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Video: https://www.youtube.com/watch?v=rDZAePowsoo

Kiireinen viesti kaikille baptisti-kirkkokuntaan kuuluville

Jokainen, ylistäkää Herraa.

Teen tästä viestistä hyvin nopean ja se menee suoraan asian ytimeen. Ihmiset ovat kysyneet minulta,
menneisyydessä: miksi minä kritisoin baptistikirkkoa? Sinä sanoit eräässä videossasi, veli-Gabriel, 
että he ovat vaarassa joutua helvettiin. Miksi sanoit niin? No, haluan selittää asian. Aivan alkuun, 
minä en vihaa kaikkia baptisteja. Minä en vihaa katolisia. Minä en vihaa Mariaa ylistäviä. Minä en 

vihaa metodisteja tai luterilaisia. Minä en vihaa ihmisiä sillä tavalla. Minä opetan, nuhtelen ja 
vahvistan kaikella pitkäjänteisyydellä ja opilla. Ja sinulle, asia saattaa näyttää vihalta, mutta minä 

tiedän sydämeni ja Jumala tietää sydämeni. Minä saarnaan katumusta. Minä olen katumusjulistaja. 
Ja, vaikka saatan astua varpaille aika ajoin, kuten sanoin aikaisemmin, se on sinun omaksi 
parhaaksesi. 

Jos minä olisin omalla matkallani helvettiin, ja vain eläisin huolettomasti synnissä tai 
kädenlämpöisenä kristittynä, kuten minulla oli tapana, ja ajattelen, että liu’un kuin Elvis Presley 

taivaaseen, polvillani. Minä toivoisin, jos yhä olisin sellaisessa tilanteessa, että joku tarttuisi minua 
paitani kauluksesta niskan puolelta tai mitä tahansa ja vetäisi minut ja julistaisi minulle katumusta. 
Julistaisi minulle oman tieni vääryyden. Laittaisi kyltin naamani eteen. Pitäisi banderollia 
yläpuolellani - listaa synneistä. Mutta, totuus on, ettei niin tapahtunut. Se tapahtui vasta 
myöhemmin kädenlämpöisyydessäni. Kiitos Jumalalle hänen armostaan. Se tapahtui ennen kuin oli 
liian myöhäistä. 

Joten, minä tiedän, että vahva saarnaaminen ja Jumalan sanan julistaminen pelottomasti ja ilman 
kompromisseja, paljastaen synnit, joihin ihmiset osallistuva omassa elämässään - tiedän, että tämä 
vaikuttaa. Jumalan sana ei koskaan palaa tekemättä työtään. Se aina tekee sen, minkä vuoksi se oli 

lähetetty. Joten, minä en pyydä anteeksi, että saarnaan vahvasti baptisteja, luterilaisia, metodisteja, 
homoseksuaaleja, roomalaiskatolisia, vastaan. Minä en pyydä anteeksi. Koska saamamme palaute, 

on sen arvoista. Todistukset: minulla oli tapana olla roomalaiskatolinen, mutta ymmärsin tapojeni 
vääryyden. Kiitos saarnastasi. Kiitos, että herätit minut. Kiitos, että herätit minut 
tokkuraisuudestani. Sinä herätit minut kädenlämpöisyydestäni. Sinä saarnasit asiat kirkkaasti ja 
selvästi. Sinä et pidätellyt. Sinä et kuorruttanut viestiäsi sokerilla. Kiitän sinua siitä - Gabriel-veli. 
Te ette tiedä sitä määrää...

Minä en ole tässä... Kuunnelkaa. En ole tässä muutamaa minuuttia ylvästellen saavutuksiani. En 
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yritä tehdä sellaista. Minun ei tarvitse tehdä omasta työstäni oikeudenmukaista. Työni hedelmät 
todistavat puolestani. Ihmisten kertomukset puhuvat omaa kieltään. Jumala tietää. Enkelit tietävät. 
Minun perheeni tietää. Minun lähimmät veljeni Herrassa, minun lähimmät sisareni Herrassa, he 
tietävät. Minun ei tarvitse ylvästellä. Kysymys ei ole minusta itsestäni. Jos vain tietäisitte, millainen
olin ennen tuota kääntymystäni. Silloin te tietäisitte, ettei kysymys ole minusta. Minä olen 

jatkoajalla parhaillaan. Minä olen elämässäni Jumalan ajalla juuri parhaillaan. Kysymys ei ole 
minun tahdostani. Kysymys ei ole siitä, että minä kiipeän yritysmaailman portaita yhä ylemmäs - en

tee niin enää. Kysymys ei ole siitä, että yritän hankkia materiaalisia esineitä tässä elämässä. 
Kysymys ei ole siitä, että yritän saada itselleni ihmisten hyväksynnän.

Minä olen Jumalan ajalla tässä elämässäni juuri nyt - aivan loppuun saakka. Joten, minä en yritä 

ylvästellä ja leuhkia, mutta voin kertoa sinulle, tapa, jolla saarnaamme, ja tyyli, jota käytämme 
saarnatessamme Jumalan sanaa sanasta sanaan. Me emme keskity pelkästään sokerilla 

kuorrutettuihin jakeisiin vaan annamme heille myös suolaa. Annamme heille sen, joka puree - 
Jumalan sanan. Se tekee vaikutuksen. Se ei ole kaikkia varten. Ja minä kerron sen ihmisille aika 
ajoin. Tämä julistaminen ei sovellu kaikille. Te olette nähneet meidät sellaisena päivänä, jolloin 
olemme saarnanneet katumusta. Ja me kerromme heille synnistä, koska paheet, joiden kanssa moni 

ihminen täällä kamppailee, te ette ehkä kamppaile niiden kanssa, sir, madam. Mutta, tuolla ulkona 
on ihmisiä, jotka kamppailevat synnin kanssa. Ja he tarvitsevat Jumalan sanan sisälleen, jotta he 

pääsevät vapaaksi. Raamattu sanoo: Jumala lähettää sanansa ja vapauttaa heidät tuhosta.

Kysymys ei ole nimettömien alkoholistien kokoontumisesta (AA meeting). Kysymys ei ole tee-se-
itse -opaskirjasta (self-help book). Kysymys on Jumalan sanasta, joka vapauttaa sinut tuhosta. Se 

saa sinut vapaaksi kokaiinista. Se saa sinut vapaaksi masturbaatiosta. Se saa sinut vapaaksi 
heroiinista. Se on Jumalan sana. Se vetää sinut ulos haureellisista suhteista. Se vetää sinut ulos tuon 

kaltaisesta synnistä - homoseksuaalisuudesta. Se on Jumalan sana, joka sen tekee. Kysymys on 
Jumalan sanasta, joka katkaisee ikeen. Joten, ei, me emme pyytele anteeksi saarnaamistamme. Niin 
pitkään kun saarnaamme Jumalan sanaa sanasta sanaan - me olemme oikealla asialla. Meillä on 
oikea suhde Jumalaan. Me emme ehkä miellytä sinua - Joe, Tom, Sue, Harry. Mutta, me 

miellytämme Jumalaa. Koska, lopulta, jokainen meistä tulee vastaamaan teoistaan Jumalalle - eikö 
niin? Meistä jokainen tulee seisomaan Herran edessä ja vastaa elämästään. Asioista, joita olemme 

tehneet kehollamme, olkoon sitten hyviä tai pahoja tekoja. Joten, tässä kaikessa on kysymys siitä, 
mitä me voimme tehdä Herralle, Jeesukselle Kristukselle. Vain asiat, jotka teemme Kristukselle, 
tulevat pysymään/säilymään/kestämään aikaa. Aamen.

Joten, sallikaa minun mennä asiaan tämän päivän opetuksessa. Tai tässä rohkaisun sanassa, jos niin 
tahdotte. Kuten mainitsin, olemme saaneet kirjeitä baptisteilta, jotka ovat huolissaan ja 

murheissaan, joista tuntuu, että heitä uhkaillaan. Ja, että me olemme sanoneet ääneen: he ovat 
vaarassa joutua helvettiin. Ja, he hämmästelevät: miksi? No, salli minun kertoa sinulle tämä, 
baptistiystäväni. Katsotaan Johanneksen evankeliumia 3:5-7: "Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti 
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minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan 
valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. Älä 
ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä 
tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on 
jokaisen, joka on Hengestä syntynyt." 

"Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he 
cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh; and that which is 
born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again. The wind 
bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and
whither it goeth: so is every one that is born of the Spirit." (John 3:5-8, KJB)

Nyt, pidetään edellinen mielessä. Katsotaan apostolien tekoja, helluntaina, kun Pietari oli 
saarnannut evankeliumia, hän sanoo jakeessa 2:38: "Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja 
ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te 

saatte Pyhän Hengen lahjan." (apostolien teot 2:38)

"Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ 
for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost." (Acts 2:38, KJB)

Nyt, tuo edellä mainittu on eräs alue sinulle, baptisti, metodisti, luterilainen, roomalaiskatolinen, 

jossa te olette väärässä. Miksi? Miksi sanon noin? No, koska baptisti, ja baptistikirkkoon kuuluvat, 
mukaan lukien monet muutkin kirkkokunnat, ovat valinneet ja seuraavat roomalaiskatolista mallia, 

mitä tulee kasteeseen. Kuinka voin tietää tuollaista? No, Raamatussa, joka kerralla kun kaste 
suoritetaan, se tehtiin aina Jeesuksen nimeen. No, sinä sanot, miten sitten on Matteuksen 28:19 
kanssa veli-Gabriel? Ja minun vastaukseni on: no, mitä siitä? Se on Jumalan sana. Minä uskon 
siihen. Minä seuraan sitä. Ja, niin kuin Jeesus sanoi, Pietari teki niin apostolien teoissa 2:38. Anna 

minun kysyä sinulta baptisti: mikä on Isän nimi? Mikä on Pojan nimi? Mikä on Pyhän Hengen 
nimi? Mikä on nimi kaikkien nimien yläpuolella? Mikä on ainoa nimi, joka pelastaa? 

Miksi Raamattu sanoo, mitä tahansa teetkin sanassa [=puhut] tai teoissa, tee se kaikki Jeesuksen 
Kristuksen nimessä. Miksi Raamattu sanoo, ettei ihmisille ole taivaan alapuolella annettu nimeä, 
toista nimeä, jonka kautta meidän täytyy, täytyy, täytyy, täytyy, pelastua. Meidän täytyy pelastua 

Jeesuksen Kristuksen nimen kautta. Raamattu sanoo, että kaste ei pelasta sinua. Meidän täytyy 
pelastua Jeesuksen Kristuksen nimen kautta. Ja, kun henkilö on oikealla tavalla kastettu, oikein 

kastettu, kastaja kutsuu Herran nimeä. Ja, mikä on Herran nimi? Herran nimi on: Jeesus Kristus. Ja 
siksi Pietari käski kasteen tehtäväksi Matteuksen 28:19 mukaan. Jeesus ei ylpeillyt itsestään 
Matteuksen 28:19:sta. Joskus, hän antaa meille pienen palapelin, joka meidän on rakennettava. 
Mutta, se on hyvin looginen ja maalaisjärkeen käypä palapeli. Jos me vain opiskelemme Jumalan 
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sanaa ja jaamme oikein totuuden sanaa. Opiskelkaa, jotta teidät luetaan hyväksytyksi Jumalan 
edessä. Työmiehiksi, joiden ei tarvitse hävetä ja jotka jakavat totuuden sanaa oikein. Meillä ei ole 
mitään ongelmia.

Mutta, koska te baptistit, metodistit, luterilaiset, roomalaiskatoliset, olette valinneet ja seuraatte 

omia uskonoppejanne (articles of faith), teidän katekismustanne, teidän uskontunnustuksianne 
(statements of faith), teidän: "tähän me uskomme" -osiota kirkkokunnassanne, te kaikki olette 
ajautuneet harhaan totuudesta - Jumalan sanasta. Ja se on sitä, mitä olen havainnut ja se on sitä, 
josta minä puhun. Raamattu kertoo meille, että Jumalan työmiehet (ministers of God) opettavat, 
nuhtelevat ja vahvistavat kaikella pitkäjänteisyydellä ja opilla. Kun me opetamme teitä ja 
nuhtelemme teitä, koska te kastatte väärin, baptistit, me teemme sen pitkäjänteisyydellä. Me emme 

tee sitä vihassa tai halveksivasti. Minä synnyin ja osittain kasvoin baptistikirkossa. Minä istuin 
siellä kirkon penkissä polvenkorkuisesta nuoreksi (grasshopper?). Minä katsoin koettelemuselokuva

(tribulation movies) ja nelostason (mark four?) elokuvia ylöstempauksesta (rapture). Pedon 
merkistä. Minussa oli Jumalan pelko jo nuoresta iästä eteenpäin. Minä kuuntelin baptistisaarnaajaa, 
joka julisti saarnatuolissaan. 

Baptistikirkossa on jotain hyvää, kun he saarnaavat Jumalan sanaa. Se on evankeliumi. Joten, en ole
tässä toimittamassa verikostoa, baptistikirkkoa vastaan. Ei, minä olen kasvanut Herrassa ja 
Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Ja, jos totuus on minulle annettu, Jumala on totuuden minulle 
antanut, minulla on velvollisuus jakaa tuo totuus. Minä en vain ota vastaan, ota vastaan, kuin 
pesusieni, enkä anna mitään vastineeksi. Minä en vain ota vastaan pelastusta itselleni ja tietoa ja 
totuutta ja viisautta itselleni, ja sitten vain menen piiloon. Minulla on velvollisuus ja minulla on 

vastuu ja minulla on halu jakaa tuota totuutta ja tuota tietoa ja tuota suurta informaatiomäärää, joka 
voi minun baptistiystäväni vapauttaa. 

Eräs toinen alue, jonka haluan sinulle esittää sinulle baptisti, metodisti, luterilainen. Tämä on 
apostolien teot 19. Näemme, että apostoli Paavali kohtaa Johannes-kastajan opetuslapsia. Havaitse 
jakeessa yksi. Ap.t. 19:1-7: "Kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali, kuljettuaan läpi 

ylämaakuntien, Efesoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia. Ja hän sanoi heille: "Saitteko Pyhän 
Hengen silloin, kun te tulitte uskoon?" Niin he sanoivat hänelle: "Emme ole edes kuulleet, että 

Pyhää Henkeä on olemassakaan". Ja hän sanoi: "Millä kasteella te sitten olette kastetut?" He 
vastasivat: "Johanneksen kasteella". Niin Paavali sanoi: "Johannes kastoi parannuksen kasteella, 
kehoittaen kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on, Jeesukseen". Sen 
kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, 

tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Heitä oli kaikkiaan noin 
kaksitoista miestä."

And it came to pass, that, while Apollos was at Corinth, Paul having passed through the upper 
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coasts came to Ephesus: and finding certain disciples, He said unto them, Have ye received the 
Holy Ghost since ye believed? And they said unto him, We have not so much as heard whether there
be any Holy Ghost. And he said unto them, Unto what then were ye baptized? And they said, Unto 
John's baptism. Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the
people, that they should believe on him which should come after him, that is, on Christ Jesus. When

they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus.And when Paul had laid his hands 
upon them, the Holy Ghost came on them; and they spake with tongues, and prophesied. And all the

men were about twelve. (Acts 19:1-7, KJB)

Näettekö, mitä tuossa tapahtui. Minun baptistiystäväni. Metodistiystäväni. Siinä Jumalan sana 
kertoo meille, jos uskot evankeliumin, se on hyvä asia. Mutta, kysymys kuuluu: oletteko 

vastaanottaneet Pyhän Hengen sen jälkeen kun uskoitte evankeliumin?  No, veli-Gabriel, minä 
ajattelin vastaanottaneeni Pyhän Hengen, kun hyväksyin Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaiseksi 

Herrakseni ja Pelastajakseni. Kun kutsuin hänet sydämeeni. Missä tuollaista sanotaan Raamatussa? 
No, minä ajattelin, kun tunsin tuon lämpimän tunteen, että se oli Pyhä Henki. Missä tuollaista 
sanotaan Raamatussa? Me näemme, että Paavali asetti kätensä heidän päälleen ja he puhuivat 
vierailla kielillä ja profetoivat. 

Ja viimeinen kirjoitus, jota katsomme. Tämä viesti koskee pääosin baptistiystäviäni. Mutta tämä voi
olla myös muillekin: roomalaiskatolisille ystävilleni, metodisteille, luterilaisille - Jumalan 
seurakunnille. Katsotaan apostolien teot 10:44-48: "Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki 
kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat 
tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin, 

sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. "

Acts 10:44-48: "While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the
word. And they of the circumcision which believed were astonished, as many as came with Peter, 
because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost. For they heard them 
speak with tongues, and magnify God." (KJB)

Havaitkaa, mitä tuossa tapahtuu. Pietari puhuu siinä Korneliuksen talossa, julistaen Jumalan sanaa. 
Muistakaa mitä Joelin kirjassa sanottiin: viimeisinä päivinä minä vuodatan Henkeni kaiken lihan 
päälle. Muistakaa alkuperäinen kirjoitus, jonka luimme Johanneksen 3:ssa: "Tuuli puhaltaa, missä 
tahtoo." Ja me emme tiedä, missä tuo tuuli puhaltaa ennen kuin näemme, mitä se tekee maan päällä.
He kuulivat heidän puhuvan vierailla kielillä ja ylistävän Jumalaa. Joten, kun Henki vuodatettiin 

pakanoiden päälle, tuuli puhalsi siellä, missä halusi. Ja sitten me näemme seurauksen. Jotain 
näkyvää. Jotain ääneen havaittavaa. He kuulivat heidän puhuvan vierailla kielillä ja ylistävän 

Jumalaa. Te ette hyväksy näitä kirjoituksia, joita parhaillaan luemme. Monet teistä baptistikirkossa, 
te uskotte, että Hengen lahjat ovat jääneet historiaan - te olette cessationisteja. Ja se on hyvin 
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vaarallinen paikka olla. Jos te sanotte, että Hengen lahjat tai Pyhän Hengen vuodatus eivät ole enää 
toiminnassa. Se tarkoittaa, että henkilö kykenee kuulemaan ja puhumaan kielillä, ettei se ole enää 
toiminnassa, ja että se on jäänyt historiaan, ja ettei se ole Jumalasta, niin, mistä se sitten on tullut. 
Baptisti. Ja siinä te löydätte itsenne erittäin vaarallisessa tilanteessa, jos uskotte, että Hengen lahjat 
eivät enää ole toiminnassa. Ja, Pyhän Hengen vuodatus, kielillä puhuminen, ja kielillä puhumisen 

todisteet, etteivät ne ole Jumalasta, te olette erittäin vaarallisessa tilanteessa.

Jeesus sanoi: "Kaikki synnit annetaan anteeksi. Mutta, jos joku puhuu Pyhää Henkeä vastaan, 
sellaista syntiä ei anneta anteeksi." Siinä on jälleen yksi syy sille, miksi me katsomme baptisteja 
tästä näkökulmasta, josta katsomme. Ja se on syy, miksi katsomme toisiakin kirkkokuntia 
näkökulmasta, josta katsomme. He kastavat väärin. He uskovat, että Hengen hedelmät eivät enää 

ole toiminnassa. Meidän on opetettava, nuhdeltava ja vahvistettava kaikella pitkäjänteisyydellä ja 
opilla. Meidän täytyy tehdä niin Jumalan sanan uskollisina työntekijöinä. Joten, kysymys ei ole 

siitä, että minä vihaan baptistikirkkoa. Ei. Jos jotain, niin minun myötätuntoni on heidän puolellaan.
Ja heitän heidän ulottuvilleen pelastusrenkaan - totuuden opin, johon he voivat tiukasti tarttua. Jotta 
heidät voidaan pelastaa. Jeesus sanoi, jos jatkatte minun sanassani, te olette minun opetuslapsiani. 
Me emme voi vain pysähtyä puolessa välissä vaellustamme, ystäväni. 

Meidän pitää jatkaa matkaamme Jumalan sanassa. Juuri nyt teidät on tukahdutettu - kirkkokuntanne
on sen tehnyt. Teidän uskontunnustuksenne on sen tehnyt. Teidän uskomuksenne on tehnyt sen. 
Teidän "tähän me uskomme" -osio www-sivullanne on tehnyt sen. Tai, teidän kirkkonne 
ilmoitustaulu ja sen "näin me uskomme"-osio. Sellainen tukahduttaa teidät. Sellainen estää teitä. 
Teidän on tultava ulos sellaisesta. Ja tultava takaisin Jumalan sanan luokse. Ja, jopa, jos teidän on 

jätettävä kirkkokuntanne, minä kerron teille: mikä on tärkeämpää? Teidän kirkkokuntanne vai 
sielusi? Raamattu sanoo, tehkää työtä oman, oman, pelastuksenne puolesta. Mitä se tarkoittaa? O m 

a n. Se on: sinun oma pelastuksesi. Tehkää työtä oman pelastuksenne puolesta pelolla ja 
vavistuksella. Ja, kun alat tekemään työtä oman pelastuksesi puolesta, alat ajattelemaan kriittisesti 
ja loogisesti. Ja, sinä alat tulemaan takaisin Jumalan sanan ääreen. Sinä alat kyseenalaistamaan 
asioita. 

Kun minä tulin ulos sellaisesta organisaatiosta, joka myös saarnasi väärää oppia, minä aloitin 

ajattelemaan Jumalan sanan mukaisesti. Minä aloitin kyseenalaistamaan asioita perustuen Jumalan 
sanaan. Miksi tämä kirkko ja tuo suuntaus sanoo yhtä asiaa ja Jumalan sana sanoo toista? Siitä 
löytyi ristiriita. Joten, minun piti tehdä valinta. Menenkö suosiota saaneen mielipiteen mukana ja 
pahamaineisuuden ja aseman mukana, henkilökunnan arvoasteikon mukana, näyttäen hyvältä 

uniformussani, saaden palkkaa ollen kirkkokunnan palkkalistalla. Mutta, minun piti myös mukautua
heidän omiin uskonoppeihinsa (articles of faith). Vai, hylkäänkö kaiken edellä mainitun, tavallaan 

minut erotettiin seurakunnasta, hyväksyin heidän minulle antaman leiman hylkiönä ja mustana 
lampaana ja kummallisuutena. Ja heti tuon päätökseni jälkeen, Herra kykeni ottamaan minut 
suojelukseensa. Ja hän ruokki minua omasta kädestään suoraan suuhuni. Enkä ollut enää 
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riippuvainen kirkkokunnista. Ja, myös otin vastaan Hänen sanansa hänen suustaan omiin korviini. 
Eikä mitään oltu suodatettu ihmisten keksimien uskonoppien (articles of faith) kautta. Eikä 
kirkkokuntien uskomusten kautta. Voi, minä valitsin jälkimmäisen. Se on paljon parempaa. Koska 
minä olen turvassa ja minut on turvattu. Minä olen Kaikkivaltiaan varjon alapuolella. Mitä muuta 
voimme pyytää? Minä pysyn Kaikkivaltiaan varjon alapuolella. Ylistäkää Jumalaa. Aamen.

Rukoilen, että tämä viesti on ollut siunauksena sinulle. Seuraavaan kertaan. Nähdään jälleen 
Jeesuksen nimessä. Menkää rauhassa. 
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