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"Voimme tehdä tämän helpolla tavalla tai sitten vaikeamman kautta" - 
jumalainen väliintulo vai onnea?

Video: https://www.youtube.com/watch?v=j0XS09BTveY&ab_channel=GabeTheStreetPreacher

Melko hämmästyttävää. Katsokaa itse.

--Anna minulle kaikki rahasi. --Kaikki mitä sinulla on. Nyt! Hyvä on. Hyvä on. --Me voimme tehdä
tämän helposti tai sitten vaikeamman kautta. Hyvä on. --Pidä kätesi niin, että voin nähdä ne. --Onko
tässä kaikki mitä sinulla on? --Anna minulle lompakkosi. Ei minulla ole lompakkoa. --Me voimme 
tehdä tämän vaikeasti tai helposti. --Lompakko ja anna minulle puhelimesi. --Nyt heti, jos et halua 
kuolla. Okei. --Anna ne kaikki nyt minulle. Okei. Okei. Minulla ei ole mitään lompakossani. --En
minä satuta sinua, anna vain kaikki mitä sinulla on minulle. Minulla ei ole mitään lompakossani.   
--Anna minulle lompakkosi ja puhelimesi. Voitko rauhoittua? Tuolla näkyy olevan poliisi. Tuolla 
on poliiseja. ---Tule ulos. Oh, my God. En voi uskoa tätä. Hänellä on ase. Hän osoitti sillä 
päähäni. Hän osoitti asellaa päähäni. Hän osoitti aseella päähäni. 

Me emme koskaan tiedä, mitä päivän aikana tulee tapahtumaan. Kun astut kotiovesi rappusilta tai 
autotallisi ovelta autoosi ja ajat tiehesi. Me emme tiedä, mitä tulemme kohtaamaan. Siellä on paljon 
ansoja. Paljon syöttejä. Paljon houkutuksia. Aivan kulman takana. Aivan sen ihanan kotisi 
lähettyvillä. Paholainen tietää tämän. Hänellä on kokonainen jalkapallokenttä tuolla ulkona. Hänen 
pikkupirunsa odottavat siellä uudestisyntynyttä uskovaa. Pyhästä hengesttä täyttynyttä Jumalan 
miestä tai naista, joka saapuu siihen ympäristöön, jolloin asioita alkaa tapahtumaan. Siksi meidän 
täytyy mennä tuonne ulos Herran nimessä. Meidän on rukoiltava. 

En tiedä kyseisen miehen suhteesta Jumalaan. Siis että onko hänellä syvä suhde Herraan vai ei ja 
rukoiliko hän tuona päivänä. Rukoilevatko ihmiset hänen puolestaan? Monesti tuollaisen 
tapahtuman jälkeen ajattelemme: "Wau, miten hän selvisi tuosta?" Henkilö itse ei ehkä rukoile, 
mutta lähimmäinen, isovanhempi, äiti tai isä, veli, sisko, serkku. He saattavat rukoilla yksilön 
puolesta. Muistan, kun en ollut uskossa Jeesukseen Kristukseen enkä palvellut Jumalaa, mutta 
perheenjäseneni rukoilivat puolestani. Ja minä tiesin, että he tekivät niin. Ja minä tunsin tuon 
jumalaisen rukouksen väliintulon päivittäisessä elämässäni. Joskus asiat, joita olisin halunnut tehdä, 
ne eivät onnistuneet. Ne estettiin, ne pysäytettiin, koska joku rukoili puolestani. Siinä on rukouksen 
voima.

Joskus nämä ihmiset eivät edes ole uskossa. Haluan katsoa pari jaetta nähdäkseni, miksi jotain 
tämän kaltaista voi tapahtua. Roomalaisille 9:15: Sillä Moosekselle hän sanoo: 'Minä olen 
armollinen, kenelle olen armollinen, ja armahdan, ketä armahdan.' Romans 9:15: For He says to 
Moses: 'I will show mercy to whom I may show mercy, and I will have compassion on whom I may 
have compassion.' Tässä Jumala puhuu Moosekselle. Jumala on armollinen niille, joille hän haluaa 
olla armollinen. Hän armahtaa hänet, jonka hän armahtaa. Se on Jumalasta kiinni. 
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Roomalaisille 9:16: Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan 
Jumalan, joka on armollinen. Romans 9:16: "So then it is not of him that willeth, nor of him that 
runneth, but of God that sheweth mercy." Joten ei ole mitään luonnollisen ihmisen tehtävissä, jotta 
hän vastaanottaisi armahduksen ja armon Jumalalta. Pohjimmiltaan se on kiinni Jumalasta. Nyt, 
Raamattu sanoo, että Isä säälii lastaan joten Herra säälii niitä, jotka häntä pelkäävät. 

Herra armahtaa niitä, jotka häntä pelkäävät. Tuon tapaisen Herran säälin ja armon vastaanottamiselle
on olemassa tapa, kun pelkäät Jumalaa. Kun arvostat häntä ja pidät häntä suuressa arvossa ja haluat 
miellyttää häntä. Silloin on olemassa tietynlainen armo, jonka Jumala osoittaa. Mutta luonnollinen 
ihminen, kuten mies taksissa tai henkilö kävelemässä kadulla, jonka päälle ajaa auto. Ja hän säästyy. 
Tai henkilö on autokolarissa ja muut menehtyvät ja hän jää henkiin. Hän pohtii, miksi sellaista 
tapahtuu. Se on Jumala. Hänellä on armoa ja myötätuntoa, kenelle hänellä on armoa ja myötätuntoa. 

1. tessalonikalaisille 5:18: "Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden 
Kristuksessa Jeesuksessa." 1. thessalonians 5:18: "In every thing give thanks: for this is the will of 
God in Christ Jesus concerning you." Joissain asioissa, useimmissa asioissa, muutamissa asioissa. 
Ei, vaan kaikissa asioissa. Se on Jumalan tahto. Jumala haluaa meidän olevan kiitollisia. Jumala ei 
halua, että otamme asiat, joita meillä on elämässämme, itsestäänselvyytenä. Olkoon niitä paljon tai 
vähän. Jumala haluaa meidän olevan kiitollisia, jotta osoitamme kiitollisuutta ja annamme kiitoksen 
asioille, jotka hän on antanut meille. Asiat, jotka meillä on ja jotka pysyvät meillä. 

Ymmärtäkää tämä asia, kun menette ulos tuosta ovesta. Siellä tulee vastaan asioita ja esteitä, jotka 
yrittävät taltuttaa teidät. Ne saavat teidät kompastumaan. Kun menet ulos rukouksessa Herran 
nimessä ja kun tulet takaisin kotiisi, kiitä. Kiitä Jumalaa. Että pääsit taas yhden päivän loppuun. 

Seuraavaan kertaan. 
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