
Aikuisen ihmisen lukemisto

(jotta tulisit j�lleen lapseksi –

Jumalan lapseksi)

”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka  

uskovat hänen nimeensä.”

(Joh. 1:12)
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Johdanto

Ohessa on 65 tekstiä. Olen kerännyt ne vuosina 2015-2018 eri lähteistä. Nykyisin youtube-videot ovat 
laadukkaita ja tehokkaita viestin välittämiseen, joten valtaosa käännöksistä on niitä. Osa teksteistä on 
peräisin äänitallenteista (Derek Princen ja David Pawsonin opetukset lähinnä.) Osa teksteistä on käännetty 
suoraan englanninkielisestä alkuperäisartikkelista. Kaikki lähdemateriaali on ollut englanninkielistä. 
Suomennokset on täysin allekirjoittaneen vastuulla. Pääpainon olen asettanut asian välittymiseen. Sen 
vuoksi kielioppivirheitä saattaa esiintyä. Olen yrittänyt käyttää raamatullista sanastoa, koska kyse on 
kristillisestä viestistä.

Tämä on minun henkilökohtainen missioni, tehtäväni, levittää evankeliumin hyvää sanomaa kaikkialle. 
Olen rukoillut Pyhää Henkeä johtamaan minua oikeisiin paikkoihin netin laajassa verkostossa, kun olen 
etsinyt materiaalia. Uskon, että Jumalan voima välittyy lukijalle niitä lukiessa. 

Tutkimus- ja käännöstyö on siunannut minua paljon. Sanassahan sanotaan, että Jumala palkitsee ne, jotka 
herkeämättä etsivät Häntä. Kokemuksesta voin sanoa, että Herra on jo palkinnut minut. Uskon, että moni 
lukija löytää vahvistusta ja innostusta uskolleen artikkeleita lukiessaan. Ensimmäisiä askeleitaan Herran 
tiellä ottavalle artikkeleista löytyy ohjeet siihen, miten oma elämä omistetaan, Messiaalle, Jeesukselle. 
Toivon, että teksteistä löytyy kokeneemmallekin veljelle ja sisarelle valoa, iloa ja rauhaa oman vaelluksen 
tekemiseen sillä kapealla tiellä, jolle Vapauttajamme, Jeesus Kristus on meidät kutsunut.

Kajaanissa 25.3.2017 (ensimmäinen versio)

Kajaanissa 18.3.2018 (uudistettu versio)
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Kuinka tuntea Jeesus henkilökohtaisena Vapauttajana ja Herrana

Ote kirjasta ”The Amazing Jewish Book and the God-Shaped Hole in My Soul” kirjoittaja Manny Brotman

Näin kutsumme Vapauttaja-Jeesuksen sydämeemme ja elämäämme uskon tekona ja vastaanotamme 

hänen sovintoverensä:

1) Rukoile

Rukoilu on vain puhumista Jumalalle omin sanoin.

2) Tunnusta

Tunnusta Jumalalle, että olet syntinen – rikkonut hänen käskynsä – ja että olet todella pahoillasi siitä.

3) Pyydä ja vastaanota

Pyydä Vapauttaja-Jeesukselta, että hän tulee elämääsi ja puhdistaa sinut sovintoverellään.

4) Usko

Kiitä Häntä uskosi kautta, että Hän tekee sen! Osa ihmisistä saa tunnekokemuksia, kun he kutsuvat 

Jeesuksen elämäänsä – toiset eivät. Kiitä  Häntä siitä, että on tullut sydämeesi, ei perustuen omiin 

tunteisiin, vaan Pyhän Raamatun auktoriteettiin. Tämä on Jumalan hyväksymä uskon teko! Tässä on 

esimerkkirukous (kohtaan 1):

Rakas Jumala, tunnustan, että olen tehnyt syntiä Sinua vastaan ja olen todella pahoillani siitä.

Jeesus, Vapauttaja, pyydän Sinua, tule sydämeeni ja elämääni ja puhdista minut kallisarvoisella

veriuhrillasi. Kiitos, että teet sen Sanasi mukaan. Teen, mitä tahansa haluat minun tekevän, Sinun

avullasi. Minä todella tarkoitan sitä, Herra! Sinun nimeesi, Aamen!

Kuvastaako tämä rukous sydämesi kaipausta? Jos niin on, rukoile se juuri nyt, ja Vapauttaja tulee 

elämääsi niin kuin on luvannut Jumalan Sanassa. (Voit rukoilla sen nyt ääneen). Kutsuitko Vapauttaja-

Jeesuksen elämääsi? Tarkoititko sitä todella? Jos teit niin, missä Jeesus on Raamatun mukaan? Jumalan 

Sana sanoo:

Katso, minä seison ovella [sydämesi ja elämäsi] ja kolkutan; jos joku kuulee minun

ääneni ja avaa oven [sydämensä ja elämänsä], niin minä käyn hänen tykönsä 

sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani. (Johanneksen ilmestys 3:20)

Joko Jumala on maailman suurin valehtelija tai Vapauttaja-Jeesus on sydämessäsi juuri nyt, jos äsken

rukoilit vastaanottaaksesi Hänet!
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Ei Jumala ole ihminen, niin että hän valhettelisi, eikä ihmislapsi, että hän katuisi. Sanoisiko hän jotakin

 eikä sitä tekisi, puhuisiko jotakin eikä sitä täyttäisi? (5.Moos 23:19)

Sillä hetkellä, kun pyysit Jeesukselta, että Hän tulee sydämeesi ja elämääsi uskon tekona, Jumala 

alkoi tehdä monia ihmeellisiä asioita puolestasi:

1) Syntisi tulivat sovitetuksi (anteeksi annettu, unohdettu!)

2) Vastaanotit vanhurskauden (oikeassa oleminen Jumalassa) uskon kautta!

3) Muodostit henkilökohtaisen suhteen Jumalan kanssa ja tulit Jumalan lapseksi!

4) Vastaanotit ikuisen elämän!

5) Jumalan Pyhä Henki tuli elämääsi johtaakseen ja ohjatakseen sinua!

6) Aloitit yltäkylläisen elämän ja kiehtovan seikkailun, joksi Jumala sinut loi – tunteaksesi 

Jumalan ja tehdäksesi Hänet tunnetuksi!

(Jos et vielä pyytänyt Jeesusta elämääsi, pyydä Häntä juuri nyt ja nämä hienot siunaukset ovat sinun!)

Näin kasvat Jumalan yltäkylläisessä elämässä:

1) Tunnusta kaikki tulevat syntisi Jumalalle ja pyydä Hänen apuaan niiden ylittämiseksi.

2) Rukoile Jumalaa Hänen Poikansa nimeen (Jeesus) ja ylistä (kiitä) Häntä paljon.

3) Lue Jumalan Sanaa (Raamattu) kerran tai useammin joka päivä. Aivan kuin sinulla on 

kolme ateriaa päivässä, tarvitset säännöllisesti hengellistä ravintoa. Ennen kuin luet (Raamattua), rukoile

Jumalaa näyttämään totuuden lukiessasi. Hän on Kirjailija. Se on Hänen Kirjansa.

4) Opettele ulkoa niin monta Raamatun jaetta kuin voit. (Aloita jakeista tässä kappaleessa.)

5) Kokoonnu viikoittain muiden Raamattuun uskovien kanssa.
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Seitsemän tapaa joilla demonit tulevat elämääsi

#1 Lihan mieli (carnal mind englanniksi, aistienvarainen mielemme)

Roomalaiskirje 8:6

#2 Tottelemattomuus (rebellion, kapina, niskurointi)

1. Samuelin kirja 15:23

#3 Epänormaali seksuaalinen aktiviteetti (muu seksuaalinen aktiviteetti kuin Raamatun mukainen) 

Heprealaiskirje 13:4

#4 Salatieteet (lahkot, kultit, noituus, Tarot-kortit, ennustajat, horoskooppi, kädestä lukeminen jne.)

Deuteronomia 18:10-11

#5 Puheen väärinkäyttö (kiroukset, likaiset puheet, pahojen ajatusten ääneen sanominen)

Sananlaskut 12:13 & 13:3

#6 Pelko – pelko avaa oven demoniselle

1. Johanneksen kirje 4:18

#7 Merkinnät kehossa

Leviticus 19:28, 21:4-5, Deuteronomia 14:1, Jeremia 16:6

Kuinka karkotat demonit elämästäsi

#1 Tunnusta se, kiellä se ja kadu sitä

2. Timothy 2:25-26, sananalaskut 28:13

Johannes 8:10-11. Ja kun Jeesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän 

hänelle: "Nainen, missä ne ovat, sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut?" Hän vastasi: 

"Herra, ei kukaan". Niin Jeesus sanoi hänelle: "En minäkään sinua tuomitse; mene, äläkä tästedes enää

syntiä tee". 
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#1     

Roomalaiskirje. 8:6 "Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha;"

Kysymys roomalaiskirjeeseen 8:6 liittyen: "Miten me saamme lihan mielen?" 

Vastaus edelliseen: "If you feed it, it will grow. If you starve it, it will die."

Ja sama suomeksi: "Jos ruokit sitä, se kasvaa. Jos näännytät sen, se kuolee."

BH: "Jos ruokit mieltäsi roskaruualla, se täyttyy roskalla. Mutta jos sanot, EI, se kuolee.

Mieleesi ei jää roskaa. Se mikä tulee mieleesi sisälle, tulee sieltä myös ulos."

BH: "Yksinkertainen sääntö: älä ruoki sitä!"

BH: "Minun neuvoni teille on: ruoki henkeä ja näännytä liha/aistit."

BH: "Sillä tavalla pääset vapaaksi aistien varassa olevasta mielestäsi."

BH: "Koska aistienvarainen mieli avaa oven (pahuudelle)."

#2 

1. Samuel 15:23 "Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskoittelu on valhetta ja kuin 

kotijumalain palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut, etkä 

sinä enää saa olla kuninkaana."

BH: "Kun ihmiset ovat tottelemattomia, he aukaisevat oven demoniselle, joka tulee sisään."

BH: "Ihmiset, miettikääpä tätä. Lihallisuus (aistillisuus) tuo kuoleman. Tottelemattomuus tuo 

noituuden."

BH: "Joten älä avaa ovea tottelemattomuudellasi (ja tietämättömyydelläsi!!!)."

#3 

Heprealaiskirje 13:4 "Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode 

saastuttamatonna; sillä haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee."

BH: "Tämä on toinen asia, jolla ihmiset avaavat ovia demoniselle. Sen nimi on epänormaali

seksuaalinen aktiviteetti."

BH: "Kun ihmiset alkavat katsoa roskaa, pornografiaa, ovet avautuvat. Niin se tapahtuu. Kun ihmiset 

alkavat katsomaan seksiä, luuletteko, että niihin liittyvät demonit pysyvät poissa? Eivät pysy!"

BH: "Sulje ovi. Älä salli sitä!"

#4     

Deuteronomia 18:10-11 "Älköön keskuudessasi olko ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä 

kulkemaan tulen läpi, tahi joka tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta tai

 velhoutta, joka lukee loitsuja, kysyy vainaja- tai tietäjähengiltä tahi kääntyy vainajien puoleen."
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BH: "Wau" [Tämä oli minunkin reaktioni, kun luin ensimmäisen kerran jakeen.]

BH: "Henkilö joka tekee loitsuja tai taikaesineitä tai kutsuu henkiä tai kuolleita. Tällaisia henkilöitä ei 

pitäisi olla kristityssä seurakunnassa. Koska nuo aktiviteetit avaavat ovet demoniselle."

Jesaja 47:9 "Mutta nämä molemmat tulevat sinun osaksesi äkisti, yhtenä päivänä: lapsettomuus ja 

leskeys; ne kohtaavat sinua täydeltänsä, huolimatta velhouksiesi paljoudesta, loitsujesi suuresta 

voimasta."

BH: "Ihmiset ovat menettäneet lapsia tuon takia."

BH: "En halua miettiä tuota pitempään. Se on pelottavaa ajatella."

BH: "Kun tällaista sallitaan: lapsettomuus ja leskeys... Huh."

BH: "He menettävät rakkaansa ja perheensä ennen aikojaan. Ja kukaan ei halua sitä."

#5     

Väärä kielenkäyttö avaa ovet demoniselle

BH: "Ihmiset sanovat asioita. Vääriä asioita. Jolloin demonit tulevat heidän elämäänsä."

Sananlaskut 12:13: "Huulten rikkomus on paha ansa, mutta vanhurskas pääsee hädästä."

BH: "Vanhurskas vapautuu sanoillaan. Paha joutuu ansaan ja vankeuteen sanoillaan."

Sananlaskut 13:3 "Joka suistaa suunsa, se säilyttää henkensä, mutta avosuinen joutuu turmioon."

BH: "Ihmiset eivät tajua tätä. Kun he kiroilevat ja puhuvat rumia sanoja, he samalla kutsuvat 

demonista."

BH: "Ovet ovat avoinna, heidän vääränlaisen kielenkäyttönsä takia."

BH: "Ja koska he eivät kykene hallitsemaan vihaansa. Siksi sanotaan, että ole vihainen ja ole hiljaa."

BH: "Voit hyvinkin olla vihainen, mutta älä anna suusi sanoa sitä, mitä mielesi ajattelee sillä hetkellä! 

Koska paholainen odottaa sitä."

BH: "Paholainen ei tule elämääsi vaikka likaiset ajatukset tulevat mieleesi. Paholainen tulee sisään 

elämääsi vasta, kun sanot vihaiset/likaiset ajatuksesi ääneen."

BH: "Paholainen ei voi lukea ajatuksiasi. Hän voi vain kuunnella puhettasi. Toisin sanoen, jos likaiset 

ajatukset tulevat mieleesi, hän ei tiedä sitä. Mutta sillä sekunnilla, kun ajatuksesi muuttuvat puheeksi, 

hän nappaa ne haltuunsa."

BH: "Ovi ei avaudu, jos ajattelet jotain. Ovi avautuu sillä hetkellä, kun sanot asian ääneen."

BH: "Raamattu sanoo, että pidä paholainen poissa. No kuinka se tehdään? Kuinka sinä teet sen?"

BH: "Ja tosiasia on, että Raamattu sanoo, että älä anna paholaiselle paikkaa. Se tarkoittaa sitä, että 

ihmiset siis voivat antaa paholaiselle paikan elämässään."
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BH: "Se on syy, miksi niin monet ihmiset ovat ongelmissa."

#  6   

Pelko - pelko avaa ovia demoneille

BH: "Mitä pelko aiheuttaa? Pelko aiheuttaa kauhua. Se tarkoittaa, että ihmisiä kohtaan hyökätään."

BH: "Joten jos ihmiset sallivat pelkoa elämässään, siitä seuraa vahinkoa."

1. Johanneksen kirje 4:18 "Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä

pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa."

BH: "Jos ihmiset pelkäävät, he eivät usko Jumalan sanaan - ei ole uskoa."

BH: "Silloin demonit tulevat ja alkavat kiusaamaan tuota henkilöä."

BH: "Pelko on henki ja ihmiset eivät tiedä sitä. Siksi Raamatussa sanotaan, että Jumala ei ole antanut 

meille pelon henkeä. Pelon tunne avaa oven ja silloin pelon henki tulee elämääsi kuluttamaan ja 

orjuuttamaan."

BH: "Tuolla maailmassa on paljon ihmisiä, jotka saavat paniikkikohtauksia. Se on pelon henki. 

Paniikkikohtaus on demoni, joka pitää karkottaa."

BH: "Paniikkikohtaus tulee pelosta ja sitten sinä alat vapisemaan ja hengitys vaikeutuu ja menetät 

ajatustesi hallinnan - se on pelon henki, joka pitää karkottaa."

BH: "Kun olin nuorempi Herrassa, kaikki asiat aiheuttivat minulle järkytystä ja pelkoa ja ajatusteni 

hallinnan menettämistä - sain paniikkikohtauksia. Sitten ajan myötä minä opin, että Herran sana ajaa 

pois pelon."

BH: "Raamatussa sanotaan, että täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. No, miten sitten löydän 

täydellisen rakkauden? Lukemalla Jumalan sanaa!"

BH: "Minä sanon nyt jotain voimakasta. Kun tunnen Herran rakkauden, en pelkää mitään. Kuinka 

voin tuntea Hänen rakkautensa ellen lue Hänen sanaansa? Rakkaus karkoitttaa kaiken pelon - 

jokaikisen osan siitä."

BH: "Hänen sanansa antaa sinulle ihmeellisen rakkauden ja pysyvän rauhan. Hänen sanassaan on 

kirkkaus ja voima. Siksi hän sanoo, että älkää pelätkö. Älkää pelätkö sillä minä olen teidän kanssanne.

Minä olen teidän Jumalanne ja minä vahvistan teitä. Minä autan teitä ja minä pidän teidät pystyssä 

oikean käteni vanhurskauden avulla."

BH: "Lause 'älkää pelätkö' on Raamatussa 365 kertaa. Yksi joka päivälle! Älkää pelätkö. Mikä 

ihmeellinen Herra meillä on muistuttamassa joka päivä, että älkää pelätkö. Miksi hän sanoi 

opetuslapsilleen, olkaa rauhassa, älkää pelätkö? Siksi että on luonteemme ominaisuus pelätä."

BH: "Mitä tapahtui Aatamille? Heti kun hän käveli pois Herran luota, hän alkoi pelkäämään. Missä 

Herra on, siellä on rauha. Missä Herraa ei ole, sinä pelkäät varmasti."

BH: "Joten pysy Jeesuksen lähettyvillä." 
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#7     

Merkinnät kehossa

BH: "Toinen asia, joka avaa ovia on merkinnät ja viiltely kehossa."

BH: "Leviticus 19:28, 21:4-5, Deuteronomia 14:1, Jeremia 16:6"

BH: "Kun saarnaan tästä aiheesta, jotkut ihmiset tulevat hyvin vihaisiksi. Tässä on vastaukseni: kiellä 

se ja pyydä anteeksiantoa. Jos et pysty poistamaan sitä kehostasi, Jumala tietää sen. Mutta sillä 

hetkellä kun sanot:'anna anteeksi Herra, minä en tiennyt.' Mikään paha ei voi koskea sinuun."

BH: "Koska olet myöntänyt virheesi. Herra ei rankaise meitä, jos sanomme, että anna anteeksi Herra, 

en tiennyt mitä tein. Eikö meillä ole ihmeellinen Jeesus."

BH: "Ihmiset laittavat kaikenlaista kehoihinsa. Mutta jos et tiennyt siitä, Jumala ei rankaise sinua! 

Hän rakastaa sinua! Sanot vain, Herra, anna anteeksi, en tiennyt."

BH: "Nämä ovat pakanoiden harrastamia rituaaleja jo kauan aikaa sitten. Pakanakansat jotka olivat 

hyvin taikauskoisia ja jotka olivat hyvin paljon tekemisissä demonisten voimien kanssa. He 

maalasivat merkkejä ihoonsa ja leikkelivät ihoaan. "

BH: "Mutta me pyhimykset... Raamattu sanoo, että älkää mukautuko maailman tapoihin. Älä tee 

mitään mikä on vastakkain Jumalan sanaa kohtaan.   Deuteronomia 8:18-20 sanoo:   ”vaan muista, että 

Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle voiman hankkia rikkautta pitääkseen liittonsa, jonka hän 

valalla vannoen teki sinun isiesi kanssa, niinkuin tähän päivään saakka on tapahtunut. Mutta jos 

sinä unhotat Herran, sinun Jumalasi, ja seuraat muita jumalia, palvelet niitä ja kumarrat niitä, niin 

minä vakuutan teille tänä päivänä, että te peräti hukutte. Niinkuin ne kansat, jotka Herra hukuttaa 

teidän tieltänne, niin tekin hukutte, kun ette kuulleet Herraa, teidän Jumalaanne."

BH: "Mutta kun ihmiset eivät tiedä, mitä Raamattu sanoo, he tekevät mitä luulevat oikeaksi ja se ei 

olekaan."

Leviticus 19:28 "Älkää viileskelkö ihoanne vainajan tähden älkääkä koristelko itseänne 

ihopiirroksilla. Minä olen Herra."

BH: "Tiedän tiedän, minä menetin juuri muutamia hyviä ystäviäni tuon lauseen takia. Mutta minä 

rakastan Jeesusta liian paljon, enkä halua tuottaa Hänelle surua tai pettymystä. Minä vain luen 

Jumalan sanaa tarkasti. Herra on minun elämäni rakkaus." 

BH: "Mutta jos nyt olette tehneet jotain merkkejä ihoonne, niin menkää Herran luokse ja sanokaa: 

'Anna anteeksi Herra, minä en tiennyt.' Ja siinä se. Minä rakastan sinua koko sydämestäni."

BH: "No minä kuulen jonkun siellä katsomossa sanovan, mutta Benny, tuohan on Vanha Testamentti. 

Todellako?! Jos Jumala haluaisi muuttaa tuon asian Vanhasta Testamentista, Hän joutuisi muuttamaan 

monia muitakin asioita. Mutta Hän ei tehnyt niin."

BH: "Mitä Jeesus sanoi? Ei edes pieni piste. Ei pienen pieni yksityiskohtakaan poistu Vanhasta 
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Testamentista. Aamen hyvä ystäväni. Se on Jumalan sana. Ei siis pienen pieni pilkku. Ei pienen pieni 

yksityiskohtakaan poistu Vanhasta Testamentista. Minä en ala väittelemään tuossa asiassa. Jos Jeesus 

sanoi, että pienen pieni pilkku on tärkeä - älä silloin koske siihen."

Leviticus 21:1-6 "Ja Herra sanoi Moosekselle: "Puhu papeille, Aaronin pojille, ja sano

heille: Pappi älköön saattako itseänsä saastaiseksi kenestäkään kuolleesta sukulaisestansa,

paitsi lähimmästä veriheimolaisestaan: äidistänsä, isästänsä, pojastansa, tyttärestänsä ja veljestänsä, 

sekä sisarestansa, jos tämä oli neitsyt ja eli hänen luonaan eikä ollut naitu; hänestä hän saa saastua. 

Älköön hän, sukunsa päämies, saattako itseänsä saastaiseksi, ettei hän itseänsä häpäisisi. Älkööt he 

ajako paljaaksi päälakeansa älköötkä leikatko partansa reunaa älköötkä koristelko itseänsä 

ihopiirroksilla. He olkoot Jumalallensa pyhät älköötkä häväiskö Jumalansa nimeä, sillä he uhraavat 

Herran uhreja, Jumalansa leipää; sentähden he olkoot pyhät."

BH: "Tämän Herra puhui ohjeeksi papeille, mutta Raamatussa on paljon ohjeita myös tavalliselle 

kansalle."

 BH: "Mutta katsotaan mitä sanotaan Deuteronomy 14:1 "Te olette Herran, teidän Jumalanne, lapsia. 

Älkää viileskelkö ihoanne älkääkä ajako paljaaksi päätänne otsapuolelta vainajan tähden,"

BH: "Lyhyesti vielä. Etsi ongelman ydin ja kiellä se. Sinun täytyy rukoilla ja pyytää Herraa 

näyttämään sinulle. Mitkä ovat niitä asioita, jotka ovat tuoneet nämä demonit sinun luoksesi. Minä 

olen antanut sinulle erittäin voimakkaan listan. "

BH: "Raamatun mukaan sinun täytyy kieltää se, tunnustaa se ja katua sitä. Ja kun sinä teet sen, 

Raamattu lupaa täyden vapauden."

Kuinka karkotat demonit elämästäsi

 

#1 

Tunnusta se, kiellä se ja kadu sitä

2. Timothy 2:25-26 "hänen tulee sävyisästi ojentaa vastustelijoita; ehkäpä Jumala antaa heille 

mielenmuutoksen, niin että tulevat tuntemaan totuuden ja selviävät perkeleen pauloista, joka on 

heidät vanginnut tahtoansa tekemään."

BH: "Se mitä Raamatussa puhutaan jae jakeen jälkeen on tämä: kiellä se, tunnusta se ja kadu sitä. 

Silloin sinä pääset siitä [demonista] täysin vapaaksi."

BH: "Vaikka sinulla olisi merkkejä ihossasi eli tatuointeja. Kiellä sen tatuoinnin voima, tunnusta että 

se on rike Jumalaa vastaan ja kadu sitä, mikä tarkoittaa, että et enää uudelleen myöhemmin tee 

tatuointeja ihoosi. Sitten vain hylkäät sen, mikä kerrotaan sananlaskuissa 28:13. Ja sinä pääset täysin 

vapaaksi tatuointiin liittyvästä demonista."
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[Oletus että tatuointi on demoninen. Esimerkiksi risti ei ole demoninen!]

Sananlaskut 28:13 ”Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se 

saa armon.”

BH: "Sitten sinun tulee hylätä ja tunnustaa se, jolloin saat armon."

BH: "Jesaja 52:2 sanoo, että sinun pitää rukoilla ja Herra vapauttaa sinut."

Jesaja 52:2 ”Pudista päältäsi tomu, nouse istuimellesi, Jerusalem; irroita kahleet kaulastasi, sinä 

vangittu tytär Siion.”

Lähde: Benny Hinn Ministries, https://www.youtube.com/watch?v=unpQYGDTcDM

Orig
in

al



14 / 335

Elämämme koettelemuksia

Jokainen kantaa jotain taakkaa. Olkoon se sitten riippuvuus, suru tai velka. Katsotaan mitä Raamattu 

sanoo näistä asioista ja mitä käytännön ohjausta sieltä saamme mennäksemme eteenpäin.

Riippuvuus

Kuinka sinä olet päätynyt siihen? Milloin se päättyy? Riippuvuus on voimakas asia. Se on 
kaikenkuluttava ja saa sinut tuntemaan niin kuin sinulla ei olisi valtaa. Se voi tulla alkoholin, 

huumeiden, uhkapelaamisen, pornografian, syömishäiriön tai jonkin muun epäterveen käyttäytymisen 
muodossa. Se vaikuttaa sinuun fyysisesti, tunnetasolla, sosiaalisesti ja hengellisesti.

Mikä tahansa sinua rajoittaakin, siihen on olemassa apu. Sinun ei tarvitse tuntea häpeää, rikkinäisyyttä
tai tyhjyyttä. Jumala lupaa Raamatussa: ”Tulkaa te kaikki jotka olette väsyneitä ja taakkojen painamia,

minä annan teille rauhan” (Matteus 11:28). Hän haluaa päästää sinut vapaaksi ja antaa sinulle uuden 
elämän Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Kun sinä olet heikko, Hän on vahva ja tarjoaa todellisen, 

kestävän toivon.

Kristusta kiusattiin myös (hepr. 4:15) ja Hän tietää, mitä sinulla on meneillään. Kun luotat Häneen, 
voit olla vakuuttunut, että Hän auttaa katkaisemaan jokaisen kahleen, joka orjuuttaa sinua. 

Seuraavassa on muutamia askelia auttamaan sinua vapautumaan riippuvuuksistasi:

-Jos et ole koskaan ajatellut sitä, mitä tarkoittaa löytää tyydytys ja merkitys suhteessa Jeesukseen 
Kristukseen, tee se nyt. (Katso lisätietoa PeaceWithGod.net.) Jos olet jo antanut elämäsi Kristukselle, 

tee Hänestä tärkein asia.
-Myönnä oma vastuusi. Ei ole väliä, missä tilanteessa olet. Jossain vaiheessa olet päättänyt ottaa 

alkoholia, huumeita, katsoa pornografiaa jne. Olet vastuussa omista päätöksistäsi.
-Katkaise suhteesi henkilöihin ja paikkoihin, jotka yhdistävät sinut riippuvuuteesi. Tämä auttaa 

pienentämään houkutusta ja tekee helpommaksi kokea toipuminen. Raamattu sanoo: ”Kulje viisaiden 
kanssa ja tule itsekin viisaaksi, sillä houkkien seuraa tekee kaltaisekseen” (Sananlaskut 13:20). 

-Ano Jumalalta voimaa päästä riippuvuudestasi. Jokainen kamppailee kiusauksen kanssa, mutta kuten 
1. korinttolaiskirjeessä 10:13 sanotaan: ”Jumala on uskollinen; Hän ei anna kiusauksen tulla suuremmaksi 
kuin mitä jaksat kantaa. Mutta kun sinua kiusataan, Hän myös takaa sinulle poispääsyn 

niin, että voit sen kestää.” 
-Älä ole yllättynyt, jos perheesi tai ystäväsi epäilevät toipumistasi. Jos riippuvuus on hallinnut 

elämääsi, he ovat joutuneet käsittelemään tyhjiä ja rikottuja lupauksiasi ja pettymyksiä niiden seurauksena. 
Anna heille aikaa nähdä uusi sinä.
-Muista että kristittynä oleminen ei tarkoita täydellisyyttä. Saatat langeta takaisin vanhoihin tapoihisi, 

mutta heti kun niin käy, ano Jumalan anteeksiantoa ja pyydä Häntä puhdistamaan sinut riippuvuudestasi. 1. 
Johanneksen kirjeessä 1:9 sanotaan: ”Jos me tunnustamme syntimme, Hän on 
uskollinen ja oikeudenmukainen ja antaa anteeksi syntimme ja puhdistaa meidät 

epäpuhtaudestamme.”
-Lue ja opiskele Jumalan sanaa, Raamattua. Osallistu Raamattuun uskovaan kirkkoon ja solmi terveitä

ystävyyksiä. Raamattu sanoo: ”Jos yksi heistä lankeaa, toinen auttaa langenneen ylös. Mutta sääli sitä 
yksinäistä, joka lankeaa ja jota ei ole kukaan auttamassa ylös” (Saarnaaja 4:10).

-On usein tarpeen (välttämätöntä) käsitellä alla piilevä syy riippuvuuteen päästäksesi siitä. Etsi jatko-
opastusta pastorilta, kristityltä konsultilta tai paikalliselta terveysasemalta tai vastaavasta.

Kukaan ei voi luvata helppoa tietä toipumiseen, mutta Kristus kulkee kanssasi ja tarjoaa lujan 
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perustuksen, jolla seisoa. Muista: ”Jumalalle ei mikään ole mahdotonta” (Luukas 1:37).

Työn jälkeen

Työn menettäminen tai havainnon tekeminen, ettei enää kykene työhön, voi vaikuttaa ei ainoastaan 
taloudellisesti vaan sekä tunnetasolla että hengellisesti. Se saattaa saada sinut tuntemaan ahdistusta, 

mitättömyyttä ja toivottomuutta. Jos olet etsinyt työtä pitkän ajan, saatat tuntea halua lopettaa työn 
etsiminen.

Mutta Jumala ei ole hyljännyt sinua. Hän tuntee tarpeesi ja haluaa auttaa sinua; Raamattu sanoo, että 
Hän ”masentuneita lohduttaa” (2. korinttolaiskirje 7:6).

Ehkä löydät pian työtä ehkä et; Jumalalla voi olla varallesi jotain odottamatonta. Mitä tahansa teetkin, 
yritä olla lannistumatta. Raamattu sanoo: ”Minä tunnen suunnitelmani sinua varten, julistaa Herra, 

suunnitelmat sinun kukoistamiseksi eikä vahingoittamiseksi, suunnitelmat jotka antavat sinulle toivon 
ja tulevaisuuden” (Jeremia 29:11). Siellä myös kerrotaan, että ”Herra on lähellä silloin, kun sinulla on 

särkynyt sydän ja pelastaa ne, joilla on murrettu henki” (psalmi 34:18). Seuraavassa muutama vihje 
odottaessasi työtä tai päätöstäsi, mitä tehdä seuraavaksi:

-Muista että Jeesus Kristus tietää, mitä olet käymässä lävitse ja Hänellä on myötätuntoa tilannettasi 

kohtaan. Hän tiesi, mitä oli olla köyhä ja jopa koditon. Kun asetat toivosi Häneen, Hän on kanssasi, 
minne tahansa menetkin.

-Käytä tämä aika kasvaaksesi lähemmäksi perhettäsi. Vietä aikaa heidän kanssaan. Korjaa 
rikkoutuneet suhteet ja kerro, mitä Jumala tekee elämässäsi.

-Etsi uudelleenkoulutusvaihtoehtoja tai vapaaehtoistyötä pitääksesi itsesi aktiivisena, auttaaksesi toisia
ja saadaksesi kokemusta mahdollista myöhempää käyttöä varten. Raamattu kertoo meille, että ”käytä 

jokainen tilaisuus parhaalla mahdollisella tavalla” (kolossalaiskirje 4:5).
-Anna huolesi Jumalalle ja kysy Häneltä, minkä askeleen Hän haluaa sinun seuraavaksi ottavan. Näe 

tämä aika, ei vain ongelmana, vaan mahdollisuutena vahvistaa suhteitasi. Jos teet niin, kun 
työttömyysjakso on ohi tai olet siirtynyt toisaalle, voit katsoa taaksepäin ja kiittää Jumalaa siitä, että 

on ollut kanssasi jopa vaikeiden aikojen keskellä.

-Matteus 6:25, 28-30 kertoo meille: ”Älä murehdi elämääsi, mitä söisit tai joisit; tai kehoasi, millä 
vaatetat itsesi. Eikö elämä ole enemmän kuin ruoka ja keho enemmän kuin vaatteet?... Katso kuinka 

kukat kasvavat niityllä. Ne eivät tee työtä tai ponnistele. Kuitenkin minä sanon teille, ettei edes 
Salomon loistossaan ollut niin hyvin vaatetettu kuin nuo kedon kukat. Jos Jumala näin huolehtii 

kukista niityllä, jotka tänään kasvavat ja viheriöivät ja huomenna heitetään tuleen, eikö hän paljon 
mieluummin vaateta sinut – sinä vähäuskoinen?”

Kysy Jumalalta itsellesi sitä halua, mitä tarvitset löytääksesi toisen työn, mutta muista, että kun luotat 
Häneen, et ota askeleitasi yksin.

Suru ja menetys

On olemassa monia asioita, jotka aiheuttavat meille surua kuten avioero, työn menetys, sairaus tai 

rakkaan menettäminen. Murhe tulee usein surun aaltoina, joka vaimenee vain sitä myötä, kun 
parantumisen kierrokset tapahtuvat. Tuon prosessin tunnistaminen ja sen tapahtumisen salliminen 

auttaa sinua kestämään ja jopa kasvamaan tämän surullisen kokemuksen aikana. Parantumisen 
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kierrokset eivät aina tapahdu samassa järjestyksessä, ja jotkin kierrokset toteutuvat useammin kuin 

toiset, mutta ne kaikki ovat osa suremista. Muista että tämä prosessi on normaali ja se auttaa etsimään 
tukea.

-Ensijärkytys: voimakas tunteellinen kokemus, joka voi jättää sinut tunnetasolla halvaantuneeksi.
-Tunnetason vapautuminen: menetyksen kokemus. Kokemuksen syvyys riippuu siitä, miten 

riippuvainen olit henkilöstä, ihmisistä tai asioista.
-Syyllisyys: itsensä syyttäminen - ”Olisin voinut tehdä enemmän” tai ”Minun olisi pitänyt tehdä jotain

toisin.”
-Viha, syytös, hyökkäävyys: ”Miksi he tekivät tämän minulle?” ”Miksi Jumala teki tämän minulle?”

-Masennus: ylitsepääsemätön alennustilan tunne ja kokemus siitä, ettei elämässä pääse eteenpäin.
-Menetyksen havaitseminen: sen ymmärtäminen, mitä olet menettänyt. Esimerkiksi et ehkä vain 

menettänyt työtäsi vaan tulosi, asemasi ja itseluottamuksesi.
-Kiitollisuus: jos olet menettänyt rakkaan, niiden hyvien muistojen ja henkilön elämän arvostaminen.

-Toivon palaaminen: ”Elämä jatkaa kulkuaan,” ”Minä voin toivoa,” tai ”Jumala auttaa minut tämän 
ohi.”

-Palaaminen normaaliuteen: menetyksen hyväksyminen ja siihen sopeutuminen.
Raamattu sanoo: ”Siunattuja ovat he, jotka surevat, sillä he saavat lohdutuksen” (Matteus 5:4). Jumala

haluaa kantaa sydänsurumme ja menetyksemme ja antaa meille lohdutuksensa, toivonsa ja 
kannustuksensa. Kun hyväksyt Kristuksen Herraksesi ja Pelastajaksesi, Hän kantaa sinut surusi yli.

Puhuminen Jumalalle ja toisille mitä tunnet, auttaa sinua siinä, ettet hautaa sitä, mitä on sisälläsi. 
Odota Jumalan tuovan esille hyvää tilanteesta huolimatta. Roomalaiskirje 8:28 sanoo: ”Ja me 

tiedämme, että kaikissa tilanteissa Jumala tekee hyvää työtään niiden puolesta, jotka Häntä 
rakastavat.” Raamattusi lukeminen ja rukoileminen auttaa sinua myös tämän kovan ajan ohi.

Velan kanssa kamppailu

Olet elänyt velaksi ja saatat jopa ihmetellä, rankaiseeko Jumala sinua jostain. Miksi asiat eivät mene 

parempaan suuntaan? Me elämme langenneessa, synnin arpeuttamassa maailmassa ja sen vuoksi, 
elämä ei aina ole sitä, mitä haluamme. Samaan hengenvetoon Jumala antaa meille oppitunteja, kun 

kohtaamme ongelmia ja vihollisuutta. Hän käyttää elämän kovia kokemuksia murskatakseen elämäsi 
kovat reunat muuttaakseen sinut henkilöksi, joksi Hän sinut haluaa. Oletko lopettanut kysymästä 

Jumalalta, mitä Hän haluaa tehdä elämässäsi tämän kokemuksen kautta? Raamattu sanoo: ”Näytä 
minulle tiesi, Herra, opeta minulle polkusi” (psalmi 25:4).

Kaikki mitä meillä on, mukaan lukien raha, tulee Jumalalta. Raha ei ole paha asia, mutta voi olla, jos 
väärinkäytät sitä. Joskus se johtaa ahneuteen, ylpeyteen tai materialismiin niin voi olla helppoa antaa 

sille tärkein asema elämässämme. Joskus odottamattomat menetykset tai suunnittelemattomat kulut 
voivat johtaa rahaongelmiin ja houkutella murehtimiseen. Mutta meidän täytyy muistaa pitää Jumala 

ensimmäisenä sydämessämme ja elämässämme.

Jos kamppailet velan kanssa, seuraavassa vihjeitä:
-Etsi Jumalan tahtoa kohdallasi nöyrällä sydämellä ja avoimella mielellä. Raamattu sanoo: ”Jos 

jollakin ei ole viisautta, kysyköön Jumalalta, joka antaa mielellään anteliaasti jokaiselle etsimättä 
vikaa kysyjästä, ja se annetaan hänelle” (Jaakob 1:5). Riippumatta siitä, miten olet päätynyt velkaan, 

ehkä Hän haluaa muuttaa asenteesi tai antaa sinulle uuden tärkeysjärjestyksen tai tavoitteet elämässä. 
Mitä tahansa se onkin, aloita keskittymällä uudelleen suhteessasi Kristukseen ja anna erityinen 

huomio sille, mitä Pyhä Henki ”puhuu” kirjoitusten kautta sinulle.
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-Pyydä Jumalaa auttamaan sinua luottamaan Häneen ja ettei velka murra henkeäsi tai hallitse 
ajatteluasi. Apostoli Paavali, joka oli eristetty, vangittuna ja kaiken omaisuuden menettäneenä sanoi: 

”Minä olen oppinut olemaan tyytyväinen vallitseviin olosuhteisiin” (filippiläiskirje 4:11). Ankkuroi 
toivosi Jumalan sanan lupauksiin. Raamattu sanoo: ”Minä tunnen suunnitelmani sinua varten, julistaa 

Herra, suunnitelmat sinun kukoistukseksi eikä vahingoksesi, suunnitelmat jotka antavat sinulle toivon 
ja tulevaisuuden” (Jeremia 29:11). Kun teet sydämesi vakuuttuneeksi Jumalan erehtymättömästä 

voimasta, hyvyydestä ja rakkaudesta, on sillä suuri vaikutus.
-Keskustele viisaan, luotettavan yrittäjän (ehkäpä kirkkosi jäsen) kanssa, jonkun, joka on 

kouluttautunut taloussuunnittelun alueella tai joka työskentelee voittoa tavoittelemattomassa 
taloussuunnittelutoimistossa yhteisössäsi, ja toimi hänen ohjeiden mukaan. Se sisältää todennäköisesti 

realistisen budjetin laadinnan; tee sellainen ja pysy siinä. Jumala vastaa usein rukouksiimme tuomalla 
elämäämme ihmisiä, jotka auttavat meitä.

-Etsi keinoja karsia turhat menot, kuten se raha, jonka käytät huvitteluun ja ylellisyyteen. Se ei ehkä 
ole hauskaa, mutta auttaa sinua säästämään rahaa ja vie sinua oikeaan suuntaan taloudellisen rauhan 

tiellä. Voit myös keksiä keinoja hauskuuden pitämiseksi lähes kustannuksitta tai vain pienin 
kustannuksin.

Heprealaiskirjeessä 13:5 sanotaan: ”Pitäkää elämänne vapaana rahan rakkaudesta ja olkaa tyytyväisiä 

siihen, mitä teillä on.” Kaikki mitä meillä on, tulee lopulta Jumalalta ja Hän antaa meille sitä, mitä 
tarvitsemme. Meidän tulee olla hyviä isäntiä sen suhteen, mitä Hän antaa meille, tarkoittaen, että 

meidän tulee olla vastuullisia rahan ja omaisuuden suhteen, mikä tulee osaksemme ja olla huolellisia, 
että emme velkaannu tai tule ahneeksi. Kuten Jeesus varoitti: ”Et voi palvella sekä Jumalaa että rahaa”

(Luukas 16:13). Tee Hänestä tärkein asia elämässäsi tänään ja pyydä Häneltä opastusta liittyen 
talouteesi.

Rakkaus ja himo

Himo on voimakas halu tai kaipaus johonkin, erityisesti seksuaalisessa merkityksessä. Himo vetoaa 

itsekeskeisyytemme tai käsittelee toisia esineinä ihmisten sijaan. Rakkaus sen sijaan on tarkoituksellista 
sitoutumista toiseen riippumatta vallitsevista olosuhteista. Rakkaus laittaa toisen henkilön tarpeet etusijalle

 omiin tarpeisiin nähden taatakseen hänen hyvinvointinsa. Miksi sillä on merkitystä? Näiden kahden
 sekoittaminen voi olla vaarallista ja voi johtaa manipulaatioon, rikkinäiseen avioliittoon, aviorikokseen tai 

vastaaviin traagisiin tilanteisiin. Vaikka fyysisellä vetovoimalla ja tunnetason asioilla miehen ja naisen 
välillä on paikkansa, rakkaus näiden kahden välillä on enemmän kuin se. Se on tahdon ilmaus – 

sitoutuminen etsimään sitä, mikä on toisen henkilön parhaaksi. Todellinen rakkaus ei vaadi; se antaa. 
Todellinen rakkaus ei kysy: ”Mitä minä saan tältä toiselta henkilöltä?” Se kysyy: ”Mitä voin tehdä 

auttaakseni tätä toista henkilöä?” 

Todellinen rakkaus ei ole itsekeskeistä; se on itsestään antavaa. Vie ihmiselämän ajan etsiä ja löytää 
ihmisen rakkauden moninaisuus ja rikkaus. Mutta harkitse tätä: 

Rakastaisitko tätä henkilöä, jos hän menettäisi fyysisen kauneuden tai jos hänen kehonsa joutuisi 
syövän runtelemaksi tai lamauttamaksi? Raamattu sanoo: ”Rakkaus on pitkäjänteinen, rakkaus on 

ystävällinen. …Rakkaus ei koskaan epäonnistu” (1. korinttolaiskirje 13:4, 8). Tällaista rakkautta 
Jumalalla on meitä kohtaan, kun Hän lähetti Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kuolemaan syntiemme 

takia ja vetääkseen meidät lähemmäksi Häntä. Jos sinulla on edessäsi haaste liittyen himoon:
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-Avaa sydämesi Jumalan rakkaudelle kutsumalla Kristus elämääsi ja kysy sitten Häneltä apua 

välttääksesi himoosi liittyviä ajatuksia ja tekoja. Kysy Häneltä apua ymmärtääksesi kuinka todella 
rakastaa jotakuta.

-Muista että mitä tahansa mielessäsi tapahtuukin, se vaikuttaa käyttäytymiseesi. Jeesus varoitti: 
”Jokainen joka katsoo naista himoiten, on jo tehnyt aviorikoksen sydämessään” (Matteus 5:28). Aseta 

tavoitteeksesi pitääksesi mielesi puhtaana aivan kuten kehosikin.
Kun havaitset kiusauksen tulevan, muista tämä jae: ”Jumala on uskollinen; Hän ei anna sinua 

kiusattavan yli sen, mitä jaksat kantaa. Mutta kun sinua kiusataan, Hän myös takaa tien ulos siitä, niin 
että voit sen kestää” (1. korinttolaiskirje 10:13).

Öykkäröinti

Jos joudut kohtaamaan väkivaltaa tai sen uhkaa tai joudut naurunalaiseksi (joku tarkoituksellisesti 

puhuu pahaa sinusta), saatat kokea itsetuntosi alenemista tai tuntea itsesi arvottomaksi. Ehkä sinusta 
tuntuu, ettei kukaan välitä. Mutta Jeesus Kristus tehtiin myös naurunalaiseksi ja ymmärtää, mitä sinä 

käyt parhaillaan läpi. Hän voi antaa voimaa päästä tilanteen ohi. Raamattu sanoo 2. 
korinttolaiskirjeessä 12:10, että kun me olemme heikkoja, Hän tekee meidät vahvoiksi.

Arvo Kristuksessa

Jumala loi jokaisen henkilön ainutlaatuiseksi, eri kykyineen, persoonallisuuksineen ja haluineen. 

Emme ole massatuotteita vaan universumimme Jumalan huolellisesti tekemiä. Hän tuntee meidät 
nimeltä.

Ajattele vain sitä: Sinä olet Jumalan mestariteos! Elämäsi ei ole arvoton, ei väliä sillä, mitä toiset 

sanovat sinusta tai kohtelevat sinua. Elämäsi on lahja Jumalalta. Hän tunsi sinut ennen syntymääsi. 
Psalmi 139: 13-14 sanoo: ”Sinä loit minun sisäisen olentoni; sinä kudoit minut yhteen äitini kohdussa.

Minä ylistän sinua, koska minä olen pelottomasti ja ihmeellisesti tehty; sinun työsi ovat ihmeellisiä.”
Jumala arvostaa sinua. Eikä Hänellä ole suosikkeja (apostolien teot 10:34). Hän rakastaa sinua ja 

huolehtii siitä, mitä tunnet. 1. Pietarin kirje 5:7 sanoo: ”Anna kaikki ahdistuksesi Hänelle, koska Hän 
huolehtii sinusta.” Jos olet luottanut Jeesukseen Kristukseen Herrana, sinua kutsutaan Jumalan lapseksi. 1.

 Johanneksen kirje 3:1 sanoo: ”Kuinka antelias Isä onkaan rakkaudessaan meitä kohtaan, jos meitä pitää
 kutsua Jumalan lapsiksi!”

Miksi öykkäri öykkäröi?

Jotkut ihmiset – lapset, teinit ja myös aikuiset – kiusaavat toisia niiden asioiden takia, joita heillä on 

meneillään omassa elämässään. He saattavat olla kateellisia sinulle tai jopa paheksua sinua jostain, 
joka ei edes ole omissa käsissäsi. Heillä saattaa olla vaikea tilanne kotona, mikä kohdistuu sinuun, 

jotta he itse saavat tunteen olevansa tilanteen herroja. Ehkä heitä itseään ei kohdella hyvin tai heillä on
negatiivinen kuva itsestään. Ehkä he saavat vain vähän huomiota ympärillään olevilta ihmisiltä. 

Saattaa jopa olla niin, että henkilö tai ihmiset, jotka tekevät sinulle kiusaa, yrittävät vain saada oman 
huomionsa kiinnittymään johonkin muuhun kuin omaan ongelmaan. Jotkut öykkärit öykkäröivät toisia

saadakseen huomiota, aseman tai hyväksynnän kavereiltaan.
Vaikka edellä mainittua ei tapahtuisikaan kohdallasi, pidä mielessä, että sinä et ehkä ole ainoa, jolla on

edessään vaikea tilanne. Vaikka öykkäröinnille ei ole tekosyytä, taustalla olevan motiivin 
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havaitseminen, auttaa vastaamaan tilanteeseen parhaalla tavalla.

Vastaus 

Vaikka sana ”öykkäri” ei esiinny Raamatussa, ajatus siitä, että toista kohdellaan brutaalisti tai 

epäkunnioittavasti, esiintyy. Kristityt voivat jopa olla erityisiä kohteita öykkäreille, koska Kristuksen 
seuraajana eläminen on usein kulttuurin vastaista.

Matteus 5:39 sanoo: ”Älä vastusta ilkeää henkilöä. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä 

hänelle toinenkin poski.” Tämä ei tietenkään tarkoita, ettet voisi kysyä Jumalalta puolustusta tai 
puolustautua itse. 

Kun vastaat öykkärille, muista, että Raamattu ohjeistaa meitä kohtelemaan toisia tasapuolisesti ja 

kunnioituksella. Matteus 22:39 sanoo, että rakasta toista niin kuin itseäsi. Ja roomalaiskirje 12:18 neuvoo:
 ”Jos on mahdollista, mikäli asia on sinun käsissäsi, elä rauhassa kaikkien kanssa.” Kun kohtaat jonkun,

joka puhuu pahaa tai tekee sinut naurunalaiseksi tai alentaa sinua selkäsi takana, älä etsi kostoa vaan vastaa
rakkaudella. Matteus 5:44 sanoo: ”Rakasta vihollistasi.” Ja Matteus 5:9 sanoo, että rauhanrakentajat ovat

siunattuja. Luukas 6:28 jopa sanoo: ”Siunaa niitä, jotka sinua kiroavat, rukoile niiden puolesta, jotka
kohtelevat sinua väärin.”

Kuinka kohtelet toisia heijastaa suhdettasi Jumalaan, koska Hän loi kaiken ja arvostaa kaikkia. Kun 

vastaat öykkäröintiin rakkaudella, he huomaavat ja saattavat jopa muuttaa asennettaan sinua kohtaan. 
Sananlaskut 15:1 sanoo: ”Ystävällinen vastaus sammuttaa vihan, mutta karkea kielenkäyttö nostaa 

pintaan vihan.”

Samaan aikaan, jos öykkäröinti aiheuttaa sinulle negatiivisia asioita – mielessäsi, tunteissasi tai fyysisesti –
älä salli itsesi olla vaarassa vaan etsi tukea luotettavalta aikuiselta tai valtaa pitävältä taholta. Muista, että

voimamme ei tule itsestämme vaan Jumalalta, joka huolehtii meistä ja antaa meille toivon. Antakoon tämä
sinulle luottamusta kestävyyteen. Psalmi 34:4-5 sanoo: ”Minä etsin Herraa ja Hän vastasi minulle; Hän

vapautti minut kaikista peloistani. He jotka katsovat Häneen säteilevät; heidän kasvonsa eivät koskaan
peity häpeästä.”

Joskus on viisasta jopa mennä pakoon öykkäriä. Kuningas Saul ajoi mustasukkaisuuttaan takaa 

Daavidia, joka pakeni (1. Samuel 19:24). Öykkäriltä pakeneminen ei ole pelkuruutta; se on usein 
paras vaihtoehto, kun emme voi puolustautua. Kysy Jumalan viisautta siihen, miten sinun pitäisi 

vastata ja luota Häneen siinä, että Hän tuo mukanaan oikeuden. 

Jos kyseessä on kristitty uskonveli tai -sisar, joka väärinkohtelee sinua, Matteus 18:15:17 sanoo, että 
osoittakaa hänelle tekonsa vääryys. Jos henkilö ei kuuntele, pyytäkää yhtä tai toista henkilöä 

lähestymään häntä kanssasi. Jos tämä ei muuta tilannetta, tuo ongelma kirkkoosi.
Tilanteesta riippumatta, me voimme löytää lohdutuksen ja suojeluksen Jumalalta. Psalmi 46:1 sanoo: 

”Jumala on turvapaikkamme ja voimamme, iankaikkinen läsnäolo vaikeuksissamme.” Olkoon Hänen 
voimansa rohkaisuksi sinulle tänään.
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Toisten suojeleminen

Efesolaiskirje 5 ja 6 kutsuu miehet puolustamaan perhettään ja toimeentuloaan. Ja on vanhempien 

tehtävä yrittää suojella lapsiaan vaaralta.
Jos lastasi kiusataan, älä oleta sen menevän itsestään ohi. Saattaa olla hyödyksi leikkiä roolileikkiä, 

jossa lapsesi vastaa öykkärille, jolloin hän tuntee olevansa valmistautunut kohtaamaan öykkärin. Pidä 
yhteys avoinna lapsiisi, äläkä epäröi ottaa yhteyttä toiseen aikuiseen tai koulun henkilökuntaan, jotta 

ongelma saadaan ratkaistuksi.

Kärsimys

Miksi ihmiset kärsivät? Ja miksi he kuolevat? Jos Jumala on hyvä ja rakastava, kuinka Hän sallii 
sellaista? Tragediat ja kärsimys usein jättävät meidät sekaannuksen tilaan, vihaiseksi, kauhistuneeksi tai 

jättävät meihin katkeruutta. Ne ovat todiste, että Saatana on työssään elämässämme ja että pahuus ei ole 
meille tuntematon.

Hieno kirja Raamatussa luettavaksi on Habakkuk, jossa käsitellään kärsimystä ja pahuutta. Se on vain 

kolmen kappaleen pituinen, mutta se kertoo profeetta Habakkukista, joka kysyy Jumalalta, miksi Hän 
ei rankaise pahuudesta. Jumala vastasi Habakkukille sanoen, että Hän rankaisee pahuudesta, mutta, 

että Hän tekee sen omalla aikataulullaan.

Joskus emme ymmärrä Jumalan aikataulua, mutta meidän tulisi muistaa, että Hän ei luonut pahuutta. 
Jumala on oikeudenmukainen, armollinen ja rakastava Jumala, joka antoi ihmisille vapaan tahdon, 

kun Hän heidät loi. Koska me kaikki olemme taipuvaisia syntiin, me kaikki koemme pahuutta ja 
epäoikeudenmukaisuutta vaikka Jumala onkin aina hallitsija ja voi jopa käyttää pahuutta tehdäkseen 

hyvää. Jaakob 1:17 sanoo: ”Jokainen hyvä ja täydellinen lahja tulee ylhäältä.”

Voimme myös käyttää kärsimysaikamme katsoaksemme sisäänpäin. Me elämme langenneessa maailmassa,
missä me kaikki tarvitsemme Pelastajaa, ja se on juuri sitä, mitä Jumala on meille antanut. Jumala rakasti

meitä niin paljon, että lähetti Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kuolemaan syntiemme puolesta, jotta
voisimme elää ikuisesti taivaassa. Kristus oli täydellinen – pyhä – kuitenkin Hän kärsi yli käsityskykymme

maksaakseen hinnan synneistämme ja antaakseen meille ikuisen elämän. Kyllä, me koemme pahuutta 
täällä maapallolla, mutta voimme iloita tosiasiasta, että Jumalalla on ikuisen rauhan paikka taivaassa.

Miksi jumalalliset ihmiset kärsivät?

Vaikka meillä on suhde Jumalan kanssa se ei tarkoita, ettemme voisi kärsiä. Synti vaikuttaa jokaiseen 

ja sen takia, me kaikki koemme kipua ja vaikeuksia. Ero on siinä, että Jumala lupaa olla niiden kanssa,
jotka luottavat Häneen. Psalmi 34:19 sanoo: ”Vanhurskaalla voi olla paljon ongelmia, mutta Herra 

vapauttaa hänet niistä kaikista.” Se ei tarkoita helppoa elämää vaan sitä, että meillä on apu 
päästäksemme vaikeiden aikojen ohi.

Jumala on kanssamme kaikkien esteiden edessä, joita kohtaamme, joten meidän ei tarvitse olla yksin. 

Voimme nojata Häneen kovina aikoina, koska tiedämme, että Hän välittää meistä ja auttaa meidät 
jokaisen surun, murheen ja turhautumisen ohi, joita joudumme käsittelemään. Se antaa meille toivon, 

koska vaikka emme ymmärrä, miksi asiat tapahtuvat niin kuin tapahtuvat, tiedämme, että Jumala 
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äärettömässä viisaudessaan voi tuoda hyvää pahoista tilanteista. Hän voi vahvistaa uskoamme tai 

tehdä työtään taka-alalla, jota emme ymmärrä tai näe. Kärsimys myös auttaa meitä näkemään toiset 
vastaavassa tilanteessa ja mahdollistaa myös heille toivon, joka meillä on Kristuksessa.

Jos olet hyväksynyt Kristuksen Pelastajaksesi, ole vakuuttunut siitä, että Hän on aina kanssasi. 

Raamattu sanoo Deuteronomiassa 31:6, että Herra ”ei koskaan jätä tai hylkää sinua.” Hän ymmärtää 
kamppailumme ja haluaa auttaa meitä, jos vain uskomme Häneen. Kuten 1. Pietari 5:7 sanoo: ”Anna 

kaikki ahdistuksesi Hänelle, koska Hän välittää sinusta.”

Miksi ihmiset kuolevat?

Kun Jumala loi maailman, Hän teki siitä täydellisen. Ei ollut kuolemaa. Mutta kun kaksi ensimmäistä 
ihmistä maailmassa, Aatami ja Eeva, niskuroivat Jumalaa vastaan, synti tuli maailmaan. Ja kaikki me 

olemme syntiä tehneet sen jälkeen. Raamattu sanoo, että synnin palkka on kuolema (Roomalaiskirje 
6:23).

Ellei Kristus tule takaisin ennen kuin kuolemme, me kaikki kuolemme fyysisen kuoleman. Mutta tarina ei 
pääty siihen. Vaikkakin kehomme kuolevat, sielumme elävät ikuisesti. Ne elävät toisessa kahdesta paikasta 

– taivaassa tai helvetissä. Taivas on loistokas paikka Jumalan läsnäolossa, missä ei ole kärsimystä, kipua
tai kuolemaa. Meillä on myös uudet kehomme ilman sairautta tai kipua. Helvetti on puolestaan 

kärsimyksen ja rangaistuksen paikka, missä ”tuli ei sammu” (Markus 9:48). Molemmat paikat ovat ikuisia; 
elämme siellä ikuisesti.

Jos olemme hyväksyneet Kristuksen elämäämme, meillä ei ole syytä pelätä kuolemaa. Vaikkakin 

kehomme saattavat menehtyä sairauden tai vastaavan takia, mikään ei voi erottaa Kristuksen seuraajaa
Hänestä. Matteus 10:28 sanoo: ”Älkää pelätkö niitä, jotka voivat tappaa kehon, mutta eivät voi 

tuhota sielua.” Fyysinen kuolema on vain siirtymä elämästä maapallolla Kristuksessa elämään taivaassa 
Kristuksessa. Kuten Johannes 11:25 sanoo: ”Hän joka uskoo minuun, vaikka saattaa kuolla, hän saa 

elää.” Me voimme myös odottaa tulevaa päivää, jolloin näemme rakkaamme taivaassa, jotka myös 
olivat hyväksyneet Kristuksen.

Apua kirjoituksista

Jumala puhuu sinulle sanansa, Raamatun, välityksellä. Raamattu auttaa meitä tuntemaan Jumalan ja 

opastaa meitä jumalalliseen elämään. Se on viisauden, voiman ja lohdutuksen lähde. Psalmi 119:105 
sanoo: ”Sanasi on lamppu jalalleni ja valo polullani”.

Anna Jumalalle mahdollisuus puhua sinulle seuraavien jakeiden kautta.

Kun tarvitset rohkaisua: Psalmi 138:3; Efesolaiskirje 6:10-13

Kun kohtaat vaaroja: Psalmi 91:1-16; Psalmi 121:1-8

Kun kohtaat epäilystä pelastuksestasi: Johannes 3:16; 1. Joh. 5:11-13

Kun kohtaat epäilystä Jumalan voimasta pitääkseen sinut uskollisena: Filippiläiskirje 1:3; 1. Piet. 1:5

Kun olet taloudellisessa tarpeessa: Psalmi 34:10; Filippiläiskirje 4:19

Kun tarvitset anteeksiantoa: Heprealaiskirje 4:15-16; 1. Joh. 1:9

Kun etsit opastusta: Sananlaskut 3:5-6; Jaakob 1:5

Kun olet yksinäinen tai masentunut: Psalmi 23:1-6; Heprealaiskirje 13:5
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Kun kohtaat kipua: Matteus 11:28

Kun kärsivällisyyttäsi koetellaan: Roomalaiskirje 8:28-29; Jaakob 1:2-4

Kun etsit rauhaa vaikeina aikoina: Johannes 14:27; 16:33; Filippiläiskirje 4:6-7

Kun olet täynnä synnillistä ylpeyttä: 1. korinttolaiskirje 4:7; Filippiläiskirje 2:3-8

Kun kannat monia taakkoja ongelmineen: Psalmi 55:22; 1. Pietarin kirje 5:7

Kun kaipaat lepoa: Matteus 11:28-30; Galatalaiskirje 6:9

Kun olet itsekkään halun vietävänä: Filippiläiskirje 4:8; 1. Joh. 2:15-17

Kun kohtaat surua: Roomalaiskirje 8:26-28; 2. Korinttolaiskirje 1:3-5

Kun etsit Jumalan standardia: Matteus 5:48; Matteus 22:36-40

Kun kärsit: Psalmi 34:19; 2. Korinttolaiskirje 4:17

Kun kohtaat kiusauksen: 1. Korinttolaiskirje 10:13; Jaakob 1:2-4, 12-15

Kun joudut kohtaamaan vääryyttä: 1. Piet. 2:19-23; 1. Piet. 4:12-15

Kun tunnet heikkoutta tai riittämättömyyttä: 2. Korinttolaiskirje 12:9-10; Filippiläiskirje 4:13

Lähde:http://goingfarther.net/lifeissues/utm_source=PWGdotNet&utm_medium=GF+Link&utm_campaig
n=GF+Internal&utm_content=i-prayed-the-prayer&profession=PWG
%20responsive&outreach=PWG+responsive

”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan

 on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta, ” 

(1. Piet. 1:3)

”Sentähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta

moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa

kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi,

ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.” (1. Piet. 1:6-7) 

”Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja

riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen

pelastuksen.” (1. Piet. 1:8-9) 

”Vyöttäkää sentähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille

 tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Niinkuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden

 himojen mukaan, joissa te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte, vaan sen Pyhän mukaan, joka on

 teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi.” (1. Piet. 1:13-15)
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Billy Graham - Ft. Lauderdale, FL 1987

Video: https://www.youtube.com/watch?v=3_oBR_PMSnM

Pyydän teitä avaamaan Raamattunne Genesis 3. Tuon kappaleen lopussa sanotaan näin: "Ja Herra 
Jumala sanoi: Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja 
pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi 
iankaikkisesti! Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Eedenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli 
otettu. Ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän, 
leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä." 

Toisin sanoen Jumala piti ihmisen erossa elämän puusta. Koska jos ihminen olisi syönyt elämän 
puusta, hän olisi elänyt ikuisesti synneissään ilman toivoa sovituksesta. Oletetaanpa sellainen mies 
kuin Hitler, joka ilmestyisi ja söisi elämän puusta ja eläisi ikuisesti. Ja meillä olisi Hitler tuhansien 
vuosien ajan ja monia muita Hitlereitä ja he hallitsisivat maapallolla. Niinpä Jumala lähetti kuoleman 
matkaan ikään kuin tuomiona, mutta myös siunauksena. Koska jokainen sukupolvi elää ja kuolee ja 
uusi sukupolvi syntyy. Ja lopulta kaikki maailman Hitlerit kuolevat. 

Ja Raamattu sanoo Saarnaajan kirjassa 3: "On aika syntyä ja aika kuolla." Ihmisen on määrä kuolla 
ja sen jälkeen tulee tuomio. Minä olen saarnaajana havainnut, että ihmiset eivät halua puhua kuolemasta.
Miksi? Amerikassa 17-vuotiaat, siihen mennessä kun täytetään 17 vuotta, ovat nähneet keskimäärin 
15000 murhaa televisiossa. Ja tällä hetkellä on kova kysyntä best-sellereistä, jotka kertovat 
kuolemasta.

Jotkut ajattelevat, että kuolema on elämän päätepiste. Niinpä Winston Churchill sanoi 
kerran: "Mitä vanhemmaksi tulet sitä enemmän unta tarvitset. Lopulta sinä nukut koko ajan. Elämässä
on monia polkuja, mutta ne kaikki johtavat tuohon yhteen kaiken nielevään kuolemaan." 
Oletko sinä valmis kuolemaan? Oletko tehnyt mitään valmisteluita kuolemasi varalle? Kyllä 
varmaankin taloudellisesti olet. Mutta miten on henkesi ja sielusi laita, joka elää ikuisesti? Oletko sinä
tutkinut sitä? Se vie paljon aikaa ajattelussasi - minä tiedän sen. Minun vävypoikani on psykologi 
tässä kaupungissa. Ja hän on kertonut hieman tästä aiheesta. Ja miten monet ihmiset ovat mietteliäitä 
sen suhteen, että jonain päivänä heidän on kuoltava. Ja siksi he menevät ja "elävät täysillä" saadakseen
sen viimeisenkin pisaran nautintoa tänä päivänä. Toiset ottavat kuoleman hyvin vakavasti ja he 
valmistavat sydämensä kohtaamaan Kaikkivaltiaan Jumalan, joka heidän on kohdattava kaikkine 
synteineen ja epäonnistumisineen tuomion päivänä. 

Kuolema on traaginen, koska se on lopullinen. Muistan kun eräs hieno ystäväni kuoli. Ja muistan 
käyneeni kylässä ennen kuin minun oli määrä pitää puhe hautajaisissa. Miehen vaimo sanoi, ettei hän 
koskaan - ennen tätä päivää - havainnut, miten lopullinen kuolema on. Ja he olivat olleet lähetystyössä
Etelä-Afrikassa ja mies oli collegen rehtori siinä maassa. Ja vaimo sanoi, että kuolema on lopullinen - 
että hän ei näe miestään ennen kuin ikuisuudessa seuraavan kerran. En itsekään näe tuota miestä enää 
koskaan maapallolla, kuten olin tottunut näkemään päivästä toiseen heidän pitkän avioliittonsa aikana.
Rakastamasi asiat ovat vakava juttu - et halua jättää taaksesi perhettäsi ja ystäviäsi. Toisille kyse ei ole
pelkästään elämän aikaisesta ajasta vaan kyse on suuresta kysymysmerkistä. Kuolema pitää sisällään 
niin paljon epävarmuutta, että kysymme itseltämme: "miksi, miksi, miksi." Viime maanantaina seisoin
suuren ystävän haudalla. Suuren Jumalan miehen haudalla. Tohtori Harold Hodginkayn.

Ja muistan, etten mahtanut itselleni mitään ja kysyin mielessäni: "Miksi?" Koska hänellä olisi ollut 
vielä niin paljon annettavaa. Mutta sitten luin kyltin, jossa sanottiin hänen olevan jo lähes 80-vuotias 
ja että hän oli elänyt uskomattoman elämän vaikka hän siinä maatessaan näytti 35-40 vuotiaalta. 
Mutta en edelleenkään mahda ajatuksilleni mitään: "Miksi?" Kun näen nuoren miehen elämän 
katkeavan hänen parhaimpina päivinään. Ja me kysymme: "Miksi?" Tai kun näemme pojan tai tytön." 
Ja me kysymme: "Miksi?" Miksi kaiken tämän täytyy tapahtua? Osa siitä on tuntemattoman pelkoa ja 
kauhua. Ihmiset eivät halua koskaan olla valmistautumattomia. Ihmiset haluavat tietää 
tulevaisuutensa. Lainaan tässä Aamoksen kolmannesta kappaleesta. Siinä sanotaan, että 
valmistautukaa kohtaamaan Jumalanne. Oletko sinä valmistautunut? Jos et, nosta puhelimesi luuri 
ylös ja soita numeroon, joka näkyy kuvaruudullasi. Siellä vastaavat henkilöt, jotka opastavat sinua 
siinä, kuinka voit valmistautua kohtaamaan kuoleman ja tuomion. 
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Me emme halua käsitellä kuoleman realiteettia. Me emme halua puhua siitä ja jotkut meistä eivät 
halua ajatella sitä. Niinpä meillä on paljon kosmetiikkaa ja kasvojenkohotusta. Ja kiivasta myyttisen 
ikuisen elämän lähteen etsimistä ja niin edelleen. Mutta en halua kuulla tänään psykologia tai 
sosiologia tai lääketieteen edustajaa. Vaan Raamattua. Mitä Raamattu sanoo kuolemasta? Ensinnäkin 
Raamattu sanoo, että kuolema on vihollinen - sekä ihmisen että Jumalan. Paavali sanoo sen olevan 
vihollinen (1. Kor. 15). Viimeinen vihollinen, joka tuhotaan, on kuolema. Se on Jumalan vihollinen, 
koska Jumala ei koskaan tarkoittanut ihmisen kuolevan. Kun Hän loi meidät, Hän tarkoitti meidän 
elävän ikuisesti. Mutta me rikoimme Hänen lakiaan - me kapinoimme Häntä vastaan. Ja Hän sanoi, 
että jos teette sen, te kuolette. Hänen oli pidettävä sanansa. Ei synti, kipu, sairaus eikä kuolema ollut 
osa Jumalan alkuperäistä suunnitelmaa ihmiselle. Kuolema oli synnin rangaistus, kun Hän sanoi: "Te 
varmasti kuolette." 

Ja tuomio oli, että maan tomua te olette ja maan tomuun te palaatte, mikä tuli vasta ihmisen 
kapinallisuuden jälkeen. Oletko sinä valmistautunut? Ja sitten toiseksi Raamattu sanoo, että tämä 
vihollinen, kuolema, tullaan tuhoamaan. 1.Kor.15:26: "Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema." 
Kun kuljimme Venäjällä kuluneen vuoden aikana, kävimme näissä hienoissa ortodoksikatedraaleissa, 
joissa minulla oli etuoikeus saarnata aivan kuten nyt täällä. Ja Neuvostoliiton aikaan minä tunsin 
teologin Leningradin teologisesta akatemiasta. Hän sanoi minulle autossa, kun ajoimme siellä: "Herra 
Graham, haluaisin sinun antavan enemmän painoa Kristuksen ylösnousemukselle, koska jos Kristus ei
ole ylösnoussut, meidän uskomme on turhaa." Ja minä ajattelin itsekseni, että tässä minä olen ja opin 
tältä mieheltä Neuvostoliitossa Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksesta. 

Jotkut ihmiset kyseenalaistavat ylösnousemuksen tällä tieteen aikakaudella. Mutta Arnold Rugby 
sanoi, ettei tunne ihmiskunnan historiasta yhtään tosiasiaa, jota olisi tarkasteltu huolellisemmin ja 
parempien todisteiden valossa (of every sow). Steward Clark, englantilainen korkeimman oikeuden 
tuomari, sanoi jokin aika sitten, että ylösnousemuksen todisteet minä hyväksyn kyseenalaistamatta 
tosiasiana. Yhä uudelleen ja uudelleen korkeimmassa oikeudessa olen julistanut tuomion paljon 
epäpätevämpien todisteiden valossa. Monet tiedemiehmme uskovat Jeesuksen ylösnousemukseen. 
Kolmanneksi Raamattu opettaa, että tämä vihollinen, kuolema, on jo voitettu. Se on jo voitettu. 
Paavali sanoo, että kuolema, missä on pistimesi? Hauta, missä on voittosi? Krisuksen kuoleman ja 
ylösnousemuksen perusteella hän sanoi, että minä olen se joka eli ja oli kuollut, mutta nyt olen elävä 
ikuisesti. Ja minulla on avaimet helvettiin ja kuolemaan. Ajatelkaa sitä. Hänellä on kuoleman ja 
helvetin avaimet. Mikä on tämä kuoleman häviö? Paavali sanoi, että se on kuin myrkyllinen 
hyönteinen, jonka pistin on vedetty irti. Hän sanoi, että kuoleman pistin on synti. 

Nyt haluan teidän ajattelevan sellaisen henkilön kuolemaa, joka ei tunne Kristusta. Ei-uskovan 
ihmisen kuolemaa. Tiskijukat elvyttävät vanhaa pop-laulua (David Clayton Thomas), jossa lauletaan, 
että kun minä kuolen, rukoilen, ettei siellä ole helvettiä. Mutta Raamattu opettaa, että edessäsi tulee 
olemaan tuomio. Michelangelon "viimeinen tuomio" on monen mielestä ihmiskunnan hienoin 
taiteellinen teos. Välittömästi kuolemasi jälkeen joudut kohtaamaan tuomion. Ja siinä tuomiossa ei 
päätetä siitä pelastutko vai joudutko kadotukseen. Tuomiossa päätetään sinun paikkasi helvetissä. 
Koska päätöksen teet sinä täällä nyt. Tässä elämässä. Ja et voi lukea Raamattua huomaamatta 
viittauksia helvettiin. Enkä ymmärrä kuinka saarnamies voi saarnata puhumatta siitä. Koska sitä on 
niin paljon kirjoituksissa. Ja eräs joka puhui siitä hyvin paljon oli Jeesus. Enemmän kuin kukaan 
toinen henkilö Raamatussa. 

Kun Jeesus Kristus kuoli ristillä, se oli tuomio. Jumala tuomitsi Kristuksen sinun puolestasi. Ja 
Jeesuksella, koska Hän oli mikä oli, oli kyky kestää helvetti sinun puolestasi. Ja kun Kristus sanoi: 
"Jumalani, Jumalani, miksi olet minut hyljännyt?" Tuolla kammottavalla hetkellä, tavalla, jota emme 
voi ymmärtää tai hahmottaa, Herra Jeesus Kristus ja Isä joutuivat eroon toisistaan, ja Jeesus otti 
itselleen helvetin tuskat ja kärsi tuolla hetkellä kaiken sen, mikä ihmisen olisi kärsittävä. Hän teki sen 
puolestasi, koska Hän rakastaa sinua! 

Ja nyt Jumala sanoo, että sinun on kaduttava syntejäsi ja vastaanotettava Hänet sydämeesi. Ja jos et 
tee sitä ja jatkat kuuntelemasta paholaisen ääntä, joka sanoo, että sinulla on paljon aikaa tai että se ei ole 
totta tai mitä tahansa hän kuiskaa sinulle. Kyllä, sinun on tehtävä päätös. Sinun on tehtävä päätös joidenkin 
asioiden välillä elämässäsi, jotka ovat väärin. Ja sinun on tehtävä päätös Kristuksesta. Kumpi se on? Mikä 
on sinun valintasi? Jos haluat tehdä valinnan Kristuksen puolesta tänään tai haluat puhua siitä, ota ylös 
puhelin. Ja puhu henkilölle, joka on tuon ruudussasi näkyvän numeron toisessa päässä. Kirjoita se ylös, 
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jotta voit soittaa useita kertoja, he päivystävät siellä koko illan. Kristuksen kuolema oli tuomio. 
Kirjoitukset sanovat, että Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset pelastuvat. Kaikki naiset pelastuvat. 

Se on Jumalan halu. Hän haluaa sitä niin paljon, että antoi Poikansa kuolemalle ristillä sinun puolesta. Ja 
sana joita noissa kohdissa kirjoituksissa käytetään on halu ja toive. Ei siis ole Jumalan tarkoitus tai 
Jumalan tahto, että sinä kuolet. On Hänen halunsa, että pelastut. Ja sinä voit valita.
No, mitäpä sitten tapahtuu uskovalle? Tästä voidaan sanoa paljonkin. Voisin puhua koko illan taivaasta. Ja 
ilosta, jännityksestä ja riemusta, mikä taivaassa odottaa meitä kaikkia, jotka tunnemme Kristuksen. 
Kristuksessa tuomio on ohitettu. Myrsky on ohi. Helvetti on menneisyyttä. Jos tunnet Kristuksen, et joudu 
tuomiolle. Näin ollen ei ole tuomiota heille, jotka tuntevat Jeesuksen Kristuksen. Helvetti ei ole sinua 
varten. Elät ikuisesti Herran Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja kaikkien aikojen pyhien kanssa. 
Kuolemallaan Hän tuhosi kuoleman. Kristuksessa me emme enää pidä kuolemaa kauhun kuninkaana. 
Paavali sanoi, että minulla on halua erkaantua Kristuksen luokse, joka on paljon parempi. 

Hän sanoi, että Kristuksen kanssa oleminen on parempaa kuin eläminen tässä ja nyt. Haluan olla 
Hänen kanssaan sanoi apostoli Paavali. Miksi? Oliko syy se, että hän teki niin kovasti töitä Kristuksen 
eteen? Vai siksi että hän kärsi niin paljon? Ei, hän oli valmis, koska kauan sitten hän oli tavannut 
Kristuksen Damaskuksen tiellä ja sai kokemuksen Herran Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja Kristus tuli 
hänen sydämeensä, jolloin hän löysi täyttymyksen, rauhan ja ilon. Hän löysi tarkoituksen ja merkityksen 
elämälleen, kun hänellä oli tuo kohtaaminen Jeesuksen Kristuksen kanssa. Sinulla voi olla tuo sama 
kohtaaminen Kristuksen kanssa tänään. Täällä tänään ennen kuin poistut täältä. 

Monet ihmiset ajattelevat, että se on pitkä prosessi. Se voi olla pitkä prosessi, johon Jumalan Henki 
on sinut suostutellut. Ja on olemassa syntymisen prosessi. Ja on olemassa hedelmöityksen hetki. On 
olemassa odotuksen kuukaudet, jonka jälkeen tulee syntymä. Sitten tulee kasvu. Kaikki nuo ovat eri 
askelmia, eri prosesseja. Jotkin niistä tapahtuvat lähes yhdessä hetkessä. Me emme tiedä kuinka Pyhä 
Henki toimii tuolla hetkellä kunkin yksilön elämässä. Joskus se on yksilö. Mutta tänään sinun on otetta 
askel Kristusta kohden. Ja varmistauduttava, jos et ole varma. Ole varma! Monilla ihmisillä ei ole tiedossa 
tarkkaa päivämäärää, kun he tulivat Kristuksen luokse. Mutta monille ihmisille on hyödyksi merkitä 
päivämäärä, jotta he voivat sanoa, kyllä tuo oli se päivämäärä, jolloin minä sain varmuuden. 

Kuoleman voittaminen on viimeinen suuri saavutus siinä, mitä me kutsumme kristillisyydeksi ja 
juutalaisuudeksi. Fyysinen kuolema on siirtyminen elämästä maapallolla Kristuksen kanssa ikuiseen 
elämään taivaassa Kristuksen kanssa. Se on ikään kuin kulkeminen ovesta, kun sinä kuolet. Sinä jätät 
yhden huoneen ja kuljet toiseen isompaan huoneeseen, joka on ihmeellisempi ja kauniimpi. Ja 
siirtyminen, jota sanomme kuolemaksi, perustuu tosiasiaan, että Jeesus nousi kuolleista. Koska 
tiedämme, että Jeesus joka nostettiin ylös kuolleista, ei enää koskaan kuole. Roomalaiskirjeessä 6 
sanotaan, ettei kuolemalla ole enää otetta Hänestä. Kaikki jotka ovat Aatamissa kuolevat ja kaikki 
jotka ovat Kristuksessa tehdään eläviksi. Kristityille on kuitenkin olemassa sellainen asia kuin 
kuoleman varjo. Se jättää varjon niiden ylle, jotka jäävät jäljelle. Englantilainen yleinen rukouskirja 
sanoo eräässä rukouksessa, että ihminen naisesta syntynyt on elävä vain lyhyen aikaa ja että elämän 
keskellä olemme kuolemassa. Ja siinä sanotaan, että menemme sitä pakoon ikään kuin se olisi varjo. 

Tunsin ystävän, jonka monet teistäkin ehkä tuntevat. Donald Gray Barnhouse, presbyteeripastori 
Philadelphiasta. Monta vuotta sitten hänen ensimmäinen vaimonsa kuoli ja hän jäi kolmen lapsensa 
kanssa. He olivat matkalla haudalle ja hautautilaisuuteen ja hän oli päättänyt pitää puheen itse 
tilaisuudessa. Ja iso rekka tuli heidän vierelleen heidän ollessa matkalla tilaisuuteen ja heidän autonsa 
päälle tuli iso varjo. Hän kysyi lapsiltaan, että haluaisivatko he tulla mieluummin rekan vai varjon 
yliajamiksi? Tytär vastasi, että varjo ei voi satuttaa sinua. Tuon vastauksen jälkeen tohtori Barnhouse 
sanoi kolmelle äidittömälle lapselleen, että teidän äitinne on tullut yliajetuksi, ei kuoleman, vaan 
kuoleman varjon toimesta. Sitten hän lainasi psalmia 23: "Vaikka minä vaeltaisin pimeässä [kuoleman
varjon] laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani; sinun vitsasi ja 
sauvasi minua lohduttavat." 
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Sinä ja minä emme kuole yksin, jos tunnemme Kristuksen. Uskoakseni sanoin sen kirjassani, joka 
kertoo enkeleistä. On siis olemassa kuoleman enkeli. Tuo enkeli tulee ja ottaa sinua kädestä kiinni ja 
johdattaa sinut Kristuksen läsnäoloon. On ihmeellinen asia kuolla uskovana. Olen nähnyt uskovien 
kuolevan ja olen nähnyt ihmisten, jotka eivät tunteneet Kristusta, kuolevan - ja heidän kuolemassaan on 
suuri ero. Nykyään ihmiset ovat niin kesyjä, ettei heillä ole viimeisiä sanoja, kuten meillä aikanaan oli. 
Mutta minulla on useita muistoja kuolevista ihmisistä ja musiikista, jonka he kuulevat. He kertovat, mitä 
he näkevät. Oma äitini oli yksi heistä. Näytti siltä, että hän kuuli ja näki tulevaisuuteen. 

Jeesus sanoi, että se joka minuun uskoo, ei koskaan kuole. Uskokaa te tämä. Hän tarkoitti, ettei hän 
koskaan kuole hengellisesti. Ateisti näkee vain toivottaman lopun elämälle, mutta kristitty näkee 
loppumattoman toivon. Me katsomme yli ja ohi nykyisen surumme Kristuksen voittokulkuun. 
Siunattuja ovat kuolleet, jotka kuolivat Herrassa. Kristus tuo uskovalle pysyvän vapauden pahuudesta.
Sille joka kuolee Hänessä. Ne jotka eivät tunne Kristusta eivät välttämättä halua sitä. He menevät ja 
elävät mieluummin synneissään koska aikaa on vähän, joten he elävät täysillä odotusten mukaan. Kun 
me vanhenemme, elämä tulee painostavammaksi meitä kohtaan. Ota elämästä kaikki irti ja tee se heti 
- se on monen filosofia. Täällä Etelä-Floridassa samalla tavalla kuin kaikkialla maailmassa. Sinulla ei 
ole paljon aikaa. Sinä tulet olemaan ikuisuudessa. Ja päätös jonka teet tänään, saattaa merkitä sitä, 
missä sinä vietät ikuisuuden. Tunnetko Kristuksen? 

Sana erkaantua. Raamattu käyttää sanaa erkaantua. Raamattu sanoo, että olemme nyt kahden 
maailman kansalaisia. Minä olen USA:n kansalainen, mutta olen myös taivaan kansalainen. Toisen 
maailman kansalainen, taivaan, ja sinne minä olen matkalla. Ja minä menen sinne. Ei mene montaa 
kuukautta tai vuotta kun olen matkalla sinne. Suurin osa elämästäni on jo eletty. Minun ennätykseni on jo 
tehty. Minulla ei ole kovin paljon jäljellä. Minä tiedän sen. Eräässä vanhassa englantilaisessa rukouksessa 
sanotaan, että Herra suo minulle se, että viimeinen tuntini olisi paras tuntini. Paavali sanoi, että minä 
taistelin hyvän taistelun ja minä pääsin kilpailun maaliin saakka - minä pidin uskoni. Viime vuosisadan 
anglikaaninen piispa sanoi, minä toivon, että kun kuolen, etten joudu sanomaan: "Voi kunpa olisin 
rakastanut Kristusta enemmän." 

Minä aion pyytää sinua tänään varmistamaan oman tilanteesi, että olet valmis. Mitä sinun on siis 
tehtävä? Isä, äiti, seniorikansalainen, poika tai tyttö. Me emme koskaan tiedä tässä maailmassa, jossa 
elämme, milloin lähtömme aika koittaa. Me ajamme tuolla moottoritiellä ja kadulla - emmekä koskaan
tiedä. Oletko valmis? Mitä minun on siis tehtävä ollakseni valmis? Ensiksikin Raamattu opettaa, että 
sinun on kaduttava syntejäsi. No, sinä tietysti kysyt, että mitä se katumus on? Katumus on 
muuttumista. Muutat oman mielesi Jumalaa ja itseäsi kohtaan. Näet itsesi syntisenä ja näet Jumalan 
vanhurskauden ja pyhyyden. Katsot Kristuksen ristiä ja näet, että Hän kuoli puolestasi. Se myös 
tarkoittaa muutosta elämässäsi. Sinun on muutettava tapojasi - tästä hetkestä eteenpäin. Sinun on 
pyydettävä Jumalaa auttamaan sinua, koska et ehkä kykene siihen yksin - sinulla ei ehkä ole siihen 
voimaa. Mutta jos kysyt Jumalalta apua niin Hän auttaa. 

Ja toinen asia, mikä sinun on tehtävä, on uskoa. Sana uskoa tarkoittaa enemmän kuin uskoa vain 
mielessään - se tarkoittaa kaiken, mitä sinussa on, sitouttamista Kristukselle. Pelastajana ja Herrana. 
Ja sitten kolmas asia. Sinun on oltava halukas seuraamaan Häntä. Ja palvelemaan Häntä. Oletko 
halukas tekemään sen? Sinä sanot, Billy, minä päätin sen jo vuosia sitten. Teitkö niin todella? Onko 
syytä epäillä sitä? Monet vanhat ihmiset ovat olleet uskonnollisia. Ja myös nuoremmat ihmiset. Koska
kun minä olin nuori, kun hyväksyin Kristuksen, 16-17-vuotiaana. Mutta minä tiesin, etten todella 
tuntenut Kristusta. Minä tiesin sen jo etukäteen. Mutta kun he pyysivät ihmisiä tulemaan eteen ja 
varmistamaan asian, olen iloinen että päätin tehdä sen silloin. 

Sinä voit varmistua asiasta tänään. Minä aion kysyä ja pyytää sinua seisomaan tämän puhujan 
korokkeen edessä - kuten olemme nähneet satojen ihmisten tekevän niin joka ilta. Minä aion pyytää 
teitä nousemaan istuimiltanne ja seisomaan tänne - ja tämä on symbolinen ele - julkinen ele - 
tuleminen Kristuksen luokse. Miksi pyydän teitä tekemään sen? Koska jokainen henkilö, jonka Jeesus 
kutsui, Hän kutsui julkisesti. Jokaisen henkilön - Hän kutsui julkisesti. 
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Minä aion pyytää teitä tulemaan julkisesti. Hän sanoi, ellet ole valmis tunnustamaan minua 
julkisesti ihmisten edessä, en minäkään tunnusta sinua Isäni edessä taivaassa. Kun teemme sen julkisesti, 
siinä on jotain, mikä auttaa varmistamaan asian. Ja minä pyydän teitä tulemaan. Jos olette ystävien tai 
sukulaisten kanssa, he odottavat. Kun olette kaikki tulleet, sanon teille muutaman sanan ja rukoilen 
kanssanne. Annan teille kirjallisuutta, joka auttaa teitä kristityn elämässänne. Nouskaa ylös ja tulkaa. Me 
odotamme teitä. Sadat teistä. Jos tulette tästä katsomosta, vie noin minuutin puolitoista kävellä tänne. Tästä 
ja tästä katsomon osasta vie noin kaksi minuuttia. Nouskaa ylös ja tulkaa juuri nyt. Kun olette tulleet, 
seisomme tässä muutaman minuutin ja rukoilemme, minkä jälkeen voitte mennä takaisinystävienne 
seuraan. Hyvin yksinkertaista, mutta hyvin tärkeää. Koska koko ikuinen tulevaisuutenne saattaa riippua 
siitä, mitä tänään tapahtuu. Ja te jotka katsotte televisiota, ottakaa puhelin käteenne ja soittakaa tuohon 
numeroon. Ja tehkää oma sitoutumisenne Kristukseen samalla kun ihmiset jo tulevat tänne stadionille 
täällä Ft. Lauderdalessa Floridassa. 

Nouskaa ylös ja tulkaa sadat teistä. Me odotamme. Te jotka katsotte televisiota, näette että täällä Ft. 
Lauderdalessa Floridassa kuinka monet sadat ihmiset tulevat varmistamaan sitoumuksensa, että he tuntevat 
Hänet - Herrana ja Pelastajana. Sinä voit varmistua, missä tahansa oletkin. Saatat olla hotellihuoneessa tai 
makuuhuoneessasi. Kenties olohuoneessa tai ravintolassa jossakin. En tiedä missä. Voit sanoa, kyllä Herra 
Jeesus, tule sydämeeni. Nosta puhelimesi luuri ylös ja soita tuohon numeroon ja varmistu asiasta. Ja mene 
kirkkoon ensi sunnuntaina. 
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Billy Graham - Hinta jonka maksat, jos et seuraa Jeesusta

Video: https://www.youtube.com/watch?v=eGcX_zs7Bvs

     Täällä on amiraaleja, everstejä ja aliupseereita, joista erästä ystäväni hetki sitten kutsui amiraali-

luutnantiksi. Hän on itse maavoimista eikä aivan tiedä, miltä tunnusmerkit laivastossa näyttävät. 

Mutta kuulin eräästä henkilöstä, joka oli maavoimissa kanttiinialiupseerina. Eversti oli laittanut 

muutamalle pöydälle kukkia ja tämä kanttiinialiupseeri tuli sinne hieman myöhemmin tietämättä, että 

eversti oli tehnyt niin. Hän sanoi: ”Kuka laittoi nuo liinat ja kukkaset noille pöydille?” Ja erittäin 

pelokas varusmies sanoit: ”Eversti laittoi, herra.” Ja kanttiinialiupseeri katsoi hetken ja totesi: ”Ohhoh,

eivätkö olekin kauniisti aseteltu!” Ja tämä on tietenkin sitä, mitä asema voi saada aikaan. 

Kuulin myös eräästä henkilöstä ilmavoimissa. Hän oli...hänet oli viety sinne ja hän ei halunnut 

mennä laskuvarjojääkärijoukkueeseen, mutta hänet siis oli laitettu laskuvarjojääkäreihin. Hän ensinnäkin 

pelkäsi lentämistä. Hän oli ehdottomasti peloissaan joutuessaan laskuvarjojääkäreihin. Joten lopulta 

heidän täytyi työntää hänet ulos lentokoneesta ensimmäisellä hyppykerralla. Ja hänelle sanottiin, 

koska olet noin peloissasi, laitamme toisen laskuvarjon selkääsi siltä varalta, että päävarjo ei aukea. Ja 

meillä on jeeppi maassa, joka noutaa sinut, ettei sinun tarvitse kävellä kauas. Joten hänet työnnettiin 

ulos koneesta. Hän alkoi putoamaan ja vetäisi päävarjon aukaisukahvasta, joka ei toiminut, jolloin hän

sanoi: ”Ahaa, niin minä vähän ajattelinkin!” Ja hän vetäisi varavarjon vivusta, joka sekään ei toiminut 

ja hän sanoi: ”Ahaa, niin minä vähän ajattelinkin!” Ja varmasti se jeeppikään ei ole tuolla alhaalla.

Olen varma, että joillain teistä on ollut vastaavia kokemuksia palveluksessa. 

Randy Cunningham oli tänään puhujankorokkeella ja minä sain tutustua häneen vähän ennen tätä 

päivää. Hän on tunnustetuin hävittäjälentäjämme Vietnamin sodasta ja ainoa merivoimien mig-lentäjä-ässä, 

joka tuli elossa Vietnamin sodasta. Ja hänet siis ammuttiin alas. Ja hän kertoi minulle, että siihen hetkeen 

saakka hän oli laittanut Jumalan taka-alalle. Hän ei ajatellut Jumalaa ja oli kutakuinkin agnostikko 

[Agnostikko sanoo, että meillä ei ole riittävästi tietoa Jumalan olemassaolosta tai siitä, että Jumala ei ole 

olemassa].Ja hän kertoi ohjuksen osuneen koneeseensa ja hän yritti saada koneensa hallintaan ja 

suoristettua, jotta pääsisi alemmas rannikolle laskeutumaan ja mahdollisesti omien joukkojen noutamaksi. 

Mutta hän ajatteli, ettei hän ehkä onnistukaan siinä. Joten hän sanoi: ”Herra, jos minä selviän tästä ja sinä 

autat minut tästä tilanteesta, minä varmasti etsin sinun olemassaoloasi ja mitä sinä tarkoitat minulle, 

kun pääsen hengissä kotiin.” Ja yhtäkkiä koneen lento asettui, jolloin hän ajatteli itsekseen: ”No, 

Jumalalla ei kyllä ollut tuon kanssa mitään tekemistä. Nyt minun ei tarvitse ajatella Jumalaa enää.” Ja 

yhtäkkiä kone alkoi lentäessään hajoamaan palasiksi uudelleen. Ja hän kertoi päässeensä juuri ja juuri 

rannikolle tosin mailin [1.6 km] liian pitkälle. Ja omat joukot löysivät hänet ja noutivat hänet samalla, 

kun vietnamilaiset ampuivat heitä. Ja hän selvisi. Ja hän tuli takaisin tänne San Diegoon. Ja hän tapasi 

puheenjohtajamme Dan MacKennanin. Ja Dan ja jotkin ystävät ohjasivat hänet Jeesuksen Kristuksen 

pelastavaan tietoon. Ja Randy on tänään siis puhujankorokkeella.

Eversti Hoffman, joka johti rukousta hetki sitten, oli johtajana Penletonin sotilastukikohdassa: 

”Olen varma, että voimme olla yhtä mieltä siitä, että standardien tulee olla korkealla kun puhumme 

sotavoimista olkoon sitten maavoimat, merivoimat tai ilmavoimat. Ja se on nimenomaan miehille 

eduksi eikä kyse ole pelkästään oman maamme puolustamisesta.” Tämä on myös se, mistä tänään 

haluan puhua kristittynä. Meillä on kongressissamme ollut joitain todistuksia ja olin kiinnostunut 

lukemaan erään kongressiedustajan todistuksen, joka oli ollut erittäin kovassa maineessa Vietnamin 

sodassa, mutta hän siis oli myös palvellut merivoimissa. Ja hän sanoi, että uskoo siihen, että on oltava 

kova. Hän sanoi: ”Vaikka se tarkoittaa joillekin jopa kuolemaa.” Hän sanoi: ”Minä uskon, että heidän 

Orig
in

al



29 / 335

[värväytyneet] täytyy harjoitella kovaa, koska se suojelee heitä silloin, kun he joutuvat aitoon 

taistelutilanteeseen.” Ja tuo on totta myös kristityn elämässä. 

Ja haluan lukea tässä pari jaetta. Siitä mitä Herramme Jeesus Kristus sanoi. Luukas 12:49: "Tulta 

minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt! Mutta minä 

olen kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty! " Jeesus sanoi, että hän 

on oleva tulikaste. Minut tullaan teloittamaan. Luukas 12:51: ”Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan 

maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta. Sillä tästedes riitautuu viisi samassa talossa 

keskenään, kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan, isä poikaansa vastaan ja poika 

isäänsä vastaan, äiti tytärtänsä vastaan ja tytär äitiänsä vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä 

anoppiansa vastaan.” Toisin sanoen, kun Jeesus tulee sydämeen, se tuo mukanaan tiettyä yhtenäisyyttä ja 

se tuo rauhan, mutta se myös tuo hajaantumista. Kuinka monet perheet ovat hajaantuneet? Kuinka moni 

perheen sisällä uskoo ja kuinka moni ei usko?

Ja sitten Jeesus sanoi Luukkaan evankeliumissa kappaleessa 14 nämä sanat alkaen jakeesta 25: ”Ja 

hänen mukanaan kulki paljon kansaa; ja hän kääntyi ja sanoi heille: 'Jos joku tulee minun tyköni eikä 

vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, 

hän ei voi olla minun opetuslapseni. Ja joka ei kanna ristiänsä ja seuraa minua, se ei voi olla minun 

opetuslapseni.'” Toisin sanoen Jeesus sanoi kuten minä sanoin toissa päivänä: ”Hänen seuraamisensa 

tulee maksamaan paljon.” Nyt minä haluan puhua tämän päivän aiheesta: ”Mitä se maksaa sinulle, jos 

et seuraa Jeesusta?” Jos päätät tänään, että et seuraa Jeesusta, et hyväksy Kristusta, mitä se maksaa 

sinulle? Koska joka tapauksessa tulet maksamaan hinnan päätöksestäsi. Jos hyväksyt Jeesuksen 

Kristuksen Herraksesi ja Pelastajaksesi, sinun on maksettava siitä tietty hinta. Se voi jopa tarkoittaa 

kuolemaa. Se voi tarkoittaa, että perheesi kääntyy sinua vastaan. Se voi tarkoittaa, että menetät joitain 

ystäviäsi. Se voi jopa tarkoittaa, että sinun täytyy luopua joistain tekemistäsi asioista, koska tiedät, että

ne ovat eettisesti ja moraalisesti väärin. 

Koko elämäsi kuvion täytyy muuttua, koska se on juuri sitä, mitä katumus tarkoittaa. Se tarkoittaa, 

että muutut ja aiot katua, koska muuten tuhoudut, sanoi Jeesus. Joten jos seuraat Kristusta, se tulee 

maksamaan jotain sinulle. Mutta jollet seuraa Kristusta ja et vastaanota Kristusta, se tulee maksamaan 

sinulle myös jotain ja se tulee maksamaan sinulle paljon enemmän. Mitä se maksaa, jollet seuraa 

Kristusta? Kuinka monet meistä todella istuvat alas ja laskevat hinnan, jos esimerkiksi olemme menossa 

naimisiin? Tämä on se syy, miksi joka toinen avioliitto päättyy ennen aikojaan Amerikassa. Me emme istu 

alas laskemaan hintaa! Luin toissa päivänä nuoresta naisesta, jolla oli aikomus mennä naimisiin nuoren 

miehen kanssa, koska hänellä oli kauniit kasvot ja urheilullinen keho. Hän ei siis istunut alas ja ajatellut 

miehen mielen tai miehen hengellisiä tai miehen moraalisia arvoja. Hän vain meni naimisiin. Kuusi 

kuukautta myöhemmin he olivat avioero-oikeudenkäynnissä. 

Sama pätee koulutukseen ja urheiluun jne. Monestikaan emme ajattele asiaa läpi. Esimerkiksi 

yleisurheilussa ja olympialaisissa olin kiinnostunut, kuinka urheilijat käyttävät aikaansa harjoitteluunsa. 

Kuulin joidenkin heistä sanovan, että he käyttävät jopa 8-10 tuntia harjoitteluun päivässä jotain 

erityistapahtumaa silmällä pitäen. Eipä ihme, että he ovat niin hyviä. Ja saivat yleisön hurmoksiin 

kaikkialla maailmassa.

Nyt, jos et seuraa Kristusta ja et maksa hintaa, mikä seuraa Hänen palveluksessa olemista. 

Ensinäkin se tulee maksamaan sinulle omantunnon ja sydämen rauhan uhraamisen. Sinulla ei ole rauhaa 

Jumalan kanssa. Sinua ei ole sovitettu Jumalan kanssa. Sinua pidetään Jumalan vihollisena. Sinä et itse 

ajattele olevasi Jumalan vihollinen, mutta Hän ajattelee sinut viholliseksi. Koska olet hylännyt Hänen 

rakkautensa. Sinä olet hylännyt Hänen tarjouksensa sovitukseksi ja olet hylännyt Hänen tarjouksensa 

rauhaksi. Joten sinä uhraat ne. Näin ollen uskon kautta olemme oikeutetut rauhaan Jumalan kanssa 
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meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Mutta kirjoituksissa sanotaan, ettei ole rauhaa ilkeillä,

sanoo Jumala. Nyt kun Jesajan kappaleessa 57 käytetään sanaa ilkeä, se ei tarkoita, että olisit 

rikollinen. Se ei tarkoita että olisit julma. Mutta jokainen joka ei mukaudu Jumalan tahtoon ja 

Kristuksen kuvaan katsotaan Jumalan näkökulmasta ilkeäksi. Se on juuri sitä, mitä sana ilkeä 

tarkoittaa heprean kielestä käännettynä. 

Nyt sinulla voi olla nautintoja ja hauskaa ja mukavaa ja kivoja aikoja ja hienoja aikoja. Sinä saatat 

onnistua hukuttamaan omantuntosi äänen jännitykseen, nautintoon, rahan hankkimiseen tai johonkin 

muuhun. Mutta syvällä sydämessäsi tunnet, ettei sinulla ole rauhaa Jumalan kanssa. Sinä luovut siitä. 

Minä kiinnostuin vain hetki sitten lukemaan eräästä Kanadan suurista älyköistä. Hän on professori 

eräässä Kanadan hienoista yliopistoista. En aio lausua ääneen hänen nimeään. En aio nolata häntä 

vaikka hän itse kirjoittaa sanomalehdessä. Mutta tässä on, mitä hän sanoi. Kuunnelkaa mitä hän sanoi

lehdistössä. Lainaus: ”On niin monia iltoja, kun menen nukkumaan ja todellakin ajattelen, että olisi 

niin paljon parempi, jos en heräisi aamulla. Rauha. Kyllä. Rauha. Jos ei mitään muuta niin minulla 

olisi rauha. Minä usein ajattelen, että kun olen kuollut, minulla on rauha. Haluaisin sen tulevan pian. 

Vain rauha. Rauha. En mene koskaan nukkumaan tuntematta, että olisi mukava, jos en enää heräisi 

uudelleen. Ensimmäinen asia, mitä sanon itselleni aamulla on: Miksi? Menen autooni ja ajattelen, että 

olisi kiva jos joku ajaisi minua päin ja minä lentäisin tuulilasiin. Kyllä, rauha. Jos ei mitään muuta, 

niin kuolema toisi rauhan.” Kuinka monet tuhannet ihmiset yksityisesti tuntevat samoin? Etsivät 

rauhaa. Jeesus Kristus, Rauhan Ruhtinas, on valmiina tulemaan sydämeesi tänään ja antaa sinulle 

rauhan, jota olet kaivannut. 

Muistatteko, kun hurrikaani Bell raivosi tietään eteenpäin Atlantilla ja osissa Pennysylvaniaa ja 

New Yorkia ja Connecticutia ja Vermontia ja kun meillä oli kaikki ne tulvat Vermontissa? Ja kansallinen 

sääkartta näytti, jos muistatte, 25 mailia pitkän täydellisen tyvenen kohdan hurrikaanin keskustassa. Ja

tämä on tarkalleen, mitä Jeesus sanoi. Hän sanoi, että elämän hurrikaanin keskellä, elämän myrskyn 

keskellä, minä voin antaa teille rauhan. Hän sanoi: ”Maailmassa teillä on koettelemuksia, mutta olen 

puhunut teille, että teillä olisi rauha Minussa.” Hurrikaanin keskustassa on tyyni paikka. Ja se on juuri 

mitä Kristus tuo elämän keskelle. Hän ei liikuta hurrikaania. Mutta hän antaa rauhan sen keskelle. Ja 

jos et tule Kristuksen luokse, sinä uhraat sen. Luovutat sen pois. Ja menet koko elämäsi läpi 

hurrikaanin käännellessä ja väännellessä ja tornadon pyörittäessä ja sinulta puuttuu se syvä rauha, joka

uskovalla on.

Ja sitten toinen asia jonka uhraat. Sinä uhraat todellisen ilon. Useiden kuukausien ajan eräät 

myydyimmistä kirjoistamme, tarkalleen kolme kirjaa neljästä, lupaavat iloa. Ja sitten meillä oli joku 

toinen hyvin myynyt kirja ruokakaupoissa, jossa puhuttiin seksin ilosta. Marybell Morgan on 

kirjoittanut kirjan todellinen ilo. Mutta ylipäätään nuorten ihmisten keskuudessa viimeisten 

vuosikymmenten aikana itsemurhaluvut ovat kiivenneet ylöspäin niin nopeasti, että ilosta on 

todellinen puute. Daavid sanoi tehtyään syntiä Jumalaa vastaan ja kun hänen ilonsa oli mennyttä ja 

hän oli onneton, hän sanoi: ”Palauta minut pelastukseni ilon alle.” Ja kuinka monta kristittyä täällä on 

tänään. Te uskotte Kristukseen, mutta te olette kadottaneet pelastuksen ilon! Koska olette tehneet 

syntiä. Tehän tiedätte, että huoli on maassamme kaikkien aikojen huippulukemissa. Ja lääkäri Mayon 

klinikalla sanoi toissa viikolla, lainaus: ”Huoli vaikuttaa verenkiertoon, sydämeen, rauhasiin ja koko 

hermojärjestelmään ja vaikuttaa merkittävästi terveyteen.” Ja Jeesus on koko ajan luvannut korvaavan 

murheen ilolla – Hänen ilollaan. Hän sanoi, että sinun ilosi olkoon täydellinen. Joita teidän ei ole 

nähty rakastavan, joita nyt rakastatte, jotka eivät vielä usko, te iloitsette sanoinkuvaamattomalla ilolla 

ja täynnä kirkkautta. Se on ilo, jonka Hän antaa. Nyt siis jäätte sitä ilman. Jos ette tule Kristuksen 

luokse, jäätte sitä ilman.
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Ja joillain teistä on juuri riittävästi uskontoa tehdäkseen teidät onnettomiksi. En tunne maailmassa 

ketään niin onnetonta kuin henkilö, joka yrittää olla kristitty, sitä olematta. Kuten nämä merimiehet, 

jotka menevät Kauko-Itään. Minä kävin Kauko-Idässä. Muistan olleeni siellä useasti ja olin matkalla 

Vietnamiin puhumaan joukoille erääseen tilaisuuteen. Pysähdyin Honolulussa ja minulle sanottiin, että

minun pitäisi ottaa...olen unohtanut mikä sen piikin nimi olikaan...mutta se oli 10 cc noihin aikoihin, 

joka esti minua saamasta jotain. Ja tämä merivoimien sotilas, ja luulen että kyseessä oli toinen pistos 

jonka hän antoi, ja koska minä olin pappi hän joko halusi sen sattuvan todella paljon tai hän vain 

painoi sen todella hitaasti. Ja en koskaan unohda sitä...minä onnuin sieltä ulos. Tällä tavalla sen 

rokotuksen takia. Joillain teistä on sama kokemus. Ja tiedättekö, voit ottaa rokotteen koleraa vastaan. 

Tiedättekö, joka kerta kun otan kolerapiikin, tulen sairaaksi. Koska saan pikkuisen koleraa. Ja tuo 

pieni määrä koleraa estää minua saamasta oikeaa tautia, kun olen tuolla ulkona. Jos on esimerkiksi 

koleraepidemia. Minun appiukkoni on asiantuntija koleraepidemioissa. Ja tiedättekö, että voitte saada 

pienen määrän uskontoa ja olette pikkusen kipeä. Ja se estää teitä saamasta todellista asiaa. Ja vaikein 

asia maailmassa Kristukselle voitettavaksi ovat ihmiset, jotka ovat tulleet kristityistä perheistä, 

käyneet kirkossa, ja joilla on juuri riittävästi uskontoa tunteakseen kielen. Mutta he eivät ole koskaan 

tunteneet todellista iloa ja todellista rauhaa ja todellista Kristusta. Ja heidät on rokotettu saamasta 

todellista asiaa. He ovat onnettomia ihmisiä.

Ja kolmanneksi sinä uhraat toivon. Toivon. Kuulin kaverista joka lensi potkurilentokonetta ja jonka 

matkustaja näki moottorin sammuvan. Minä olen ollut lentokoneessa, jonka kone sammui ja räjähti, 

jos tarkkoja ollaan. Ja lopulta kolme neljästä moottorista oli sammunut. Matkustajat olivat peloissaan. 

Ja matkustamon ovi avattiin ja lentäjä tuli sieltä laskuvarjo kiinnitettynä selkään ja hän sanoi: 

”Rauhoittukaa kaikki. Minä lähden etsimään apua.” Tämä on sitä miten pitkälle voimme mennä 

hätätilanteessa. Teille vain sanotaan, rauhoittukaa, rauhoittukaa, ja kaikki ovat hampaisiin asti 

aseistautuneita, rauhoittukaa, rauhoittukaa. Jotenkin selviämme siitä ohi. Me pääsemme jotenkin sen 

ohi. Ja tämä on filosofia, josta puhuin toissa iltana, se on epätoivon ja lannistamisen filosofiaa. Ja 

tutkijat väittävät, että 70000 – 80000 nuorta ihmistä ikävuosilla 15-20 yrittää itsemurhaa joka vuosi. 

Miksi? Koska heillä ei ole toivoa. Toivo ikuisesta elämästä, jonka Jumala, joka ei voi valehdella, on 

luvannut – tulevaisuuden toivo on tärkeämpää kuin mikään muu. Onnellinen on hän, joka on laittanut 

toivonsa Jumalansa lakiin sanoo psalmisti. 

Paavali sanoo, että olemme pelastettuja toivossa. Paavali sanoi myös, että jos vain tässä elämässä 

omistamme toivon, olemme kaikista ihmisistä onnettomimpia. Minun toivoni on tulevassa maailmassa 

yhtä paljon kuin se on tässä maailmassa. Kristuksen uudelleen tulemisessa ja siinä kuningaskunnassa, 

jonka hän asettaa. Ajassa jolloin on rauha koko maailmassa ja maapallolla. Puhun aiheesta huomenna. 

Jokainen mies jolla oli tämä toivo puhdisti itsensä sanovat kirjoitukset. Kumpi sinä mieluiten olisit? 

Miljonääri tänään ja huomenna vajaaälyinen vankilassa loppuelämäsi. Vai olisitko mieluummin pennitön 

tänään ja varma siitä, että olisit miljonääri ikuisuudessa? Minä valitsen ollakseni miljonääri ikuisuudessa. 

Huomisen toivo on tärkeämpää kuin tämän päivän omistukset. Meidän toivomme on Kristuksessa. Meidän 

kansalaisuutemme on taivaassa. Minä olen mieluummin köyhin Jumalan lapsi tänään ja omistan sen 

omaisuuden, jota Jumala valmistelee meille siellä ylhäällä. Se ei ole välttämättä materiaalista 

omaisuutta. Mehän ajattelemme omaisuudesta … Luitteko muuten sen mahtavan kirjoituksen Äiti-

Teresasta? 

Se oli uutisissa toissa päivänä. Hän oli konferenssissa Philadelphiassa – eräs aikamme suurimmista 

naisista. Muistan olleeni Kalkutassa vuosi sitten – ehkä 18 kuukautta sitten. Ja yksi ensimmäisistä 

kysymyksistäni olikin, miten voin tavata Äiti-Teresan. Ja mies Yhdysvaltojen konsulaatissa sanoi, että

hän voisi viedä minut sinne, missä hän on. Mutta hänkään ei tiennyt näkisimmekö Äiti-Teresan vai 
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emme. Ja niin me menimme pitkin pimeitä kujia ja likaisimpia slummeja, mitä olen koskaan nähnyt – 

itse asiassa olin hieman hermostunut. Ja siellä me menimme tähän paikkaan, joka on kuolevien talo, 

missä Äiti-Teresa hoiti kuolevia ihmisiä, jotta he voisivat kuolla ihmisarvoisesti. Muutama nunna tuli 

minua vastaan ja kun he näkivät minut he sanoivat Äiti-Teresan olevan juuri hoitamassa kuolevaa 

henkilöä, mutta mennään ja katsotaan mitä voimme tehdä. Nunna sanoi, ettei hän ottanut vastaan 

ihmisiä juuri lainkaan viime aikoina. Noin 30 minuuttia myöhemmin Äiti-Teresa tuli sisään. Ja me 

istuimme alas ja juttelimme. Ja hän kertoi juuri saaneensa Nairu-palkinnon ja kun rouva Gandhi antoi 

sen niin ensimmäistä kertaa ihmiset näkivät rouva Gandhin itkevän. 

Kyllä, minä olisin mieluummin Äiti-Teresa. Eläisin mieluummin Kalkutan slummeissa kuin olisin 

maailman rikkain mies, kun menen taivaaseen. Keräisin aarteita taivaaseen. Ja hän sanoi, että 

maailman köyhimmät ihmiset ovat sujuvassa lännessä. Hän sanoi, että te amerikkalaiset olette hyvin 

köyhiä. Lähden takaisin rikkaiden ihmisten joukkoon. He ovat rikkaita Jumalassa, Jeesuksessa.

Ja tehän tiedätte, että me ponnistelemme materiaalisten asioiden perässä ja yritämme saada kaiken 

mahdollisen itsellemme ja niin edelleen – ja kuitenkaan emme saa sitä mukaamme. Emme näe 

kaikkea sitä tavaramäärää jonka olemme keränneet, kun olemme matkalla hautausmaalle. Emme saa 

mitään siitä mukaamme. Jeesus sanoi, että mitä hyötyä ihmiselle on siitä, jos hän saa omakseen koko 

maailman mutta menettää oman sielunsa. Mitä jos juuri sinä saisit koko maailman ja menettäisit oman

sielusi? 

Ja tiedättekö mitä muuta menetätte? Sillä että jätätte tulematta Kristuksen luokse. Te menetätte 

tiedon oman elämänne merkityksestä ja tarkoituksesta tällä planeetalla. Te menetätte sen. Lääkäri Malroy, 

hieno psykiatri Atlantasta, sanoi toissapäivänä: ”Ilottomuus on yleistä tänään, koska ihmiset ovat 

kadottaneet tunteen omasta merkityksestään.” Ja hän laittoi osan syystä uskonnollisen uskon 

katoamiselle. Tässä on on teille lainkirjain Sodoman asukkaat. Ottakaa opiksenne ja noudattakaa 

Jumalan lakia Gomorran kansalaiset. Mitä tarkoitusta ajavat lukuisat uhrilahjanne? Hän sanoi, että 

kaikki uskonnolliset uhrilahjanne kaikissa kirkoissanne eivät riitä. Mikä on niiden tarkoitus? Jos teillä 

ei ole todellista uskoa. Kirjoituksissa sanotaan, että Daniel tarkoitti sydämessään. Paavali tarkoitti 

hengessään. Onko sinulla tarkoitus ja onko tuo tarkoitus keskittynyt Jumalaan? Jumalalla on tarkoitus 

elämällesi! Elätkö Jumalan suunnitelman mukaisesti?

Ja sitten viimeisin asia, jonka menetät. Menetät ikuisen elämän. Carlyle, hieno filosofi, sanoi 

aikoinaan: ”Yksi elämä, yksi ajanvilkahdus, ikuisuuksien välissä.” En tiedä kaikkea, mitä kuuluu 

ikuiseen elämään. Siihen liittyy mysteeri. Minä tiedän vain, että kun vastaanotat Jeesuksen Kristuksen 

Pelastajanasi täällä tänään, sinusta tulee ikuisen elämän omistaja. Ei sinä päivänä kun kuolet vaan 

tänään. Juuri nyt. Jumala tekee ihmeen sydämessäsi. Kristus tulee elämään sisällesi. Ja molemmat 

miehet, jotka täällä tänään antoivat todistuksensa, sanoivat käyneensä kirkossa. Toinen heistä oli 

virkailijan poika. Mutta he eivät todellisuudessa tunteneet Kristusta. Siinä on iso ero. Time Magazine 

-lehdessä kirjoitettiin, uskoisin sen olleen pari viikkoa sitten, että 69% amerikkalaisista uskoo 

kuolemanjälkeiseen elämään. Tiedättekö, se on juuri se syy, miksi olemme Marsissa tällä hetkellä. 

Olemme olleet etsimässä elämää. Olemme käyttäneet miljardeja dollareita lähettääksemme nuo 

raketit...tuon raketin sinne ylös. Ja se etenee siellä etsien ympäristöstään jotain, mikä kertoisi meille, 

että siellä on elämää sellaisena, kun tunnemme sen tällä planeetalla. Mars. Mutta me voimme saada 

ikuisen elämän. Ja elää ikuisesti. Kristuksen kanssa. Se on hänen tarjouksensa. Et voi työntää 

kuolemaa syrjään. Et koskaan elä tätä iltaa uudelleen. Se tunti jonka vietit täällä tänään, ne tunnit jotka

vietit täällä tänään, et tule elämään niitä koskaan uudelleen. Ne ovat menneet ikuisesti. Ja kuolema 

lähestyy kaikkia meitä, koska ihmisen on nimittäin kerran kuoltava. Ja sen jälkeen tuomio. Mutta 

ikuinen elämä voi alkaa juuri täällä ja nyt.
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Tiedättekö, että käytämme vuosittain 25 miljoonaa dollaria kipulääkkeisiin. Raamattu sanoo, että 

on olemassa taivas ja on olemassa helvetti. Taivas ikuisesti ja helvetti ikuisesti. Ja sinun on tehtävä 

päätös. Mitä tahansa helvetillä tarkoitetaankin. Mitä tahansa Jeesus tarkoitti sillä, koska juuri hän oli 

henkilö joka siitä puhui. Ja sinä voit tehdä omat johtopäätöksesi, kun luet jakeita. Mutta sinä voit ottaa

kaikkein syvimmän ja hienoimman kokemuksesi, mikä sinulla on koskaan ollut elämässäsi, ja tuplaat 

sen ja uudelleen tuplaat sen 10 miljoonaa kertaa ja siinä sinulla on taivas. Ja ota kamalin kokemuksesi 

elämässäsi ja tuplaa se 10 miljoonaa kertaa ja siinä sinulla pieni näyte siitä, mitä helvetin täytyy olla. 

Ajattele hetki. Tunnetko Kristuksen? Oletko varma, että syntisi on anteeksi annettu? Tiedätkö, että olet

matkalla taivaaseen? Jos et, sinä kysyt tietenkin, että mitä minun pitää tehdä.

Ensinnäkin sinun tulee katua syntejäsi. Ja katumus tarkoittaa elämänmuutosta – vastustan tätä niin 

sanottua helppoa kääntymystä. Siinä vain sanotaan ja mumistaan muutama sana ja siinä se mukamas 

on. Sinun täytyy todella tarkoittaa sitä, että minä tulen Jeesuksen Kristuksen luokse katuen syntejäni. 

Ja minä tulen lapsen kaltaisessa uskossa Herraan Jeesukseen Kristukseen ja vain ja ainoastaan 

Häneen. En usko itseeni. En usko omiin töihini. En usko omaan rahaani. En usko vanhempieni 

uskontoon. Uskon henkilöön Herraan Jeesukseen Kristukseen. Ja minä aion pyytää sinua tekemään 

sen tänään. Ja minä aion kysyä sadoilta teiltä kuten olemme nähneet täällä joka ilta. Minä aion pyytää 

teitä nousemaan istuimiltannne ja seisomaan tämän korokkeen eteen ja sanomaan minä haluan ikuisen

elämän, minä haluan Kristuksen. Minä haluan sen, mitä nämä kaksi miestä löysivät Panamassa. 

Haluan löytää sen tänään täällä San Diegossa. Haluan vastaanottaa Kristuksen sydämeeni. Saatat olla 

katolinen, protestantti tai juutalainen tai sinulla ei välttämättä ole uskontoa lainkaan. Mutta haluan 

sinun tulevan ja antavan sydämesi ja elämäsi Jeeukselle Kristukselle Herranasi, Mestarinasi ja 

Pelastajanasi. 

Tulkaa. Ja sitten kun olette kaikki tulleet minä sanon muutaman sanan teille ja rukoilen 

kanssanne, annan teille hieman kirjallisuutta ja voitte palata takaisin ystävienne seuraan. Jos teillä on 

ystäviä tai sukulaisia mukananne, he odottavat. Ja jos tulette sieltä ylätasanteelta, vie aikaa muutaman 

minuutin kävellä tänne alas, joten tulkaa heti. On paljon aikaa. Jumala on puhunut sydämiinne. Ette 

ehkä koskaan tule olemaan näin lähellä Jumalan valtakuntaa uudelleen. Nouskaa ylös ja tulkaa juuri 

nyt nopeasti. Me odotamme teitä – sadat teistä. Kaikkialta. Ja tulkaa ja seisokaa kentällä hiljaa ja 

kunnioittavasti. 

Te jotka olette katsoneet tätä television kautta voitte nähdä mitä täällä San Diegossa Californiassa 

tapahtuu tällä hienolla ja kauniilla stadionilla. Sadat ihmiset ovat tulossa tekemään sitoumuksen 

Jeesukseen Kristukseen. Voit tehdä saman sitoumuksen juuri nyt missä tahansa oletkin. Jumala auttaa 

sinua tekemään tuon päätöksen. Ja menkää kirkkoon ensi sunnuntaina.
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Billy Graham - Kuinka elää kristityn elämää

Billy Graham – Madison Square Garden, 1957
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Xwa3AVGeSBk

Rukoillaan. Isämme, Jumalamme. Rukoilemme tänään, että me kaikki olisimme tietoisia, että sinun 
katseesi tarkkailee meitä. Jos Jumala näkee varpusen putoavan, jos Hänellä on tiedossaan päämme 
hiuksien lukumäärä, tiedämme, että Hän katselee meitä. Hän rakastaa meitä ja välittää meistä. Ja 
meille kerrotaan sanassasi, että Hän välittää meistä niin paljon, että lähetti ainoan Poikansa ristille 
kuolemaan, jotta me voisimme löytää anteeksiannon synneillemme. Rukoilemme tänään, että Pyhä 
Henki vetää kaikki ihmiset Pelastajan luokse. Sillä sitä me pyydämme Hänen nimessään. Aamen. 
Tavallaan olen hieman häpeissäni tänään. Koska minä sanoin julkisesti ääneen, että ristiretki on 
ehdottomasti sulkeutumassa elokuun 10. päivänä. Sanoin sen kaiken hyvässä uskossa, koska se oli 
myös ohjausryhmän mielipide ja tiimimme oli samaa mieltä ja kaikki olimme sitä mieltä. Mutta olen 
varma, ettei Herra muuttanut mielipidettään. Meillä ei vain ollut tarpeeksi uskoa uskoaksemme sitä. 
Tässä sitä ollaan elokuussa. Pahin kuukausi vuodesta ristiretkelle. Jos olisimme saaneet valita ajan 
jolloin tulla, emme olisi voineet valita huonommin inhimillisestä ja psykologisesta näkökulmasta 
katsottuna. Ja siitä huolimatta katsokaa, mitä Herra on tehnyt. Suuret ihmisjoukot joita täällä on 
kuluneen viikon aikana nähty. Täällä on nähty satoja ja tuhansia ihmisiä, jotka ovat löytäneet 
Kristuksen kuluneella viikolla. Kirjeet, sähkeet, puhelinsoitot, eikä löytynyt yhtäkään soraääntä 
johtokunnasta, joka ei olisi ollut samaa mieltä, että ristiretken on jatkuttava. 

Uskon, että se oli Danny Potter, kirkkohallituksen sihteeri, joka sanoi näin: ”Jos Kristuksen kirkon 
tarkoitus on voittaa sieluja, ja niitä tulee 4, 5, 6 sataa illassa, emme voi sulkea ristiretkeä.” Ja meidän 
oli pääteltävä, että ristiretken on jatkuttava elokuun 31. päivään saakka. Emme saa Madison Square 
Gardenia sen jälkeen. Mutta minä en aio sanoa julkisesti ääneen, että ristiretki sulkeutuu silloin. 
Ajattelen että se sulkeutuu silloin, olen varma että se sulkeutuu silloin, mutta minä en aio sanoa 
ääneen, että se sulkeutuu silloin. Jäänäytös tulee tänne silloin, luulen että se on seuraava näytös 
Gardenissa, joten meidän täytynee pitää kokous jäällä. Mutta minä toivon, että te kaikki rukoilette. 
Niin kuin ette ole koskaan rukoilleet. Me tarvitsemme rukouksianne. Odotamme osanottajien 
vähenevän hieman puolivälissä elokuuta. Mutta uskomme, että Jumala on täällä. Niin kuin se eräs 
nainen, joka soitti kansalliseen presbyteerikirkkoon Washingtonissa, missä presidentti osallistuu 
kirkon menoihin ja sanoi: ”Aikooko presidentti osallistua tänään kirkon jumalanpalvelukseen?” Ja 
puhelimen toisessa päässä ollut mies vastasi:”Ei, en tiedä osallistuuko presidentti tänään, mutta 
Kristus on siellä tänään.” Kristus on täällä tänään. Mikä pyhitetty paikka Madison Square Gardenista 
on tullut tuhansille ihmisille. Se on saanut heidän elämänsä muuttumaan kuluneen viikon aikana.
Nyt tänään haluan teidän avaavan apostolien teoista kappale 11 ja jae 26. Apostolien teot 11:26. 
Jälkimmäinen osa jakeesta 26. ”Opetuslapsia alettiin ensimmäiseksi kutsumaan kristityiksi 
Antiokiassa.” Opetuslapsi tarkoittaa oppijaa tai seuraajaa. Nyt Paavali ja Silas olivat olleet Antiokiassa
monta kuukautta. He olivat pitäneet evankelisia ristiretkiä. Saaden sadoittain ihmisiä vastaanottamaan 
Kristuksen. He rakensivat suuren kirkon. Ja sillä alueella ihmiset heidän ympärillään alkoivat kutsua 
heitä Kristuksen omiksi. Kristuksen seuraajiksi. Kristityiksi. Se on tarina siitä, miten sana kristitty 
muodostui. Jeesuksen Kristuksen seuraajia.

Tänään haluan puhua aiheesta – kuinka elää kristittyä elämää. Kuulin noin kolme vuotta sitten tytöstä, joka 
kuuli nuoruudessaan Beethovenin sonaatteja. Ja hän sai voimakkaan halun oppia soittamaan. 
Hänellä oli todellista musiikillista lahjakkuutta. Mutta 20 vuotta myöhemmin hänen naapurinsa saivat 
kestää ja kuunnella, kuinka hän murhasi Beethovenin. Mitä oli tapahtunut? Hän ei ollut koskaan 
joutunut ponnistelemaan viiden sormen harjoituksissa pianon näppäimistöllä. Hän oli laiminlyönyt 
soittamisen opettelun. Nyt, täällä on monia joilla on vahva halu elää kristittyä elämää. Haluatte olla 
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kristittyjä. Haluatte elää kristityn elämää. Mutta ette ole koskaan oppineet elämään kristittyä elämää. 
Teille on sanottu, että teidän pitäisi olla kristittyjä. Teille on kerrottu, että teidän pitäisi elää kristityn 
elämää. Mutta teille ei ole koskaan kerrottu kuinka.

Kuulin eräästä naisesta. Hän kertoi, että heillä oli ihmeellinen pastori. Nainen kertoi, että hänen 
pastorinsa oli ihmeellinen Herran palvelija ja että hän oli hieno pastori ja että kaikki kirkossa pitivät 
hänestä. Mutta en osaa päätellä, mitä hän haluaa meidän tekevän elämällä. No, tänään minä haluan 
meidän näkevän jotain siitä, miten elää kristityn elämää. Mutta ensiksi haluan meidän tietävän, mikä 
on kristitty. Mikä on Jeesuksen Kristuksen seuraaja? Täällä on monia, joilla on ajatus, että jos minulla 
on kristityt vanhemmat minun pitäisi automaattisesti olla kristitty. Mutta Raamattu sanoo, että et voi 
periä kristillisyyttä. Se ei ole lihasta eikä verestä eikä ihmisen tahdosta. Ei ole mitään mitä voisit 
tehdä, että automaattisesti tulisit hyväksytyksi Jumalan kuningaskuntaan. Voit mennä kirkkoon. Voit 
elää kunnollista elämää. Voit olla hyvä ja moraalisesti taitava henkilö. Mutta se ei tee sinusta 
kristittyä. Sinulla voi olla kristillisiä ominaisuuksia. Mutta se ei tee sinusta kristittyä. Amerikassa on 
tuhansia ihmisiä, jotka ajattelevat olevansa kristittyjä, mutta todellisuudessa eivät sitä ole sanan 
kapeassa merkityksessä. He eivät ole koskaan syntyneet uudelleen. He eivät ole koskaan 
vastaanottaneet Kristusta sydämeensä. Ja jos he kuolisivat, he eivät menisi taivaaseen.

Kristitty on henkilö, jolla on ollut henkilökohtainen kohtaaminen Jeesuksen Kristuksen kanssa. 
Kristitty on henkilö, joka on tehnyt päätöksen hyväksyä Kristuksen Pelastajana ja Herrana. Olet 
hyväksynyt hänet. Olet omistanut elämäsi hänelle. Ensimmäinen asia on siis, että kristitty on tehnyt 
valinnan. Olet tehnyt päätöksen. Sinulla on ollut tapaaminen elävän Jumalan kanssa. Olet 
vastaanottanut Kristuksen sydämeesi. Se on ensimmäinen askel kristillisyydessä. Onko tämä 
tapahtunut sinulle? Onko elämässäsi ollut tilanne, jossa olet katunut syntejäsi? Kun tunnustit olevasi 
syntinen ja sanoit: ”Jumala haluan kääntyä poispäin synneistäni.” Ja sitten uskon kautta olet 
vastaanottanut Kristuksen Herrana ja Pelastajana. Nyt, tämä on lähtöpiste. On olemassa paljon 
ihmisiä, jotka yrittävät elää kristittyä elämää, mutta Kristus ei ole heidän sydämessään. Koska kristitty
on henkilö, jossa Kristus asuu. Sillä hetkellä, kun vastaanotat Kristuksen Pyhä Henki tulee sydämeesi 
ja antaa sinulle uuden moraalisen luonteen. Ja sinä saat voimaa ja vahvuutta elää kristittyä elämää. 
Kukaan ei voi elää kristittyä elämää ennen kuin on ollut ristillä ja vastaanottanut Kristuksen 
Pelastajana. Kristus kuoli ristillä. Kristus vuodatti verensä meidän syntiemme puolesta. Mutta sinun 
täytyy tulla ja vastaanottaa Kristus. Se on tahdon teko. Älyllisesti sinä sanot, kyllä uskon. Mutta se ei 
riitä. Sinulla voi olla tunnekokemuksia, mutta se ei riitä. Tahtosi avulla sinun täytyy sanoa: ”Minä 
vastaanotan Kristuksen.” Minä annan elämäni Kristukselle.

Mutta sen jälkeen jotain muuta täytyy tapahtua. Toinen asia on, että elämässäsi täytyy tapahtua 
muutos. Raamattu sanoo, että vanhat asiat ovat menneet. Huomaa vanhat asiat muuttuvat uusiksi. 
Elämäntavassasi täytyy olla selvä muutos. Asenteessasi täytyy tapahtua muutos. Asenteessasi Jumalaa 
kohtaan. Sinun täytyy rakastaa Jumalaa yli kaiken. Sinun täytyy laittaa Jumala ensimmäiseksi kaikissa
elämäsi valinnoissa ja päätöksissä. Asenteessasi itseäsi kohtaan täytyy tapahtua muutos. Et ole enää 
itsekeskeinen. Et enää ole itsekäs. Enää kaikki tekemisesi ei kohdistu itseesi ja itseäsi miellyttääksesi. 
Täytyy tapahtua muutos asenteessasi naapuriasi kohtaan. Sinun täytyy rakastaa naapuriasi niin kuin 
itseäsi. Ja näin siis elämässäsi täytyy tapahtua muutos. Vanhat asiat ovat menneet ja vanhat asiat 
muuttuvat uusiksi.

Kuulin eräästä miehestä. Menneinä aikoina hänellä oli tapana sitoa hevosensa saluunan eteen. Ja 
eräänä iltana hän kääntyi kristityksi metodistikokouksessa metodistikirkossa. Seuraavana aamuna hän 
tuli kaupunkiin ja sitoi hevosensa metodistikirkon eteen. Ja baarimikko tuli kysymään: ”Mikä on? 
Sinä olet sitonut hevosesi saluunan eteen kymmenen vuoden ajan. Ja nyt sidot hevosesi tuonne. 
Miksi?” Mies sanoi kääntyneensä eilen illalla. ”Minä vastaanotin Kristuksen”, hän jatkoi. Ja hän 
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sanoi, että hän on vaihtanut sitomistolppaa. Ja tämä on tarkalleen sitä, mitä meidänkin on tehtävä. 
Vaihda sitomistolppa! Ja jos muutoksesta elämässäsi ei ole todisteita, sinun on parasta tarkistaa, oletko
lainkaan kristitty. Koska jos elämäsi ei ole muuttunut, sinä et kanna sitä hedelmää, jonka Jumala 
sinulle antaa, kun tulet Kristuksen luokse. Silloin sinun on parasta alkaa miettimään, oletko lainkaan 
kohdannut Kristusta. Koska jos olet Jumalan lapsi, sinussa tapahtuu muutos. Jeesus sanoi, että 
hedelmistään te heidät tunnette. Hedelmistään. Mitä ovat nuo hedelmät? Hengen hedelmät ovat: 
rakkaus, ilo, rauha, pitkäjänteisyys, ja kaikki ne muut. Elätkö kristityn elämää? Oletko antanut itsesi 
Kristukselle? Tiedätkö kohdanneesi Hänet ja onko tavassasi elää ja asenteessasi tapahtunut muutos? 
Jos ei, sinä et ehkä ole kristitty. Sinä saatat elää hullun paratiisissa. Sinä saatat ajatella olevasi kristitty,
mutta et ole, koska kristitty on henkilö, joka on vastaanottanut Kristuksen ja muutos on tapahtunut 
tavassa, jolla hän elää. Kolmanneksi kristitty on henkilö, joka on hyväksynyt haasteen. Kristuksen 
haasteen. Kristus sanoi: ”Jos joku haluaa seurata minua, kieltäköön hän itsensä, ottakoon ristinsä 
kantaakseen ja seuratkoon minua.” 

Moskovassa tuhannet nuoret ihmiset kohtaavat haasteen juuri tänään. Olen iloissani sanoessani, että 
amerikkalaiset nuoret ihmiset, jotka ovat siellä paikanpäällä, eivät ole hyväksyneet kommunismin 
haastetta. Mutta kommunismi haastaa miljoonia nuoria ihmisiä. Jeesus Kristus myös tarjoaa haasteen. 
Hän sanoo, jollet ole valmis hyväksymään haastetta ja elämään minulle, et voi olla seuraajani. 
Kirkoissamme me olemme kiireellä rakentamassa astronomisia lukuja kuten raporteissa sanotaan ja 
kaikki se on hyvää ja hyväksyttävää. Mutta Jeesus oli kiireinen poistaessaan ihmisiä ympäriltään. Joka
kerta kun ihmisjoukko kerääntyi Jeesuksen ympärille ja se muodostui liian suureksi hän sanoi, 
odottakaa hetki, jos aiotte seurata minua teidän on kiellettävä itsenne. Se poisti osan joukosta. Ja sitten
jos ihmisryhmä edelleen oli liian suuri, hän sanoi, jos aiotte seurata minua, teidän on otettava ristinne 
ja seurattava minua. No, se poisti suurimman osan jäljelle jääneistä. Koska he eivät halunneet mennä 
ristille. 

Risti oli sähkötuoli - risti oli mestauskallio tuohon aikaan. Ja Jeesus sanoi, että jos haluatte seurata 
minua, teidän on otettava kantaaksenne sähkötuolinne, teidän on otettava kantaaksenne 
teloituspaikkanne ja epäsuosio, mikä seuraa minun seuraamisesta. Ja suurin osa ihmisistä ei ole valmis
tekemään sitä. Suurin osa ihmisistä ei ole valmiita edustamaan Kristusta. Suurin osa ihmisistä ei halua
lukeutua siihen joukkoon, joka alistuu Kristukselle. Minä kysyn teiltä tänään: Oletko varma, että olet 
kristitty? Oletko varma, että syntisi on anteeksi annettu? Oletko varma, että jos kuolisit nyt, menisit 
taivaaseen? Oletko varma, että olet valmis kohtaamaan Jumalan? Sanan kaikkein kapeimmassa 
merkityksessä kysyn teiltä tänään: oletko sinä kristitty? Oletko varma siitä? Jos minulla olisi 
pieninkään epäilys mielessäni, olenko valmis kohtaamaan Jumalan, ette saisi minua tänä iltana täältä 
Madison Square Gardenista ulos, ennen kuin olisin asiasta varma. Varmistakaa asia! Antakaa 
elämänne Kristukselle tänä iltana! Tulkaa ja vastaanottakaa Hänet.

Hyvä on, nyt tiedämme mikä on kristitty. Kristus asuu sydämessä, henkilökohtainen kohtaaminen 
Kristuksen kanssa. Kristuksen vastaanottaminen Pelastajana ja Herrana. Se on kristitty. Mutta nyt, 
kuinka elää kristittyä elämää. Se on kokonaan toinen asia. Kuinka elää kristittyä elämää, hyvä on. 
Noin 14, ajattelen että se oli 14 vuotta sitten, menin naimisiin. Noin kahden vuoden ajan minä 
liehittelin vaimoani. Ja minä kerron teille, että siinä olikin työmaata. Hänet voittaakseni. Minä tein 
kovasti töitä kahden vuoden ajan. Lopulta me seisoimme papin edessä. Nyt, minä olisin voinut ylistää 
vaimoani, minkä myös tein. Mutta en silti ollut naimisissa. Minä olisin voinut ajatella, että hän oli 
rakastettava, kaunis ja miellyttävä kaikin puolin, mutta se ei tarkoittanut, että olisin naimisissa hänen 
kanssaan. Minun täytyi seisoa papin edessä joka sanoi: ”Tahdotko ottaa tämän naisen vaimoksesi?” Ja 
minä sanoin tahdon. Ja sitten pappi julisti meidät aviomieheksi ja vaimoksi. Sitten olimme naimisissa 
– se oli julkinen päätös. Minä tulin julkisesti seurakunnan eteen todistajineen ja otin Ruthin 
aviovaimokseni. Minä sanoin: minä haluan. Se oli tahdon asia. Vain häneen (Ruth) uskominen ei 
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riittänyt. Vain meneminen hänen vanhempiensa luokse sunnuntaina illalliselle ei riittänyt. Vain hänen 
rakastaminen ei riittänyt. Minun täytyi sanoa: minä tahdon. Ja vain Kristukseen uskominen ei riitä. 
Raamattu sanoo, että paholainen uskoo Kristukseen. Vain sanominen, että hän on ihmeellinen 
persoona ei riitä. Vain meneminen sunnuntaina illalliselle kirkkoon ei riitä. Sinun täytyy toimia tahtosi
mukaan ja sanoa: minä vastaanotan Hänet Pelastajakseni ja Herrakseni. Oletko tehnyt sen?

Mutta sitten havaitsin, että on paljon naimisissa olevia ja paljon nuoria ihmisiä, jotka eivät tiedä sitä. 
Juhlallisuus oli vain alkusoittoa. Nyt, kun tulet ja vastaanotat Jeesuksen Kristuksen se on vain alku. 
Kymmenen vuotta, 20 vuotta, 30 vuotta, 40 vuotta, 50 vuotta, 60 vuotta, te elätte yhdessä, te teette 
töitä yhdessä, te suunnittelette yhdessä, teidän elämänne kietoutuvat yhteen. Avioliitto on työtä. Se ei 
ole häämatkaa koko ajan. Minun on, mutta en usko että teidän on, suurimman osan teistä. Nyt kristityn
elämä on samalla tavalla. Sinä vastaanotat Kristuksen, sinä sanot Kristukselle minä tahdon ja 
Raamattu sanoo, että olet sidottu yhteen Kristuksen kanssa. Hän on sulhanen ja me olemme morsian. 
Sitten tulevat vuodet, jolloin seuraat Kristusta ja elät Kristukselle. Ja jos haluat kasvaa, sinun täytyy 
seurata tiettyjä sääntöjä. Kasvaa Kristuksessa. Nyt, Raamattu opettaa, että sinä aloitat, vastaanotettuasi
Kristuksen, sinä aloitat pienenä lapsena. Vain pieni lapsi. Et ole täysikasvuinen kristitty. Sinä kävelet 
kirkkoon jonain sunnuntaiaamuna vastaanotettuasi Kristuksen ja joskus jotkut kristityt sanovat: ”Minä
vähän epäilen mahtaako hän kestää.” Ihmeellinen pieni lapsi, kestääkö hän. Teidän ei pitäisi tehdä 
niin. Teidän pitäisi ottaa nämä uudet ihmiset vastaan lämpimästi. Ja rakastaa heitä ja rohkaista heitä ja 
auttaa heitä, niin että he voivat kasvaa. Sinun oletetaan kasvavan, mutta nykyisin kristillisessä 
kirkossa on menossa tragedia. Kammottava tragedia. Kun minun pieni poikani sanoi ensimmäiset 
sanat, hän sanoi: ”Daddaa.” Ainakin luulen että se oli, mitä hän sanoi. Minulle on kerrottu, että se oli, 
mitä hän sanoi. ”Daddaa”. Olimme innoissamme. Hän oli oppinut puhumaan. ”Daddaa.” Mutta 
ajatelkaa tilanne kaksikymmentä vuotta eteenpäin, jos hän tulisi sanomaan minulle: ”Daddaa.” Jotain 
olisi pielessä. Ja kuitenkin täällä on monia ihmisiä, jotka ovat tuollaisia. Te ette ole kasvaneet 
tippaakaan. Te yhä kuljette ympäriinsä olemalla kristittyjä sanoen: ”Daddaa.” Te olette kitukasvuisia. 
Te ette ole kasvaneet.

Sinä menet rukoustapaamiseen. Ja pastori sanoo, että jokainen etsiköön itselleen sopivan jakeen. 
Joku sanoo Johannes 3:16 ja sinä sanot: ”Voi, hän sai minun jakeeni.” Se oli kaikki, mitä tiedät. Et ole 
oppinut Raamattua. Ja jos joku kutsuu sinut rukoilemaan, sinä sanot, no voi olen pahoillani en osaa 
rukoilla. Ja kuitenkin väität olevasi kristitty. Kristityn elämä on kasvua. Me aloitamme lapsena ja 
kasvamme armossa Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Nyt, nopeasti muutama ohje. Ensiksi, 
ensimmäinen ohje on rukoilla. Meidän on vietettävä aikaa joka päivä rukouksessa. Opetuslapset 
tulivat Jeesuksen luokse ja sanoivat: ”Herra, opeta meitä rukoilemaan.” Nyt, sinun on opeteltava 
kävelemään, eikö. Sinun on opeteltava ajamaan polkupyörällä, eikö. Sinun on opeteltava ratsastamaan
hevosella, eikö. Hyvä on, sinun on opeteltava rukoilemaan. Sinä opit rukoilemaan samalla tavalla. 
Herra, opeta meitä rukoilemaan. Nyt, muistakaa, kristittynä eläminen ei tarkoita, että olet yksin. Pyhä 
Henki elää sinussa. Sillä hetkellä kun vastaanotit Kristuksen Pyhä Henki tuli asumaan sisällesi ja 
antaa sinulle voiman, vahvuuden, viisauden ja rohkeuden elää kristittyä elämää.

Nyt Pyhä Henki auttaa sinua myös rukouselämässäsi. Kirjoitukset sanovat, että Henki myös auttaa 
meitä heikkouksissamme, koska emme tiedä, mitä meidän olisi rukoiltava omasta puolestamme 
sellaisena kuin olemme. Mutta itse Henki tulee väliin puolestamme, me kasvamme tavalla jota ei voi 
ääneen sanoa. Pyhä Henki auttaa sinua rukoilemaan. Nyt, voinko tehdä ehdotuksen. On niin paljon 
ihmisiä, jotka sanovat, ettei heistä tunnu siltä, että pitäisi rukoilla. He rukoilevat vain kun siltä tuntuu. 
He ovat väärässä. Sinulla pitäisi olla määrätty paikka ja aika joka päivä rukoukselle. Sinulla on 
tapaaminen, sinulla on haastattelu Kaikkivaltiaan Jumalan kanssa. Oletetaan että sinulla olisi 
tapaaminen presidentti Eisenhoverin kanssa huomenna aamulla. Sinä sanot: ”No, minusta ei tunnu 
siltä, että lähden siihen presidentin tapaamiseen.” Tai oletetaan, että sinut esiteltäisiin kuningattarelle. 
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No, minusta ei tunnu siltä, sinä sanot. Ei, sinä olisit siellä. Sinä olisit pukeutuneena parhaisiin 
vaatteisiisi. Sinä menisit ja esittelisit itsesi kuningattarelle. No, joka päivä Jumala, kuninkaitten 
kuningas ja herrojen herra, odottaa sinua tapaamiseen. Hän on antanut sinulle mahdollisuuden 
tapaamiseen kaikkina hetkinä joka päivä ja sinä epäonnistut pitämään kiinni siitä. Aseta tietty aika ja 
rukoile silloin, kun sinusta vähiten siltä tuntuu. Tahto on osallisena tässä myös. Sinä sanot, no minusta
ei tunnu siltä. No hyvä on, se on sinun tunteesi. Kehosi sanoo, minusta ei tunnu siltä. Mielesi sanoo, 
minusta ei tunnu siltä, että rukoilisin. Minun tahtoni laittaa minut menemään ja käyttämään aikaa 
rukouksessa, koska rukous on työtä. Rukous on työtä. Ja monet kerrat sinä laitat itsesi pitämään kiinni 
sovituista tapaamisajoista Jumalan kanssa ja joistain noista hetkistä tulee arvokkaita hetkiä, jolloin 
saat suurimmat rukousvastauksesi.

Ja sitten toinen asia on Raamatun lukeminen. Nyt, Raamatun tarkoitus on todistaa Jeesuksesta 
Kristuksesta. Raamattu osoittaa Kristukseen Genesiksestä Ilmestyskirjaan. Torstaina tällä viikolla 
minä opetan, kuinka lukea Raamattua, kuinka opiskella Raamattua, kuinka ymmärtää Raamattua. 
Minä kerron siitä vain pintapuolisesti tänään. Job sanoi, minä olen arvostanut Hänen suunsa sanoja 
enemmän kuin omaa välttämätöntä ruokaani. Raamattu sanoo, että janoa vilpitöntä sanan maitoa, jotta
Hän voi kasvaa siitä. Raamattu sanoo, että me emme kasva vain fyysisesti vaan sisälläsi on sielu. 
Fyysisesti sinulla on silmät, korvat ja nenä ja kädet ja jalat. Sisälläsi elää persoonallisuutesi. Sinun 
sielusi, mielesi ja muistisi. Sinun persoonallisuutesi on sinun sielusi, se on sinun henkesi. Nyt, jos 
vietät kaiken ajan kehittäen fyysisiä ominaisuuksiasi. Suurin osa teistä näyttää siltä, että olette tänään 
syöneet kolme aika hyvää lounasta. Te ette ole jättäneet väliin ruokailuanne tänään, ettehän. Sinä et 
jättänyt väliin pukeutumista, katsomista peiliin, ottamasta huomioon fyysiset tarpeesi, mutta entäpä 
hengelliset tarpeesi? Olet ottanut huomioon kaikki fyysiset tarpeesi tänään, mutta et yhtään sieluasi. Ja
sielu elää kuitenkin ikuisesti. Keho kuolee ja menee hautaan, mutta sielu jatkaa elämistään. Ja sinä 
olet käyttänyt kaiken aikasi ruokkien kehoasi, mutta et lainkaan sieluasi. 

Kuinka ravitset sielusi? Mikä on se ravinto, jonka annat sielullesi? Se on Raamatun lukeminen - 
Jumalan sana. Ja minä en välitä kuka olet, et voi elää voitokasta elämää, jos laiminlyöt Raamatun 
lukemisen ja Raamatun opiskelemisen. Joka kerran kun henkilö tulee luokseni ja sanoo, en saa 
vastausta lukuisiin rukouksiini, minulla ei ole voittoja elämässäni, minulla ei ole iloa elämässäni, 
minulla ei ole rauhaa elämässäni sellaisena kuin tiedän, että minulla pitäisi olla kristittynä. Minä 
kysyn heiltä yhden kysymyksen: ”Luetko Raamattua päivittäin ja opiskeletko Raamattua?” Yleensä he
vastaavat kääntäen kasvonsa maata kohden, ei en niin kovin paljon. Jumalalla on viesti sinulle tässä 
kirjassa! Lue se, opiskele sitä, mietiskele sitä.

Näin luet Raamattua. Lue sitä kunnioittaen. Se on tapaaminen Kaikkivaltiaan Jumalan kanssa. Lue sitä 
odotuksella. Tule Raamatun ääreen odottaen Jumalan puhuvan sinulle. Ja lue niin kauan kunnes Hän 
puhuu sinulle. Ehkä luet vain yhden jakeen. Mietiskele tuota jaetta. Ehkä luet koko kappaleen. 
Mietiskele tuota kappaletta. Tule odottaen, että joka kerran kun avaat kirjoitukset, Jumalalla on viesti 
sinulle. Ja lue sitten odotuksella. Pyhä Henki innoitti tämän kirjan kirjoittamisen ja Pyhä Henki 
tulkitsee tämän kirjan sinulle. Ja minä olen tullut Raamatussa moneen kohtaan, jota en ole ymmärtänyt
ja olen mennyt polvilleni ja sanonut, Herra näytä minulle! Löysin tuon jakeen merkityksen polvillani 
Pyhän Hengen avulla. Ja sitten varaa riittävästi aikaa Raamatulle. Älä vain lue yhtä jaetta ikään kuin 
velvollisuutena ja rituaalina ja sulje sitten Raamattua. Varaa aikaa. Varaa 15, 20, 30 minuuttia. Ja 
sinun pitäisi tehdä se joka aamu. Ennen kuin lähdet huoneestasi aamulla ja ennen kuin lähdet talostasi 
käytä puoli tuntia rukoukseen ja Raamatun opiskeluun ja Raamatun lukemiseen ja voin kertoa sinulle, 
että päivä kulkee täysin eri tavalla. Sinä kävelet ilmassa, sielussasi on ilo. Askeleissasi on jouset. 
Kasvoillasi on hymy. Elämässäsi on täysin eri asenne, jos otat tavaksi lukea Raamattua ja käyttää 
aikaa rukoukseen joka aamu.
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Ja kolmanneksi jos aiot elää kristityn elämää, elämässäsi täytyy olla itsekuria. Se on kurinalainen tie. 
Kristityn elämä on kieltäytymistä ja ankaraa. Jeesus sanoi, että kapea on se portti, joka vie ikuiseen 
elämään. Raamattu kertoo meille, että kristitty on sotilas, jonka on kärsittävä ankarasti vannomansa 
valan puolesta kestäen vaikeuksia sotilaana Jeesukselle Kristukselle (tämän lauseen merkitys ja 
käännös on keskeneräinen). Kristitty on kuin nyrkkeilijä, joka hallitsee oman kehonsa ja harjoittaa 
itsekuria. Ja läpi koko Uuden Testamentin voit lukea kuvauksia kristityn elämästä. Taistella. Painia. 
Juosta. Tehdä työtä. Kärsiä. Kestää. Vastustaa. Kamppailla. Kuolettaa. Kaikki edellä mainitut sanat 
ovat Uudessa Testamentissa kuvaamassa kristityn elämää. Sen on oltava kurinalaista elämää. Meidän 
on harjoitettava mielemme, asiat joita luemme, ajatukset joita ajattelemme. Pahoja ajatuksia ei tule 
mieleemme, ja jos niin käy, ne on välittömästi karkotettava sieltä. Mielemme on harjoitettava siten, 
että emme käytä aikaamme lukemalla roskaa. Tai kirjallisuutta joka ei kehitä mieltämme ja 
sieluamme. Tai katsoa vääränlaisia televisio-ohjelmia. Me emme hukkaa aikaamme. Me emme anna 
mielemme olla tyhjäkäynnillä. Mielemme on kurinalainen. 

Puheemme on myös kurinalaista. Sanomme, Herra, aseta vartio suumme eteen. Kuinka aika on 
kurinalaista. Me uudistamme ajan, koska ajat ovat pahoja. Nämä pienet minuutit, nämä pienet 
jalokiven palaset, jotka Jumala meille joka päivä antaa. Nämä pienet jalokivet. Ne eivät koskaan 
toistu. Ne on omistettava Kristukselle. Tämä minun kehoni on temppeli Pyhälle Hengelle, joka asuu 
minussa. Raamattu sanoo, että kehossani tulee olla itsehillintä. Itsekuri ja itsehillintä. Nöyrä 
kärsivällisyys. Siunattuja ovat nöyrän kärsivälliset sanoi Jeesus. Se on sitä, mitä nöyrä kärsivällisyys 
tarkoittaa. Se tarkoittaa malttia ja itsehillintää. Minun on elettävä kurinalaista elämää. Kuinka vähän 
meillä on tänä päivänä kurinalaisuutta elämässämme. Kuinka vähän kurinalaisuutta meillä on kristityn
kokemuksissamme ja kristityn elämässämme. Ja se on syy, miksi tuhannet kristityt epäonnistuvat. Ei 
ole kurinalaisuutta. Täytyy löytää kurinalaisuus.

Ja seuraavaksi kristityn elämässä on kirkko. Olette kuulleet Robinson Crusoe -kristityistä. Yritys elää
yksinäistä kristityn elämää – minä voin kertoa teille, ettei Raamattu tiedä mitään sellaisesta. Kristittyjen
yhteys ei ole valinnainen. Se on oleellinen. Se on käsky. Meidän ei tule hylätä yhteisiä kokoontumisiamme.
Raamattu opettaa, että kirkko on kuin viiniköynnös monine haaroineen. Se on kuin elävät kivet muurattuna 
toisiinsa kiinni – Kristuksen ruumiin jäsenet kudottuna toisiinsa kiinni. Nyt, kirkolla voi olla paikallisia
seurakuntia. Kun sanot, että olet suuren maailmanlaajuisen kirkon jäsen, minä en kuulu mihinkään
paikalliseen kirkkoon tai kokoonpanoon. Se on samaa kuin sanoisit, että minä olen laivastossa töissä
merimiehenä, mutta en mene mihinkään laivaan. 

Niin kuin Yhdistyneet kansakunnat. Olin vieraana Yhdistyneissä kansakunnissa maanantaina ja 
minulla oli ihmeellinen keskustelu herra Hammerfieldin kanssa. Ja minä katsoin ikkunasta ulos ja näin
kaikki ne Yhdistyneiden kansakuntien liput. Ja minä sanoin, että tämä on yksi organisaatio, mutta sillä
on monia paikallisia toimipisteitä. Kaikkialla maailmassa kansojen ja osavaltioiden muodossa. Ja 
täällä meillä on suuri kirkko – Kristuksen ruumis. Mutta sillä on paikalliset haaransa kaikkialla. Ja 
yhtä kutsutaan luterilaiseksi, toista saatetaan kutsua baptistiksi, yksi voi olla presbyteeri. Mikä tahansa
nimi onkin, sieltä löytyy paikka, missä Kristusta saarnataan. Se on paikka, missä Kristuksesta iloitaan.
Meidän on mentävä sinne ja annettava sille kaikki mitä meillä on kirkon käyttöön. Kirkko on yhteistä 
Kristuksen ylistystä. Se on paikka missä annamme kolehtimme ja tarjouksemme Herran työhön. 
Toivon, että menette kirkkoon huomenna. Tänään on lauantai. Mennään kaikki Herran 
palveluspaikkaan huomenna. Koko Amerikassa mennään kirkkoon. Jumala on käskenyt niin ja minä 
kerron teille, että ette voi elää voitokasta kristityn elämää ja saada rauhaa ja iloa sydämeenne ilman 
uskollisuutta kirkossa. Seisokaa kirkkonne vierellä. No, on joitain ihmisiä, jotka sanovat etsivänsä 
täydellistä kirkkoa. Silloin te ette koskaan löydä sitä. Koska kun te liitytte siihen, jos löytäisit 
täydellisen kirkon ja liittyisit siihen, se ei enää olisi täydellinen. Et koskaan löydä täydellistä kirkkoa. 
Olen matkustanut kaikkialla maailmassa ja olen nähnyt satoja erilaisia kirkkoja enkä vielä ole nähnyt 
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täydellistä. Ja tällä puolen kirkkautta sellaista ei tule koskaan olemaan. Jeesuksella oli pieni joukko 
miehiä mukanaan. Kaksitoista kaikkiaan. Se oli epätäydellinen. Juudas petti hänet. Pietari kielsi hänet.
Kun Jeesusta vietiin ristille, loput heistä hylkäsivät hänet. Ei ole sellaista asiaa kuin täydellinen kirkko
maapallolla. Liity kirkkoon ja ryhdy työhön Kristuksen puolesta. 

Ja sitten viimeisenä kaikesta. Kristitty on Kristuksen todistaja. Kuinka sinä voit todistaa? Todistat 
elämäntavallasi. Hymy, kohteliaisuus, huomaavaisuus, suopeus. Sinä todistat Kristuksesta. Ja jos sinä 
elät muuttunutta elämää, missä Kristus elää sinussa ja säteilee lävitsesi, muut ihmiset tulevat luoksesi 
ja sanovat: ”Mikä on salaisuutesi?” Ja sinä sanot, minä tunnen Jeesuksen Kristuksen. Ja sinulla on 
mahdollisuus todistaa Kristuksesta. Todista kotonasi. Todista arkisessa työssäsi. Meidän ei tulisi olla 
laiskoja yritystoimissamme vaan palvelijoita hengessä, palvellen Herraa. Me todistamme tavassamme 
tehdä työtämme. Me teemme työmme uskollisesti. Jos olet tehdastyöläinen, sinun oletetaan tekevän 
työsi uskollisesti. Aivan kuin Herran palveluksessa et tee työtä vain työnantajallesi. Et tee työtä vain 
ammattiliitollesi tehdäksesi heidät onnelliseksi. Sinä teet työsi Herralle. Jos olet työntekijä. Sinä teet 
työsi Kristukselle. Ja meidän on oltava kirkkaina loistavia esimerkkejä tälle vääristyneelle ja pahalle 
sukupolvelle. Ja ympärillämme näemme valehtelua, tekopyhyyttä ja epärehellisyyttä ja himoa. Ja 
näemme epärehellisyyden maailman kummallakin puolellamme. Ihmiset materialismin vallassa. Anna
elämäsi Jeesukselle Kristukselle ja anna Hänen elää sinussa ja muuttaa sinut loistavaksi todistajaksi 
Kristuksesta. Ole yhteisösi suola. Ole loistava valo yhteisössäsi. Anna ihmisten tietää, missä sinä 
seisot Kristuksessa. Elä puhdasta ja rehellistä ja viatonta ja tervettä elämää.

Minä haluan kysyä sinulta tänään, oletko sinä kristitty? Elätkö sinä sellaista elämää? Minä en kysy, 
oletko saanut kristittyjä vaikutteita. Minä en kysy, oletko jonkin kirkon jäsen. Minä kysyn sinulta 
tänään, onko sinulla ollut kohtaaminen Kristuksen kanssa? Onko tämä muutos tapahtunut elämässäsi? 
Oletko hyväksynyt haasteen seurata Kristusta? Elätkö uskollista elämää Hänelle? Jos et, voit aloittaa 
tänään. Nyt heti. Tällä paikalla. Voit sanoa, Herra, minä annan elämäni sinulle. Annan sinulle 
sydämeni. Annan sinulle sieluni. Minä haluan Kristuksen tulevan sisääni ja antavan anteeksi syntini ja 
virheeni. Haluan seurata ja palvella Häntä. Haluan tietää, että syntini on anteeksi annettu. Minä haluan
tietää, että menen taivaaseen. Minä haluan muutoksen elämässäni ja kodissani. Minä haluan 
muutoksen työpaikassani. Minä haluan muuttua Kristuksen valoksi. Minä haluan muuttua Kristuksen 
todistajaksi. Minä haluan ilon elää Kristukselle. Kuinka monet ihmiset väittävät olevansa kristittyjä, 
mutta heillä ei ole lainkaan rauhaa elämässään. Ei ole iloa, ei ole rakkautta elämässä. Ei ole vaellusta 
Kristuksen kanssa. Ei ole jännitystä. He muuttuvat vihaiseksi äkkiä. He ovat yliherkkiä. He ovat 
kateellisia. He ovat täynnä ylpeyttä. Minä kerron teille, ettei kristityn elämä ollut koskaan tarkoitettu 
sellaiseksi. Anna elämäsi Kristukselle ja varmistu, että Hän elää sydämessäsi.

Jotkut teistä antavat elämänsä Kristukselle ensimmäistä kertaa. Toiset teistä taas voivat 
uudelleenomistaa elämänsä ja sanoa: tänään aion antaa elämäni Kristukselle uudelleen ja tuoreeltaan. 
Minä annan itseni Hänelle. Kaikkialla tällä paikalla Jumala puhuu sadoille ja tuhansille ihmisille. Te 
kaikki jotka tulette tänään ja vastaanotatte Kristuksen ja sanotte, minä aloitan, minä annan itseni 
Hänelle, minä tulen Hänen ristinsä juureen ja luovun synneistäni ja virheistäni. Minä tulen ja annan 
itseni Pelastajalleni ja Herralleni. Minä aion pyytää teitä tulemaan. Minä aion pyytää teitä tulemaan 
istuimiltanne kaikkialta tässä upeassa rakennuksessa. Ylhäältä katsomosta, kaikkialta, tulkaa ja 
levittäytykää hiljaa tähän eteen ja sanokaa tänään annan elämäni Kristukselle. 

Jos olet ystäviesi tai sukulaistesi mukana, he odottavat. Jos olet ryhmän mukana, he odottavat. Mutta minä 
pyydän sinua tulemaan, juuri nyt. Samalla kun jokainen pää on painuneena ja silmät suljettuna. 
Kuoro laulaa pehmeästi. Miehet, naiset, nuoret ihmiset, minä varoitan teitä yhdestä asiasta. Et voi tulla
Kristuksen luokse milloin tahansa haluat. Voit tulla vain silloin, kun Jumalan Henki puhuu sinulle. 
Tänään Jumalan Henki puhuu sadoille ihmisille täällä ja Hän puhuu teille siellä [televisio]. Voit antaa 
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elämäsi Kristukselle juuri nyt. Ja sanoa, tänään minä annan itseni Hänelle. Monet teistä ovat kirkon 
jäseniä, monet teistä ovat kristittyjä, mutta teidän on uudelleenomistettava elämänne Jumalalle. Teidän
on luvattava Jumalalle, että tästä eteenpäin elätte oikeanlaista kristityn elämää. Aiotte olla 
oikeantyyppinen kristitty. Minä aion pyytää, että annat elämäsi Hänelle juuri nyt. Kaikkialta tästä 
rakennuksesta. Sadat teistä, tulkaa. Ja seisokaa tässä, juuri nyt. Nouskaa vain istuimiltanne juuri nyt ja 
tulkaa. 

Ja sanokaa tänään annan itseni Kristukselle. Me odotamme. Kun olette tulleet, me rukoilemme 
ja luemme kirjoituksia. Minä sanon sanan ennen kuin lähdette. Ja jos olette ystävien tai sukulaisten 
kanssa, he odottavat. Sitten voitte mennä takaisin heidän seuraan. Mutta tulkaa nyt ja seisokaa tässä 
osoituksena, että sanotte Jumalalle: minä tahdon. Minä luotan Kristukseen. Kuoro laulaa. Samalla kun
se laulaa, tulkaa, juuri nyt. Juuri niin, nopeasti, nouskaa istuimiltanne kaikkialla missä olettekin.
Samalla kun nämä ihmiset tulevat tänne, paina sinä pääsi. Sano kyllä Kristukselle. Anna Hänen tulla 
elämääsi ja tehdä sinusta uusi henkilö. Ja muuta koko elämäsi suunta. Voit tehdä sen juuri nyt. Jumala 
sinua siunatkoon.

Room. 8:18 Minä päättelen, etteivät nykyisen ajan kärsimykset ole mitään sen kirkkauden rinnalla, 
joka vielä on ilmestyvä ja tuleva osaksemme.

Luuk. 21:33 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. 

Sananlaskut 16:7 Joka elää Herran mielen mukaisesti, pääsee sovintoon vihamiestensäkin kanssa.

Joh. 16:33 Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, 
mutta pysykää rohkeina: minä olen voittanut maailman.
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Billy Graham - Kuka on Jeesus? 

Chicago 1971

Minä pyydän kaikkia, että painamme päämme rukoukseen. Jokainen pää painuu ja jokainen silmä 
sulkeutuu. Täällä on monta tuhatta ihmistä paikalla tänään. Tämä tulee olemaan päätöksien tekemisen 
tunti. Ette ole koskaan enää samanlaisia seuraavan tunnin jälkeen. Vaikka te hylkäisitte Jeesuksen, ette
ole koskaan enää samanlaisia. Jos olette nähneet Hänet, jos olette kuulleet evankeliumin, ja sitten 
hyljänneet sen, te ette voi olla enää samanlaisia. Kirjoituksissa kerrotaan, että kun rikas, nuori johtaja 
hylkäsi Jeesuksen, hän kääntyi murheissaan poispäin. Hän oli liikuttuneessa tilassa. Koska kun te 
hylkäätte Kristuksen väitteet, se on hyvin vakava asia. Tämä tulee olemaan päätöksien tekemisen tunti
monelle teistä, jotka tänään vastaanotatte Hänet. Teidän elämänne ei tule enää koskaan olemaan 
entisenlainen eikä kotinne tule enää koskaan olemaan sama kuin ennen. Joten kuunnellaan tarkasti ja 
rukouksellisesti tänään. Ja hiljaisesti ja kunnioittaen. Jumalan sanan viestiä. Rukoillaan.

Isä, me kiitämme sinua Jumalan rakkaudesta, joka yltää kaikkialle maailmaan ja ympäröi koko 
ihmiskunnan. Sinä rakastat kiinalaisia, venäläisiä, brittejä, amerikkalaisia ja afrikkalaisia samalla 
tavalla. Sinä rakastat koko maailmaa. Ja sinä lähetit Poikasi kuolemaan koko maailman puolesta. Ja 
me kaikki kuulumme sinun pelastussuunnitelmaasi. Ja me kiitämme, että tässä kohdassa historiaa, me 
voimme seisoa edessäsi ja julistaa hyvää uutista - että Jumala on rakkaus. Ja että Jumala on halukas 
antamaan anteeksi. Me rukoilemme, että monet tänään vastaanottavat tuon viestin, hyväksyvät sen, 
toimivat sen mukaan ja elävät sen mukaan. Sillä me pyydämme sitä Hänen nimessään, aamen.
Meillä on ollut upeaa aikaa täällä Chicagossa tässä suuressa rakennuksessa, jossa olemme tällä 
hetkellä. Maailmassa ei ole tämän suurempaa sisähallia paitsi Astrodomessa Texasissa. Ja tämä 
rakennus on aivan kapasiteettinsa äärirajoilla eli täynnä - tuhansia ihmisiä. Aivan kuten se on ollut 
lähes joka ilta. Tämän ristiretken aikana – lukuun ottamatta avajaisiltaa. Mutta täällä siis on vieraillut 
jättiläismäisiä ihmismääriä tällä upealla areenalla ilta toisensa jälkeen. Ja olemme nähneet tuhansien 
ihmisten astuvan tänne eteen tehdäkseen sitoumuksen Kristukseen. 

Haluan teidän ottavan kanssani esille Luukkaan evankeliumin 11:29. Alkaen jakeesta 29. Luukkaan 
evankeliumi kappale yksitoista ja sieltä alkaen jakeesta 29. "Kun kansaa yhä kokoontui, rupesi hän 
puhumaan: 'Tämä sukupolvi on paha sukupolvi: se tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta 
merkkiä kuin Joonaan [profeetta] merkki.'Sillä niinkuin Joonas tuli niiniveläisille merkiksi, niin 
Ihmisen Poikakin on oleva merkkinä tälle sukupolvelle. Etelän kuningatar on heräjävä tuomiolle 
yhdessä tämän sukupolven miesten kanssa ja tuleva heille tuomioksi; sillä hän tuli maan ääristä 
kuulemaan Salomon viisautta, ja katso, tässä on enempi kuin Salomo. Niiniven miehet nousevat 
tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja tulevat sille tuomioksi; sillä he tekivät parannuksen 
Joonaan saarnan vaikutuksesta, ja katso, tässä on enempi kuin Joonas." 

Se mitä Jeesus tässä kohdassa sanoo ihmisille on, että te etsitte merkkiä. No, hyvä on, minä annan 
teille merkin. Minä olen se merkki. Ja Jeesus sanoo, että Joonan aikakauden ihmiset kuuntelivat 
viestin ja katuivat. Ja nuo ihmiset nousevat ylös todistajina Jeesuksen aikakauden ihmisiä vastaan, 
jotka hylkäsivät Hänet. Hän sanoo, että etelän kuningatar havaitsi Solomonin viisauden. Mutta Jeesus 
sanoo, että minussa teillä on suurempi viisaus kuin kaikki Solomonin viisaus. Hän sanoo, että te olette
sokeita. Ette näe totuutta. Te olette kuuroja, ettekä kuule totuutta. Hän sanoo, että minä olen totuus. 
Minä olen maailman valo. Minä olen merkki. 

Kun sinä itse kohtaat Jeesuksen, mikä on reaktiosi? Kun kohtaat Jeesuksen Kristuksen, mikä on 
reaktiosi? Fariseusten ja kirjanoppineiden reaktio oli vihamielinen. Niniven asukkaat olivat nöyriä ja 
katuvaisia, kun he kohtasivat Jumalan. Ja kysymys joka meillä on edessämme tänään kuuluu: "Mitä 
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sinä ajattelet Kristuksesta?" Tällä hetkellä on rokkiooppera menossa, jonka nimi on Jeesus Kristus The
Superstar. Kaikkialla maaseudulla nuoret ihmiset puhuvat Kristuksesta - he eivät pääse siitä eroon. 
Broadwaylla on tällä hetkellä menossa näytelmä nimeltään "Jumalan loitsu" - musiikillinen näkemys 
Matteuksen evankeliumista. Tällä hetkellä on uusi elokuva nimeltään veli Johannes, jossa Sidney 
Porgey näyttelee Jeesusta Kristusta alabamalaisen tumman miehen hahmossa. 

Life Magazinen kansikuvassa muutama viikko sitten luki "Jeesus Kristus Superstar menossa". 
Tämä Englannista lähtöisin oleva rokkiooppera esittää nuorille ihmisille yhden kysymyksen: "Kuka on 
Jeesus Kristus?" Se on 87 minuutin mittainen sähköinen tutkimusmatka Jeesuksen elämään. Kuka on 
Jeesus? Ja oopperassa todetaan lopuksi Juudaksen suulla, joka on juuri herännyt kuolleista, yhä 
kuitenkin kysyen: "Kuka on Jeesus?" Älkää ymmärtäkö minua väärin sanoo Juudas oopperassa. Minä 
vain haluan tietää. Ja sitten painostava kertosäe seuraa: "Jeesus Kristus Superstar." Uskotko sinä, että 
olet sitä, mitä he sanovat sinun olevan? Jeesus Kristus, oletko sinä sitä, mitä he sanovat, että sinä olet?
Minun mielestä on mielenkiintoista, että vuonna 1971 näytelmät, kirjat ja elokuvat kertovat 
Jeesuksesta. Meidän sukupolvemme ei pääse Jeesusta pakoon. Ja kun hyvät uutiset saavuttivat 
nykyihmisen, Uuden Testamentin käännöksen muodossa, jonka oli tehnyt Amerikan Raamattu 
Yhdistys, sitä myytiin 25 miljoonaa kappaletta. Me emme pääse Jeesusta pakoon. En ole koskaan 
kuullut oopperasta tai näytelmästä, joka kertoo Buddhasta. Tai Muhammedista. Tai Gandhista. Vaan 
meidän sukupolvemme on juuttunut kiinni Jeesukseen.

Nuoret ihmiset puhuvat Jeesuksesta. Se on keskustelunaiheena tänä päivänä yliopistojen 
kampuksilla. Kaikkialla. Nuoret ihmiset keskustelevat Jeesuksesta Kristuksesta kysyen: "Kuka hän on?" 
Kuka tämä Jeesus on? Me emme pääse sitä pakoon. Muistatteko sitä päivää, kun Saul vainosi kristittyjä 
Damaskoksen tiellä? Ja sokeuttava valo tuli häneen ja hän kaatui maahan ja ensimmäinen kysymys 
kuului: "Kuka sinä olet Herra?" Kysymys jonka nuoret ihmiset kampuksillamme tänä päivänä 
esittävät kuuluu: "Kuka sinä olet Herra?" Kuka on Jeesus? Miksi me emme pääse häntä pakoon? 
Miksi hän on tietoisuudessamme ja mielessämme niin, että näytelmämme ja runomme ja oopperamme
kertovat hänestä. Onko hän vain vallankumouksellinen sankari? Vai onko hän jotain enemmän? Hän 
eli vain 33 vuotta. Hän ei koskaan matkustanut yli 100 mailia [n. 160 km]. Hänellä ei koskaan ollut 
mitään muodollista koulutusta. Ja kuitenkin 2000 vuotta myöhemmin kokonainen sukupolvi 
keskustelee Jeesuksesta Kristuksesta. 

Eräät väittävät, että hän oli hullu. Jotkin hänen aikalaisistaan sanoivat, että hän on järjetön, hullu. 
Oliko hän? Toiset sanovat, että hän oli vallankumouksellinen. Hän tuli johtamaan ja aikaansaamaan 
vallankumouksen. Oliko hän vallankumouksellinen? Siinä mielessä, että hän muutti ihmisten elämää, 
hän oli kyllä vallankumouksellinen, mutta hän ei koskaan johtanut vallankumousta Roomaa vastaan. 
Hän ei koskaan johtanut vallankumousta vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä vastaan. Eräät jopa 
yllyttivät häntä siihen ja väittivät, että hän aikoo tehdä niin. Ja kun näille ihmisille selvisi, että Jeesus 
oli rakentamassa hengellistä kuningaskuntaa, he eivät enää olleet kiinnostuneita hänestä. Ja kun he 
yrittivät houkutella häntä, hän sanoi, että tuokaa minulle kolikko ja kysyi: "Kenen kuva kolikossa on?"
He vastasivat, että Caesarin. Jeesus vastasi, että hyvä on. Antakaa siis keisarille se, mikä keisarin on ja
Jumalalle se, mikä Jumalan on. Kirjoituksissa sanotaan, että ihmiset lopettivat kyselemisen tämän 
jälkeen. He eivät tienneet, miten siihen olisi pitänyt vastata. 

Vai oliko Jeesus vallitsevan järjestelmän puolestapuhuja? Eräät ihmiset väittävät, että hän edustaa 
vallitsevaa tilannetta (status quo). Jotkut väittävät, että Jeesus Kristus on henkilö, jonka perustalle 
länsimainen kulttuuri on rakennettu. Että Amerikka onkin Jeesus-organisaatio maan päällä. Minäpä 
kerron teille yhden asian. Jos hänen organisaationsa olisi riippuvainen byrokratiasta, joka on 
rakennettu Washingtoniin, me olisimme hukassa. Siinä ei ole paljon toivoa maailmalle. Jeesus Kristus 
ei ole vallitsevan järjestelmän Kristus. Hän rakentaa toista kuningaskuntaa. Hän rakentaa ikuista 
kuningaskuntaa. Eräät ihmiset väittävät, että hän oli ensimmäinen hippi. Kerrotaan, että hänellä oli 
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pitkät hiukset ja että hän kuljeskeli opetuslastensa kanssa yhteisöissä. Me emme tiedä, miltä hän 
näytti. Emme tiedä oliko hänellä pitkä parta vai ei. Ne ovat vain kuvia, joita taiteilijat ovat 
maalanneet. Me ajattelemme, että hänellä oli. Mutta me emme tiedä, oliko hänellä pitkä tukka vai ei. 
Luultavasti hänellä oli, koska tuon ajan ihmisillä oli sellainen tapa, mutta me emme tiedä. Meillä ei 
ole Jeesuksen kuvaa ja Jumala teki sen tarkoitusta varten. Jotta me emme ylistäisi kuvaa. Koska 
Jumala on henki, jota täytyy ylistää hengessä. Eräät väittävät, että Jeesus oli tarkoituksellisesti paha - 
että hän oli paha mies. Että hän oli paholainen. Mikä hän oli? Siinä meillä on kysymys! Jeesus 
Kristus, kuka sinä olet? Kuka on Jeesus? Me emme pääse häntä pakoon. Yritämme paeta häntä, mutta 
siinä hän taas on edessämme. Hän tulee esille joka paikassa. Parhaat filosofimme kirjoittavat hänestä. 
Parhaat historioitsijamme kirjoittavat hänestä. Parhaat runomme ja näytelmämme kertovat hänestä. 
Parhaat arkkitehtuurimme kertovat hänestä jopa Neuvostoliitossa - Kremlinissä. Olen ollut 
Kremlinissä ja se on täynnä maalauksia ja kuvia Jeesuksesta. Menitpä minne vain Neuvostoliitossa, 
niin se on täynnä kuvia, taidetta, ja iso osa musiikistakin kertoo Jeesuksesta. 

Me emme pääse häntä pakoon. No, me tiedämme joitain asioita hänestä. Tiedämme, että hän oli 
mies. Jeesus oli täysin ihminen. Hän oli ihmisen edustaja, koska Raamattu sanoo, että hänet tunnistettiin ja 
että hänen vastustajansa myös tunnistivat hänet. Tiedämme, että hän oli nälkäinen ja että hänelle tuli 
jano. Hän väsyi. Me tiedämme, että hän oli iloinen ystäviensä parissa. Hän itki kuolleen ystävänsä 
haudalla. Tiedämme, että hänellä oli kaikki ihmisen luonteenpiirteet. Ja sitten mielenkiintoisesti 
Raamattu sanoo, ettei hän koskaan tehnyt syntiä. Hän itse seisoi oman aikakautensa ihmisten edessä ja
sanoi, että minä en ole koskaan tehnyt syntiä. Hän kysyi naapureiltaan, oletteko te nähneet minun 
tekevän syntiä. He eivät voineet nimetä yhtään. Miltä se teistä näyttäisi, jos 33-vuotias mies tulisi 
tänne eteen ja kysyisi teiltä, oletteko nähneet minun tekevän syntiä? Minäpä sanon teille, että jos minä
kysyisin tuon saman kysymyksen nyt, niin koko tiimini hyppäisi pystyyn ja sanoisi: "Minä olen!" 
Minun vaimoni on täällä. Me kaikki olemme syntisiä lukuun ottamatta Jeesusta, jota houkuteltiin ja 
koeteltiin kaikin mahdollisin tavoin kuten olemme lukeneet ja hän kesti jokaisen kiusauksen, joita 
tekin olette kokeneet. Ei ole olemassa koettelemusta, testiä tai houkutusta, jota Jeesus ei olisi kokenut 
ennen sinua ja jotka hän kesti ja voitti ne kaikki. 

Hän oli ihminen aivan kuten sinä. Mutta hän oli enemmän kuin ihminen. Hän väitti olevansa 
ainutlaatuinen. Jumalan ainoa Poika ihmisen muodossa. Hän väitti olleen olemassa jo ennen aikaa. 
Raamattu sanoo, että alussa oli sana ja sana oli Jumalan luona. Hän oli jo olemassa ennen aikaa. Hän 
sanoi, että jo ennen kuin Aabraham oli olemassa, minä olen. Minä olen ikuisessa olemassaolossa. Eipä
ihme, että ihmiset tulivat vihaisiksi. Eipä ihme, että he alkoivat heittää kiviä häntä kohti. Eipä ihme, 
että he yrittivät tappaa hänet. Eipä ihme, että he lopulta ristiinnaulitsivat hänet. Hän seisoi heidän 
edessään ja sanoi: "Minä olen Jumala!" Oliko hän? Oliko hän sitä, mitä hän väitti olevansa? Elävän 
Jumalan Poika? Eräänä päivänä hän kysyi opetuslapsiltaan: "Mitä ihmiset sanovat siitä, kuka minä 
heidän mielestään olen?" He vastasivat, että eräiden mielestä sinä olet Johannes-kastaja, joka on tullut 
takaisin tai että olet Jeremia tai Elia. Jeesus sanoi, että en minä ole kiinnostunut, mitä ihmiset sanovat 
vaan siitä, mitä mieltä sinä olet Pietari? Mitä sinä sanot? Pietari vastasi, että sinä olet Kristus, elävän 
Jumalan Poika. Jeesus sanoi: "Hyvin vastasit Pietari." Sinä läpäisit kokeen. Mutta Pietari, nuo 
ajatukset eivät olleet omiasi vaan ne tulivat Jumalalta. Jumala on sen sinulle ilmoittanut. Jeesus 
Kristus väitti olevansa elävän Jumalan Poika! 

Ja tiedättekö, että hänen inkarnaatiossaan, hänen syntymässään, hänen syntymänsä ei ollut alku, se 
ei ollut Jeesuksen alkuperä. Se oli hänen inkarnaationsa alku - syntymä. Koska hän on ollut olemassa 
aina. Ikuisuudesta ikuisuuteen. Hän on Jumala, sanoo Raamattu. Ja sana tuli lihaksi ja asui luonamme,
sanoo Raamattu. Toisin sanoen, logos, Jumalan sana, ikuinen Jumala tuli lihaksi Jeesuksen Kristuksen 
muodossa ja eli aivan kuten ihminen joukossamme. Se on sitä, mitä Raamattu opettaa. Ja kun sinä 
tulet Jeesuksen Kristuksen luokse, sinun on hyväksyttävä tuo tosiasia. Hän ei ollut yksi niistä 

Orig
in

al



45 / 335

vallankumouksellisista. Hän ei ollut vain yksi niistä hipeistä. Hän ei ollut vain yksi suurista 
henkilöistä. Hän oli Jumala - ihmisen muodossa. 

Entäpä kaikki se etiikka, mitä hän opetti. Ikinä ei ole kuultu ihmisen puhuvan sillä tavalla. Kun 
sinua lyödään oikealle poskelle, käännä vasen poski lyöjällesi, hän opetti. Hän ei koskaan sanonut, mitä 
sen jälkeen tulisi tehdä. Mutta hän sanoi, että sinun on annettava anteeksi 70 x 7 kertaa. Laskepa siitä 
paljonko siitä tulee. Entäpä ne pienet ärsyyntymiset, jotka tulevat vaimoltasi. Tai mieheltäsi. Sinun on 
annettava anteeksi 70 x 7 kertaa. Vaimoni sanoi kerran, että onnellisen avioliiton salaisuus piilee liian 
hyvissä anteeksiantajissa. Ja niin se myös on. Liian hyvät anteeksiantajat. He ovat ihmisiä, jotka 
voivat antaa anteeksi toisilleen. Jeesus opetti, että meidän pitäisi antaa anteeksi. Hän opetti meille 
vallankumouksen - tavassamme elää. Hän opetti, että ulkoinen toimintamme ei ollut sitä, mitä Jumala 
tarkkailee [tuomitsee] vaan sisäiset ajatuksemme ja tarkoituksemme. Hän sanoi, että Mooses kertoo 
meille kymmenessä käskyssään, että sinun ei pidä tehdä aviorikosta. Mutta Jeesus sanoi, että jos 
katsot naista himon vallassa, olet jo tehnyt aviorikoksen sydämessäsi. Mooses opettaa kymmenessä 
käskyssään meille, että sinun ei pidä tappaa, mutta minä sanon teille, että jos sinulla on sydämessäsi 
vihaa veljeäsi kohtaan ilman syytä, sinä olet jo syyllinen.

Hän nosti ihmisen etiikan korkeimmalle tasolle ja vaati, että me elämme sellaista elämää. Hän itse 
eli sellaista elämää. Kirjoituksissa sanotaan, että hän tuomitsee sisäisen mukaan. Yhdysvaltalainen 
kenraali sanoi toissa päivänä, että Yhdysvallat on enemmän yhdenmukainen yhdessä kuin ilman. Ja 
niin olette myös te täällä tänään henkilökohtaisessa elämässänne. Daavid sanoi, että synnissä äitini 
minut synnytti. Jeesus sanoi, että sydämestä kumpuavat pahat ajatukset, murhat, petokset, 
aviorikokset, varkaudet, jumalanpilkka ja kaikki pahuus maailmassa tulee ihmisen sydämestä. Sen on 
muututtava. Siksi Jeesus sanoi, että sinun on synnyttävä uudelleen ja sinun on käännyttävä 
[muututtava]. Sinun täytyy saada uusi alku. Ja Hän voi antaa sen sinulle. Kuinka selität Jeesuksen? 
Jeesus Kristus, oletko sinä sitä, mitä sanot olevasi? 

Tiesittekö, että heillä oli vain kolme syytettä hänen ristiinnaulitsemisekseen. Ensimmäinen oli, että 
tämä mies rakastaa syntisiä. Se oli yksi syytteistä. Toinen kuului, että hän paransi sapattina. Kolmas 
kuului, että tämä mies väittää olevansa Jumalan Poika. Oliko hän Jumalan Poika? Katsokaa hänen 
valtaansa. Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille, että kaikki valta on annettu minulle. Minä tiedän 
yhden asian. Hän antoi anteeksi synnin eikä kukaan profeetta ennen häntä ollut tehnyt sitä. Jeesus itse 
antoi anteeksi syntejä. Hän sanoi, että syntisi on annettu sinulle anteeksi. Tiedän, että hänellä oli valtaa
vaikuttaa luonnonvoimiin. Eräänä päivänä hän oli myrskyssä. Taivas salamoi, myrsky pauhasi ja 
merivesi lainehti ja tuuli puhalsi. Opetuslapset olivat peloissaan. Jeesus oli unessa veneessä ja hän 
nousi ylös ja sanoi: "Vaikene myrsky." Salamat lopettivat lyömästä, myrsky laantui, sade lakkasi, meri
rauhoittui, tuuli tyyntyi ja meri ympärillä vaikeni. Luonto noudatti häntä. Meidän nuorisomme tänään 
uskoo siihen, koska eräs heidän kova tapansa tänä päivänä on laittaa käsi siihen käteen, joka tyynnytti 
meren pauhun. Hän tyynnytti meren. Hänellä oli hallussaan luonnonvoimat. 

Lensin jokin aika sitten Cliff Burrowsin kanssa ja jouduimme taifuuniin lähtiessämme 
Filippiineiltä. Kapteeni kutsui minut ohjaamoon istumaan kanssaan juuri ennen kuin pääsimme ulos 
taifuunista. Lento oli kohtuullisen pehmeää eikä liian hurjaa, mutta yhtäkkiä kone osui johonkin. Minusta 
vaikutti, että se oli eräänlainen seinämä. Kone heittelehti, painui ylös ja alas, keikkui puolelta toiselle pari 
minuuttia kunnes se syöksyi ulos taifuunista kirkkaaseen auringonpaisteeseen ja hyvään säähän. 
Kapteeni kääntyi minua kohti hikipisaroita otsallaan ja sanoi: "Tuo äskeinen oli Jumala, joka puhui 
meille kertoen, että täällä on jotain voimakkaampaa kuin tämä lentokone." Mutta Jeesus pystyi 
ottamaan tuollaisen myrskyn ja vaimentamaan sen! Hän pystyi ottamaan kiinni salaman ja heittämään 
sen takaisin pilviin. Hänellä on valta yli luonnonvoimien. Miksi? Koska hän on luonnon Jumala. Ne 
ovat hänen lakejaan. Ne noudattavat häntä. Hänellä oli valta yli sairauden. Luin lehdestä 
toissapäivänä, että Kiinassa Mao Tse Dong väittää parantaneensa 80% kaikista kuuroista Kiinassa. Ja 
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eräs pöytätennispelaajista sanoi, että Mao Tse Dong on tämän päivän Jeesus Kiinassa. Puhutaan 
henkilökultista ja näyttää siltä, että Kiinassa on melkoinen henkilö. Mutta Jeesus palautti sokean 
näkökyvyn. Hän palautti kuuron kuulon. Hän sai mykän puhumaan. Hän herätti kuolleen eloon. 
Kirjanpidon mukaan näin tapahtui. Hänellä oli valtaa yli demonisten voimien. Sinä kysyt, Billy, 
uskotko demoneihin? Kyllä minä uskon. Ja Jeesus kohtasi demoneita kerta toisensa jälkeen ja hän 
pystyi lähettämään heidät matkoihinsa. Ja ihmiset, jotka olivat menettäneet järkensä demoneiden 
painostuksessa, saivat takaisin järkensä. 

Ja sitten katsotaanpa sitä tapaa, jolla hän kuoli. Onko koskaan kukaan kuollut niin kuin Jeesus? 
Salamat alkoivat iskemään, ukkonen alkoi pauhaamaan ja maa alkoi tärisemään. Ja jopa sotilaat 
joutuivat tunnustamaan, että tämän täytyy olla Jumalan Poika. Jokaisella, joka näki Jeesuksen siinä 
naulittuna ristiinsä eikä liikuttunut näkemästään, täytyy olla kivi sydämen paikalla. Ensin häneltä 
riisuttiin vaatteet. Sitten heillä oli pitkät nahkaruoskat, joiden päähän oli sidottu rauta- tai lyijykuulia. 
Hänen selkänsä ruoskittiin niin, että hän tuskin pystyi seisomaan. Sitten hänen päähänsä laitettiin 
piikikäs kruunu ja hänen kasvonsa alkoi vuotamaan verta. Hänelle naurettiin ja hänen päälleen 
syljettiin. Häntä pilkattiin. Ja 72000 enkeliä oli koko ajan valmiina taivaassa miekat vedettynä esille 
odottamassa hänen sormien näpsäytystään, jolloin he olisivat tulleet pelastamaan hänet. Ja 
pyyhkäisseet tämän maapallon pois maailmankaikkeudesta. Ja Jeesus sanoi, että ei, tämän takia minä 
synnyin. Ja hän raahasi ja nosti ja veti sitä ristiään. Ja älkää te tummaihoiset koskaan unohtako yhtä 
asiaa. Mies, joka auttoi Jeesusta kantamaan ristiään, oli tummaihoinen. 

Älkää koskaan unohtako toistakaan asiaa. Jeesus kuuluu Afrikkaan yhtä paljon kuin hän kuuluu 
Eurooppaan ja Aasiaankin. Hän syntyi siinä osassa maailmaa, joka koskettaa Afrikkaa ja Aasiaa ja 
Eurooppaa. Jeesus ei ollut valkoihoinen niin kuin minä olen. Eikä hän ollut yhtä tumma kuin jotkin 
teistä. Me emme tiedä, mikä hänen ihonvärinsä oli, mutta sen on täytynyt olla jotain tumman kaltaista 
kuten hänen aikalaisillaan oli. Koska hän oli heidän kaltaisensa ihminen. Älkää koskaan sanoko, että 
se on valkoihoisen uskonta tai tummaihoisen uskonto. Se on maailman uskonto. Hän kuuluu 
maailmalle. Ja kun hän kuoli siinä ristillään. Hänelle oli isketty naulat käsiin ja hän sanoi: "Anna 
heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä tekevät." Anna anteeksi. Antaisitko sinä anteeksi jollekin, joka 
hakkaa sinulle naulat käsiin tietäen, ettet sinä ansaitse sitä [olet syytön]? Hän ei huutanut, hän ei 
karjunut, hän ei äännellyt. Hän vain otti sen vastaan. Ja sanoi: "Herra, anna heille anteeksi, he eivät 
tiedä, mitä he tekevät." 

Se oli tapa, jolla hän otti vastaan oman aikansa väkivaltaisuuden. Ja sitten ristillä, hän sanoi: 
"Jumalani, Jumalani, miksi olet minut hyljännyt?" Ja hän pudotti päänsä ja sanoi: "Se on täytetty." 
Mitä hän tarkoitti? Hän tarkoitti, että sinun pelastussuunnitelmasi on täytetty. Jumala voi antaa 
anteeksi nyt kaikki syntisi, koska Jeesus on saattanut päätökseen Jumalan suunnitelman sinun 
pelastamiseksi. Koska Jumala tuntee jokaisen teistä nimeltä. Hänellä on tiedossaan hiustesi 
lukumäärä. Jumala katsoo sinuun kuin olisit maailmankaikkeuden ainoa henkilö. Hän näkee sinut ja 
vain sinut. Ja tuolla hetkellä ristillä Jeesuksella oli kykyä ajatella sinua. Ja hän rakasti sinua tarpeeksi, 
että pysyi siinä ristillä. Onko missään koskaan ollut sellaista rakkautta? Kun hän olisi voinut pelastaa 
itsensä ja nousta taivaaseen omalle valtaistuimelleen, mutta hän sanoi ei. Hän sanoi: "Ei." Minä teen 
sen ilon takia, joka on asetettu minun eteeni. Koska hän näki, että hänet herätettäisiin kuolleista. Hän 
näki, että hänen jälkeensä kerääntyisi sukupolvien ajan ihmisiä hänen nimissään, jotka muodostavat 
hänen ruumiinsa[=kirkko]. Hän näki sen päivän, kun me olemme voittajia hänen kanssaan hänen 
kuningaskunnassaan. 

Kyllä, hänet asetettiin hautaansa erääseen luolaan. Se on paikka, minne Jeesus Kristus Superstar on 
jätetty. Seuraava askel on ylösnousemus. Jos ei ole olemassa ylösnousemusta, meillä ei ole olemassa 
evankeliumia. Jeesus Kristus on elävä. Ja kun ihmiset menivät luolaan sinä aamuna, he saivat 
suurimman uutisen, mitä maailma on ikinä kuullut. Hän ei ole täällä. Hän on noussut. Hän on elossa 
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tänä päivänä. Ja asia, mikä sai opetuslapset kääntämään oman aikansa maailman ylösalaisin, oli 
ylösnousemus. He menivät joka paikkaan julistamaan, että Jeesus elää! Tiesittekö, että eräät meistä 
kristityistä elävät niin kuin Jeesus olisi kuollut. Hän ei ole kuollut. Hän on elossa! Kyllä, sinä käyt läpi
koettelemuksia, houkutuksia, testejä, ongelmia ja paineita ja olet paholaisen hyökkäyksen kohteena 
jatkuvasti. Eräässä mielessä on helppo olla kristitty tässä maailmassa. Paholainen saattaa jättää sinut 
rauhaan. Sillä hetkellä kun vastaanotat Kristuksen, olet mukana taistelussa. Ellet sinä ole polvillasi ja 
elä kirjoitusten mukaan ja pidä suojaa päälläsi ja pidä hengellistä haarniskaa ylläsi koko ajan, koska 
jos jätät sen pois edes yhtenä päivänä kristittynä, olet ongelmissa. Sillä hetkellä kun vastaanotat 
Kristuksen, koko maailma kulkee tähän suuntaan, sinä käännyt ympäri ja kuljet virtaa vastaan. 
Kristittynä. Ja se on vaikeaa. Mutta tiesitkö, että on vaikeaa olla myös syntinen, mitä vanhemmaksi 
tulet. Koska Raamattu sanoo, että väkivallantekijän vaellus on vaikeaa.

Katson joskus ohjelmia televisiosta. Missä tapahtuu rikoksia. En ole koskaan nähnyt rikollisten 
tekevän niin paljon työtä sen rahan eteen, jonka he rikoksestaan saavat. Minusta näyttää siltä, että he 
voisivat pystyttää täysin laillisen yrityksen paljon vähemmällä vaivalla. Saadakseen rahansa. He 
tekevät työtä sen eteen. Ainakin käsikirjoituksen mukaan. Ja olen varma, että he tekevät niin myös 
tosielämässä. Jeesus Kristus on elossa. Ja jos Hän ei ole noussut kuolleista ja jos Hän ei ole elossa, 
niin silloin ei ole olemassa sellaista asiaa kuin kristillisyys. Ja me olemme yhä synneissämme, Paavali 
sanoo ja koko juttu on täysi farssi, unohtakaa se!

Ja sitten on ne ihmiset, jotka ovat ottaneet vastaan Kristuksen, mitä heille on tapahtunut? Meillä oli 
täällä toissapäivänä kaveri, joka oli Mustien panttereiden johtaja. Hän sanoi, että hän ajatteli, että 
pystyy muuttamaan maailmaa Musta Pantteri -liikkeen avulla. Kunnes, hän sanoi, hän kohtasi 
Jeesuksen. Hän sanoi, että Jeesus muutti hänen elämänsä ja otti kaiken vihan hänen sisältään pois. Nyt
hän sanoo, että maailmaa voidaan muuttaa, mutta nyt hän sanoo, että se voidaan tehdä Jeesuksen 
voimalla. Näin se on. Jeesus. Tulee meidän sydämiimme. Jos minulla ei olisi pienintäkään todistetta 
eikä yhtään tieteellistä todistetta, että Jeesus on koskaan elänyt, minä siltikin uskoisin, sen vuoksi, 
mitä hän on tehnyt minulle. Ilo, rauha, turvallisuus ja rakkaus, minkä hän on antanut minulle - hänen 
armonsa. Ne ovat kaikki minun tänä päivänä. Ja sitten se tyytyväisyys, jonka hän antaa kaikille niille, 
jotka luottavat häneen. 

Kuka sinä olet Herra? Jeesus Kristus, oletko sinä sitä, mitä sanot olevasi? Tämä on kysymys, johon 
jokaisen teistä siellä on tänään vastattava. Kuka on Jeesus? Jos Jeesus väitti olevansa Jumala tietäen, 
ettei hän ollut, niin silloin hän olisi valehtelija. Ja silloin meidän täytyy sanoa Jeesukselle, että sinä 
olet valehtelija, petturi ja huijari ja suurin valehtelija ihmiskunnan historiassa. Tai, jos hän sanoi, että 
on Jumala eikä tiennyt mikä on niiden ero, niin silloin hän olisi ollut todella mielenhuollon tarpeessa. 
Hän olisi tarvinnut useita psykiatreja. Kolmas vaihtoehto on, että hän oli sitä mitä väittää olevansa - 
Jumala ihmisen muodossa. Minä uskon, että todisteet ovat ylenpalttiset ja puhuvat sen puolesta, että 
hän on sitä, mitä väittää olevansa. Elävän Jumalan Poika. Mutta en voi todistaa sitä tieteellisesti. 
Mutta voin todistaa sen niiden ihmisten elämän muutoksen avulla, joita hän tekee joka päivä. 
Koska sydämessäni minä en sano, että "minä ajattelen" tai että "minä toivon" vaan minä sanon, että 
"minä tiedän". Ja tiedättekö, että elämässämme on osa-alue, jota emme useinkaan ajattele ja se on 
nimeltään usko. Ajattelepa sitä uskoa, mikä sinulla on oltava joka päivä. Sinulla täytyy olla uskoa, että
vaimosi ei laittanut tänä aamuna myrkkyä kahviisi. Sinulla on oltava uskon lounas. Vaimosi teki mieli 
tehdä niin, mutta hän ei kuitenkaan tehnyt. Sinun on uskottava pankkiisi, kun kirjoitat shekin ja 
allekirjoitat sen ja sinulla on oltava rahaa pankissa ja sinulla on oltava uskoa, että pankki maksaa sen. 
Sinulla on oltava uskoa hallitukseen tai kun vedät taskustasi esille dollarin setelin tietäen sen arvon ja 
uskoen, että ihmiset hyväksyvät sen rahana. Kaikki mitä me teemme, me teemme uskon avulla. Kun 
tulen vuoren juurelle, minä asun Pohjois-Carolinassa, meillä on siellä paljon mäkiä. En pysäytä 
autoani ennen kuin pääsen mäen harjalle ja nouse ulos autostani tarkastamaan, että tuleeko 
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vastaantulija omalla kaistallaan mäenharjan toisella puolella - minä uskon että hän tulee minua 
vastaan omalla kaistallaan. Uskoa, uskoa, uskoa. Kaikki on uskoa. Kun istuit allasi olevalle tuolille, 
tuskin otit sitä ensin käsiisi ja tarkastelit sitä tutkiaksesi kestääkö se painosi. Uskon avulla sinä vain 
istuit sille. Sinulla on uskoa, että ihmiset eivät rakentaisi sellaista tuolia, joka ei kestäisi painoasi. 
Kaikki mitä teemme, tapahtuu uskon kautta. 

Hyvä on, ota se sama usko ja laita se Jeesukseen Kristukseen Herranasi ja Pelastajanasi ja sinä tulet 
tuntemaan, kuka Jeesus on. Sinä hyväksyt Hänet uskon avulla. Ja hän tulee elämääsi ja sydämeesi ja sinä 
tiedät, että hän on sitä, mitä väittää olevansa. Tuolla Damaskoksen tiellä, josta puhuin hetki sitten, apostoli 
Paavali sanoi: "Kuka sinä olet Herra?" Ja sitten Paavali kysyi häneltä toisen kysymyksen. Hän kysyi, että 
mitä haluat minun tekevän Herra? Ja Jeesus sanoi, että nouse ja mene. Minä pyydän teitä tänään 
nousemaan tulemaan hänen luokseen. 

Jotkut teistä saattavat pilkata häntä. Jotkut teistä saattavat hylätä hänet. Jotkut teistä saattavat laittaa 
hänet sivuun ja sanoa, että minä odotan toista hetkeä. Tai sinä voit hyväksyä hänet. Sinun Herranasi, 
sinun Pelastajanasi ja sinun Mestarinasi ja Jumalan Poikana. Ja hän tulee elämääsi ja antaa syntisi 
anteeksi ja muuttaa elämäsi. Jeesus Kristus Superstar. Juudas, älä ymmärrä minua väärin, minä haluan 
vain tietää. Ja sitten painostava kertosäe: "Jeesus Kristus Superstar, ajatteletko että olet sitä, mitä he 
sanovat sinun olevan?" Kyllä. Ja enemmän. Kymmenen tuhatta kertaa enemmän, kuin mitä kaksi 
muusikkoa englannista ovat laittaneet tuohon sanoitukseen, on Jeesus Kristus. Jumalan Poika. 

Ja sinulta kysytään tänään, että otatko vastaan hänet. Jos haluat päästä taivaaseen, sinun on 
vastaanotettava hänet. Jos haluat syntisi anteeksi, sinun on vastaanotettava hänet. Ja minä pyydän teitä
tekemään sen tänään ja pyydän teitä tekemään sen julkisesti. Kuinka se tehdään? Minä pyydän satoja 
teistä nousemaan istuimiltanne juuri nyt. Ja tulkaa tänne seisomaan hiljaisesti ja kunnioittavasti tämän 
puhujakorokkeen eteen. Ja sanokaa, että minä haluan Kristuksen sydämeeni. Haluan hänen antavan 
anteeksi syntini. Haluan tietää, että minä menen taivaaseen. Haluan hänen muuttavan elämäni. Haluan
vastaanottaa hänet Herrana ja Pelastajana. 

Jos olet täällä ystäviesi tai sukulaistesi tai ryhmäsi kanssa, he odottavat. Jos olet tullut bussilla, se 
odottaa. Miksi pyydän teitä tulemaan tänne eteen? Koska jokainen henkilö, jonka Jeesus kutsui 
Uudessa Testamentissa, hän kutsui julkisesti. Tulkaa tekin julkisesti ja avoimesti ja julistakaa ääneen 
uskonne. Saatat olla protestantti, saatat olla katolinen, saatat olla juutalainen, saatat olla ortodoksi tai 
sinulla ei ole mitään uskontoa. Mutta Jumala on puhunut sinulle tänään ja sinä tiedät, että tarvitset 
Kristusta. Tulkaa nyt ja varmistukaa asiasta, juuri nyt. Me odotamme teitä. Ja minä pyydän teiltä, ettei 
kukaan poistu palveluksesta juuri nyt - ei tällä pyhällä hetkellä. Minä tiedän, että haluatte mennä, 
koska täällä on paljon ihmisiä, mutta älkää lähtekö. Nouskaa vain ylös ja tulkaa nopeasti joka puolelta.
Sadat teistä. Me odotamme. Kaikkialta stadionilta samalla, kun Jumala puhuu. Saatatte olla kuorossa. 
Tämä voi olla viimeinen hetki Jumalan kanssa - teillä ei välttämättä enää koskaan ole tällaista tuntia. 
Tulkaa. 

Te jotka katselette televisiota. Täällä on satoja ihmisiä tulossa tällä McGormich-stadionilla 
Chicagossa tehdäkseen sitoumuksensa Jeesukseen Kristukseen hyväksyäkseen hänet Herrana ja 
Pelastajana, Mestarina, elävän Jumalan Poikana. Minä pyydän sinua tekemään tuon saman sitoumuksen, 
missä tahansa oletkin kotona. Rukoilen, että teet sen päätöksen. Jumala auttaa sinua sen tekemisessä. Ja 
minä toivon, että menet kirkkoon ensi sunnuntaina. Jumala sinua siunatkoon!
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Billy Graham – Sinun täytyy uudestisyntyä

Video: https://www.youtube.com/watch?v=u9Jd0o-sH9M

Haluan teidän ottavan esille Johanneksen evankeliumin toisen kappaleen. Toinen kappale. Ja 
toivon, että jokaisella on Raamattu tänään mukanaan. Haluan puhua tänään aiheesta, josta on tulossa tässä 
kohdassa aikaa kasvavassa määrin keskustelun aihe politiikassa. Kuulemme paljon puhetta 
evankelisista kristityistä. Itse asiassa sanomalehdessä oli muutama päivä sitten artikkeli, jossa 
sanottiin, että kolme pääehdokasta esiäänestyksessä kutsuivat itseään evankelisiksi kristityiksi. Kaksi 
heistä sanoi olevansa uudestisyntynyttä kristittyä. Tämän on minun tietojeni mukaan ensimmäinen 
kerta, kun näin käy U.S.A:n historiassa. Ja minusta on erittäin tärkeää selvittää, mikä on 
uudestisyntynyt kristitty. Ja millainen uudestisyntyneen kristityn pitäisi olla? Ja kuinka sinusta tulee 
uudestisyntynyt? En tarkoita sitä, kuinka sinusta tulee demokraatti tai republikaani. Tarkoitan sitä, 
kuinka sinusta tulee uudestisyntynyt. Ja haluan puhua siitä aiheesta tänään.

Kaksi viimeistä jaetta. Suuri joukko ihmisiä seurasi Jeesusta tässä toisessa kappaleessa. Mutta 
Jeesus ei itse uskonut itseänsä heille, sen tähden, että hän tunsi kaikki eikä tarvinnut kenenkään todistusta 
ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on. Tuossa joukossa oli yksi fariseus nimeltään 
Nikodemus - johtaja. Hän tuli Jeesuksen luokse yöllä ja sanoi: "Opettaja, me tiedämme, että opetuksesi
tulee Jumalalta. Koska kukaan ei voi tehdä sellaisia ihmeitä, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen 
kanssaan. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, 
ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa". Nikodeemus sanoi hänelle: "Kuinka voi ihminen 
vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?" Jeesus vastasi: "Totisesti, 
totisesti 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.” 

Eräs sanomalehti Australiassa kirjoitti tällä kuluneella viikolla, ja joku lähetti minulle katkelman 
siitä, että uskonto on leviämässä kaikkialla Amerikassa. Ja minä uskon, että se oli oikein sanottu. Uskon, 
että on olemassa suurin painotus uskonnon kohdalla sitten niiden ensimmäisten aikojen jälkeen, kun 
Amerikka perustettiin. Siihen on monia syitä. Olemme menettäneet ison osan luottamusta joihinkin 
instituutioihimme, ja kyse on sen [tässä kohdassa suomentajan taidot eivät riittäneet] backjemen in the 
country. On tapahtumassa moraalinen rappeutuminen ja miljoonat kansalaiset ovat huolestuneita siitä, 
mikä tulee olemaan tulevaisuutemme. Koti on tuhoutumassa Amerikassa. Ja uskon, että maailman 
tapahtumat häiritsevät monia ihmisiä. Ja sitten on vielä tämä salatieteiden leviäminen - 
saatananpalvojat. Ja kaikenlainen kiinnostuneisuus yliluonnolliseen sekä demonismiin. Kaikki tämä on
heikentänyt amerikkalaisten uskonnollista omaatuntoa. Ja haluan laittaa "uskonnon" heittomerkkeihin. 
En puhu välttämättä kristityn uskonnosta juuri tällä hetkellä. Puhun uskonnollisesta omastatunnosta. 
Lähes jokainen väittää kuuluvansa johonkin uskontoon Amerikassa tänä päivänä - 92 % viimeisimmän
ovensuukyselyn mukaan uskoo, että on olemassa henkilökohtainen Jumala. 72 % amerikkalaisista 
väittää, että he uskovat paholaiseen. Luku on paljon korkeampi kuin mitä se oli 25 vuotta sitten. Kun 
minä kävin collegea, vain vähemmistö tiedemiehistä sanoi, että he uskovat Jumalaan. Tänä päivänä 
suurin osa tiedemiehistä sanoo, että he uskovat Jumalaan. Ja nyt politiikassa keskustellaan samasta 
asiasta. Monet lehdet kirjoittavat siitä. Charles Colson kirjoitti siitä – hän on eräs Watergate-
henkilöistä. Hän kirjoitti kirjan, jonka otsikko oli "Uudestisyntynyt". Ja luin toissapäivänä kuinka Don 
Sutton, Los Angeles Dodgersin syöttäjä, kertoi todistuksensa tv:ssä. Hän sanoi, että on syntynyt 
uudelleen. Tämä on sitä samaa, mitä Calvin sanoi jokin aika sitten, että olen syntynyt uudelleen - olen 
ottanut vastaan Jeesuksen Kristuksen sydämeeni. Luin toissapäivänä Graham Curtista, joka sanoi 
uudestisyntyneensä. Ja olemme lukeneet Mansonien perheestä, joka tutkii Raamattua ja jotka puhuvat 
uudestisyntymisestä. Ja tämä jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Time Magzine kysyy tohtori Sealta, joka on 
Washintonin katedraalin dekaani. Ja muuten hän syntyi valkoisessa talossa ja oli presidentti Wilsonin 
pojanpoika. Häneltä kysyttiin, mistä tämä ilmiö Amerikassa johtuu. Minä pidän aiheesta saarnan 
kesäkuussa. 

Hän antoi hyvin mielenkiintoisen vastauksen. Hän sanoi, että maassa on jokin syvempi kaipaus 
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menossa, kääntyminen kohti hengellisyyttä, kaipuu moraalisuuteen, amerikkalaiset haluavat tänä 
vuonna enemmän kuin koskaan presidentiltään hengellistä laatua. Ja jokainen kysyy, mitä tarkoittaa 
uudestisyntyminen. Minä saan ihmisiltä paljon kirjeitä, joissa kysytään tuo kysymys. No mehän 
elämme vallankumouksellisessa ja muuttuvassa maailmassa. Ja suurin tarve, joka ihmiskunnalla tällä 
hetkellä on, on ihmisluonteen muutoksen tarve. Saadaksemme ihmiset lopettamaan keskinäisen 
vihanpidon. Lopettamaan ihmisten väliset taistelut. Ja aloitettava toistemme rakastaminen. Emme voi 
asettaa lakia, että ihmisten on aloitettava toistensa rakastaminen. Sen on tultava sydämestä. Ja Jeesus 
sanoi, että se voi tulla vain sydämestä, joka on alistunut Kristukselle itselleen. Siksi hän sanoi, että 
sinun on synnyttävä uudelleen. 

Mutta hän sanoi jotain hyvin mielenkiintoista. Ainakin kirjoituksissa sanotaan niin. Suuri 
väkijoukko seurasi Jeesusta. Ja he halusivat seurata Jeesusta, mutta hän nosti käden ylös ja sanoi ei. Ja 
kirjoituksissa sanotaan, että hän ei antautunut heille. Tuo sana antautua tulee samasta kreikankielisestä 
sanasta, joka tarkoittaa "uskoa". Ihmiset uskoivat Jeesukseen, mutta hän ei uskonut heihin. Joten hän 
hylkäsi heidät. Ja tässä on erittäin tärkeä kappale kirjoituksia. Siinä sanotaan nimittäin, että Jeesus 
tiesi, mitä oli ihmisten sisällä. On erittäin helppoa nousta ylös ja sanoa, että minä olen kristitty. On 
erittäin helppoa nousta ylös ja sanoa, että uskon Raamattuun kannesta kanteen. On erittäin helppoa 
nousta ylös ja sanoa, että olen evankelinen uskova, olen ortodoksi tai olen jotain muuta. Mutta oletko 
sitä todella sydämessäsi? Oletko todella syntynyt uudelleen? Oletko sinä uusi luomus Jeesuksessa 
Kristuksessa? Oletko sinä sanonut, että olen valmis kieltämään itseni ja ottanut ristini kannettavakseni 
ja mennyt Jeesuksen kanssa ristille - jos se on sitä mitä se tarkoittaa! Ollaksesi uudestisyntynyt uskova 
ja kristitty. 

Jeesus sanoi tämän Nikodeemukselle, joka ei ollut tavallinen henkilö. Hän oli johtaja. Hän oli 
senaattori tuon ajan parlamentissa. Hän oli myös teologian professori, joka paastosi kahtena päivänä 
viikossa. Hän vietti kaksi tuntia temppelissä joka päivä rukoillen. Hän antoi kaikki tulonsa 
kirkollisverona. Ja suurin osa seurakunnista olisi ollut iloissaan saadessaan sellaisen jäsenekseen. 
Mutta Jeesus sanoi Nikodeemukselle, että tuo ei riitä. Sinä olet senaattori, parlamentin jäsen, voimakas
hahmo Jerusalemissa. Olet teologian professori. Sinulla on kaikki ulkonaiset koristeet, joilla sinut 
voidaan lukea uskovaksi ja kristityksi. Mutta se ei riitä. Sinun täytyy syntyä uudelleen. Ja Jeesus ei 
sanonut, että sinun pitäisi syntyä uudelleen vaan hän sanoi, että sinun täytyy syntyä uudelleen, jos 
haluat päästä Jumalan valtakuntaan. Toisin sanoen Jeesus puhuu tässä siitä, miten helppoa on tunnustaa
suullansa olevansa kristitty, mutta on aivan toinen asia tuntea Kristus Jeesus sydämessään. Ei riitä, että 
ihminen tunnustaa suullaan olevansa kristitty ja kantaa kristittyjen ulkoisia tunnusmerkkejä. Sinun on 
tunnettava kristittyjen Kristus omanasi. Sinun täytyy syntyä uudelleen.

Miksi Jeesus sanoi noin? No, hän sanoi niin, koska tiesi, mitä ihmisessä on. Hän tiesi, millainen 
ihmisen sydän on. Hän näkee sydämeesi tänä päivänä. Hän tietää kaikki asiat syvällä sydämessäsi. Hän
tietää, että tunnustat suullasi rakastavasi Häntä, mutta että sydämesi kuuluu jollekin toiselle. Se kuuluu
bisnekselle, materialismille, nautinnoille, se kuuluu jollekin toiselle. Sinä tunnustat tuntevasi 
Kristuksen, mutta samalla kiellät hänet. Toisin sanoen et kunnioita hänen nimeään. Ja kuinka monet 
tunnustukselliset kristityt tänä päivänä kantavat Kristuksen nimeä mutalätäköissä ja näin ollen eivät 
kunnioita hänen nimeään. Ja he rikkovat käskyä, joka sanoo, että teidän ei pidä turhaan lausua Herran, 
Jumalan, nimeä. Juuri nyt pyörii suosiota saanut elokuva, uskon sen olevan täällä Seattlessa, jonka 
nimi on "Born loosers". Mikä aiheuttaa valehtelua, juonittelua, sosiaalista epätasa-arvoa, sosiaalista 
epäoikeudenmukaisuutta ja kaikkia niitä asioita, jotka häiritsevät meitä tänä päivänä? 

Jeesus sanoi, että kaikki sanat, jotka tulevat ulos suusta, tulevat sen ihmisen sydämestä. On 
menossa toinen erittäin suosittu elokuva nimeltään "Tarot". Meillä on tällaisia elokuvia tänä päivänä 
runsaasti. Jos televisiosta ei tule vastaavaa ohjelmaa, paikallinen teatteri tuottaa paljon samanlaista 
katsottavaa. Ja jos et löydä vastaavaa ohjelmaa teatterista, sinun tarvitsee vain mennä tavalliselle kadulle, 
missä havaitset kaikkea vastaavaa tapahtuvan. Olin eräässä kaupungissa, jonka televisioyhtiön omistaja 
sanoi, että hän tarvitsee vain yhden korttelin ja televisiokameran, joilla hän pystyy kuvaamaan 5-6 
rikosta päivässä. Tuossa yhdessä korttelissa. Elokuvan alaotsikko kuuluu: "He tulivat kostamaan - 
pappien ja tieteen tavoittamattomissa oleva voima toteuttaa". Toisin sanoen, elokuvan mukaan, nämä 
paholaishahmot tulevat ihmisen sisältä, eikä yksikään pappi tai tiedemies pysty niitä karkoittamaan.
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Se on juuri sitä, mitä Jeesuskin sanoi. Jeesus sanoi, sisältäpäin, sydämestä, tulevat pahat ajatukset, 
murhat, aviorikokset, siveettömyydet, väärät todistukset ja kaikki se muu. Hän sanoi, että nämä ovat 
asiat, jotka tahraavat ihmisen. Meillä on tapana sanoa, että parasta maailmassa on hyvän ympäristön 
luominen - tottakai me haluamme hyvän ympäristön. Kaikilla on syötävää - me tarvitsemme ruokaa. 
Minä olen sitoutunut maailmanlaajuiseen tehtävään, että jokaisella olisi suuhunpantavaa - ruokaa 
pöydällä. Varmasti jokaisella on oikeus ruokaan. Ruokaa nälkäisille. Meillä on järjestö nimeltään - 
"Neighbours in need." He palvelevat kristittyjä kaikkialla. Meillä on kaikkea tällaista. Mutta sinä voit 
laittaa ihmisen paratiisiin. Laita ihminen paratiisiin. Hänellä on sielläkin paha sydän. Pian hän taas 
tappelisi, taistelisi, vihaisi, juonittelisi ja valehtelisi. Eikä aikaakaan, kun sielläkin olisi jälleen 
samanlainen sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus ja vääryys vallassa. Ellei ihmistä hallitsisi diktaattori. 
Ja suurinta osaa maailmasta hallitsevat tänä päivänä diktaattorit. Ja sitten tuon yksinvaltiaan alle 
kehittyy eräänlainen eliitti - ylimystö. Ylimystö, eliitti, elää paljon korkeammalla tasolla kuin valtaosa 
ihmisistä - työväestöstä. 

Mutta kuten havaitsemme, ongelman ydin on ihmissydän. Voit rakentaa minkälaisen hallituksen 
tahansa, mutta ihmissydän pysyy muuttumattomana. En välitä siitä onko se hallitus Pekingissä, 
Moskovassa, Washingtonissa, Pariisissa, Lontoossa tai Nairobissa. Sydän on samanlainen. Ja Jeesus 
sanoi, että sinun on synnyttävä uudelleen. Ja minä haluan kysyä sinulta tänään, oletko sinä syntynyt 
uudelleen? Raamattu sanoo, että meillä kaikilla on tauti. Ja tämä synniksi kutsuttu ei ole ihan 
tavallinen heikkous, joka meillä kaikilla on. Synti on epänormaali asia - Jumala ei koskaan halunnut, 
että meillä olisi sitä. Hän halusi, että me eläisimme täydellisen elämän kuuliaisina Hänelle ja 
rakentaisimme ihmeellisen ja kiehtovan paratiisin tälle planeetalle. Mutta me kapinoimme Jumalaa 
vastaan. Ja kaikki me olemme perineet synnin vanhemmiltamme - taipumuksemme syntiin. Ja 
Raamattu sanoo, että synti on vapaan tahdon ilmaisu, jonka tekee älykäs, moraalinen ja vastuullinen 
elävä olento, joka taistelee Luojaansa vastaan. Yksi ihminen teki syntiä ja tuli maailmaan ja kuolema 
tuli synnin seurauksena kaikille ihmisille, joista jokainen on syntiä tehnyt. 

Yksi ihminen toi synnin maailmaan - se oli Aatami. Tuo ensimmäinen ihminen oli Aatami. Ja Eeva. 
Synti. Heidän lapsensa olivat syntisiä. Heidän lapsensa olivat syntisiä aina sinuun ja minuun saakka. 
Me olemme perineet synnin esi-isiltämme. Ja koska meissä on synti, me kuolemme. Synnin seuraus on
kuolema. Ja jokaisen sukupolven kuolevuus on täydellinen. Jokainen kuolee. Minä katsoin elokuvan 
toissailtana, jossa ennustettiin Amerikan tulevaisuutta sadan vuoden päähän. Kuinka moni meistä on 
silloin täällä? Ei yksikään. Jokainen meistä on hautausmaalla - jokaikinen. Tarkoitan ruumiitamme - 
kehojamme. Mutta henkemme, se osa meistä, joka on todellinen sinä ja minä, on jossain muualla - 
taivaassa tai helvetissä. Mutta sinä, siis kehosi, et ole täällä juhlimassa sadan vuoden päästä. 

Mikä on uusi syntymä? Nikodeemus kysyi tämän kysymyksen, kun hän ihmetteli, miten ihminen 
voi syntyä uudelleen, kun hän on jo vanha. Voiko hän mennä uudelleen äitinsä kohtuun? Siinä vaiheessa 
Jeesus antoi mielenkiintoisen vastauksen. Kyseessä on mysteeri, Nikodeemus. Kysymyksessä on ikään
kuin tuuli. Näet mitä tuuli aiheuttaa, mutta et näe itse tuulta. Se tulee yhdestä suunnasta ja menee 
toiseen paikkaan, etkä voi sitä nähdä. Näet kyllä tuulen vaikutuksen. Nikodeemus halusi ymmärtää sitä
älyllisesti. Hän halusi ymmärtää sitä fyysisesti ja materiaalisesti. Jeesus sanoi, että se on mahdotonta. 
Se on hengellistä. Se mikä on lihaa on lihaa ja mikä on henkeä on henkeä, hän sanoi. Kysymys on 
Pyhän Hengen teosta ihmissydämessä. Puhuin tohtori Charles Allenille muutama minuutti sitten - 
Texasin Houstonissa toimivalle pastorille. Se on eräs maailman suurimmista kirkoista. Tohtori Allen on
kirjoittanut mahtavan kirjan nimeltään "Pyhä Henki". Se on hienoin kirja Pyhästä Hengestä, minkä 
olen lukenut. Se on niin siunattu kirja, että otin sen mukaani tänä vuonna lomallani. Luin sen 2-3 
kertaa. Kirjassaan hän kuvaa, mitä Pyhä Henki tekee meille. Eikä ainoastaan kristityn elämässämme 
vaan siinä tilanteessa, kun tulemme Jeesuksen luokse. Kuinka hän muuttaa ja vaihtaa elämämme ja 
suhteemme. 

Raamattu sanoo, että emme peri sitä - vaan synnymme uudelleen. Raamattu sanoo, että ne, jotka 
vastaanottavat Hänet, Jeesuksen, Hän antaa heille voiman tulla Jumalan lapsiksi - niille jotka uskovat 
Hänen nimeensä. Me emme siis peri sitä. Tulee aika, jolloin sinä vastaanotat Kristuksen. Minulla on 
viisi lasta. Vaimoni ja minä olemme kristittyjä. Minun vanhempani olivat kristittyjä. Vaimoni 
vanhemmat olivat kristittyjä. Mutta ei yksikään minun lapsistani voi periä kristinuskoa minulta. He 

Orig
in

al



52 / 335

eivät saa perinnökseen Kristusta. Me opetimme heitä parhaan kykymme mukaan. Ja vaimollani oli 
tässä suuri työ, koska minä olin poissa kotoa suurimman osan ajasta. Ja minä arvostin sitä 
lehtikirjoitusta, jossa hänestä puhuttiin hyvässä sävyssä. Hän on melkoinen tyttö. Hän teki ihmeellisen 
työn kasvattaessaan nuo viisi lasta. Mutta me annoimme jokaiselle viidestä lapsestamme 
mahdollisuuden valita itse - Kristus. He voivat joko hyväksyä Hänet tai hyljätä Hänet. Ja kiitän 
Jumalaa tänään, Jumalan kirkkautta, että kaikki viisi ovat vastaanottaneet Jeesuksen Kristuksen 
Vapahtajanaan ja Herranaan. Nykyään meillä on 11 lastenlasta, joiden puolesta rukoilemme Jumalan 
kuningaskuntaa. Toivon, että vaimoni näkee tämän lähetyksen myöhemmin, koska hän on sairas tänään
eikä voi olla paikalla. Hänellä on kuumetta, enkä tiedä mistä se johtuu - ehkä hän on ollut liian lähellä 
minua. Hän saa joskus kuumeen sillä tavalla. 

Tiesittekö, että on olemassa muutamia ihmisiä, jotka ajattelevat, että he voivat tehdä työtä 
päästäkseen uudestisyntymään. Mutta Raamattu sanoo, ettei omalla työllä pääse vanhurskauteen. Vaan 
Hänen armostaan Hän pelastaa meidät pesemällä tämän sukupolven ja uudistamalla Pyhän Henkensä 
voimalla. Ei siis vanhurskauden työllä. Ajatellaanpa, että minä teen työtä paljon ja kaikkia niitä hyviä 
asioita yhteisössämme, joita vain saatamme keksiä. Sitä kutsutaan yrittämiseksi - kansalaisena. Se ei 
kuitenkaan tee sinusta taivasten valtakunnan kansalaista. Se voi toimia todisteena, että olet taivasten 
valtakunnan kansalainen. Mutta et voi työtä tekemällä päästä taivasten valtakuntaan vaan armosta sinä 
pelastut, uskon kautta, et omalla työlläsi vaan Jumalan armosta, jotta yksikään ihminen ei voisi 
kerskua. Jos pääsisin työtä tekemällä taivaaseen, minä heräisin ja kävelisin taivaassa Pietarin ja 
Jaakobin kanssa, jotka pelastuivat Jumalan armosta, ja sanoisin heille, että katsokaa minua, minä 
pääsin tänne ihan itse. Katsokaa kaikkia noita hyviä asioita, joita tein tuolla alhaalla. Autoin collegen 
rakentamisessa ja autoin seminaarin rakentamisessa. Kirjoitin muutamia kirjoja ja saarnasin ihmisille 
ja luin Raamattua ja minulla oli kristitty perhe ja kaikki se muu. Katsokaa mitä minä tein. Minä menen 
taivaaseen aivan samalla tavalla kuin te siellä katsomossa. Ja kun siellä kysytään, että mikä on 
tunnussana, minä sanon että Jumalan armo. Minä olen syntinen, jonka on pelastanut Hänen armonsa. 

Armo tarkoittaa sanana sitä, että et ole sitä ansainnut. Et ansaitse sitä. Se on Jumalan lahja. Ei ole 
väliä sillä, miten monta syntiä olet tehnyt, koska olet siinä kolossa, joka vie sinut tuhoon - helvettiin. Ei ole 
mitään, mitä itse voit tehdä asialle. Sen takia laulussa lauletaan - sellainen kuin olen. Kun tulet Herran 
luokse, sinun täytyy tulla juuri sellaisena kuin olet. Ei ole hyötyä sinulle, että menet kotiisi ja teet 
joitain sovitustöitä, ennen kuin tulet Jeesuksen luokse. Tule Jeesuksen luokse ja Hän auttaa sinua sitten
kotonasi niiden asioiden parissa. Sinun tehtäväsi on uudelleensyntyä. Jeesus sanoi, että sinun täytyy 
syntyä uudelleen. George Whitfield, joka oli metodistikirkon eräs perustajista, saarnasi kokonaisen 
viikon tästä aiheesta - sinun täytyy syntyä uudelleen. Joka ilta. Ja lopulta eräs johtajista Uudessa-
Englannissa, missä hän piti saarnansa yli 200 vuotta sitten, sanoi, että mennään puhumaan George 
Whitfieldille tästä - hän ei vaihda puheenaihetta. Niinpä he menivät tapaamaan George Whitfieldiä, 
joka oli myös Pennysylvanian yliopiston eräs perustajista. Niinpä he soittivat hänelle ja kysyivät 
voisiko hän vaihtaa saarnansa aihetta, koska hän on puhunut joka ilta samasta aiheesta. Johanneksen 
evankeliumin kolmannesta kappaleesta - sinun täytyy syntyä uudelleen. George Whitfield katsoi heitä 
ja sanoi heille, että hyvä on, minä vaihdan saarnani aihetta, kun te olette uudestisyntyneet. Ja se on sitä,
mitä Jeesus sanoo: "Teidän on synnyttävä uudelleen."

Miten se tapahtuu? Mysteerin avulla. Me vastaanotamme Jumalan sanan ja synnymme uudelleen - 
emme epäpuhtaasta siemenestä vaan puhtaasta siemenestä, joka on Jumalan sana ja joka elää ja 
vallitsee ikuisesti. Raamattu sanoo, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanasta. Te 
kuulette Jumalan sanaa tänä iltana. Te kuulette Jeesuksen sanat tänä iltana. Se on ensimmäinen askel. 
Se on sitä, kun maanviljelijä kylvää siemeniään pellolle - sinne tänne joka puolelle. Osa putoaa kovaan
maaperään ja osa hyvään multaan, joka tuottaa paljon hyvää hedelmää. Ja kysymyksessä on Pyhän 
Hengen työ, jonka olenkin jo maininnut. Sinun täytyy tulla vakuuttuneeksi Pyhän Hengen voimasta. Ja
kun Pyhä Henki tulee hän näyttää maailmalle, mikä on synti, vanhurskaus ja tuomio. Kaikki se näyttää
hieman naurettavalta ja hölmöltä ja kyseessähän on pieni mysteeri. Siinä on jotain, mitä en ymmärrä. 
Kun ihminen tulee Kristuksen Jeesuksen luokse. Kuinka minä voin tulla sellaisen henkilön luokse, 
joka kuoli ristillä 2000 vuotta sitten? Ja sanoa, Herra, Jeesus Kristus, minä olen syntinen. Olen 
pahoillani syntieni vuoksi. Uskon avulla vastaanotan sinut sydämeeni. Kuinka sellainen tapahtuu ja 
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muuttaa minun elämäni? Ikuisesti. Ja antaa minulle ikuisen elämän. Ja minä saan täysin uuden alun. 
Mennyt on pyyhitty elämästäni pois. Kaikki alkaa uudelleen - uusi syntymä. Hölmöä - kyllä.
Muistatteko kuinka Elijah kertoi Naomanille [nimien oikeinkirjoitus suomeksi pitää tarkistaa], että 
hänen pitää kylpeä Jordanissa seitsemän kertaa päivässä päästäkseen eroon leprasta. Tuossa vedessä ei 
ollut mitään parantavaa voimaa yleensäkään vaan kyseessä oli itsensä alentaminen joukkojensa edessä.
Naomanilla oli paljon ylpeyttä, josta hänen piti päästä eroon. Hänen piti laskeutua alas hevosensa 
selästä koko taistelujoukkonsa edessä ja mennä mutaiseen vesilätäkköön peseytymään. Jumala halusi 
hänen tekevän jotain sellaista, mikä näytti hölmöltä. Ja Raamattu sanoo, että risti on hölmöä niille, 
jotka tuhoutuvat. Tai muistatteko ajan, jolloin käärmeet alkoivat hyökätä israelin kansalaisia vastaan. 
Ja sadat ihmiset olivat kuolemssa, kun Jumala sanoi Moosekselle, että tehkää käärmepatsas metallista 
ja anna kansasi katsoa tuota patsasta uskossa, että he paranisivat. Hölmöä. Metallikäärmeessä ei ole 
mitään lääketieteellistä parantavaa voimaa. Heille ei kerrottu, että heidän pitäisi katsoa käärmettä. 
Heille ei kerrottu, että heidän pitäisi katsoa edes Moosesta. Jumala sanoi, että katsokaa käärmeen 
taakse - minuun. Tehkää niin kuin minä käsken vaikka se kuulostaa hölmöltä. 

Minä pyydän sinua tänään tulemaan Kristuksen Jeesuksen luokse vaikka et ymmärtäisi sitä 
älyllisesti. Ja vaikka se saattaa näyttäytyä hölmöltä teolta sinun mielessäsi. Jeesus sanoi, että minut 
nostetaan ylös. Katsokaa minuun ja pelastukaa. Eräs ryhmäni jäsenistä sanoi, että viimeisimmän 
ristiretkeni puheenjohtaja oli nuori kaveri, joka omistaa hienon hotelliketjun USA:ssa. Ja hän kertoi, että 
tuon miehen perhe oli sekaannuksen vallassa. Ja tuo mies itse myös oli sekaannuksen vallassa ja lisäksi 
harjoitti kaikenlaista syntiä, mitä vain voit keksiä. Ja eräänä iltana tuo mies katsoi yhden näistä 
televisiolähetyksistäni. Mies antoi elämänsä Jeesukselle, syntyi uudelleen ja hänen vaimonsa ja 
lapsensa syntyivät uudelleen. Ja nyt he ovat yhtenäinen kristillinen perhe ja tuo mies oli mukana 
ristiretkelläni eräässä kaupungissa, jossa olin tuolloin saarnaamassa. Tai se kaveri tästä kaupungista, 
jonka monet tuntevat - Warren Canly. Hänellä on tässä kaupungissa kuuluisa Canly Homes - yritys. Se 
on tarkoitettu pojille ja pian hänellä on toinen vastaava tyttöjä varten. Hän tuli 25 vuotta sitten 
erääseen kokoukseeni, jossa hän hyväksyi Jeesuksen Kristuksen Vapahtajanaan. Hän syntyi uudelleen. 
Tapasin hetki sitten täällä nuoren henkilön nimeltään Roland Holly. Hän pelasi Washingtonin 
yliopiston mestaruusjoukkueessa. Hän tuli vuonna 1951 täällä tänne eteen ja vastaanotti Jeesuksen 
Kristuksen ja tänä päivänä hän on kristillinen johtaja tässä yhteisössä. Mikä ihmeellinen ja mahtava 
todistus hänellä onkaan. Niin voi käydä sinullekin tänä iltana!

Ja sen jälkeen kun olet tullut Kristuksen luokse, Pyhä Henki tulee asumaan sisällesi ja tuottaa niitä 
hyviä hedelmiä - hengen hedelmiä. On monia ihmisiä, jotka sanovat olevansa uudestisyntyneitä 
kristittyjä. Ja todellisuudessa he eivät ole uudestisyntyneitä. Koska Jeesus sanoi, että hedelmistään te 
heidät tunnette. Heidän on kannettava hengen hedelmää. Mutta pian te näette itse - sillä sydämessänne 
tulee olemaan rauha ja ilo, jota ette ole ennen tunteneet. Kun tulette Kristuksen Jeesuksen luokse. Ja 
minä pyydän teitä tulemaan tänne eteen nyt ja varmistamaan sen, että olette uudestisyntyneet. Te 
saatatte olla kirkon jäseniä tai ette minkään kirkon jäsen. Saatatte olla kuoron jäsen. Ja minä pyydän 
teitä, tuhansia teistä, satoja teistä, nouskaa istuimiltanne ja kävelkää seisomaan tänne tämän 
puhujankorokkeen eteen. Ja sanokaa, että tulemalla vastaanotan Jeesuksen. Miksi minä pyydän teitä 
tulemaan tänne? Jokainen henkilö jonka Jeesus pyysi tulemaan hän pyysi avoimesti ja julkisesti. Siinä 
on jotain, kun tulet tänne eteen, joka asettaa asiat paikoilleen ja varmistaa asian, kun tulet tänään tänne 
eteen julkisesti ja avoimesti. Se on ulkoinen ilmaus siitä sisäisestä päätöksestä, jonka sinä teet. Jos 
mielessäsi on pienikin epäilys, oletko uudestisyntynyt, varmistu siitä tulemalla tänne eteen ja 
vastaanota Hänet. 

Ja sitten kun olette tulleet tänne, minä puhun teille hetken ja rukoilen kanssanne. 
Annan teille hieman kirjallisuutta, jonka jälkeen voitte mennä takaisin ystävienne seuraan. Ja sieltä 
yläkatsomosta menee noin neljä minuuttia kävellä tänne alas, joten aloittakaa nyt. Miehet, naiset, 
nuoret, sadat teistä. Nouskaa ylös nyt ja tulkaa sekä varmistukaa, että Kristus on sydämessänne ja 
varmistukaa, että syntinne on anteeksi annettu. Varmistukaa että menette taivaaseen. Nouskaa ylös 
nopeasti nyt sadat teistä kaikkialta. 
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Billy Graham – Valintoja

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Qzc3BGgUPzQ

Tänään haluan teidän lukevan kanssani Vanhasta Testamentista – Joshua 24:15. Joshua, kuten 
tiedätte, oli suuri sotilasjohtaja. Ja hän otti Mooseksen paikan, kun hän meni Herran luokse. Joshua 
24:15, nyt, hän oli kutsunut kaikki Israelin johtajat paikkaan nimeltä Shakum. Ja hän valmistautuu 
kuolemaansa ja tämä on hänen loppupuheensa. Ja tämän puheensa aikana Joshua varoittaa ihmisiä 
apäjumalanpalveluksestaan. Hän varoittaa heitä, että Jumalan tuomio tulee heidän päälleen, jolleivat
he elä Jumalalle. Ja tämä on mitä hän sanoo.

"Mutta jos pidätte pahana palvella Herraa, niin valitkaa tänä päivänä, ketä tahdotte palvella, niitäkö 
jumalia, joita teidän isänne palvelivat tuolla puolella virran, vai amorilaisten jumalia, niiden, joiden 
maassa te asutte. Mutta minä ja minun perheeni palvelemme Herraa." 
Joshua sanoi, että vaikka kaikki teistä palvelisivat muita jumalia ja epäjumalia, sillä ei ole väliä, 
koska minä ja minun perheeni olemme jo tehneet päätöksemme. Me palvelemme Herraa. Ja se on 
päätös, joka jokaisen täällä tänään olevan on tehtävä. Sinun on päätettävä joko palvella 
materialismin jumalia ympärilläsi tai todellista ja elävää Jumalaa. Minulle on kerrottu että tässä 
osavaltiossa on korkeimmat tulot henkilöä kohden koko Yhdysvalloissa. Se ehkä melkein tarkoittaa 
koko maailmassa. Tämä sujuva osavaltio jossa asutte ja alue jolla elätte edustaa useita houkutuksia. 
Koska sujuvuus josta Jeesus meitä varoitti on rikkauksien pettävyys. Ja hän osoitti, että rikkauksista
voi tulla Jumalan kuningaskunnan kompastuskivi. Ja meillä on valtava velvollisuus jakaa 
varauttamme niiden vähäosaisimpien kanssa toisissa osissa maapalloa. Ja Joshua varoitti kansaa 
valitsemaan Jumalan ja seuraamaan Häntä sen sijaan että seuraisivat näitä muita jumalia.

Julius Caesaria pyydettiin lähettämään legioonansa Galliaan. Hänen täytyi tehdä päätös. Ottaisiko 
hän legioonansa ja marssisi Roomaan tullakseen keisariksi vai jäisikö hän joen toiselle puolelle. 
Hän syöksyi hevosineen jokeen. Arpa oli heitetty. Ja hän jäi historiaan. Ja näin ollen myös meidän 
on tehtävä päätös. Mooses oli varoittanut Israelin kansaa jo paljon aikaisemmin – sukupolvi 
aikaisemmin, kun hän oli kuolemassa. Hän sanoi, että kutsuu taivaan ja maan tallentamaan tämän 
päivän teitä vastaan, että olen sanonut teille, että on elämä ja on kuolema, on siunaus ja on kirous, 
näin ollen valitkaa elämä että te itse ja teidän simenenne saavat elää. Mooses sanoi siis saman asian,
mitä Joshua oli sanomassa. Heitä oli erottamassa useita vuosia. Ja jokaisen sukupolven on kuultava 
tämä sama asia. Yhä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Tämä on juuri se syy, miksi evankeliumi 
ei koskaan vanhene. Se soveltuu jokaiselle sukupolvelle samalla tavalla. Meidän on tehtävä päätös.
Aleksanteri Suurelta kysyttiin, miten hän valloitti maailman. Hän sanoi, ettei epäröimällä. Ja Jaakob
sanoo ensimmäisessä kappaleessaan, että hän joka epäröi on kuin meren aalto, jota tuulet ja tuiskut 
ajavat. Hän sanoi, että epäröivä mies on epävakaa kaikissa toimissaan. Oletko sinä epävakaa 
suhteessasi Kristukseen? Epäröitkö suhdettasi Kristukseen? Oletko täysin sitoutunut Kristukseen 
Pelastajanasi ja Herranasi? Oletko asian suhteen epäröivä? Monet teistä epäröivät elämäntavassaan. 
Ja Jeesus varoitti tekopyhyydestä. Ihmisistä jotka teeskentelevät yhtä ja elävät toista tapaa. Tämä oli
hänen suuri taistelunsa kirkon tekopyhyä vastaan.

Meillä on vanhoja sananlaskuja, jotka ovat tuttuja kaikille. ”Hän joka epäröi, on jo hävinnyt. 
Parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla.” Älä epäröi vaan tee päätös. Tee se nyt. Tämä oli 
asia, jota Joshua oli sanomassa. Joshua suuri sotaurho, joka oli johtanut heidät voitosta voittoon 
muistutti heitä kaikista voitoista, joita Jumala oli heille antanut. Ja hän sanoi, palvelkaa Jumalaa ja 
eläkää. Palvelkaa näitä toisia jumalia ja kuolkaa ja joutukaa Jumalan tuomion alle. Ja viesti ei ole 
muuttunut yhtään. Nyt sodat olivat ohi. Mutta Joshua havaitsi, että ihmiset menivät epäjumaliensa 
luokse. Ja monta kertaa rauhan ajan ongelmat ovat ovat suurempia kuin sodan aikaiset. Ja hän oli 
kutsunut kaikki nämä johtajat Shakaan. Nyt, Shaka oli historiallinen, kaikkein historiallisin 
paikkakunta koko Israelissa tuona aikana. Ja on yhä tänään. Se oli paikkakunta, jonne Aabraham 
asettui ensimmäiseksi, kun oli lähtenyt Kaldeasta. Se oli paikka, missä Jaakob osti oman palansa 
maata. Se oli paikka, jonne Joosefin luut haudattiin, kun he tulivat Egyptistä.
Joten, siellä on kaksi vuorta. Olen käynyt niillä molemmilla. Toiselle vuorelle Joshua laittoi kuusi 
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heimoa ja toiselle kuusi. Ja Joshua puhui mahtavalla äänellä. Vaikka hän oli jo vanha mies. Ja hän 
katsoi Israelin kansan historiassa taaksepäin ja sitä, kuinka Jumala oli heitä siunannut. Ja kuinka he 
olivat saaneet voittonsa eivät omalla voimalla, omalla strategialla, omalla nokkeluudellaan ja 
omalla vahvuudellaan vaan Jumalan voimalla. Ja että ihmisten tulisi olla kiitollisia Jumalalle sen 
sijaan että etsivät epäjumalia kuten he tekivät. Ja meidän amerikkalaisten tulisi olla kiitollisi 
siunauksista, joita Hän on meille antanut. Mutta mitä me löydämme? Me havaitsemme 
palvelevamme toisia jumalia. Mielihyvän jumalaa. Intohimon, vihan ja ahneuden jumalia. 
Materialismin jumalia. Jopa sodan jumalia.

Ja Joshua kertoo meille, ettei tällainen tilanne voinut jatkua. Meidän täytyy päättää haluammeko 
ylistää epäjumalia vai ylistää elävää Jumalaa. Ja Hän ei salli yhtään neutraaliutta. Eikä myöskään 
Jeesus Kristus. Joshua sanoi, että sinun on päätettävä välittömästi, nyt! Valitse tänä päivänä, ei 
huomenna! Tänään. Ketä aiot palvella? Ja monet teistä tulevat valitsemaan tänä päivänä! Mikä on 
tärkeää elämässäsi? Onko Kristus tärkeä? Vai onko joku muu tärkeää? Kristus vaatii ensimmäisen 
sijan. Sydämesi valtaistuimella ei ole sijaa kahdelle jumalalle. Se on joko Kristus tai toinen jumala.
Täällä on tänään mies, joka kääntää meille japaniksi, vain tänä iltana. Me käännämme joka ilta 
japaniksi, kiinaksi ja monelle muullekin kielelle. Ja hänen nimensä on pastori Oda. Ja hän tuli 
Japanista osallistuakseen tähän konferenssiin. Ja hän teki käännöstä jo viime vuonna, kun Cliff teki 
ilmoituksia kaikilla ristiretkillämme ympäri Japania. Hän muistutti minua hienosta ristiretkestä, joka
meillä oli Fukuokassa samankaltaisella stadionilla kuin tämä. Ja silloin siellä oli taifuuni ja sade ja 
tuuli tuiversi. Sade tuli alas valtoimenaan. Kyseessä oli kaunis baseball-stadioni. Sinne mahtui 
enemmän ihmisiä kuin tälle stadionille tai yhtä paljon. Koko Fukuokan kaupungissa oli vain tuhat 
kristityksi tunnustautuvaa ihmistä – kaupungissa asui miljoona ihmistä. Ja kuitenkin joka ilta sinne 
tuli 18000-19000 ihmistä ilta toisensa jälkeen istumaan siihen taifuuniin ja kaatosateeseen ja 
tuuleen ja kylmyyteen ja he kuulivat evankeliumin ja kun kutsu tuli he tulivat tänne eteen sadoittain.
Ja minä kerron tärkeän asian: ”Kun tulet Kristuksen luokse, sinun on luovuttava kaikista muista 
jumalista.” Ja pastori Oda kertoi kertoi meille muutama minuutti sitten kuinka kirkot tuplaantuivat 
ja triplaantuivat kooltaan. Siis ristiretkien seurauksena. Koska minä uskon, että painopiste on 
laitettava siihen, ettei ihminen voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa – sinun on tehtävä valinta.
Ja olen havainnut, että mitä kovempi haaste on kyseessä sitä suurempi on vastaus. Nuoret ihmiset 
tänä päivänä haluavat haasteita. He haluavat jotain kovaa ja haastavaa, hyvä on. Anna elämäsi 
Kristukselle. Hän haastaa sinut. Koska hän sanoi, että sinun on kiellettävä itsesi ja otettava ristisi. 
Hän sanoo, että on menossa ristiinnalulittavaksi ja pyytää sinua sinne mukaan. Kiellä itsekkäät 
kunnianhimosi ja halusi ja käänny minun puoleeni tule ristille kanssani.

Epäjumalanpalvelusta on useita eri muotoja tänään. Jopa lemmikeistä voi tulla epäjumalia. Luin 
toissapäivänä lemmikistä, koirasta, joka oli perinyt miljoona dollaria. Se on totta, voit lukea 
sellaista koko ajan – ihmiset jättävät suurimmat omaisuutensa koirille ja kissoille. Tiedättekö, minä 
rakastan koiria, minulla on niitä kolme – anteeksi, niillä on minut. Minä rakastan niitä, olen aina 
rakastanut myös kissoja. Maalaistalossa varttuessani meillä oli oltava kissa pitääksemme rotat 
kurissa. Jos haluat päästä rotista, hanki kissoja. Ja meillä oli kissa joka eli 18-20 vuotta. Emmekä 
koskaan nähneet yhtään rottaa, mutta kun kissa kuoli, rotat ja hiiret olivat vallata koko paikan. Ja 
minä kerroin vaimolleni, joka oli sairaalassa, että meidän on hankittava kissa. Sanoin että hiiriä on 
kaikkialla. Me asumme vuorella mailin päässä lähimmästä naapurista. Arvelen että ne tulevat, en 
tiedä mistä ne tulevat, metsästä. Ne menevät jopa auton peräkonttiin. Sieltä löytyy niiden pesiä. 
Hiiriä oli autotallissa. Hiiriä oli auton peräkontissa. Tulkaa katsomaan joskus. Tuokaa 
helikopterinnekin. Sumutetaan niitä.

Nyt Paavali opetti meitä, että kristitty on henkilö, joka on kääntynyt Kristuksen puoleen pois 
epäjumalistaan. Palvellakseen todellista ja elävää Jumalaa. Maailmalla pyörii tänä vuonna elokuva 
nimeltään ”The Idol” (epäjumala). Kristitty on epäjumalan rikkoja. Ja riippumatta muiden 
päätöksestä Joshua sanoi: ”Minun talossani palvellaan Herraa.” Aatamin ja Eevan oli tehtävä päätös
Eedenin puutarhassa. Jumala sanoi, että jos haluat rakentaa ihmeellisen maailman, tehdään se 
yhdessä. Mutta minä aion testata teitä, koska olen antanut teille kyvyn tehdä valintoja. En ole tehnyt
teistä robotteja, joiden nappuloita voin painaa, jolloin te tottelette minua. Olen tehnyt teidät omaksi 
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kuvakseni. Teillä on oikeus valita. Joten, kun Aatami ja Eeva tulivat valinnan eteen, he valitsivat 
väärin. He rikkoivat Jumalan lakia ja Jumala sanoi, että sinä päivänä te kärsitte ja kuolette. Ja siitä 
lähtien ihminen on kärsinyt, ja kaikki johtuu siitä ensimmäisestä synnistä Eedenin puutarhassa. Ja 
ihminen on perinyt tuon tapansa tehdä syntiä siitä lähtien. Synnin siemen on meissä jo 
syntyessämme. David sanoi, että äitini tuli raskaaksi synnissä. Ajattele sitä hetki, hedelmöityksessä. 
Synti oli jo istutettu.

Ja sitten tulee vastuunkannon ikä – moraalinen vastuu ikävuosien 9-10 välillä, kun sinun tulee 
vastata teoistasi Jumalalle. Ja sinä valitset synnin. Ja sitten lopun elämääsi harjoitat syntiä. Olet 
syntynyt syntiin, valitset synnin tietyllä hetkellä ja sitten harjoitat syntiä. Ja Raamattu sanoo, että 
kaikki olemme syntiä tehneet. Ja kaikki olemme epäjumalien palvojia. Nyt, Aatamin oli tehtävä 
valinta ja hän valitsi väärin. Sinunkin on tehtävä valinta. On olemassa paljon päätöksiä, joita pitää 
tehdä kuten nuorella rikkaalla hallitsijalla oli. Muistatteko kun hän tuli Jeesuksen luokse ja oli 
täynnä kysymyksiä ja hän halusi ikuisen elämän ja kysyi: ”Herra, mitä minun pitää tehdä 
saadakseni ikuisen elämän?” Ja Jeesus katsoi häneen ja rakasti häntä ja sanoi: ”Mene ja myy koko 
omaisuutesi, anna rahat köyhille, ota ristisi kantaaksesi ja seuraa minua.” Nuori mies oli murheen 
murtama, hän itki. Hän halusi Kristuksen, mutta hän halusi rahojaan enemmän. Nyt, jos hän olisi 
sanonut, että hyvä on minä teen sen, Herra. Herra, olen siitä varma, olisi sanonut, ei en tahdo sinun 
rahojasi vaan sydämesi. Kyseessä on asenteemme näitä epäjumalia kohtaan ja näitä asioita kohtaan.
Televisiosta itsestään voi tulla epäjumala. Kun kävelemme huoneeseen kaikki keskustelu pysähtyy 
ja jokainen istuu hiljaa katsoen tuota laatikkoa. Nähdäkseen ammutaanko JR:ää uudelleen. Luin 
toissapäivänä, että Mary Martin, joka on hänen äitinsä oikeassa elämässä, että ihmiset nykyisin 
pyytävät häneltä nimikirjoitusta ei, Mary Martin, vaan JR:n äitinä. Nyt, Raamattu sanoo: meidän 
täytyy valita kahden elämäntavan väliltä. Jeremia on sanonut: ”Niin sanoo Herra, katsokaa, 
edessänne on elämän tie ja kuoleman tie.” On olemassa elämän tie ja on olemassa kuoleman tie. 
Kummalla sinä olet? Sinun on valittava tänään.

Luin Albin Tablerin osoittaneen viime aikoina, että liian monelle meistä ei ole yksinkertaisesti 
olemassa tietä ulos modernissa maailmassa. Ei ulospääsyä ihmisyyden ongelmaan kuten Jean Paul 
Sarte on kerran kirjoittanut. Tiedemies sanoo, että keksi tiesi ulos; filosofi sanoo; että ajattele tiesi 
ulos; tunteellinen sanoo, että pelaa itsesi ulos. Mutta mikään niistä ei toimi. Kuukausi sitten 26-
vuotias playboy (miesprostituoitu) tappoi itsensä, koska elämällä ei ollut enää mitään tarjottavaa 
hänelle. Ja jotkut katsovat menneisyyteensä löytääkseen tien ulos. Joten Barbara Streissand laulaa 
”The Way We Were”. George Harrison ja The Beatles lauloi: ”Something in the way”. Mutta on 
olemassa toisenlainenkin laulu, jossa sanotaan ”Show me the way” (näytä minulle tie). Jeesus sanoi:
”Minä olen tie.” Minä olen tie. Minä olen ainoa tie. Minä olen ainoa tie pysyvään rauhaan. Minä 
olen ainoa tie pysyvään iloon. Minä olen ainoa tie ikuiseen elämään. Minä olen ainoa tie syntien 
anteeksiantamiseen. Minä olen ainoa tie Isän luokse. Sinun on tultava minun kauttani. Ja se poistaa 
paljon ihmisiä, kun Jeesus alkoi puhumaan kuolemastaan ristillä, paljon hänen seuraajiaan jätti 
hänet. He sanoivat, Herra, me luulimme että pystytämme ison valtaistuimen ja ajamme 
Cadillaceilla, ja että meillä on kauniita uima-altaita ja kauniita naisia ja kaikki se muu. Me emme 
todella tienneet, että sinä kuolet ja haluat meidän tulevan kanssasi. Me ajattelimme tästä tulee 
kuningaskunta, ja että me suistaisimme Rooman vallastaan ja että me hallitsisimme maailmaa.
Ja kaikki se tulee tapahtumaan jonain päivänä. Mutta ei nyt, risti ennen kruunua. Jotkin meistä 
haluavat kruunun ennen ristiä. Raamattu sanoo, että on olemassa tie, joka näyttää ihmisen silmissä 
oikealta, mutta sen päässä on kuolema. Mitä ovat nuo tiet? 

No, jotkut ihmiset sanovat, että he seuraavat omaatuntoaan. No, et sinä seuraa omaatuntoasi. 
Monella meistä on kuollut omatunto. Omatuntosi ei enää ole turvallinen vartija. Sinä olet kovettanut sen, 
sinä olet kuolettanut sen. No, sitten jotkut ihmiset sanovat, että he yrittävä olla vilpittömiä kaikessa 
tekemisessään. Me olemme täällä tänään jalkapallostadionilla. Ja monta vuotta sitten näin miehen 
nappaavan pallon ja juoksevan 65 jaadia väärään suuntaa. Hän oli eräs kaikkein vilpittömimmistä 
kavereista, joita ikinä tapaat. He hävisivät ottelun. No, sitten on paljon ihmisiä, jotka sanovat: ”No, minä 
teen paljon hyviä töitä. Annan rahaa hyväntekeväisyyteen ja teen kaikkea sellaista. Olen varma, että 
Jumala ymmärtää.” Raamattu sanoo, että armosta olet pelastettu, uskon kautta, et itsesi kautta vaan 
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Jumalan lahjan avulla, et omien töittesi kautta, ettei kukaan ylpeilisi. Näetkös, jos sinä voisit töitä 
tekemällä päästä taivaaseen ja maksaa pääsystäsi taivaaseen, sinä nousisit ylös ja sanoisit: ”Katsokaa mitä 
minä tein. Pääsin tänne kokonaan omien hyvien töitteni avulla.” Ainoa tapa, jolla koskaan 
pääsemme sinne, on tulla ristin kautta, missä Kristus otti kaikki syntimme ja tuomiomme ja 
helvettimme ja tunnistaa itsemme Hänessä. Ja sitten on joitain ihmisiä, jotka sanovat: ”No, minä 
uudistun, minä parannan tapani.” Tunnen ihmisiä jotka sanovat aina, että minä parannan tapani. 
Mutta he eivät koskaan parantaneet tapojaan. Heillä ei ole voimaa sisällään parantaa tapojaan ennen
kuin he tulevat Kristuksen luokse.

Kun tulet Kristuksen luokse tapahtuu räjähdys. Voima jonka Hän antaa sinulle elääksesi uutta 
elämää. En osaa elää kristittyä elämää. Minulla ei ole voimaa itsessäni elääkseni kristityn elämää. 
Pyhän Hengen on elettävä minussa ja Kristuksen on elettävä kauttani. En kykene elämään kristittyä 
elämää. Olen täydellinen floppi ja epäonnistuja. Jeesus sanoi: ”Suuri on portti ja leveä on tie, joka 
johtaa tuhoon ja monet menevät tuosta portista. Pieni on portti ja kapea on tie, joka johtaa elämään 
ja vain muutamat löytävät sen.” Hän sanoi, että vain muutamat löytävät tuon portin. Kapea on portti
ja kapea on tie kuten sanoin eilen illalla. Oletko sinä noiden muutamien joukossa?
Et ainoastaan valitse kahden eri elämäntavan väliltä vaan kahden eri herran väliltä. Jeesus sanoi, 
ettei yksikään ihminen voi palvella kahtaa herraa. Hän joko vihaa toista ja rakastaa toista tai pitää 
toisesta ja halveksii toista. Et voi palvella Jumalaa ja materialismia Hän sanoo Matteuksen 
evankeliumissa kuudennessa kappaleessa vuorisaarnassa. Sinun on tehtävä valinta. Läpi koko 
Raamatun, valintoja, valintoja, valintoja, valintoja, valintoja. Eikä vain kahden eri elämäntavan 
välillä ja kahden herran välillä vaan sinun on valittava kahden eri isän väliltä. Kaksi hengellistä 
isää. Hän sanoi Johanneksen kahdeksannessa kappaleessa erittäin järkyttävän lauseen. Jakeessa 44. 
Hän sanoi, että sinä olet isästäsi paholaisesta ja halu on sinun isäsi, jonka mukaan sinä toimit. Hän 
sanoo, että monelle meistä paholainen on meidän hengellinen isämme. Ei, et ole siitä tietoinen. Etkä
sinä myönnä sitä. Mutta se on tapa, jolla Jumala näkee asian. Joko Jumala on hengellinen isäsi, tosi 
ja elävä Jumala, Kristus, tai sitten se on paholainen. 

Monet sanovat, etteivät he usko paholaiseen ja minä puhun aiheesta jonain iltana. Mutta kahtena 
viime vuotena kaikki se on muuttunut. Meillä on exorcist (manaaja) ja monia muita elokuvia 
samalla linjalla. Muutama viikko sitten meillä oli murhaoikeudenkäynti, jossa puolustusasianajaja 
sanoi, että paholainen laittoi hänen asiakkaansa tappamaan. Ja seitsemänkymmentä jotain prosenttia
amerikkalaisista, viime aikaisen ovensuukyselyn mukaan, sanoo nyt että, he uskovat paholaiseen. 
No, jos meillä ei ole paholaista niin jokin hämmentää maailmaa jonkin tapaiseen hulluuteen. Anna 
sille toinen nimi, jos haluat kutsua sitä toisella nimellä. Kutsu sitä omalla nimellään. Kutsu häntä 
pettäjäksi, voimaksi, miksi tahansa haluat sitä sanoa. Jokin on pielessä. Jokin aiheuttaa halun, 
ahneuden, ennakkoluulon, vihan ja sodan ja murhat ja raiskaukset ja tappelut. Mikä sen kaiken 
aiheuttaa? Se on maailmanlaajuista. Se on paholainen. Raamatun mukaan. Jos et halua hyväksyä, 
mitä Raamattu sanoo, anna sille toinen nimi. Mene tähtiensotaan (Starwars). Ja havaitse pahuuden 
voima. Se on siellä.

Ja sitten sinun on valittava ei ainoastaan kahden elämäntavan väliltä ja kahden herran väliltä ja 
kahden isän väliltä vaan kahden eri kohtalon väliltä. Taivas tai helvetti. Salomon puhui tiestä 
helvettiin sananlaskuissa 7:27. J.S. Louisilla, hieno Oxfordin ja Cambridgen professori, hän opetti 
niissä molemmissa, oli tapana painottaa, ettei kenelläkään ole koskaan ollut enemmän sanottavaa 
tiestä helvettiin kuin Jeesuksella oli. Ja nuoriso tänään näyttää suorastaan olevan pakkomielteinen 
helvetistä. Minulla oli tapana tutkiskella pientä kirjaa, ja välillä vieläkin luen sitä, siinä on 
hittimusiikin sanoituksia joita luen. Siihen aikaan Franklin, poikani, ja minä ja muut lapseni kävivät
läpi sitä vaihettaan. Ja minä ja vaimoni yritimme pysyä perässä niiden kovien äänien suhteen, jota 
tuli heidän huoneistaan. Ja siitä, mitä he kuuntelivat. Ja jatkuvasti tänä päivänä kuulet laulusta 
nimeltään ”Highway to hell”. The Meatloaf laulaa bad out of hell. Ja ACDC laulaa Hells bells. Ja 
Englannissa on ryhmä tänä päivänä, listojen kärkipäässä, joka laulaa laulua the damned.
Näettekö, nuoret ihmiset puhuvat siitä. He ajattelevat sitä. Toisaalta kukaan ei koskaan ole puhunut 
taivaasta yhtä selvästi ja vaikuttavasti kuin Jeesus Kristus. Ja kaikkein kuunnelluin pop-laulu on 
Led Zeppelinin stairway to heaven. Jeesus Kristus on stairway to heaven. Hän on tie taivaaseen. 
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Tulkaa Hänen luokseen. Hän sanoi, että isäni talossa on monia huoneita, ja jos niin ei olisi, en olisi 
niin teille sanonut. Kyllä, Jeesus on taivaassa valmistelemassa sinun asuinsijaasi, juuri nyt. 
Odottaen sinua. On olemassa tulevaisuuden elämä. Ikuinen elämä ei ala, kun kuolet ja menet 
taivaaseen, se alkaa tässä ja nyt, kun teet päätöksesi Kristuksesta. Koska ikuinen elämä tulee 
asumaan sydämeesi tänä iltana. Jeesus Kristus on portti taivaaseen. Nyt, tämä valinta sinun on 
tehtävä itseksesi. Joshua sanoi, että minä ja perheeni olemme valintamme tehneet ja me palvelemme
Herraa.

Sinun isäsi ei voi tehdä päätöstä puolestasi. Äitisi ei voi tehdä sitä puolestasi. Lapsesi ei voi 
tehdä sitä puolestasi. Tämä on päätös, joka sinun pitää tehdä itseksesi. Hän tiesi, ettei voinut valita 
Israelin heimojen puolesta. Heidän täytyi valita itse. Ihminen on sosiaalinen olento. Kuitenkin 
sisällämme on olemassa sisäinen suojelualue, jonne vetäydymme kaikista muista yhteyksistämme ja
vaikutuksistamme ja siellä on yksinäinen areena, jolla elämän suurimmat taistelut käydään yksin. Ja
tämä on päätös, joka sinun on tehtävä yksin. Sinua pyydetään antamaan ääni. Sinä menet sisään 
äänestyskoppiin ja vedät narusta ja verho vetäytyy ympärilläsi ja sinä äänestät. Kristuksen puolesta 
tai muiden jumalien puolesta. Kumpi on sinulle tärkempää? Se on suuri kysymys.

Mooses sanoi kutsuvansa taivaan ja maan todistamaan tänä päivänä, että olen sanonut edessänne 
olevan elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen, joten valitkaa elämä, jotta te ja siemenenne 
saisivat elää ikuisesti. Huomatkaa siinä sanotaan siemenenne. Tällä on jotain tekemistä lastenne ja 
serkkujenne lasten kanssa. Ja lastenne lasten. Poikani ja minä juttelimme joskus kuinka se siirtyy 
sukupolvelta toiselle. Tämä usko, joka meillä on Kristuksessa. Heprealaiskirjeiden kirjoittaja 
kertoo, kuinka Moosesta moitittiin raivoisasti Kristuksesta...(tämä ajatus on epäselvä). Hän valitsi 
mieluummin tuskan ja kärsimyksen Jumalan ihmisten kanssa kuin että olisi nauttinut syntiensä 
nautinnosta aikanaan. Hän teki valinnan. Mooses olisi ehkä voinut olla Egyptin faarao. Hän oli 
faaraon tyttären poika ja perillinen kaikkiin Egyptin rikkauksiin. Ja hän teki valinnan kärsiä vainoa 
ja moitteita Jumalan ihmisten kanssa. Hän ei tiennyt, että hänen nimensä jäisi historiaan. Hän ei 
tiennyt, että eräänä päivänä hän joitaisi koko Israelin kansaa. Hän ei tiennyt, että eräänä päivänä 
häntä pidettäisiin eräänä suurimmista miehistä, joita koskaan on elänyt. Kun hän teki tuon 
valintansa, hän tekin sen perusteenaan yksinkertainen usko Jumalaan.

Jotkut ajattelevat että Guy Lafler on maailman paras jääkiekkoilija. Hän sanoi kuukausi sitten, että 
joikaisella meistä on vain yksi menneisyys, mutta useita tulevaisuuksia. Näettekös, et voi vaihtaa 
menneisyyttäsi. Mutta voit määritellä kohtalosi valitsemalla Kristuksen. Ja kun sen teet, Kristus 
muuttaa menneisyytesi. Hän puhdistaa kaikki menneisyytesi synnit. Koska Jeesuksen Kristuksen 
veri puhdisti kaiken synnin. Ilman veren vuodattamista ei ole syntien anteeksi antoa. Kun hän kuoli 
ristillään, hän antoi anteeksi menneet.

Tänään sinua on muistutettu monista synneistäsi elämässäsi. Pyhä Henki tuo ne mieleesi juuri nyt. 
Ja tiedettähän, että ne ovat sinua vastaan tuomion hetkellä, jolloin kaikki salasisuudet tuodaan esille.
Mutta Jeesus tänään tarjoaa anteeksiannon. Mutta hän tarjoaa enemmän kuin anteeksiannon, hän 
tarjoaa vanhurskauden. Vanhurskauden ikään kuin et olisi koskaan syntiä tehnyt. Mikä ihmeellinen 
asia mennä nukkumaan tänä iltana tietäen, että menneisyytesi on mennyt. Anteeksiannettu, 
puhdistettu ja Jumala ei enää muista syntejäsi. Kyllä, ja tämä valinta on erittäin kiireellinen. 
Viivyttely tekee oikean päätöksen tekemisen vain vaikeammaksi. Päätöksessäsi on itsessään valinta.
Se, ettet tee päätöstä, on päätös jättää tekemättä päätös. Valitse nyt! Missään kohdassa Raamattua ei 
luvata huomispäivää. Tule vielä kun voit. Aika itsessään tekee päätöksen puolestasi, ellet itse sitä 
tee. Sinä sanot: ”Mitä minun pitää tehdä?” 

Kolme asiaa. Sinun täytyy olla halukas katumaan syntejäsi, mikä tarkoittaa, että muutat 
ajattelutapaasi synneistäsi ja havaitset, kuinka pahoja ne ovat Jumalan näkökulmasta. Muutat 
ajattelutapaasi Jumalasta ja sanot: ”Minä rakastan sinua koko sydämestäni, mielestäni ja sielustani.”
Minä teen Hänestä tärkeimmän asian elämässäni. Minä laitan Hänet ensimmäiseksi tästä eteenpäin.
Eikä hän ole vain Pelastajani vaan Herrani. Saatat olla kirkon jäsen tai et välttämättä kuulu 
mihinkään kirkkoon. Saatat olla toimihenkilö kirkossasi, mutta et ole saanut varmuutta suhteestasi 
Kristukseen ja haluat olla varma. Ja sinun täytyy olla halukas katumaan. Toiseksi uskon kautta 
vastaanotat Kristuksen sydämeesi. Se tarkoittaa, että laitat koko painosi Häneen ja luotat Häneen ja 
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vain Häneen. Ja kolmanneksi seuraat ja palvelet Häntä hänen opetuslapsenaan ja seuraajanaan. Ja 
tottelet Häntä. Tämä kaikki tarkoittaa isoa muutosta monelle teistä, jos teette tämän päätöksen.
Minä aion pyytää teitä tekemään tämän päätöksen juuri nyt. Ja minä aion pyytää tekemään sen 
julkisesti kuten olemme jo nähneet tuhansien ihmisien tekevän tällä viikolla tulevan Kristuksen 
luokse. Minä aion pyytää teitä nousemaan istuimiltanne ja jos olette sieltä yläparvelta, vie noin 
kaksi minuuttia kävellä tänne alas joten tulkaa nyt. Ja tulkaa ja seisokaa tämän korokkeen edessä. Ja
kun seisotte sen edessä minä sanon sanan teille, rukoilen kanssanne ja annan teille kirjallisuutta, 
minkä jälkeen voitte mennä takaisin ystävienne pariin. Te teette sen päätöksen tulemalla tänne ja 
seisomalla tässä. Ja syy miksi teen tämän kaiken julkisesti on se, että jokainen henkilö, jonka Jeesus
kutsui, hän teki julkisesti. Joshua kutsui ihmiset julkisesti. Mooses kutsui ihmiset julkisesti. 
Kirjaamalla heidän sitoumuksensa tehtiin julkiseksi tuleville sukupolville. 

Minä pyydän teitä nyt julkisesti ja avoimesti tulemaan. Ja sanomaan että Kristus on tärkein asia 
elämässäni. Minä haluan tietää, että minulla on ikuinen elämä. Saatatte olla kuoron jäsen tai ehkä istutte 
nurmikolla tai isuimilla, missä tahansa olettekin tulkaa, me odotamme teitä. Nopeasti juuri nyt, kun kuoro 
laulaa rauhallisesti. Minä aion pyytää, ettei kukaan poistu stadionilta, kiitos. Se häiritsee niin monia 
ihmisiä, jotka ovat jo tulossa. Miehet, naiset, nuoret, Jumala on puhunut teille tänä iltana. Tulkaa.
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Johtajuus on miesten – Jumalan kuva – osa 1 / 4

Tekijä: David Pawson

Lähde: http://davidpawson.org/resources/resource/550?return_url=http%3A%2F%2Fdavidpawson.org
%2Fresources%2Fseries%2Fleadership-is-male

David Pawson kirjoittaa: "Monet näkevät tämän opetuksen ajoitusvirheenä, toivottoman 
vanhanaikaisena ja kuolevana kaikuna vastakkainasettelusta, joka käytännöllisesti katsoen on 
poistunut." Tilanne on voinut muuttua, sekä kirkon sisällä että sen ulkopuolella, kahdessa vuosi- 
kymmenessä. Mutta kaksi asiaa ei ole muuttunut. Jumalana sana, ilmaistuna kirjoituksissa, ei ole 
eikä Hänen rakkautensa, joka ilmenee kuuliaisuutena.

Meitä ei ole kutsuttu olemaan uskottavia oman aikamme yhteiskunnalle vaan, sen sijaan, mallintaa 
todellista terveellistä, pyhää ja onnellista yhteiskunnallista kulttuuria maailmassa, joka on mennyt 
sijoiltaan.Tämä ei ole tutkielma avioliitosta tai naisten palvelustyöstä (vaikka molemmista on vihjeitä),
vaan tämä on osoitettu yksinomaan kysymykselle johtajuudesta Jumalan lunastettujen ihmisten joukossa, 
joka on, mistä olen tullut vakuuttuneeksi, oltava miesten.

Onko ajatus naisten johtajuudesta raamatullinen vai onko se vain yksi tapaus kristillisyyden 
mukautumisesta maailmaan? Mitä Henki sanoo kirkoille? Tässä on yksi puoli keskustelusta, ehkäpä 
parhaiten kuvailtuna "vastustaen liikettä"! Tämä ei ole tutkielma avioliitosta tai naisten palvelustyöstä -
se on osoitettu yksinomaan Jumalan lunastettujen ihmisten johtajuudelle.

Jumalan kuva

Minä luen tätä teille, jos sopii. Muuten kun LB (Living Bible) julkaistiin luimme sen läpi 
keskeytyksettä ääneen alkaen klo 21.00 sunnuntai-iltana ja lopetimme torstaiaamuna aamiaisen 
aikoihin. Me vain luimme sen ääneen kokonaan läpi. Yötä päivää. 24 tuntia vuorokaudessa. Mitäpä 
ajattelette siitä? Koska Paavalihan sanoi Timothylle, että sitoutukaa kirjoitusten julkiseen lukemiseen - 
joten me ajattelimme, että meidän on paras tehdä niin. Noin 2000 ihmistä oli kuuntelemassa ja myimme 
500 Raamattua. Ja elämä toisensa jälkeen tuli kosketetuksi ja sai vaikutusta. Ja vaimoni sanoo, että minä 
mieluummin luen Raamattua kuin saarnaan. Yllättääkö se teidät? No, ainakin, kun luen Raamattua 
tiedämme, että jokainen sana on kuuntelemisen arvoinen. 

Sitten Jumala sanoi, että tehdään ihminen meidän kuvaksemme ja kaltaiseksemme. Ja annetaan 
ihmiselle valta hallita kaikkia meren kaloja, taivaan lintuja, karjaa ja villieläimiä. Te tiedätte missä 
tämä on, mutta minä luen tämän teille, joten voitteko kuunnella minua. Te voitte lukea itse sitten 
kotonanne - sopiiko? Ja annetaan ihmiselle valta hallita kaikkia meren kaloja, taivaan lintuja, karjaa ja 
villieläimiä. Joten Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi Hän heidät loi - mieheksi ja
naiseksi Hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heitä ja sanoi: "Olkaa hedelmällisiä ja lisääntykää ja täyttäkää 
maa." Hallitkaa meren kaloja ja taivaan lintuja ja kaikkia eläviä olentoja maan päällä. Minä annan teille 
kaikki siementä kantavat kasvit maan päällä ja jokaisen puun, jossa on siemeniä hedelmän sisällä. Ne on 
teidän ruokaanne. Ja kaikille maan pedoille, taivaan linnuille ja kaikille eläville olennoille maan päällä - 
kaikille joissa on elämän henki - minä annan vihreät kasvit ravinnoksi. Ja niin tapahtui. 

Vuosia sitten luin vaimoni kanssa Genesis 1:n pienelle tytölle ja siinähän sanotaan tasaisin 
väliajoin: ”ja niin tapahtui”. Ja pian tyttö katsoi meitä ja totesi: "No sooner said than done." [Helpommin 
sanottu kuin tehty.] Hieno tiivistelmä luomiskertomuksesta. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä oli tehnyt, ja 
totesi, että se oli oikein hyvää. Ja tuli ilta ja tuli aamu, kuudes aamu. Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa 
kaikkine joukkoinensa. Seitsemännen päivän koittaessa Jumala oli päättänyt kaiken työnsä. Ja Jumala 
lepäsi seitsemäntenä päivänä ja siunasi tuon päivän. Hän teki siitä päivästä pyhän ja lepäsi kaikesta 
siitä luomistyöstään, jota oli tehnyt. Tämä on kertomus taivaan ja maan synnystä, kun ne luotiin. 
Siihen aikaan kun Herra Jumala teki maan ja taivaan, ei ollut vielä yhtään kedon pensasta maan päällä 
eikä kasvanut mitään ruohoa, koska Herra Jumala ei vielä ollut antanut sataa maan päälle eikä ollut 
ihmistä maata viljelemässä. Vaan maasta kumpusi vettä, ja se kasteli maan pinnan. Ja Herra Jumala 
muovasi ihmisen maan tomusta ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen. Näin ihmisestä tuli 
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elävä olento. 

Herra Jumala istutti paratiisin Eedeniin, itään, ja asetti sinne ihmisen, jonka oli tehnyt. Ja Herra 
Jumala teki kaikenlaisia puita kasvamaan maasta, jotka olivat miellyttäviä silmälle ja hyvää ruuaksi. Ja 
puutarhan keskellä oli elämän puu ja hyvän- ja pahantiedon puu. Eedenistä lähti joki, joka kasteli 
paratiisia ja se jakaantui neljään päähaaraan. Ensimmäisen nimi on Pison ja se kiertää koko Havilan 
maan, missä on kultaa. Se maan kulta on hyvää. Siellä on myös suitsutuspihkaa ja onyks-kiveä. Toisen 
joen nimi on Gihon ja se kiertää koko Gushin maan halki. Kolmas joki on Tigris ja kulkee Assurian 
itäpuolelta. Neljäs joki on Eufrat. 

Herra Jumala otti ihmisen ja laittoi hänet puutarhaan Eedeniin tekemään siellä työtä ja 
huolehtimaan siitä. Herra Jumala käski ihmistä sanoen: "Voit vapaasti syödä mistä paratiisin puusta tahansa 
sen hedelmiä, mutta et hyvän- ja pahantiedon puusta. Koska kun siitä syöt, sinä varmasti kuolet." Herra 
Jumala sanoi, että ei ole ihmisen hyvä olla yksin. Minä teen hänelle sopivan apurin. Herra Jumala oli 
muovannut maan tomusta kaikki pedot ja linnut ja toi ne ihmiselle nähdäkseen, miten hän nimeää ne. 
Ja millä tahansa nimellä ihminen kutsui kutakin olentoa, se oli hänen nimensä. Joten ihminen antoi 
nimet kaikille karjaeläimille, pedoille ja linnuille, mutta Aatamille ei löytynyt sopivaa apuria. Joten 
Herra Jumala laittoi ihmisen syvään uneen ja ihmisen nukkuessa Hän otti yhden hänen kylkiluistaan ja 
laittoi tilalle lihaa. Ja sitten Herra Jumala teki naisen ottamastaan kylkiluusta. Ja Hän toi naisen miehen
luokse. Ja hän sanoi, että tämä se on, luu minun luustani, liha minun lihastani, häntä kutsuttakoon 
naiseksi. Sillä hänet oli otettu miehestä. Siitä syystä mies jättää isänsä ja äitinsä ollakseen yhdessä 
vaimonsa kanssa ja heistä tulee yhtä lihaa. Mies ja hänen vaimonsa olivat molemmat alasti eivätkä 
tunteneet häpeää. 

Eikö olisi mukava elää tuota aikaa? Kaunis paikka. Hyvä on, kerron aiheeni. Olen tuonut 
muutaman piirtoheitinkalvon, jotta voitte samalla katsoa kun puhumme aiheesta. Laitamme niitä yksi 
toisensa jälkeen näkyville. Olisiko täällä joku joka tulisi käyttämään tuota laitetta puolestani? Jos istut 
tuohon, kiitos paljon. Minä kerron tämän viikonlopun aiheen: mies, nainen ja Jumala. Meidän valamme ja 
suhteemme siten kuin Luojamme ne tarkoitti ja on eräänä päivänä palauttava ne meille. Me olemme 
kuolevan sivilisaation jäseniä. Historia tuntee 21 sivilisaatiota, jotka ovat nousseet valtaan ja kadonneet. Ja 
jokainen on jättänyt merkkinsä historiaan. Puhun sellaisista sivilisaatioista kuten kreikkalainen, kiinalainen 
ja roomalainen sivilisaatio - babylonialainen. Ne ovat tulleet ja menneet. Meolemme osa länsimaista 
sivilisaatiota, joka on tuhoutumassa. Jokainen näistä 21 sivilisaatiosta on tuhoutunut, ei ulkoisen 
sotilaallisen voiman takia, vaan sisältäpäin moraalisesti. Mitä enemmän sinuun hyökätään ulkoapäin sitä 
vahvemmaksi tulet. Mitä enemmän sinuun hyökätään sisältäpäin sitä heikommaksi tulet. Tämä on se syy, 
miksi Saatana yrittää tuhota kirkon sisältäpäin, koska hän tietää, että jos hän hyökkää kirkkoa vastaan 
ulkoapäin - se tulee vahvemmaksi. Vaimoni ja minä olemme olleet rautaesiripun takana muutaman 
kuukauden ja olen ollut bambuverhon takana Kiinassa ja siellä kirkko on vahva ja kasvaa! Koska siihen 
kohdistuu ulkopuolelta painetta. Mutta länsimainen kirkko on tuhoutumassa sisältäpäin. Sotilaallinen 
voima ei voi tuhota sivilisaatiota vaan se voi tuhoutua moraalisesti sisältäpäin. Kaikki sivilisaatiot 
nousivat, olivat huipulla ja sitten ne alkoivat rappeutumaan - ja katosivat. Länsimainen sivilisaatio on 
saavuttanut huippunsa ja on nyt matkalla alas. 

Kysymys kuuluu nyt: meneekö kirkko sen mukana? Ja se on melkoinen kysymys? Siihen on kaksi 
vastausta: toinen on kyllä - kirkko voi kadota sivilisaation mukana. Jos sivilisaatio vaikuttaa kirkkoon 
eikä kirkko vaikuta sivilisaatioon, niin silloin kirkko katoaa sivilisaation mukana. Mutta on toinen 
mahdollisuus, joka on tämä: kirkko ottaa käsiinsä johdon ja vaikuttaa sivilisaatioon ja kun sivilisaatio 
katoaa, kirkko nousee voimakkaana vaihtoehtoisena yhteiskuntana, joka kuuluu taivaan valtakuntaan. 
Se on taustatarina. Meneekö kirkko lännessä, lännen mukana? Tai kun länsi tuhoutuu, nouseeko 
kirkko? Se riippuu siitä, kuka vaikuttaa keneen. Pelastusveneen on oltava vedessä, mutta kun vesi 
pääsee pelastusveneeseen... Ymmärrättekö minua? Miksi merikelpoinen lautta vajosi? Koska vesi 
pääsi alukseen. Niin kauan kuin vene on vesillä, hyvin menee. Mutta kun vesi pääsee veneeseen, tulee 
ongelmia. Kirkon on oltava maailmassa. Mutta kun maailma pääsee sisälle kirkkoon, tulee ongelmia. 
Kirkon on vaikutettava sivilisaatioon sen hyväksi - toimimalla suolana ja valona. Mutta kun sivilisaatio
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sanelee kirkon sukupuoli-identiteetin, kuten nyt on tapahtumassa länsimaisessa maailmassa, silloin 
alus uppoaa. 

Erityinen asia, jota haluan painottaa, on sukupuoli-identiteetti. Enkä käytä tässä kohdassa sanaa 
sukupuoli, koska sukupuoli-identiteetti on jotain paljon isompaa kuin sukupuoli. Sukupuoli on 
yksinkertaisesti sitä, että oletko fyysisesti mies vai nainen. Sukupuoli-identiteetti käsittää paljon 
enemmän kuin fyysisen olemuksesi. Se käsittää myös sen oletko maskuliininen vai feminiininen. 
Sukupuoli-identiteetti käsittää miehen ja naisen välisen seksuaalisen eroavaisuuden lisäksi myös 
tunteellisen, älyllisen ja hengellisen eroavaisuuden maskuliinisen ja feminiinisen välillä. Me emme 
unohda Saatanan välineitä ja tiedämme, että hänen päätehtävänsä on tuhota se, minkä Jumala on 
luonut. Saatanallahan ei ole voimaa luoda - hän ei voi tehdä mitään tyhjästä. Hän ei voi sanoa: 
”Tulkoon...ja se tuli.” Saatana ei voi luoda - vain Jumala voi. Koska Saatana ei voi luoda hyviä asioita, 
hän saa viihteensä tuhoamalla hyviä asioita. 

Ja minä uskon, että teillä on hyvät tiedot tästä aiheesta täällä pohjoisilla saarilla. Saatana on 
alkuperäinen vandaali. Hänen turhautumisensa siihen, ettei ole saanut aikaan omaa kuningaskuntaansa,
purkautuu siinä, että hän tuhoaa kaiken hyvän, jonka Jumala rakentaa. Joten hän saa jännityksensä 
tuhoamalla asioita. Minä en aio puhua tästä, mutta te tiedätte, että Saatana tekee kaikkensa tuhotakseen
perheet. Koska Jumala loi perheet. Ja Saatana tekee kaikkensa tuhotakseen avioliitot, ryöstääkseen 
lapset perheiltä ja poistaakseen perheet maan päältä. Ja hän on onnistunut siinä. Me tiedämme, että 
Saatana on keskittynyt lasten tappamiseen kristityissä maissa. Siksi hän tappoi kaikki poikalapset 
Egyptissä, kun Mooseksen piti tulla. Siksi hän tappoi kaikki poikalapset Beetlehemissä, kun Jeesus 
syntyi. Ja siksi hän keskittyy kristittyihin maihin esittelemään aborttia. Ymmärrättekö mitä sanon? Me 
tiedämme kuinka hän toimii. Hän yrittää tuhota ihmisten kunnioituksen lakia ja järjestystä kohtaan. 
Hän yrittää tuhota lain ja järjestyksen ylläpitäjien kunnioituksen. Enkä sano tätä vain siksi, että olen 
täällä pohjoisella saarella. On olemassa järjestäytynyt yritys tuhota moraalin vartijoiden rauha Englannissa. 
Ja tuhota kunnioitus heitä kohtaan. Hän etsii tilaisuuksia tuhota järjestäytynyt hallitus. Koska Jumala 
viisaudessaan on antanut meille hallituksen. Valtio on Jumalan palvelustyötä, sanoo roomalaiskirje 13, 
rajoittamaan pahuuden työtä. Mutta Saatana on päättäväinen tuhotakseen tuon rajoituksen. 

Tämän viikonlopun aiheeni yksinkertaisuudessaan on tämä: Saatana yrittää tuhota eroavaisuuden 
miehen ja naisen välillä. Koska se on kaikkein kaunein asia, minkä Jumala loi. Kun Jumala loi miehen 
ja naisen, Hän sanoi, tämä on minun mestariteokseni. Se on paras asia, minkä olen koskaan tehnyt. 
Laitoin itseni siihen. Minun kuvani on siinä. Jumala ei koskaan kiitellyt puita, eläimiä tai lintuja, mutta
Hän sanoi niin, luotuaan miehen ja naisen - maskuliinisen ja feminiinisen. Ja Saatana yrittää tuhota 
tuon eroavaisuuden. Jokin aika sitten kävin kaupungissa ennen lähtöäni ulkomaille käydäkseni nopeasti 
leikkauttamassa hiukseni. Vein vaimoni ostoksille ja lopulta pääsin paikkaan, jossa sain hiusteni 
trimmaamisen - se oli unisex-liike. Ja erittäin viehättävä nuori nainen alkoi trimmaamaan hiuksiani. 
Katsoin peiliin ja omaksi ilokseni näin siinä vaimoni. Näin hänen olevan siinä kampaajalla komean nuoren 
mieskampaajan käsittelyssä. Olimme samassa liikkeessä. Katsahdimme toisiimme ja lähes purskahdimme 
nauruun - mutta mikä sekaannus. Se on ensimmäinen askel, jonka Saatana ottaa tuhotakseen tämän 
romanttisen eron miehen ja naisen välillä. Unisex - jos hän saa kaikki käyttämään farkkuja, hän on jo 
voitolla. Jos hän saa tuhottua eron, hän on saanut jalansijan.

Seuraava askel on homoseksuaalisuus. Se tarkoittaa, että hän sanoo naisille: te ette tarvitse miehiä.
Ja se tarkoittaa sitä, että hän sanoo miehille: te ette tarvitse naisia. Menin erääseen paikkaan jokin aika 
sitten, enkä yritä shokeerata teitä, vaan yritän olla realisti siinä, mitä sanon tänä viikonloppuna. Kysyin,
että missä minä olen yötä ja minulle sanottiin, että yövyt korityöntekijän luona koriverstaassa. Kun pääsi 
sinne havaitsin, ettei mies ollut naimisissa. Mietin, että osaako hän tehdä ruokaa - ehkä hän on hyvä kokki. 
Havaitsin, että talossa oli toinen nuori mies. Olin ollut talossa 20 minuuttia, kun näin heidän katsovan 
toisiaan erittäin epäterveellä tavalla ja koko asia oli selvää. Nuori mies oli kuollut siinä paikassa vain kaksi 
viikkoa aikaisemmin. Ja kun olin siellä korintekijää oltiin viemässä sairaalaan epäiltynä aidsista. Muistan 
hänet makaamassa lattialla nyyhkyttämässä ja kertomassa koko kammottavaa tarinaansa. Ja minä olin 
järjestelemässä kokousta hänen kirkossaan. Tämä on Saatanan työtä. 
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Viime vuonna Australiassa, olen varma, että te naiset, varsinkin ne joilla on hoitoalan tai 
lääketieteellistä kokemusta, tiedätte, että joskus kohdussa hedelmöitys tapahtuu väärässä paikassa - 
vatsaontelon alueella. Sinne syntyy kehittyvä alkio ja kyseessä on vaarallinen tilanne. Mutta lapsi voi 
pelastua ja tulla ulos keisarinleikkauksella. Viime vuonna Australiassa hedelmöitetty munasolu 
asetettiin miehen vatsaonteloon. Ja mies kantoi lasta täydet 9 kuukautta ja lapsi tuli ulos maailmaan 
keisarinleikkauksen avulla. Tämä on se maailma missä elämme nyt - kyseessä on kristitty maa. 
Tämähän tarkoittaa sitä, että nyt me voimme saada perheen, joka koostuu kokonaan miehistä. Ja 
muutaman vuoden kuluttua voimme valita jälkeläisemme sukupuolen. Ja jo nyt perheet tekevät 
aborttipäätöksiä vain sen takia, että sikiö on väärää sukupuolta. Ja tämä on Paholaisen työtä. Ja toivon, 
että vihaatte häntä. Hän yrittää tuhota Jumalan luoman järjestyksen. Ja on onnistunut siinä. Paholainen ei 
halua meidän olevan mies ja nainen - maskuliininen ja feminiininen. Pelkäänpä että ajatus on levinnyt 
hyvin laajalle, että kristityt ovat seksiä vastaan ja että Jumala on seksiä vastaan. Mikään ei ole kauempana 
totuudesta. Se on Saatana, joka tuhoaa seksin. Se oli Jumala, joka loi miehen ja naisen. Tässä on 
taustatarina, jota vasten voitte peilata sitä, mistä puhun tänään. Ja taistelu ei ole vain kirkko vastaan 
maailma vaan taistelu on kirkon sisällä. Ja taistelu on karismaattisen uudistumisen sisällä. 

Aivan käsittämättömän hienovaraisen petoksen avulla ihmisiä, jotka ovat Pyhän Hengen täyttämiä, 
johdetaan harhaan tässä asiassa. Voitteko uskoa sitä? Sen takia meidän ei pidä ainoastaan olla varuillaan ja 
kantaa vahvaa henkien erottelun kyvyn lahjaa, jotta tiedämme, mistä kaikki tulee vaan meidän on myös 
hallittava hyvin se, mitä Raamattu sanoo tästä aiheesta. Näin me voimme olla mallina maailmalle sen 
sijaan, että maailma asettelee toimintasuunnitelman kirkolle. Kirkko voi alkaa asettaa 
toimintasuunnitelman maailmalle. Tai ainakin se voi sanoa: meillä on parempi tapa - joka on Jumalan tapa. 
Hyvä on, tämä on riittävästi esittelyksi.

Haluan käyttää lopun ajan tänään Raamatun kahteen ensimmäiseen kappaleeseen. Koska niistä 
löydämme perusteet kaikkiin kysymyksiin, joita meillä on edessämme tänä päivänä. Kuinka toimin ei-
uskovan miehen kanssa? Vastaus on Genesiksen kappaleissa 1 ja 2. Miten on eron ja uudelleen 
naimisiin menemisen laita? Vastaus on Genesiksen kappaleissa 1 ja 2. Ja minä en sano, että koska minä
ajattelin näin vaan koska kun Jeesukselta kysyttiin erosta, hän viittasi Genesiksen kappaleeseen 2. Kun
Paavali käsitteli miehen ja naisen välisiä suhteita sekä miehen ja naisen rooleja kirkossa, hän meni 
Genesiksen kappaleisiin 1 ja 2. Toisin sanoen Genesis 1 ja 2 ovat valmistajan ohjeet. Hänen 
alkuperäinen tarkoituksensa. Mitä Jumalalla oli mielessään, kun hän loi meidät - maskuliinisen ja 
feminiinisen, miehekkään ja naisellisen, sukupuolen ja sukupuoli-identiteetin. Mitä hän ajatteli? Mitä 
oli hänen mielessään ja sydämessään? Miksi hän teki niin? Ja Genesiksen kappaleista 1 ja 2 löydämme
vastaukset ihmeellisesti kaikkiin niihin kysymyksiin, joista tänään keskustelemme. Ja 
valmistautuakseni näihin kysymyksiin olen lukenut viisi feminististä kirjaa. Jotta minä ymmärrän, 
mistä ihmiset puhuvat enkä lue vain Raamattua. Minä kuulen, mitä ihmiset sanovat. Ja asetan heidän 
puheensa siihen valoon, mitä Jumala sanoo. Ja luulen, että jokainen tässä huoneessa mukaan lukien 
puhujanne, huomaavat, että heidän on uudelleenajateltava sitä, mitä olemme olettaneet kristilliseksi 
tavaksi tällä alueella.

Tulemme havaitsemaan yllätyksiä tällä alueella sitä mukaa, kun etenemme - olen siitä melko 
varma. Hyvä on, jos joskus aloitat lukemaan Raamattuasi, vaikka olisit jäänyt jumiin Levitikukseen, olet 
ainakin päässyt läpi Genesiksestä. Muuten, jos jäät jumiin Levitikukseen, älä lopeta Raamattusi 
lukemista. Lue jokin toinen kohta ja palaa sitten. Älä yritä puskea itseäsi läpi, kun olet jumissa. Jos 
olet jumittunut Levitikukseen, mene ja lue Johanneksen evankeliumi ja palaa sitten Levitikukseen. Tai 
lue heprealaiskirjeet ja palaa sitten takaisin Levitikukseen ja huomaat ymmärtäväsi sitä hieman 
paremmin. Ei sinun tarvitse lukea sitä kerralla läpi. Jos jäät jumiin, lue jokin toinen osa siitä. Mitä 
enemmän luet koko kirjasta sitä enemmän ymmärrät yksittäisiä osia siitä. Jos olet lukenut Genesis 1:n 
ja 2:n viime aikoina, olet huomannut, että ne ovat kaksi erillistä esitystä luomistyöstä. Ne on kirjoitettu
täysin erilaisesta näkökulmasta. Ja tämä on sen takia, että koko totuutta monessa kohdassa Raamattua, 
ei voida antaa yhdellä esityksellä. Siksi koko totuutta Jeesuksesta ei voitu antaa yhdessä evankeliumissa. 
Jumala viisaudessaan antoi neljä kuvaa Jeesuksesta. Saadakseen koko totuuden esitettyä meille. Ja me 
tarvitsemme kaikki neljä. Matteus osoittaa meille juutalaisten kuninkaan. Markus osoittaa meille Ihmisen 
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Pojan. Luukas osoittaa meille maailman Pelastajan. Ja Johannes osoittaa meille Jumalan Pojan. Ja me 
tarvitsemme kaikki nuo kuvaukset, saadaksemme koko totuuden henkilöstä. 

Vastaavasti olette saattaneet havaita, että Kuninkaitten kirjat ja Aikakirjat käsittävät täysin saman 
ajanjakson historiassa. Mutta eri näkökulmasta. Ja me tarvitsemme molemmat kuvaukset, jos 
haluamme koko totuuden. Toisin sanoen Jumala antaa meille joskus kaksi, joskus kolme ja joskus jopa 
neljä ulottuvuutta, jotka katsovat samoja tapahtumia eri näkökulmista saadaksemme koko totuuden 
siitä. Jos haluat koko totuuden henkilöstä, sinun kannattaa, sen sijaan että katsot tuohon suuntaan tai 
tuohon suuntaan, se on hakuammuntaa. Todellisuudessa paras tapa selvittää totuus minusta on tuossa 
suunnassa. Miksi Jumala kertoi luomistapahtuman kahdesti? Kahdesta eri näkökulmasta. Koska on 
kaksi eri totuutta ja kaksi eri ulottuvuutta luomistapahtumassa. Ja mitä minä näytän teille, ennen kuin 
tämä päivä on lopussa, että jos näette vain toisen näistä totuuksista, te saatte luomisesta 
epätasapainoisen kuvan. Ja se on sitä mitä on tapahtumassa. Kristityt näkevät joko yhden tai sitten sen 
toisen suhteessa sukupuoleen. Ja jos he näkevät vain yhden kahdesta, he ovat epätasapainoisia. Ja koko
totuus kärsii, koska ei ole mitään niin vaarallista kuin puolitotuus. 

Annan teille pienen vihjeen. Genesis 1 sanoo, että mies ja nainen ovat tasa-arvoisia. Genesis 2 
sanoo, että mies ja nainen ovat eriarvoisia. Ja nuo kaksi ulottuvuutta ovat välttämättömiä. Ja me pidämme 
ne koossa koko totuutena. Jos näet vain osatotuuden, että olemme tasa-arvoisia, meistä tulee 
epätasapainoisia ja ajaudumme pois kurssilta. Tai toisaalta jos näemme osatotuuden, että mies ja 
nainen ovat epätasa-arvoisia, ajaudumme jälleen pois kurssilta. Yhden Uuden Testamentin jakeen 
mukaan, Pietarin, joka oli naimisissa, mistä olen iloinen. Koska kaikki ovat Paavalia vastaan, koska 
hän ei ollut naimisissa. Mutta Pietari sanoi tismalleen saman asian kuin Paavali ja hän oli naimisissa. 
Hänellä oli anoppi. Ja Pietari sanoi tämän, hän sanoi tämän aviomiehille. Älkää pitäkö vaimojanne 
vähempiarvoisina vaikka he ovat heikomman sukupuolen edustajia, koska te olette molemmat perillisiä 
yhdessä ikuiseen elämään. Älkää ylenkatsoko vaimojanne vaikka olette epätasa-arvoisia, koska olette 
molemmat tasa-arvoisia. Oletteko koskaan havainneet tuota jaetta? Se on totuus, jonka Pietari havaitsi 
Genesis 1:ssä ja Genesis 2:ssa ja laittoi ne yhteen. 

Ja valitettavasti on havaittavissa, että jotkin kristityt perustavat kaikki näkemyksensä miehen ja 
naisen suhteesta Genesis 1:n perusteella. Ja jotkut perustavat kaikki näkemyksensä Genesis 2:n perusteella. 
Ja Jumala antoi meille molemmat. Mitkä ovat nämä kaksi eri ulottuvuutta. Kun luet Genesis 1:tä ja suljet 
silmäsi, missä sinä olet? Kun luet Genesis 1:tä ja suljet silmäsi, mitä näet. Missä sinä olet? Oletko 
tehnyt niin? Ette ole, jos tulkitsen oikein kasvojenne ilmeitä. Mutta jos teette sen tänä iltana ja luette 
Genesis 1:n ja kysytte sitten itseltänne, missä minä olen? Olet avaruudessa. Olet taivaassa ja katsot alas. Ja 
näet kaiken sen tapahtuvan alapuolellasi, eikö. Se on sen kappaleen tunne. Se on sen kappaleen 
näkökulma. Se on Jumalan näkökulma ja se on taivaallinen näkökulma. Ja sinä katsot alas ja näet tämän 
pienen pallon täynnä nestettä. Ja sitten huomaat kuivan maan ilmestyvän ja katselet sitä välimatkan päästä. 
Ja sinä katsot sitä Jumalan kanssa taivaassa ja näet kaiken tapahtuvan siellä alhaalla. Eikö? Mikä on se 
hengellinen ääni, missä pastorit laulavat hengellisessä tilassa Genesis 1:stä ja katsovat sen tapahtumia 
enkeleineen kaikkineen. 

Mutta sitten kun luet Genesis 2:n ja suljet silmäsi ja kysyt itseltäsi: missä olet nyt? Olet maassa. Ja 
katselet ympärillesi. Et katsele sitä ylhäältä vaan olet itse asiassa Eedenin puutarhassa - tuossa on 
Adam ja eläimet. Toisin sanoen katselet sitä horisontaalisella tasolla. Genesis 1 on vertikaalinen ja 
Genesis 2 on horisontaalinen. Genesis 1:ssä painotus on Jumalan ja ihmisen suhteessa. Luojan ja 
Hänen luomakuntansa suhteessa. Kun Genesis 2:ssa painotus on noiden luomakunnan jäsenten välisissä 
suhteissa. Ihmisen ja eläinten suhteissa. Miehen ja naisen suhteessa. Ja tämä kertoo meille koko totuuden 
miehestä ja naisesta. Koska sukupuoli on mainittu molemmissa sekä Genesis 1:ssä että Genesis 2:ssa. 
Seksuaalisuutemme ei ole ainoastaan miehen ja naisen välinen suhde vaan suhteemme Jumalaan. Ja tässä 
on vielä jotain muuta. Toivon että teillä on sellainen Raamattu, jossa on eri tekstimuotoilu runoudelle ja 
proosalle eli kertovalle kirjallisuudelle.

Onko teillä Raamattunne painettuna? Kun teksti on proosaa eli kertovaa kirjallisuutta kuten 

Orig
in

al



65 / 335

sanomalehdessä, teksti kulkee sarakkeittain sivulta toiselle. Mutta kun se on runoutta, rivit ovat 
lyhyempiä. Onko teidän Raamattunne sellainen? No hyvä, hankkikaa sellainen Raamattu. On valtavan 
tärkeää, kun Jumala puhui proosamuodossa, Hän tarkoittaa yhtä asiaa ja kun Hän puhui runoutta, Hän 
tarkoittaa toista. Ja minä kerron teille, mikä on niiden ero. Tämä todella auttaa teitä ymmärtämään 
Raamattuanne paremmin. Kun Jumala puhuu proosaa, Hän puhuu teidän mielellenne. Hän antaa teille 
innostusta. Hän antaa teidän mielellenne ajatuksia. Mutta kun Hän puhuu runoutta, Hän antaa teille 
tunteita sydämeenne. Kun Hän puhuu proosaa, Hän puhuu omista ajatuksistaan teidän ajatuksiinne. 
Kun Hän puhuu runoutta, Hän puhuu omasta sydämestään teidän sydämeenne. Kun me muutimme 
vaimoni kanssa äskettäin, löysimme rakkauskirjeemme toisillemme, kun olimme kihloissa - sidottuna 
kiinni kääreelle. Otin niistä muutaman ja luin ne uudelleen. Olin kauhistunut. Kuinka epäkypsä mies 
voi kirjoittaa sellaista roskaa. Osa teistä tunnistaa itsensä tässä kohdassa. Kirjoititteko koskaan SWLK 
kirjeenne loppuun? Sealed with a loving kiss (=suljettu rakkauden suudelmalla) niiden kesken, joita ei 
ole vielä esitelty toisilleen. Muistan kuulleen erään nuoren miehen sanoneen tyttöystävälleen, että aina 
kun saan kirjeen sinulta, minä suutelen sitä. Koska ajattelen, että siinä on sinun huulipunaasi. Ja tyttö 
punastui ja sanoi, että oikeastaan minä kostutan kirjeen koiran nenänpäässä. Ja kaikki miehet jättivät 
suhteensa. 

Kuunnelkaa, tämä kirja on rakkauskirje. Ja nuo kirjeet, jotka löysimme vaimoni kansa, ovat 
murenemassa ja hajoamassa. Ei sen takia, että ne on kirjoitettu 30 vuotta sitten vaan siksi, että me 
luimme ne yhä uudelleen ja uudelleen. Ettekö tekin tee niin? Mutta emme me sentään lue päivän 
sanomalehteä kuin yhden kerran. Itse asiassa, jos saat kirjeen, jossa on ikkuna, sinun pitäisi sulkea 
talosi kaikki ikkunat ennen kuin avaat kirjeen. Tai muuten sinä hyppäät ulos jostain niistä. Mutta kun 
saat rakkauskirjeen. Muistan olleeni Royal Air Forcessa (Iso-Britannian lennosto), kun sain nuo kirjeet
ja säilytin niitä päällystakkini taskussa. Olin silloin kappalainen RAF:ssa miehen kanssa, joka on nyt 
professori, Finley Homes, tämän kaupungin yliopistossa. Hän oli toinen kappalainen ja me olimme 
yhdessä kappalaisia. Otin nuo kirjeet, joita olin säilyttänyt päällystakkini taskussa, ja luin ne yhä 
uudelleen ja uudelleen puristaakseni niistä joka ikisen pisaran mehua. Luin ne uudelleen kerta toisensa 
jälkeen. Huomaatteko, eivät ihmiset lue Raamattua ikään kuin se olisi lääkettä. On olemassa ihmisiä, 
jotka sanovat: "Kymmenen jaetta päivässä pitää paholaisen loitolla." Emme me kohtele rakkauskirjettä
sillä tavalla. 

Niissä kirjeissä jotka minä kirjoitin, oli niissä kaikkea muutakin kuten pieniä piirroksia, aika ajoin 
kokeilin runouttakin, eikö vain. Ainakin minä kokeilin, hän ei [naurahtaa vaimolleen]. Miksi kirjoittaa 
runoutta? Siksi että se tuntuu oikealta tavalta siinä tilanteessa. Voit puhua sydämestä toiseen. Kun 
proosa puolestaan on mielestä toiseen (head to head) kirjoitettua. Kun Jumala kirjoitti Raamatun, Hän 
käytti paljon proosaa, jotta voit ajatella sen kaiken itse oikealla tavalla mielessäsi, mitä Hän kertoo 
itsestään. Ja Hän kirjoitti paljon runoutta, jotta voit tuntea (tunteen tasolla) Hänet oikealla tavalla. Ja 
Genesis 1:ssä ja Genesis 2:ssa on molemmissa vain yksi jae runoutta kaikissa niissä kappaleissa. 
Kaikki muu on proosaa. Aamu ja ilta... se on proosaa. Tiedättekö mikä on se yksi jae Genesis 1:ssä, 
jossa Jumala purskahti runouden puolelle? Se on jae 27. Ja näin siinä sanotaan: "Ja Jumala loi ihmisen 
omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät." Ja tuohon 
yhteen jakeeseen Jumala on laittanut koko sydämensä ja Hän purskahti runouteen sitä kirjoittaessaan. 
Hän ei kirjoittanut runoa vuorista, puista, kaloista tai linnuista. Muut ihmiset ovat kirjoittaneet sellaisia
runoja. Jumala ei koskaan kirjoittanut runoa luonnosta. Mutta Hän kirjoitti runon sukupuolesta. Vain 
yhden jakeen ja se on runomuodossa. Toivottavasti Raamattunne osoittaa sen teille.

Ainoa jae runoutta Genesis 2:ssa on samasta aiheesta, eikö ole uskomatonta. Kun Jumala toi hänet 
(naisen) Aatamin luokse ja odotti, mikä olisi hänen reaktionsa siihen. Tämä on englanninkielinen 
käännös, tämä on tarkin käännös mitä olen löytänyt, alkuperäisestä hepreankielisestä jakeesta. "Wau, 
tämä on se!" [Puhuja huudahtaa äänekkäästi.] Anteeksi suorapuheisuuteni, mutta se oli sitä, mitä 
Aatami sanoi. Hepreankielellä. "Vihdoinkin, tämä on se!" No, se on ymmärrettävää, kun olet yrittänyt 
ystävystyä virtahevon ja kirahvin kanssa. Hän purskahti runouteen ja paljasti sydämensä. "Tämä on se!
Tämä on kuin minä, luu minun luustani, liha minun lihastani jne." Ja siinä kohdassa on siis runo. Eikö 
ole mielenkiintoista, että ainoa jae kummassakin kappaleessa, joka on runoutta, sydämen kieltä, on 
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kirjoitettu miehestä ja naisesta. Sukupuolesta. Sukupuoli-identiteetistä. Ja kaikki tämä on paljon ennen 
kuin synti astui kuvaan ja pilasi sen. Älä koskaan tavaa syntiä: s-e-x (S-u-k-u-p-u-o-l-i). Koska jos niin
teet, teet väärin. Se on Jumala, joka ajatteli asian niin kuin noissa runoissa sanotaan. 

Minulla oli etuoikeus saarnata avoimen taivaan alla kokouksessa, joka oli ensimmäinen kristillinen 
kokous tuossa paikassa. Uskonnolliset kokoukset olivat kiellettyjä tuossa paikassa, mutta yksi 
poikkeuslupa uskonnolliselle tilaisuudelle oli annettu. Ja se televisioitiin koko Kanadaan ja kaikkialle 
USA:han. Ja se tapahtui Niagaran putousten vieressä. Voitteko kuvitella puhuvanne Niagaran 
putousten taustajylinän päälle. Kolme miljoona gallonaa vettä minuutissa jylisee putouksesta alas - 
mikä näky. Ja oli minun vuoroni puhua ja olin ensimmäinen puhuja. Minä nousin ylös ja sanoin: 
"Haluaisin puhua teille siitä, mitä näette takanani. Koska minä todella tunnen miehen, joka teki sen." 
No, he näyttivät hieman yllättyneiltä. Mutta minä sanoin, kyllä, hänen nimensä on Jeesus. Ja ilman 
häntä ei ole mitään luotu, mikä on luotu. Ja ennen kuin hän teki tuolit ja pöydät, hän teki puut. Ja 
ennen kuin hän teki ikkunat, hän teki Niagaran putoukset. Mutta sitten jatkoin, että en aio puhua 
Niagaran putouksista, koska se on liian päivänselvää. Minä haluan puhua sukupuolesta. Haluan kertoa 
teille, että Jumala saa suurta tyydytystä sukupuolesta. No, sinne tuli pysäyttävä hiljaisuus vähän 
samankaltainen kuin on täälläkin. Ja kaikki kirkkoihmiset katselivat ympärilleen ja ihmettelivät, 
kuinka he ovat päätyneet tähän tilaisuuteen. Ja kaikki muut näyttivät yllättyneiltä kuullessaan 
saarnamiehen sanovat sellaista, koska ei ole tavallista kuulla sellaista alttarin puhujankorokkeelta täällä
pohjoisilla saarilla, eihän. 

Mutta sanoin, kuka sen päätteli ja suunnitteli. Kun nuori mies ja nuori nainen rakastuvat toisiinsa, 
vannovat sitoutuvansa toisilleen loppuelämäkseen, lähtevät kuherruskuukauden ajaksi täyttämään tuota
lupaustaan toisilleen eräässä kaikkein hienoimmissa nautinnoissa, jonka Jumala koskaan teki - Jumala 
on heidän kanssaan. Hän nauttii siitä heidän kanssaan, koska Hän näkee sen toimivan. Koska Hän sen 
keksi. No, seuraava puhuja oli roomalaiskatolinen pappi. Hän nousi ylös ja sanoi, en ole naimisissa 
enkä ole samankaltainen kuin he, mutta haluan puhua teille kuherruskuukaudesta. Kolmas puhuja oli 
helluntailainen pastori. Ja kun oli hänen vuoronsa, hän sanoi, että ette usko tätä. Kun tänä aamuna 
kysyin Herralta, mistä minun pitäisi puhua täällä, Hän sanoi, että kerro heille kuherruskuukaudestasi. 
Ja niinpä hän teki niin. No, minä sain selville vasta kun kokous oli jo päättynyt, putousten äärellä oli 
tuhansia ihmisiä kokoontuneena, että Niagara on kuherruskuukausien pääkaupunki tuossa osassa 
maailmaa. Ja kaikissa hotelleissa ja motelleissa on erityisjärjestelyt vasta naimisiin menneille heidän 
kuherruskuukauttaan silmällä pitäen. Siellä on täytynyt olla satoja vasta naimisiin menneitä pariskuntia
kuuntelemassa - olen niin iloinen että he saivat kuulla sitä, mitä heille puhuimme. Jotain todellista, 
jotain merkityksellistä heidän elämälleen. Mutta minä halusin heidän tietävän, että se oli Jumala, joka 
sen keksi. Ja Jumala nauttii, kun se toimii niin kuin sen pitääkin. Ja Hän on antanut meille valmistajan 
ohjeet sitä varten. 

Mutta nyt tulemme siihen vaiheeseen, jossa laajennan keskustelua hieman tarkempiin 
yksityiskohtiin. Minä lopetan puheeni tasan kello kymmenen. Sopiiko se teille? Se antaa minulle 7-8 
minuuttia puheaikaa. Jatkamme huomenna aamulla, mutta minä yritän rakentaa tässä hyvin tärkeän 
perustuksen. Joten katsotaanpa Genesiksen kappaletta yksi ja sen yhtä kappaletta, missä on runoutta. Ja 
eräs ensimmäisistä asioista, jonka havaitsin, oli se, että Jumala ei tehnyt meitä mieheksi ja naiseksi vain 
siksi, että lisääntyisimme. Koska kun Hän käski meitä lisääntymään ja täyttämään maan, Hän palaa 
takaisin proosamuotoon. Ja kun Hän kertoi eläimille, että heidän on lisäännyttävä, Hän kertoi sen 
proosamuodossa. On siis olemassa jotain miehissä ja naisissa, joka ei liity lisääntymiseen. Sillä on 
jotain tekemistä Hänen kuvansa kanssa. No tuo on shokki. Valitettavasti suurin osa kristityistä muuttuu
niin hengelliseksi, että he eivät käsitä tätä. He eivät näet, että on perustavalaatuinen yhteys 
seksuaalisuuden ja hengellisyyden välillä. Ja tulen näyttämään teille tämän viikonlopun aikana, että se 
kulkee läpi koko Raamatun. Se on eräs syy sille, että Raamatun keskellä on rakkauslaulu, jossa ei 
kertaakaan edes mainita Jumalaa. Se on nimeltään Korkea veisu (Song of Solomon englanniksi). Ja 
siinä ei ole hengellistä tosiasiaa sisällä. Siinä ei ole mitään taivaasta tai rukouksesta. Jumalaa ei 
mainita. Se on rakkauslaulu nuoren miehen ja nuoren naisen välillä. Ja tulette hämmästymään siitä, 
millaisiin vaikeuksiin ihmiset joutuvat yrittäessään tulkita sitä. Minäkin yritin lukea sitä enkä erottanut 
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päätä hännästä. Minulle ei ollut kukaan opettanut sitä pyhäkoulussa. Ehkä he ajattelivat, että olen liian 
nuori.

Minä aloin tutkia Korkeaa veisua niihin aikoihin, kun sain äänenmurroksen. Ja luin sen ja 
ihmettelin, että mitä ihmettä tuollainen tekee Raamatussa. Jumala on laittanut sen siihen, koska siinä on 
varmasti jokin piilotettu viesti - ajattelin. Tutkiakseen minua ja sitä, kuinka hengellinen minä todella olen. 
Koska ihmiset kertoivat minulle, että se on täynnä hengellistä merkitystä. Minä en löytänyt niitä. Luin 
siitä lauseen, jossa sanotaan: rintojeni välissä. Ja sitten luin eräästä kommentaarista sen tarkoittavan 
Uuden ja Vanhan Testamentin väliä. Ja minä ajattelin: "Herra, auta minua!" Minä olen hengellisesti 
sokea, koska en minä näe siinä Uuden ja Vanhan Testamentin väliä. Minä en vielä tuohon aikaan 
ymmärtänyt, että eräs kristillisyyden vaaroista on päätyä ylihengelliseksi. Silloin ei eletä oikeassa 
maailmassa. Raamattu on todellisen maailman todellinen kirja. Ja kertoo todellisista henkilöistä. Ja et 
ehkä ole koskaan havainnut, että noin puolet ihmisistä täällä pohjoisilla saarilla on miehiä ja puolet 
naisia. Ja se oli Jumala, joka niin järjesteli. Ja se oli Hän, joka sen suunnitteli niin. Se ei ole niin kuin 
eläimillä on, että voisimme lisääntyä. Se on niin sen takia, että me voimme heijastaa Hänen kuvaansa. 
Ja Hän näki tuon upean eron miehen ja naisen välillä. Heijastus. Hänestä itsestään. 

On olemassa kaksi tai kolme tapaa lähestyä tuota hämmästyttävää lausetta. Yhteen ja samaan 
lauseeseen ja runoon on laitettu kaksi asiaa. Jumalan kuva, mikä on ehdottomasti korkein asia, mitä 
meistä voidaan sanoa. Ja sitten sukupuoli samassa lauseessa. Joillain kristityillä ei ole kykyä käsitellä 
tuota asiaa. Koska he eivät ole koskaan saaneet kokonaista käsitystä elämästä. Ja pääsyy sille on, että 
me olemme perineet kreikkalaisen tavan ajatella emmekä heprealaista tapaa. Kreikkalaiset eivät koskaan 
voineet laittaa hengellistä ja fyysistä maailmaa yhteen, mikä on syy siihen, että jotkin kreikkalaiset 
muuttuivat ylihengellisiksi ja osa ylifyysisiksi. Mutta he eivät koskaan osanneet suhteuttaa näitä kahta 
maailmaa keskenään. Ja koska oppilaitosjärjestelmämme perustuu, ei Raamattuun, vaan kreikkalaiseen 
ajattelutapaan, mekään emme osaa yhdistää niitä keskenään. Ja meidän hienot julkiset rakennuksemme 
perustuvat kreikkalaisten temppeleihin - olette varmasti havainneet sen. Ja fyysinen ja hengellinen 
maailma pysyvät erillään. Ja minäpä sanon teille, että ne ovat kauempana toisistaan pohjoisilla saarilla kuin 
muualla Isossa-Britanniassa. 

Olin vieraana perheessä lounasaikaan, joka oli hyvä lounas, hyvin tehty ja kuuma ja olin nälkäinen. 
Ja talon isäntä kääntyi puoleeni ja kysyi voisinko sanoa rukouksen heidän puolestaan. Ja minä pystyin 
lukemaan hänen kasvoiltaan, että hän halusi mukavan, pitkän rukouksen. Ja minä sanoin: "Herra, olen 
valmis tähän ja se on valmis minuun. Kiitos." Ja avasin silmäni. Ja vanhempien kasvoihin oli kirjoitettu, 
että tämä Jumalan miehen kuva on langennut. He ajattelivat viihdyttävänsä erittäin hengellistä miestä. 
Mutta entäpä lasten silmät? Teidän olisi pitänyt nähdä lasten silmät. Se oli puhetta minun sydämeeni! Tämä 
oli meidän sydämemme mukainen mies! Se on siis uskontoa kuten tiedätte. No, te nauratte, mutta tehän 
tiedätte, että tilanne on murheellinen.

Tiesittekö, että juutalaisten rukouskirjassa on rukous, joka lausutaan, ennen kuin mennään vessaan. 
Ylistä Jumalaa fyysisestä vapautuksesta. Ja sitten kun et enää kykene hallitsemaan rakkoasi tai suoltasi, 
sinä toivot, että olisit ylistänyt Jumalaa siitä fyysisestä toiminnallisuudesta. Se on eräs korkean iän 
mukanaan tuoma nöyryytys. Noiden asioiden kontrollin menettäminen. Juutalaiselle kyseessä ei ole mitään 
ristiriitaista siinä, että he sanovat, Herra tuo tuntuu hyvältä, minä ylistän sinua siitä, että kehoni on niin 
ihmeellisesti ja pelottomasti tehty. Ylihengellisille tuo on lähes jumalanpilkkaa. No, toivottavasti te ette 
lähde täältä ja kerro ihmisille, että kuulitteko, mitä se kauhistuttava saarnaaja sanoi. Hän oikeasti sanoi 
ääneen jotain sellaista, minkä Jumala on luonut. Huomaatteko, mistä minä puhun teille. Me luemme siis 
Jumalan kuvasta, miehestä ja naisesta, johon emme osaa samaistua. Tässäpä teille kuva, johon osaatte 
samaistua. 

On olemassa ihmisiä, jotka yrittävät sanoa, että Jumala antoi kuvansa, jakoi kuvan kahteen 
osaan ja antoi puolet kuvastaan miehelle ja puolet naiselle. Mukava teoria. Ja täyttä roskaa. Mutta minä 
olen sen kuullut - ehkä tekin. Minä haluaisin ajatella, että Jumala antoi minulle "oikeudenmukaisuuden" 
puolikkaan ja vaimolleni "armon" puolikkaan ja yhdessä voimme esittää kokonaisen kuvan lapsillemme. 
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Mutta todellisuudessa Jumala sanoi meille molemmille, että olkaa oikeudenmukaisia ja armahtavaisia. 
Olisi niin mukava ajatella, että Jumala antoi minulle kovemman puolen luonteestaan ja vaimolleni 
pehmeämmän puolen siitä. Mutta ei. Jos se olisi totta, että puolet Hänen kuvastaan olisi miehellä ja puolet 
naisella, me emme voisi sanoa, että Jumalan täyteys tuli Jeesukseen ruumiillisesti [tämä sanotaan 
Raamatussa]. Koska hän on mies tai oli mies. Ja hän oli Jumalan kuvan ilmentymä kehollisesti. Joten siinä 
on ristiriita. 

On toisia, jotka yrittävät sanoa, että mitä tarkoittaa se, että Jumala ei ole vain yksi henkilö. Hän on 
kolme henkilöä yhdessä. Hän on yhdistetty henkilö. Hän on pieni perhe. Hän on kolminaisuus. Hän on 
kolmoset vaikka ei olekaan, joten me käytämme sanaa kolminaisuus. Hän on kolme yhdessä. Ja Hän 
halusi kommunikoida oman kuvansa sisällä. Me emme saa Hänen kuvaansa vain yhdestä vaan meillä 
on oltava enemmän kuin yksi. Joten hän teki meistä hieman vähemmän kuin kolme, joten hän teki 
meistä kaksi yhdessä. Tämä yhdistetty henkilö, joka on Jumala. Kyseessä on mielenkiintoinen teoria. 
Mutta en usko, että se on sitä, mitä Hän tarkoitti. Minä palaan takaisin tähän. Se tarkoittaa, että olipa 
kyseessä sitten mies tai nainen, ne molemmat kantavat Jumalan kuvaa maskuliinisuudessaan ja 
feminiinisyydessään. Mikä tarkoittaa, että suhteessamme Jumalaan pystysuunnassa, me olemme täysin
tasavertaisia. Se tarkoittaa, että naiset eivät ole sitä, miten heitä monissa paikoissa ja eri aikoina on 
kohdeltu - tavallaan ihmistä alempana olevana lajina. Tai alempiarvoisena Jumalan henkilöitymänä. 
Koko Raamattu perustuu Genesis 1:n totuuteen, että suhteessaan Jumalaan nainen on yhdenvertainen 
miehen kanssa. Ja ikuisen arvokas. Ja huomenna näemme, että kun Jeesus tuli, hän esitti käytännössä 
tuon samanarvoisuuden lähes kaikessa, mitä hän sanoi tai teki. Mikä oli erittäin epätavallista 
muinaisessa maailmassa. Kello on lähes kymmenen. Lupasin lopettaa ja lopetan tähän. Mutta jos tämä 
on sitä, mitä saatte minulta, te olette vastaanottaneet vasta puolet totuudesta - Genesis 1:n. Mutta 
Genesis 2:ssa on totuuden toinen puolikas. Ja tarkastelemme sitä huomenna. 

"Isä, kiitän sinua siitä, että olemme niin pelottomasti ja ihmeellisesti tehty. Kiitän Sinua siitä, että 
Sinä olet asiat järjestellyt tällä tavalla. Että mies ja nainen ovat Sinun luomiasi. Sinun kuviasi. Ja että 
olemme ikuisen arvokkaita Sinun puoleltasi. Ja että meidän pitäisi arvostaa Sinun kuvaasi toisissamme. 
Herra, kun tutkimme sanaasi yhdessä, anna meidän innostua totuudesta. Totuudesta, joka irrottaa meidät 
tämän maailman kahleista. Ja pääsemme omaan vapauden maailmaamme. Jumala, vapauta meidät 
sellaiseksi kuin sinä tarkoititkin. Löytääksemme todellisen identiteettimme ja todellisen 
seksuaalisuutemme. Jeesuksessa Kristuksessa, Herrassamme, ja Hänen nimensä tähden. 

"Totisesti Hän on sanonut minulle, kun uskon Häneen, minä teen samoja töitä kuin Hän on tehnyt ja 
jopa suurempia tekoja kuin ne, koska Hän menee Isän luokse.” (Joh. 14:12), henkilökohtaistettu

”...minä elän suuressa odotuksessa.” (1. Piet. 1:3), henkilökohtaistettu

”Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa.” (1.
Kor. 14:1) 

”Profeetoista saakoon kaksi tai kolme puhua, ja muut arvostelkoot; mutta jos joku toinen siinä istuva saa
ilmestyksen, vaietkoon ensimmäinen. Sillä te saatatte kaikki profetoida, toinen toisenne jälkeen, että kaikki
saisivat opetusta ja kaikki kehoitusta. Ja profeettain henget ovat profeetoille alamaiset; ” (1. Kor. 14:29-32)
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Johtajuus on miesten – Miesten ja naisten vastuut – osa 2 / 4

Tekijä: David Pawson
Lähde: http://davidpawson.org/audio-player/?resource=549

Hyvä on. Minä aion lukea loppuosan kappaleesta kaksi ja kokonaan kappaleen kolme. Ja voitteko 
olla lukematta itse, antakaa minun lukea teille. Sopiiko? Jättäkää Raamattunne rauhaan. Voitte katsoa 
Raamattuanne myöhemmin. Minä pidän Raamatun lukemisesta ihmisille, mikä tarkoittaa heidän 
silmiään eikä ainoastaan korvia. Eikä varsinkaan heidän päälakeaan. Herra Jumala sanoi, että ei ole 
ihmisen hyvä olla yksin. Minä teen hänelle sopivan apurin. Herra Jumala oli tehnyt kaikki maan pedot 
ja taivaan linnut ja Hän toi ne nyt ihmiselle ja katsoi, millä nimellä hän niitä kutsuisi. Ja millä tahansa 
nimellä ihminen kutsui eläintä, se oli hänen nimensä. Luulenpa, että haluan selittää tuon kohdan. 
Raamatussa voit nimetä vain sellaista, mikä on sinun vallassasi. Siksi vaimoni ja minä annoimme 
nimet kolmelle lapsellemme. Se on syy siihen, miksi minä annoin nimeni vaimolleni, kun me 
menimme naimisiin. Se on syy, miksi luin psalmista aikaisemmin tänään aamulla, että ihmisen ei pidä 
nimetä tähtiä. Minä (Jumala) kutsun tähtiä nimellä. Tämän pitäisi tehdä lopun horoskoopeista. Meillä 
ei ole vaikutusvaltaa tähtiin, joten meidän ei pitäisi nimetä niitä. Jumala on nimennyt tähdet. 
Ymmärrättekö mitä minä sanon? Kuinka julkeamme kutsua sitä Halleyn komeetaksi? Se on Jumalan 
komeetta. Ymmärrättekö että Raamattu sanoo: "Aatami, voit nimetä eläimet. Aatami, voit nimetä 
vaimosi, mutta minä nimeän tähdet." Ihmisen ylpeys sai hänet nimeämään tähdetkin. Ja Jumala ei 
luonut meitä hallitsemaan tähtiä vaan Hän antoi meille maan vallattavaksi ja hallittavaksi. 

Nimeäminen ei ole vain nimikyltin antamista vaan nimeäminen on ilmaus vallasta. Läpi 
kirjoitusten. Ja ihmisillä ei ole valtaa nimetä tähtiä. Olisi ollut parempi, jos tähdillä ei olisi nimiä, ja me 
vain tuijottaisimme tähtiä ja ylistäisimme Jumalaa. Jumala, sinä tiedät niiden nimet, minä en. Minä olen 
luultavasti yksi niistä harvoista, joka ei tiedä, minkä eläinradan merkin alla olen syntynyt. Kuka teistä 
ei tiedä? Nostakaa kätenne ylös kanssani, jos ette tiedä? Eikö olekin onnellinen asia, että emme tiedä? 
Mikä etuoikeus se onkaan. Minä en koskaan lue horoskooppiani. Älkääkä koskaan ajatelko, että, koska
Beetlehemissä oli tähti, että se antaa hyväksynnän astrologialle. Koska astrologiassa uskotaan, että 
tähtien asento vaikuttaa lapseen, kun se syntyy. Mutta Beetlehemissähän se oli lapsen asento, joka 
vaikutti tähtiin. Älkää sekoittako niitä. Minä ajaudun sivuraiteelle. Hyvä on, palataan takaisin.
Joten millä tahansa nimellä Aatami kutsui elävää olentoa, se oli sen nimi. Joten ihminen antoi nimet 
kaikille eläimille, niin karjalle, pedoille kuin linnuillekin. Mutta Aatamille ei löytynyt sopivaa apuria. 
Joten Herra Jumala antaa ihmisen mennä syvään uneen. Ja kun ihminen nukkui, häneltä otetiin yksi 
kylkiluu. Ensimmäinen leikkaus nukutuksessa. Ja Herra täytti tuon paikan lihalla. Ja sitten Herra 
Jumala teki naisen kylkiluusta, jonka hän oli ottanut. Ja Hän toi sen miehen luokse, joka sanoi: "Tämä 
on se! Luu minun luutani. Liha minun lihaani. Häntä kutsuttakoon naiseksi." Miehestä hänet on otettu. 
Ja tästä syystä mies jättää isänsä ja äitinsä ja menee yhteen vaimonsa kanssa - ja heistä tulee yhtä lihaa.
Mies ja hänen vaimonsa olivat molemmat alasti eivätkä he tunteneet häpeää. 

Käärme oli kaikista Herra Jumalan luomista villieläimistä juonikkain ja se sanoi naiselle: "Sanoiko 
Jumala todellakin, että ette saa syödä kaikista puista puutarhassa?" Nainen vastasi käärmeelle, että 
kyllä me saamme syödä kaikista puista puutarhassa paitsi siitä yhdestä, joka on keskellä puutarhaa. Ja 
me emme saa koskea siihen tai muuten kuolemme. "Ette te varmana kuole", sanoi käärme naiselle. 
Hän tietää, että kun syötte siitä puusta teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee kuin Jumala tuntien 
hyvän ja pahan. Kun nainen havaitsi, että puun hedelmät olivat hyvää ruuaksi ja miellyttävät katsella ja
hyvä tapa hankkia viisautta, hän otti ja söi niitä. Ja hän antoi myös miehelleen, joka söi sen. Sitten 
heidän molempien silmät avautuivat. He huomasivat olevansa alasti. Joten he punoivat viikunanlehtiä 
yhteen. Oletteko nähneet viikunanlehtiä? Tiedättekö minkä muotoisia ne ovat? Ne on täynnä reikiä. He
sitoivat viikunanlehtiä yhteen peitelläkseen itsensä. Sitten mies ja hänen vaimonsa kuulivat Herran 
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Jumalan kävelevän puutarhassa. Ja he piiloutuivat Herra Jumalalta puutarhan puiden joukkoon. Herra, 
Jumala, kutsui miestä: "Missä sinä olet?" Kuulin äänesi ja piilouduin, koska minä olen alasti. "Kuka 
kertoi sinulle, että olet alasti?", kysyi Herra Jumala. "Oletko syönyt siitä puusta, josta käskin teidän 
olemaan syömättä?", jatkoi Herra Jumala. Ja mies sanoi: "Tämä nainen jonka toit tänne, hän antoi 
minulle ruokaa siitä puusta ja minä söin." Mikä pelkuri hän onkaan, eikö vain. Tyypillinen mies.
Jos nainen putoaa tuolilta keskellä huonetta, hän sanoo: "Minä putosin tuolilta keskellä huonetta." Kun
mies putoaa tuolilta keskellä huonetta, hän sanoo: "Kuka on laittanut tuon tuolin tuohon keskelle 
huonetta?" Pelkään pahoin, että saarnaan tässä itseäni vastaan. Mutta Aatami sanoi: "Tämä nainen..." 
Se on sinun syysi Herra, jos et olisi antanut minulle naista tätä ei koskaan olisi tapahtunut. Aatami ei 
puhunut tuolla tavalla, kun näki naisen ensimmäistä kertaa, eihän? Sitten, Herra, Jumala sanoi naiselle:
"Mitä sinä olet mennyt tekemään?" Nainen sanoi: "Käärme petti minua ja minä söin." Joten Herra 
Jumala sanoi käärmeelle, koska olet tehnyt tämän, sinä olet kirottu kaikkien eläinten ja karjan 
joukosta, sinä matelet mahallasi ja syöt maan tomua kaikki elinpäiväsi. Ja minä laitan vihollisuuden 
sinun ja ihmisen välille sekä sinun jälkeläistesi ja hänen jälkeläistensä välille. Hän murskaa kallosi, 
mutta sinä isket häntä kantapäähän. Naiselle hän sanoi: "Minä suuresti lisään sinun kipujasi 
raskaanaoloaikana." Huomatkaa sana "lisään". Kipuja oli jo olemassa, mutta hän lisäsi niitä suuresti. Ja
kivulla sinä synnytät lapsesi. Sinun halusi tulee olemaan mieheesi, joka hallitsee sinua. Ja Aatamille 
hän sanoi, koska kuuntelit vaimoasi ja söit puusta josta olin sinua kieltänyt syömästä, maa olkoon 
kirottu sinun takiasi. Raskasta työtä tekemällä sinä saat siitä elantosi ja se tuottaa piikkejä ja 
rikkakasveja ja sinä syöt kedon kasveja ja hiki kasvoillasi sinä hankit siitä ruokasi ja palaat maaksi 
sillä siitä sinut on otettu. Maan tomua sinä olet ja maahan sinä palaat.

Kaikki mitä aion sanoa tämän illan ja huomisen aamun välisenä aikana, näkyy ruudulla juuri nyt. 
Se on tiivistelmä. Siinä näkyy kokonaiskuva kaikesta siitä, mitä aion kertoa teille. Nyt otan sen pois. Ja 
alamme rakentamaan sitä askel askeleelta. Näkevätkö kaikki. Aloitamme sitten Genesiksen kappaleesta 
yksi kuten teimme eilen. Tuo pystysuora viiva, jonka päällä on Jumala ja sen symboli, joka on kolme 
toistensa päälle menevää rengasta. Kolme yhdessä. Kolminaisuus. Ehkä olette nähneet sen joskus kirkossa, 
koska se on kolminaisuuden symboli. Sitten siinä on miehen ja naisen symboli. Miehen symboli on 
ympyrä, josta nousee oikealle yläviistoon nuoli ja naisella suoraan alaspäin risti. Mutta minä laitoin ne 
kaksi yhteen - yhdistin ne. Koska Genesiksen kappaleessa yksi ei ole erilaisuutta välillämme. Mies ja 
nainen ovat yhtenäisiä Jumalan näkökulmasta. Mies ja nainen ovat tasa-arvoisia, yhtä arvokkaita ja ikuisen 
arvokkaita Jumalan näkökulmasta. Ja Genesis 1 puhuu jokaisen miehen ja naisen arvokkuudesta ja 
kohtalosta. Ja kyseisessä suhteessa Jumalan ja meidän välillämme ei ole eroa. Miehen ja naisen välillä 
hengellisessä kyvykkyydessä, hengellisessä arvossa, ja elintärkeää havaita että Raamatun ensimmäinen 
lause sukupuolesta sanoo, että olemme yhdenmukaisia (equal englanniksi) Jumalalle. Ja me emme saa 
koskaan unohtaa sitä. 

Kerroin eilen, että on tärkeää omistaa sellainen Raamattu, jossa näkyy eri tekstimuotoiluin se, kun 
Jumala puhuu proosaa ja milloin runoutta. Ja kun sinulla on oikeanlainen Raamattu, proosa on kuin 
lukisit sanomalehteä kahdessa sarakkeessa olevaa tekstiä. Mutta runous on kirjoitettu lyhyemmillä 
riveillä. Tarkista nyt Raamatustasi, jos sinulla on sellainen. Ja ainoa jae Genesis 1:ssä runoutta on jae 
27. Ja se on jae, jossa Jumala purskahti runouteen, koska siinä kohdassa hän puhuu omasta 
sydämestään sinun sydämeesi. Kertoen omista tunteistaan sinua kohtaan. Kun proosassa hän 
kommunikoi ajatuksiaan sinun ajatuksiisi eli päästä päähän. Ja on erittäin tärkeää tietää, kun luet 
Raamattuasi, milloin Jumala kertoo ajatuksiaan päähäsi ja milloin tunteitaan sydämeesi. Ja tässä 
yhdessä jakeessa, joka on runoutta kappaleessa yksi, Jumala puhuu omasta kuvastaan ja meidän 
seksuaalisuudestamme yhdessä ja samassa pienessä runossa. Minä olen yrittänyt laittaa sen 
englanninkieliseksi runoksi ja näin minä sen käänsin, anteeksi että se on kömpelö: "To resemble 
Himself, God created mankind, to reflect Himself, His own heart in mind, to relate each other male 
and female intertwined." Tuo antaa ajatuksen siitä jakeesta. Se on pieni runo. Miksi Hän yhdisti 
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Jumalan kuvan sukupuoleen. Me tarkastelimme lukuisia vaihtoehtoja eilen emmekä voi luetella niitä 
uudelleen. Loppujen lopuksi se mitä hän sanoo on sitä, että olimmepa miehiä tai naisia, maskuliinisia 
tai feminiinisiä. Ja mehän teimme eron sukupuolen, mikä on fyysinen asia, ja sukupuoli-identiteetin 
välillä, joka on fyysinen, tunteellinen ja luonteeseen liittyvä asia. Olemme maskuliinisia tai 
feminiinisiä sukupuoli-identiteetiltämme. Olemme miehiä tai naisia sukupuoleltamme. Ja Genesis 
1:ssä todella käsitellään sukupuoli-identiteettiä. 

Koska välillämme on olemassa ero. Tuo mies joka putoaa tuolilta keskellä huonetta, puhuu 
sukupuoli-identiteetistään käsin eikä sukupuolestaan - hän puhuu maskuliinisella tavalla. Ei feminiinisellä 
tavalla. Ja kun laitat joukon miehiä yhteen, havaitset, että he voivat puhua asioista - hyvin pitkän ajan. 
Laita joukko naisia yhteen ja kuulet heidän juttelevan ihmisistä - yhtä pitkän ajan. Se on sukupuoli-
identiteettiero. Ja kiitos Jumalalle siitä! Ja kumpikin tarvitsee toistaan. Se on Genesis 1:ssä pystysuora 
viiva - Jumala loi ihmisen ja sana man Genesis 1:ssä ei ole yksilö vaan ihmiskunta. Se on yhteisösana 
joka tarkoittaa kaikkia. Kun taas Genesis 2:ssa ihmisestä tulee yksilö nimeltään Aatami. Mutta Genesis
1:ssä kyseessä ei ole yksilö, kun Jumala loi ihmisen - hän loi ihmiskunnan. Ja se oli Jumala joka keksi 
sukupuolen ja Jumala joka loi meidät mieheksi ja naiseksi - maskuliiniseksi ja feminiiniseksi. Se on 
hänen ajatuksensa. Ja jokainen yritys tuhota tuo eroavaisuus, on todellisuudessa yritys tuhota Jumalan 
luomaa. Ja sitä tapahtuu kaikkialla maailmassa parhaillaan. Nyt menemme pidemmälle Genesis 2:een.
Genesis 2:ssa olemme nähneet sellaista, jota kutsun horisontaaliseksi suhteeksi. Genesis 1:ssä suhde on
Jumalan ja ihmiskunnan välinen kun Genesis 2:ssa suhde on luotujen olioiden välinen. Ihmisen ja 
eläinten välillä ja miehen ja naisen välillä. Ja tämä on se, missä on iso ero luotujen olioiden välillä. 
Genesis 2:ssa Jumala sovittaa yhteen luotujaan. Suhteuttaa niitä toisiinsa. Niiden välillä on järjestys, 
jotta ne voivat elää maapallolla ja voivat elää harmoniassa ja rauhassa. Eräs suosikkisanoistani on 
shalom. Kuinka moni teistä tuntee sen sanan - shalom? Minun tuskin edes tarvitsee selittää sitä. Se 
tarkoittaa että olet rauhassa itsesi kanssa, rauhassa muiden ihmisten kanssa, rauhassa muun luomakunnan 
kanssa ja rauhassa Jumalan kanssa. Se tarkoittaa kaikkia noita neljää asiaa. Ja jos olet koskaan ollut 
kävelyllä koirasi ja lastesi kanssa kauniina päivänä ja olet kiittänyt Jumalaa kaiken luodun kauneudesta ja 
koiristasi ja lapsistasi - olet silloin shalom. Olet rauhassa maailman kanssa. Olet sopusoinnussa jokaisen 
luomakunnan osan kanssa ja Luojan kanssa. Se on sitä mitä Jumala tarkoitti, kun hän loi maailman. 

Tuon sanottuani huomaatte kuitenkin, että viiva, joka yhdistää miehen ja naisen, ei ole suora. Olen 
kallistanut sitä kertoakseni teille, että se oli Jumala, joka teki sen kaltevaksi Genesiksen kappaleessa 2. 
Ja tästä näkökulmasta, jos olemme teknisiä, mies ja nainen eivät ole yhdenvertaisia. Eikä Jumala 
tarkoittanut miehen ja naisen välisen suhteen olevan demokratia. Eikä hän tarkoittanut sen suhteen 
olevan diktatuuri. Ne ovat kaksi ääripäätä, joista kumpikaan ei ollut Jumalan malli. Ne kolme asiaa, 
jotka naisen luomisesta kerrotaan Genesiksen kappaleessa 3, kaikista kerrotaan Uudessa Testamentissa,
ovat nämä: nainen tehtiin miehestä, miestä varten ja miehen jälkeen. Jokainen noista kolmesta asiasta 
on olennainen ymmärtääksemme Jumalan luomisjärjestystä. Ensinnäkin nainen tehtiin miehestä. Se on
perustavaa laatua oleva totuus. Mies tehtiin maan tomusta, mutta naista ei tehty tomusta. Jumala olisi 
voinut sanoa: "Hyvä on, minä teen naisen tomusta." Hän olisi voinut tehdä sen samalla tavalla kuin 
teki Aatamin, mutta hän ei tehnyt niin. Hän tarkoituksellisesti valitsi naisen tehtäväksi miehestä. Siihen
on erityinen ja perustava syy. Minun Raamatussani lukee "kylkiluu", mutta siinä on pieni huomautus, 
että se ei tarkoita sitä. Ja se ei todellakaan tarkoita sitä. Me olemme juuttuneet kylkiluihin, mutta 
minulla on kaikki kylkiluut tallella. Ja niin on kaikilla miehillä ja niin oli Aatamillakin. Se sana 
hepreaksi tarkoittaa "pientä palaa". Se on mitä sana tarkoittaa. Tässä kohdassa minä annan pienen 
tieteisoppitunnin ja jos se ei teitä kiinnosta, voit olla kuuntelematta kaksi minuuttia ja liity joukkoon 
sen jälkeen. 

Modernissa tieteessä sitä kutsutaan kloonaamiseksi. Vuonna 1967 tiedemiehet Oxfordissa tekivät 
hämmästyttävän löydön. Hän havaitsi, että jokaisessa kehosi elävässä solussa on pieni tallennettu 
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nauha nimeltään DNA - olette saattaneet kuulla tästä. Siihen on tallennettu koko kehonne. Jokaiseen 
kehonne soluun on tallennettuna koko kehonne missä tahansa tuo solu sijaitseekin. Kun hieron käsiäni 
yhteen, siinä irtoaa tuhansia ihosoluja. Ja kotinne pöly on suurimmalta osaltaan kuolleita soluja. Ja itse 
asiassa jokaisessa noista soluista koko kehonne on tallennettuna. Meidät on ihmeellisemmin tehty kuin
psalmisti havaitsi. Ja tuosta koko nauhasta, joka siinä solussa on, vain pieni osa siitä hallitsee itse 
solua. Ja se on sitä, mikä muuntaa sen solun silmäksi, korvaksi tai miksi tahansa. 
Vuonna 1967 tiedemies mietti voisiko hän ottaa eläimen solun jostain kohdasta eläintä ja tuottaa 
kokonaisen eläimen tuosta yhdestä solusta. Ja hän teki sen. Hän ei ottanut solua sukupuolielimistä vaan
muualta. Sen avulla hän tuotti identtisen eläimen. Nyt asiasta käydään keskustelua, että onko vastaavaa
tehty ihmisillä. Jotkut brasilialaiset väittävät, että Hitler olisi ollut klooni. Ja pojat ympäri maailman 
muuttuvat pikku-Hitlereiksi - olette varmaan kuulleet tarinan. Sitä sanotaan kloonaamiseksi. Se on sitä,
mitä Jumala teki. Ja tiedemiehet Oxfordissa vuonna 1967 luulivat keksineensä jotain uutta. Eikö ole 
säälittävää havaita, että ihminen keksisi jotain uutta, kun huomaamme olevamme Jumalan perässä 
vuosisatoja! Se oli ensimmäinen klooni, joka tehtiin Aatamin kyljestä olevasta palasta. Sen olisi 
tarvinnut olla vain yksi solu. Hän ei luonut naista vaan hän kloonasi hänet. Otti Aatamista. Mitä se 
teille kertoo? 

Se kertoo, että tuosta hetkestä lähtien mies oli epätäydellinen ilman naista ja nainen oli 
epätäydellinen ilman miestä. Ja jos katsotaan mitä Uusi Testamentti sanoo siitä: "Mies ei voi olla 
Kristuksessa itsenäisesti ilman naista." Ja vastaavasti nainen ei voi olla Kristuksessa itsenäisesti ilman 
miehestä. Me tarvitsemme toisiamme. Se on paholaisen valhe, joka kertoo naiselle, ettet tarvitse miestä - ja 
samaa miehelle, ettet tarvitse naista. Se on homoseksuaalisuuden sydämessä. Kuuletteko mitä minä 
kerron? Aivan alusta lähtien, kun nainen otettiin miehestä, mies on ollut epätäydellinen ilman naista. Ja 
nainen on epätäydellinen ilman loppuosaa miehestä. Ja tietenkin ilmeinen esimerkki siitä, miten nuo kaksi 
tuodaan yhteen on avioliitto, mutta se ei ole yksinomaan niin. 

Jeesus ei ollut naimisissa. Mutta Jeesuksella oli naisjoukko ympärillään palvelustyössään. Koska 
totuus on Uudessa Testamentissa sanottu niin, että mies ei ole riippumaton naisesta eikä nainen ole 
riippumaton miehestä. Meidät on siten tehty toisistamme, ettemme voi olla riippumattomia 
toisistamme. Minä luen teille kaksi kaunista kommentaaria, jotka on kirjoitettu tästä jakeesta. Nämä on
kirjoitettu vuosisatoja sitten. Ensimmäinen on mies nimeltään Peter Lambart, joka sanoi: "Eeva ei 
otettu Aatamin jalasta, jotta ei näyttäisi siltä, että nainen on miehen orja. Eikä hänen päästään, jotta hän
olisi miehen herra. Vaan miehen kyljestä, jotta hän olisi miehen kumppani." Tuo oli mukavasti sanottu 
- eikö. Matthew Henry sanoi samasta aiheesta myöhemmin: "Nainen otettiin miehen kyljestä 
seisomaan hänen vierellään. Nainen otettiin miehen käden alapuolelta, jotta hän olisi suojassa. Nainen 
otettiin läheltä miehen sydäntä, jotta hän olisi rakastettu." Tuo on hyvää myös, minä pidän siitä. 

Mutta Jumala valitsi todellisen paikan, josta nainen otettiin ja teki näin miehestä epätäydellisen 
ilman naista. Ja koska nainen tuli miehestä, nainenkin oli epätäydellinen ilman miestä. On valtavan tärkeää 
kirkkoelämässämme ja kristittyjen yhteydessämme, että näytämme toisillemme tarvitsevamme 
toisiamme. Se on yhteen sukupuoleen sitoutuneen organisaation suuri vaara. Miehet ja naiset eivät voi 
käyttäytyä ikään kuin olisivat riippumattomia toisistaan. Emme Kristuksessa, koska Kristuksessa 
luomakunta on pysyvä [stored?]. Toinen asia Genesis 2:ssa, jota meidän on tarkkailtava on se, että 
naista ei tehty ainoastaan miehestä vaan miestä varten. Siis miestä varten. Ja tämä taas kerran sanotaan 
Uudessa Testamentissa seuraavasti: "Huomatkaa siis, että miestä ei tehty naista varten, vaan nainen 
tehtiin miestä varten." Eräs valheista, jota paholainen opettaa naisille tänä päivänä on: "Sinut on luotu 
itseäsi varten." Sinulla itsessäsi on oikeus olla vain itseäsi varten. Olla täysin tyytyväinen henkilönä. 
Olla itseäsi ilmaiseva sellaisenaan. Löydä itsesi. Ja nämä opit ovat raivanneet tiensä jopa kristittyihin 
kirjoihin. Se että elämäsi päätehtävä elämässä on löytää oma identiteettisi, täyttää itsesi 
riippumattomana henkilönä, löytää lahjakkuutesi - tuo on eräs tapa ilmaista asia. Niin kauan kuin sinä 
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olet sinut itsesi kanssa. Nuo edellä mainitut eivät ole sitä, miksi sinut on luotu.

Minun vaimoni pitäisi olla psykiatrisessa sairaalassa tähän mennessä, koska hän on elänyt kanssani 
melkein 30 vuotta. Mutta noiden 30 siunatun vuoden ajan, hän on auttanut minua tehtävässäni, jonka 
Jumala minulle antoi. Monien nykyaikaisten asiantuntijoiden mukaan hän on tuhlannut nuo 30 vuotta 
tekemällä sitä, mitä on tehnyt. Mutta minä tiedän kumpi meistä kahdesta saa suuremman palkinnon. 
Koska eräs Raamatun teksti, joka aina rohkaisee minua, sanoo seuraavaa: "Jos annat kupillisen kylmää
vettä profeetalle, sinä tule saamaan profeetan palkinnon." Eikö tuo ole hämmästyttävää? Sinun ei 
tarvitse olla täydessä palvelusvirassa saadaksesi täyden palkinnon. Riittää että olet mukana auttamassa.
Vaikka kyseessä olisi vain kupillinen kylmää vettä. Jeesus sanoi noin. Ajatelkaa sitä palkintoa, jonka 
jotkut teistä saavat. Ihan vain täyttämällä kupillisen vettä keittiön hanasta. Alatteko saada tunteen siitä, 
mitä tässä on tapahtumassa. Se ei ole elämänne tuhlausta, jos autatte miestä tekemään työtään. Itse 
asiassa kaksi sanaa, jotka Jumala antoi miehelle ja naiselle, olivat toisensa täysin poissulkevia: sana 
pää annettiin vain miehelle, eikä koskaan naiselle. Sana avustaja annettiin vain naiselle eikä koskaan 
miehelle. On olemassa eroavaisuus siinä, millainen on suhteemme toisiimme. Ja Jumala teki tuon eron,
ei siksi että olisimme eriarvoisia Hänen näkökulmastaan vaan siksi, että Hän tiesi täydellisen hyvin, 
että kahden ihmisen demokratia ei koskaan voi toimia. Jos teillä kummallakin on yksi ääni, mitä tulee 
tapahtumaan? Kaaos isolla K:lla. Miten demokratia voi toimia, kun on vain kaksi ääntä? Ymmärrättekö 
mitä minä yritän teille kertoa? Mutta ei sen ollut tarkoitus myöskään olla diktatoria, johon palaan hieman 
myöhemmin.

Eräs syy siihen, että minulla on miesten kokous maanantaisin on se, että minä puhun teidän 
miehillenne. Älkää te yrittäkö muuttaa miehiänne vaan antakaa minun puhua heille. Miehenne 
muuttuvat miesseurassa. Menin joku aika sitten Australiaan ja halusin pitää miesten kokouksen - vain 
miehiä siis. Ja naiset olivat raivoissaan ja vaativat pääsyä mukaan kokouksiin. Ja kaikkialle minne 
menin, sain yhden kokouksen miesten kanssa ja loput olivat sekoitettuja. Mikä ei ollut sitä, mitä 
kerroin heille Jumalan haluavan. Mutta järjestelyt oli jo tehty. Nyt minä huomaan olleeni väärässä 
hyväksyessäni heidän järjestelynsä - toivon että en olisi hyväksynyt sitä. Tiedättekö mitä tapahtui joka 
paikassa minne menin, missä oli vain yksi kokous miehille? Vaimot hyökkäsivät kimppuuni sanoen: 
"Päästä meidät mukaan kokoukseen, kun tulet joskus toiste tänne, saat miehemme vaikka viikoksi!" 
Joten maanantai-iltana aion puhua vain miehille enkä kerro teille, mitä aion sanoa heille. Älkää 
ajatelko, että kun puhun vain teille, että olen yksipuolinen. Puhun miehille aika vahvoja asioita 
maanantai-iltana, joten varmistukaa, että he pääsevät sinne. Älkää käskekö heitä sinne!

Toinen asia on, että nainen tehtiin miestä varten. Se on erittäin korkea etuoikeus. Ja siitä saa saman 
palkinnon kuin jos nainen olisi itse tehnyt sen, jos hän auttaa miestä tekemään työtään. Kyseessä ei ole
aliarviointia eikä alempiarvoinen asema. Se on erittäin korkea kutsumustyö. Mutta tottakai sinun on 
luotettava Jumalaan, joka näkee salaisuudet ja palkitsee siitä, mitä tehdään kulissien takana. Se on se 
Jumala, jonka minä tunnen. Jotta minä pääsen puhumaan useammin ja pääsen julkisuuteen useammin. 
Minä tiedän, minkä palkinnon Jumala antaa naiselle takanani. Koska hänen työnsä on aivan yhtä tärkeää. 

Ja kolmas asia Genesis 2:ssa on se, että nainen tehtiin miehen jälkeen. No niin, me emme koskaan 
olisi arvanneet mitään näistä kolmesta asiasta Genesis 1:n perusteella. Sen takia, jos perustat ajattelusi 
miehestä, naisesta ja heidän välisestään suhteesta Genesis 1:n perusteella, sinä unohdat juuri mainitut 
kolme asiaa, koska ne ovat Genesis 2:ssa. Ja me tarvitsemme molemmat sekä Genesis 1:n että Genesis 
2:n, saadaksemme kuvan Jumalan luomakunnasta, ja se on juuri syy siihen, miksi nämä kappaleet ovat 
kaikkia muita Raamatun kappaleita tärkeämpiä tätä asiaa tutkittaessa. Ja kolmas asia on siis, että 
nainen tehtiin miehen jälkeen. Mikä on sen tärkeys? Kirjoituksissa, ja siis Jumalan ajattelussa, jos sinä 
alat olemaan (=syntyä) ennen toista henkilöä, sinulla on vastuu myöhemmin tulevasta. Juuri sen takia 
esikoiselle heprealaisperheessä annettiin vastuu huolehtia muista perheenjäsenistä, jos isä kuoli. Hän 
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kantoi vastuun, koska oli ensimmäinen näyttämöllä. Mutta te olette varmasti nähneet tämän omassa 
perheessänne. Onko teille tullut pieni vauva joskus ja onko teillä ollut entuudestaan muita lapsia? 
Oletko katsellut miten muut lapset huolehtivat pikkuisesta? Olin vieraana perheessä, jossa 5-6-vuotias 
kanteli vastasyntynyttä ylpeänä pää toisessa ja jalat toisessa kädessään ja käveli ympäriinsä. Sanoin 
äidille, että kuinka te selviätte. Hän sanoi, että meillä on hetkemme. Tuo muutaman vuoden ikäinen 
kanteli pikkuvauvaa niin kuin se olisi ollut räsynukke. Mutta äiti oli ylpeä nähdessään vanhemman 
kantavan vastuuta nuoremmasta. Aatami oli esikoinen, joten hän kantoi vastuun Eevasta. Hetken kuluttua 
minä näytän teille, että lopussa osaa Raamatusta, vaikka Eeva oli ensimmäinen, joka teki vääryyttä, häntä 
ei koskaan pidetty vastuullisena syntiin ja kuolemaan, jotka tulivat sitä kautta ihmiskunnalle. Oletteko 
koskaan huomanneet sitä? Hän oli ensimmäinen, mutta häntä ei pidetty vastuullisena. Miksi? Ketä 
pidetään vastuullisena siihen, että ihmiskunta on kuriton, tottelematon ja syntinen? Aatamia joka kerran. 
Koska hän oli esikoinen. Hänellä oli vastuu siinä tilanteessa. Eikä hän kantanut vastuutaan kuten jo 
aikaisemmin teille osoitinkin. Hän yritti sanoa Jumalalle, että se oli nainen, jonka sinä annoit minulle. Ja 
Aatami oli aikaisemmin purskahtanut runouden puolelle siinä ainoassa Genesis 2:n runojakeessa: "Wau, 
tämä se on! Luu minun luutani...tämä on nyt osa minua." Mutta pian sen jälkeen hän ei enää puhunut sillä 
tavalla. Se on kaikki sinun syytäsi, kun annoit minulle tuon naisen. Se on kammottava asia mieheltä - 
kieltää oma vastuunsa. Seiso kuin mies! Tämä oli Jobin kirjassa. Ota vastuu! Eräs asia, jonka aion sanoa 
maanantai-iltana miehille on se, että miehen työ on kantaa vastuuta. Ja jos hän väistää ja yrittää syyttää 
muita, hän ei ole mies Jumalan näkökulmasta. Näettekö miten kaikki nivoutuvat yhteen läpi koko 
Raamatun? 

Tuo on siis Genesis 1:n ja Genesis 2:n sisältö, mutta on olemassa vielä lisää. On selvää, että miehen 
ja naisen välillä on yhteentörmäys Genesis 2:ssa, jota ei ole Genesis 1:ssä, mutta joka löytyy siis Genesis 
2:sta. Koska kappale 1 käsittelee meidän suhdettamme Jumalaan, jossa ei ole eroa. Mutta kappale 
kaksi käsittelee suhdettamme toisiimme ja siinä on ero. Ja tuosta erosta juontaa juurensa läpi koko 
Raamatun, että miehen vastuu on johtaa ja naisen vastuu on mukautua siihen johtoon. Enkä välitä siitä 
luetko Vanhaa vai Uutta Testamenttia, Jeesusta itseään, tuo sama malli, joka on Jumalan alkuperäinen 
tarkoitus, on perustus kaikelle sille, mitä sanotaan läpi Raamatun. Kuten tiedätte se ei ole tasavertainen, se 
on kallellaan vaakatasosta. Ja miehellä on vastuu yhteiskunnan suunnasta ja naisella on vastuu mukautua 
tuohon johtoon. Eräs syy tähän on se, että tässä horisontaalisessa tai lähes horisontaalisessa suhteessa 
miehen ja naisen välillä on malli kaikille, jossa näkyy jumalainen ihminen. Jumala halusi meidän saavan 
kokemuksen suhteesta tällä tasolla, jotta ymmärtäisimme suhdettamme tuolla toisella tasolla. Näin ollen 
mies-nainen-suhde antaa meille täydellisen ymmärryksen ihmisen ja Jumalan välisestä suhteesta. Mies 
edustaa Jumalan isyyttä ja nainen edustaa miehen uskoa. Ja naisille usko tulee paljon helpommin 
luonnostaan kuin miehille. Tämä on se syy, miksi Jumala määritellään maskuliinisin termein läpi koko 
Raamatun. Jumala on hän (he) eikä hän (she). Mutta Jumalan ihmiset määritellään koko Raamatun läpi 
feminiinisin termein - adjektiivein. Jeesus rakasti kirkkoa ja antoi itsensä sen puolesta (for her 
englanniksi). Niin että Jumala-ihminen-suhde vastaa maskuliinisen ja feminiinisen suhdetta. Onko tämä 
ymmärrettävää? 

Tämä on hirveän tärkeää. Koko Vanhan Testamentin lävitse Jumalaa kuvaillaan aviomieheksi 
kansalleen. Ja israelilaisia kuvaillaan Jumalan vaimoksi. Hän (Jumala) puhuu Jeremian kautta: "Meillä 
oli mukava kuherruskuukausi yhdessä autiomaassa. Mikä meni vikaan, sanoo Jumala. Olinko minä 
uskoton aviomies vai miksi olet hyljännyt minut toisten miesten vuoksi?" Toisin sanoen suhde Jumalan ja 
ihmisen välillä on kaikkialla Raamatussa kuvattu maskuliinisen ja feminiinisen välisenä suhteena. Ja ne 
kaksi vastaavat toisiaan, mutta vain siinä tapauksessa, että sitä hieman kallistetaan. Ymmärrättekö mitä 
tarkoitan? Jos maskuliinisen ja feminiinisen välinen suhde on yhdenvertainen eli horisontaali (level 
englanniksi), se ei vastaa Jumala-ihminen-suhdetta. Mutta hieman kallistettuna se vastaa sitä. Koska silloin 
me voimme ymmärtää, miksi Paavali sanoo aviomiehille: "Rakastakaa vaimojanne kuten Kristus rakastaa 
kirkkoa." Ja minä kerron aviomiehille maanantai-iltana, mitä se tarkoittaa. Mutta sitten myös, vaimot, 
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alistukaa miehillenne kuten kirkko alistuu Herralle. Ymmärrättekö mitä olen piirtänyt tähän 
piirtoheitinkalvolle nyt? Hirveän tärkeää. 

Puhuin Korkeasta veisusta (Laulujen laulu uusissa Raamatuissa) eilen illalla ja kerroin teille 
suoraan, että tuo kirja jätti minut hämmennyksen tilaan vuosiksi. Minä luulin, että Jumala oli laittanut sen 
sinne tutkiakseen, millainen henkilö todella olet. Ja olin erittäin vaivautunut ihmisten seurassa, jotka 
kertoivat löytäneensä sieltä syviä hengellisiä totuuksia, joita minä en koskaan sieltä löytänyt. Ainoa 
asia, mitä minä sieltä löysin oli rakkauslaulu nuoren miehen ja naisen välillä. Eikä mitään Jumalasta tai
rukouksesta ja kerroin teille, että kun tulin kohtaan, jossa nuori nainen sanoo: "...kahden rintani välissä..." 
Ja minä luin jostain kommentaarista, että se tarkoittaa Vanhan ja Uuden Testamentin väliä. Ja minä 
ajattelin, että apua. En koskaan ymmärrä tätä kirjaa, koska en minä näe siinä tuota. Se oli suuri 
helpotus minulle, kun selvisi, että Korkeassa veisussa (song of Solomon englanniksi, Laulujen laulu 
uusissa Raamatuissa) rusina tarkoittaa rusinaa, lilja tarkoittaa liljaa, rinta tarkoittaa rintaa.

On helpotus havaita, että Raamattu tarkoittaa, mitä siinä sanotaan. Mutta tämän löydön jälkeen, kun 
havaitsemme, että Korkea veisu ei ole sitä, mitä sanomme allegoriaksi, jossa siis on paljon piilotettuja 
merkityksiä sisällään, se on yksinkertainen analogia. Mikä tarkoittaa, että ihmisten keskinäinen 
rakkaussuhde on kuin Jumalan ja ihmisen välinen rakkaussuhde. Ja asiat joita mies sanoo naisesta, 
Herra sanoo sinusta. Ja asiat joita nainen sanoo miehestä, sinä voit sanoa Herrasta. Minun rakkaani on 
minun ja hän on minun. Ja minä voin sanoa niin vaimostani ja Herrastani. Niin samankaltainen on se 
suhde. Mutta sitä ei voi kääntää. Jumala on isä - ei äiti. Jumala on maskuliininen (he) ei feminiininen 
(she). Ja Jumalan ihmiset on feminiininen (she). 

Kun olemme tehneet tämän havainnon ja alamme lukemaan esimerkiksi profeettojen kirjoja, 
teemme niistä valtavan hienoja löytöjä. Esimerkiksi eräänä päivänä saarnaaja kyseli Herralta, että olisiko 
jotain, mitä haluaisit minun kertovan ihmisille tänään. Ja Herra sanoi: "Kyllä, minulla on jotain sinulle 
tehtäväksi tänä päivänä. Haluan sinun menevän tuonne ulos kadulle ja etsivän sieltä prostituoidun." 
-Mutta Herra, minä olen saarnaaja. -Etsi prostituoitu. -Mitä haluat minun tekevän hänen kanssaan? 
-Mene hänen kanssaan naimisiin. -Mitä sitten Herra? -Hanki lapsia. Mutta minun paras varoittaa 
sinua. Ensimmäinen lapsi on teille molemmille rakas. Vaimosi kääntyy toista lastanne vastaan, joten 
anna hänelle, toiselle lapsellenne, nimi "ei rakastettu". Ja kolmas lapsenne ei edes ole sinun. Joten anna
kolmannelle lapsellenne nimi "ei minun". Huh, minkälaiseen perhesotkuun saarnaaja oli joutumassa. 
-Mitä sitten Herra? -Sitten vaimosi menee takaisin kadulle. Hän palaa harjoittamaan vanhaa ammattiaan. 
-Mitä sitten Herra? -Sinun on mentävä ja etsittävä hänet. Ja kun löydät vaimosi, osta hänet takaisin 
sutenööriltä, joka on hänen managerinsa. Tuo vaimosi takaisin kotiin ja rakasta häntä. -Mitä sitten Herra? 
-Mene sitten kansani, israelilaisten, pariin ja kerro, että tämä on sitä, mitä minä tunnen heitä kohtaan.

Ja jos pystyt lukemaan profeetta Hooseaa ilman kyyneltä silmänurkassasi, et lue Raamattuasi 
kunnolla. Kun luet profeetta Hooseaa, Herra sanoo: "Kuinka minä voisin hylätä teidät?!" "Sinä olet minun 
morsiameni!", sanoo Jumala. Se on runoutta. Ja siinä sanotaan, että mies-nainen-suhde on juuri niin kuin 
on Jumala-ihminen-suhde. Ymmärrättekö mitä yritän sanoa? Se on niin läpi koko Raamatun. Minä luen 
toista profeettaa Vanhasta Testamentista. Tämä on sitä, mitä valtias, Herra, sanoi Jerusalemille. 

Syntyessäsi esi-isäsi olivat kanaanin maalta. Isäsi oli amariitti ja äitisi heettiläinen. Ja sinä päivänä 
kun synnyit, napanuoraasi ei leikattu. Eikä sinua pesty puhtaaksi. Eikä sinua voideltu suolalla eikä kääritty 
liinoihin. Ei sinua kukaan katsonut säälien eikä kenelläkään ollut myötätuntoa sinua kohtaan 
tehdäkseen mitään näistä asioista sinulle. Sen sijaan synnyinpäivänäsi sinut jätettiin avoimelle niitylle 
ja sinä olit hyljeksitty. Silloin minä, Herra, menin siitä ohitse ja havaitsin sinut potkimassa verisenä. Ja 
kun näin sinut siinä potkimassa verisenä - minä sanoin: "Elä!" Ja minä laitoin sinut kasvamaan kuin 
kedon kasvi. Sinä kasvoit ja kehityit ja sinusta tuli mitä kaunein. Rintasi kasvoivat ja pääsi kasvoi - 
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sinä joka olit alasti ja yksin. Silloin minä Herra kuljin ohitsesi ja havaitsin, että sinä olet tarpeeksi 
vanha rakkauteen, minä annoin sinulle kauniit vaatteet ja peitin alastomuutesi. Ja minä vannoin valan 
ja menin kanssasi naimisiin, sanoo valtias, Herra. Ja sinusta tuli minun. Minä kylvetin ja pesin sinut ja 
valelin öljyä yllesi. Minä vaatetin sinut kirjailluin vaattein ja annoin sinulle nahkasandaalit. Peittelin 
sinut arvokkailla vaatteilla ja koruilla. Laitoin sinulle rannerenkaita ranteeseen ja kaulakorun kaulaasi. 
Laitoin nenäkorun nenääsi ja korvakorun korvaasi ja kauniin kruunun päähäsi. Sinä olit yltä päältä 
kullan ja hopean peitossa. Sinun ylläsi oli hienointa pellavaa ja arvokasta kangasta ja kuvioituja 
vaatteita. Sinun ruokanasi oli hienoja kukkia ja hunajaöljyä. Sinusta tuli hyvin kaunis. Sinusta kasvoi 
minun kuningattareni. Ja sinun maineesi levisi kansakuntien joukossa, koska olit kaunis. Koska loiste 
jonka olin sinulle antanut teki kauneudestasi täydellisen, julistaa valtias, Herra.

Mutta sinä luotit kauneuteesi ja sinusta tuli prostituoitu. Sinä jakelit suosiotasi kaikille, jotka 
kävelivät ohitsesi ja sinun kauneudestasi tuli myös hänen. Sinä otit poikasi ja tyttäresi, jotka olit minulle 
antanut. Ja uhrasit heidät epäjumalankuvien ruuaksi. Eikö prostituutiosi ollut jo tarpeeksi? Pitikö sinun 
teurastaa siinä mukana myös lapseni, sanoo Herra. Se on profeetta Hesekiel. Miten voimakasta 
Jumalan sana voi ollakaan. Ja kaikki tämä on kuvattu mies-nainen-suhteena. Tämä on tietenkin ollut 
Vanhaa Testamenttia, mutta muuttuuko tilanne Uudessa Testamentissa? Ei tippaakaan. Jeesus sanoi: 
"Minä olen sulhanen ja sinä olet morsian." Raamatun viimeisellä sivulla morsian sanoo: "Tule!" Tule, 
minulla on hääpuku päällä. Minun ulkoinen olemukseni on valmis. Ei ryppyjä, ei tahroja, ei likaa. Olen
pukeutunut hienoon pellavaan. Olen valmis ottamaan vastaan sulhasen. Joten Raamattu loppuu 
avioliittoon. Olin koulussa ja pikkupoika kysyi minulta rehtorin kuullen: "Oliko Jeesus naimisissa?" 
"Ei, mutta hän aikoo mennä naimisiin." Ja rehtori kysyi minulta myöhemmin omassa toimistossaan, 
että mitä minä tarkoitin sillä lauseella. No, juuri sitä mitä minä sanoin. Hän aikoo naimisiin. Hän on 
sulhanen. Ja me olemme Hänen morsiamensa. Ja kaikki tämä on saatu siis Genesis 2:n perusteella. Jos 
me alamme tuhoamaan sitä eroa, joka on miehen ja naisen välillä, jos me yritämme ottaa sen viivan 
joka on hieman viistosti ja laitamme sen vaakatasoon, me samalla tuhoamme tämän kirjan. 

Tiedätte varmaan että parhaillaan, varsinkin Amerikoissa, mutta se on tulossa myös tänne 
Eurooppaan, Raamattu on uudelleen muotoiltu ja kirjoitettu ja siitä on poistettu kaikki lauseet, jotka ovat 
"seksistisiä". Niinpä Jumala ei enää olekaan Isä vaan Isä ja Äiti. Jeesus ei ole enää Jumalan Poika vaan
Hän on Jumalan Lapsi. Ja Pyhää Henkeä kuvaillaan feminiinisesti (she englanniksi). Luin uutisen 
sanomalehdestä tätä asiaa koskien, jossa kirjoittaja teki parhaan kommentin, jonka olen kuullut 
aiheesta: "Paholainen varmasti nauraa partaansa." Se on paras mielipide asiasta, jonka olen kuullut. 
Mutta kuulkaa, tämä on vakavaa, koska tämä on jo kirkon sisällä. Se on saanut otetta liberaaleista 
kirkoista, mutta nyt se on saamassa otetta jo evankelisista kirkoista ja jopa saamassa otetta 
karismaattisista kirkoista. Ja he eivät havaitse, mitä he ovat heittämässä pois. Loppuosa Raamatusta, 
Korkea veisu (song of Solomon) on keskellä Raamattua, sille on syynsä, tämä kirja on rakkauskirje. 
Kukaan ei ole koskaan rakastanut sinua niin paljon, kuin hän, joka kirjoitti tämän kirjan sinulle. Se on 
ainoa järkevä syy Raamatun lukemiseen. Ei lääkkeenä vaan rakkauskirjeenä. Ja me heitämme pois 
Raamatun, tuhoamme sen, jos tuhoamme Jumalan luomisjärjestyksen. Joten minä edustan omassa 
avioliitossani jumalaista osapuolta Jumala-ihminen-suhteessa ja vaimoni edustaa ihmisen puolta 
Jumala-ihminen-suhteessa. Ymmärrättekö? Siinä on malli, jota voimme esittää maailmalle. Ja 
kuitenkin vaimoni ja minä olemme täydellisen tasa-arvoisia Jumalan puolella. Yhdessä perillisiä 
ikuisesta elämästä. 

Se pitää Genesis 1:n ja Genesis 2:n kiinni toisissaan, joka näyttää ongelmalta. Koska pienet 
mielemme haluavat kaiken olevan loogista emmekä ymmärrä jotain, joka näyttää paradoksilta. Kaksi asiaa 
jotka näyttävät sanovan eri asiaa. Siitä me pääsemmekin kaikkiin keskusteluihin ennalta määräämisestä ja 
vapaasta tahdosta, calvinismista ja armenianismi jne. Me haluamme kaiken olevan loogista, joten 
menemme totuuden yhden osan mukana. Mutta Raamatun totuus on monesti kaksi eri osaa, jotka me 
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pidämme yhdessä. Heprealainen mieli pystyi hallitsemaan paradokseja, koska he sanoivat, että elämä 
on isompi kuin logiikka. Ja Jumalan mieli on suurempi kuin minun mieleni. Ja elämä on 
monimutkaisempi kuin pieni mieleni kykenee hallitsemaan. Mutta minä tiedän, että se on molempia. 
Minä uskon jumalaiseen ennalta määräytymiseen ja ihmisen vapaaseen tahtoon. Koska elämä on 
sellaista. Kuten heprealaiset asian ilmaisevat: elämä on. 

Tämä on siis malli, jonka Jumala tarkoitti olevan mallina. Tasa-arvoisia hänen puolellaan, mutta 
kuitenkin eroavaisuus toiminnoissa, ja kalteva viiva välillämme, joka heijastaa Jumala-ihminen-
suhdetta. Ja jos yritämme kääntää sen, tai vain tasoittaa sen, me tuhoamme sen suhteen mallina. Koska 
me ymmärrämme Jumalan rakkautta vain, koska ymmärrämme miehen ja naisen välistä rakkautta. 
Ymmärrättekö mitä juuri sanoin? Se on sitä, mitä Raamattu sanoo. Voimme ymmärtää taivaallisia 
totuuksia vain maallisten kokemustemme kautta. Siksi Jeesus puhui vertauskuvin: "Taivaan valtakunta 
on kuin . . . nainen etsimässä kadonnutta kolikkoa." Näettekö, jokin maallinen kokemuksemme auttaa 
meitä ymmärtämään taivaallisia totuuksia. Ja taivaan valtakunnassa Jumalan rakkaus ihmiseen on kuin
miehen rakkaus naiseen ja naisen rakkaus mieheen. Sellainen se on. Joten me voimme ymmärtää sitä 
ihmisen kokemuksista käsin. Miltä se tuntuu katsoa Jumalaa kasvoihin ja sanoa: "Minun rakkaani on 
minun ja minä olen Hänen." 

Joillain teistä saattaa olla alemmuuden tunteita tai vähäarvoisuuden kokemuksia tms. Ottakaa esille 
Korkea veisu (Laulujen laulu uudemmissa Raamatuissa) ja jokin jae sieltä esimerkiksi se jossa nuori 
mies sanoo nuorelle naiselle: "Sinä olet varastanut sydämeni." Huomaatteko mitä se tekee meille? 
Jotkin teistä alkavat jo nyt lukemaan Korkeaa veisua. Joka kerran kun vihin pariskunnan sanon heille, 
että lukekaa kuherruskuukauden aikana Korkea veisu (Laulujen laulu). Ja älkää yrittäkö löytää siitä 
hengellistä merkitystä vaan nauttikaa ihmisen rakkaudesta. Koska Jumala ajatteli sen niin. Ja sitten 
havaitkaa, että Hänen rakkautensa on juuri kuin se. Että Hän on sulhanen ja me olemme morsian. 
Mutta nyt tulen melko surulliseen kohtaan tässä tarinassa. Tulen Genesiksen kappaleeseen 3. Genesis 3
murtaa kuvan ja kääntää viivan liian paljon toiselle puolelle. Ja me kärsimme maailmassa, jossa synti 
on kääntänyt tasapainoa liian paljon toiselle puolelle. Ja sen sijaan, että mies antaisi ohjeita ja suuntaa, 
hänestä on tullut dominaattori - hallitsija. Ja sen sijaan että nainen mukautuu miehelleen, hän on 
alkanut uhmaamaan miestään. Sen sijaan että meillä olisi harmonia, meillä onkin sota. Sukupuolien 
välillä vallitsee kilpailu. Ja täällä länsimaissa me elämme hyvin kilpailullisessa yhteiskunnassa. Ja tuo 
kilpailu on nyt sukupuolien välilläkin. Jumala ei koskaan tarkoittanut kilpailua. Hän tarkoitti 
täydentävyyttä. Ei kilpailua. Katsotaan miten se tapahtui.

On päivänselvää että tämä maailma ei ole alkuperäisessä tilassaan. Kukaan ei voi katsoa 
ympärillään olevaa maailmaa ja sanoa: "Tuo on tosi hyvä!" Itse asiassa se on hyvin paha. Jotain jossain 
kohdassa meni vikaan. Tiede antaa tämän vastauksen. Se on evoluution hedelmä. Me olemme vain eläimiä, 
jotkaolemme ryömimässä pois mutalammikosta. Ja kyseessä on krapula siitä, että emme ole nousseet 
tarpeeksi korkealle. Toisin sanoen tiede sanoo, että ihminen on nousemassa ja jatkaa nousuaan kaiken 
tämän yläpuolelle kunnes elämme paremmassa maailmassa, jonka olemme luoneet. Tuo ajatus on 
päässyt jopa kirkkoon henkilön nimeltä D.D. avulla. 

Ehkä et ole koskaan kuullut hänestä. Katolinen pappi joka yritti tuoda koko ajatuksen evoluutiosta 
kristilliseen ajatteluun. Ainakin Vatikaani on nyt julistanut, että hän oli harhaoppinut. Se on jo jotain. 
Mutta ajatus että ihminen on nousemassa ja että sotku jossa olemme, on taistelua olemassaolosta. Se 
on darwinilainen termi. Tämä sotku johtuu siitä, että olemme vielä matkalla ylöspäin. Ja meillä on 
pitkä matka kuljettavana, mutta että siinä on juuri selitys sille sotkulle, jossa me olemme. Se oli 
huonoa, mutta se paranee siitä. Ja tilanne jatkaa paranemistaan kuten pääministerimme ilmaisi asian: 
ylös, ylös, ylös ja eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin. Toisin sanoen elämä paranee ja paranee koko ajan. 
Tällaista puhetta oli paljon vuosisadan alussa (1900-luvun alussa), mutta kahden maailmansodan 
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jälkeen kovin moni ei enää ollut vakuuttunut, että mitään sellaista tulee tapahtumaan. Jos jotain on 
tapahtunut, niin epätoivo on korvannut optimismin. Joka tapauksessa se on tieteen vastaus. 
Kirjoitusten vastaus on täysin vastakkainen tieteeseen nähden. Tiede sanoo, että ihmiskunta on 
nousemassa ja jatkaa nousemistaan kunnes elämä on parempaa. Kirjoitukset sanovat, että tilanne oli 
erittäin hyvä. Mutta ihmiskunta on langennut. Te voitte valita noista kahdesta, mutta minä tiedän, 
kumpaan niistä faktat sopivat paremmin. Että sotku jossa olemme nyt ei ollut sellainen alkuperältään, 
eikä ollut kilpailua sukupuolien välillä. Vain harmoniaa. Alunperin naisen ei tarvinnut uhmata dominoivaa 
miestä. Se ei ollut koskaan Jumalan suunnitelma. Se on jotain sen tulosta, mitä tapahtui alussa. Ja meidän 
on katsottava mitä tapahtui ja milloin se tapahtui. Ja ensimmäinen asia, joka pistää silmään on se, että 
Saatana yritti omia naisen itselleen mieheltään. Ja siksi te (naiset) olette haavoittuvaisia. Yksin. Kaukana 
miehestä. Toivon sanovani tämän rakkaudella, ymmärryksellä ja myötätunnolla ja sanon sen uudelleen: 
"Jos te ette ole miesten suojeluksessa, te olette hirvittävän haavoittuvaisia Saatanalle." 

Toivon että ne teistä joilla ei ole aviomiestä hengellisenä johtajana että teillä kuitenkin olisi mies, 
joka teki päätöksen tulla tähän konferenssiin. En tarkoita, että hän ei pannut pahakseen tulla tänne. En 
tarkoita sitä. Tuo on peite kaikenlaisille asioille. Päättikö hän, mies, että tulette tänne. Annoitko hänen 
edes tehdä sitä päätöstä. No mutta voi, kun hän ei edes ole uskova. Mitä väliä sillä on? Aviomiehesi on 
mies. Hän on sinun miehesi. Älä koskaan väheksy hänen viisauttaan, koska loppujen lopuksi hän 
valitsi sinut. Joten hänen on oltava melko viisas. Saatana rakastaa naisen viemistä pois miehen luota ja 
huiputtaa häntä. Se on syy, miksi niin monet naiset ovat joutuneet saatanan pettämäksi. 

Kuka on kaikkein kuuluisin spiritualisti Iso-Britanniassa tällä hetkellä? Darryl Stokes. Ajatelkaa 
New Age -liikettä. Kuka sen aloitti? Se oli Madam Blawetsky ja Annie Bewant. Aloitti teosofian, josta 
New Age -liike tuli. Kuka on astrologian takana? No, Ronald Reagan oli astrologi varhaisvuosinaan. Hän 
li rouva nimeltään Carol Richter. Ja toinen nimeltään Evangeline Adams. Kuka aloitti kristityn 
tieteen? Mary Baker Eddy. Älkää käsittäkö minua väärin. Miehiä on huijattu. Mutta paholainen haluaa 
saada naiset omilleen ja erilleen. Pois miehistään ja pois miesväestä ja pettää heitä. Haluan teidän 
havaitsevan, että Uusi Testamentti syyttää Aatamia synnistä Eedenin puutarhassa. Koska hänen 
vaimonsa petettiin ensin, mutta Aatamia ei petetty lainkaan. Uusi Testamentti sanoo, että Aatamia ei 
petetty vaan hän tiesi täydellisen hyvin, mitä oli tekemässä. Ja se on siksi, miksi Jumala oli niin ankara 
Aatamille. Häntä ei petetty, mutta Eeva petettiin. Häntä petettiin silmien kautta - jokin mikä näytti 
kauniilta. Häntä huijattiin ajattelun ja päättelyn kautta. Ja häntä huijattiin, koska Raamattua lainattiin 
väärin hänelle. Paholainen teki kolme asiaa Jumalan sanan avulla Eevalle. Hän lainasi Jumalan sanaa 
Eevalle, mutta hän otti siitä pienen palan pois, lisäsi siihen pienen palan ja käänsi sen ympäri. Ja Eeva 
havaitsi vain yhden noista kolmesta asiasta. Vain yhden. Ja häntä petettiin. 

Tämä johtuu osittain siitä, että miehet pitävät keskustelusta - väittelystä. Se on miesten heikkous ja 
vahvuus. Se on heikkous jos väittelemme pelkän väittelemisen takia. Se on vahvuus, koska me emme 
helposti lähde mukaan asioihin, koska me haluamme keskustella ne läpi. Ja se on teidän (naisten) 
puolustuksenne vaikka se on joskus miesten heikkous. Jos Eeva vain olisi kutsunut miehensä paikalle. 
Eeva olisi siltikin saattanut tehdä väärin, mutta häntä ei oltaisi petetty. Ja he olisivat tehneet päätöksen 
yhdessä. Mutta pelkään pahoin, ettei hän tehnyt niin. Sanon tämän nyt ääneen. En usko, että on oikein 
evankelioida vaimo erillään miehestään. Eräs syy siihen, miksi meillä on kristityissä kirkoissa niin 
paljon naisia edellä hengellisessä kehityksessä, että me teimme sen. Ja me päästimme heidät miestensä 
edelle. Se ei onnistu juutalaisen vaimon kanssa. Koska juutalainen perhe-elämä on vahvaa ja kokonaista - 
se on paras perhe-elämä maailmassa. Ja jos haluat puhua juutalaiselle vaimolle yksin, hän sanoo, juttele 
mieheni kanssa siitä. Se ei onnistu. Voit tehdä niin ei-juutalaisvaimojen kanssa, mutta et juutalaisten. 
Uskon, että meidän ei tule kopioida saatanan evankelistista menetelmää. Evankelinen pariskunta on yhtä 
lihaa eikä Jumala halua työntää kiilaa miehen ja naisen välille. Evankelioimalla mies ja nainen yhdessä on 
minusta looginen asia, joka tulee Eedenin puutarhasta. Saatana tiesi, mitä hän teki. Eeva joutui petetyksi, 
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mutta Aatami oli vastuullinen. Aatami oli vastuussa. 

Kun Jumala rankaisi heitä kaikkia, ensin hän puhui käärmeelle. Olin toissa päivänä miehen 
autotallissa ja siellä oli valtavia käärmeitä. Enkä voi ymmärtää mitä ne siellä tekevät. Enkä voi ymmärtää 
naisen sallivat miehen tehdä niin - mutta joka tapauksessa siellä oli käärmeitä autotallissa. Hän otti 5 jalkaa 
pitkän käärmeen ja käski minua pitämään sitä. Hän sanoi näyttävänsä minulle jotain ja hän laittoi sen 
vaalle. Sitten hän nosti sen takaisin ylös ja sen alapuolella oli pieni jalka, noin puoli tuumaa pitkä. Hän
sanoi, että sinä et luultavasti edes tiennyt, että käärmeillä on jalat. En. Ne eivät voi käyttää niitä, koska 
ne ovat niin pienet, etteivät ne koske maata. Kaikilla on sellaiset. Minä katsoin niitä ja ihmettelin. 
Minä muistan koulukirjassa käärmeen jutelleen Eevalle, mutta se ei ollut käärme vaan lisko. Sillä oli 
isot jalat. Matelijalla on isot jalat, mutta jokaisella käärmeellä on jalat eivätkä ne voi käyttää niitä. 
Siinä Jumala on jättänyt meille muistutuksen ihan niin kuin joskus näemme ristin aasin selässä. Joka 
tapauksessa Hän kirosi käärmeen. Ja se menetti jalkansa. Sitten hän puhui miehelle ja sanoi, että tästä 
eteenpäin työ tulee olemaan silkkaa raadantaa. Sen sijaan että tähän asti mies oli vain poiminut 
hedelmiä ja kasveja, mikä oli mukavaa työtä, nyt hän joutuisi taistelemaan ohdakkeiden ja rikkaviljan 
kanssa hikeä otsallaan ja joka kerran kun hän kaivaa maata, häntä muistutetaan siitä, että eräänä 
päivänä hän itsekin on jälleen maata. Menet takaisin maahan, mistä sinut on otettukin. Mutta naiselle 
hän sanoi ihmeellisen asian ja haluan teidän ymmärtävän tämän hyvin selvästi. Ensiksi hän sanoi, että 
lapsen synnyttämisen kivut kasvavat. Kasvavat. Sitten hän sanoi melko oudon asian: halusi on miestäsi
kohtaan ja hän hallitsee sinua. Mitä tuo ensimmäinen lause tarkoittaa? Halusi tulee olemaan miestäsi 
kohtaan. 

Minulla oli tapana ajatella, että hän oli niin miehensä alamainen, että hänen täytyisi sietää miehensä 
pomottamista. Yksinkertaisesti, nyt havaitsen, että se oli täysin väärin ajateltu. Se on hauska lause: 
nainen, sinun halusi on miestäsi kohtaan. Sitten havaitsin Genesis 4:ssä saman hepreankielisen lauseen
tismalleen. Siinä Kain oli tappanut Aabelin - tai oli suunnittelemassa sitä. Jumala sanoo Kainille, että 
ole varovainen sinä olet vihainen, katso tarkasti keneen sinä purat vihasi. Koska synti kolkuttaa ovella 
ja hänen halu on sinua kohtaan. Samat sanat. Mitä se tarkoittaa? Se on halu kontrolloida / hallita. 
Manipuloida. Se mitä Jumala sanoi Eevalle synnin tulon jälkeen oli, että sinulla on sisälläsi halu tästä 
eteenpäin - halu kontrolloida miestä ja manipuloida miestä. Mutta et onnistu siinä, koska hän on niin 
vahva, että pystyy hallitsemaan sinua. Se tarkoittaa sitä, että avioliitot ovat tästä eteenpäin kahden 
tahdon välistä taistelua - ylemmyydestä. Ja niin se on ollut siitä lähtien - sellainen on maailma missä 
elämme. Ja te naiset, te ette ehkä halua myöntää sitä, mutta teidän langenneessa osassa ruumistanne ja 
kehoanne on halu hallita ja omistaa mies. Te onnistutte siinä vain, jos mies on tarpeeksi heikko 
antaakseen teidän tehdä se. Jos perheessä on tilanne, jossa nainen käyttää farkkuja ja hallitsee miestä, 
se on kokonaan miehen vika ja hänen syytään ja hänen vastuullaan. Mutta huomaatteko, mikä 
surullinen tilanne meille on syntynyt. Naisella on halu hallita ja dominoida miestä, mutta miehellä on 
valta ja voima hallita naista. 

Opiskelin tällä viikolla Atlasta, jonka otsikko oli "maailman naiset". Se on erittäin valaiseva, 
häpeällinen miehille ja ravisteleva kirjoittajinaan feministejä. Siinä kerrotaan kaikista eri puolista 
naisen elämästä eri puolilta maailmaa ja kuinka naisia kohdellaan eri maissa. Yksi johtopäätös, joka 
tuli mieleeni Atlaksen lukemisen jälkeen oli, että en voi ymmärtää, miten kukaan nainen voi sanoa 
tervetuloa islamin uskolle. Kun katsotaan tilastoja, mikä on tuon uskonnon vaikutus naisiin. Ja 
hinduismi. Ja voimme olla aika ylpeitä, kun katsotaan kristinuskoa tilastoissa. Te naiset saatte kiittää 
Jumalaa siitä, että olette syntyneet kristittyyn maahan. Voi olla aivan aiheellisia valittamisen aiheita. 
Enkä sano että kaikki on oikein kristityissä piireissä saati sitten kristityissä maissa. Kuitenkin kun 
tutkitte tätä Atlasta, saatte kiittää Jumalaa, että olette syntyneet maassa, jossa Kristuksella on edes 
jonkinlainen vaikutus. Tämän kirjan viesti (prostituutio, abortit, naiset tuottamassa yli puolet maailman
ravinnosta, naiset tekemässä samaa työtä puolella palkasta) on se, mitä luemme Genesis 3:sta. Miehet 
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dominoivat naisia. Ja he sanovat tässä kirjassa, että ainoa keino vapautua miehen ylivallasta on uhmata
miestä ja taistella miestä vastaan. Ja se on tämän Atlaksen viesti. On olemassa parempi tapa ja tuo tapa 
on lunastus Kristuksen kautta. Minä kerron siitä jossain toisessa puheessani. Olen melkein 
lopettelemassa tätä tälle aamulle. Jätän teille vielä lainauksia tuosta kirjasta miehiltä, joiden ajattelu on 
muokannut länsimaista yhteiskuntaa.

Tässä on Platoa, joka oli kreikkalainen filosofi ja jonka ajattelu on edelleen koulutus-
järjestelmämme perustana: "Hän joka elää pahan elämän, syntyy uudelleen naisena." Ja tämä on Plato. 
Tässä toinen kreikkalainen ajattelija Aristoteles: "Nainen on vain runneltu mies." Tässä toinen 
kreikkalainen Demostenos: "Meillä on naisprostituoidut huvittelua varten, avovaimot päivittäistä fyysistä 
harjoitusta varten, vaimot lasten kasvattamista varten." Mitä piditte siitä viimeisestä? Siinä meillä on 
kreikkalaista filosofiaa, joka on iso osa myös meidän koulutusjärjestelmäämme. Tässä lainaus Ibseniltä 
näytelmästä, jossa on nukkekoti ja vaimo nimeltään Noora puhuu miehelleen: "Olet aina ollut kiltti 
minulle, mutta kotimme on ollut vain pelihuone, olen ollut nukkevaimosi aivan kuten kotona olin isäni 
nukkelapsi. Ja tässä minun lapseni ovat minun nukkejani. Pidin sitä suurena hauskuutena, kun leikit 
kanssani. En ajattele enää niin. Ennen kaikkea ajattelen olevani järkevä ihminen. Aivan kuten sinä olet. Tai 
ainakin yritän tulla sellaiseksi." Voisin jatkaa tällaisten lauseiden lukemista , mutta kerron teille tämän. Ette 
koskaan löydä tuollaista lausetta Raamatusta. Kuulette sellaista filosofeilta tai henkilöiltä kuten 
Sigmund Freud tai Leniniltä ja kaikilta niiltä, joita maailma seuraa. Mutta ette koskaan tule löytämään 
naista halventavaa lausetta Jumalan Pyhästä sanasta. Ette yhtäkään. Ja kuitenkin tänään ihmiset 
sanovat, että kristityt ovat käsittäneet asian väärin. Ja että kaikki muut ovat oikeassa. Kuulkaa, Jumala 
puolustaa teitä. Nimenomaan Jumala puolustaa seksuaalisuutta, maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä ja 
sitä romanssia, joka on tämän kirjan taustalla, jossa Jumala maailmaa niin rakasti, että antoi ainoan 
Poikansa. 

Isä, rukoilen, että autat meidät saamaan totuuden kokonaisuudessaan, yhtenäisenä, tasapainoisena, 
niin, että totuus päästää meidät vapaaksi, ei niin kuin me itse haluamme olla vaan niin kuin sinä 
tarkoitit meidän olevan. Se loistokas vapaus, joka on Jumalan pojilla ja tyttärillä. Ja Sinulle me 
annamme ylistyksen, koska olet antanut meille totuuden ja paljastanut sen pyhässä sanassasi. Herra, 
kaikki me havaitsemme sen hieman hankalaksi hyväksyä, mutta olkoon Pyhän Henkesi totuus 
ohjaamassa meitä kaikkeen totuuteen ja koko totuuteen nimesi tähden. Aamen.

”Ja rauhan Jumala [on minun, se läpinäkyvä sieluni tila, missä olen vakuuttunut sen pelastuksesta 
Messiaksen kautta, ja näin ollen en pelkää mitään Jumalalta ja olen tyytyväinen maalliseen asemaani, 
millainen se sitten onkin, se rauha] joka läpäisee kaiken ymmärryksen ja miehittää ja vartioi sydämeni 
ja mieleni Messiaksessa Jeesuksessa.” (Filip. 4:7), henkilökohtaistettu

”Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton; Tämä on Herran palvelijain 
perintöosa [rauha, vanhurskaus, parantuminen, vapautuminen, turvallisuus, voitot kaikista 
painostuksista].” (Jesaja 54:17)

”Ja tämä on minun liittoni heidän kanssansa, sanoo Herra: minun Henkeni, joka on sinun päälläsi ja 
minun sanani, jonka minä suuhusi panen, eivät väisty sinun suustasi, eivätkä lastesi suusta eivätkä 
lastesi lasten suusta, sanoo Herra, nyt ja iankaikkisesti.” (Jesaja 59:21)

”Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme 
häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme 
tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha 
olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.” (Jesaja 53:4-5) 
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Johtajuus on miesten - Lunastetut miehet ja naiset – osa 3 / 4

Tekijä: David Pawson
Lähde: http://davidpawson.org/resources/resource/548?return_url=http%3A%2F%2Fdavidpawson.org
%2Fresources%2Fseries%2Fleadership-is-male

Haluan lukea tarinan miehestä, joka ei halunnut olla mies. Se on Vanhassa Testamentissa ja se 
menee näin. Naisprofeetta Deborah, Labidonin vaimo, hallitsi Israelia tuohon aikaan ja hän piti oikeutta 
yllä Deborahin tuomioistuimessa. Muuten, sana Deborah, mikä on myös tyttäremme nimi, tarkoittaa "busy 
be" eli suomeksi olla kiireinen. Ja se todella kuvaa tytärtämme. Oikeutta pidettiin Deborahin 
tuomioistuimessa Ramahin ja Debellin välillä vuoristoisella maaseudulla Ehraimissa. Ja israelilaiset 
tulivat hänen luokseen riita-asioiden sovittelemiseksi ja hän sanoi Barackille, Abinoemin pojalle: 
"Herra, Israelin Jumala käskee sinua." Huomatkaa hän ei sanonut, minä käsken sinua vaan hän sanoi, 
Herra, Israelin Jumala käskee sinua. Mene ja ota 10000 miestä naftalinista ja sebulonista ja johda 
joukkosi Taborin vuorelle. Minä houkuttelen Jabinin armeijan sinne joukkoineen ja vaunuineen 
Gisonin joelle ja annan ne sinun käsiisi. Barack sanoi hänelle, jos sinä lähdet, menen minäkin. Mutta 
jos et lähde kanssani, minä en mene. Huomatkaa, hän sanoi näin naiselle: "Jos et ole eturintamassa 
kanssani, minä en taistele." Hän ei sanonut, että minä noudatan Herraa ja menen ja suojelen kansaani 
ja vaikka kuolen. Vaan hän sanoi, että minä en mene ellet sinä tule eturintamaan kanssani. 
Hyvä on sanoi Deborah lähden kanssasi, mutta koska sinä tällä tavalla asian hoidat, kunnia ei tule 
olemaan sinun. Sillä Herra ojentaa sisarealaiset naiselle. Ja Barack on ollut häpäisty juutalainen sen 
jälkeen. Hän ei ottanut vastuuta kantaakseen. Ja jos tunnette tarinan, tiedätte, että sisarealaiset kuolivat
yllätyshyökkäyksessä. Muutama teistä nauroi. Oletteko te lukeneet tarinan? Minun on luettava se 
teille, koska te ette nauraneet. Nainen nimeltään Jayel naulasi naulan päähänsä vasaralla - mikä ei 
tavallaan ole naiselle tyypillistä työtä lainkaan. Mutta hänen täytyi tehdä se ja Jumala sanoi Barackille, 
koska sinä et ollut mies, minä aion häpäistä sinut kaiken kansan edessä. Koska sinä et lähtenyt tuonne 
ulos taistelemaan ja Jumala etsii miehiä, jotka taistelevat hänen puolestaan. 

Mitä me olemme tähän mennessä havainneet? Genesis 1:ssä mies ja nainen ovat tasavertaisia 
Jumalan näkökulmasta. Jumala on täällä ja mies ja nainen ovat täällä - ja he ovat samalla tasolla. Mutta 
suhteessaan toisiinsa mies ja nainen eivät ole samalla tasolla. Heitä yhdistävä viiva on hieman 
kallellaan. Ei paljon, mutta kallellaan kuitenkin. Niin että avioliitto ei ole demokratia eikä diktatoria. 
Se on jotain niiden välistä. Demokratia olisi jotain tuon tapaista. Diktatoria olisi tällainen - missä mies 
hallitsee. Ja naisella on halua kontrolloida miestä ja siksi nainen halveksii miestä. Ja pääsyy siihen, 
miksi avioliitot hajoavat on tämä. Siitä on tullut taistelu persoonallisuuksien ja tahtojen välillä. Ja 
kumpikin yrittää hallita toista ja muuttaa toista. Sanonta menee, että rakkaus on sokea ja siinä 
sananlaskussa on hitunen totuuttakin. Jos et ole huolellinen, sinä saat ideaalin kuvan kumppanistasi. Ja 
sitten kun kuherruskuukausi on ohitse, havaitset, että tuo ideaalikuvaus ei ole koko totuus. Sinä tulet 
oppimaan, mitä hän todellisuudessa on naisiaan/miehiään. Se on kriittinen kohta - joko hyväksyt hänet 
sellaisena kuin hän on tai yrität lopun elämääsi muuttaa häntä. Se on hetki, jolloin taistelu alkaa.
Joten tuo hieman kallellaan oleva viiva heijastaa suhdetta Jumalan ja ihmisen välillä niin, että mies 
ottaa jumalaisen osan ja nainen ottaa ihmisen osan. Mies heijastaa Jumalan isyyttä. Nainen heijastaa 
uskoa Jumalaan. Ja te naiset voitte jättää meidät miehet taaksenne uskon asioissa. Se on jotain, missä 
te voitte opettaa meitä miehiä. Usko Jumalaan, luottamus Jumalaan, Jumalan tahdon noudattaminen. 
Sitten havaitsimme, että kun synti astui kuvaan, tuo hieman kallellaan oleva viiva muuttui jyrkästi 
kallellaan olevaksi. Ja miehet alkoivat käyttäytymään aivan kuin he olisivat itse Jumala. Ja naiset eivät 
pitäneet siitä. Miehet alkoivat kohdella naisia kuin he olisivat alempiarvoinen laji. Jatketaan nyt 
eteenpäin ja tarkastellaan Jumalan vastausta tähän tilanteeseen. Jumala haluaa lunastaa koko tilanteen -
laittaa asiat kohdalleen ja oikein.

Mutta monet ihmiset ovat ymmärtäneet väärin sen, mitä Jumala tekee, kun hän lunastaa sen. Hän ei 
tee sitä niin, että hän oikaisee sen jyrkässä kulmassa olevan viivan tasaisemmaksi. Anteeksi, otetaan tämä 
uudelleen oikein. Hän ei oikaise sitä synnin jyrkkään kulmaan saattamaa viivaa. Se on uusi opetus, 
joka on tulossa kirkkoon ja se perustuu yhteen jakeeseen Uudessa Testamentissa ja jonka käsittelemme
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myöhemmin. "Kristuksessa ei ole miestä eikä naista." On hämmästyttävää kuinka monet ihmiset 
ottavat tuon yhden jakeen, peruuttavat kaiken muun mitä Pietari ja Paavali sanoivat miehen ja naisen 
välisestä suhteesta, ja tulkitsevat tuon jakeen, että Kristuksessa kaikki eroavaisuudet, kaikki 
sukupuolen ominaispiirteet, on hävitetty. Jos se olisi totta, olisi täysin oikein, että homoseksuaalit 
pääsevät naimisiin - kunhan molemmat ovat vain kristittyjä. Ymmärrättekö mitä minä sanon? Jos tuo 
lause tarkoittaa, että Kristuksessa tuo viiva on täysin vaakatasossa jälleen kerran, niin silloin mies voi 
mennä naimisiin miehen kanssa ja nainen voi mennä naimisiin naisen kanssa. Ja voitte järkyttyä, mitä 
juuri nyt sanon, sillä sitä tapahtuu Jeesuksen nimessä parhaillaan. On kirkkoja, jotka sallivat 
homoseksuaalien naimisiin menon ja he tekevät sen sillä perusteella, että tuo jyrkkä miestä ja naista 
yhdistävä viiva, missä mies dominoi ja nainen halveksii, on käännetty aivan vaakatasoon. Ja se ei ole 
sitä.

Lunastuksessa Jumala palauttaa oman alkuperäisen luomuksensa. Hän tuo takaisin sen, miltä se 
näytti Eedenin puutarhassa. Tässä maailmassa. Seuraavassa piirtoheitinkalvossa näytän teille, että 
seuraavassa maailmassa Hän aikoo oikaista sen yhdistävän viivan. Taivaassa vaimoni ja minä emme 
ole naimisissa. Älkää ajatelko, että te olette uudelleen yhdessä aviokumppaninne kanssa taivaassa 
avioliitossa - te ette ole. Avioliitto on tätä maailmaa varten. Taivaassa tuo yhdistävä viiva on aivan 
horisontaalinen jälleen. Toisin sanoen Genesis 1 tulee uudelleen voimaan taivaassa kokonaan. Mutta 
niin kauan kuin olemme maassa, Genesis 2 on voimassa ja sen kaltainen tilanne tulee palauttaa. 
Hirvittävän tärkeää. Toisin sanoen Jumala ottaa syntiviivan, joka on jyrkässä kulmassa oleva 
syntiviiva, ja laittaa sen ennalleen sellaiseksi kuin se oli Eedenin puutarhassa Genesis 2:ssa. 
Havaitsemme, että hän teki niin Vanhassa ja Uudessa Testamentissa kaikkialla - vaiheittain. Hän otti 
osan Vanhasta Testamentista ja osan Uudesta Testamentista ja laittoi ne Genesis 2:een. Mietin tässä, 
että oletteko havainneet, että vaikka Vanhan Testamentin naisilla asiat eivät olleet niin älyttömän 
hyvin, heillä asiat olivat kuitenkin paljon, paljon paremmin kuin missään muussa muinaisen maailman 
kulttuurissa tai yhteiskunnassa. Vanha Testamentin lait olivat niin paljon edellä aikaansa verrattuna 
lakeihin Egyptissä, Syyriassa ja missä muussa maassa tahansa, että naisilla ei ole koskaan asiat olleet 
niin hyvin Israelissa. Tiedän, että siihen aikaan oli vielä jonkin verran moniavioisuutta jäljellä, se ei 
ollut kokonaan hävinnyt. Aabrahamilla oli enemmän kuin yksi vaimo, Daavidilla oli enemmän kuin 
yksi vaimo, Salomonilla oli 700 vaimoa ja 300 avovaimoa ja he kutsuivat itseään vaimoiksi. Minä en 
tule koskaan ymmärtämään, miten miestä voidaan kutsua viisaaksi, jos hänellä on 700 vaimoa. Ja 300 
avovaimoa - siinä on kokemusta kerrakseen. Moniavioisuuden täytyi odottaa Uuteen Testamenttiin 
saakka, jotta se saatiin täysin kohdalleen ja oikein. 

Se mitä minä nyt sanon tässä, on, että Jumala siirsi sen jyrkän viivan huomattavasti Vanhassa 
Testamentissa ja Kristuksessa toi sen takaisin Genesis 2:een. Muistatteko kun kerroin, en nyt muista 
oliko se eilen vai milloin, kun puhuin siitä, että meidän on pidettävä ne kaksi totuutta toisiinsa 
kiinnittyneinä. Toinen oli pystysuuntainen, vertikaali, suhde Jumalan ja ihmisen välillä, joka oli 
tasavertainen, ja lähes horisontaali, vaakasuora, yhteys, joka ei ollut tasavertainen. Ne on pidettävä 
yhdessä. Itse asiassa nuo kaksi totuutta pysyvät yhdessä läpi koko Vanhan Testamentin, läpi koko 
Jeesuksen elämän ja palvelustyön ja läpi koko Uuden Testamentin. Nuo kaksi totuutta ovat vasta 
muuttumassa uudessa taivaassa ja uudessa maassa. Jeesus ei muuttanut sitä peruskuviota, jonka olen 
teille tässä esittänyt. Hän palautti Genesis 2:n, mutta ensin Vanha Testamentti. 
On ilmiselvää, että johtajuus, tuo vihreä viiva, menee aina mieheen. Johtajuus on aina miesten. 
Israelissa ei koskaan sallittu kuningatarta - vain kuningas. Muilla valtioilla oli kuningatar esim. 
Sudanilla ja hänen nimensä oli Candensy. Sheballa oli kuningatar. Mutta ei ikinä, koskaan, Israelissa. 
Kun Israelissa valittiin vanhimpia, valittiin 70 miestä. Jumalaa ei koskaan tunnettu Saaran, Rebecan ja 
Raakelin Jumalana. Hän oli Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala - ja Hänet tullaan aina tuntemaan 
noiden kolmen miehen Jumalana. 

Kun Israelista tuli kansa, heimonsa päälliköiksi ei valittu Jaakobin sisaria vaan hänen poikiaan - 12 
poikaa. Ja omaisuuden periminen Vanhassa Testamentissa tapahtui poikien kautta, koska he kantoivat 
vastuun omaisuudesta ja perheistään. Ja me havaitsemme, että johtajuus läpi koko Vanhan Testamentin
on miesten käsissä. Ja samaan hengenvetoon minä lisään, että katsokaa, mikä arvo ja kunnia kuitenkin 
naisille annetaan kaikkialla Vanhassa Testamentissa. Sanotaan, että Saara, Rebekka ja Raakel olivat 
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kauniita katsella. Ja Uudessa Testamentissa nuo kolme naista mainitaan esimerkkinä meille. Koko 
Vanhan Testamentin läpi tunnetaan naisprofeettoja - palvelustehtävänä heillä oli profetoiminen. Se ei 
ole siis palvelustehtävä, joka liittyy mitenkään sukupuoleen. Kyseessä on palvelustehtävä, joka sekä 
Vanhassa että Uudessa Testamentissa mainitaan sekä miesten että naisten kutsumustyönä. He siis 
kuulevat Jumalan äänen ja sanan ja kertovat sen uskonveljille ja sisarille - Deborah oli eräs merkittävä 
profeetta mutta oli paljon muitakin. Mooseksen sisar Miriam oli profeetta. Ja kun Uusi Testamentti tuli
ja Pyhä Henki laskeutui kaiken lihan päälle, riippumatta iästä, sukupuolesta tai yhteiskunnallisesta 
asemasta niin sekä miehet että naiset profetoivat - se ei ollut mitään uutta! Ymmärrättekö, naiset 
profetoivat - he olivat naisprofeettoja läpi koko Vanhan Testamentin. Itse asiassa kun Jeesus lopulta 
syntyi, hänet havaitsivat lopulta profeetta ja naisprofeetta. Muutaman ensimmäisen elonpäivänsä 
aikana. 

Siellähän oli vanha mies, Simeon, joka tuli temppeliin ja näki pienen pojan 15-vuotiaan tytön, 
Miriamin, käsivarsilla. Se on hepreankielinen nimi Marille. Ja vanha kunnon Simeon sanoi: "Herra, 
voin nyt kuolla tyytyväisenä!" Olen nähnyt hänet! Mutta häntä seurasi välittömästi vanhahko nainen 
nimeltään Anna, jolla myös oli profetian lahja. Mutta tämähän oli tilanne läpi koko Vanhan 
Testamentin - siellä oli huomattavia naisprofeettoja. Sananlaskujen kirjassa havaitsin mielenkiintoisena
sen seikan, että pääsemme itse tarinoiden taakse. Raamattu ei pelkästään ole Pyhä kirja eikä sitä pitäisi 
pitää liian pyhänä kirjana, koska se on samalla hyvin inhimillinen kirja. Ja mitä enemmän löydät sieltä 
takaa ihmismäisiä piirteitä, sitä mielenkiintoisemmaksi menee, koska Jumala ilmoitti sanansa juuri 
ihmisille. Ihmisillä on ihmisten tunteet ja ihmisten tilanteet. 

Salomon kirjoitti kolme kirjaa. Hän kirjoitti sananlaskut, saarnaajan ja laulujen laulun. Ja useinkin 
mietin, minkä ikäisenä hän kirjoitti nuo kolme kirjaa. Tässä on saarnaajan kirja, jossa sanotaan: 
"Muista Luojaasi nuoruutesi vuosina ennen kuin silmäsi muuttuvat himmeiksi ja korvasi kuuroiksi ja 
jalkasi vapisevat ja hampaita on vain muutama jäljellä." Kuinka vanha hän oli, kun kirjoitti tuon? No, 
hän on vanha mies. Ja sitten katsotaan sananlaskuja: "No poikani, katsopa naista!" Kuinka vanha hän 
oli tuota kirjoittaessaan? Hän on keski-ikäinen, eikö niin? Hän on havainnut omat virheensä ja pyrkii 
siinä opastamaan poikaansa. Ja sitten kun luemme laulujen laulun (Korkea veisu), niin kuinka vanha 
hän on siinä? Nuori mies. Hän on täynnä runoutta ja rakkauslaulua. Hän on nuori mies siinä. Siinä me 
näemme ihmisen tarinan takana. On erittäin tärkeää saada ihmisen näkökulma tarinaan mukaan. 
Sananlaskuissa hän varoittaa poikaansa tuosta naisesta. Hän sanoo, että prostituoitu tekee sinusta 
leivänpalan. Se on...hyvä neuvo. Mutta sitten lopussa hän pääsee kuvauksessaan täydelliseen vaimoon.
Ja tuo vaimo ei ole sidottu keittiön pesualtaaseen - voitteko uskoa sitä!? Vaimo käy ulkona ja tekee 
kauppoja. Hänellä on tuloja. Ja hänen miehensä on erittäin ylpeä vaimostaan. Hän on hyvä 
kauppanainen. Hän tekee kaikenlaisia juttuja.

Kun luimme Living Bible (elävän Raamatun) läpi kirkossamme, pormestari tuli seuraamme ja 
kysyi voiko hän lukea osan, koska hän oli kuullut, että siellä luetaan Raamattua. Kyseessä oli pieni mies 
nimeltään Oldeman Sparrow ja hän oli nimellisesti roomalaiskatolinen - mutta ei tehnyt paljoakaan 
asian hyväksi. En ole koskaan kuullut ihmisten lukevan Raamattua kannesta kanteen, voinko liittyä 
seuraan, kysyi pormestari. Tottakai, mutta sinun täytyy kiirehtiä, koska on vain yksi paikka jäljellä 
tiistai-iltapäivällä 15:30, sinä saat sen paikan. Kirjoitimme hänen nimensä siihen ja hän saapui paikalle
tiistai-iltapäivänä klo 15 maissa kultaketjuineen valmiina lukemaan Raamattua ja hän kysyi: "Mitä 
minun pitää lukea?" Sanoimme, että emme tiedä ja että sinun vain pitää odottaa kun edellinen lopettaa 
klo 15:30 ja sinä vain jatkat siitä. "Aha, hyvä on", hän sanoi. Minä halusin tuoda vaimoni mukanani, 
mutta hän on niin kiireinen, kun meillä on vieraita käymässä ja hän on ollut ylhäällä aamuvarhaisesta 
ja hän on kokkaillut ja tehnyt kaikenlaista koko päivän ja hän oli niin kiireinen ettei päässyt tulemaan. 
Sanoin: "Ei se mitään, hyvä että sinä pääsit tulemaan." 

Pormestari nousee seisomaan lukeakseen osuutensa ja hänelle tulee kohta Sananlaskut 31, jossa 
kerrotaan tästä hienosta vaimosta, joka nousee aamuvarhaisella tekemään ruokaa ja joka tekee kaikkia 
niitä asioita. Ja samalla kun pormestari luki tekstiä hänen silmänsä pullistuivat ja pullistuivat ja sitten 
hän tuli kohtaan Sananlaskut 31: "...hänen miehensä on hyvin tunnettu mies, koska hän istuu 
hallintoelimissä kaikkien muiden kaupunkilaisjohtajien kanssa." Ja siinä meillä on Elävä Raamattu! Ja 
pormestari tuijottaa penkkiään ja sanoo: "Minä olen lukenut itsestäni Raamatusta!" Minä sanoin: 
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"Kyllä, se kertoo meistä." Pormestari kysyi, voisiko hän ostaa tuollaisen Raamatun. Sanoin, ilomielin. 
Se oli yksi kirja siitä 500 kg:n kirjamäärästä, jonka hän osti ja vei kotiinsa ja luki sitä vaimolleen. 
Kyllä, vaimo, tekee monia, monia, monia, asioita. Hän tekee paljon asioita köyhille ja tarpeessa 
oleville. Hän on kiireinen hoitaessaan ihmisten asioita. Hän on tuolla ulkona tekemässä kauppoja. Hän 
katsoo, että perheessä on kaikkea, mitä se tarvitsee ennen kuin hän lähtee tekemään kauppoja. Sitten 
hän lähtee ulos. Ainoa asia mitä hän ei tee, on se, että hän ei käy uskonnollisissa kokouksissa. Oletteko
havainneet sen? Hän on vain niin kiireinen kaikissa muissa toimissaan. 

Tarvitseeko minun jatkaa? On paljon kirjoja Raamatussa, jotka kertovat naisesta naisen jälkeen, 
jotka ovat aktiivisia toimissaan Vanhassa Testamentissa. On jopa yksi nainen, joka pelasti kansakunnan - 
Ester. Ja siinä on toinen kirja Raamatussa, jossa ei mainita Jumalaa eikä siinä mainita mitään 
hengellistä, koska se kertoo vain ja ainoastaan tuosta yhdestä naisesta, jota oli kiva katsella - hän oli 
puoleensa vetävä. Ja joka pelasti kokonaisen Jumalan kansan. Älä koskaan aliarvioi naisen asemaa 
Vanhassa Testamentissa! Ei se tietenkään ole yhtä korkea asema kuin naisella on Uudessa 
Testamentissa. Mutta se on hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, paljon korkeampi asema kuin Vanhan 
Testamentin aikaisessa maailmassa muualla. Siellä oli yhä joitain epäoikeudenmukaisuuksia ja 
epätasa-arvoisuuksia kuten esimerkiksi, että mies saattoi erota vaimostaan, mutta nainen ei voinut 
erota miehestään. Jeesus asetti sen oikein. Ja hän teki sen molempiin suuntiin. Mutta se oli yleistä 
Uudessa Testamentissa. Se mitä yritän tässä sanoa on se, että vaikka Vanha Testamentti on monissa 
kohdissa alle täyden kristillisen standardin naisten ja miesten osalta, se on kuitenkin suurin noste 
muinaisessa maailmassa, mitä naisiin tulee. Ainoa asia mitä sinun tulee tehdä tämän havaitsemiseksi 
on hieman tutkia asioita. Tutkia muita kulttuureita ja huomaat tämän seikan. 

Joten vihreä lanka, vaikka sitä ei oltu täysin palautettu Vanhassa Testamentissa, se oli jo matkalla. 
Hyvinkin pitkään ollut jo matkalla. Vaikka johtajuus on yhä miesten käsissä, me tulemme Uuteen 
Testamenttiin ja tietenkin Jeesukseen. Mietin pitkään pitäisikö minun puhua Jeesuksesta tänään vai 
huomenna aamulla. Minä haluaisin puhua Jeesuksesta juuri nyt. Jeesus sitten palautti tuon vihreän 
viivan paikalleen Genesis 2:ssa. Ei kuitenkaan Genesis 1:ssä vaan vain Genesis 2:ssa. Ja olen varma, 
että te naiset, olette käyneet riittävän monessa kokouksessa tietääksenne "ihmeellisen Jeesuksen". 
Ainakin hänen omille aikalaisilleen hän oli "ihmeellinen Jeesus". Se oli se asenne naisia kohtaan. 
Juutalaisuus oli uskontona Jeesuksena aikaan lipsunut alamäkeen Genesis 3:seen. 300 vuoteen Jumala 
ei ollut puhunut kansalleen ja kun Jumala ei puhu kansalleen, se lipsuu. Sitä tarkoittaa sanonta, jos ei 
ole näkyä, ihmiset juuttuvat kahleisiinsa. Ja pelkäänpä että juuri sitä oli tapahtunut, koska Malakain 
jälkeen ei oltu kuultu Jumalan sanaa, ei Jumalan ääntä, ei Jumalan haastetta ihmisille ennen kuin vasta 
400 vuoden mykkyyden jälkeen tuli Johannes-kastaja. Ja tuona aikana, kun Jumala ei haastanut 
ihmisiä profeettojensa suulla, juutalaisuus oli vajonnut niin alas, että he aloittivat aamurukouksensa 
näin: "Kiitos Jumala että et luonut minua pakanaksi tai orjaksi tai naiseksi." Tuollaista rukousta ei 
löydy mistään Vanhasta Testamentista vaan se oli rukous, jota juutalaiset rukoilivat Jeesuksen päivinä. 
Lisäksi Jeesuksen aikaan tultaessa synagogassa oli kiellettyä opettaa naiselle mitään. Rabbit eivät 
puhuneet naisille - uskon asioista. Naiset laitettiin rakennuksen erilliseen osaan eristykseen ja kaikki 
opetus annettiin miehille. Ja sellaiseen tilanteeseen ilmestyi Jeesus.

Jeesus ei epäröinyt puhua naisille ja puhua heille. Havaitsetteko, mikä järkytys se oli sosiaalisesti 
tuohon aikaan. Ja vielä enemmän sinä päivänä, kun hän puhui teologiasta samarialaisen naisen kanssa, 
jolla oli viisi miestä ja joka eli kuudennen kanssa. Joka ikinen yksityiskohta tuossa tarinassa on 
epätyypillistä juutalaiselle rabbille. Hän oli vallankumouksellinen tässä asiassa. Uskon, että teoriassa 
Jumala olisi voinut luoda Jeesuksen maan tomusta. Hän olisi voinut tuoda toisen ihmisen, toisen 
Aatamin, Jeesuksen, tähän maailmaan samalla tavalla kuin hän toi ensimmäisen ihmisen, ensimmäisen 
Aatamin. Mutta Hän ei tehnyt niin. Hän valitsi naisen, joka synnytti Jumalan Pojan tähän maailmaan. 
Minun täytyy katua yhtä asiaa protestanttina. Katolinen opetus neitsyt- Mariasta, joka muuten ei ole 
Raamatun mukaista opetusta, että hän oli eräs Raamatun hahmo, josta en ole saarnannut. Ja se on 
hyvin surullinen reaktio, koska Maria on eräs hienoimmista Raamatun henkilöistä. Minä olen 
kieltäytynyt kutsumasta häntä neitsyt-Mariaksi, koska hän ei enää ole neitsyt - hänellä on muita lapsia. 
Ja hän ei ole saanut niitä neitseellisessä synnytyksessä. Mutta minä kutsun häntä siunatuksi, koska hän 
itse profetoi, että jokainen sukupolvi hänen jälkeensä tulee kutsumaan häntä siunatuksi. Ja olen erittäin
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iloinen saadessani puhua siunatusta Mariasta. Enkä aio antaa väärää opetusta tästä aiheesta. 
Maria oli malli karismaattiselle uskovalle, joka antoi Pyhän Hengen tehdä kaikkea sitä, mitä Herra 

halusi hänen kauttaan tehdä. Jopa sillä kustannuksella, että hänestä olisi tullut sosiaalisesti epäsuosittu. 
Se on merkittävä kertomus ja tottakai muistamme, että Raamattu kertoo Marian puhuneen kielillä, eikö
niin. Hän teki niin, se kerrotaan niin, ainakin minun Raamatussani. Eikö? Ja siinä hän oli, kun Gabriel 
ilmestyi hänelle, hän oli korkeintaan 15-vuotias ja enkeli antoi hänelle merkittävän uutisen. Vain 15-
vuotias tyttö. Se oli itse asiassa aika korkea ikä sellaiselle ilmestykselle, mutta merkit viittaavat, että se
oli hänen ikänsä. Ja siinä tilanteessa arvostetuin enkeli puhui 15-vuotiaalle tytölle. Ja mikä oli Marian 
reaktio? Se tapahtukoon minulle - aivan niin kuin Herra tahtoo. Maria on ihmeellinen nainen. Sanon, 
että hän on ihmeellinen nainen, koska hän on elossa aivan kuten on Aabraham, Iisak ja Jaakob - 
Jumala ei ole kuolleitten Jumala vaan elävien Jumala! 

Hämmästyttävä asia tässä on se, että Jeesus oli ainoa henkilö, joka valitsi oman syntymänsä tähän 
maailmaan. Minä en valinnut omaa syntymääni, etkä sinä - me vain löysimme itsemme täältä. Se oli 
jonkun toisen päätös tai lihallinen impulssi, joka toi meidät tähän maailmaan. Mutta Jeesus oli ainoa 
henkilö joka sanoi: "Minä valitsen syntymäni! Minä valitsen tullakseni ihmiseksi, mieheksi. Minä 
valitsen. Minä valitsen Jumalan ainoana Poikana tullakseni täysin riippuvaiseksi naisen rinnan 
maidosta. Oletteko koskaan miettineet sellaisen päätöksen tekemistä ja mitä se on mahtanut tarkoittaa 
Jumalan ainoalle Pojalle? Valita tullakseen avuttomaksi vauvaksi, jota oma äiti kaitsee ja huolehtii. 
Mutta hän valitsi sen. Ja elämänsä loppupuolella hän valitsi ilmoittaakseen erittäin tärkeän asian - 
oman ylösnousemuksensa. Hän ilmoitti sen naisille, jotta nämä ilmoittaisivat asian opetuslapsilleen. 
Miehethän, opetuslapset siis, olivat juosseet pakosalle ymmärrettävistä syistä, koska he riskeerasivat 
henkensä toisin kuin naiset. Mutta joka tapauksessa, kun miehet juoksevat pakosalle, naiset pysyvät 
paikallaan ristillä. Naiset olivat viimeiset, jotka näkivät hänen lähtevän ja ensimmäiset, jotka 
havaitsivat hänen tulleen takaisin. Ja kaiken aikaa löydämme Jeesuksen, joka puhuu naisille - tavalla 
jolla hänen aikanaan yksikään rabbi ei ollut tehnyt tai tulisi tekemään. Tämä on siis Genesis 1:een 
perustuvaa toimintaa. Jokaisen ihmisen ikuinen arvo, ihminen, joka on Hänen kuvakseen luotu. 
Minäpä kerron teille tosiasian: heti kun unohdamme, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, alamme 
kohtelemaan toisiamme väärin. Ja välittömästi kun miehet unohtavat, että naiset on luotu Jumalan 
toimesta yhdenvertaiseksi miesten kanssa, miehet alkavat kohtelemaan naisia huonosti. 

Muistatte varmaankin Dorothy Sawyersin. Hänen dekkarikirjojaan on tehty tv-sarjaksi. Hän 
kirjoittaa myös mahtavia uskonnollisia kirjoja. Muistan olleeni poika - olen nyt 57-58. Jotkut teistä ovat 
riittävän vanhoja muistaakseen tämän. Muistan olleeni poikana kuin liimattuna langattoman radion:n 
ääreen kuunnellen näytelmää : "Mies syntynyt kuninkaaksi." Kuinka moni teistä on kuullut tuon 
näytelmän? Vain muutama. Sen oli kirjoittanut Dorothy Sawyers ja se oli ensimmäinen näytelmä, jossa 
uskallettiin laittaa Jeesus moderniin ympäristöön. Muistan olleeni poikana ihmeissäni: "He olivat todellisia 
ihmisiä!" Opetuslapset olivat aivan kuin minä. Ja juuri Dorothy Sawyers on kirjoittanut hienoimman 
lausunnon Jeesuksesta. Ja hänen asenteensa naisiin on hienoin, mitä olen koskaan lukenut. 
Hän kirjoittaa näin: "He eivät olleet koskaan tunteneet tämän kaltaista miestä. Eikä koskaan tulisi 
olemaan vastaavaa miestä. Profeetta ja opettaja, joka ei koskaan nalkuttanut heille. Hän ei koskaan 
imarrellut, holhonnut, vitsaillut heidän kustannuksellaan, ei koskaan kohdellut naisia tyyliin - "Jumala 
meitä auttakoon" tai naiset - "Jumala heitä siunatkoon". Hän nuhteli aiheuttamatta riitaa ja ylisti 
liioittelematta. Hän otti heidän kysymyksensä ja keskustelunsa vakavasti. Hän ei koskaan kehoittanut 
heitä olemaan naisellisia. [Tässä kohdassa kaksi lausetta, joissa suomentajan taidot jäävät vajaiksi.] 
Hänellä ei ollut hiomattomia käytöstapoja eikä kiusaantunutta miehistä kunnianarvoa 
puolustettavanaan. Hän joka otti heidät (naiset) sellaisena kuin kohtasi heidät. Ja oli täysin 
itsetiedostamaton. Ei ole olemassa yhtäkään toimintoa, saarnaa tai vertauskuvaa, koko evankeliumissa,
joka lainaa löyhkänsä naisellisuuden kieroutuneisuudesta. Kukaan ei pystynyt arvaamaan Jeesuksen 
puheiden tai tekojen perusteella, että naisten luonteessa olisi ollut jotain "hassua". 

Eikö ollut upea lausunto? Koskettiko se teitä? No, jos olette kristitty, te tunnette Kristuksen 
henkilökohtaisesti. Ja tiedätte, millainen hän on. Ja tiedätte, kuinka hän kohtelee naisia. Omasta 
henkilökohtaisesta kokemuksestanne käsin. Tämä on siis Jeesuksen palvelustyön Genesis 1 -puoli. 
Mutta siinä oli myös Genesis 2 -puoli. Hän piti ne tasapainossa. Ja minä mainitsen nyt kaksi asiaa, 
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jotta saadaan asioihin selvyys. Toisaalta hän ei koskaan antanut naisen sanella hänelle, mitä tehdä. 
Ehkä ette ole koskaan havainneet sitä. Minäpä anna yhden, kaksi, esimerkkiä siitä. Muistatteko häät 
Kanaanissa, missä hän muutti veden tomaattisoseeksi? Ainakin se on sitä, mitä jotkut kristityt 
näyttävät ajattelevan. Muistatteko sen? Kun hän muutti veden, uskallanko sanoa ääneen, viiniksi. Ja 
vielä parhaaksi mahdolliseksi viiniksi. No, joka tapauksessa se ei ole syy, miksi otin asian esille. 

Hänen oma äitinsä sanoi hänelle, ettei heillä ollut viiniä. Mitä hän vastasi? Ei mitenkään 
ystävällisesti. Hän sanoi: "Nainen, älä sotke minua siihen. Ei ole oikea aika." Se on hyvin vahva nuhtelu 
omalle äidille. Ei edes Maria ole sellaisessa asemassa, että voisi kertoa pojalleen, mitä hänen on tehtävä. 
"Ei nyt." Kun hän oli pikkupoika, hän oli vanhempiensa alapuolella - aivan kuten Herra vaatii. Se on 
Jumalan tahto. Mutta välittömästi kun hän aloitti oman palvelustyönsä, Maria ei voinut sanoa hänelle, 
mitä hänen oli tehtävä. Se on perustava totuus, kun rukoillaan Mariaa. Toivottavasti kuulette minua. 
Maria on nainen, eikä hän kerro Jeesukselle, mitä on tehtävä. Se soveltuu ohjeeksi tänä päivänä aivan 
kuten Galilean Kanaanissa häiden aikaan. Se ei ole sinun paikkasi kertoa minulle, mitä minun on 
tehtävä. Hän totteli taivaallista Isäänsä eikä maallista äitiään. Tiedättekö, että kun hän oli 12-vuotias ja 
menossa Bar Mitzvah -juhlaansa Jerusalemiin, heillä oli tapana, ei mitenkään mukava tapa, kun he 
matkustivat tuohon aikaan 15 mailia päivässä niin, että naiset menivät ensin lasten kanssa ja he tekivät 
ruokaa, pystyttivät teltat ja valmistelivat leirin niin, että kun miehet saapuivat parin tunnin päästä, 
kaikki oli valmiina. 

Se oli siihen aikaan järjestely. Joten kun he olivat matkalla Jerusalemiin Jeesus-poika matkasi 
Marian kanssa. Kun he olivat paluumatkalla Jerusalemista Maria oletti, että 12-vuotias Jeesus matkustaisi 
isänsä kanssa, koska häntä pidettiin nyt miehenä. Mutta Joosef oletti, että Jeesus kulkee Marian kanssa, 
koska loppujen lopuksi Jeesus ei ollut hänen poikansa. Joten kun he viimein kohtasivat tuona paluumatkan 
ensimmäisen päivän iltana 15 mailin päässä Jerusalemista, Maria kysyi: "Missä Jeesus on?" Ja Joosef 
vastasi, että luuli hänen olevan Marian kanssa. "Ei, hän on nyt 12 ja pitäisi olla sinun kanssa." "Minä 
luulin, että sinun kanssa." No, ei siinä auttanut kun palata Jerusalemiin takaisin etsimään poikaa ja kun he 
löysivät hänet, vasta kolmen päivän etsinnän jälkeen, koska olivat etsineet täysin vääristä paikoista, he 
löysivät hänet temppelistä. 

Ja Maria sanoi äidin huolestuneella ja vihaisella äänellä: "Me olemme etsineet sinua joka puolelta!" 
Kuuletteko, tässä on ihmisen näkökulma kirjoituksissa - hän oli huolestunut ja ahdistunut. Ja tältä se 
kuulosti: "Isäsi ja minä olemme etsineet sinua joka paikasta." Mikä tarkoittaa, että Maria ei koskaan 
kertonut totuutta Jeesukselle hänen syntymästään. Isäsi ja minä olemme etsineet kaikkialta sinua. 
Jeesus sanoi: "Minun isäni? Minä olen nyt 12." Kun olet 12-vuotias, sinä osallistut isäsi töihin 
[juutalaisessa kulttuurissa]. "Teidän olisi pitänyt tietää, mistä löydätte minut. Minä olin koko ajan Isäni
kanssa." Hänen töissään, hänen Isänsä talossa. Siinä on kohta, jossa Maria ymmärsi, että Jeesus tiesi, 
kuka hän oli. Vaikka Maria ei koskaan kertonut hänelle. Raamattu on niin todellinen, eikö vain. Siitä 
on kysymys. Kyseessä on hänen äitinsä, jota nuhdellaan joka kerran, sen jälkeen, kun Jeesus on saanut 
kasteensa - kaikkialla evankeliumin tarinoissa se menee niin. Oletteko havainneet sen? Eräässä 
kohdassa sanotaan, että sisaresi, veljesi, äitisi ovat ulkona odottamassa. 

Ulkona sen takia, että he olivat tulleet katsomaan Jeesusta, jonka sanottiin olevan skitsofreenikko, 
hullu ja mielipuoli. Ja he olivat tulleet viemään hänet kotiinsa omaan vuoteeseen ja lukittuun huoneeseen 
pois julkisuudesta - he halusivat suojella tätä mielensä menettänyttä poikaa. Ja Jeesus sanoi: "Minun äitini, 
veljeni ja sisareni? Minäpä kerron teille kuka on äitini, siskoni ja veljeni. Kuka tahansa, joka tekee 
taivaallisen Isäni tahdon. He ovat minun perheeni nyt." Sinä olet äitini, sinä olet veljeni. Ja niin asia etenee 
ristille saakka, missä Jeesus sanoi: "Johannes, tuossa on äitisi. Nainen, tuossa on poikasi.” Hän purki 
perheensä ristillä.

Maria mainitaan tuon jälkeen vain kerran ja se on apostolien teot 1:ssä, missä hän rukoilee ja 
valmistautuu helluntaihin ja apostolien teot 2:ssa hän saa myös kasteen ja puhuu kielillä ja hänen 
palvelustyönsä loppuu. Toisin kuin monille meistä, meidän palvelustyömme alkaa, kun saamme Pyhän 
Hengen kasteen - hänen päättyi. Häntä ei koskaan mainita uudelleen. Hän on tehnyt ihmeellisen 
osansa. Mutta se on nyt ohitse. Meidän täytyy muistaa se. Toinen nainen, jota Jeesus nuhteli siitä, että 
kertoi hänelle, mitä hänen pitää tehdä, oli sarafealainen nainen. Muistatteko sen tarinan? Jeesus oli 
melkein töykeä hänelle. Hänen puheensa naiselle oli epätavallista. Nainen tuli hänen puheilleen ja 
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halusi, että Jeesus poistaisi pahan hengen tyttärestään, ja tilanteen olisi pitänyt olla sellainen, että 
varmasti Jeesus olisi suhtautunut siihen myötätunnolla ja ymmärryksellä jossain toisessa tilanteessa, 
mutta hän ei tehnyt niin nyt. Jeesus sanoi naiselle: "Ei ole oikein ottaa leipää pöydältä ja antaa sitä 
koirille." Se on uskomaton asia, mutta Jeesus sanoi sen. Koska nainen yritti päästä käsiksi johonkin. 
Nainen yritti sanella Jeesukselle jotain, mitä Hänen taivaallinen Isänsä ei ollut hänen käskenyt tehdä 
siinä kaupungissa. Ja Jeesus nuhteli naista. Mutta kyseessäpä olikin hyvin nokkela nainen. Nainen 
jatkoi: "Mutta kyllähän koiran pennutkin saavat pöydältä pudonneet leivän tähteet." Ja tuo nokkela 
vastaus kosketti Jeesusta ja hän sanoi: "Hyvä on, tuon vastauksesi takia, annan sinulle sitä, mitä 
pyysit." Mutta siltikin Jeesus asetti naisen paikalleen - sinun ei pidä sanella, mitä minä teen. 

Jeesus piti naisia ympärillään apostolisena joukkueena. Eikä pelkästään miehiä, mikä oli jo 
skandaali sellaisenaan - profeetta piti naisia joukkueessaan. Mutta niin hän teki. Ja naiset palvelivat häntä 
omalla ammattitaidollaan. Asia sanotaan kirkkaasti ja selvästi Luukkaan evankeliumissa 8:4 - Jeesus valitsi 
miestä kirkkonsa perustaksi. Kyse on siis koko ajan tasapainosta. Pystysuuntaisen ja vaakatasoisen 
suhteen tasapainosta. Ne on molemmat oltava siinä mukana sekä Genesis 1 että Genesis 2. Yksikään 
nainen ei ollut niin kaukana totuudesta, etteikö Jeesus olisi voinut kohdata ja koskettaa häntä. Minä 
olin kerran kandalaisessa tv:ssä ja minulle sanottiin, että voin puhua ihan mistä vain 20 minuuttia. 
Toivoisin, että BBC tekisi joskus samalla tavalla. Joka tapauksessa olin pääkanavalla Kanadan 
televisiossa, joka näkyy siellä kaikkialla. He kysyivät, mistä haluan puhua 20 minuuttia ja minä 
vastasin: "Minä haluan puhua Jumalan kuningaskunnasta." He olivat niin yllättyneen näköisiä ja 
kysyivät: "Kuka sellaisesta on kiinnostunut?" Sitten he jatkoivat, että hyvä on puhu 20 minuuttia 
Jumalan kuningaskunnasta ja niin minä tein. 

Televisiostudiossa oli puhelimia siltä varalta, että katsojat haluavat soittaa sinne. Ja ensimmäinen 
puhelin soi ja sieltä kuuluu naisääni: "Olen huora." Se on prostituoitu siellä päin maailmaa. Olen huora
Angus-kadulla Torontossa, joka on pääkatu kaupungissa. Nainen jatkoi: "Olen katsonut ohjelmiasi ja 
voisitko olla ystävällinen ja vastata kysymykseeni?" Sanoin, että tottakai. Nainen kysyi: "Kuinka minä 
pääsen siihen kuningaskuntaan?" Minä kysyin: "Miksi sinä haluat päästä sisään?" Nainen sanoi: "On 
aika laittaa elämäni järjestykseen." Ja minä ajattelin, halleluja, olemme siis Uudessa Testamentissa. 
Olemme siis saarnanneet oikeaa evankeliumia, koska prostituoidut haluavat kuunnella sitä. Tämä on 
eräs esimerkki siitä, mistä tietää, että saarnamies kertoo oikeasta evankeliumista. Prostituoidut 
haluavat kuunnella sitä. Se on kuningaskunnan evankeliumi. 

Muistatteko sen päivän, kun fariseus kutsui Jeesuksen sabattina lounaalle. Ja kertoi hänelle, että 
siellä on vieraileva saarnamies ja ulos oli katettu ruokaa ja juomaa ja siellä tulisi olemaan oikea näytös, 
jota kaikki kyläläiset saisivat katsella aitauksen toiselta puolelta. Minäpä sanon teille, että on kohtalokasta 
kutsua Jeesus kylään, koska hän on kaikkein tahdittomin vieras, joka sinulla voi koskaan olla. Jeesus 
istui saarnamiehen viereen ja alkoi puhumaan ennen kuin kukaan ehti avata suutaan: "Huomasin 
kuinka te kaikki halusitte tuonne ylimmälle ja parhaimmalle paikalle istumaan." Teitä on vain liian 
paljon siihen pöytään, koska istuimia ei ole riittävästi koko porukalle. On paljon parempi istua 
alempana ja odottaa kutsua ylempään pöytään. Mikä keskustelun avaus! Ja hetken päästä hän sanoi 
juhlien isännälle, että muuten, te ette tervehtineet minua, kun tulin sisälle ovesta. No, se oli tuon ajan 
kielelle käännettynä, että muuten, te ette pesseet jalkojani kun tulin sisään - mutta kyse on siis samasta 
asiasta. Jeesus arvosteli isäntää vieraanvaraisuudesta - tai sen puutteesta! Kyseessä on siis erittäin 
epämiellyttävä henkilö seuralaiseksi. Profeetat eivät ole kuuluisia tahdikkuudestaan. 

Ja sitten kaikkein kauhistuttavin asia tapahtui. Nainen tulee juosten sisään kadulta. Nainen jonka 
tukka riippui valtoimenaan alhaalla, mikä tarkoitti vain yhtä asiaa tuohon aikaan. Jos päästit hiuksesi irti 
julkisesti, olit yhdenkaltainen nainen - ja se oli sillä selvä. Ja minä pystyn näkemään tilanteen silmieni 
edessä, kun nainen juoksi sisään ja kuinka kaikki miehet olivat kauhuissaan. Toivottavasti tuo nainen ei
tunnista minua. Ja sitten heidän kauhukseen. Heidän kauhukseen nainen meni suoraapäätä Jeesuksen 
luokse. Ja nainen polvistui Jeesuksen eteen ja alkoi itkemään ja pesemään Jeesuksen jalkoja käyttäen 
hiuksiaan pyyhkeenä. Kyseessä on kaikkein inhottavin asia, mitä ikinä voi tapahtua. Kaikki ympärillä 
olevat olivat kauhuissaan. Ja Jeesus sanoi juhlien isännälle: "Näetkö tämän naisen?" Näetkö tämän 
naisen? Tottakai isäntä näki, mutta oikeasti hän ei kyennyt näkemään. Isäntä näki vain naisen 
ulkopuolen vaan ei sisäpuolta. Ja todellinen ihminen ei ole sitä, mitä näet ulkoisesti henkilöstä. Vaan se
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ihminen, joka on sisäpuolella. 
Ja Jeesus sanoi: "Minä kerron pienen tarinan, Simon, juutalaisesta rahanlainaajasta. Tarina varmasti 

miellyttää sinua. Juutalainen rahanlainaaja oli lainannut kahdelle henkilölle rahaa siten, että toinen oli 
5000 ja ja toinen 5 puntaa velkaa. Ja juutalainen rahanlainaaja antoi molemmille velat anteeksi." 
Tuossa vaiheessa kaikki ympärillä olevat hymähtelivät: "Tuo ei voi olla totta." Tuollaista ei koskaan 
oikeasti tapahtuisi. Juutalainen rahanlainaaja ei anna 5000 puntaa anteeksi. Sitten Jeesus kysyi 
väkijoukolta: "Kumpi noista miehistä nyt rakasti miestä enemmän?" Simon sanoi: "No, minä oletan..." 
Se on sitä, mitä hän kirjaimellisesti sanoi. Minä oletan. Simon sanoi, että kyse oli vain oletuksesta. 
Rahanlainaajat eivät tee tuollaista. Sitä ei koskaan tapahdu. Simon: "Minä oletan, teoriassa, se joka sai 
anteeksi 5000 puntaa." Ja Jeesus vastasi: "Oikein!" Tämä nainen rakastaa minua niin paljon, koska 
hänelle on annettu niin paljon anteeksi. Mikä muuten saattaa selittää sen, miksi kirkossa on puutetta 
rakkaudesta Jeesusta kohtaan. Voisiko se selittää sen? Kuten eräs upea saarnaaja sanoi: "Meidän 
kirkkomme ovat täynnä kilttejä ja kivoja ihmisiä, jotka eivät koskaan ole tunteneet, syyllisyyden 
aiheuttamaa epätoivoa." Tai anteeksiannon ihmeellistä henkäystä. Oletan että rakkautesi määrä 
Jeesusta kohtaan riippuu siitä, miten paljon ajattelet, että olet tehnyt syntiä. Ja miten paljon olet saanut 
anteeksi. Tämä on Jeesus!

Ja kuitenkin hän valitsi 12 miestä. Kyseessä oli kaikkein loistavin tilaisuus, jos hän olisi halunnut 
tasoittaa tuon yhdistävän viivan, ja tehdä lopun jossittelulle ja sanoa, että miehet voivat tehdä mitä vain
ja naiset voivat tehdä mitä vain. Kyseessä oli mahtavin tilaisuus valita 6 naista ja 6 miestä apostoleiksi.
Sellainen valinta olisi lopettanut kaiken keskustelun aiheesta, joka on jatkunut 2000 vuotta sen jälkeen.
Mutta hän ei tehnyt niin. Ja tänä päivänä on ihmisiä, jotka sanovat, ettei hänellä riittänyt rohkeus siihen
- tehdäkseen sitä, mikä olisi ollut oikein. Kuunnelkaa, Jeesus kaatoi ja kumosi kaikkia niitä sosiaalisia 
koodeja ja tapoja, jotka eivät olleet oikeudenmukaisia. Hänellä olisi ollut rohkeutta kumota tämäkin. 
On olemassa sellaisia ihmisiä, jotka sanovat, että hänen oli valittava 12 miestä, koska naiset eivät 
voineet olla todistajina oikeudessa tuohon aikaan. Hänen oli valittava 12 miestä, koska noihin aikoihin 
naiset eivät voineet olla todistajina oikeudessa. Ja hän tarvitsi 12 todistajaa, jotka pystyisivät 
vannomaan, että mies, jonka he tunsivat entuudestaan ja joka kuoli ja jonka he näkivät 
ylösnousemuksen jälkeen, olisi yksi ja sama mies. Näin ollen hänellä täytyi olla todistajinaan 12 
miestä, jotta he kävisivät laillisista todistajista - en usko että tämä on totuus. 

Minä uskon, että totuus on se, että Jeesus tuli aloittaakseen uuden Jumalan ihmisen. Ja koska 
vanhan Jumalan ihmisen perustajina oli 12 miestä, piti uuden Jumalan ihmisen perustana olla 12 miestä. Ja 
kun näet uuden Jerusalemin, näet 12 nimeä, Jaakobin poikien nimet, portissa. Ja näet 12 nimeä, 
apostoleiden nimet, perustuksessa. 24 nimeä, kaikki miehiä, kaikki juutalaisia. Ja löydät siis 24 
vanhinta hallinnoimassa uutta taivasta ja uutta maata. Jeesus piti yhä kiinni periaatteesta, että miehet 
johtavat. Joten säilyttäkää koko tarina ja pitäkää se tasapainossa. Noista 12 miehestä, kun Juudas 
[suomennos hankalaa], he sanoivat, että heidän täytyy valita yksi miehistä - joka on matkannut 
kanssamme. Juudaksen tilalle ja niin he tekivät. Ja siinä meillä on kirkon perustus ja joka aina tulee 
pysymään sellaisena. Joten Jeesus pitää Genesis 1:n ja Genesis 2:n tasapainossa. Hän arvostaa sekä 
miehiä että naisia yhtä paljon. Hän palveli sekä miehiä että naisia tasa-arvoisesti ja salli heidän palvella
häntä tasa-arvoisesti. Klassinen Martta ja Maria -tarina [äänitteestä puuttuu osa], ja siitä hän tiesi, että 
tulee kuolemaan eikä saa normaalia hautausta. Hän näki vaivaa puhuakseen eikä ollut niin kuin Martta 
kiireisenä keittiössä touhuamassa. Ja hän kertoi Marialle, mitä tulee tapahtumaan. Ja sen seurauksena 
Maria juoksi keittiöstä paikalla mukanaan erittäin kallista alabasteriöljyä ja voiteli sillä Jeesuksen. Ja 
Juudas sanoi: "Tuo on silkkaa tuhlausta." Mutta Jeesus sanoi, ei, et kutsuisi sitä tuhlaukseksi, jos se 
tehtäisiin hautajaisten jälkeen kuolleelle ruumiille. Ja se on ainoa voitelu, jonka kehoni tulee saamaan -
hautajaisissani. Ja itse asiassa se oli niin, koska siihen mennessä, kun he tulivat hautakammioon 
mukanaan öljyä, hautakammio oli jo tyhjä. Joten Maria sai asian selville, koska hän jutteli Jeesukselle 
ja koska Jeesus jutteli Marialle - ja he jakoivat sen yhdessä. 

Saatteko tästä kokonaiskuvan? Kyseessä ei siis ole vaakasuora viiva evankeliumeissa. Kyseessä on 
tuo vihreä linja, mutta se ei siis enää ole hyväksikäyttöä tai hallintaa tai väärinkäyttöä. Se on 
kumppanuutta. Se on yhteistyötä eikä kilpailua. Katsokaa kelloa. Se on 25 yli yhdeksän. Miten paljon 
kello onkaan! Minä lopetan tähän tänään. Nähdään huomenna. Olettehan te britannian kesäajassa? 
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Herra, Jeesus, minä niin kiitän sinua siitä, että olet elossa. Ja siitä, että nämä sisaret täällä kanssani 
tuntevat sinut. Ja tuntevat sinut henkilökohtaisesti. Ja he tuntevat, että se mitä sanon heille Sinusta, on 
totuus. Ja minä kiitän sinua siitä, että sinä näet meidät kaikki tässä huoneessa yhtä arvokkaina Isällesi. 
Jumala, auta meitä järjestämään elämämme yhdessä samoin kuin yksinkin. Ja että tuomme suurta 
kunniaa nimellesi. Ja minä pyydän sitä sinun nimesi tähden. Aamen.

”Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän 
syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava Jumalan 
vastustajat.” (Kirje heprealaisille 10:26-27)

”Rauhan minä jätän teille: minun rauhani – sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin 
maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.” (Joh. 14:27)

”Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa 
valtakuntaan… että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja 
ymmärryksessä.” (Kirje kolossalaisille 1:13, 9)

”Herra sanoi minulle: ’Sinä olet nähnyt oikein; sillä minä valvon sanaani toteuttaakseni sen.’” (Jeremia
1:12)

”Ja kuka hyvänsä antaa yhdelle näistä pienistä maljallisen kylmää vettä, hänen juodaksensa, 
opetuslapsen nimen tähden, totisesti minä sanon teille: hän ei jää palkkaansa vaille.” (Matt. 10:42)

”Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.” (1. Joh. 3:8)

”Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus; ja Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä 
kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että 
voitte sen kestää.” (1. Kor. 10:13)

”Jo ennenkuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennenkuin sinä äidistä 
synnyit, minä sinut pyhitin;” (Jeremia 1:5)

”Herra, minun Jumalani, suuret ovat sinun ihmetekosi ja sinun aivoituksesi meitä kohtaan. Ei ole 
ketään sinun vertaistasi. Niitä minä tahdon julistaa, niistä puhua, niitten paljous on suurempi, kuin 
luetella taidan.” (Psalmi 40:5))

”Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa, 
Kristuksessa Jeesuksessa.” (kirje filippiläisille 4:19)

”Jumalattomat pakenevat, vaikka ei kenkään aja takaa, mutta vanhurskaat [oikeamieliset Jumalassa] 
ovat turvassa kuin nuori jalopeura.” (Sananlaskut 28:1)

”Herra antaa sinun voittaa vihollisesi [kaikki pahuus, sairaudet, demonit, köyhyys tai perheongelmat 
ovat kirouksia], jotka nousevat sinua vastaan; yhtä tietä ne lähtevät sinua vastaan, mutta seitsemää tietä
he sinua pakenevat! [Jeesus kantoi kaikki kiroukset, joten minun ei tarvitse elää niiden kirousten 
kanssa!] (5. Mooseksen kirja 28:7)
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Johtajuus on miesten - Yhteiset ikuisen elämän perilliset – osa 4 / 4

Tekijä: David Pawson
Lähde:http://davidpawson.org/resources/resource/547?return_url=http%3A%2F%2Fdavidpawson.org
%2Fresources%2Fseries%2Fleadership-is-male

Vaatii hieman rohkeutta mieheltä seisoa täällä edessä ja antaa tämä opetus. Ja vaatii hieman 
rohkeutta naisilta sallia minun tulevan tänne puhujaksi. Koska vakavissaan tämän viikonlopun seuraus 
joillekin teistä on se, että te vietätte vähemmän aikaa naisten parissa ja enemmän aikaa miestenne kanssa. 
Joten järjestäjät ovat olleet erittäin rohkeita, kun ovat kutsuneet minut tänne antamaan tämän opetuksen. 
Mutta te tiedätte, että olen tullut kertomaan totuuden, koko totuuden ja vain ja ainoastaan totuuden niin
hyvin kuin osaan. 

Joten luen teille kirjoituksen osan, mikä vaatii vielä enemmän rohkeutta tässä seurassa. Saisinko 
hieman lisää valoa tänne, kiitos. Täällä on hieman hämärää. Hyvä. Ylistän sinua koska olet muistanut 
minua kaikessa ja olet opettanut minut aivan kuten minä siirrän sen opetuksen edelleen teille. Haluan 
sinun havaitsevan sen, että jokaisen miehen pää on Kristus. Sillä ei ole merkitystä, onko kyseessä 
uskova vai ei-uskova mies. Jokaisen miehen pää on Kristus. Ja naisen pää on mies. Tässä ei sanota, 
onko nainen naimisissa vai ei. Naisen pää on mies. Ja Kristuksen pää on Jumala. Jokainen mies joka 
ylistää tai profetoi pitkähiuksisena, häpäisee päänsä. Ja uskon, että meidän on mietittävä tuota jo 
sanottua yhtä paljon kuin sitä, mitä tämä jae kertoo naisista. Miesten on käytävä parturissa 
leikkauttamassa hiuksensa. Jumalan sanan mukaan. Monien miehistä. 

Ja jokainen nainen joka ylistää tai profetoi ilman, että heidän hiuksensa on peitelty, häpäisee oman 
päänsä. Hän on aivan kuten sellainen nainen, jonka pää on ajeltu hiuksettomaksi. Mitä on aina pidetty 
rangaistuksena ja naisen häpäisynä. Toisen maailmansodan jälkeen naisilta, jotka olivat miehittäjä-
Saksan sotilaiden puolella, ajeltiin päästä hiukset - se on aina ollut rangaistus naisille, jotka ovat 
tehneet jotain väärää. Jos naisella ei ole päässään päähinettä tai hänellä on lyhyet hiukset, on hänelle 
häpeäksi näyttää päänsä tai leikkauttaa hiuksensa. Hänen tulisi kasvattaa hiuksensa uudelleen. Ja 
miehillä ei pitäisi olla pitkiä hiuksia, koska miehet heijastavat Jumalan kuvaa ja kirkkautta. Nainen 
heijastaa miehen kirkkautta. Sillä mies ei tullut naisesta vaan nainen miehestä. Ei myöskään miestä 
luotu naista varten vaan nainen miestä varten. Tästä syystä ja enkeleiden takia, naisella on oltava 
valtansa merkki päässään. Herrassa kuitenkaan nainen ei ole riippumaton miehestä eikä mies ole 
riippumaton naisesta. Sillä niin kuin nainen tuli miehestä niin on nyt myös mies syntynyt naisesta. 
Mutta kaikki tulee Jumalasta. 

Päätelkää itse onko naisen soveliasta rukoilla Jumalaa pää peittelemättömänä. Eikö jo asioiden 
luonnollinen tulkinta opeta meille, että jos miehellä on pitkä tukka, se on häpeäksi hänelle. Mutta jos 
naisella on pitkä tukka, se on hänelle kunniaksi. Sillä pitkät hiukset on annettu naiselle, hunnun sijaan. 
Jos joku haluaa keskustella aiheesta, meillä ei ole muuta käytäntöä. Eikä Jumalan kirkoilla. Sitten 
jakeessa aletaan välittömästi puhumaan Herran ehtoollisesta ja ehtoollisen vietosta palveluksena. 
Huomatkaa heti, että tässä ei ole puhuttu mitään hatuista. Mutta siinä on puhuttu aika paljon hiuksista. 
Joten tämä on ensimmäinen asia, jonka haluan teidän havaitsevan. Edellisessä jakeessa ei ole opetusta 
hatuista. Onko se teille helpotus? Mutta siinä on opetusta hiuksista. Sekä miesten että naisten. Paavali 
sanoo hyvin selvästi, että naisille on annettu pitkät hiukset hunnun sijaan. Palaamme tuohon hetken 
päästä.

Olen juuri lukenut osan Jumalan sanaa teille, jonka avulla haluan tehdä teille selväksi, että se on 
hyvin selvän sanoman sisältävä opetus vaikka jotkut sanovat, että se on täynnä ongelmia. Se on ongelma 
vain heille, jotka ovat eri mieltä sen kanssa. Kun joku sanoo, että näkee tässä opetuksessa paljon ongelmia, 
minä sanon tuolle henkilölle, että minulla ei ole mitään ongelmaa ymmärtää tuota opetusta vaan minun
kohdallani ongelmat alkavat siinä kohdassa, kun ymmärrän opetuksen. Ei siinä kun en ymmärrä. 
Minun ongelmani tulevat esille siinä vaiheesa, kun ymmärrän mitä siinä sanotaan, eikö? Ja varsinkin 
niissä opetuksissa, joista en erityisemmin pidä, minulla on ongelmia. Raamattu ei ole niin epäselvä tai 
monimutkainen, etteikö sitä ymmärtäisi. Ongelma tulee esille siinä vaiheessa, kun Raamattu sanoo 
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jotain, joka ei sovi siihen, mitä me parhaillaan teemme. Siinä on myös se kohta, jossa todella havaitset,
onko Jumalan sana sinun oppaasi. Vai ei. On helppoa olla, jos voit olla samaa mieltä kaikessa, mitä 
siinä sanotaan. Siinä kohdassa, missä olet eri mieltä Jumalan sanan kanssa, havaitset, oletko todella 
kuuliainen. Ja todella rakastat Herraa ja pidät hänen käskynsä. 

Mutta asia, jonka haluan tässä kohdassa teille esittää, on se, että Paavali esittää tässä opetuksen, 
joka perustuu Genesis 1:een ja Genesis 2:een. Hän ei perusta opetustaan oman aikansa kulttuuriin tai oman 
aikansa hiusmuotiin ja pukeutumistapoihin. Hän perustaa sen Genesis 1:een ja Genesis 2:een - hän 
sanoo että kirkossa me palautamme Jumalan alkuperäisen tarkoituksen. Ja näin ollen jopa ylistys 
Herrassa, mikä tapahtuu ehtoollispalveluksessa, jokaisen meistä on tunnustettava ulkoisesti, näkyvästi, 
kumpaan sukupuoleen me kuulumme. Toisin sanoen Jumala haluaa meidän tulevan ylistykseen 
täydessä identiteetissämme. Hän ei halua meidän kieltävän sitä, miksi hän meidät loi vaan tunnustavan 
sen mitä me olemme, Hänen läsnäolossaan. Joten annetaan miesten hiusten heijastaa sitä, että he ovat 
miehiä ja naisten hiusten heijastaa sitä, että he ovat naisia. Emmekä ainoastaan tee sitä, että muut 
ihmiset näkevät sen vaan joka kerran kun ylistämme Herraa, enkelit ovat mukana. Jos joku kysyy 
teiltä, kuinka monta oli mukana tänä aamuna ylistyksessä - vastatkaa tuhansia. Ja te olette ehdottoman 
oikeassa. Siellä on enkeleitä ja arkkienkeleitä ja kaikkea taivaan valtakunnan joukkoa. Me, Herra, 
ylistämme sinun pyhää nimeäsi. Ja naisten tulisi pukeutua naisellisella tavalla ei ainoastaan miesten 
vaan enkeleiden läsnäolon vuoksi kuten Paavali sanoo. 

60-luvulla alkoi paholaisen yritys tuhota sukupuolien välinen identiteettiero, mikä jatkuu edelleen. 
70- luvun alussa havaitsimme, että meidän on konsultoitava ihmisiä, jotka ovat joko vaihtaneet 
sukupuoltaan tai olivat harkitsemassa sen tekemistä. Itse olen henkilökohtaisesti konsultoinut miehiä, 
jotka halusivat olla naisia tai tulla naisiksi kirurgisesti. Se oli uusi konsultoinnin suunta minulle siinä 
mittakaavassaan. Muistan löytäneeni sihteerini hysteerisenä, koska toimstossani oli nainen 
käsilaukkuineen kysymässä häneltä, mitä hänen pitäisi tehdä vaimonsa ja lapsiensa kanssa. Ja 
sihteerini ei kyennyt käsittelemään asiaa. Ja minullekin se oli vaikeaa päästä kiinni siihen 
sekaannukseen, jota saatana nyt esittelee maailmaamme. Minä puhun nyt todellisesta maailmasta - siitä
jossa elämme ja jonka asioiden kanssa meidän on tultava toimeen. Ja minä sanon teille, että tämä 
maailma on se, joka sanelee toimintasuunnitelman kirkolle. Ja te naiset otatte itsestänne esille asioita, 
joita ette ole saaneet Pyhältä Hengeltä. Te otatte ne ympäriltänne. Eikä meitä auta Iso-Britanniassa 
yhtään se tosiasia, että meillä on nainen pääministerinä, jonka päänä ei ole mies. Ja kuningatar, jonka 
päänä ei ole mies. Se ei auta Jumalan järjestyksen ja luomakunnan tukemisessa yhtään. Rouva 
Thatcher omassa tämän hetkisessä asemassaan ei ole kyvykäs antamaan mallia Jumalan alkuperäisen 
luomakunnan palauttamiseksi. Joten itse asiassa me joudumme vastustamaan erittäin voimakkaita 
paineita kaikkialla ympärillämme, jotka pursuavat televisiosta, sanomalehdestä ja kotimaan 
tapahtumista. 

Asumme itse Greenland Commonssissa, joka on oma pieni alueensa, mistä sitä tulee ja me 
kuulemme sitä koko ajan. Kuulemme naisten sanovan: "Jos naiset hallitsisivat maailmaa, siellä ei olisi 
ydinaseita." Pahoin pelkään, että se ei ole totta. Mutta niin uskotaan. Ja sukupuolten tasa-arvon takana 
olen havainnut nyt erittäin selvän liikkeen, että naiset kykenevät tekemään parempaa työtä kuin 
miehet. Ja sellaista puhutaan vapaasti. Sellaisessa paineessa me käännymme Jumalan sanan puoleen. 
Me kuulumme Jumalalle ja meidät on luotu ihmisiä varten, että he näkisivät maailman sellaisena kuin 
Jumala alun perin sen tarkoitti olevan. Ja kyseessä on tuo vihreä viiva, joka meidän on pidettävä 
mallinamme. Ja se on sitä, mikä palautetaan lunastuksessa. Synti oli siis se, mikä sotki tuon vihreän 
viivan. Sininen väri on suhde taivaaseen ja mitä tulee naisiin ja miehiin suhteessa Jumalaan, heillä on 
sama arvo ja asema pystysuuntaisessa suhteessaan. Sininen on taivaallinen väri. Olen käyttänyt 
vihreää, koska se on maallinen väri. Te tunnette vihreän liikkeen (green peace) ja vihreän puolueen ja 
loput niistä. Vihreä kuvaa siis Jumalan luomakunnan välisiä suhteita. Miehen ja eläinten välisiä ja 
miehen ja naisen välisiä. Ja nimen antaminen on oleellinen osa sitä. Sitten kuvaan syntiä mustalla 
värillä, mikä on mielestäni sopiva väri. Ja synti siis on siirtänyt tuota vihreää viivaa ja tehnyt siitä 
aivan liian jyrkän. Ja juuri sitä vastaan feministiset liikkeet protestoivat ja protestoidessaan he yrittävät
tasoittaa (vihreä viiva) sen kokonaan ja tuhota kaikki eroavaisuudet. Ja se ei ole mahdollista tällä 
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puolella uutta taivasta ja uutta maata. 
Juuri vihreän viivan Jumala järjesti ennen synnin tuloa maailmaan ja vihreän viivan palauttaa 

lunastus. Olen asettanut sen punaisella värillä ja Jeesuksen ristin kautta saamme siis täyden lunastuksen. 
Musta viiva tulee vihreän päälle. Ja se on syy, miksi rististä eteenpäin kaikki apostolit ovat opettaneet 
vihreän viivan mukaisesti. Se ei ole täysin vaakatasossa, mutta se ei myöskään ole tuo jyrkässä kulmassa 
oleva viiva. Luetaan hieman apostolien tekoja ja havaitsemme, että sekä sininen pystysuuntainen että 
vihreä viiva löytyvät selvästi sieltä. Luin apostolien teot viime viikolla ja alleviivasin sieltä kaikki, olen 
sotkenut Raamattuni täysin tällä tavalla moneen kertaan ja minun on pitänyt liimata se uudelleen, jotta 
se pysyy koossa, ja toivon että tekin käytätte Raamattunne tällä tavalla täysin hyväksi tekemällä 
merkintöjä siihen. Kävin siis apostolien teot läpi ja merkitsin siihen sinisellä kaikki maininnat naisista 
ja hämmästyin - lähes joka sivulla! Naiset ovat siellä mukana alkukirkon elämässä. Naiset olivat 
apostolien teot 1:ssä rukoilemassa helluntain tapahtumisen puolesta. Siinä sanotaan, että apostolit 
olivat siellä, 12 miestä ja naiset ja Jeesuksen äiti. Mikä tarkoittaa, että kaikki mainitut täyttyivät 
hengellä apostolien teot 2:ssa. Pyhä Henki ei havaitse mitään ihmisen rakentamaa estettä. Pyhä Henki 
ei havaitse eroa pohjoisen ja eteläisen välillä – pohjoisien saarien ja eteläisten saarien välillä. Pyhä 
Henki ei huomaa tuota estettä. Se vuoksi myöskään Jumalan ihmisten ei pitäisi kiinnittää siihen mitään
huomiota. Pyhä Henki ei huomaa eroa protestanttien tai katolisten välillä - oletteko havainneet sen? 
Hän ei kiinnitä siihen mitään huomiota. Hän on totuuden henki ja sekä protestantit että katoliset ovat 
joissain asioissa väärässä. Ja kun sinä täytyt Totuuden Hengellä, havaitset, että ne molemmat ovat 
joiltain osin väärässä. 

Joten se en ole minä, joka sanoo, että käytetään sentimentaalista henkeä ja vedetään koko porukka 
yhteen ja yksimielisyyteen - unohdetaan erimielisyytemme. Ei! Olen havainnut, että minun täytyy 
puhua enemmän erimielisyyksistä. Koska Henki vetää meitä yhteen. Olen antanut luennon 
kardinaalille ja jesuiittapapille, jotka istuivat eturivissä, siitä, mitä Raamattu todella sanoo Mariasta. Ja 
luennon jälkeen katolinen pappi juoksi luokseni kädet ojennettuna ja halasi minua ja sanoi: "Sinä olet 
ensimmäinen protestantti, joka on vaivautunut selittämään, miksi teillä on niin suuria ongelmia meidän
kanssamme. Nyt ymmärrän miksi." Ja olemme olleet erittäin läheisiä ystäviä sen jälkeen ja toivon, että 
hänen huoneensa tulee olemaan omani vieressä kirkkaudessa. Koska vietän mieluummin muutaman 
ihmisen kanssa ikuisuuden. Se on Totuuden Henki. Ja meidän on puhuttava totuus. Ja sitä minä tein 
Belgiassa tuolla luennolla, joten minä en ole mikään ekumeeninen yksimielisyys, joka unohtaa 
tosiasiat, että meillä on faktat väärin. Mutta Totuuden Henki unohtaa myös erilaisuudet miehen ja 
naisen välillä. Hän (Totuuden Henki) antaa lahjojaan molemmille. Kuten havaitsemme, tässä meillä on
kolme isoa estettä. Tosiasia, että henki ei tee eroa miehen ja naisen välillä, tarkoittaako se, että meidän 
pitää myös tehdä samoin? Ja helluntaina sekä miehet että naiset vastaanottivat tismalleen saman lahjan.
Olin kerran kokouksessa Lontoossa 200:lle ihmiselle ja sen lopuksi tein suurimman virheen, mitä olen 
koskaan tehnyt. Suljin silmäni rukouksessa, se oli aikaa, jolloin luulin, että Raamattu sanoo niin. En 
tiennyt tuolloin, että Raamattu kertoo, että kun rukoilet, sinä avaat silmäsi ja nostat kätesi ylös. Koska 
olin mielestäni hyvä Raamattu-kristitty, suljin silmäni ja tein niin. Ja juuri tällä tavalla tulee 
tapakristittyjä ja tämä on esimerkki siitä, missä me protestantit olemme väärässä. Joten minun olisi 
pitänyt tehdä se, mutta en tehnyt niin vaan tein näin. Joten tein siinä väärin. Ja kuulin jälkeenpäin, että 
ne jotka olivat rukoilleet silmät avoinna, näkivät tulenliekin jokaisen ihmisen pään yläpuolella tuossa 
huoneessa. Joku jopa lähetti seuraavalla viikolla mainoksen naistenlehdestä, sellaisen, jossa on 
tulenliekki. Ja kirjeessä sanottiin, että tuo oli kaikista lähimpänä sitä, mitä he näkivät tuossa 
kokouksessa. Eikö ole mielenkiintoista olla niin lähellä (taivasten valtakuntaa). Mutta liekit eivät 
sanoneet: "Onko tuo nainen? Ei, laita se liekki miehen päälle." Ei, Pyhä Henki ei tee niin. Joten 
apostolien teot 2:ssa meillä on tuo sininen viiva, jossa Pyhä Henki tuli taivaasta kaiken lihan päälle. 
Riippumatta sukupuolesta, pojat ja tyttäret. Riippumatta iästä; nuoret miehet näkevät visioita ja vanhat 
miehet näkevät unia. No, minä näen mieluummin visioita. Mutta veikkaan, että olen tulossa ikään, 
jossa näen unia. Pyhä Henki ei välitä sukupuolesta, iästä tai sosiaalisesta asemastasi. Palvelijat 
keittiössä voivat saada Pyhän Hengen. Eikö ole mielenkiintoista? Pyhä Henki unohtaa kaikki nuo asiat.
Koska meidät on tehty Jumalan kuviksi ja Jumala haluaa palauttaa tuon kuvan ja vain Pyhä Henki voi 
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sen palauttaa. 
Siinä meillä on pystysuuntainen sininen viiva. Ja havaitsemme, että sen jälkeen (helluntain 

tapahtumien) naiset ottavat erittäin ison paikan. Ja näin ollen siitä eteenpäin, naiset ottavat myös oman 
paikkansa vainojen kohteena. Kun muistamme, että ristillä naisilla ei ollut vaaraa pelättävänä. 
Helluntain jälkeen naisilla oli todellinen vaaran pelkäämisen syy. Ja Paavali, tai Tarsuksen Saul, ennen 
kääntymystään, laittoi sekä miehiä että naisia vankilaan. Ja itse asiassa se on eräs hinta, jonka 
joudumme maksamaan siitä Pyhän Hengen tasa-arvosta. Vainot kohdistuvat nyt myös naisiin. Ja 
monille teistä vaino tulee miestenne kautta. Ja te ette näytä haluavan sitä tai pitävän siitä. Kuka pitää 
ahdistelusta? Se mitä olen puhunut tähän saakka miehistä, pätee miehiin, olivat he sitten hyviä 
aviomiehiä tai huonoja sellaisia. Kirjoitukset eivät tee eroa heidän välillään. Ei ole hyötyä naiselle 
ajatella, että jos mieheni hyväksyy Kristuksen omana päänään, niin minä hyväksyn omaksi pääkseni 
mieheni. Se on jos, se on ehto. Tai jos mieheni ei käytä minua hyväkseen tai käytä minua väärin, koska
minä alistun, niin minä alistun. Mutta siinä edelleen sinä teet päätöksen. Ja asetat ehtoja. Uusi 
Testamentti sanoo, että jos kärsit sen vuoksi, että teet, mikä on oikein, olet ihmeellisessä perinteessä ja 
olet Kristuksen kärsimysten yhteydessä. Se ei ole sitä, että alistut miehellesi, jos hän on hyvä kristitty. 
Se on sitä, että alistut miehellesi, jos hän on buddhalainen. Ja jaat Kristuksen kärsimyksen yhteydessä 
Häneen. Olen pahoillani, mutta se on sitä, mitä totuus sanoo. Ja joillekin teistä kärsimys kristittynä 
tulee teidän omista kotioloistanne. Silloin tehkää kuten alkuseurakunnan kristityt tekivät ja iloitkaa, 
että teidät luetaan sen arvoisiksi, että saatte kärsiä totuuden tähden. Älkää sanoko, että jos minulla olisi
hyvä aviomies, minä noudattaisin Jumalan sanaa. Ei ehtoja. Sinulle ei ole vastuuta miehesi 
muuttamisessa. Sinulla on vastuu siitä, että sinun asenteesi on oikea. 

Ja maanantaina kerron miehillenne, että on heidän vastuullaan, että heidän asenteensa on oikea. 
Mutta olen havainnut, että vaimot haluavat muuttaa miehensä ja miehet haluavat muuttaa naisensa, ja 
Uudessa Testamentissa ei puhuta siitä sanaakaan. Hyvä on. Tai ehkä ei hyvä, mutta se on totuus. Ja 
minä en ole täällä sen vuoksi, että olen suosittu puhuja eikä minun arvomaailmassani ole tärkeää saada
kutsua tänne puhujaksi uudelleen. Se on vapaus, jonka Jumala antoi minulle. Jos saan toisen kutsun 
saarnaamaan, olen täydellisen onnellinen - olen turvassa. Jumala rakastaa minua - riippumatta siitä 
saarnaanko vai en. Vaan siksi että olen Hänen poikansa. Ei sen takia, mitä hän saa minusta ulos 
saarnojen ja kokousten muodossa. Muutaman teistä täytyy oppia se. Jotta työskentelystä Herralle, ei 
tule kahle sinulle. Ja edelleen pohjoisilla saarilla varsinkin, se näyttää olevan vallitseva tilanne, miten 
Hänen rakkautensa ymmärretään. Hyvä on, takaisin apostolien tekoihin. 

Apostolien teot 2 on profetia kaikille uskoville. Ja itse asiassa siinä havaitaan naisten profetoivan 
[asia hieman epäselvä, mitä profetoidaan.]. Miehet ja naiset ovat saman kaltaisia perustuu Genesiksen 
kappaleeseen 1. Se on kohta, mistä tulee Lydia, Priscilla, naisia opetuslapseutetaan miestensä toimesta 
- aiheena synti. Minulta kysyi kerran joukko pappeja, että uskonko, hengen lyöntiin (slain in spirit 
englanniksi). Sanoin, että totta kai uskon - se on Raamatun mukaista. Safiraa lyötiin hengellä (was 
slain in the Spirit englanniksi). No, sinne tuli kuoleman hiljaisuus. Jos te haluatte vastaavan 
kokemuksen, valehdelkaa siitä, mitä asetatte lahjaksi Herralle, ja myös te voitte tulla lyödyiksi 
hengessä. Näytti siltä, että he eivät pitäneet vastauksesta. Minä vihaan tuota lausetta. Älkää koskaan 
käyttäkö sitä! Tai sen kohteliampaa versiota, levätä hengessä. Kumpikaan ei ole raamatullinen. Se 
mikä on raamatullista on, että monet ihmiset kaatuvat lattialle, kun he kohtaavat Jumalan - 
Raamatussa. Hezekielille kävi niin. Paavalille kävi niin. Johannekselle kävi niin. Jeremialle kävi niin. 
Mutta havaitsin heidän kaatuneen eteenpäin eikä taaksepäin, eikä kukaan ollut ottamassa vastaan, eikä 
lattialla ollut mattoa juuri sillä hetkellä. Siitä huolimatta, kun tarkastelemme tarkasti kirjoituksia, kun 
sellaista tapahtuu, kyseessä on aina ihmisen reaktio eikä koskaan jumalainen teko. Jumala ei työnnä 
sinua alas. Henki ei tee sitä. Kyseessä on ihmisen reaktio jumalaiseen kohtaamiseen. Ja kun tiedät, 
kenet tapaat, en ihmettele, että jotkut ihmiset menevät polvistaan veteläksi. Mutta älä koskaan sano, 
että tuo on hengen työtä. Se ei ole sitä. Se on reaktio Hengen läsnäoloon. 

Ja on erittäin tärkeää ottaa selville, onko Henki tehnyt työnsä vai ei. Se voi olla tapahtunut tai sitten 
ei. Ihmisten puolesta on saatettu rukoilla parantumista ja he ovat kaatuneet lattialle eivätkä he ole 
parantuneet, kun he nousevat ylös. Näettekö, työ ei ole tullut tehdyksi. He ovat reagoineet – eivät 
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parantuneet. Joku jolla on demonisia ongelmia, hänen pyörtymisensä on usein tapa selviytyä ja paeta 
kohtaamista [demonin kanssa]. Joten havaitsette, että on erittäin tärkeää tarkastella kaikki 
kokemuksemme Jumalan sanan valossa. Älkääkä vain hyväksykö jonkun sanovan, että tuo on hengen 
työn tulosta. Kirjoitukset kertovat meille, mikä on hengestä ja mikä ei. Joten me olemme nähneet 
naisia apostolien teot 2:ssa, jotka ovat hyvin silmiinpistäviä osallistuen isoon osaan kirkollisia töitä. Se
on Genesiksen 1 kappaleeseen perustuva viiva [missä mies ja nainen ovat yhdenvertaisia]. Mutta 
samassa apostolien teot 2:ssa on myös Genesiksen kappaleeseen 2 perustuva viiva [missä mies ja 
nainen eivät ole yhdenvertaisia]. Se on mielenkiintoinen asia. Miehen ja naisen välisiä toiminnallisia 
eroavaisuuksia ei ole tuhottu. Antakaa minun selvittää tätä hieman. Ensinnäkin kun oli selvää, että 
Juudas piti vaihtaa, he päättivät kuten kerroin eilen, että tilalle asetettiin yksi miehistä. He eivät voineet
vaihtaa Juudasta naiseen. Joten he vaihtoivat hänet yhteen miehistä. No, se oli teknillisesti ennen 
helluntaita. 

Mutta sitten apostolien teot 6:ssa meillä on hämmästyttävä tilanne. Siinä on joukko valittavia 
leskiä. Ja tässä käsittelemme tätä yhtä asiaa. Joukko leskiä on sitä mieltä, että he eivät ole saaneet 
osuuttaan yhteisistä ruoka-annoksista. Ja alkukirkko oli kuuluisa siitä, ettei kukaan lähtenyt pois tyhjin 
käsin. Ja kasvavan työttömyyden tilanteessa kirkon oli reagoitava tuohon. Kirkossa jaettiin asioita niin, että 
kukaan ei ollut puutteessa. Ja totta kai leskillä ei ollut mitään. Joten kirkko huolehti heistä. Kyse ei 
ollut tunneperäisestä reaktiosta vaan siinä sanotaan, että leskelle annettiin rahaa, jos hän oli halukas 
työskentelemään kirkossa. Se on järkevää, eikö vain. Joten he etsivät työtä leskille ja maksoivat siitä. 
He eivät vain antaneet rahaa. Kristillisyys on todellista eikä se ole tunneperäistä. Mutta he siis 
huolehtivat, ettei kukaan ollut puutteessa. Joten jos leski oli halukas tekemään töitä kirkossa, töitä joita
hän osasi tehdä, kirkko huolehti siitä, ettei häneltä puuttunut mitään. Jos joku ei ollut valmis tekemään 
töitä, kirkko oli hyvin jämerä, ettei tuo henkilö myöskään saanut ruokaa. 

Muistan erään tilanteen, kun nuori mies tuli taloomme kerran - kutsun häntä ammattiopiskelijaksi. 
Vaimoni ja minä muistamme hänet. Hän oli vaihtanut yhdeltä opintosuunnalta toiselle ja hän oli tehnyt 
sitä noin yhdeksän vuoden ajan, kun tapasimme hänet. Ja hänen aikomuksensa oli jatkaa sitä rataa ja 
elää veronmaksajien rahoilla ja hän oli hyväkuntoinen ja koulutettu. Mutta hän oli siis 
ammattiopiskelija ja hän tuli taloomme noin 12.30. Olen unohtanut hänen nimensä ja sanoin hänelle: 
"Tule sisälle." Olen pahoillani, ettemme voi antaa sinulle syötävää, mutta tule sisälle. Hän näytti 
olevan hieman allapäin. Hän sanoi: "Öö, ei ruokaa talossa..." Sanoin, että talossa on runsaasti ruokaa, 
mutta Raamattu kieltää minua antamasta sinulle sitä. Koska olet veljeni, kristitty. Se hieman ihmetytti 
ammattiopiskelijaa ja hän poistui ilman ruokaa sinä päivänä. Hän tuli takaisin vuoden päästä, 
uskoakseni se oli vuoden päästä, 18 kuukauden päästä hän tuli ovellemme uudelleen. Hän sanoi 
hankkineensa työpaikan ja minä vastasin, että sitten sinulle on varattu ruokaa talossani. Mutta kuten 
havaitsette kristillisyys ei ole tunteenomaista. Ja jos voin tähän väliin hienovaraisesti huomauttaa, tässä
kohdassa tarvitaan miehiä. Ollaksemme jämeriä tuollaisissa asioissa. 

Mutta kun apostolien teot 6:ssa lesket siis kokivat jääneensä ilman ruoka-annostaan. Tämä on 
hämmästyttävää. Heillä oli kirkossa tehtävä, joka oli ruokailun järjestelyiden hoitaminen. Niin silloin 
apostoli sanoi: "Valitse seitsemän miestä." Onko tämä sitä, miten kirkkosi toimii? Kun pitää hoitaa 
ruokailun järjestäminen ja leskistä pitää huolehtia? Mitä te teette? Valitsetteko te seitsemän miestä? 
Jotka ovat täynnä Pyhää Henkeä. Se on sitä, mitä teidän pitäisi tehdä. Näettekö, Jumalalla on erityinen 
paikka, läpi koko Raamatun, sydämessään niille ihmisille, joilla ei ole miestä. Hän on isä isättömille. 
Ja Hän on aviomies leskille. Hänellä selvästikään ei ole tässä kirjassa myötätuntoa leskeksi jääneille 
miehille. Kertaakaan ei mainita, että Jumala olisi kiinnostunut miesleskistä vaan sen sijaan te naiset 
olette paljon useammin mainittuja. Mieslesket ovat paljon vähemmän käyttökelpoisia talossa kuin 
lesket. Mieslesket ovat paljon vähemmän kykeneviä huolehtimaan itsestään. Joitain poikkeuksia 
lukuun ottamatta. Lesket ovat paljon paremmassa asemassa kuin mieslesket jäätyään omilleen. Ja 
kuitenkaan Jumala ei osoita minkäänlaista myötätuntoa miesleskiä kohtaan vaan ainoastaan leskiä ja 
isättömiä kohtaan. Se on siksi niin, koska jos joku on ilman miestä, hän tarvitsee Jumalan erityistä 
huolenpitoa. Ymmärsittekö Raamattua? 

Jaakob sanoo samaa. Vierailkaa leskien ja isättömien luona heidän ahdingossaan. Huolehtikaa siitä, 
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että he saavat miehen huolenpitoa. Antakaa minun sanoa tämä asia yksineläjille. Jos elät ilman miestä, 
Jumala haluaa olla miehesi. Antakaa se osa hänelle. Antakaa Hänen olla isäsi ja antakaa Hänen olla 
aviomiehesi. Sanoin eräälle leskelle, että laita tuo tuoli vastapäätä takkaasi. Ja joka ilta istu siinä ja 
puhu Herralle siinä tuolissa ja anna Hänen olla miehesi. Se auttoi tuota naista ohi surusta ja ahdingosta.
Häntä ei oltu jätetty ilman miestä. Vaikka hän ei nähnyt miestä, joka hänellä nyt oli, hän kuitenkin 
asetti tuolinsa joka ilta takan eteen. Ensimmäinen asia naisille, joilla ei ole miestä, on alkaa katsomaan 
Herraa kohti - Hän on miehenne. Ja jos teille tulee ongelma, jossa tarvitaan miehen ajattelua ja 
päätöksentekoa, asettakaa tuolinne takkaanne vastapäätä ja puhukaa miehellenne. Mutta se ei ole 
tarpeeksi. Me olemme todellisia ihmisiä ja pelkäänpä, että en ole samaa mieltä niiden kanssa, jotka 
sanovat, että se riittää. Se on tekopyhää. Me olemme ihmisiä, meillä on ihmisen tarpeet, ja jos joku 
sanoo, että teillä on Herrassa mies, se voi olla tekopyhää, hurskastelua ja epätodellista. Te myös 
tarvitsette miestä täällä alhaalle. Ja minä vain toivon, että löydätte yhteyden, missä se ymmärretään. Ja 
että he voivat täyttää sen miehen tarpeenne. Katsotaan seuraavaksi, mitä pitää tehdä, että paholainen ei 
saa tässä otetta meistä. Yksin elävät tytöt tarvitsevat naimisissa olevan pariskunnan. Mutta mies voi 
olla mies tuolle yksin elävälle tytölle. Mutta he voivat olla sitä vain vaimonsa kanssa. Muuten te vain 
kutsutte ongelmia luoksenne. Jos mies konsultoi naista yksin ja päinvastoin - te vain kutsutte 
paholaista mukaan juhlaanne. 

Meillä on kirkossa vanhinten joukossa yksi mies, jolta kysyimme, voisiko hän olla vanhin leskille. 
Ja vanha-Frank oli oikeassa paikassa siinä tehtävässä vaikka olikin jo eläkkeellä ammatistaan 
rakennusmiehen työstä. Ja jos joku tarvitsi viemäriputken avaamista tai tapetinvaihtoa, hän oli oikea 
henkilö siihen. Ja sen lisäksi hän auttoi leskiä heidän raha-asioissaan - kirkolla on vastuunsa. Kirkko 
antaa miehistä tieto-taitoa sitä tarvitseville. Sellaista jota olisitte kysyneet aviomieheltänne ennen sitä. 
Ymmärrättekö minua? Ja todellakin minun on puhuttava tästä sitten enemmän maanantaina. Olit sitten 
yksin elävä, eronnut tai leski sinä kuitenkin tarvitset miestä. Älä huijaa itseäsi tässä asiassa. Anna 
Herran täyttää hyvä osa siitä tarpeesta. Mutta sinun täytyy olla yhteydessä, missä miehet ovat vahvoja. 
Ja missä miehet ovat valmiina ottamaan vastuuta, ei pelkästään omasta perheestään, vaan Jumalan 
perheestä. Ymmärrättekö minua? Tiedän, että maalaan tässä kuvaa kirkosta, joka ei sovellu suurimpaan
osaan niistä, mutta sen pitäisi olla niin - se on kirjoitusten mukaista. 

Joten kun näillä leskillä oli tarve, sanottiin: "Etsitään seitsemän miestä." Ja heidän oli oltava täynnä 
Pyhää Henkeä ja viisautta. Jos heidän oli selviteltävä kaikki se leskien kinastelu, heidän oli syytä olla 
täynnä jumalaista viisautta. Jotta he saavat sen kaltaisen tilanteen raukeamaan. He löysivät seitsemän 
miestä. Se on merkittävää. He olivat leskiä, jotka tarvitsivat miehen jämäkkää kättä siinä tilanteessa. Ja
en usko, että se olisi toiminut tai ollut riittävää tilanteen raukeamiseksi, jos he olisivat valinneet naisen 
tai ryhmän naisia. Tilanteen selvittelyyn. He tunnistivat tässä tilanteessa Genesis 2:n ja kohtelivat 
Jumalan perhettä samalla tavalla kuin mitä tahansa perhettä. 

Katsotaan apostolien teot 15. Siinä on kyseessä erittäin iso keskustelu ympärileikkauksesta ja siinä 
on todellinen kysymys opinkappaleesta ja käytännöstä voivatko pakanat (ei-juutalaiset) tulla kristityiksi 
ilman että heistä tulee ensin juutalaisia. Hauska asia nyt 2000 vuotta myöhemmin on se, että nyt 
keskustellaan siitä, voivatko juutalaiset tulla kristityiksi muuttumatta ensin pakanoiksi. Mutta noihin 
aikoihin keskusteltiin siitä, voivatko pakanat tulla kristityiksi muuttumatta ensin juutalaisiksi. Ja 
kyseessä oli asia, joka piti selvitellä miesten kesken. Ja se oli juuri sitä, mitä he tekivät. He kutsuivat 
koko kirkon koolle apostolien teot 15:sta. He puhuivat ongelmasta ja jokaisen mielipide kuultiin. 
Sitten siinä sanotaan, että kaksi miesryhmää, apostolit ja vanhimmat, menivät yhteiseen kirkon 
kokoukseen. Ja he keskustelivat asiasta keskenään ja päättivät asiasta. Ja he tulivat takaisin ja kertoivat
asiasta koko kirkolle. Ja koska kyseessä oli niin oleellinen opillinen asia ja käytännön asia ja 
opetukseen liittyvä asia ja tuomioon liittyvä asia. Kun asia oli yksimielisesti päätetty, miehet lähtivät 
toisiin kirkkoihin kertomaan päätöksestä siellä. Se oli tilanne, jossa arviointikykyä (tuomio, judgement
englanniksi), päätäntävaltaa (authority englanniksi) ja päätöksen (decision englanniksi) tekemistä 
tarvittiin. Ja se asetettiin tiukasti miesten käsiin alusta loppuun asti. 

Joten näemme, että apostolien teot kertovat toisaalta, että vaikka sekä miehet ja naiset ovat 
samanarvoisesti täyttyneet Pyhällä Hengellä ja saaneet hengen lahjoja, se silti pitäytyy asemassaan, 
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että Jumalan perheessä johtajuus ja vastuu lepäävät miesten harteilla - arvioinnin ja päätöksenteon 
tekeminen. Ymmärrättekö minua? Ehkä ette ole havainneet tätä tasapainoa aikaisemmin. Näettekö että 
nuo kaksi viivaa (sininen pystysuuntainen ja vihreä vaakatasossa oleva) ovat apostolien teoissa (ja 
koko Raamatussa) kaikkialla. Tulemme seuraavaksi Paavalin ja muiden apostoleiden kirjeisiin ja niissä
asia on ehdottoman selvää. Pystysuunnassa, kun apostoli keskustelee asiasta, meidän suhteemme 
Jumalan kanssa on täysin tasa-arvoinen miesten ja naisten kesken. Mutta aina kun he keskustelevat 
suhteesta miehen ja naisen välillä, löydämme sieltä tuon hieman kaltevan viivan. Te olette varmaan 
havainneet sen. 

Katsotaan parasta esimerkkiä pystysuuntaisesta, jossa Paavali selittää, millainen on meidän 
suhteemme Jumalaan. Hän sanoo, ettei siinä ole miestä tai naista Kristuksessa. Mutta se mitä me teemme, 
ja mikä on täysin väärin ja jota tehdään kristityssä kirjassa toisensa perään ja karismaattisessa kirjassa 
toisensa perään on se, että me otamme tuon yhden jakeen galatalaiskirjeen 3:28, tuon yhden jakeen, ja 
peruutamme kaiken muun, mitä Pietari ja Paavali sanovat miehen ja naisen välisestä suhteesta. Noissa 
kirjoissa siis sanotaan, että koska meillä on tuo pystysuuntainen viiva, missä mies ja nainen ovat tasa-
arvoisia, niin kaikki eroavaisuudet miehen ja naisen välillä on väärin. Se tarkoittaa, että naiset voivat 
olla vanhimpia, pappeja ja kirkossa ei saa olla mitään esteitä naisille. Ja se tulee olemaan suurin 
taistelu. Koska saatana pääsee suoraan sisälle kirkkoon tuon raon kautta. Ja hän tuhoaa kirkon 
sisäpuolelta. Se on niin vakavaa. 

Mutta katsotaan, mitä Pietari ja Paavali todellisuudessa sanoivat. Kun Paavali sanoo, että 
Kristuksessa ei ole juutalaista tai kreikkalaista, miestä tai naista, orjaa tai vapaata miestä. Meidän ei pitäisi 
koskaan ottaa tekstiä irti kokonaisuudesta, jossa se on kirjoitettu. Teksti joka on otettu irti kokonaisuudesta 
muuttuu tekosyyksi. Unohtakaa tuo mitä juuri sanoin, koska se ei tarkoita mitään - se on vain yksi 
niistä kivoista kliseistä. Mutta katsotaan mistä Paavali puhuu. Hän puhuu galatalaiskirjeessä 3, ei siitä 
miten me käyttäydymme ja suhtaudumme toisiimme, ei perhe-elämästä, ei kirkollisesta elämästä, hän 
puhuu vain yhdestä asiasta siitä, että Jumala loi Aabrahamin, joka perii lupaukset. Ja hän sanoo siinä 
jotain. Hän sanoo, että lupaus, jonka Jumala antoi Aabrahamille voi periytyä edelleen vain sellaiselle, 
joka on mies, juutalainen ja vapaa. Koska lupaus oli annettu (made englanniksi, tehty) vain 
Aabrahamin vapaille lapsille eikä orjille. Ja sitä ei annettu kaikille Aabrahamin jälkeläisille vaan vain 
yhdelle miesperillisille. Ja näin ollen lupaus oli tehty vapaalle, juutalaiselle miesperillisille. Oletteko 
kärryillä vielä? Tämä on aikamoinen pieni keskustelu. En pyydä anteeksi, että joudutte tässä kohdassa 
ajattelemaan. Olen hämmästynyt, miten monet tulevat luokseni luentoni jälkeen sanomaan, äänessä 
lievää nuhtelun sävyä, että sinä annoit meille jotain ajateltavaa. Ikään kuin viimeinen asia, mitä he 
olisivat halunneet tehdä kristillisessä kokouksessa, on ajattelu. Mutta kuunnelkaa, suurin 
kartoittamaton alue maailmassa, on korviesi välissä. Ja Jumalan tarkoitus on, että rakastamme Häntä 
koko mielellämme, joten tarkastellaan käsillä olevaa keskustelua.

Paavali sanoo, että lupaus, jonka Jumala antoi Aabrahamille voi periytyä vain yhdelle, vapaalle, 
juutalaiselle miehelle. Mutta tuo yksi, vapaa, juutalainen mies on tullut. Ja hänen nimensä on Jeesus. 
No, sitten tulee toinen kysymys, että miten me voimme periä lupauksen, joka on itse asiassa lupaus 
Pyhästä Hengestä. Kuinka minä saan sen? Koska minä en ole juutalainen. Olen vapaa ja olen mies, 
mutta en ole juutalainen. Joten minä en voi periä sitä lupausta. Ettekä te voi periä sitä, koska ette ole 
miehiä ettekä ole juutalaisia (Davidin yleisö on naisia). Joten miten te voitte periä sen? Ja vastaus, 
jonka Paavali päättelee, on hyvin, hyvin yksinkertainen. Hän sanoo: "Nyt te olette kaikki poikia (sons 
englanniksi, käännetty väärin "lapsia" joissain suomenkielisissä Raamatuissa) Jeesuksessa 
Kristuksessa. Sillä kun te saitte kasteen, te laitoitte päällenne Kristuksen. Näin ollen Kristuksessa ei 
ole juutalaista tai kreikkalaista ei miestä tai naista, ei sidottua (orjaa) tai vapaata, sillä te olette kaikki 
yhtä uutta ihmistä Jeesuksessa Kristuksessa. Näin ollen te olette kaikki perillisiä." Se on palkinto. 
Oletteko kärryillä Paavalin päättelyssä? Kuunnelkaa, mitä tulee lupaukseen ja mitä tulee Jumalan 
tahtoon ja mitä tulee Hänen viimeiseen tahtoonsa ja testamenttiinsa ja mitä tulee Hänen 
perillisyyteensä, te voitte periä sen, koska te ette ole naisia. Kristuksessa te olette kaikki poikia. Ja 
huomatkaa, että siinä ei sanota, että olette kaikki poikia ja tyttäriä. Ei. Olette kaikki poikia. Koska kun 
minut on kastettu ja olen pukenut päälleni Kristuksen, olen nyt vapaa, juutalainen, mies. Ymmärrättekö
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nyt, mitä Paavali sanoo. Ette ole enää miehiä ja naisia vaan olette kaikki miehiä nyt. Ette ole juutalaisia
ja kreikkalaisia enää vaan olette kaikki juutalaisia nyt. Ette ole orjia ja vapaita enää vaan olette kaikki 
vapaita nyt. Ja Kristuksessa te voitte sanoa, että Jeesuksen nimessä, ei Daavid Pawsonin nimessä tai 
Enid Pawsonin nimessä, minä olen tuo vapaa, juutalainen, mies. Kristuksessa. Ja minä vaadin itselleni 
lupauksen. Oletteko kärryillä Paavalin päättelyssä? Ehkä ette ole ennen havainneet sitä. Ja nyt voitte 
laittaa sen ajatuksen mieleenne, että olette kaikki poikia. Ette poikia ja tyttäriä. Ja siksi Uudessa 
Testamentissa kaikkialla puhutaan veljistä - ei koskaan veljistä ja sisarista. 

Tämä keskustelu menee nyt sivuraiteilleen, mutta teidän täytyy vain ottaa se haltuunne. Tässä on 
paradoksi kirjoituksissa. Me olemme kaikki Kristuksen morsian, joten olemme kaikki feminiinisiä - 
mukaan lukien minut. Ja olemme kaikki maskuliinisia, koska olemme kaikki Kristuksessa, jotta 
voimme periä lupauksen. Totuus on paljon rikkaampi kuin pieni mielemme voi käsittää. Näettekö mitä 
olen sanonut? Olemme kaikki veljiä. Se sanotaan siinä, että olemme kaikki veljiä. Sanaa sisar 
käytetään kirjoituksissa vain silloin, kun viitataan yhteen kristittyyn naiseen. Mutta kun olemme kaikki
yhdessä, olemme kaikki poikia. Ja olemme kaikki veljiä. Olemme kaikki yhtä uutta ihmistä 
Jeesuksessa Kristuksessa. Se on sitä, mitä Paavali sanoo galatalaiskirjeessä 3. Joten miksi ihmiset ovat 
ottaneet sen irti sieltä ja käyttäneet sitä hyväkseen feministisessä ohjelmassaan. Minä en vain tiedä sitä,
koska tässä sanotaan, että olemme kaikki maskuliinisia. Toivon, että olette seuranneet minua tarkasti 
viimeiset viisi minuuttia, koska olen antanut teille todellisen ymmärrykseni, johon todella uskon. Että 
siitä on kysymys tuossa jakeessa. Ja havaitsen päänne nyökkäyksestä, että ne teistä, jotka ovat antaneet
Totuuden Hengen opettaa itseänne tänään, olette viimeinkin saaneet nähdä, mitä tuo jae 
todellisuudessa kertoo meille. 

Tässä olemme keskustelleet pystysuuntaisesta suhteestamme - sinisestä 
viivasta. Suhteestamme Jumalaan. Jotta voimme kaikki periä lupauksen, Pyhän Hengen, koska 
olemme kaikki miehiä, juutalaisia ja vapaita. Koska kun minut kastettiin, laitoin ylleni Kristuksen, 
ettekä enää näe minua vaan näette vapaan, juutalaismiehen - Jeesuksen. Ja Hänen nimessään minä 
vaadin itselleni perinnön. Hänen nimessään ihmiset parantuvat. Hänen nimessään meillä on voimaa. 
Meillä ei ole mitään voimaa omillamme. Yhdelläkään naisella ei ole voimaa. Eikä yhdelläkään 
miehellä ole voimaa. Mutta Jeesuksessa Kristuksessa me olemme tuo vapaa, juutalainen, mies, joka 
perii lupaukset. 
Minä pidän siitä julisteesta, jossa sanotaan: "Jeesus on KYLLÄ kaikille Jumalan lupauksille." Mitä te 
ajattelette sellaisesta? Jeesus on kyllä, kaikille lupauksille, jotka Jumala on antanut. Jos olet miettinyt, 
soveltuuko tuo lupaus sinulle, jos olet Kristuksessa, kyllä. Kyllä. Kristuksen ulkopuolella, ei. Maailma 
ei voi vastaanottaa Pyhää Henkeä, mutta Kristuksen sisällä vastaus on aina kyllä. Kyllä! Kyllä. Kyllä. 
Joten tältä kannalta katsottuna, minkä Pietari ja Paavali sekä kaikki muutkin apostolit hyväksyivät, että
olemme tasa-arvoisesti Jumalan perillisiä, koska olemme kaikki poikia Jumalan Pojassa. Emme ole 
tyttäriä. Minun vaimoni perii täysin taivasten valtakunnan, koska hän on poika. Ei siksi, että hän on 
tytär. Hän on poika ja perillinen. Kerroin teille eilen, että poika on aina se, joka perii läpi koko 
Raamatun. Ja te voitte olla kuningaskunnan perillisiä vain, jos olette Pojassa. Ei siksi, että olette 
tyttäriä vaan siksi, että olemme kaikki poikia ja perillisiä. 

Tästä voimmekin kääntää katseemme opetukseen siitä, kuinka meidän tulisi käyttäytyä toisiamme 
kohtaan. Ja siinä kohdassa hieman kallellaan oleva viiva ilmestyy. Ja siitähän Paavali sanoo, että kun 
tulemme ylistämään Herraa Hänen huoneeseensa ja Hänen pöytänsä ääreen, meidän tulisi hiustemme 
pituuden perusteella kertoa toisillemme, että olemme hyväksyneet sen, mitä me olemme Kristuksessa. 
Ja että miesten ei tulisi pitää pitkää tukkaa. Siitä pitää saarnata yhtä paljon kuin siitä, että naisilla ei 
saisi olla liian lyhyitä hiuksia. Ilman että meistä tulee legalisteja (lainoppineita) - muuten en usko 
hattuihin. Jos haluat käyttää sellaista, se on sinun etuoikeutesi. Se ei ole kirjoitusten mukainen periaate,
mutta hiukset ovat. Ja yleisenä nyrkkisääntönä, ilman että olen liian lainmukainen, kuinka pitkä sen on 
oltava, joku kysyy tämän jälkeen. Yleisenä sääntönä - pitempi kuin miehelläsi. Mikä tarkoittaa, että 
miehesi saattaa olla hiusten leikkuun tarpeessa. Sinä olet ihan hyvä, herra. Sinä olet aivan hyvä! Minä 
annan yleisiä ohjeita, joita voitte soveltaa. Se on kaikkein ilmiselvin tapa, jolla osoitat, että hyväksyt 
identiteettisi. Ja sen kuka olet ja suhteesi. Älkää katsoko toisianne. Ainoa asia, jota teidän tulee katsoa, 
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löytyy tuolta takaa ja se on peili. Se harhautti minut. Missä minä olin menossa? 
Kun olemme ylistämässä Herraa, enkelit ovat siellä mukana. Ja haluan muistuttaa teitä asiasta, jota 

ette ehkä ole koskaan edes ajatelleet. Se on tavallaan lajiteltu tapa ajatella Jumalan sanan totuutta. Enkelit 
kykenevät haluamaan ihmisten perään ja jopa saattamaan heitä raskaaksi. Eräs Hollywoodilainen 
filmitähti on sanonut näin viimeiset kymmenen vuotta, mutta Raamattu on sanonut niin vuosisatoja. Se
löytyy Genesis 6:sta. Ja Jude mainitsee tuon kammottavan asian. Ja enkelit, joita naiset petkuttivat, tai 
paremminkin he valitsivat tulla harhaan johdetuiksi, nuo enkelit Jumala on pitänyt alhaisimmassa, 
synkimmässä luolassa siitä lähtien odottamassa tuomion päivää. Nuo 200 enkeliä, jotka olivat 
osallisina siinä, eivät voi teitä vaivata, mutta siellä on muita. Joten meidän ei pidä olla tietoisia vain 
ihmisistä ympärillämme vaan myös enkeleistä ja muistaa aina, että saatana valitsi Eevan. Kun hän ei 
ollut miehensä kanssa, joka olisi tukenut ja auttanut. Enkeleiden takia meidän on tiedettävä, keitä me 
olemme Kristuksessa, kun tulemme ylistämään Herraa. Aivan samoin kuin se, että tunnustamme 
olevamme miesten vallan alaisuudessa. Ja liian monet naiset ovat harhautuneet, kun he ovat täyttyneet 
Pyhällä Hengellä, ja kun heillä ei ole ollut miestä vierellään. Ja heiltä on tullut epätavallisia tai jopa 
vääriä profetioita. Jumala on järjestellyt maailman siten, että meidän ei tarvitse joutua ongelmiin. Sana 
alistua on Pietarin kirjeissä, se on Paavalin kirjeissä, se on kaikkialla siellä. Mutta sitä ei ole koskaan 
sovellettu miehiin naisten toimesta. Tuon sanottuani, minä annan hieman esimakua tulevasta, se on 
aiheenani sitten ensi maanantaina. Paavali sanoo, että kun teidät on lunastettu, miehet, teidän pitäisi 
dominoinnin sijaan pitää yllä suojelevaa suhdetta vaimoonne. Aivan kuten Kristus rakasti kirkkoa ja 
antoi itsensä (henkensä) sen puolesta, jotta voisi esitellä hänet (kirkon, feminiininen) tahrattomana. 
Mutta siinä on kyse siis ohjeesta miehille.

Sen pitäisi olla suhde, joka tekee sinusta paremman ihmisen. Se on sitä kaikkea, mitä löydät 
Jeesuksesta. Mutta painotan tässä, että jos miehesi ei ole sellainen kuin tässä on kuvailtu, se ei ole 
tekosyy sinulle olla noudattamatta Jumalan sanaa omalta osaltasi. Vaikka miehesi väärinkäyttää sitä, 
että sinä alistut, ja käyttää sinua ovimattonaan, ja todella käyttäytyy väärin, sinun on todellakin vain 
sanottava: "Kosto kuuluu Jumalalle." Ja sinä voit jättää sen asian Jumalan käsiteltäväksi, minkä hän 
myös tekee. Mutta sinä jatkat eteenpäin ja teet oikeita asioita. Se on hirvittävän tärkeää. Älä koskaan 
rakenna ehtoja ja sano: "Jos mieheni käyttäytyy kuin kristitty, niin silloin minäkin teen niin." Siinä olet
sinä edelleen johtamassa näytöstä. Koska sinä asetat ehtoja. Ja sinä asetat oman paikkasi. Ja jos Jeesus 
voisi antaa neuvoja sellaiselle henkilölle, joka joutuu väärinkäytöksen kohteeksi Hänen 
vastustamattomuutensa johdosta (non-resistance englanniksi), niin liity Hänen kärsimyksiinsä. Tiedän, 
että minun on helppo seisoa tässä ja sanoa näin, sellaisen vaimon takia, joka minulla on. En tiedä, onko
hänelle yhtä helppoa sanoa niin, sen miehen takia, joka hänellä on. Mutta joka tapauksessa sillä ei ole 
väliä. Jumala kysyy jokaiselta vaimolta tuomiopäivänä: "Olitko sinä oikeassa?" Ei siis, että oliko 
miehesi oikeassa vaan että olitko sinä. Ja hän kysyy jokaiselta aviomieheltä, ei sitä, että saiko hän 
vaimonsa ruotuun vaan sitä, että oliko hän rakastanut vaimoaan kuten Jeesus rakasti kirkkoaan. Eikö? 
Joten Paavalin opetuksessa, nyt on muodikasta sanoa, että hän oli juutalainen ja vanha rabbi ja kyse oli
vain hänen menneisyytensä tulemisesta esille. Ja että hän ei todella koskaan nostanut esille 
galatalaiskirjeen jaetta 3:28 kunnolla ja jos hän olisi sen tehnyt, jos hän olisi nostanut sen esille 
korkeimpaan kohtaansa sillä viisaudella, joka hänellä oli, hän ei olisi koskaan sanonut niitä muita 
asioita kirjeissään. Se on Paavalin kyseenalaistamista. Hän ei ollut juutalainen ajattelussaan tässä 
asiassa, koska juutalainen rabbi ei olisi koskaan ajatellut naisia. Ja kuitenkin, hän ajatteli naisia. Itse 
asiassa hän sanoi, että annetaan naisten oppia. Kukaan juutalainen rabbi ei olisi sanonut sellaista hänen
aikanaan. Hän kuitenkin lisäsi, hiljaisuuden vallitessa, mikä merkitsi, ettei asiasta käyty keskustelua 
miesten seurassa, jossa hän ajatuksensa esitti. Että kuitenkin jos sanotaan: "annetaan naisten oppia", se 
oli jättiläismäistä ihmiskunnalle. Juutalaisen rabbin sanomana. Joten älkää koskaan sanoko, että 
Paavali oli juutalaistaustaisuutensa uhri - hän ei ollut mitään siihen suuntaankaan. Joten tässä teemme 
havainnon, että Paavali käytti naisia myös kollegoinaan - apostolisen joukkueensa osana. Itse asiassa 
hän käyttää erästä naista, Judiaa, esimerkkinä johtavasta apostolista. Mikä tarkoitti kirkon lähetystyötä 
(church planting missionary) osana joukkuetta. 

Ja roomalaiskirjeessä 16, missä hän mainitsee kaikkiaan 26 nimeä, joista 8 on naista. Ja hän 

Orig
in

al



99 / 335

kohtelee heitä kuin kollegoitaan. Joten älkää liittykö siihen suosittuun liikkeeseen Paavalia vastaan - se on 
erään kaikkien aikojen suurimman Jumalan miehen kyseenalaistamista. Ja jolle me olemme niin suuressa 
kiitollisuuden velassa. Mutta se on siis feministinen liike nyt Paavalin mitätöimiseksi. Paavali sanoi 
juuri, että kun nainen rukoilee ja profetoi, niin hänellä on oltava pitkä tukka. Ja hän itse rohkaisi naisia 
rukoilemaan ja profetoimaan kirkossa. Mutta tämän sanottuani minun on lisättävä, että oli kaksi asiaa, 
joita hän ei sallinut naisten tekevän missään kirkossa. Se oli se, että naisia ei voinut olla vanhimpina tai
että nainen olisi ollut saarnaaja. Siinä meni Paavalin vetämä raja kaikissa kirkoissa. Koska 
molemmissa tapauksissa, me olisimme unohtaneet sen vihreän viivan. Ja nuo olivat ne kaksi tehtävää, 
jotka hänen mielestään oli jätettävä miehille. Mutta kaikki se kehitystyö naiskollegoiden kanssa, 
heidän lahjojensa kanssa, heidän palvelustyönsä kanssa, hän teki myös kaikkea sellaista lisäksi. Mehän
emme tiedä oliko hän naimisissa vai ei. On viittauksia molempiin suuntiin, mutta siitä ei ole 
varmuutta. Se ei ole kristallin kirkasta. Eräässä kohdassa hän nimittäin sanoo: "Mitä tulee leskiin, 
ehdottaisin heille, että he tekevät samoin kuin minä ja pysyvät naimattomina." Ja tapa jolla hän asiansa
esittää, näyttää siltä, että hän on menettänyt vaimonsa ja päättänyt elää yksin sen jälkeen. Olipa se 
tilanne tai ei, hän puhui naimattomana pysymisestä kuningaskunnan vuoksi. Siitähän puhui myös 
Jeesus. Ja hän sanoi, että vain se mitä Herra on asettanut hänen eteensä. Hän sanoi, että jotkut ovat 
kutsutut pysymään naimattomina kuningaskunnan vuoksi. 

Voitteko kuvitella hänen sanoneen, että Jumala on käskenyt naisia pysymään yksin, 
kuningaskunnan vuoksi - ja loppuelämänsä ajan valmistamaan teekuppeja. Ei koskaan. Mitä hyötyä 
sellaisesta olisi kuningaskunnalle? Valitkaa seitsemän miestä valmistamaan teetä. Teidän pitäisi kokeilla 
sitä joskus. Itse asiassa kirkkomme dekaani oli mies. Teki hyvää työtä. Paljon. Ja naiset pitivät hänestä. 
Mutta vakavissaan. Jumala on kutsunut jotkut ihmiset elämään yksin. Meillä on tämä käytäntö, jossa 
vanhempamme eivät järjestä avioliittoja, mikä on suuri sääli. Ja se tulee maksamaan paljon monille 
tytöille. Puhuin kerran eräälle johtavalle lähetystyöntekijälle, Singaporen lähetystyön johtajalle, ja 
kysyin, mitä te teette yksin eläville naisille Malesiassa. Muuten perjantaina olen siellä Malesiassa 
Singaporessa. Kirkossa sielläpäin on tuskin lainkaan yksin eläviä naisia - Malesiassa siis. Miksi? Hän 
sanoi, että kaikki yksin elävät naiset ovat lähetystyöntekijöitä ja heitä on tällä hetkellä 300. Ja 
paikalliset malesialaiset sanovat näille naisille, että eivätkö vanhempanne rakastaneet teitä. Ja 
lähetystyöntekijät, yksin elävät naiset, sanovat, että totta kai he rakastavat, miksi tuollaista kysytte. No,
miksi ette ole naimisissa? Jos vanhemmat rakastavat lapsiaan, he etsivät näille kumppanit. Se on 
malesialaista ajattelua - itämaista ajattelua. Me olemme puolestamme pudonneet avioliiton 
romanttiseen versioon, jossa sinun tehtäväsi on löytää oma kumppanisi. Ja vanhemmille kerrotaan, 
kuka se tulee olemaan. Ja sehän on pieni muodollisuus, kun kysytään vanhemmilta, sopiiko se. 
Naimisiin voidaan mennä aivan hyvin ilman, että mitään lupaa kysytään omilta vanhemmilta. 
Mutta tämä siis tarkoittaa, että aika monet naisista elävät yksin, ei sen takia, että heidät on kutsuttu 
elämään yksin eikä siksi, että he ovat valinneet sen osan. Koska kukaan ei ole auttanut heitä löytämään
kumppania. Meillä on kirjakaupassamme kirja nimeltään "kuinka löydän itselleni aviomiehen?". Ja 
minä uskon, että kirkolla on velvollisuus järjestää sosiaalisia tapahtumia, joissa tytöt voivat tavata 
poikia. Ja me yritämme tehdä sitä. Me yritimme sitä niin ahkerasti, että joukko nuoria miehiä aloitti 
ryhmän nimeltään "nimettömät poikamiehet". Ja he olivat päättäväisiä vastustaessaan yrityksiämme. 
Mutta itse asiassa he lankesivat yksi toisensa jälkeen. Kunnes ryhmän johtaja lankesi ja meni naimisiin
ihastuttavan tytön kanssa viereisestä koulustamme. Ja hän on nyt siis yksi pastoreistamme tuossa 
kirkossa. Kirkolla on vastuunsa järjestää sosiaalista elämää. Terveellinen vaihtoehto tanssisalille, joka 
on paikka, missä moni pariskunta tapaa ensimmäisen kerran. Mutta kirkko jossa on paljon sosiaalista 
toimintaa, terveellistä sosiaalista toimintaa, saattaa kuulostaa tekopyhältä, mutta minun mielestäni se ei
ole reilua. Minä yritän näitä kaikkia asioita. Mutta miehillä on siis vastuu siitä, että kaikki se tapahtuu 
ja toteutuu. Kirkon johtajuus on miehillä - heillä on vastuu. 

Monet naiset ovat yksin eläviä, eikä se johdu siitä, että heidät on kutsuttu siihen osaan eikä siitä, 
että heidät on valittu siihen osaan vaan siitä, että heillä ei koskaan ole ollut mahdollisuutta muuttaa sitä. 
Kaikille noille minä sanon hyvin yksinkertaisesti, että on olemassa karismaattinen lahja yksin eläville. 
Paavali kutsuu sitä karismaattiseksi lahjaksi. Se on lahja kuten kielet, parantaminen tai profetiat. Ja 

Orig
in

al



100 / 335

minä ehdottaisin, että yksin elävien ihmisten täytyy rukoilla saadakseen tuon lahjan. Koska kun lahjan 
on saanut, se antaa henkilölle ilon elää yksin. Ja on ehkä enemmänkin ihmisiä, jotka saisivat tuon 
lahjan, jos he ymmärtäisivät sitä pyytää. Mutta se on lahja. Se ei ole mitään, mikä tulisi luonnostaan. 
Se on karismaattinen lahja. Jeesuksella itsellään oli se. Ja hän on halukas antamaan sen muillekin. 
Mutta se tarkoittaa, kuten Paavali sanoo, että teidän on oltava vapaita palvelemaan kuningaskuntaa. 
Mutta älkää siis tehkö sitä virhettä, että jos teillä on jo perhe, se tulee aina ensimmäisenä. Se on 
hirvittävän tärkeää, jonka monet ovat ohittaneet tai jättäneet huomiotta. Monet johtajat kirkoissaan 
ovat unohtaneet sen. Kun sinulla on perhe, tärkeysjärjestys on tämä: 1. Herra, 2. perhe, 3. kirkko. Ja 
jos olet joskus kirkon kokouksissa ja perheesi tarvitsee sinua samaan aikaan, jokin on silloin väärin, 
mikä pitää korjata. Herra näkee sinut mieluummin onnellisena perheesi kanssa kuin osallistumassa 
kymmeniin kokouksiin. Jätetään pois se syyllisyys, mikä tulee siitä, kun jätät käymättä kokouksissa. 
Se todella tulee - syyllisyys. Se syyllisyys ei koskaan tule Pyhästä Hengestä. Se tulee maailmasta, 
lihasta ja paholaisesta, mutta se ei ole lähtöisin Jumalan Pyhästä Hengestä. 

Jumala haluaa nähdä onnellisia perheitä kaikkialla. Se on tärkeysjärjestyksessä ennen kirkkoa, 
perhe nimittäin. Jos olet jo naimisissa ja sinulla on perhe, niin sinulla on jo tärkeysjärjestys olemassa. 
Silloin kirkko ja siellä tehtävä työ eikä kuningaskunta voi olla tärkeysjärjestyksessä ennen perhettäsi. Ja 
siinä on syy, miksi Paavali rohkaisee ihmisiä varsinkin painostustilanteissa. Ja minä ymmärrän, miksi hän 
sanoi sen, koska painostuksen alaisuudessa pystyt kyllä selviämään itseesi kohdistuvasta hyökkäyksestä, 
mutta kun näet lastesi kärsivän, kuten olemme nähneet kristittyjen lasten kärsivän, rautaesiripun takan, 
missä oli kiellettyä mennä kouluun ja saada korkeampi koulutus - kristittyjen lapsilla nimittäin. Silloin 
asiat muuttuvat raskaiksi ja alat toivoa, ettet olisi koskaan mennyt naimisiin. Joten Paavali puhuu erittäin 
järkeviä asioita. Älkää antako paholaisen maalata väärää kuvaa Paavalista, koska muuten teiltä 
ryöstetään Jumalan sanan oikea kuva. Pietari sanoo samaa. Pietari oli naimisissa, sen me tiedämme 
varmasti. Paavalista ei ole täyttä varmuutta. Ja juuri Pietari antaa meille kauneusvinkkejä. Oletteko 
kuulleet metodistipapista nimeltään tohtori Johnstone. Onko kukaan kuullut hänen puhuvan? No, hän 
piti kerran kauneuskuningatarkilpailut kirkossaan. Ja ehtona mukaan pääsemiseksi oli se, että 
osallistujan piti olla yli 60-vuotias. Ja uutistoimittajat tulivat paikalle, se oli muistaakseni Leedsissä, ja 
siitä tuli tosi iso juttu. Metodistipappi järjestää kauneuskilpailun. Huomatkaa, ettei se ollut glamour-
kilpailu vaan kauneuskilpailu. 

Kun olin 21-vuotias, sanoin eräälle naiselle: "Neiti Harris, teillä on kaikkein kauneimmat kasvot, 
mitä olen nähnyt." Ja hänellä oli. Hän oli 83. Mutta hänen kasvonsa oli täynnä uria ja juonteita ja se näytti 
kuin Lontoon metron kartalta. En ollut koskaan nähnyt sellaisia kasvoja. Ja kuitenkin kaikki, jotka 
tunsivat hänet, sanoivat, että eikö hän ollutkin kaunis. Ja hänellä oli todella sellaiset kasvot, joita oli 
hämmästyttävää katsella. Ne silmät ja kaikki juonteet kasvoissa, kunpa olisitte nähneet ne kasvot - en 
ole kenelläkään nähnyt niin uurteisia kasvoja kuin neiti Harrisilla. Ja hän sanoi minulle, hänellä ei ollut
väärää hienovaraisuutta, minä inhoan väärää hienovaraisuutta, ettekö tekin? Hän katsoi minua suoraan 
silmiin ja sanoi, että te ette ole ensimmäinen henkilö, joka on sanonut minulle tuota. Vastasin, että olen
varma, että en ole. Sitten hän jatkoi, että anna kun kerron sinulle jotain. Kun minä olin tyttö, olin niin 
ruma. Kukaan poika ei kysynyt minua treffeille. Minulla ei ole koskaan ollut mahdollisuutta mennä 
naimisiin. Kun olin 27, rakastuin Jeesukseen. Minä olin niin onnellinen 9 päivän ajan, että en tiennyt 
olinko taivaassa vai maassa. Ja yhdeksän päivän jälkeen en enää kestänyt sitä. Ja minä rukoilin 
Jeesukselle, että Herra, ota tämä ilo pois. Koska jos et ota sitä pois, minä luotan siihen iloon sen sijaan,
että luottaisin sinuun. Miten kypsä rukous se olikaan. Minä olen havainnut suurimman osan kristityistä
pyytävän Herraa vetämään heidät pois masennuksesta ja kaikesta sellaisesta. Mutta neiti Harris rukoili,
että Herra ota iloni pois, se on minulle liikaa. Minä haluan sinut. Haluan luottaa sinuun. Hän jatkoi, 
että Herra otti ilon pois ja että hän oli huomattavan ajan masentunut sen seurauksena. Hän sanoi, ettei 
hänellä ole ollut vastaavaa kokemusta sen jälkeen. Mutta hän jatkoi, että on rakastanut häntä (Jeesusta)
siitä lähtien. Sitten hän sanoi, että se oli tapa, jolla minä olen tämän naamani saanut. Siten minä sain 
kasvoni. Rakas neiti Harris. Hänen täytynee olla kirkkaudessa nyt. Hän oli oppinut kauneuden 
salaisuuden.

Ja Pietari sanoi, että kauneuden salaisuus on, siis kauneuden ei glamourin. Ja glamourhan on 
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hiusten muotoilua, koruja, vaatteita, meikkausta. Että kauneus tulee nöyrästä ja hellästä hengestä 
sisältäpäin. Jos olet taistelija, se näkyy naamastasi. Jos olet pahoillasi miehesi vuoksi, se näkyy kasvoistasi. 
Jos yrität jättää oman jälkesi, se näkyy naamastasi. Mutta Pietari sanoi, että nöyrä ja hellä henki, kuten 
Sarailla, Rachelilla ja Rebeccalla oli. Ja Sara jopa kutsui miestään herraksi. Se on tapa, jolla hänestä 
tuli niin kaunis. No, minä vain toivon, että tuo olisi jokaisessa naistenlehdessä. Mutta niissä, 
naistenlehdissä, ei ole hajuakaan kauneudesta. Jos Raamattu on oikeassa. Ja sitten hän, Pietari, sanoi, 
te aviomiehet. Ehkä minun ei pitäisi sanoa tätä teille, mutta se on siellä ja te luette sen kuitenkin, joten 
olkoon. Te aviomiehet, älkää katsoko vaimoihinne alaspäin, koska he ovat heikompia. Itse asiassa tuo 
sana heikompi on mielenkiintoinen. Elämän aikaisessa ja myöhäisessä vaiheessa naiset ovat 
vahvempia kuin miehet. Se on syy sille, miksi tyttövauvat selviävät paremmin kuin pojat. Ja se on syy 
sille, miksi te elätte 7-10 vuotta pitempään kuin minä. Mutta keskivaiheilla elämää asiat ovat 
toisinpäin. Ja Pietari sanoo nyt aviomiehille, että keskivaiheella elämäänne, älkää katsoko alaspäin 
vaimoihinne. Kohdelkaa heitä kunnioituksella, koska te olette yhdessä ikuisen elämän perillisiä. Te 
molemmat tulette perimään taivaan tasa-arvoisesti. Ettekä saa koskaan unohtaa sitä. Ja hän jatkaa, että 
jos unohdatte sen, Jumala ei voi kuulla rukouksianne. Puhun tuosta sitten enemmän huomenna 
maanantaina. Se on siis nopein tapa miehille, jos he haluavat, että Jumala ei kuule heidän rukouksiaan. 
Se on siis miehille. Ei ole teidän tehtävänne kertoa miehillenne tätä. Jättäkää se minulle. 

Mies ja vaimo ovat siis yhdessä ikuisen elämän perillisiä. Jotta saisimme täydellisen kuvan 
tilanteesta, minä lainaan Pietarin lausetta. Sanoin aikaisemmin, että tämä oli se kokonaisuus, jota kohti 
olemme menneet tänä viikonloppuna. Ja nyt olemme päässeet siihen. Kello on 12.15 sunnuntaina. Mutta 
me olemme päässeet sinne. On vielä yksi lisäaskel, jonka Jumala ottaa. Se on nimeltään kaikkien asioiden 
palauttaminen (restoration englanniksi). Apostolien teot 3:ssa, kun Pietari saarnaa. On tulossa päivä, 
jolloin hän luo uudelleen koko universumin. Tulee olemaan siis uusi maa. Nostakaa kätenne ylös ne, 
jotka ovat kuulleet jonkun saarnaavaan uudesta maasta. Kaksi, kolme teistä. Mistä täällä pohjoisilla 
saarilla oikein saarnataan? Tai eteläisillä saarilla. Uusi maa. Minä olen enemmän innostunut siitä kuin 
taivaasta. Koska maa todellinen jollain tapaa. Ja me tulemme saamaan uuden kehot. En malta odottaa 
sitä. Olen 57, mikä on noin puoli kahdeksan elämän päivässä. Minkä ikäisiä te olette, kun näemme 
toisemme uudessa maassa? Minkä ikäinen minä olen? 33. Mistä minä sen tiedän? Koska me tulemme 
olemaan kuin Hän. Minkä ikäinen Jeesus on nyt? Hän ei ole enää vauva. Hän on mies parhaassa 
iässään. Hän on 33. Kävin hautajaisissa Exoterissa ja siellä oli mies, joka oli kuollut erittäin 
turmelevan sairauden murtamana. Hän oli ulkoisesti hyvin ruma viimeisen elämänsä kuukauden 
aikana, mikä oli melko stressaavaa perheelle. Mutta olin siis hänen hautajaisissaan. Ja minä satuin 
sanomaan, että ensi kerran kun tapaamme Edwin, hän tulee olemaan 33-vuotias. 

Hänen vaimonsa ja tyttärensä innostuivat suunnattomasti. Luulin että heitä ahdisti aluksi, mutta ei, 
he olivat innoissaan. Myöhemmin teen jälkeen keskustelimme ja tytär sanoi, että viime yönä hän oli 
nähnyt unen. ”Näin isäni ja minä olin pikkutyttö iältäni 9 ja leikimme rannalla. Ja minä laskeskelin, 
että sen täytyi olla niin, että hän oli 33.” Ja leski sanoi, että minä kävin läpi hänen papereitaan pöydällä
ja löysin vanhan valokuvan, jossa hänellä oli paksu musta tukka. Ja laskeskelin, että hänen on täytynyt 
olla 33 siinä kuvassa. Ja sitten sinun piti sanoa hautajaisissa, että ensi kerran kun tapaamme, sinä olet 
33-vuotias. Innostuitteko tuosta? Jotkut teistä ovat riittävän nuoria ollakseen innostumatta siitä, että 
olisivat 33. Mutta kun katson teitä, olen varma, että suurin osa teistä ei malta odottaa sitä! Ollakseen 
jälleen 33! Millaista se tulee olemaan? Kun saarnasin Sydneyssä Australiassa sanoin, että siellä ei tule 
olemaan aurinkoa, ei merta, eikä seksiä. Sinne tuli kuoleman hiljaisuus. Jos tiedätte Sydneyn ja 
Bondai-rannan ja surffauksen ja meren - he näyttivät siltä, että olisivat halunneet lähteä siltä istumalta 
kokouksesta. He halusivat juosta rannalle ja nauttia siitä niin kauan kuin se vielä oli siellä. Mutta minä 
en osaa edes kuvitella, mitä ne nautinnot siellä tulevat olemaan. Seksuaalisen yhdynnän nautinnot on 
kokonaan unohdettu niiden nautintojen tilalla on jotain paljon, paljon parempaa. Auringonottamisen 
nautinnot eivät näytä miltään sen rinnalla. Jopa nautinnot kun menemme uimaan mereen. 

Ja Jeesus sanoi, että taivaassa, te ette mene naimisiin - tämä on tarkoitettu miehille. Eikä teitä 
anneta avioliittoon - tämä on tarkoitettu naisille. Joten ei ole ongelmaa, jos olet ollut naimisissa useamman 
kumppanin kanssa. Olettaen, että se on johtunut kuolemasta eikä erosta. Vaimoni ja minä emme 
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kumpikaan tahdo jäädä yksin. Jos toinen meistä kuolee, emme tahdo, että toinen jää yksin. Olemme 
keskustelleet tämän. Haluamme kumppanimme menevän uudelleen naimisiin. Se tulee olemaan 
kunnianosoitus ensimmäiselle avioliitolle. Ja Paavali puhuu siitä hyvin avoimesti. Niin kauan kuin 
menette naimisiin Herrassa. Ja kun menette taivaaseen, te ette voi kysyä, minkä vaimon kanssa minä 
todennäköisesti siellä olen. He kysyivät Jeesukselta tuon kysymyksen ja hän vastasi, että te olette 
väärässä, koska ette tunne kirjoituksia. Ettekä te tunne Jumalan voimaa. Ette vain tunne Jumalan 
voimaa. On siis päivän selvää, että vihreä viiva on hieman kallellaan tullakseen ja muuttuakseen 
siniseksi viivaksi, joka vastaa Genesis 1:tä. Olemme käyneet koko Raamatun kannesta kanteen ja 
nähneet hänen koko opetuksensa. Tiedän, että täällä on niitä ihmisiä, jotka haluavat nähdä tuon 
tasaisen sinisen viivan täällä kirkossa juuri nyt. Nyt on väärä aika sille. Se on hyvin tärkeää. Jeesuksen 
täytyi muistuttaa äitiään siitä. Minun aikani ei ole vielä tullut. Sille on oma aikansa ja se on tulossa.

Ja vaikka nyt siis miehet ovat pää ja naiset avustavat, miesten on muistettava, että eräänä päivänä 
me olemme yhdessä ikuisen elämän perillisiä. Ja näin ollen jätämme nykyhetken tulevaisuuden valoon. 
Siinä se on. Nyt tulee vaikea osa. Nyt meidän on tehtävä se. Ja muutamilla teistä on melkoisesti 
säädettävää avioliitossanne ja kodissanne, kun palaatte täältä kaiken tämän kuultuanne. Ja joidenkin 
teistä on tehtävä muutoksia myös kirkossanne. Olen kuullut, että puheitteni perusteella 
presbyteerikirkoissa on jääty eläkkeelle naisvanhinten toimesta - olen kuullut että Jumala on 
vapauttanut heidät siihen tehtävään, jossa heidän kuuluu olla. Te tulette varmasti kohtaamaan 
ennakkoluuloja tämän asian suhteen. Jotkut teistä löytävät itsensä harrastustensa parista sen sijaan, että
ovat masentuneita. Teidän täytyy antaa Pyhän Hengen kertoa teille, mitä pitää tehdä. Osan teistä 
saattaa täytyä jättäytyä pois kirkon toiminnasta. Olen hieman ahdistunut tuon sanoessani. Nyt jotkut 
teistä sanovat, että tuo saarnaaja sanoi, että meidän pitää jättäytyä pois kirkosta. Mutta sanoin sen vain 
joillekin teistä. Hyvä, se ei tarkoita minua. Kuulkaa, kumpikin reaktio on väärä. Teidän on tehtävä, 
mitä Herra sanoo. Ja Henki ei koskaan sano teille, että teidän pitää tehdä jotain kirjoituksiin nähden 
vastakkaista. Koska Totuuden Henki ei puhu itseään vastaan. Joten Hän ei kerro teille, että teidän pitää 
mennä kirkkoonne pappisvirkaan (ordained minister), koska se on kirjoitusten vastaista. Ja Hän ei 
muuta mieltään ja kiitos Jumalalle, ettei Hän muuta mieltään, koska nyt me tiedämme, missä me 
olemme Jumalan Hengen kanssa - Hän on Totuuden Henki. Hän ei valehtele. Hän ei puhu itseään 
vastaan. Me tiedämme, missä olemme. 

Suurin virhe, minkä voit tehdä Pyhän Hengen vastaanotettuasi on se, että seuraat jokaista impulssia, 
jonka saat. Ja jätät kirjoitukset taaksesi lukematta. Se on suurin vaara. Toinen vaara, jota on kaikkialla 
pohjoisilla saarilla, ovat ne, jotka tuntevat kirjoitukset silmät suljettuna (backwards englanniksi), mutta
joissa ei ole tilaa Pyhälle Hengelle. Ja se on ehkä isompi vaara. Mutta niille, jotka tuntevat Pyhän 
Hengen, vaarana on se, että he eivät anna kirjoitusten toimia oppaanaan ja tarkastaakseen sitä, mitä 
Henki käskee heidän tehdä. Siunattua iltaa teille. Minä voin nyt paeta. On ollut mukavaa olla täällä 
vaimoni kanssa, koska hän ei voi matkustaa koko ajan kanssani. Mutta minulla oli todellinen tunne, 
että hänen piti olla mukana tällä retkellä. Te varmasti tiedätte miksi. Jotkut teistä sanovat, että se mitä 
puhuin, näkyi vaimostani. Ja tapa jolla se sanottiin, ilmaisi selvästi, kumpi niistä teki suuremman 
vaikutuksen. 

Isä, minä rukoilen nyt, että otat sanasi ja istutat sen sydämiimme niin, että voimme elää sen 
mukaan. Ja että voimme elää mallina maailmalle erilaisesta tavasta, joka on sinun täydellinen tapasi 
luomistyössä ja sen palauttamisessa. Ja Herra me odotamme päivää, jolloin meillä on uudet kehomme. Ja 
olemme kuin enkelit täysin uudessa kaupungissa, jonka sinä olet rakentanut ja suunnitellut. Ja Jumala 
tuskin maltamme odottaa. Henki ja morsian sanovat, tule Herra Jeesus. Aamen.

”Herra, minun Jumalani, suuret ovat sinun ihmetekosi ja sinun aivoituksesi meitä kohtaan. Ei ole 
ketään sinun vertaistasi. Niitä minä tahdon julistaa, niistä puhua, niitten paljous on suurempi, kuin 
luetella taidan.” (Psalmi 40:5)

”Sillä sinun armosi on parempi kuin elämä, minun huuleni ylistäkööt sinua. Niin minä kiitän sinua 
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elinaikani, nostan käteni sinun nimeesi.” (Psalmi 63:3-4)

”Ja kuka hyvänsä antaa yhdelle näistä pienistä maljallisen kylmää vettä, hänen juodaksensa, 
opetuslapsen nimen tähden, totisesti minä sanon teille: hän ei jää palkkaansa vaille.” 
(Matteus 10:42)

”Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus; ja Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä 
kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että 
voitte sen kestää.” (1. Kor. 10:13)

”Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.” (1. Joh. 3:8)

”Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili 
tuomiopäivänä. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan 
syylliseksi.” (Matt. 12:36-37)

”Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut – että 
tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on 
keskinäinen rakkaus.” (Joh. 13:34-35)

”vaan, niinkuin kirjoitettu on: mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen 
sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat.” (1. Kor. 2:9)

”joille sinun apusi on rakas, ne sanokoot aina: ’Ylistetty olkoon Jumala!’” (Psalmi 70:4)

”Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja 
tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat.” (Ef. 4:29)

”Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi 
elämä ja olisi yltäkylläisyys.” (Joh. 10:10)

”Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. 
Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki
te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette 
Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan.” (Gal. 3:27-29)

”Herra on minun valkeuteni ja autuuteni: ketä minä pelkään! Herra on minun elämäni turva: ketä minä 
vapisen! Kun pahat käyvät minun kimppuuni, syömään minun lihaani, niin he, minun ahdistajani ja 
vihamieheni, kompastuvat ja kaatuvat. ” (Psalmi 27:1-2)

”Kiitosuhri-virsi. Kohottakaa riemuhuuto Herralle, kaikki maa. Palvelkaa Herraa ilolla, tulkaa hänen 
kasvojensa eteen riemulla. Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät tehnyt, ja hänen me olemme,
hänen kansansa ja hänen laitumensa lampaat. Käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen 
esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimeänsä. Sillä Herra on hyvä; 
hänen armonsa pysyy iankaikkisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen.” (Psalmi 100)

”Mutta te olette ’valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen 
jaloja tekoja’, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa.” (1. Pietarin kirje 2:9)
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Tätä asiaa Paholainen ei halua sinun tietävän

Tekijä: David Pawson
Video: https://www.youtube.com/watch?v=LjfW4I7vHp0

Paholainen on peloissaan vain sellaisten kristittyjen takia, jotka yrittävät lentää rukouksessaan. 
Niistä joissa on elämää sisällään. Paholainen ei ole huolissaan uskonnon takia eikä rukousten takia 
vaan sellaisten kristittyjen takia, jotka todella yrittävät rukoilla Jeesuksen nimessä - se saa hänet 
todella huolestumaan. Sen takia hän hyökkää sillä hetkellä, aivan kuten pieni kulkunen paholainen 
tärisee, kun hän näkee heikoimman pyhimyksen polvillaan. Älä aliarvioi paholaista. Äläkä pidä 
häntä vitsinä. Vaan hän värisee, kun näkee heikoimman pyhimyksen polvillaan. Minä uskon, että 
kun opit tuntemaan Herran opit samalla tuntemaan paholaisen. Jos joku sanoo, ettei hänellä ole 
kokemusta paholaisesta tai ettei ole koskaan kohdannut paholaista, minä vilpittömästi ihmettelen, 
miten pitkälle he ovat menneet Herran kanssa. Koska kuten kaksi viikkoa sitten sanoin, että 
paholainen ei ole helvetissä vaan taivaassa juuri tällä hetkellä. Jobin kirjassa tämä tulee hyvin 
selväksi. Hän kuljeksii maassa, mutta hänen kotinsa on taivaassa. Ja me taistelemme pahuuden 
voimia vastaan, jotka ovat taivaallisissa paikoissa eivätkä helvetillisissä paikoissa. Siellä ne ovat. Ja 
kun todella pääset läpi Herran luokse pääset läpi paholaisen luokse, koska se on paikka, missä hän 
on. Hän on taivaallisissa paikoissa ja siellä ylhäällä ja kun pääset läpi sinne ylös rukouksessa pääset 
sekä hänen luokseen että Jeesuksen Kristuksen luokse. 

Ja siksi rukouksesta tulee todella vaikeaa. Minkä tahansa taistelun ensimmäinen asia on vastustajan 
määrittely. Se tarkoittaa vastustajan tunnistamista ennen kuin päätät, miten aiot voittaa hänet - sinun
täytyy tunnistaa hänet. Sinun on varmistuttava, että tunnistat oikean vihollisen. Älä koskaan rukoile 
ihmisiä vastaan, koska emme taistele lihaa ja verta vastaan. Ihmiset eivät ole vihollisia. 
Taistelemme olentoja vastaan, joilla ei ole kehoja. Me taistelemme itse paholaista vastaan 
rukouksessa - ja se on todellinen taistelu. Minäpä kerron ensin itse paholaisesta, jotta sinulla olisi 
kirkas kuva mielessäsi siitä, ketä vastaan me rukoilemme. Kristittyjä ei kutsuta rukoilemaan 
ainoastaan ihmisten puolesta vaan jotakin vastaan - tiettyjä henkilöitä vastaan, joista paholainen on 
pomo. 

Minäpä kerron, mitä Raamattu kertoo hänestä. Raamattu ei kuvaa häntä kummitusolentona, jolla on 
kolmipiikkinen häntä - sellainen saa meidät nauramaan hänelle emmekä ota häntä vakavasti. 
Raamattu sanoo, että hän on todellinen henkilö. Raamattu ei koskaan puhu "siitä". Raamattu sanoo, 
että hänellä on sydän, mieli ja tahto. Jos sydän, mieli ja tahto eivät muodosta henkilöä niin en tiedä, 
mikä sitten. Siinä puhutaan paholaisen tunteista ja hänen ajatuksistaan. Ja siinä puhutaan hänen 
motiiveistaan. Ja minulle se tarkoittaa, että kyseessä on henkilö. Paholainen ei ole vain epätarkka 
sana kuvailemaan kaikkia maailman pahuuden voimia. Jeesus itse otti paholaisen epätoivoisen 
vakavasti. Hän ei koskaan vitsaillut hänestä, hän ei koskaan nauranut hänelle, hän ei koskaan tehnyt
pilkkaa hänestä. Tässä on joitain nimityksiä, jotka Jeesus antoi paholaiselle. Hän sanoi, että 
paholainen on tämän maailman prinssi. Kun paholainen tarjosi Jeesukselle kaikki tämän maailman 
kuningaskunnat, Jeesus ei sanonut, etteivät ne olleet hänen annettavissa, koska hän tiesi täydellisen 
hyvin, että ne olivat paholaisen annettavissa. Ja on kammottava ajatus, jos todella havaitset sen, että
maailma jossa elämme on saatanan hallinnassa. Hän on tämän maailman prinssi, mutta viedään asia 
askel pidemmälle. Tiedätkö, että toinen kunnianimi, jonka Jeesus antoi paholaiselle, Hän sanoi, että 
paholainen ei ole vain tämän maailman hallitsija tai prinssi vaan hän on tämän maailman jumala. 
Ainoa toinen henkilö, josta Jeesus puhui jumalana oman taivaallisen Isän lisäksi, oli paholainen. 
Minun Taivaallinen Isäni on kaiken Jumala, mutta tämän maailman jumala on saatana. Mikä 
tarkoittaa hyvin yksinkertaisesti sitä, että paholainen ei vain hallitse tätä maailmaa ja ole kykenevä 
manipuloimaan tiedettä, koulutusta ja politiikkaa omien tavoitteidensa mukaiseksi vaan sitäkin 
enemmän paholainen on enemmän todellinen jumala, jota ihmiset maapallolla ylistävät. 
Riippumatta siitä tietävätkö he sitä vai eivät.

Niin suuren määrän takana uskontoa ja toimintaa saatana on juuri se, joka ylistetään. Hän on se 
henkilö. Ja vaikka monet menevät kappeliin sunnuntaisin, paholainen on todellisuudessa heidän 
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jumalansa, koska ihmiset ylistävät asioita, joita hän heille tarjoaa. Ihmiset haluavat maallisia 
asioita, johon hän kuuluu, sen sijaan että asettaisivat ajatuksensa yläpuolella oleviin asioihin, missä 
Jeesuskin on. Ja jos haluat tämän maailman ja jos haluat tämän maailman asioita, niin annan ohjeen,
tee paholaisesta jumalasi. Jos haluat tämän maailman, niin paholainen on hyvä jumala, koska hän 
antaa sen sinulle. On vain yksi käärme, kaikesta on maksettava hinta. Ja kun tulee maksun aika, sinä
et ehkä olekaan niin onnellinen, mutta hän antaa sen sinulle. Hän voi antaa sinulle rahaa. Hän voi 
antaa sinulle mainetta. Hän voi antaa sinulle ihan mitä vain, koska ne on hänen annettavissa. 
"Missä olet ollut?" Paholainen sanoo Jumalalle Jobin kirjassa, että olen ollut partioimassa 
maailmassa olen tarkastellut omistuksiani ja niin hän olikin. Selvitetään tämä asia kuitenkin. Tämä 
ei tarkoita, että Jumala olisi neuvoton tässä maailmassa. Se tarkoittaa, että meidän on ajateltava asia 
läpi, että Jumala sallii saatanan olevan maailman prinssi ja tämän maailman jumala - Hän on 
sallinut sen. Ja ihmiset sanovat, mitä Jumala ajattelee sallimalla sellaista? No, minun vastaukseni 
siihen on, että no mitä Jumala tekee sallimalla sinun olevan sellainen kuin olet. Miksi sinun pitäisi 
syyttää Häntä siitä, että sallii saatanan kapinoida, kun Hän salli sinunkin tekevän niin. Vastaus on 
hyvin yksinkertainen: Hän on Isä ja hän ei pakota ketään luomaansa tekemään Hänen tahtoaan ja 
Hän antaa sinulle vapauden kapinoida. Emmekä voi moittia Häntä siitä, että antoi enkeleilleen 
vapauden vaikka heillä on ylivertainen älykkyys ja voima, koska Hän antoi meille saman vapauden 
valita ja me olemme käyttäneet sitä väärällä tavalla. 

Tosikristitty ottaa paholaisen erittäin vakavasti. Jotkut teistä kuuntelijoista tänään tiedätte, kuinka 
vakavasti paholainen on otettava. Minä vain vilpittömästi toivon, ettet koskaan kohtaa häntä 
suoraan, koska se on aika pelottavaa ja pääset sen läpi vain, koska tiedät, että hän on jo voitettu 
vihollinen. Tiedätkö että Raamatussa on kaksi kirjaa, joita paholainen vihaa enemmän kuin mitään 
muuta kahta kirjaa Raamatun 66:sta kirjasta. Ne kaksi kirjaa sanovat hänestä enemmän kuin 
mitkään muut ja niitä kahta kirjaa kohtaan hän on hyökännyt enemmän kuin mihinkään muista 
kirjoista. Ne ovat kirjat Raamatun alussa ja sen lopussa - Genesis ja Ilmestyskirja. Ja tiedätkö miksi 
hän vihaa niitä, koska Genesis kuvailee hänen laitteitaan ja Ilmestyskirja hänen tuhonsa. Ja hän 
vihaa niitä kahta kirjaa. 

Genesistä kohtaan on kohdistunut enemmän tieteellistä hyökkäystä ja yritystä kääntää se myytiksi 
ja legendaksi ja mitätöidä sen tietosisältö kuin kuin mitään muuta Raamatun kirjaa kohtaan. Miksi? 
Koska saatana ei halua sinun tietävän, että Genesis 3 koskaan tapahtui. Hän ei halua sinun tietävän, 
kuinka hän sai Eevan petettyä eikä hän halua sinun uskovan, mitä hän teki tuolle ensimmäiselle 
vihitylle pariskunnalle. Ja hän hyökkää Genesistä vastaan, mutta toinen kirja, jota hän vihaa 
enemmän kuin muita on Ilmestyskirja. Koska kun luet sen kannesta kanteen tulet kohtaan, jossa 
sanotaan, että paholainen itse heitetään tuliseen järveen. Hänet laitetaan vankilaan ensiksi eikä 
hänen sallita häiritsevän ihmisiä enää ja sitten lopulta hänet heitetään tuliseen järveen. Hän vihaa 
sitä kohtaa niin paljon, koska Raamattu tekee sen ehdottoman selväksi, että saatana on jo voitettu 
vihollinen. 

Ja jos paholainen saa otteen sinusta, hän huiputtaa sinua. Haasta hänen bluffinsa. Jos sinut on 
kastettu, sano: "Saatana minä en ole ainoastaan kuollut vaan haudattu. Sinä puhut kuolleelle 
ihmiselle." Etkö tiedä, että kasteessa sinun haudataan hänen kanssaan. Sinut on haudattu. Se on 
kasteen merkitys - siinä pidetään hautajaiset jollekin, joka on kuollut. Nuo hautajaiset auttavat sinua
sanomaan näkemiin vanhalle elämällesi. Se sanoo, että tämä on loppu. Se sanoo, että tämä on 
viimeinen kerta näen heidän elämänsä. Ja saatana ei pidä siitä, että ihmiset ottavat kasteen siitä 
syystä. Hän ei halua meidän osallistuvan julkisiin hautajaisiin, kun joku on kuollut. Koska kun sinä 
lasket itsesi kuolleeksi ja haastat hänen bluffinsa ja sanot, että minä olen kuollut ja haudattu. 
Saatana sinä näit hautajaiseni. Sinä olit minun hautajaisissani ja minä olen kuollut ja haudattu. 
Lopeta minun houkuttelu. Tulet huomaamaan suureksi iloksesi, että hänen on mentävä. Vastusta 
paholaista ja hän juoksee pois luotasi. 

Ja sinun vastustuksesi maan päällä perustuu Jumalan sanan voimaan. No, nyt meillä on käynnissä 
todellinen taistelu. Puhutaanpa seuraavaksi hänen suhteestaan rukoukseen. Mitä me voimme tehdä 
paholaiselle rukouksessa? Tämä on jännittävää. Me voimme lyödä hänet lyttyyn rukouksessa. 
Meille kerrotaan Uudessa Testamentissa, että meidän on otettava aloite häntä vastaan. Tiedätkö, että
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Jeesus pyysi meidän rukoilevan joka päivä paholaista vastaan. Tiedätkö sen? Alkuperäinen rukous, 
jonka Hän kertoi opetuslapsilleen, kun he kysyivät häneltä: "Herra opeta meitä rukoilemaan." Hän 
sanoi, että rukoilkaa tähän tapaan: "Isäni Taivaassa,..." Sitten rukoile niiden asioiden puolesta, joita 
Hän haluaa, Hänen nimeään, Hänen tahtoaan, Hänen kuningaskuntaansa. Sitten Jeesus sanoi, että 
rukoilkaa niiden asioiden puolesta, joita tarvitsette. Ruokaa jota tarvitsette, anteeksiantoa, jota 
tarvitsette. Lopettakaa rukouksenne tähän tapaan: vapauta meidät paholaisen otteesta. Ja minun 
mielestä on traagista, että englannin kieliset versiot ovat jättäneet tämän pois käännöksestä. Me 
olemme kääntäneet pahuuden asiaksi omassa ajattelussamme. Kyseessä ei ole asia vaan henkilö. 
Maailmankaikkeudessa ei ole olemassa pahuutta muualla kuin henkilöissä vaikkakin erittäin 
äärimmäisenä henkilökohtaisena asiana. Maailmankaikkeudessa ei ole olemassa rakkautta muualla 
kuin henkilöissä, jotka rakastavat. Vaikkakin henkilökohtaisella tasolla. Jeesus sanoi rukoilkaa 
päivittäin näin: "Vapauta meidät pahuudesta [evil one]." Aloittakaa rukouksenne ajattelemalla 
taivaallista isäänne, mutta lopettakaa rukouksenne ajattelemalla maailmassa olevaa paholaista. Ja 
menkää sitten ulos kohtaamaan hänet. Ja niinpä voimme vapautua rukouksen kautta paholaisen 
voimasta.

Efesolaiskirje 6:10: Viimeisenä muistutan teitä, että vahvuutenne täytyy tulla Herran mahtavasta 
voimasta sisällänne. Laittakaa päällenne Jumalan koko haarniska. Jotta pystytte seisomaan turvassa 
paholaisen strategioita ja huiputusta vastaan. Sillä me emme taistele ihmisiä vastaan, jotka on tehty 
lihasta ja verestä vaan henkilöitä vastaan, joilla ei ole fyysistä kehoa. Pahuuden hallitsijoita vastaan 
näkymättömässä maailmassa. Niitä mahtavia pahuuden olentoja vastaan ja suurta pahuuden ja 
pimeyden prinssiä vastaan, joka hallitsee tätä maailmaa. Ja valtavaa lukumäärää pahuuden henkiä 
vastaan henkien maailmassa. Joten käyttäkää kaikki Jumalan antamat haarniskan osat 
vastustaaksenne vihollista, milloin tahansa hän hyökkääkin. Ja kun kaikki on ohi, sinä seisot yhä 
ylhäällä. 

Mutta tehdäksesi sen, sinä tarvitset vahvan totuuden vyön ja Jumalan hyväksynnän rintapanssarin. 
Käytä kenkiä, jotka antavat sinulle vauhdin, kun saarnaat Jumalan hyvää uutista rauhasta. 
Jokaisessa taistelussa tarvitset uskoa kilveksi saatanan palavia nuolia vastaan, jotka hän on 
tähdännyt sinuun. Sinä tarvitset pelastuksen kypärän ja Hengen miekan, joka on Jumalan sana. 
Rukoile koko ajan. Pyydä Jumalalta mitä tahansa Pyhä Henki toivoo. Vetoa häneen muistuttamalla 
Häntä tarpeistasi ja jatka rukoilua sydämestäsi kaikkien kristittyjen puolesta kaikkialla. 

Room. 8:14 ”Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.”

Room. 9:26 ”Ja on tapahtuva, että siinä paikassa, jossa heille on sanottu: 'Te ette ole minun kansani',
siinä heitä kutsutaan elävän Jumalan lapsiksi.”

Room. 8:19 ”Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä.”

Joh. 3:16 ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei 
yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. ” 

”Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja 
tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat.” (Kirje efesolaisille 4:29)

”Sinun valtasuuruutesi kirkkautta ja kunniaa ja sinun ihmeellisiä tekojasi minä tahdon 
tutkiskella...sinun suurista teoistasi minä kerron.” (Psalmi 145:5-6)
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Derek Prince - Luonne joka kestää testin

Tässä kirjeessäni haluan keskittyä yhteen sanaan: kestävyys. Se ei ole kovin suosittu sana - eikä 

helposti ymmärrettävissä. Kuitenkin uskon, että elämme aikaa, jolloin on enenevässä määrin tärkeää 

ymmärtää, mitä tarkoittaa kestävyys.

King James -Raamattu käännettiin reilusti yli 300 vuotta sitten ja joidenkin englanninkielisten 

sanojen merkitys on muuttunut. Normaalisti King James -versiossa käytetään sanaa patience (maltti) kun 

tänä päivänä käytämme sanaa endurance (kestävyys). Ja kun puhumme maltista, King James -versio 

käyttää sanaa longsuffering (pitkäjänteisyys). Pitkäjänteisyys on halukkuutta sietää ärsyttäviä ihmisiä, 

tilanteita ja olosuhteita menettämättä malttiaan - säilyttää olemuksensa eikä joutua vihan ja raivon valtaan. 

Se onerittäin arvokas kristillinen taito. Olen erittäin tietoinen, että voisin itse käyttää sitä enemmän. Mutta 

kun King James -version käyttää sanaa maltti, moderni vastine on kestävyys tai päättäväisyys 

(perseverance) - noita sanoja käytetään useimmissa moderneissa Raamatun käännöksissä. Verbimuoto 

jota käytetään King James -versiossa on tavallisesti "kestää".

Aiheeni johdannoksi katsomme jakeita kahdesta kohdasta: Matteus 24 ja Markus 13. Molemmat 

kappaleet ovat profeetallisia näkyjä, jotka Jeesus antoi Mount of Olives -vuorella tilanteesta, joka 

vallitsisi maailmassa ennen Hänen paluutaan. Monet asiat, joista Hän puhui, näemme ilmenevän 

maailmassa tänään. Kuitenkin tarkoitukseni tässä kirjeessä ei ole tutkia profeetallisia tulkintoja vaan 

keskittyä yhteen ominaisuuteen, jonka Jeesus sanoi olevan tarpeen päästäksemme tämän kaltaisten 

päivien ohi.

Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy 

loppuun asti, se pelastuu. (Matteus 24:12-13)

Huomaa että on olemassa suora yhteys laittomuuden ja rakkaudettomuuden välillä. Kun ihmisistä tulee 
laittomia, he muuttuvat rakkaudettomiksi. Me ajattelemme usein, että rakkaus on jotain vapaata ja 

spontaania, joka ei vaadi lakeja eikä kuria. Tämä on väärin. Rakkaus ja kuri kulkevat käsi kädessä. Kun

kuri ja laki heikkenevät, rakkaus muuttuu kylmäksi. Sana rakkaus jakeessa 12 on agape, mikä viittaa 

oleellisesti kristittyjen rakkauteen. Jeesus ei kuvaa, kuinka rakkaus maailmaa kohtaan muuttuu 

kylmäksi vaan kuinka rakkaus kristittyjen kesken muuttuu kylmäksi.

Tässä hirvittävän bleak olosuhteissa – laittomuus lisääntyy ja rakkaus muuttuu kylmäksi – Jeesus 

sanoo: “Mutta se joka kestää loppuun asti pelastuu.” Sinun täytyy kestää loppuun asti. Alkuperäinen 

kreikankieli sanoo: “Se joka on kestänyt loppuun saakka, se on hän joka pelastuu.”

Markuksen evankeliumissa 13 huomataan tämä varoitus toistamiseen:

Ja veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiansa vastaan ja tappavat 
heidät. Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, 
se pelastuu. (Markus 13:12-13)

Edellinen on erittäin synkkä petoksen kuva ja epäluotettavuuden kuva, mikä vallitsee jopa 

perhesuhteissa, myös kristittyjen, joita vihataan kaikkialla. Ja sitten kehotus on sama: kestäkää. 

Meidän täytyy pysyä. Joskus pysyminen ainoa asia, mitä Jumala pyytää tekemään – ja se voi olla täysi 
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työ. 

Tapasin ruotsalaisen lähetystyöntekijän, joka oli työskennellyt vuosia Ranskassa. Ja hän kertoi 

vierailleensa vankilassa lähellä Marseillesia Etelä-Ranskassa, minne ranskalaiset Huguenotit (sen ajan 

protestantit) oli vangittu uskonsa takia. Monet heistä menivät luolastoon siellä eivätkä koskaan 

palanneet elossa. Lähetystyöntekijä kertoi vangista, joka oli kaivertanut luolan kiviseinään yhden 

sanan: resister – ranskankielinen sana kestävyydelle. Se oli viesti, jonka yksi uskova jätti muille häntä 

seuraaville. Kestäkää, älkää antako periksi. Pysykää. Säilykää. Uskon, että Jumala puhuu näitä sanoja 

meille tänään. Rukoilen, että Jumala, sanansa kautta, asettaa teräksen sieluusi ja antaa sinulle 

hengellisen selkärangan, jos sinulla jo ei ole sitä.

Koettelemuksen hedelmä

Käsitellään nyt muutamaa hyvin yksinkertaista periaatetta, kuinka kasvattaa kestävyyttä.

Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän 

Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän 

armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo.(Room. 5:1-2).

Me iloitsemme, koska tiedämme, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Mutta Paavali jatkaa sanoessaan, että 
emme me vain iloitse tulevaisuuden valossa, mutta me myös iloitsemme siinä, mitä nykyisyys tarjoaa 

vaikkakin se on hyvin erilaista.

Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että 

ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys luonnetta, ja luonne toivoa (Room. 5:3-4, 

NKJ).

Missä jae 3 käyttää sanaa kirkkaus (glory englanniksi), sama sana, kreikankielisenä, tarkoittaa 

iloita, ylpeillä ”boast” tai ”exult” englanniksi. Ja miksi meidän pitäisi iloita koettelemuksissa tai 

ahdistuksissa? Koska tiedämme, mitä koettelemus tuottaa. The New American Standard Bible sanoo: 

“Koettelemus tuottaa kestävyyttä; ja kestävyys koetellun luonteen; koeteltu luonne toivon.” Kestävyys 

tuottaa koetellun luonteen meihin. Tämä on kestävyyden sydän – luonne, joka on kestänyt testin.

Katsotaan jaetta 5: Toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme

Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu (jae 5).

Tässä näemme, että rakkaus on luonneasia. Oleellisesti me käsittelemme luonteemme muotoutumista. Me 
iloitsemme (boast, glory tai exult englanniksi) koettelemuksissa, koska se on ainoa asia, mikä tuottaa 
kestävyyttä. Ja kestävyys tuottaa koetellun luonteen. Tiedän miehiä, joiden kanssa olen vaeltanut, 

jakanut vaikeuksia, vastustusta, vääryyksiä ja väärinkäsityksiä – jopa väärinkäsityksiä heidän ja minun 

välillä. Mutta tänään, minulle, heidän luonteensa on koeteltu; Tiedän voivani luottaa heihin. Petoksen

ja laittomuuden keskellä haluan tietää keneen voin luottaa.

Ensiksi kuitenkin haluan olla varma, että minuun voi luottaa. Olen oikein hyvin tietoinen 

päivittäisistä paineista, jotka houkuttelevat meitä palvelemaan itseämme toisten kustannuksella. Mutta 

olisin erittäin häpeissäni, jos paine saisi minut uskottomaksi tai epäluotettavaksi niille, joihin olen 

sitoutunut Kristuksen ruumiissa.
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Katsotaan Kolossalaiskirjeen ensimmäistä kappaletta:

Sentähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne 

rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä 

viisaudessa ja ymmärtämisessä, vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, 

kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta, ja hänen 

kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja 

pitkämielisiä, ilolla... (Kol. 1:9-11)

Eikö ole ihmeellistä tietää, että Jumala haluaa sinun olevan täynnä Hänen tahtonsa tuntemista 

kaikessa viisaudessa ja hengellisessä ymmärryksessä? Missä Paavali sanoo: “vaeltaaksenne Herran edessä 

arvollisesti”, pitäkää mielessänne, että kun olemme täynnä Jumalan tahdon tuntemista, se vaikuttaa 

tapaamme elää. Se vaikuttaa jopa tapaamme käsitellä vääryyttä. On eri asia kärsiä pitkään; on 

aivan toinen asia kärsiä pitkään ilolla. Vaatii kestävyyttä ja voimaa tehdä niin. Maltti ja kestävyys 

ovat voiman merkkejä; ne eivät ole heikkouden merkkejä.

Heprealaiskirjeen yksi säännöllinen aihe on varoittaa paluusta ammattimaiseen kristinuskon 

harjoittamiseen. Heprealaiskirjeessä on viisi eri jaetta, joissa meitä varoitetaan paluusta sinne. Ne ovat 

eräs vakava kohta kirjoituksissa. Näin ollen eräs avainsana, jota Heprealaiskirje painottaa, on tämä 

sana, jota olemme tarkastelleet: kestävyys.

Mutta me halajamme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa, säilyttääkseen toivon varmuuden 

loppuun asti, ettette kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja 

kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on (Hepr. 6:11-12).

Usko ja kestävyys. Usko ja kärsivällisyys. Jotkut ihmiset väittävät, että kaikki mitä tarvitset 

vaatiaksesi itsellesi Jumalan lupaukset, on usko. Mutta se ei ole totta. Sinä tarvitset uskoa ja 

kestävyyttä. Tarvitaan molemmat.

Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri. Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, 

tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on (Hepr. 10:35-36).

Sana uskallus tarkoittaa, että sinulla on sananvapaus. Voit puhua ylpeydellä Jeesuksesta – siitä mitä 

hän on tehnyt sinulle ja mitä hän aikoo tehdä sinulle. Olet tehnyt Jumalan tahdon, mutta et ole vielä 

vastaanottanut lupausta. Mitä tarvitset? Kestävyyttä. Sinun täytyy pysyä siitä pisteestä, missä teit 

Jumalan tahdon ja vaadit lupauksen itsellesi siihen pisteeseen, missä sinä oikeasti vastaanotat 

lupauksen. Jotkut ihmiset tekevät Jumalan tahdon ja vaativat lupauksen, mutta he eivät pysy. Sitten he 

sanovat, ettei se toiminut. Mutta se ei toimi ilman kestävyyttä. Tarvitset uskoa ja kestävyyttä.

Se on maraton

Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, 

mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme 

olevassa kilvoituksessa (Hepr. 12:1).
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Tässä Paavali visioi elämän olympialaisten näyttämöllä, missä kilpajuoksu on juostava. 

Maalisuoralla on iso väkijoukko katsojia odottamassa ja katsomassa, kuka voittaa. Tämä 

katsojaväkijoukko tarkoittaa kaikkia niitä ne hienoja pyhimyksiä Vanhassa Testamentissa, jotka päättivät 

oman juoksunsa ja ovat odottamassa valmiina hurraamaan meille taivaan katsomossa. 

Kun hän sanoo, että “pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa” , meidän täytyy ajatella 

kilpailun termeillä. Juoksija tyhjentää taskunsa ja käyttää kevyimpiä, kaikkein joustavampia vaatteita mitä 

hän voi. Hän ei kanna yhtään ylimääräistä grammaa painoa. Meidän on muistettava, että kaikki asiat eivät 

ole syntiä, mutta ne ovat painoa, jotka sitovat ja haittaavat sinua. Ne kuluttavat voimasi tai 

houkuttelevat sinut käyttämään liian paljon aikaa ja huomiota niihin. Muista, tämä ei ole pikajuoksu; se

on pitkä, herkkä kilpailu. Luonteenpiirre, jota tarvitset, on kestävyys. Monet aloittavat kristityn elämän 

ikään kuin se olisi pikajuoksu. Hieman myöhemmin he puuskuttavat radan vierellä; he ovat jo lopettaneet 

ja kuitenkin he vasta aloittivat kilpailun.

Kilpailu ei ole vikkeliä varten, eikä taistelu voimakkaita...(Ecclesiastes 9:11).

Ei nopeus eikä voima vaan kestävyys, mikä ratkaisee.

Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, tietäen, että teidän uskonne 

kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te 

olisitte täydelliset ja eheät ettekä missään puuttuvaiset (Jaakobin kirje 1:2-4).

Katsotko sen kaiken iloksi, kun joudut erilaisiin koettelemuksiin? No, sinun täytyy. Minun täytyy. 

Minun täytyy ylistää Jumalaa, että Hän laskisi minut koettelemusten arvoiseksi ja että Hän luottaisi 

minuun tarpeeksi koetellakseen minua. 

Pidä mielessä aina, että koettelemukset ovat meidän parhaaksemme. Jaakob sanoo, että jos pysyt – jos 
menet testin läpi – se varmasti muokkaa jokaista luonteesi piirrettä ja persoonallisuuttasi. Älä anna 

periksi liian pian. Testi tekee sinusta kokonaisen, täysinäisen kristityn. Luonteessasi ei ole alueita, joita 

ei olisi käsitelty. 

Eräs hienoista testeistä, joka todella tarkistaa luonteesi on läheinen, sitoutunut yhteisö – kuten pieni 

ryhmä, jossa tapaat joka viikko samat ihmiset ja jaat elämäsi heidän kanssaan. Jonkin ajan kuluttua 

sinulle selviää hyvin epämukavalla tavalla, että elämässäsi on joitain alueita, joita ei koskaan todella 

ole käsitelty. Huomaat, että kun et ollut liian lähellä ihmisiä tai liian läheisiä, sinä pystyit peittelemään 

ne. Mutta kun tulet esille viikko toisensa jälkeen säännöllisesti, läheisesti, läheisessä yhteisössä, sinun 

on joko vetäydyttävä tai korjattava elämäsi. 

Ystäväni Bob Mumford sanoi kerran: “Ajattele, että luonteessasi on kymmenen muutettavaa 

aluetta. Saatat ehkä suoriutua kuudesta itseksesi. Mutta jäljelle jääneet neljä tarvitsevat toisten ihmisten 

auttavaa kättä. Ajattelen, että tuo on aika hyvä keskiarvo. Jos en tuo itseäni esille muille, minä voin 

huijata itseäni luonteeni alueista. Mutta sitoutunut yhteisö ei suo minulle samoja tilaisuuksia itseni 

huijaamiseen. Joku kerran sanoi, että yhteisö on “katto pois, seinät alas.” Emme välitä katon 

ottamisesta pois, koska Jumala näkee katon läpi joka tapauksessa. Mutta entäpä seinien purkaminen 
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pois ja antautuminen ihmisten arvioitavaksi? Ei ole vaativampaa testiä kristitylle luonteellemme kuin 

läheinen yhteisö.

Seuraavassa kirjeessäni me tutkimme tätä aihetta pidemmälle. Siihen asti mietitään näitä kirjoituksia ja 

kysytään Herran apua kestävän luonteen rakentamiseksi.

Herran palveluksessa, Derek Prince

”Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy.” 
(Kirje galatalaisille 6:9)

”Kukistumisen edellä miehen sydän ylpistyy, mutta kunnian edellä käy nöyryys.” (Sananlaskut 18:12)

”Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas 
toivo Pyhän Hengen voiman kautta.” (Kirje roomalaisille 15:13)
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Derek Prince - Jumalan ottaminen vakavasti

– Derek Prince Teaching Letters 1994/3-

Hyvä ystävä,

Viime aikoina, kun olen mietiskellyt uskon erilaisia määritelmiä, muodostui oma 
määritelmäni seuraavasti: usko on sitä, että ottaa Jumalan vakavasti. Tämä oli seurausta siitä, että 
olen kohdannut niin monia kristittyjä, jotka väittivät omistavansa uskoa, mutta eivät ottaneet 
Jumalaa vakavasti.

Jumalan ottaminen vakavasti tarkoittaa, että ottaa Hänen sanansa vakavasti. Jos henkilö puhuu 
meille, mutta me emme kiinnitä huomiota – tai jopa hylkäämme – suuren osan siitä, mitä hän meille
sanoo, me emme varmasti ota häntä vakavasti. Itseasiassa olemme syyllistyneet epäkunnioitukseen.
Sama pätee Jumalaan. Jos emme kiinnitä huomiota tai hylkäämme suuren osan siitä, mitä Hän 
sanoo meille kirjoituksissa, emme ota Häntä vakavasti. Me olemme, itseasiassa, epäkunnioittavia. 
Kuitenkin monet kristityt toimivat näin. He kohtelevat Hänen sanaansa kuin kokoelmaa, josta 
ottavat esiin sellaisia osia, jotka vetoavat heidän makuunsa ja ohittavat muut.

On olemassa neljä käytännön tapaa, joilla Jumalan sana toteutuu elämässämme: Hänen 
lupauksissaan, Hänen käskyissään, Hänen kielloissaan ja Hänen varoituksissaan. Otan esiin joitain 
esimerkkejä kustakin vuorollaan ja esittelen, kuinka ne soveltuvat meille.

Jumalan lupaukset

Neljä evankeliumia sisältävät hienoja Jeesuksen lupauksia, mutta ennen kuin vaadimme niitä
itsellemme, on tärkeää tutkia kenelle kukin lupaus annettiin. Evankeliumin kirjoittajat tekivät selvän
eron siinä kun Jeesus puhui opetuslapsille ja siinä kun hän puhui kansanjoukoille tai yksilöille, jotka
eivät olleet opetuslapsia. On olemassa yli 900 jaetta, jotka puhuttiin opetuslapsille ja noin 860 
muille. 

Todellisen opetuslapsen merkki oli sitoutuminen. He olivat tehneet rikkomattoman 
sitoutumislupauksen noudattaa ja seurata Jeesusta riippumatta henkilökotaisista menetyksistä. 
Jeesus itse asetti tämän ehdon:

”Ja joka ei kanna ristiänsä ja seuraa minua, se ei voi olla minun opetuslapseni.”
”Niin ei myös teistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, voi olla minun
opetuslapseni.” (Luukas 14:27,33)

Selvästi me jotka elämme tänään, emme olleet paikalla, kun Jeesus todellisuudessa puhui. 
Ennen kuin sovellamme yhtäkään Hänen lupauksistaan omalla kohdallamme, meidän täytyy kysyä: 
olenko sellainen henkilö, jolle Jeesus puhui? Soveltuvatko Hänen lupauksensa minulle? Onko 
minulla oikeutta vaatia niitä itselleni?

Esimerkiksi Johannes 14 sisältää loistavia lupauksia kuten:
”Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen.”
”Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen.”
”koska minä elän, niin tekin saatte elää.”
”Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma 
antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.” (jakeet 13,14,19,27)
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Mutta nämä kauniit lupaukset annettiin vain ryhmälle sitoutuneita opetuslapsia. Pietari puhui
heidän kaikkien puolesta, kun hän sanoi: ”Näetkö, olemme jättäneet kaikki tavaramme ja seuranneet
Sinua” (Luukas 18:28). Jos vaadit näitä lupauksia itsellesi täyttämättä tätä ehtoa kyseessä ei ole 
usko vaan oletus. Jokaisen täytyy kysyä itseltään: olenko opetuslapsi – vai vain kirkon jäsen?

Jumalan käskyt

”Ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo: "Minä 
tunnen hänet", eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija, ja totuus ei ole hänessä.” (1.Joh.2:3-
4)

Vastauksemme Jumalan käskyihin paljastaa meidän todellisen hengellisen tilanteemme. 
Niiden noudattaminen on todiste, että tunnemme Jumalan. Raamattu sisältää monia käskyjä kattaen eri 
elämämme alueita, mutta Jeesus yhdistää ne kaikki yhteen, joka ohittaa kaikki muut: ”Uuden käskyn minä 
annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut - että tekin niin rakastatte 
toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus" (Joh. 
13:33-34).

Noudattamalla tätä käskyä täytämme koko lain: ”Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä 
käskysanassa, tässä: ’Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’" (Gal. 5:14). Rakkaus on lopullinen tarkoitus, 
jota varten kaikki muut käskyt annettiin: ”Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta 
sydämestä ja hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta. Muutamat ovat hairahtuneet niistä pois ja 
poikenneet turhiin jaarituksiin” (1. Tim. 1:5-6).

Tämä on se perusta, jolta meidän tulee arvioida omaa kuuliaisuuttamme Jumalan käskyille. 
Meidän täytyy kysyä itseltämme: Onko elämäni Jumalan rakkauden ilmaus?

Jumalan kiellot

”Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, 
niin Isän rakkaus ei ole hänessä” (1. Joh. 2:15). Tässä kohdassa Jumala kieltää maailman rakastamisen. 
Hän vetoaa meihin tekemään päätöksen. Me voimme rakastaa maailmaa tai me voimme rakastaa Isä 
Jumalaa. Mutta emme voi tehdä molempia. Sen täytyy olla jompi kumpi – joko rakkaus Jumalaan tai 
rakkaus maailmaa kohtaan.

Uuden Testamentin kielessä ”maailma” koostuu kaikista ihmisistä ja kaikesta toiminnasta, 
joka ei ole alisteista Jumalan hallinnon vanhurskaalle hallitsijalle, Jeesukselle Kristukselle. 
Sellaisenaan, maailma, joko tietoisesti tai tiedostamattaan – on kapinassa Jumalaa vastaan. 
Maailman rakastaminen, näin ollen, on asettautumista kapinaan Jumalaa vastaan.

Maailman veto elämässämme on äärimmäisen vahva. Se tarjoaa meille monia houkutuksia 
ja viettelyksiä. Jotkut ovat näennäisen viattomia ja kuitenkin niiden sisällä on kapinan myrkky.
Media on yksi pääkanava maailman vaikuttavuudelle kaikilla eri huvitusmuodoillaan, joita 
se tarjoaa. Olen tullut siihen päätökseen, että ”huvitus” ei ole kristitty määritelmä, jos se jättää 
ihmiset täysin passiiviseksi. Raamatussa Jumala asetti ihmisilleen iloisia juhlia määräajoin, mutta 
ihmiset itse olivat osallisia niissä. He eivät koskaan olleet pelkkiä passiivisia katsojia.

Lisäksi paljon nykyajan viihteestä sisältää moraalista ja hengellistä epäpuhtautta ja sillä on 
tahraava vaikutus. Joitain vuosia sitten Ruth ja minä katsoimme elokuvan, joka oli loistava pala 
komediaa ensiluokkaisine näyttelysuorituksineen – mutta se sisälsi muutaman otteen huonoa kieltä. 
Me tunsimme vetoa käydä katsomassa se uudestaan toisen kerran, mutta lopulta päätimme, ettemme
altistaisi Pyhää Henkeä meissä huonolle kielelle, jota elokuva sisälsi.
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Lopulta me päätimme, ettemme koskaan vapaaehtoisesti altistaisi itseämme millekään, joka 
ylistää syntiä eikä kunnioita Jeesusta Kristusta. Me myös teimme periaatteen, ettemme pitäisi 
kotonamme yhtään kirjaa tai esinettä, joka ei kunnioita Jeesusta. Vaikuttaako se äärimmäiseltä? Ehkä se 
on sitä. Mutta sitten kristinusko on äärimmäinen uskonto.

Jumalan varoitukset

Matteuksen evankeliumissa 24 Jeesus antaa profeetallisen näkymän viimeisten päivien 
olosuhteista. Hän aloittaa varoituksella harhautuksesta: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä.” 
Jakeessa 11 Hän toistaa varoituksen: ”Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.” 
Harhautus on suurin yksittäinen vaara, joka kohtaa kristittyjä viimeisinä päivinä.

Matteuksen evankeliumissa 24 Jeesus osoittaa varoituksensa apostoleille, jotka hän itse oli 
valinnut ja jotka olivat jatkuvasti olleet hänen kanssaan koko 3,5 vuotisen palvelustyön ajan. 
Jos nämä apostolit tarvitsivat sellaisen varoituksen, kuinka kukaan kristitty tänään voi kuvitella 
olevansa immuuni sellaiselle vaaralle. Kuitenkin olen kohdannut paljon kristittyjä, jotka näyttävät 
ajattelevan, että varoitus harhautusta vastaan ei ole tarkoitettu heitä varten. Tämä reaktio on, 
todellisuudessa, merkki siitä, että harhautus on jo toiminnassa heissä. 2. Tessalonikalaiskirjeessä 2:9-10 
Paavali vahvistaa varoituksen harhautuksesta antikristuksen nousun yhteydessä.

”Laittomuuden tulo [antikristus] on Saatanan työn tulosta kaikkine voimineen, merkkeineen, 
valheellisine ihmeineen ja kaikkine syntisine harhautuksineen niiden joukossa, jotka menehtyvät, 
koska he eivät vastaanottaneet totuuden rakkautta, jotta he pelastuisivat.”

Monilla karismaattisilla kristityillä on asenne, että mikä tahansa viesti tai seurakunta, jonka 
mukana tulee yliluonnollisia merkkejä, täytyy välttämättä olla Jumalasta – mutta tämä ei ole totta. 
Raamattu osoittaa, että Saatana voi myös tuottaa erilaisia yliluonnollisia merkkejä. Varomaton 
hyväksyntä, että kaikki yliluonnollinen on Jumalasta, todellisuudessa avaa oven harhautukselle.

On vain yksi varma tapa vastustaa harhautusta: se on ”vastaanottaa totuuden rakkaus.” Tämä
menee edemmäs kuin pelkkä saarnan kuuntelu tai jopa Raamatun lukeminen. Se viittaa 
keskittyneeseen ja intohimoiseen sitoutumiseen kirjoitusten vaikutusvaltaan, mikä vaikuttaa kaikilla
elämämme alueille. Se tuottaa sisällämme vaistonomaisen reaktion kaikkia viestejä tai seurakuntia 
vastaan, jotka eivät ole uskollisia kirjoituksille.

Jumala tarjoaa opetuksensa meille tästä ”totuuden rakkaudesta.” Olemmeko halukkaita 
vastaanottamaan sen? Otammeko Hänen varoituksensa vakavasti vai unohdammeko ne?

Herran palveluksessa, Derek Prince
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Täydellinen sydän Jumalaa kohtaan, osa 1 / 2

Hyvä ystävä,

Sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä
sydämellä antautuneet hänelle (2. Aik. 16:9). Jumalan Henki kulkee edestakaisin kaikkialla maan päällä 
etsien tietynlaista henkilöä – ihmistä jolla on täydellinen sydän Jumalaa kohtaan. Joka kerran kun Pyhä 
Henki löytää sellaisen henkilön, Jumala ilahduttaa osoittamalla itsensä voimakkaasti tuon ihmisen 
puolesta, antaen näkyvän osoituksen voimastaan ja hyväksynnästään tuon ihmisen elämässä ja 
palvelutyössä. Tuo henkilö voi odottaa kulkevansa Jumalan voimassa ja siunauksessa.

Täydellinen sydän Jumalaa kohtaan

Kirjoituksissa on kaksi henkilöä, joista sanotaan, että heillä oli otsikon mukainen sydän, nimittäin 
Aabraham ja Job. Genesiksestä 17:1 löydämme kyseisen haasteen Aabrahamille esitettynä: ”Kun 
Aabram oli yhdeksänkymmenen yhdeksän vuoden vanha, ilmestyi Herra hänelle ja sanoi hänelle: 
'Minä olen Jumala, Kaikkivaltias; vaella minun edessäni ja ole nuhteeton [täydellinen].'” Tuohon 
asti Aabraham oli kulkenut Jumalan kanssa 24 vuotta; Jumalan kutsu Aabrahamille tuli hänen 
ollessaan 75-vuotias. Mutta nyt hän oli saavuttamassa hengellisen kasvunsa huipun – paikan jossa 
Jumala aikoo täyttää loistokkaasti ja ihmeellisesti lupaukset, joilla Hän oli vetänyt Aabrahamin pois 
Kaldean Urista monia vuosia aikaisemmin. Aabrahamilla oli edessään tuore haaste Jumalalta. 

Käytännössä Jumala sanoo Aabrahamille: ”Tästä eteenpäin Minun silmäni tarkkailevat sinua 
erityisellä tavalla. Tulen näkemään jokaisen liikkeesi, jonka teet. Tulen kuulemaan jokaisen sanan, 
jonka puhut. Ja Minä pyydän, että kaikki mitä teet, tekisit asenteena täydellinen kuuliaisuus, usko ja 
sitoutuminen Minua kohtaan.”

Aabraham on kaikkien uskovien isä (katso Room. 4:11-12). Toisin sanoen hänen elämänsä ja 
uskonsa on mallina kaikille uskoville. Uskon, että Jumalan vaatimukset kullekin meistä lausutaan 
sanoissa Aabrahamille: ”vaella minun edessäni ja ole nuhteeton [täydellinen]. Ja minä teen liittoni 
meidän välillemme, minun ja sinun, ja lisään sinut ylen runsaasti." Olemme tulossa kohtaan, jossa Jumalan 
tarkoitus tälle aikakaudelle nähdään. Ja Jumalan viesti jokaiselle henkilölle, joka aikoo ottaa oman 
paikkansa siinä, mitä Jumala on tekemässä, on: ”Vaella minun edessäni ja ole täydellinen.”

Jobin kirjassa näemme toisen henkilön, jonka sydän on täydellinen Jumalaa kohtaan. Jobin ystävät 
eivät puhuneet kovin sävyisästi hänestä, mutta olen enemmän kiinnostunut siitä, mitä Herra sanoi 
Jobista: ”Niin Herra sanoi Saatanalle: ’Oletko pannut merkille palvelijani Jobin? Sillä ei ole maan 
päällä hänen vertaistansa; hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa’" 
(Job 1:8).

Näin ollen voimme sanoa, että täydellisyys Jumalaa kohtaan sisältää oikean asenteen Jumalaa 
kohtaan ja oikean asenteen pahuutta kohtaan. Täydellisyydessä Jumalaa kohtaan ei ole mitään neutraalia. 
Sinä et voi tehdä kompromissia yhdessäkään asiassa, joka ei miellytä Häntä; olet täysin sitoutunut 
kuuliaisuuteen – maksoi mitä maksoi. Ja muistutan sinua nyt, Jumalan hyväksyntä maksaa sinulle 
jotain!

Kun luemme Kuninkaiden kirjat ja Aikakirjat, huomaamme, että kuninkaita arvioitiin enemmän tai 
vähemmän sen mukaan, olivatko heidän sydämensä täydellisiä Jumalaa kohtaan vai ei. Asasta, 
Jehoshapatista, Hezekielistä, ja muistakin sanottiin, että heillä oli täydellinen sydän Jumalaa kohtaan. 
Mutta hieno esimerkki miehestä, jonka sydän oli täydellinen Jumalaa kohtaan, oli David. Hän oli 
mittatikku, johon muita kuninkaita verrattiin.

Exoduksesta 20:1-3 löydämme ensimmäisen vaatimuksen täydelliselle sydämelle Jumalaa kohtaan: 
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”Ja Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi: Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois 
Egyptin maasta, orjuuden pesästä. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. ” Ollakseen täydellinen 
Jumalaa kohtaan tarkoittaa, että ihmisellä ei ole muita jumalia Hänen lisäkseen. Todellinen ongelma 
Daavidille ja meillekin on tämä: ”Kuka on meidän jumalamme?”

Sama peruskysymys, ”kuka on jumalasi?”, esitettiin Israelin kansalle Mooseksen toimesta 
Deuteronomiassa juuri ennen kuin he tulivat luvattuun maahan. Heidän vastauksestaan riippui 
heidän elämänsä kohtalo. Myöhemmin kun Pyhä Henki tuli Israeliin Elijahin uhratessa Carmelin 
vuorella, kaikki mitä heidän tarvitsi sanoa oli: ”Herra, Hän on Jumala” (1. Kun. 18:39). Kun voit 
sanoa noin – sinulla saattaa olla ongelmia, saatat tehdä virheitä, ja jopa syntiä – mutta lopulta tulet 
voittajana maaliin.

Näin päästään henkilökohtaiseen arviointiin tämän peruskysymyksen parissa. Meidän täytyy kysyä 
itseltämme: ”Mistä tiedämme, kuka on Jumalamme?” Genesis 31:ssä Jaakob puhuu Labanille: 
”Olet muuttanut palkkaani kymmenen kertaa.” Mutta Jumala ei päästänyt häntä siitä niin. Jaakob 
jatkoi: ”Jos minun isäni Jumala, Aabrahamin Jumala, jota myöskin Iisak pelkää, ei olisi ollut minun 
puolellani, niin sinä olisit nyt lähettänyt minut tyhjänä tieheni. Jumala on nähnyt minun kurjuuteni 
ja kätteni vaivannäön, ja hän ratkaisi viime yönä asian" (j42). Huomaa kielenkäyttö - ”Aabrahamin 
Jumala, jota myöskin Iisak pelkää.” Jaakob käytti ilmaisua ”jota myös Iisak pelkää”, kun hän puhui 
Iisakin Jumalasta. 

Näin ollen perusolettamus on, että mitä tahansa pelkäätkin, se on sinun jumalasi! Toiset ihmiset 
tekevät syövästä jumalansa. He pelkäävät syöpää niin paljon, että he pelkäävät sitä enemmän kuin 
Jumalaa. Samaan tapaan ihmiset, jotka omistautuvat noituudelle, jumaluuksille ja taikuudelle, joutuvat niin 
valtavaan pelon siteeseen näiden saatanallisten voimien alle, että niistä tulee heidän jumalansa. Minä en 
halua pelätä mitään muuta kuin Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaa! Jos henkilö todella pelkää 
Jumalaa, se on kaikki, mitä hänen tarvitsee elämässään pelätä.

Herran pelon määritelmä

Määriteltäessä Herran pelko haluan ensin osoittaa neljä eri pelkoa, jotka eivät ole Herran pelkoa.

1. Luonnollinen pelko

Joissain tilanteissa on luonnollista pelätä. Esimerkiksi henkilö ajaa autolla moottoritiellä ja tapahtuu
ulosajo. Auto luisuu tieltä penkkaan. On luonnollinen reaktio kokea pelkoa tässä tilanteessa. Se ei ole 
Herran pelkoa, mutta se ei ole pahuuttakaan. Oikeastaan tällainen pelko on suojelevaa. Pelko ja kipu ovat 
kaksi asiaa, jotka Jumala on laittanut ihmiseen suojellakseen heitä. Jos laitat kätesi kiehuvaan veteen, 
kokemasi kipu saa sinut vetämään kätesi pois. Jos kipua ei olisi, kätesi palaisi vedessä. Joten on olemassa 
luonnollista kipua ja luonnollista pelkoa, jotka ovat Jumalan suojelumekanismeja. 

2. Demoninen pelko

2. Tim.1:7: ”Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä.” Demonisen hengen merkki 
kerrotaan 1. Joh. 4:18: ”pelossa on rangaistusta”. Demoninen pelko piinaa; Herran pelko ei piinaa.

3. Uskonnollinen pelko

Tämänkaltaista pelkoa opettavat ihmiset. Jesaja 29:13 sanoo: ”Ja Herra sanoi: Koska tämä kansa 
lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana, 
ja koska heidän jumalanpelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä.” Minulla oli juuri tuollainen pelko 
vuosikausia. Sen tyyppinen on tuttua monille meille, jotka kasvoimme kirkoissa. Se on sitä pelkoa, 
että tehdään väärä uskonnollinen asia. Meidät on harjoitettu uskomaan, että tietyn tyyppinen 
käyttäytyminen on sopivaa kirkossa ja toisenlainen ei. Esimerkiksi vuosikausia ajattelin, että oli 
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synti yskiä tai puhua ääneen tai näyttää minkäänlaista innostusta kirkossa! Toinen uskonnollisen pelon 
merkki on siinä, että se pyrkii säilyttämään vallitsevan olotilan. Jeesus nuhteli uskonnollisia johtajia 
aikanaan, koska he kieltäytyivät tunnustamasta, mitä Jumala teki heidän keskellään. He pelkäsivät siitä 
seuraavia käyttäytymismuutoksia.

4. Ihmisen pelko

Tämänlainen pelko löytyy Sananlaskuista 29:25: ”Ihmispelko panee paulan, mutta Herraan 
luottavainen on turvattu.” Huomaa vastakohtaisuus: jos pelkäät ihmistä, et luota Jumalaan; jos 
luotat Jumalaan, sinun ei tarvitse pelätä ihmistä. ”Ihmispelko panee paulan.”

Usein pastorit tulevat luokseni ja sanovat: ”Veli Prince, minut on kastettu Pyhässä Hengessä. 
Minulla on jopa Hengen lahjat, mutta jollain tavalla minut on sidottu.” Ja minä vastaan: ”Ehkä kyse 
on ihmispelosta! Pelkäät mitä johtokuntasi sanoo; mitä hallintoelin ajattelee; mitä presbyteeri tekee;
mitä seurakuntasi jäsenet sanovat.” Pietari sanoi: ”Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja 
sanoivat: enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä” (Ap.t. 5:29). 

Kun on olemassa tarkkarajainen valinta totellaanko Jumalaa vai ihmistä, päätös on jo meidän 
puolestamme tehty Jumalan sanassa. Meillä ei ole ongelmaa. Minun mielestäni ainakin 50 prosenttia 
Jumalan ihmisistä tänään eivät ole täysin vapaita, koska he yhä ovat sidoksissa ihmispelkoon.

Olemme tutkineet luonnollista pelkoa, demonista pelkoa, uskonnollista pelkoa ja ihmispelkoa, jotka
eivät ole Herran pelkoa. Seuraavassa kirjeessäni tutkin, mitä Herran pelko on.

Herran palveluksessa Derek Prince
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Täydellinen sydän Jumalaa kohtaan, osa 2 / 2

Hyvä ystävä

Viime kirjeessäni näimme, että luonnollinen pelko, demoninen pelko, uskonnollinen pelko ja 
ihmispelko eivät ole Herran pelkoa. Tutkimme nyt, mitä Herran pelko on. Se voidaan määritellä 
monin tavoin ja tutkimme millaisia määritelmiä sille on kirjoituksissa. Lyhyesti kuitenkin voidaan 
todeta, että Herran pelko tekee Herrasta sinun Jumalasi. Se on syvällistä kunnioitusta, täydellistä 
sitoutumista ja alistumista Jumalalle.

Psalmeissa ja Sananlaskuissa huomaamme kaksi eri näkökulmaa Herran pelkoon.
Tulkaa, lapset, kuulkaa minua: Herran pelkoon minä teidät opetan (Psalmi 31:12).
Huomatkaa, että Herran pelko on opetettava. Uskon, että kyseisessä Psalmissa puhuu Pyhä Henki: 
”Anna minun opettaa sinulle Herran pelko.” Silloin he minua kutsuvat, mutta minä en vastaa, etsivät 
minua, mutta eivät löydä. Koska he vihasivat tietoa, eivät valinneet osaksensa Herran pelkoa 
(Sanalaskut 1:28-29).

Haluan tähdentää, että sinun täytyy valita Herran pelko elämässäsi. Jos et niin tee, tulee vielä aika, 
jolloin rukoilet, mutta Jumala ei vastaa sinulle; kun etsit Häntä, et kuitenkaan löydä. Katsotaan nyt joitain 
jakeita, jotka kertovat, mitä Herran pelko tekee. Sananlaskut 1:7, 9:10, 15:33, Psalmi 111:10 ja Job 28:28 
kaikki kytkeytyvät Herran pelkoon viisaudessa ja tiedossa. ”Ja ihmiselle hän sanoi: 'Katso, Herran pelko - 
se on viisautta, ja pahan karttaminen on ymmärrystä '”(Job 28:28). Herran pelko tekee meistä viisaita.

”Herran pelko on puhdas, se pysyy iäti” (Psalmi 19:10). Herran pelko ei koskaan lakkaa; se kestää 
ikuisesti. Se on puhdas ja pitää sinut puhtaana. ”Herran pelko elinpäiviä jatkaa, mutta jumalattomien 
vuodet lyhenevät” (Sanalaskut 10:27). Se on hyvin selvää: jos haluat elää pitkän, onnellisen elämän, pelkää 
Herraa.

”Laupeudella ja totuudella epäoikeudenmukaisuus sovitetaan, ja Herran pelolla paha vältetään” 
(San. 16:6). Jos pelkäät Herraa, olet erossa pahuudesta. Sinä kartat sitä. Herran pelossa on vahva 
itsevarmuus [kuten sanoin aikaisemmin, jos pelkäät Herraa, sinun ei tarvitse pelätä mitään muuta 
elämässä] ja turva vielä lapsillekin [turvapaikka on ehdollinen: Jumala suojelee niitä, jotka häntä 
pelkäävät]. ”Herran pelko on elämän lähde kuoleman paulain välttämiseksi” (San. 14:26-27). Neljä 
siunausta mainitaan tässä: vahva itseluottamus, turvapaikka, elämänlähde ja pako kuoleman pauloista. 
”Nöyryyden ja Herran pelon palkka on rikkaus, kunnia ja elämä” (San. 22:4). Tässä lisää kolme 
siunausta: rikkaudet, kunnia ja elämä!

Herran pelossa eläminen

Kirjoitukset viittaavat siihen, että ne, jotka ovat hallitsevassa asemassa, tarvitsevat Herran pelkoa. 
Israelin Jumala on sanonut, Israelin kallio on puhunut minulle: 'Joka hallitsee ihmisiä vanhurskaasti,
joka hallitsee Jumalan pelossa” (2. Sam. 23:3). 

On olemassa kaksi vaatimusta hengelliselle johtajuudelle. Ensimmäinen on Herran rakkaus ja 
toinen on Herran pelko. Kun Jeesus kysyi Pietarilta, alkaisiko hän Jeesuksen lampaiden kaitsijaksi, 
Hän sanoi: ”Rakastatko minua?” (Katso Joh. 21:15-19). Ja Jeesus kysyi saman kysymyksen kolme 
kertaa! Sitten Hän jatkoi: ”Jos rakastat minua, kaitse lampaitani.” Rakkaus Herraa ja Hänen 
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ihmisiään kohtaan on välttämätöntä. Jos kuitenkin teet palvelutyötä rakkaudesta ihmisiin, tulet 
lopulta kohtaamaan henkilön, joka on niin koetteleva, että rakkautesi ei kestä. Vain rakkautesi itse 
Herraa kohtaan pitää sinut uskollisena sellaisessa tilanteessa.

Myöskin, jos ainoa motiivisi palvelutyöhön on rakkaus ihmisiä kohtaan, tulet lopulta kohtaamaan 
kiusauksen tehdä sitä, mitä ihmiset haluavat sinun tekevän, eikä sitä, mitä Herra haluaa sinun 
tekevän. Tässä kohdassa me teemme eron paimenen ja vuokratyöntekijän välille. Vuokratyöntekijä 
antaa ihmisille sitä, mitä he pyytävät, mutta paimen antaa heille sitä, mitä Jumala sanoo. Vain Herran pelko 
mahdollistaa sinulle tuon tekemisen!

Katsotaan Herran pelkoa Jeesuksen palvelutyössä. Jesaja 11:1-2 sanoo Jeesuksesta: ”Mutta Iisain 
kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa. Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, 
viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki.” Käännekohta 
Pyhässä Hengessä on Herran pelon henki. Se oli Jeesuksen päällä, Isän ainoan Pojan päällä. Jos jokin asia 
Jeesuksessa on selvää, niin se on se, että Hän vaelsi Herran pelossa. Hän sanoi Isästään: ”minä aina teen 
sitä, mikä hänelle on otollista.” (Joh. 8:29) ja ”En minä itsestäni voi mitään tehdä” (Joh. 5:30). ”Poika ei 
voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän tekevän” (Joh. 5:19).

Jesaja 11:3 jatkaa: ”Hän halajaa Herran pelkoa; ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta 
korvan kuulolta.” Pyhä Henki Jeesuksen yllä antoi Hänelle erityisen herkkyyden tuntea Herran 
tahto ja tavat. Jos on mainittava yksi asia, mitä tämän päivän kirkossa tarvitaan, niin se on herkkyys 
Jumalan tahdolle ja Jumalan tavoille.

Heprealaiskirjeessä 5:7 puhutaan Jeesuksesta: Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja 
kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa; ja hänen 
rukouksensa kuultiin hänen jumalanpelkonsa tähden. Jumala kuuli Jeesuksen rukoukset, koska ne 
olivat syntyneet Jumalan pelosta. Mikä oli se suuri todiste siitä, että Jeesuksella oli tämä Isän pelko? 
Uskon, että tämä osa viittaa pääosin Getsemaneen. Mikä oli se yksittäinen asia, minkä Jeesus sanoi ja joka 
paljasti Hänen Herran pelkonsa? ”Tapahtukoon, ei minun, vaan Sinun tahtosi” (Luuk. 22:42). Kun rukoilet 
samaan tyyliin, sinut kuullaan!

Havaitsemme myös, että alkukirkossa vallitsi Herran pelko. Niin oli nyt seurakunnalla koko 
Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha; ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi 
Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. He kokivat samaa, mitä Psalmissa 2:11 kerrotaan: 
”Palvelkaa Herraa pelvolla ja iloitkaa vavistuksella” (Psalmi 2:11). Huomaatko yhdistelmän? Iloitkaa, 
mutta tehkää se syvällisessä Herran pelossa. Älä koskaan erota niitä toisistaan, koska jos niin teet, tulee 
sinusta epätasapainoinen. Kun tasapainotamme iloitsemisen vavistuksella – Herran pelon Pyhän Hengen 
virvoittavalla vaikutuksella - silloin kirkko rakentuu.

Ensin Pietari kertoo, miksi meidän tulisi pelätä Herraa. Ja jos te Isänänne huudatte avuksi häntä, 
joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä 
muukalaisuutenne aika, tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, 
lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne. Näitä sanoja ei ole osoitettu epäuskoisille vaan 
Kristityille – niille, jotka on sovitettu Kristuksen verellä. Miksi me Kristityt kuljemme täällä ajassa sen läpi 
pelossa? Koska se on sovituksen hinta. Se maksoi Jumalalle Hänen Poikansa veren, jotta saimme 
sovituksen. Jumala antoi oman Poikansa, jotta meidät sovitettaisiin hölmöilyistämme, 
tietämättömyydestämme, tottelemattomuudestamme, kapinoinnistamme ja ylpeydestämme.
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Uskon, että Jumalan Pyhä Henki istuttaa sydämiimme Herran pelon siemenen. En usko, että meillä 
on sitä ennen kuin Pyhä Henki opettaa sitä meille. Mutta kun me vastaamme, Pyhän Hengen avulla 
Herran pelossa, niin alamme nauttia Herran suosiota. Seuraavana on kolme asiaa Herran suosiosta.
”Sillä sinä, Herra, siunaat vanhurskasta, sinä suojaat häntä armollasi[suosiollasi] niin kuin kilvellä” 
(Psalmi 5:12). Herran suosio on kuin kilpi, joka ympäröi ja suojaa sinua joka puolelta. Olet täysin 
turvassa Herran suosion alla.

Herran suosio, tietyssä mielessä, voidaan kuvata Jumalan läsnäolon pilvenä. Sananlaskut 16:15 
sanoo: ”Kuninkaan kasvojen valo on elämäksi, ja hänen suosionsa on kuin keväinen sadepilvi.”  Joten kun 
sinulla on Jumalan suosio ylläsi, kuljet kevätsateen pilven alla. Sananlaskut 19:12 jatkaa: ”Kuninkaan 
viha on kuin nuoren leijonan kiljunta, mutta hänen suosionsa on kuin kaste ruoholle.” Toisin sanoen 
Jumalan suosio on kuin kevätsateen pilvi ja se on myös kuin kaste ruoholla. Sinun ei koskaan tarvitse olla 
hengellisesti kuiva, kun kuljet Jumalan suosiossa!

Myöskin, jos kuljet Herran suosiossa, otat mukaasi sadepilven ja kasteen, minne tahansa menetkin. 
Sinä joudutat siunausta Jumalan ihmisissä.   Mikä voisi olla suurempi etuoikeus kuin se?   Nöyrä Jumalan 
lapsi ja palvelija, joka kulkee Herran pelossa Jumalan suosion pilven alla, on sateentuoja. Hän 
automaattisesti siunaa jokaisen, jonka kanssa tulee kosketuksiin. Hänessä on tuoksu, hänen sisällään 
läsnäolo – jotain, joka säteilee hänestä kaikkialle, minne hän meneekin. Jumala etsii yhä maan päällä niitä, 
joiden sydän on täydellinen Häntä kohtaan – niitä, jotka ovat tehneet Hänestä Jumalansa – niitä, jotka ovat 
oppineet Herran pelon. Kun Herra löytää sellaisen henkilön, Hän osoittaa Itsensä voimakkaasti tuon 
henkilön puolesta - osoittaen jumalallista suosiota henkilön elämässä ja sen läpi. Valitkaamme, että 
olemme sellaisia henkilöitä.

Herran palveluksessa, Derek Prince
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Derek Prince – Piilotatko sinä kasvosi

Teaching Letters 4/1996

Hyvä ystävä,

Viime aikoina, olen tullut hyvin vakuuttuneeksi Herran sanoista Jesajan kirjassa 55:8-9:

"Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo

Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän 

teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne."

Kun pohdiskelin isoa välimatkaa, joka erottaa Jumalan tiet ja ajatukset omistamme, minua 

muistutettiin voimakkaasti Gideonin tapauksesta armeijoineen Tuomareiden kirjassa 6, 7 ja 8.

Tuohon aikaan Israel oli langennut syntiin ja epäjumalien palvelemiseen ja - tuomiona - Jumala 

salli suuren joukon Midianiitteja hyökätä heidän maahansa ryöstämään heidän satonsa joka vuosi.

Eräänä päivänä, kun Gideon oli äänettömästi erottelemassa viljaa korsista viinipuristimessaan - 

piilottaakseen sen Midianiiteilta - Herran Enkeli ilmestyi hänelle sanoen: "Herra olkoon sinun 

kanssasi, sinä sotaurho!"(Tuomarien kirja 6:11-12). Selvästikin Herra näki Gideonin täysin eri 

tavalla kuin mitä hän itse ajatteli itsestään. Gideon katsoi olevansa nuori, heikko ja tehoton.   Herra   

määritteli hänet   "sotaurhoksi".  

Jokaisen meistä pitäisi olla vähemmän kiinnostuneita siitä, mitä ajattelemme itsestämme ja 

enemmän kiinnostuneita siitä, miten Jumala näkee meidät. Kristuksessa, jokainen meistä on uusi 

ihminen . . . luotu Jumalan kuvaksi, vanhurskaudessa ja todellisessa pyhyydessä (Efesolaiskirje 

4:24). Kun näemme itsemme tässä valossa, se vääjäämättömästi vaikuttaa tapaamme elää. 

Sitten Herra antoi Gideonille käskyn johtaa Israel taisteluun Midianiitteja vastaan. Vastauksena 

Gideon kokosi armeijan Harodin kaivolle Midianiittien ollessa leiriytyneenä siitä pohjoiseen. Mitkä olivat 

sotilaiden lukumäärät kummallakin puolella?

                          Gideonin armeija__________________  

32 000

                          Midianiitit_______________________  

135 000

Näin ollen Gideon kohtasi 32000 miehellään 135000 Midianiittia. Hänellä oli vastassaan 

miesylivoima neljän suhde yhteen. Kuvittele Gideonin reaktio, kun Herra kertoi hänelle, "Sinulla on 

kanssasi liian paljon väkeä…" (Tuomarien kirja 7:2).

Herra ohjeisti Gideonia lähettämään pois kaikki armeijan miehet, jotka olivat peloissaan. 

Seurauksena 22000 miestä erotettiin ja Gideonille jäi 10000. Tässä vaiheessa hänellä oli vastassaan 

miesylivoima enemmän kuin kolmentoista suhde yhteen. 

Mutta Jumala ei ollut vielä valmis! Gideonin hämmästykseksi Hän sanoi: "Miehiä on vieläkin 

liikaa." Sitten Hän ohjeisti Gideonia tuomaan miehensä veden äärelle, jotta Hän voisi arvioida heidät 

tavasta, jolla sotilaat joivat vettä. Kaikki ne, jotka menivät alas kahden polven varaan juodakseen 

erotettiin. Vain ne, jotka lipoivat kuin koirat läpäisivät testin (Tuomarien kirja 7: 4-7).
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Yksi oleellinen taistelijan vaatimus

Testi keskittyi yhteen taistelijan perusominaisuuteen: tarkkaavaisuuteen. Kuvittele ensin ne, jotka 

joivat tavalliseen tapaan. Asettaen vierelleen vasemmasta kädestään kilven ja keihään - tai miekan - 

oikeasta kädestään, he asettautuivat polvilleen ja hautasivat kasvonsa veteen. Tässä asennossa he olivat 

täysin haavoittuvaisia yllätyshyökkäykselle. He eivät voineet nähdä lähestyvää vihollista eikä heillä ollut 

aseita käytettävissään. Siinä ajassa, mikä heiltä olisi mennyt valmistautumiseen, vihollinen olisi jo lyönyt 

heidät.

Entäpä ne jotka lipoivat kuin koirat? Kun koira juo, se ei hautaa kirsuaan veteen vaan venyttää 

kielensä ja lipaisee veden suuhunsa, yleensä roiskuttaen jonkin verran vettä ympärilleen. Kuinka sitten 

kuvittelemme miehet jotka lipoivat? Ne menivät alas vain yhden polven varaan. Pitäen kilpeä vasemmassa 

kädessään he laskivat keihään tai miekan vierelleen oikeasta kädestään. Sitten, kämmenen kupilla, he 

nostivat vettä suuhunsa.

Tässä asennossa he pysyivät tarkkaavaisina jatkuvasti havainnoiden mahdollista yllätyshyökkäystä. 

Heidän kilpensä oli jo valmiina ja he saattoivat nopeasti ottaa keihäänsä tai miekkansa ja olivat heti 

valmiina käyttämään sitä. Vihollisella ei ollut mahdollisuutta yllättää.

Vain 300 Gideonin miestä läpäisi tämän toisen testin. Heillä oli vastassaan 135000 Midianiittia. 

Heillä oli vastassaan miesylivoima 450:n suhde yhteen!

Voin kuvitella muutaman hylätyksi joutuneen sanovan itsekseen: "No, kiitos Jumalalle, meidän ei 

tarvitse osallistua tuohon! Tuon miehen, Gideonin, täytyy olla hullu. Mitä merkitystä on sillä, miten 

mies juo vettä? Katsotaan miten hänelle käy ja niille idiooteille, jotka pysyivät hänen mukanaan."

Lopputuloksena oli, tietenkin, että Gideon ja hänen 300 miestään murtautui läpi Midianiittien ja 

syöksi heidät täydelliseen sekasortoon. Sen jälkeen muut Israelilaiset kokoontuivat heidän taakseen

ja aiheuttivat Midianiiteille täydellisen tappion.

Suhteet ovat valaisevia. Vain 300 miestä täytti edellytykset ensimmäiseen läpimurtoon. Mutta 

kun läpimurto oli tehty, löytyi tuhansia innokkaita Israelilaisia ajamaan pakenevia Midianiitteja. Tämä 

koko tapahtuma elävästi osoittaa, miten erilaisia Jumalan tiet ovat omiimme verrattuna. Yksinään ollessaan 

Gideon olisi varmasti päätellyt: "Minulla on liian vähän miehiä. Täytyy hankkia vahvistusjoukkoja."

Mutta Jumalan näkökulma oli täysin vastakkainen: "Sinulla on liikaa miehiä." Lopussa Gideonille 

jäi alle yksi sadasta niistä, jotka alunperin liittyivät joukkoon. Jumalalle kysymys ei kuulu: "Kuinka 

monta ihmistä?" vaan "Minkälaisia ihmisiä?"

Henkilökohtainen arviointi

Tämän tapahtuman valossa, meidän jokaisen täytyy tehdä henkilökohtainen arviointi. Jos Jumala 

sattuisi keräämään vastaavan armeijan tänään kuin Gideonilla oli, olisinko minä yksi harvoista, joka

täyttää vaadittavat ehdot?  Vai olisinko niin kuin ne ensimmäiset 22000, jotka luopuivat pelon edessä? Tai 

niin kuin ne seuraavat 10000, jotka laittoivat aseensa pois ja piilottivat kasvonsa veteen juodakseen?

On helppoa - ja usein tavallista - piilottaa kasvonsa jokapäiväisen elämän toimissa; uppoutua niihin 
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käytännön tarpeisiin, joita kohtaamme päivittäin; unohtaa, että olemme hengellisessä sodassa 

näkymättömien pimeyden voimien kanssa, jotka jatkuvasti tarkkailevat mahdollisuutta iskeä 

meihin, kun olemme valmistautumattomia.

Ylläpitääksemme jatkuvaa tarkkaavaisuutta jokaisessa tilanteessa vaatii tietoista, henkilökohtaista 

kuria. Se menee pidemmälle kuin meidän tavallinen kristillinen käyttäytyminen ja moraali vie. 

Kuitenkin Uusi Testamentti selvästi varoittaa meitä: ”Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, 

perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä” (1. Pietarin kirje 5:8). 

Jos unohdamme tämän varoituksen, meistä tulee haavoittuvaisia Paholaisen salakavalalle ja 

yllättävälle hyökkäykselle.

Otetaan esimerkiksi kysymys vapaapäivistä. Ruth ja minä olemme huomanneet, ettemme voi 

tehokkaasti jatkaa työtämme (palvelutyö) ellemme aika ajoin pysähdy pitämään vapaata ja kuuntelemaan 

Jumalaa. (Meidän vapaapäivämme todella ovat pyhiä päiviä). Mutta olen oppinut yhden asian: Paholainen 

ei koskaan pidä vapaata. Juuri kun meillä on suurin tarve päästä rentoutumaan, Paholainen tuo esiin täysin 

odottamatonta painetta meitä vastaan ja saatamme helposti joutua kohtaamaan sen ilman valmiina olevia 

aseita. 

Tarkoittaako se sitten, että me emme enää pidä vapaapäiviä? Ei! Mutta se tarkoittaa, ettemme 

hautaa kasvojamme vapaapäivinämme;   emme laita aseitamme pois vapaapäivänämme.   Olemme 

oppineet että vapaapäivät ovat usein aikoja, jolloin joudumme harjoittamaan suurinta tarkkaavaisuutta.

Mutta vapaapäivät ovat vain yksi esimerkki, jota voi soveltaa monella eri alueella: perhesuhteissa, 

liiketoiminnassa, erityisissä juhlissa, opiskelumahdollisuuksissa. Voimme osallistua niihin kaikkiin, 

mutta meidän ei pidä haudata kasvojamme missään niissä.

Muista, Gideonin armeijassa vähemmän kuin yksi sadasta täytti ehdot! Olisivatko luvut erilaisia 

tänä päivänä?

Herran palveluksessa, Derek Prince

Orig
in

al



124 / 335

Derek Prince - Oikeiden suhteiden tärkeys

Teaching Letter 5/2006

Luonnostaan jos haluat sinfoniaa, kaksi asiaa on varmaa. Sinulla täytyy olla kuoro ja 

kapellimestari. Hengellisessä maailmassa, jos haluat sinfoniaa, sinulla täytyy olla nuo kaksi samaa asiaa. 

Kuoro on Jumalan tahto; kapellimestari on Pyhä Henki. Matteuksesta 18:19 voimme lukea: "Jos kaksi 

teistä on samaa mieltä maassa." Kreikankielinen sana olla samaa mieltä on täsmälleen sama sana, josta 

tulee sana sinfonia. Se ei ole pelkästään älyllinen sopimus; se on harmoniaa, yhteisymmärrystä. Siinä on 

kaksi tai useampi henkilö yhdistyneenä samassa hengessä. Kun ihmiset tulevat yhteen   samassa hengessä,   

harmoniassa  , ollen samaa mieltä Jumalan tahdon kanssa, jonka Pyhä Henki on ilmoittanut, silloin kaikki   

mitä he tarvitsevat on saatavilla. 

Se on todellinen lupaus, mutta sinun pitää täyttää ehdot. Joskus ihmiset sanovat minulle: "Tule veli 

Prince, ollaan samaa mieltä. Me rukoilemme niin ja niin." Minusta joskus tuntuu häpeälliseltä, koska se on 

mielestäni ohut tekosyy, joka ei tuota tuloksia. Samaa mieltä oleminen ei tarkoita vain sanontaa: "Ollaan 

samaa mieltä." Samaa mieltä oleminen on harmoniaa Hengessä toistemme kanssa, ja kun tulemme tähän 

todellisen hengellisen harmonian paikkaan, olemme vastustamattomia. Tämän vuoksi paholainen tekee 

kaikkensa, jotta kristityt eivät pääsisi siihen paikkaan, ja hän on isossa mittakaavassa onnistunut lukuisien 

tunnustavien kristittyjen kanssa.

Minä uskon, etten yllätä sinua sanomalla että kirkko, joka on Kristuksen keho, ei ole maallinen 

instituutio. Yleensä ottaen kristityt ovat tunteneet velvollisuudekseen tai olevansa pakotettuja 

tuottamaan jonkinlaisen hengellisen hallinnon, jonka kautta he voivat sitoa itsensä yhteen saavuttaakseen 

yhtenäisyyden. Kuitenkin totuus on, että sellainen ei tuota sitä yhtenäisyyttä, joka Jumala oli mielessä 

Jeesuksen Kristuksen keholle.

Vanhan Testamentin aikaan Jumalalla oli valtava ongelma omiensa kanssa Israelissa. Hän oli 

ilmoittanut itsensä Yhtenä, jota ei voida riittävällä tavalla esittää kuvan, piirroksen tai hahmon muodossa. 

Yritys rakentaa kuva Jumalasta oli tiukasti kiellettyä. Mutta havaitsemme kerta toisensa jälkeen, että Israel 

teki virheen ja muokkasi kuvan tai patsaan ja sanoi, että se esittää Jumalaa. Minä uskon, että vastaavan 

virheen tekevät kristityt tässä asiassa. Jeesuksen Kristuksen kehoa ei voida esittää rakenteellisesti. Sitä ei 

voida esittää hallintona, johon olemme tottuneet maallisessa maailmassa. Mutta kerta toisensa jälkeen 

kristityt yrittävät tehdä jotain näkyvää ja käsin kosketeltavaa sellaisesta, mikä on hengellistä. He yrittävät 

tuottaa rakennelman, yksikön, yhteenliittymän, joka korvaa todellisen yhtenäisyyden ja suhteen Jeesuksen 

Kristuksen kehossa, ja johdonmukaisesti kohtaamme siinä virheen.

Otetaan esimerkiksi Pelastus Armeija (tämä ei ole Pelastus Armeijan kritiikkiä). Pelastus Armeijan 

sisällä on vahva hallinnollinen yhtenäisyys, joka on meille tuttua armeijasta. Ja jäsenistössä on 

yhtenäisyyttä korostettu uniformujen avulla, joten voit välittömästi silmäilemällä havaita, kuka kuuluu 

järjestöön. Kaikki mitä ihminen voi tehdä rakentaakseen hallinnon on siellä olemassa ja kuitenkin 

kaksi yksilöä siellä voivat hakata päätään yhteen. Kaukana toisistaan ollakseen todellisessa 

yhtenäisyydessä ja harmoniassa ja he saattavat todellisuudessa olla toistensa vastapäitä. Kaksi ihmistä 

voivat olla Pelastus Armeijan jäseniä ja toinen on kääntynyt ja uusi luomus ja toinen ei. He eivät ole 
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edes samassa hengellisessä maailmassa!

Otetaan esimerkiksi anglikaaninen kirkko Iso-Britanniassa, jossa minä kasvoin. Sinä saatoit kuulua 

anglikaaniseen kirkkoon ja olla samalla kommunisti tai roomalaiskatolinen. Siinä hallinnossa oli 

vastakkaisia ajatuksia, täysin toisiaan vastaan, täydellisessä epäharmoniassa ilman mitään yhtenäisyyttä 

hengellisessä elämässä. Kirkon hallinto on ulkoinen korvike sisäiselle todellisuudelle. Suuri vaara, jonka 

näen on, että me usein hyväksymme ulkoisen korvikkeen sisäiselle ja siten kiellämme sisäisen. Lopputulos 

tänään on, että on olemassa lukuisa joukko kristittyjä Kristuksen kehossa, jotka ovat vääränlaisessa 

suhteessa toisiinsa ja he eivät edes ole tietoisia siitä, että jokin on pielessä.

Eräänä iltana palveluksessa, viisi ihmistä tuli eteen parantuakseen sairaudesta. Minua johdatettiin 

kysymään jokaiselta yksilöllisesti: "Onko sydämessäsi anteeksiantamattomuutta tai vihaa jotain 

henkilöä kohtaan?" Viidestä kolmella oli: "Kyllä minulla on." Vastasin: "Haluatteko minun todella 

rukoilevan puolestanne? Voin käydä läpi liikkeet, mutta minkälaisen vaikutuksen uskotte rukouksen 

tekevän?" Ja tiedättekö mitä he sanoivat? "Meidän on parasta mennä pois ja laittaa asiat kuntoon ja 

tulla sitten takaisin." Hienoa! Mutta mikä oli huomattavaa oli se, että nuo ihmiset eivät olleet tietoisia 

väärästä suhteestaan. Miten heitä harhautettiin? Koska he olivat sallineet jonkun ulkoisen korvikkeen 

sokaista sisäisen todellisuuden. Jos katsoisimme Kristuksen kehon sisäistä todellisuutta tänä päivänä, 

olisimme yllättyneitä siitä, mitä näemme!

Nivelet ja jänteet

Jos ulkoisella yhdistymisellä ei ole mitään tekemistä sisäisen hengellisen suhteen kanssa Kristuksen 

kehossa, mikä sen silloin pitää tänä päivänä koossa? Mikä on yhtenäisyyden todellinen luonne ja 

yhtenäisyyden lähde? Löydämme vastauksen tähän hyvin tärkeään kysymykseen kahdesta jakeesta 

efesolais- ja kolossalaiskirjeistä. 

Efesolaiskirjeessä 4:16 Paavali puhuu Kristuksesta kehon päänä: "Josta koko keho yhteen 

ommeltuna, jokaisen jäsenen tuottaessa tehokasta työtään sen jäsenen määrän mukaan, aiheuttaa kasvua 

kehossa vahvistaen sitä itseään rakkaudessa." Kolossalaiskirjeessä 2:19 vastaavassa tilanteessa, Paavali 

puhuu Kristuksesta Päänä, "josta koko keho, saa ravintoa ja johon se on ommeltu yhteen nivelien ja 

jänteiden avulla ja josta se kasvaa Jumalan lisäämänä."

On olemassa kaksi asiaa, jotka yhdistävät kehon jäsenet Paavalin mukaan: nivelet ja jänteet. Aivan 

kuten nivelet ja jänteet fyysisessä kehossa pitävät kehon eri osat kiinni toisissaan, niin ne myös yhdistävät 

Kristuksen hengellisen kehon jäsenet toisiinsa. Mitä jänteet ja nivelet ovat? Minä ehdottaisin lukijalle 

hyvin käytännöllisellä tavalla, että nivelet ovat kehon jäsenten välisiä suhteita kun jänteet ovat asenteita, 

jotka vallitsevat jäsenten välillä.

Henkilön kädessä on kolme luuta. Vaikka yksittäinen luu olisi vahva ja terve, sen tehokas toiminta 

riippuu nivelestä, joka on kyynärpää. Jokainen näistä yksittäisistä luista voi olla täysin terve ja 

kuitenkin käsi saattaa olla hyvin tehoton, jos nivel ei toimi kunnolla. Tämä on totta myös Kristuksen 

kehossa. Sinun oma henkilökohtainen stabiiliutesi ei ole sitä, mikä tekee sinusta tehokkaan. Sinun 

suhteesi toisiin on nivel, joka asettaa sinut kehoon ja ellei suhteesi toisiin ihmisiin ole oikea, sinä et voi

olla tehokas kehon jäsen. 

Jälleen efesolais- ja kolossalaiskirjeessä Paavali puhuu suurista jänteistä, jotka yhdistävät koko 
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kehon. Efesolaiskirjeessä 4:3 hän sanoo, että "pitäkää Hengen yhtenäisyys rauhan siteenä." Sanat side ja 

jänne ovat kreikan kielessä sama sana. Ja kolossalaiskirjeessä 3:14 sanotaan: "Pitäkää yllänne rakkaus - 

joka on täydellisyyden side" - joka pitää koko kehon yhdessä.

Kaikkein oleellisin side tai jänne, joka pitää Kristuksen kehon yhdessä todellisessa yhtenäisyydessä 

on rakkaus, toinen side on rauha. Meidät kaikki pidetään yhdessä kokonaisuutena, jota minä kutsun 

"rauhan ja rakkauden asenteeksi." Mutta kun tämä asenne on olematon, kehon toiminta on täysin 

rikkoutunut. Jos olemme väärällä asenteella suhteessa kanssakristittyihin, keho ei voi toimia, emmekä 

voi vastaanottaa sitäkään, mitä tarvitsemme itse. Me emme ainoastaan sulje toisia siunausten ulkopuolelle 

vaan me suljemme itsemme niiden ulkopuolelle. Kuitenkin omat kokemukseni monissa tilanteissa ja 

monissa ryhmissä on se, että enemmän kuin puolet tunnustavista kristityistä kirkkoseurakunnissaan on 

liikkeellä väärässä suhteessa ja asenteella toisiin jäseniin.

Eräässä tilanteessa saarnattuani tietyssä helluntaiseurakunnassa, jossa Jumala todella liikkui, menin 

toiseen helluntailaiseen kirkkoon ja saarnasin saman viestin. Mutta tässä toisessa kirkossa mitään ei 

tapahtunut. Ajattelin, mikä on väärin? Tiedättekö mitä havaitsin? Kyseessä oli neljän sadan hengen 

kirkko, joka säännöllisesti kokoontui sunnuntaisin ja kuitenkin kirkko oli jakaantunut kahteen osaan. 

Oikean käteni puolella olevat ihmiset eivät olleet puhuneet vasemman käden puolella oleville yli 

viiteen vuoteen. Kun he kohtasivat toisensa kadulla he siirtyivät kadun toiselle puolelle, jotta eivät 

joutuisi puhumaan toisilleen. Näin ollen minun saarnani tuolle joukolle oli ajan ja sanan hukkaamista, 

koska ei ollut mitään mahdollisuutta Pyhällä Hengellä liikkua tuossa kirkossa. Ironisesti olen 

vastaavanlaisessa tilanteessa muissa kirkoissa kuullut ihmisten syyttävän kirkon pastoria ja olleen 

valmiina vuokraamaan toisen evankelistan tai tekemään mitä muuta tahansa kuin sen asian, mikä 

heidän pitäisi tehdä, mikä on hankkia oikea suhde toisiinsa.

Perhesuhteet

Elämän tosiasia on, että mahdollisesti ja usein kokemusperäisesti, meidän kaikkein vaarallisin, 

vahingollisin ja myrkyllisin suhteemme löytyy suhteesta ihmisiin, joille olemme lähimpiä. Eräs 

sellainen on nuorten suhde vanhempiinsa. Uskaltaisin sanoa, että USA:ssa suurin osa nuorisosta on 

jossain mittakaavassa kapinassa tai vastarinnassa vanhempiinsa ja monissa niistä, vanhempien on 

vastaanotettava iso osuus syytöksistä. Ongelma siinä tapauksessa ei ole alaikäiset rikolliset vaan myös 

aikuiset rikolliset. 

Kuitenkin minä aina sanon nuorille ihmisille, että jos heillä on vihaa, mielipahaa tai kapinaa 

sydämessään vanhempiaan kohtaan, muistakaa, kyseessä ei ole vanhempanne, jotka kärsivät eniten - se

olette te itse. Sillä jolla on mielipahaa kärsii enemmän kuin se, johon se kohdistuu. Lisäksi kirjoitukset 

sanovat ensimmäisessä käskyssä lupauksen, joka kuuluu: "Kunnioita isääsi ja äitiäsi...jotta asiat olisivat

hyvin kohdallasi" (Efesolaiskirje 6:2-3). Sinulla ei tule koskaan olemaan asiat hyvin, jos et kunnioita 

isääsi ja äitiäsi. Se on vastakkaista jumalaiselle laille.

Toinen alue missä tämä aihe on vallitseva on suhde aviomiehen ja vaimon välillä. Se määrä, jossa 

aviomiehet kokevat mielipahaa vaimojaan kohtaan ja kuinka monet vaimot paheksuvat miehiään on 

hämmästyttävän suuri. 

Palataanpa takaisin aloittavaan lauseeseen: "Jos kaksi teistä on samaa mieltä maassa." Ketkä ovat 
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kaksi kaikkein itsestään selvintä ihmistä maan päällä, joiden on oltava yhtä mieltä. Mies ja vaimo. Ja 

kuinka moni heistä tekee niin? Minä en haluaisi vastata siihen kysymykseen! Monet naiset ovat kiireisiä 

kirkkotoiminnassa vain siksi, koska he eivät ole samaa mieltä miehensä kanssa. He juoksevat kirkkoon

eivät sen takia, että haluavat palvella Herraa vaan siksi, että he haluavat paeta ongelmia kotonaan.

Muistan saarnanneeni kerran nuorelle naimisissa olevalle naiselle vapautumisesta. Sen jälkeen kun 

hän oli saanut ihmeellisen vapautumisensa hän sanoi: "Voi, veli Prince, nyt ajattelen että voin lähteä 

lähetystyöntekijäksi tai vähintäänkin alkaa opettamaan pyhäkoulussa!" Sanoin hänelle: "Sisar, kuuntele 

hetki. Kaikkein tärkein palvelustyö on olla paras vaimo, joka voit olla miehellesi ja paras äiti lapsillesi. 

Kaikki muu tulee vasta sen jälkeen. Aseta asiat oikeaan järjestykseen."

Monet sisaret tulevat luokseni ja sanovat: "Veli Prince, minulla on Pyhän Hengen kaste, mutta 

mieheni ei usko siihen." Ja minä tavallisesti vastaan: "Oletko osoittanut miehellesi mitään, mikä saisi hänet 

uskomaan siihen?" Onko sinusta tullut parempi vaimo kasteen saatuasi? Onko kodistasi tullut 

makeampi paikka? Osoitatko enemmän huolenpitoa ja huomaavaisuutta miestäsi kohtaan kuin olet 

koskaan osoittanut? Jos et, älä pyydä häntä uskomaan Pyhän Hengen kasteeseen, koska hän ei usko." 

Jos ainoa asia minkä kaste tekee sinulle on se, että juokset kokouksesta toiseen jättäen miehesi yksin, 

olet todennäköisesti satuloinut itsesi loppuelämäksesi kumppaniin, joka ei usko sitä, mitä sinä uskot.

Viimeinen sana Vanhassa Testamentissa on kirous. Ja tiedätkö kirouksen syyn? Se on selitetty 

jakeissa juuri ennen viimeistä lausetta: "Minä lähetän luoksesi Elijahin, profeetan, ennen sen suuren ja 

pelottavan päivän tuloa, kun Herra saapuu. Ja hän kääntää isien sydämet poikiinsa ja poikien sydämet 

isiinsä, jollen minä tule ja lyö maata kirouksella." Pyhä Henki selvästi näki etukäteen tämän 

aikakauden lopun olosuhteet. Ja Hän laittoi virheettömästi sormensa sen asian päälle, joka on numero 

yksi ongelma USA:ssa tänä päivänä - koti! On olemassa rikkoutuneita koteja kapinoivine lapsineen, ja 

vaimoja miehineen, jotka eivät pysty olemaan samaa mieltä, jotka kulkevat omaa tietään ja väheksyvät

lapsiaan.

Ja Herra sanoo: "Piilottaisinko minä Aabrahamilta sitä, mitä olen tekemässä, koska Aabrahamista 

varmasti tulee suuri ja mahtava kansa, ja kaikki maailman kansakunnat tulevat siunatuksi hänessä.

Sillä minä olen tuntenut hänet sen vuoksi, että hän voi käskeä lapsiaan ja taloaan hänen jälkeensä, että 

he pitävät Herran tavat, tekevät vanhurskauden ja oikeuden; jotta Herra voi tuoda Aabrahamille sitä, 

mitä Hän on hänelle puhunut” (Genesis 18:17-19).

Herra valitsi Aabrahamin, koska Hän saattoi luottaa häneen siinä, että hänellä on sellainen suhde 

perheeseensä, jotta hän voi käskeä lapsiaan ja taloaan pitämään Herran tavat. 

Päinvastainen on yhtä lailla totta. Jokainen kansa, missä vanhemmat ja isät epäonnistuvat 

täyttämään velvoitteensa perheilleen eivät voi säilyä suurina ja mahtavina kansoina. Tämä on totta 

USA:ssa. Jos kotielämä ei muutu tässä maassa, sille ei ole toivoa. Kirjoitus on seinällä. Minä ylläpidän 

sitä, että Hengellä täyttyneet ihmiset täydessä evankeliumin sanomassaan voivat tuoda ratkaisun tähän 

ongelmaan. Jos meillä ei ole vastausta, mistä maailma lähtee sitä etsimään?

On traagista, että on olemassa joukoittain niin sanottuja "Hengellä täyttyneitä" koteja, joissa ei ole 

harmoniaa miehen ja vaimon välillä. Jos minä mitään ymmärrän, juuri kyseiset ihmiset ovat niitä, jotka

ovat Pyhän Hengen voitelemia ja joilla on viesti kerrottavanaan omalle ikäluokalleen. Minä en usko, 

että meidän on istuttava alas kädet puuskassa ja sanottava: "Tilanne on karannut käsistä; ei ole mitään 

tehtävissä." Minä uskon, että ratkaisu on Jeesuksen Kristuksen kirkon sisällä ja että kirkko on maan 
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suola ja maailman valo. Mutta jos: "suola menettää makunsa [jos se ei muuta tilannetta, uudelleen 

määrittele maailmaa, tai pidätä korruption voimia]... Silloin ei ole hyödyksi muuta kuin joutua 

ulosheitetyksi ja miesten tallomaksi." (Matteus 5:13)

Se on sitä, minne Amerikan kirkko on menossa tällä hetkellä. Mutta sen ei tarvitse tapahtua. Lääke 

siihen on: kadu, laita suhteesi kuntoon Jumalan kanssa, ja laita suhteesi kuntoon kodissasi. Älä vaeltele

ympäriinsä tarjoten maailmalle lääkettä, joka ei toimi edes omassa kodissasi. Jos sinulla ei ole 

annettavana kuin murhetta ja epäsopua, älä anna edes niitä! 

Kirkko on niin keskittynyt maailman lopun tapahtumiin, että se ei näe sitä, mitä tapahtuu sen nenän 

edessä. Ensimmäinen asia, mikä meidän tulee tehdä, on se, että laitamme asiat kuntoon niiden kanssa, 

jotka ovat meille läheisimpiä kodissamme. Ole sovitteleva. Heitä pois katkeruutesi, mielipahasi ja 

vihasi. Aloita siitä.

Muokattu New Wine:n artikkelista otsikolla "Anteeksiantamattomuuden este." 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

”Ja sinne tultuaan hän asettui asumaan kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret; että kävisi toteen, mikä 

profeettain kautta on puhuttu: "Hän on kutsuttava Nasaretilaiseksi." (Matteus 2: 23)

”Sillä Herra antaa viisautta, hänen suustansa lähtee tieto ja taito. Oikeamielisille hänellä on tallella 
pelastus, kilpi nuhteettomasti vaeltaville, niin että hän suojaa oikeuden polut ja varjelee hurskaittensa tien.” 
(Sananlaskut 2:6-8)

”Niin sinä vaellat hyvien tietä ja noudatat vanhurskasten polkuja. Sillä oikeamieliset saavat asua maassa, ja 
nuhteettomat jäävät siihen jäljelle; mutta jumalattomat hävitetään maasta, ja uskottomat siitä reväistään 
pois.”  (Sanalaskut 2:20-22)

”Sillä yksinkertaiset tappaa heidän oma luopumuksensa, ja tyhmät tuhoaa heidän oma suruttomuutensa. 
Mutta joka minua kuulee, saa asua turvassa ja olla rauhassa onnettomuuden kauhuilta.” (Sananlaskut 1:32-
33)

”Poikani, jos synnintekijät sinua viekoittelevat, älä suostu.” (Sananlaskut 1:10)
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Derek Prince - Osallisena Hänen pyhyyteensä

--- Opetuskirje 09/2005 ---

Kuinka Jumala tekee ihmisestä pyhän

Pyhyys on Jumalan ainutlaatuinen ominaisuus. Jumalalla on monia muitakin ominaisuuksia 

– rakkaus, viisaus ja voima – joita voimme ymmärtää tiettyyn rajaan asti viittaamalla ihmiseen tai

luonnolliseen maailmaan, missä näemme näitä ominaisuuksia. Mutta pyhyydellä ei ole vastaavuutta

luonnollisessa maailmassa; se on ainutlaatuinen. John Wesley määritteli pyhän ”täydelliseksi rakkaudeksi”.

Minä kuitenkin määrittelen pyhyyden yhdistelmäksi Jumalan vanhurskautta ja rakkautta. Rakkaus kutsuu

sinut tulemaan; vanhurskaus sanoo, että olet epäkelpo tulemaan. Pyhyydessä on tämä sisäänrakennettu 

jännite.

Jumalan ihmisen ominaisuuksia

Jumalan sana sanoo, että pyhyys on Jumalan ihmisten ominaisuus. Tarkastellaan heprealaiskirjettä 

12:9-10: Ja vielä: meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, ja heitä me kunnioitimme; emmekö 

paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien Isälle, että eläisimme? Sillä nuo kurittivat meitä vain 

muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi 

parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään.  Jumalan tahto on, että olemme 

osallisia Hänen pyhyydestään. Heprealaiskirje 12:14 sanoo: Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja 

pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa; 

Ensiksi meidän on pyrittävä pyhyyteen - siitä on tehtävä tavoite. Toiseksi päästäksemme siihen 

meidän tulee pyrkiä rauhaan kaikkien ihmisten kanssa. Meidän on pyrittävä rauhalliseen elämään eikä 

sallia riitelyä tai vastakkainasettelua, jos se vain on omissa käsissämme. Heprealaiskirjeen kirjoittaja antaa 

tässä kohdassa myös hyvin vakavan varoituksen. Hän sanoo, että emme tule näkemään Herraa, ellemme 

tule osalliseksi Hänen pyhyydestään. Toinen kirjoitusten kohta, jossa puhutaan Jumalan halusta nähdä 

pyhyyttä ihmisissä on 1. Tessalonikalaiskirje 4:3: ”Sillä tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne, 

että kartatte haureutta.” 

Mitä on pyhittäminen?

Tiettyyn rajaan asti englannin kieli on vaikeaselkoinen tämän sanan todellisen merkityksen kohdalla. 

Jokainen verbi, joka päättyy -inen, tarkoittaa, ”tulla joksikin”. Esimerkiksi puhdistautuminen tarkoittaa 

”tehdä puhtaaksi”, oikeuttaminen tarkoittaa ”tehdä oikeaksi”. Saman analogian perusteella pyhittäminen 

tarkoittaa ”tehdä pyhäksi”. Sanasta pyhittää (sanctify) voidaan johtaa pyhimys (saint) ja pyhimys 

puolestaan on sama kuin pyhä (holy). Kaikki kolme englannin kielen sanaa: sanctify, saint ja holy 

on johdettu kreikan sanasta hagios – joka tarkoittaa pyhää.  Hyvin yksinkertaisesti pyhittäminen on siis 

prosessi, jossa tehdään pyhäksi. Näin ollen voimme tarkasti kääntää 1. Tessalonikalaiskirjeen 4:3: ”Sillä 
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tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne, että kartatte haureutta.” Jae 4 jatkuu: ”Että jokainen 

tietäis pitää astiansa pyhyydessä (pyhyyden ehto) ja kunniassa.” Tässä jakeessa on lause, josta on 

tullut modernissa englannin kielessä tuttu: ”know how”. 

Henkilön astia on hänen kehonsa – ihmisen hengen maanpäällinen astia. Monet kristityt puhuvat ikään 

kuin keho olisi jotain pahaa – jotain mistä olisi oltava häpeissään. Keho ei ole paha vaan se on hyvä. Se on 

Jumalan luomistyön nerouden ylivertaisin saavutus. Puhuessaan omasta kehostaan kunigas David sanoi: 

”Minä kiitän sinua sen edestä, että minä niin aivan ihmeellisesti tehty olen: ihmeelliset ovat sinun 

tekos, ja sen minun sieluni kyllä tietää” (Psalmi 139:14). 

David tarkasteli kehonsa toimintaa ihastuksella ja ihmetyksellä. Miksi uskovien tulisi tietää, miten pitää 

kehonsa pyhyyden tilassa? Tähän voidaan vastata yhdistämällä kaksi jaetta kirjoituksista: ”Vaan se 

kaikkein Ylimmäinen ei asu käsillä tehdyissä templeissä” (Ap.t. 7:48) ja ”Vai ettekö tiedä, että teidän 

ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on” (1. Kor. 6:19). 

Jumala on järjestänyt yhden temppelin maan päälle, jossa Hän asuu. Se ei ole käsin tehty temppeli 

vaan pyhitetyn uskovan keho. Siksi jokaisen meistä tulee tietää, kuinka pitää oma kehonsa Jumalalle 

mieleisessä tilassa, että Hän voi asua meissä.

Pyhityksen agentit

Miten kirjoituksissa kuvataan pyhityksen prosessi ja mikä rooli meillä on siinä? Minun käsitykseni 

mukaan on olemassa viisi pyhityksen agenttia.

1. Pyhä Henki   

Ilma Pyhää Henkeä – tai Pyhyyden Henkeä kuten Häntä kutsutaan heprean kielessä – meillä ei ole toivoa 

tulla pyhiksi. ”Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te 

Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen 

pyhityksessä ja uskossa totuuteen” (2. Tes. 2:13). 

Pyhityksessä kuten jokaisessa sovitteluprosessissa aloitteentekijänä on Jumala. Se alkaa, kun Jumala 

valitsee meidät ikuisuudessa. Sen jälkeen tapahtumat ajassa etenevät seuraavasti:

• Pyhä Henki alkaa vaikuttaa meissä,

• Hän vetää meidät sivuun leveältä tieltä, joka johtaa tuhoon (Matt. 7:13),

• Hän tuo kasvojemme eteen totuuden (viimeisenä keinona Jeesus itse on totuus),

• Hän antaa meille uskon lahjan, jonka avulla uskomme totuuden,

• uskomalla totuuden astumme pelastukseen,

Efesolaiskirjeessä 2:8 Paavali kertoo, että olemme ”pelastetut uskomme kautta” ja sitten muistuttaa,

että usko ei synny meissä itsessämme vaan pääsemme siitä osalliseksi Jumalan   lahjana  .   Eräässä mielessä 
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voidaan ajatella, että pyhittäminen on ”erottaminen Jumalan omaksi”. Monissa tapauksissa pyhittämisen 

prosessi alkaa kauan ennen kuin henkilökohtaisesti tulemme tuntemaan Jumalan. Apostoli Paavali sanoi, 

että hänet oli otettu erilleen äitinsä kohdussa (Gal. 1:15); ja Jumala kertoi Jeremiaalle, että Hän oli 

pyhittänyt hänet jo äitinsä kohdussa (Jeremia 1:5). Jumala alkaa erottamaan meitä puoleensa jo kauan 

ennen kuin meillä on mitään tietoa asiasta. Ensimmäinen Pietarin kirje 1:2 esittää samantapaisen kuvan 

prosessista: ”ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta 

valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. ”

Jumalan valinta, ikuisuudessa tehtynä, perustuu Hänen edeltätietämiseen – se ei koskaan ole 

sattumanvarainen eikä koskaan satunnainen. Pyhittäminen on prosessi, missä Pyhä Henki vetää meidät 

sivuun kohtaamaan Kristuksen vaatimukset. Pyhä Henki antaa meille armon noudattaa  evankeliumin ja, 

kun olemme kuuliaisia, Jeesuksen veri vihmotaan yllemme. Molemmissa yllä olevissa jakeissa – 2. 

Tessalonikalaiskirjeessä ja 1. Pietarin kirjeessä – aloitteentekijänä pyhittämisen prosessissa on 

Jumala, ei ihminen, ja prosessin ensimmäinen agentti on Pyhä Henki.

2. Sana  

Efesolaiskirjeessä 5:25-26 löydämme pyhittämisen toisen agentin: ”niinkuin Kristuskin rakasti 

seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä 

pesten, sanan kautta.” 

Vanhassa Testamentissa, kun verta oli vuodatettu, jokainen uhraus oli pestävä puhtaassa vedessä. 

Uudessa Testamentissa 1. Johanneksen kirjeessä 5:6 sanotaan, että Jeesus tuli ”vedessä ja veressä”. 

Veri on Kristuksen sovintoveri, joka vuodatettiin ristillä ja vesi on puhdas sanan vesi. Kristus 

lunastaa meidät verensä kautta; sitten Hän pyhittää ja puhdistaa meidät pesemällä meidät vedessä 

sanan kautta.

Jeesus rukoili Isälleen opetuslastensa puolesta: ”Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus” 

(Joh 17:17). Eräs päätapa, jolla Jumalan sana pyhittää meidät on se, että se muuttaa ajattelutapaamme. 

Pyhittäminen etenee sisältä ulospäin; ei ulkoa sisällepäin. Uskonnollinen tapa pyhittää on pidentää 

mekkoa, leikata kiukset ja pyyhkiä huulipuna pois. Mutta Paavali sanoo: ”Älkääkä mukautuko tämän 

maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on 

Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä” (Room. 12:2) ja ”ja uudistua mielenne 

hengeltä” (Ef. 4:23). 

Juuri Pyhä Henki uudistaa mielemme. Hän tekee sen totuuden kautta, joka on Jumalan sana. Käytämme 

usein termiä ”aivopestä” huonossa valossa. Kuitenkin tuo sana on sovelias kuvaamaan tapaa, jolla Pyhä 

Henki uudistaa mielemme pesten sen puhtaaksi puhtaalla Jumalan sanan vedellä. 

3. Usko   
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Tässä on Paavalin suurin tehtävä Jeesukselta Kristukselta, kun hänet lähetetään pakanoiden keskuuteen:  

”avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta 

Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa” 

(Ap.t. 26:18). 

Usko on meidän oleellinen osamme, kun olemme pyhitetyt. Jumalan Henki ja sana eivät koskaan muutu, 

mutta meidän uskomme mahdollistaa sen vastaanottamisen, mitä Jumala tarjoaa näiden agenttiensa kautta. 

Pyhittämisen prosessi on juuri niin tehokas kuin, minkä uskomme sallii sen olevan. Lisäksi on olemassa 

suora yhteys Jumalan sanan ja uskomme välillä, koska: ”Usko tulee siis kuulemisesta, mutta 

kuuleminen Kristuksen sanan kautta” (Room. 10:17). 

Mitä enemmän annamme painoarvoa Jumalan sanalle sitä enemmän uskomme laajenee 

mahdollistaen saavuttaa koko sen provision, jonka Jumala on tehnyt meille pyhityksessämme.

4. Jeesuksen veri  

Heprealaiskirje 13:12 sanoo: ”Sentähden myös Jeesus, pyhittääkseen omalla verellänsä kansan, 

kärsi portin ulkopuolella.” Jeesus vuodatti verensä monesta syystä. Yksi niistä oli meidän sovittaminen. 

Toinen oli meidän pyhittäminen tai erilleen ottaminen Jumalalle ja meidän tekeminen pyhäksi.

On mahdollista elää paikassa, missä synti ja saatana ei voi koskea meihin, koska olemme Jeesuksen 

veren suojeluksessa ja pyhittämiä. ”Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on 

valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri 

puhdistaa meidät kaikesta synnistä” (1. Joh. 1:7). 

Aikamuoto, jota tässä kirjoituksen kohdassa käytetään on jatkuva nykyinen aika: jos me jatkuvasti 

kävelemme valossa, meillä on jatkuvasti yhteys keskenämme ja Jeesuksen veri jatkuvasti pitää meidät 

puhtaana. Meidät pidetään puhtaana ja hyväksyttynä, koska elämme eri elementissä. Emme elä 

saastuneessa ja pahassa maailmassa. 

Meidät on erotettu Jumalalle, pyhitetty, asetettu erilleen Jeesuksen veren kautta.

Tämä johtaa toiseen tärkeään kirjoituksen osaan: ”Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt 

tee syntiä; vaan Jumalasta syntynyt pitää itsestänsä vaarin, eikä häneen ryhdy se paha” (1. Joh. 
5:18).

Tämä on haastavaa – lähes pelottavaa. Tarkoittaako Johannes, että henkilö, joka on uudestisyntynyt 

ei sen jälkeen enää tee syntiä? Toiset kohdat kirjoituksissa, yhdistettynä omiin kokemuksiimme, tekevät 

tämän tulkinnan epätodennäköiseksi. Avain tämän tämän jakeen ymmärtämiseksi on, uskoakseni, sen 

havaitseminen, että Johannes ei siinä puhu kenestäkään yksilöstä sinänsä vaan luonteesta. Ei suinkaan veli 

David tai sisar Mary ole vapaa synnistä; vaan jokaisen uskovan uusi luonne, jonka he saavat  
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uudestisyntymisessä on se, joka ei voi tehdä syntiä. Ensimmäinen Pietarin kirje 1:23 kertoo, että tämä uusi 

luonne on ”te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, 

Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.” 

Kaikissa elämän muodoissa on yksi periaate, joka ei muutu. Siemenen luonne määrittelee sen, 

minkälainen elämä tulee siemenestä. Omenansiemen tuottaa omenan, ei appelsiinia. Jumalan sanan 

puhdas siemen tuottaa luonteen, joka on kuin siemen, puhdas. Tämä luonne on ”uusi ihminen”. Hän

on puhdas. Hän ei tee syntiä. Tämä ei ole totta puhuttaessa yksittäisestä uskovasta, tarkasteltuna 

kokonaispersoonallisuutta, mutta se on totta ”uuden ihmisen” kohdalla jokaisessa uskovassa.

Tämä on yhdenmukaista 1. Johanneksen kirjeen 3:9:n kanssa: ”Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee 

syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta 

syntynyt.” 

Johanneksen kieli on tässä kohdin on vielä voimakkaampaa. Hän ei sano, että sellainen henkilö ei tee 

syntiä vaan että sellainen henkilö ei voi tehdä syntiä. Miksi ei? Koska Jumalan sanan puhdas siemen, 

pysyy hänessä, on tuottanut siemenen mukaisen luonteen – puhtaan. Uusi ihminen ei voi saastua synnistä. 

Tätä tulkintaa tukee kolme eri kirjoituksen jaetta Johannekselta. Ensimmäinen Johanneksen kirje 3:9 

sanoo: ”Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä.” Johanneksen evankeliumi 3:6 sanoo: ”Mikä lihasta 

on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.” Lopuksi 1. Johanneksen kirje 5:4 sanoo: 

”Sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman.” Yhdistetään nämä kolme, jolloin 

saamme kuka, mikä ja mikä. Se ei ole yksittäinen henkilö, josta siinä puhutaan vaan luonne, joka on tullut 

uudestisyntymisessä jokaiseen uskovaan. Tämä uusi luonne on puhdas ja voittamaton. Se ei tee syntiä eikä 

voi tehdä syntiä.

Kun olen uudestisyntynyt, elämäni suunnan määrää se, kumpi luonne minua hallitsee – uusi vai 

vanha ihminen. Jos minut lyödään, se johtuu siitä, että en kohtaa ongelmaani uuden luonteeni 

avulla. Uusi luonne on voittamaton. Iäkkäältä rouvalta, jolla oli huomattavia voittoja elämässään, 

kysyttiin, kuinka hän voitti houkutukset. Hän vastasi: ”Kun paholainen koputtaa ovella, päästän 

Jeesuksen avaamaan.” Tämä on uusi ihminen – Kristus minussa.

Paholainen voi koskettaa vain vanhaa ihmistä. Jumala loi ihmisen lihallisen luonteen maan tomusta,

ja kun ihminen lankesi syntiin, Jumala sanoi käärmeelle, että tästä lähtien se on syövä maan tomua. 

Lihallinen luonne on paholaisen laillinen riista, mutta se ei voi koskea uuteen luonteeseen. Uusi 

ihminen ei voi tehdä syntiä, ei voi saastua, ei voi hävitä eikä paholainen voi koskettaa sitä. Katsotaan nyt 

nopeasti 1. Joh. 5:18: ”Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä; vaan Jumalasta 

syntynyt pitää itsestänsä vaarin, eikä häneen ryhdy se paha.” Tässä asetetaan vastuu jokaiselle meistä, 

jotka olemme uudestisyntyneet. Meiltä vaaditaan, että pidämme itsestämme vaarin. Kuinka? Veren alla. Ja 

me teemme sen vaeltamalla valossa kuten 1. Joh. 1:7 sanoo: ”Mutta jos me (jatkuvasti) valkeudessa 

vaellamme, ... Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.” 

Kun vaellamme jatkuvasti valossa pitäen itsemme veren alla, uusi ihminen elää maailmassa, missä 
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paholainen ei voi koskea häneen. Hän on puhdas, voittamaton, eristettynä kaikesta saastasta ja vihollisen 

voimasta Kristuksen veren avulla.

5. Alttari  

Pyhittämisen viides agentti on käytännöllinen avain – pyhittämisen paikka. Matt. 23:16-17 sanoo, 

että Jeesus nuhtelee kirjanoppineita: ”Voi teitä, te sokeat taluttajat, jotka sanotte: 'Jos joku vannoo 

temppelin kautta, niin se ei ole mitään; mutta jos joku vannoo temppelin kullan kautta, niin hän on 

valaansa sidottu'! Te tyhmät ja sokeat! Kumpi on suurempi, kultako vai temppeli, joka kullan 

pyhittää?” Jeesus sanoo, että kulta itsessään ei ole pyhä; se on vain metallia. Mutta kun siitä rakennetaan 

Jumalan temppeli, siitä tulee pyhä. Temppeli tekee siitä pyhän. Jakeissa 18 ja 19 Hän jatkaa: ”Ja: 'Jos 

joku vannoo alttarin kautta, niin se ei ole mitään; mutta jos joku vannoo sen päällä olevan 

uhrilahjan kautta, niin hän on valaansa sidottu.' Te sokeat! Kumpi on suurempi, uhrilahjako vai 

alttari, joka uhrilahjan pyhittää?” Lahja ei pyhitä alttaria vaan alttari pyhittää lahjan, joka sille on 

asetettu.

Vanhassa Testamentissa ennen kuin uhrilahja asetettiin alttarille se oli vain eläimen ruho. Mutta kun

se oli asetettu alttarille, siitä tuli pyhä, se otettiin erilleen Jumalalle. Tämä on aivan yhtä totta Uuden

Testamentin uskovalle. Paavali sanoo: ”Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan 

teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän 

järjellinen jumalanpalveluksenne” (Room. 12:1). Uskon, että ainoa ero Vanhan Testamentin 

uhrilahjan ja Uuden Testamentin uhrilahjan välillä on se, että kehomme säilyvät elossa, kun asetamme ne 

alttarille. Mutta kaikissa tapauksissa pyhittämisen periaate on sama. Huomaa kuinka läheisesti tämä 

kehomme alistaminen ja luovuttaminen Jumalalle kulkee sisäisen pyhittämisen prosessin kanssa 

mielessämme. Jakeessa 2 Paavali jatkaa: ”Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan 

muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja 

otollista ja täydellistä.” 

Sisäinen muutos ajatuksissamme ja motiiveissamme tapahtuu vasta, kun olemme antaneet kaikki 

valtuudet omaan kehoomme ja asettaneet sen Jumalan alttarille varauksitta – käytettäväksi niin kuin 

Jumala haluaa. Katsotaan lyhyesti kaikkia viittä pyhittämisen agenttia ja sitä, mikä rooli kullakin on 

pyhittämisessämme. Pyhä Henki vetää meidät erilleen paikkaan, jossa voimme uskoa ja noudattaa 

evankeliumin. Jumalan sana, kuten puhdas vesi, pesee mielemme muuttaen ajatuksemme ja 

asenteemme tuoden ne yhdenmukaiseksi Jumalan standardien kanssa. Uskomme, joka tulee 

kuulemalla Jumalan sanaa, mahdollistaa saavuttaa Jumalan täyden provision. Kun jatkamme 

vaellustamme kuuliaisena, Jeesuksen veri, pitää meidät eristyksissä Jumalalle, missä synti ja 

paholainen ei voi turmella tai lyödä meitä. Lopuksi, alttaripalvelus, pyhittää kehomme eläväksi 

uhriksi, kun asetamme sen varauksetta Jumalan käyttöön.

Nyt kun mielemme on uudistunut, voimme vastaanottaa ja käyttää Jumalan täydellistä tahtoa 

kohdallamme – että olemme pyhiä ihmisiä, pyhitettyjä, asetettuja erilleen Jumalalle – osallisia 
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Hänen pyhyydestään.

Herran palveluksessa, Derek Prince

Herra, kuka on sinun vertaisesi jumalien joukossa! Kuka on sinun vertaisesi, sinä pyhyydessä jalo; sinä

ylistettävissä teoissa peljättävä, sinä ihmeitten tekijä!  (Exodus 15:11)

Antakaa Herralle hänen nimensä kunnia, kumartakaa Herraa hänen pyhyytensä majesteettisuudessa ja

kauneudessa. (Psalmi 29:2)

Jumalan sotavaunuja on kymmenet tuhannet, on tuhannen kertaa tuhannet; Herra on niiden keskellä, 

pyhyydessään niinkuin Siinai. (Psalmi 68:18)

Jospa ottaisit minun käskyistäni vaarin, niin olisi sinun rauhasi niinkuin virta ja sinun vanhurskautesi 

niinkuin meren aallot; (Jesaja 48:18)

hänen Pojastansa - joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä ja pyhyyden hengen puolesta 

kuolleistanousemisen kautta asetettu Jumalan Pojaksi voimassa - Jeesuksesta Kristuksesta, meidän 

Herrastamme, jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolinviran, että syntyisi uskon kuuliaisuus 

hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa, joihin tekin, Jeesuksen Kristuksen kutsumat, kuulutte. 

(Kirje roomalaisille 1:3-6)

Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Soisin teidän kaikkien puhuvan 

kielillä, mutta vielä mieluummin soisin teidän profetoivan; sillä profetoiva on suurempi kuin kielillä 

puhuva, ellei tämä samalla selitä, niin että seurakunta siitä rakentuu. (1. Kirje korinttilaisille 14:4-5)
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Derek Prince – Herran pelon ymmärtäminen

Opetuskirje 12 / 2004

Hyötytekijät vaikuttavat moniin päätöksiimme, joita teemme – ja varmasti monet niistä ovat isoja 

päätöksiä. Kun harkitset työtarjouksia, vertaat hyötypakettia, jonka kaksi tai useampi potentiaalinen 

työnantaja tarjoaa. Kun olet ostamassa omaa kotia, etsit aluetta, joka tarjoaa hyötyjä, joita arvostat –

perheystävällinen naapurusto, läheisyys työpaikkaan tai kouluun jne. Ja tietenkin on lukemattomia 

hyötyjä, joita terveellinen ruokavalio ja sopiva harjoittelu antavat kaikille.

Kuitenkin olen havainnut, että kaikkein arvokkaimmat hyödyt, joita koemme, saadaan silloin, kun 

sovellamme kirjoitusten totuuksia käytäntöön arkielämässämme. Ja sama soveltuu, eikä lainkaan 

vähissä määrin, myös Herran pelkoon. Yksi parhaista sanoista kuvaamaan Herran pelkoa on syvä 

kunnioitus. Syvä kunnioitus on vastaus Jumalan ilmestykseen. Kun Jumala näyttää itsensä, uskon, 

että ainoa sopiva vastaus on syvä kunnioitus. Ja sen mukana kulkee alistuminen. Alistuvainen 

asenne Jumalaa kohden on Herran pelon ilmaus elämässämme.

Haluan jakaa kanssanne joitain Herran pelon antamia hyötyjä. Tämä on kaikein mielenkiintoisin 

näkökulma Jumalan palveluksessa. En voi koskaan lukea näitä jakeita ilman, että innostuisin. 

Toivon, että sinäkin innostut samalla tavalla, kun opit, mitä Herran pelko tekee sinulle. Katsotaan 

ensin, mitä Jumala sanoi ihmiselle Job 28:28: ”Ja ihmiselle hän sanoi: 'Katso, Herran pelko - se on 

viisautta, ja pahan karttaminen on ymmärrystä.'" 

Todellinen viisaus on erottamaton Herran pelosta. Monet ihmiset ajattelevat viisauden olevan jotain 

älyllistä kuten nokkeluus. Mutta viisaus ei ole nokkeluutta – koska nokkeluus voi olla yhteensopiva 

pahuuden kanssa. Herran pelko on epäyhteensopiva pahuuden kanssa.

Psalmi 25:12 tarjoaa toisen ihmeellisen Herran pelon edun. ”Kuka on se mies, joka Herraa pelkää - sen 

hän neuvoo tielle, joka hänen on valittava. Tämä jae osoittaa, että Jumala ei opeta kaikkia – ja Jumala ei 

valitse oppilaitaan kokeiden perusteella. Hän valitsee oppilaansa karaktäärin mukaan. Hän ei sitoudu 

opettamaan niitä, joilla ei ole Herran pelkoa. Voit käydä Raamattukoulun. Voit kirjautua parhaaseen 

opetuskeskukseen. Mutta ilman Herran pelkoa sinä et ole Jumalan oppilas. Voit olla ihmisopettajien 

oppilas, mutta et Herran. 

Ja sitten kaksi jaetta myöhemmin – psalmissa 25:14 – löydämme jälleen yhden ihmeellisen 

ajatuksen: Herran neuvo on tunnettu niille, jotka häntä pelkäävät, ja hän ilmoittaa heille liittonsa.

Eikö tuo ole ihanaa? Jos pelkäät Herraa, Hän jakaa salaisuutensa kanssasi. Sinähän jaat salaisuutesi 

sellaisen henkilön kanssa, joka on läheinen – henkilö johon luotat. Sananlaskut 10:27 kertoo meille,

että jos meillä on Herran pelko elämässämme, elämme pitempään kuin, jos meillä ei olisi sitä. Herran 

pelko elinpäiviä jatkaa, mutta jumalattomien vuodet lyhenevät. Siinä ei kerrota tarkalleen, miten 

pitkään elät, vain että elät pitempään kuin olisit elänyt ilman Herran pelkoa elämässäsi. Kuka ei ottaisi 

tuollaista vastaan? Sinulla ei ole varaa elää ilman Herran pelkoa. Sananlaskut 14:26 on eräs 
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hämmätyttävimmistä jakeista Raamatussa. Se on erittäin lyhyt jae, mutta se kertoo niin paljon Herran 

pelosta. Herran pelossa on vahva varmuus ja turva vielä lapsillekin. Herran pelko ei tee sinusta arkaa. 

Se ei tee sinusta heikkoa. Herran pelko antaa sinulla voimaa. Kun pelkäät Herraa, sinun ei tarvitse pelätä 

mitään muuta. Se on lääke kaikkeen pelkoon, joka ei ole lähtöisin Jumalasta.

Sanalaskuissa 19:23 on Herran pelon suosikkilupaukseni. Herran pelko on elämäksi: saa levätä 

yönsä ravittuna, eikä mikään paha kohtaa. Herran pelko johtaa elämään: sen omistava pysyy 

tyytyväisenä [kaikilla elämän alueilla], eikä mikään paha kohtaa.

Kuinka kukaan voi kääntää selkänsä tuollaiselle tarjoukselle? Jos minulta kysytään, kyseessä on 

lupaus, jonka haluan itselleni. Minulla on vaikeuksia uskoa, että Jumala on antanut tuollaisen 

lupauksen. Tämä sama lupaus kaikuu Sananlaskuissa 14:27: ”Herran pelko on elämän lähde 

kuoleman paulain välttämiseksi”, ja Sananlaskuissa 22:4: ”Nöyryyden ja Herran pelon palkka on 

rikkaus, kunnia ja elämä.” 

Katsotaan kuvaa Psalmissa 2:11, jossa meille esitetään näkemys Herran pelosta, joka näyttää pinnalta 

katsottuna haastavalta. Palvelkaa Herraa pelvolla ja iloitkaa vavistuksella. Tuossa ei ole järkeä 

maalliselle mielelle. ”Iloitkaa vavistuksella”? Tätä minä sanon hengelliseksi yhdistelmäksi. Jumala laittaa 

yhteen kaksi asiaa, jotka näyttävät epäyhteensopivilta, ja pyytää luottamaan Hänen viisauteensa niiden 

sovittamiseksi. 

Apostolien teoissa 9:31 näemme vastaavantapaisen hengellisen yhdistelmän Luukkaan kuvauksessa

alkukirkosta. Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha; ja se 

rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. ”Herran 

pelko” ja ”Pyhän Hengen virvoittava vaikutus”? Kuinka ne sopivat yhteen? Ainoa asia minkä tiedän on, 

että Jumalan näkökulmasta ne sopivat – ja niitä ei pitäisi koskaan erotaa. Sen seurauksena alkukirkon 

ihmiset vahvistuivat ja heitä tuli lisää. Ehkäpä siinä on avain kirkon kasvuun: Herran pelko ja Pyhän 

Hengen virvoittava vaikutus.

Olen todellisuudessa tavannut ihmisiä, jotka eivät usko tarvitsevansa Herran pelkoa sen jälkeen,  
kun ovat pelastuneet. Minä uskon, että silloin tarvitset sitä eniten. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä 

1:15-19 näemme viestin ihmisille, jotka on sovitettu Jeesuksen verellä. vaan sen Pyhän mukaan, joka on 

teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi.Sillä kirjoitettu on: "Olkaa pyhät, 

sillä minä olen pyhä." Ja jos te Isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta 

tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika, 

tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä 

peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman 

karitsan,

Pietari sanoo ”pyhiä kaikessa vaelluksessanne”. Ei osassa. Ei suurimmassa osassa. Vaan kaikessa. 

Se tosiasia, että Jumala maksoi lunastushinnan Jeesuksen verellä - kaikkein arvokkain asia 

maailmankaikkeudessa – on syy, miksi meidän tulisi aina kulkea pelossa. Meidän täytyy olla 
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erittäin tarkkana, ettemme jollain tavalla petä omaa Lunastajaamme, ettemme jollain tavalla alenna 

lunastuksemme hintaa johonkin halpaan ja merkityksettömään.

En halua esittää sinulle Herran pelon tärkeyttä ilman, että kertoisin, miten sen voi saada – koska 

siihen on olemassa vastaus. Sananlaskuissa 2:1-5 näemme jos-niin -lauseen, joka näyttää meille 

askel askeleelta kuinka vastaanotamme Herran pelon.

Poikani, jos sinä otat minun sanani varteen ja kätket mieleesi minun käskyni,

niin että herkistät korvasi viisaudelle ja taivutat sydämesi taitoon -

niin, jos kutsut ymmärrystä ja ääneesi huudat taitoa,

jos haet sitä kuin hopeata ja etsit sitä kuin aarretta,

silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen.

Katsotaan ehtoja - ”jossia” - saadaksesi Herran pelon. Jos sinä otat minun sanani varteen ja 

kätket mieleesi minun käskyni. Vastaanota Jumalan sana kunnioituksella, asenteena alistuminen ja

noudattaminen. Vastaanota se kaikkein arvokkaimpana asiana elämässäsi. Pidä sitä aarteenasi. 

Heprealaisittain se tarkoittaa jonkin säilyttämistä salaisessa paikassa, koska se on kaikkein 

arvokkain sinulle.

Niin että herkistät korvasi viisaudelle ja taivutat sydämesi taitoon. Kun joku puhuu sinulle ja 

todella haluat kuunnella tarkoin, taivut eteenpäin – jopa ojennat päätäsi. Se on sitä, kun herkistät 

korvasi. Se myös esittää alistuvan asenteen. Sinusta tulee opetettava.

Niin, jos kutsut ymmärrystä ja ääneesi huudat taitoa. Tämä viittaa sydämeen, joka on 

omistautunut rukoukselle – innostunut rukoilija. Tämä ei tarkoita julkisen tapahtuman järjestämistä,

kun rukoilet. Itse asiassa innostunut rukous vain sinun ja Jumalan välillä voi usein olla tuottavampi 

kuin julkinen rukous.

Jos haet sitä kuin hopeata ja etsit sitä kuin aarretta. Jumala ei aseta kaikkea näkyville. Jumala ei

aseta korujaan jalkakäytävälle jokaisen poimittavaksi. Hän laittaa ne paikkoihin, joista sinun on ne 

haettava itsellesi. Tämä on tarvittava lähestymistapa viisauteen. Etsi sieltä, mistä sen voi löytää.

Nyt – kaikkien ”jossien” jälkeen tulemme ”niin” kohtaan – lupaukseen. Silloin pääset 

ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen. En usko, että Jumalan tuntemista 

voidaan koskaan erottaa Herran pelosta. Jesaja 11:2-3 sanoo Jeesuksesta:

Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman 

henki, tiedon ja Herran pelon henki. Hän halajaa Herran pelkoa; Emme voi erottaa Herran tuntemista 

Herran pelosta. Sinulla ei ole elämässäsi yhtään enempää Herran tuntemista kuin on Herran pelkoa – 

pelkoa jonka vain Pyhä Henki voi sinulle opettaa. Psalmissa 34:11 sanotaan: ”Tulkaa, lapset, kuulkaa 

minua: Herran pelkoon minä teidät opetan.”

Mietitään uudelleen, mitä olemme vasta lukeneet. Kysytkö Jumalalta, että Hän saattaa sinut 

osalliseksi Herran pelosta? Hän ei tee sitä vastoin tahtoasi eikä Hän uhkaa sinua. Hän tarjoaa, mutta 

Orig
in

al



139 / 335

sinun täytyy vastaanottaa itse. Saatat olla aito kristitty, mutta kuten olet lukenut, elämässäsi on 

hyvin vähän Herran pelkoa.

Jos se on sitä mitä tunnet – ja haluan että olet hyvin varovainen, koska on helppo vastata 

tunteenomaisesti ja myöhemmin unohtaa, mitä on tullut tehtyä – haluan sinun sanovan nämä sanat 

Herralle: ”Jumala, minun Isäni, tulen luoksesi Jeesuksen kautta, Pelastajani kautta. Olet laittanut 

sydämeeni halun Herran pelkoon. Minä pyydän sinua tästä eteenpäin johtamaan minua, opettamaan minua 

ja saattaamaan minut osalliseksi tästä ihmeellisestä aarteestasi – Herran pelosta. Jeesuksen nimessä, 

aamen.”

Herran palveluksessa, Derek Prince
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Derek Prince - Hengellisten linnakkeiden purkaminen, Singapore

Video: https://www.youtube.com/watch?v=-Q2XsucBAlA

Tämän päivän aihe on: hengellisten linnakkeiden purkaminen. Tämä kokous käsittelee hengellistä 
sodankäyntiä. Ensinnäkin meidän on ymmärrettävä, miksi on olemassa hengellinen sodankäynti. Kuka 
taistelee ketä vastaan? Millä puolella me olemme? Haluan lukea teille Matteuksen evankeliumin 
kappaleesta 12 jakeen Jeesuksen palvelustyöstä, joka tuo esiin perustotuuden, että on olemassa kaksi 
näkymätöntä hengellistä kuningaskuntaa. Jotka ovat sodassa keskenään. Toinen on Saatanan 
kuningaskunta ja toinen on Jumalan kuningaskunta. Ymmärrän, että useimmilla teistä ei ole ongelmia 
ymmärtää, että Jumalalla on kuningaskunta. Jotkut teistä eivät tiedä, että Saatanalla on kuningaskunta. 
Mutta hänellä on sellainen. Ja on hyvin tärkeää meille kristittyinä ymmärtää hänen kuningaskuntansa 
luonne ja kuinka se toimii. Jos me olemme Jumalan kuningaskunnassa Kristuksen kautta, me olemme 
automaattisesti sodassa Saatanan kuningaskuntaa vastaan. 

Oletetaan, että minä olen Australian kansalainen ja että Australia on sodassa Uuden-Seelannin 
kanssa. Jos tilanne olisi tällainen, minä olisin automaattisesti sodassa Uutta-Seelantia vastaan. Koska minä 
kuulun kansakuntaan, joka on sodassa toista kansakuntaa vastaan. Joten jos minä kuulun Jumalan 
kuningaskuntaan, joka on sodassa Saatanan kuningaskuntaa vastaan, minä olen automaattisesti sodassa
mukana - minulla ei ole vaihtoehtoja. Minä olen automaattisesti sodassa Saatanan kuningaskuntaa 
vastaan, mikä on erittäin tärkeää tietää. Jotta ymmärrämme sodan luonteen. 

Matteus 12:24. Jeesus oli juuri parantanut miehen, joka oli kuuro ja mykkä poistamalla pahan 
hengen, joka oli aiheuttanut kuurouden ja mykkyyden. Tiesittekö että pahat henget aiheuttavat ihmisille 
kuuroutta ja mykkyyttä? Kun olimme Pakistanissa noin neljä vuotta sitten, teimme luonnollisesti 
palvelustyötä pakistanilaisille. Jumala aukaisi ihmeellisesti oven, koska Pakistan on 98%:sti 
muslimimaa. Ja meille annettiin vapaus järjestää julkisia kokouksia, joihin osallistui 16 000 ihmistä. 
Miksi ihmiset tulivat? Oli olemassa yksi syy, miksi ihmiset tulivat kokouksiin. Koska he olivat 
kuulleet, että me rukoilemme sairaiden puolesta. Se oli ainoa syy, miksi suurin osa heistä tuli sinne.
Palveluksen aikana Ruth ja minä sukelsimme väkijoukkoon miesten sekaan, jotka seisoivat siinä aivan 
edessämme, kun olimme rukouksessa. Eräs mies kosketti sormillaan korviaan ja kieltään enkä voinut 
ymmärtää häntä, koska emme osanneet kieltä, mutta arvelin hänen osoittavan olevansa kuuro ja 
mykkä. Joten teoriassa minä tiesin oikean toimintatavan siinä tilanteessa. Ajattelin, että teen sen ja 
katsotaan sitten, mitä tapahtuu. Sanoin tuolle kuurouden ja mykkyyden hengelle englanniksi, että sinä 
kuurouden ja mykkyyden henki minä käsken sinua poistumaan tästä miehestä. Puhuin englantia tälle 
hengelle enkä siis miehelle, joka oli mykkä ja kuuro, joten ei ollut väliä, millä kielellä olisin puhunut. 
Sitten sanoin miehelle, että puhu jotain. Hän välittömästi kuuli, mutta ei tietenkään ymmärtänyt ja 
alkoi tekemään ääniä. Joten he marssivat lavalle ja kertoivat ihmisille, että hän oli vapautunut 
mykkyyden ja kuurouden hengestä. Ja minä sanoin itselleni, että tämä asia toimii. Ruth on täällä ja 
haluaisin hänen tutkivan, miten tarkka olen, mutta me etsimme tuossa kokouksessa seuraavat 
kymmenen minuuttia henkilöitä, jotka olivat kuuroja ja mykkiä. Ja Pakistanissa sellaisia ei ole vaikea 
löytää. Ja uskoisin, että löysimme kymmenen henkilöä, jotka pääsivät vapaaksi kuurouden ja 
mykkyyden hengestä, kun paha henki ajettiin heistä pois. Sanon tämän vain siksi, että havaitsemme, 
ettei kyseessä ole pelkkä teoria tai jokin vanhanaikainen perinne. Kyseessä on hyvin elävä ja 
ajankohtainen todellisuus. 

Joka tapauksessa kun Jeesus teki sen, luetaan mitä tapahtui. Kun fariseukset näkivät, he sanoivat, 
että tuo tyyppi ajaa pahoja henkiä ulos itse pääpaholaisen Belsebubin voimalla. He tekivät kammottavan 
syytöksen, että hän ajoi ulos demoneita, koska Jeesus oli liitossa demoneiden johtajan kanssa. Jeesus 
vastasi ja sanoi, että jokainen kuningaskunta joka on jakaantunut ajautuu tuhoon. Ja jokainen perhe, 
joka taistelee keskenään, ei kestä. Jos Saatana ajaa ulos saatanan, hän on jakaantunut keskenään. 
Kuinka silloin hänen kuningaskuntansa voi kestää? Joten Jeesus sanoi hyvin selvästi, että Saatanalla on
kuningaskunta eikä se ole jakaantunut. Sitten hän jatkoi, että jos minä ajan ulos pahoja henkiä 
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Belsebubin voimalla niin millä voimalla sitten poikanne ajavat niitä ulos. Näin ollen heidän pitäisi olla 
teidän tuomareitanne. Mutta jos minä ajan pahoja henkiä ulos Jumalan voimalla, varmasti Jumalan 
valtakunta on tullut päällenne. Siinä Jeesus puhuu Jumalan valtakunnasta. Joten palvelustyössään 
pahojen henkien karkottamiseksi, kohtaaminen näiden kahden kuningaskunnan välillä tuodaan 
avoimesti esille. 

Saatanan näkymätöntä kuningaskuntaa edustavat demonit. Jumalan näkymätöntä 
kuningaskuntaa edustaa Jeesus ja ne, jotka jatkavat hänen palvelustyötään hänen nimessään.
Minä uskon, että Saatana pelkää nimenomaan tätä vapauttamisen palvelustyötä kahdesta syystä. 
Ensinnäkin se tekee näkyväksi hänen näkyvän kuningaskuntansa. Ja hän paljon mieluummin pitäisi 
sen näkymättömissä. Ja toiseksi se näyttää Jumalan kuningaskunnan voittoisuuden ja ylivoimaisuuden 
verrattuna hänen kuningaskuntaansa. Olen ottanut tämän Uuden Testamentin kohdan esille sen takia, 
että on olemassa kaksi keskenään sotivaa kuningaskuntaa. Jumalan kuningaskunta ja Saatanan 
kuningaskunta.

Lyhyt kuvaus Saatanan kuningaskunnasta ja sen päätoimistosta. Kirje efesolaisille kappale 6 ja 
kyseessä on avainjae koko aiheeseen. Efesolaiskirje 6:12, jossa Paavali sanoo: "Sillä meillä ei ole 
taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia 
maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa." Minä haluaisin 
antaa teille Princen version jakeesta. Kyse on vahvistettu Prince -versio. No, te kysytte olenko minä 
oikeutettu tekemään sen. Minä olen opetellut kreikkaa kymmenen vuotiaasta lähtien, mikä on pitkä 
aika tähän päivään tultaessa. Olen oikeutettu opettamaan sitä yliopistossa, mikä ei tietenkään tarkoita, 
että olen aina oikeassa vaan että olen oikeutettu mielipiteeseeni. Minä annan teille vahvistetun Prince 
-version jakeesta 6:12: "Sillä meidän painiottelumme ei ole henkilöitä vastaan, joilla on keho." Tuo jae 
on otettu Living Bible -Raamatusta. Mielestäni se on hyvä lause. Me olemme siis painiottelussa, mutta 
olemme ottelussa henkilöitä vastaan, joilla ei ole omaa kehoa. Tuo lause välittömästi aiheuttaa, että 
meidän on muutettava ajatteluamme. Koska me emme ole tottuneet henkilöihin, joilla ei ole kehoa 
vaikka universumissa on joukoittain sellaisia henkilöitä. 

Sitten Prince -versio jatkaa: "eri alueiden johtajia vastaan ja ylhäältä alaspäin siirtyvää valtaa 
vastaan." Joten kyseessä on erittäin järjestäytynyt kuningaskunta ja siellä on johtajia, joilla on tietty 
vastuualue. Ja noiden johtajien alapuolella on alijohtajia, joilla on vastuualueenaan pieni osa kyseistä 
aluetta. Te saatatte sanoa, että Saatana oli hyvin älykäs järjestäessään sellaisen hallinnon. Mutta asia ei ole 
niin. 

Totuus on se, että hän kapinoi Jumalaa vastaan. Ja kuten useimmat ihmiset uskovat hänellä oli 
vastuullaan yksi kolmasosa enkeleistä. Hän toi omat enkelinsä kapinassaan Jumalaa vastaan ja hänet 
karkotettiin taivaasta, minkä jälkeen hän asetti oman kilpailevan kuningaskuntansa. Ja hän säilytti siis 
sen hallinnollisen rakenteen, joka oli olemassa jo Jumalan kuningaskunnassa. Joten hän ei saa kiitosta 
tuosta erittäin järkevästä hallintorakenteesta. Hyvä on. Prince -versio jatkuu: "maailman 
dominaattoreita vastaan nykyisessä pimeydessä." Ja olen tarkoituksellisesti käyttänyt sanaa 
dominaattori, koska kreikankielinen sana on hyvin voimakas sana. Valitsin sanan dominate, koska 
Jumala ei koskaan dominoi ketään. Missä tahansa kohtaatkin dominaation, se on saatanallista. Se ei ole
sitä, miten Jumala hallitsee ihmisiä. Mutta Saatanan kunnianhimona on hallita koko maailmaa. 

Ymmärrättekö tämän? Ei vain jotain pientä ihmiskunnan osaa vaan hän haluaa pimeyden 
kuningaskunnastaan käsin dominoida koko maailmaa. Ja koska hänen kuningaskuntansa on pimeyden 
kuningaskunta siihen kuuluvat ihmiset suurimmalta osaltaan eivät tiedä, missä he ovat osallisina. 
Koska Jumalan kuningaskunta on valon kuningaskunta, me tiedämme missä me olemme - ainakin 
osapuilleen. Suurin osa ihmisistä, jotka ovat Saatanan kuningaskunnassa, eivät tiedä sitä, koska 
kyseessä on pimeyden kuningaskunta - he eivät näe sitä. 

Ja sitten viimeinen jae Prince-versiona: "hengellisiä joukkoja vastaan taivaissa." Tai taivaallisissa 
paikoissa. Joten siellä on laajoja sotajoukkoja, koska sana host on vanhaa englanninkieltä tarkoittaen 
armeijaa. Siellä on laajoja armeijoita saatanallisia olentoja, henkilöitä ilman kehoja, järjestäytyneenä 
taisteluryhmitykseen meitä vastaan. On tärkeää, että tiedämme tämän. Eikö niin? Sillä on suuri 
vaikutus elämäämme, kun tiedämme, kuka meillä on vastassamme. Minä haluan painottaa vielä kerran,
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että Saatanan päätoimisto on taivaissa kuten tässä on mainittu. Kirkoissa puhutaan sellaiseen sävyyn 
Saatanasta ikään kuin hän olisi helvetissä. Helvetti on pysyvä paikka pahoille henkilöille maan pinnan 
alapuolella. Minun kommenttini tuohon on, että olisi kiva, jos Saatana olisi helvetissä, mutta hän ei ole
siellä. Hän on hyvin laajalle levittäytynyt, hyvin toimelias ja hänen kuningaskuntansa on taivaissa. 
Suurin osa teistä ajattelee nyt, että minä luulin, että Saatana lähetettiin pois taivaasta. Olette täydellisen
oikeassa. Hänet lähetettiinkin. Avain tämän asian ymmärtämiseksi on se, että on olemassa useampi 
kuin yksi taivas. Tämä on ehdottoman oleellista. Tosiasiassa ensimmäisessä Raamatun jakeessa 
sanotaan, että alussa Jumala loi taivaat ja maan. Taivaat on monikossa ja maa on yksikössä. Heti 

Raamatun ensimmäisessä jakeessa meille annetaan tämä ilmestys, että taivas on monikko.
Uudessa Testamentissa on kaksi jaetta, jossa asia esitetään hyvin selvästi. Ensimmäinen on 2. kirje 
korinttilaisille kappale 12 jakeet 2-4. Siinä Paavali puhuu henkilöistä, joilla on ollut mahtava 
hengellinen kokemus. Hän puhuu erityisesti yhdestä henkilöstä, joka vietiin maasta taivaaseen ja missä
hän ei tiennyt oliko hän kehossaan vai ei. Tämä on sitä, mitä hän sanoo: "Tunnen miehen, joka on 
Kristuksessa: neljätoista vuotta sitten hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen - oliko hän ruumiissaan,
en tiedä, vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala sen tietää. Ja minä tiedän, että tämä mies - oliko hän 
ruumiissaan vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala sen tietää - temmattiin paratiisiin ja kuuli 
sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua." Paavali siis sanoo, että kyseinen uskonveli 
vietiin kolmanteen taivaaseen. Siinä myös sanotaan, että hänet vietiin paratiisiin, mikä viittaisi siihen, 
että paratiisi on kolmannessa taivaassa. Ja siellä mies kuuli Jumalan sanoja, joten kolmas taivas 
näyttäisi olevan Jumalan asuinpaikka. Minä olen loogikko enkä pääse siitä eroon. Yksi asia on minulle 
varmaa. Jos on olemassa kolmas taivas, on myös oltava ensimmäinen ja toinen taivas. Ei ole koskaan 
ollut mitään kolmatta ennen kahta ensimmäistä. Tuo kirjoituksen osa kertoo meille, että on ainakin 
kolme taivasta.

Se on sitä mitä minä uskon. Meillä on lause, jota käytetään silloin kun ihminen on hyvin onnellinen 
ja se kuuluu: "Minä olin seitsemännessä taivaassa." En usko, että se perustuu kirjoituksiin. Minä luulen, 
että se on otettu Koraanista. Joten jos olet hyvin onnellinen, kerro ihmisille vain, että olin 
yhdeksännessä pilvessä. Koska Raamattu paljastaa, että taivaassa on monia pilviä. Mutta asiani on siis 
se, että on olemassa kolme taivasta. Toinen kirjoitusten kohta on kirje efesolaisille kappale 4 jae 10. 
Siinä puhutaan, mitä tapahtui Jeesukselle kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Hän joka laskeutui 
helvettiin, on myös noussut kaikkia taivaita korkeammalle. Tuo äskeinen täyttää kaikki asiat. Paavali 
siis sanoo, että Jeesus nousi kaikkia taivaita korkeammalle. Minä olin englanninkielen opettaja 

Afrikassa ja opin, että englanninkielessä on joitain sudenkuoppia. Jotkut teistä ovat myös 
kamppailleet niiden kanssa. Eräs niistä on sana "all" eli kaikki. Koska sitä ei voi käyttää tietyissä 
tilanteissa. Kerran eräs oppilaani tuli eteeni ja sanoi: "Opettaja kaikki vanhempani ovat tulleet katsomaan 
minua." Sanoin, että ymmärrän mitä tarkoitat, mutta sinulla on väärä sana, koska sinulla ei voi olla kuin 
kaksi vanhempaa. Etkä voi käyttää sanaa "all" kaikki, jos henkilöitä on alle kolme. Joten kun Paavali 
sanoo, että kaikkien taivaiden yläpuolelle, täytyy olla ainakin kolme taivasta. Minä uskon, että niitä on 
kolme. Minä tarjoan teille mielipiteeni. En väitä, että tämä on välttämättä kirjoitusten mukaista. Näyttää 
siltä, että kolmas taivas on Jumalan asuinsija - se on pyhä taivas. Ja muistakaa että Jumala on myös 
taivaiden yläpuolella. Se sanotaan monissa paikoissa. Ensimmäinen taivas voisi olla fyysinen taivas, 
jonka me näemme - aurinko, kuu ja taivas. Sitten jää jäljelle toinen taivas, josta ei koskaan käytetä 
nimitystä toinen taivas. Se on näkyvän taivaan ja Jumalan asuinsijan välillä. Henkilökohtaisesti uskon, 
että siellä sijaitsee Saatanan kuningaskunta. 

Antakaa minun tarjota teille tämä teoria. Ehkä olen naiivi saatatte ajatella. Ruth ja minä 
matkustamme paljon suihkukoneilla. Viime aikoina matkustimme Singaporesta Uuteen-Seelantiin 
korkeuden ollessa 39 000 jalkaa. Se on hyvin korkealla. Kun olen niin korkealla, minulle tulee joskus 
sellainen tunne, että olen Saatanan kuningaskunnan yläpuolella. Siellä on helppo rukoilla enkä joudu 
rukouksessa taistelemaan itseäni vastustuksen läpi. Tämä saattaa olla täysin minun subjektiivinen 
kokemus. Mutta jossain Jumalan ja meidän välillämme on vihollisen kuningaskunta, joka vastustaa meitä 
ja yrittää estää meidän rukouksiamme. Ja joskus meidän on vain rukoiltava läpi. Ei siis niin, etteikö Jumala 
kuulisi rukouksiamme tai haluaisi kuulla niitä vaan jossain siinä välissä on vihollisen kuningaskunta, 
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jonka läpi rukoustemme on kuljettava. 
Minä luen jakeen Danielin kirjasta, joka hyvin selvästi paljastaa, että asia on juuri niin. En lue koko 

kappaletta teille vaan voitte lukea sen itseksenne, jos olette kiinnostuneita. Tämä kappale kertoo siitä, kun 
Daniel varasi kolme viikkoa erityisesti rukousta varten. Tämä tunnetaan nimellä Danielin paasto, missä 
hän söi vain yksinkertaista ruokaa, ei juonut viiniä eikä syönyt lihaa. Ja Daniel rukoili Jumalaa Israelin 
kansan puolesta, joka oli vangittuna pakanakansan vallan alla. Ja kolmen viikon lähestyessä loppuaan 
hyvin kirkas enkeli ilmestyi hänelle mukanaan vastaus hänen rukoukseensa. Siinä oli vastaus Danielille 
Israelin kansan tulevaisuudesta, josta tuli sittemmin Danielin kirjan kappaleet 11 ja 12. Mutta enkeli sanoi, 
että ensimmäisenä päivänä kun aloitit rukoilemaan, se kuultiin ja minut lähetettiin vastaamaan rukoukseesi. 
Mutta matka Jumalan valtaistuimelta maahan vei kolme viikkoa aikaa, koska jouduin taistelemaan 
Saatanan enkeleitä vastaan ja minä jouduin pakottamaan itseni läpi noiden enkeleiden. 

Joten on hyvin selvää, että Danielin aikaan jossain Jumalan valtaistuimen ja maan välillä oli tämä 
Saatanan kuningaskunta - uskon että se on yhä siellä. Se oli yhä siellä, kun Paavali kirjoitti kirjeen 
efesolaisille 6:12, mikä tapahtui 30 vuotta sen jälkeen, kun Jeesus oli kuollut, herätetty kuolleista ja 
noussut taivaaseen. Toisin sanoen oli tilanne mikä tahansa se ei muuttunut Jeesuksen kuoleman, kuolleista 
heräämisen ja ylösnousemuksen takia. Jeesus nousi paljon korkeammalle kuin Saatanan kuningaskunta ja 
Saatanan kuningaskunta yhä säilyy paikallaan. Sitten enkeli sanoo Danielille, että olen tullut vastaamaan 
rukoukseesi. Ja sitten hän sanoi, että kun minä lähden joudun taistelemaan tieni läpi samoja enkeleitä 
vastaan ja sitten minä joudun taistelemaan muitakin Saatanan enkeleitä vastaan. Enkeli sanoi, että matkalla 
tänne Persian kuningaskunnan prinssi vastusti minua 21 päivän ajan. Joten 21 päivän ajan nämä enkelit 
taistelivat keskenään taivaissa. 

Sitten myös puhutaan Persian kuninkaista. King James -versiossa, jota käytämme, ymmärrän että 
prinssi oli korkein johtaja ja kuninkaat olivat alijohtajia. Mutta heillä kaikilla oli vastuullaan osa Persian 
kuningaskunnan alueesta. Se oli siihen aikaan laajin ja voimakkain valtio, jolla oli 127 provinssia.
Joten Saatanalla oli yksi superenkeli, jolla oli vastuullaan koko Persian kuningaskunta. Mutta tällä 
superenkelillä oli alijohtajia eli kuninkaita, jotka vastasivat kukin omasta alueestaan Persian 
kuningaskunnassa. Tämä ei ole teoriaa minulle, koska olen monissa tilanteissa ja olosuhteissa nähnyt, 
miten asia toimii. Oletetaan, että Persian kuningaskunnassa on suuria kaupunkeja - joita siellä tietenkin
myös oli. Minä arvelen, että jokaiselle suurkaupungille oli nimetty yksi alienkeli. Kun minä matkustan 
kaupungista toiseen palvelustyöni vuoksi olen havainnut, että ollakseni tehokas työssäni minun on 
hyvin usein tunnistettava siinä kaupungissa toimiva saatanallinen voima. Se on eri voima kaupungista 
toiseen siirryttäessä. Ja lisäksi Persian valtakunnassa oli useita kansallisuuksia. Minun havaintojeni 
mukaan on olemassa tietty saatanallinen enkeli, joka on nimetty tietylle rodulliselle ryhmälle. 
Esimerkiksi U.S. eli Yhdysvallat, joka on muodostettu monista eri roturyhmistä ja missä olen asunut 
yli 20 vuotta. 

Minun selvä havaintoni on, että jokaisella roturyhmällä on oma saatanallinen voimansa. Ja 
roturyhmän hengellisessä toiminnassa on tärkeää tunnistaa saatanallinen voima taustalla. Esimerkiksi 
Amerikassa on paljon mustia, negroja. Minulla ei ole ennakkoluuloja tummia kohtaan, rakastan heitä, 
minulla on tumma tytär. Mutta he ovat orjien jälkeläisiä. Olen havainnut, että mustat amerikkalaiset 
pääsevät vain tiettyyn pisteeseen asti - joku näyttää pysäyttävän heidät. Ja minun mielipiteeni on, että he 
tulivat orjina ja he ovat saaneet vapautensa maallisesti. Mutta hengellisesti he ovat yhä orjuuden hengen 
alaisuudessa. Paavali puhuu orjuuden hengestä kirjeessä roomalaisille kappaleessa 8, kun hän sanoo, 
että me emme ole vastaanottaneet orjuuden henkeä vaan Jumalan Hengen, joka tekee meistä Jumalan 
poikia ja tyttäriä. Ja kun Paavali puhuu orjuudesta, meidän on tarkasteltava kontekstia josta puhutaan. 
Hän puhuu uskonnollisesta legalismista, mikä tarkoitta joukkoa sääntöjä - tee tämä, älä tee tuota. 
Minun henkilökohtainen havaintoni on, että lähes kaikki mustat amerikkalaiset kirkot ovat erittäin 
legalistisia. Tuskin yksikään niistä tuntee Jumalan armon todellista vapautta. Mikä siihen on syynä? 

Syy on se, että tuota orjuuden henkeä ei koskaan ole käsitelty. Sillä on yhä huomattava valta 
ihmisiin, he ovat kristittyjä, monet heistä ja jotkut heistä ovat erittäin arvostettuja kristittyjä. Mutta 
ryhmänä heitä ei koskaan ole päästetty vapaaksi. Tarkastellaan toista ryhmää Amerikassa - Amerikan 
intiaaneja. 
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Periaatteessa Amerikka on vapauden maa - valitettavasti vapaus on viety liian pitkälle näinä 
päivinä. Se on maa, jossa lähes kuka tahansa voi vaurastua. Koska siellä on tietynlainen talous ja lait. 
Sinulla ei tarvitse olla filosofian tohtorin tutkintoa vaurastuaksesi - itse asiassa pärjäät todennäköisesti 
paremmin ilman sitä. Mutta on eräs ryhmä, joka ei koskaan ole vaurastunut - Amerikan intiaanit. He eivät 
ole menestyneet taloudellisesti, sosiaalisesti tai hengellisesti - he ovat vieläkin kammottavassa pimeydessä
hengellisesti. He harjoittavat pohjimmiltaan noituutta ja erittäin voimakasta noituutta kaiken lisäksi. 
Kyseessä on tragedia. Minun näkemykseni on, että ellei joku jolla on näkemys ja ymmärrys Amerikan 
intiaanien juuriongelmasta ja on valmistautunut osallistumaan hengelliseen sodankäyntiin heidän 
vapauttamisekseen, he pysyvät kahlittuna. 

Minä olen ollut tarpeeksi viisas ottaakseni esimerkkini kaukaisesta maasta. Mutta jos ajattelette 
hetken mitä olen sanonut ja pohditte sitä, tulette havaitsemaan, että on olemassa vastaavanlaisia periaatteita 
toiminnassa Aasiassa. Erittäin vahvoja periaatteita. Kun enkeli oli kertonut Danielille asiansa hän 
sanoi, että lähtiessään pois hänen pitää taistella tiensä läpi Persian kuningaskunnan prinssiä vastaan ja 
sen jälkeen Kreikan kuningaskunnan prinssiä vastaan. Miksi juuri Persia ja Kreikka? Koska oli neljä 
pakanakansaa, jotka hallitsivat Israelin kansaa ja Jerusalemia. Huomaatte siis, että hengellinen taistelu 
on kiivain siellä, minne Jumalan kuningaskunnan ongelmat ovat keskittyneet. Joten jos jossain on 
Jumala työssään, siellä on Saatanakin - hänen nimensä tarkoittaa vastustaja. Näettekö? Hän vastustaa 
Jumalan tarkoitusta ja Jumalan ihmisiä. Hän ei mahda sille mitään. Hän on oman luonteensa orja. Ne 
neljä menestynyttä pakanakansaa, jotka hallitsivat Israelia olivat Babylon, Persia, Kreikka ja Rooma. 

Danielin aikaan Persia oli johtavassa asemassa, mutta sitä seurasi Kreikka. Hengellinen 
sodankäynti liittyy Jumalan ihmisiin ja Jumalan tarkoituksiin ja on välttämätöntä käydä 
hengellistä sodankäyntiä, jotta Jumalan tarkoitus hänen ihmisilleen voidaan täyttää. Ja Daniel on 
täydellinen esimerkki kuinka rukous, paasto ja väliintulo voi muuttaa ihmisten historian kulun. 
Sallikaa minun seuraavaksi lukea jakeet, joita olen lainannut hyvin nopeasti. Daniel 10:2-3: "Niinä 
päivinä minä, Daniel, murehdin kolmen viikon päivät. Herkullista ruokaa minä en syönyt, ei liha eikä 
viini tullut minun suuhuni, enkä minä voidellut itseäni öljyllä, ennenkuin kolmen viikon päivät olivat 
loppuun kuluneet." Kolmen viikon jaksoa painotetaan. Enkeli joka tuli hänen luokseen sanoi erilaisia 
asioita. Sitten jakeessa 12 on tämä, mitä hän sanoi: "Ja hän sanoi minulle: "Älä pelkää, Daniel, sillä 
ensimmäisestä päivästä asti, jona sinä taivutit sydämesi ymmärrykseen ja nöyryyteen Jumalasi edessä, 
ovat sinun sanasi tulleet kuulluiksi; ja sinun sanojesi tähden minä olen tullut. Persian valtakunnan 
enkeliruhtinas seisoi vastustamassa minua kaksikymmentäyksi päivää, mutta katso, Miikael, yksi 
ensimmäisistä enkeliruhtinaista, tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne, Persian 
kuningasten tykö." 

Jos luemme pitemmälle Danielin kirjaa, havaitsemme, että arkkienkeli Mikael on vastuussa 
Jumalan ihmisistä eli Israelista. Ja raamatullinen tulkinta onkin, että missä tahansa arkkienkeli Mikael on 
kuviossa mukana, Israel on tapahtumien keskipisteessä siinä kohdassa historiaa, koska hän, Mikael, on
se enkeli, jonka tehtävänä on huolehtia Israelista. Ja uskokaa minua, se on aika vaativa työ. Daniel 
10:20 sanotaan: "Ja hän sanoi: "Tiedätkö, mitä varten minä olen tullut sinun tykösi? Nyt minä käyn 
jälleen sotimaan Persian enkeliruhtinasta vastaan, ja kun minä olen päässyt hänestä, niin katso: tulee 
Jaavanin enkeliruhtinas." Jaavanin tarkoittaa tässä tilanteessa Kreikkaa. Ja ymmärtääksemme oman 
historiamme tapahtumia meidän täytyy ymmärtää, että taustalla on toiminnassa saatanallisia voimia, 
jotka ovat todellinen selitys sille, mitä voimme havaita ihmiskunnan historian kulussa. 

Et voi todella ymmärtää ihmiskunnan historiaa, jos katsot asioita vain ihmisen näkökulmasta 
horisontaalisella tasolla. Koska todelliset voimat, jotka määräävät kansakuntien ja ihmisten kohtalot, ovat 
taivaissa. Ja sitten Daniel jatkaa 10:21 "Mutta minä ilmoitan sinulle, mitä on kirjoitettuna totuuden 
kirjassa. Eikä ole ketään muuta vahvistamassa minua heitä vastaan paitsi teidän enkeliruhtinaanne Miikael. 
Ja minä seisoin meedialaisen Daarejaveksen ensimmäisenä hallitusvuotena häntä vahvistamassa ja 
suojelemassa." Tämä on hyvä esimerkki Jumalan enkeleiden väliintulosta ihmisten historiassa. Miksi 
enkelit tulivat väliin? Vastaus on siinä, että Jumalan kansa, Israel, oli joutunut vallatuksi ja orjuutetuksi
Babylonian toimesta. Ja Daarejaves oli Persian hallitsija, joka tuhosi Babylonian kuningaskunnan ja 
näin ollen israelin kansa pääsi vapaaksi ja palasi omaan maahansa. Se oli Jumalan tarkoitus. 
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Joten horisontaalisen tason takana on pystysuuntainen taso ja enkeleiden voimaa työssään - sekä 
Jumalan että Saatanan enkeleitä. Ja ihmisen historiaa pitäisi selittää kaikkien näiden voimien 
yhteistoiminnan avulla. 

Miksi me kristittyinä olemme erityisasemassa? Siksi koska meille, ja vain ja ainoastaan meille, 
Jumala on antanut erityisaseman ja -aseet, joiden avulla me voimme tulla väliin käynnissä olevaan 
hengelliseen sodankäyntiin. Hallituksilla on sotavoimat ja aseet, mutta vain kristillisellä kirkolla on aseet, 
joiden avulla voimme tulla mukaan taisteluun hengen maailmassa taivaisssa. Ja viime kädessä se, joka 
voittaa taivaissa, lopulta päättää historian kulun. Kaikkein merkittävin asia historiassa, minkä voit tehdä, 
on rukoilla niiden asioiden puolesta taivaissa ja tulla väliin ja muuttaa näin kansakuntien historiaa. Daniel 
on tästä täydellinen esimerkki. Kuten jo mainitsinkin me olemme osallisia tässä sodassa, se ei ole 
vaihtoehto.

Ainoa asia jonka voit itse päättää on se, että oletko osallinen Jumalan kuningaskuntaan vai et. 
Jos olet Jumalan kuningaskunnan jäsen, olet sodassa Saatanan kuningaskuntaa vastaan. Sinä et voi päättää 
sitä itse. Sinun on vain varustauduttava ja opeteltava taistelemaan, koska muuten sinusta tulee uhri. 
Palataan takaisin efesolaiskirjeeseen 6, jossa Paavali välittömästi kerrottuaan Saatanan kuningaskunnasta 
taivaissa, sanoo, että meidän on parasta pukea yllemme taisteluvarusteet. Luen sen 
aika nopeasti alkaen jakeesta 13: " Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne 
pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet 
totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska, ja kenkinä jaloissanne alttius 
rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat 
nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä 
kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa 
kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;" Paavali sanoo, että paha päivä tulee 
jokaisen meidän kohdallemme ja siitä selvitäksemme pystyssä päin tarvitsemme varusteet, jotka on 
lueteltu. 

Nämä varusteet on otettu tuon ajan roomalaisen legioonan taisteluvarustuksesta ja siinä on kuusi 
varustetta, jotka hyvin nopeasti käymme läpi. Sinulla on siis ylläsi vyö, joka on totuus. Sinulla on 
rintapanssari, joka suojelee sydäntäsi vanhurskaudella - ei tekojen vanhurskaudella vaan uskon 
vanhurskaudella. Sitten sinulla on jaloissasi rauhan evankeliumin sandaalit suojanasi, jotka 
mahdollistavat marssimisen kauas ja nopeasti - aivan kuten tuon ajan legioonalaiset tekivät. Minulla on
nauhoitus, jossa käsitellään jokaista näistä kuudesta varusteesta - se on siis saatavilla, jos tarvitsette 
lisätietoa aiheesta. En halua kiirehtiä, mutta haluan päästä puolustuksesta hyökkäykseen. Jos jään 
jumiin puolustukseen, en pääse koskaan hyökkäysvaiheeseen. Uskon kilpi on ovenmuotoinen suoja, 
joka suojaa koko henkilön vihollisen palavilta nuolilta. Sitten laitat yllesi pelastuksen kypärän. Mikä 
merkitys on ihmisen päällä? Se sisältää ajatuksemme ja on niin tärkeää, että suojaamme omat 
ajatuksemme. Jumala on antanut meille kypärän - tässä sitä kutsutaan pelastuksen kypäräksi ja 1. 
tessalonikalaiskirjeessä 5:8 sitä kutsutaan pelastuksen toivon kypäräksi. Mikä suojelee ajatuksianne? 
Toivo. Sinun on oltava optimisti! Jos olet pessimisti, mielesi on avoin Saatanan hyökkäyksille. Minulla
on tästä aiheesta toinen viesti, koska se on jotain, minkä olen oppinut kokemuksen perusteella. Minä 
synnyin ja kasvoin pessimistinä ja kärsin tuskatiloista mielessäni kunnes ymmärsin, että minun on 
muututtava ja että minulla on kypärä mieleni suojaksi. Sitten meillä on sanan miekka - se tarkoittaa 
puhuttua Jumalan sanaa. 

Huomataan, että meillä on kuusi varustetta, jotka kaikki ovat puolustusvarusteita lukuun ottamatta 
viimeistä. Miekka on hyökkäysase, joka menee vain niin pitkälle kuin kätesi yltää. Mutta seitsemäs ase
on ASE. Se on jakeessa 18 ja se on kaikki rukous hengessä. Tämä on se tapa, jolla voimme purjehtia 
Saatanan kuningaskuntaan taivaissa - rukous hengessä. Joten meillä on seitsemän varustetta, joista viisi
on puolustusta varten. Kuudes on miekka, joka yltää niin pitkälle kuin kätesi. Seitsemäs on se, mitä 
kutsun Jumalan mannertenväliseksi ohjukseksi. Mikä se on? Kaikki rukoukset. Me voimme purjehtia 
Saatanan kuningaskuntaan kaikilla rukouksillamme. Matteus 12:ssa tarkastelemme yhtä jaetta ja ainoa 
asia, mitä haluan sen avulla tehdä, on stimuloida ajatteluanne. Ja se on paljon. Jos kirkko alkaisi 
ajattelemaan, me olisimme voittamattomia. Minua innostaa aina se, että Martti Luther aloitti 
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protestanttisen uudistuksen naulaamalla kirkon seinään noin 90 teesiä. Hän ei naulannut vastauksia. 
Mutta hän sai heidät ajattelemaan ja kun ihmiset alkoivat ajattelemaan, asiat alkoivat muuttumaan. 

Näettekö? On tärkeää, että opimme ajattelemaan. Olemme lukeneet Matteus 12:sta Jeesuksen 
selityksen kahdesta kuningaskunnasta. Seuraava jae on hyvin tärkeä. Matteus 12:29 "Taikka kuinka voi 
kukaan tunkeutua väkevän taloon ja ryöstää hänen tavaroitansa, ellei hän ensin sido sitä väkevää? Vasta 
sitten hän ryöstää tyhjäksi hänen talonsa." Tätä minä kutsun nimellä "vahvan miehen periaate". Jeesus 
kuvailee talon, jossa asuu vahva mies, despootti, julma hallitsija, jolla on talossaan orjia ja kaikenlaista 
varastettua tavaraa. Vahvalla miehellä on kaikki hallinnassaan ja sinne on erittäin vaikea mennä sisälle ja 
päästää orjia vapaaksi tai hakea varastetut tavarat oikeille omistajilleen. Ja koko ajan kun yrität vapauttaa 
orjia, joudut taistelemaan vahvaa miestä vastaan - saatat päätyä haavoitetuksi. Jeesus sanoo, että se ei ole 
looginen tapa tehdä sitä. Looginen tapa tehdä asia on ensin sitoa vahva mies, laittaa hänelle suukapula ja 
sitten vapauttaa orjat. Tämä on hengellinen periaate. Jos haluat menestyä missä tahansa tilanteessa, sinun 
täytyy tunnistaa, kuka on saatanallinen vahva mies siinä tilanteessa. Sitten sinun pitää sitoa vahva mies, 
minkä jälkeen voit tehdä sitä, mitä tilanteessa pitää tehdä. Mutta periaate on, että ensin sidotaan vahva 
mies. Sitten päästetään orjat vapaaksi. 

Kuten olen kertonut Saatanan kuningaskunta laskeutuu ylhäältä alas, tasolta toiselle, saatanan 
enkeliltä toiselle. Jokaisella tasolla on vastuualueensa ja alhaisimmalla tasolla alueet ovat aika pieniä. 
Yleensä ottaen emme aloita huipulta. Aloitat siitä, missä olet. Sitten opit sodankäynnin periaatteet ja 
etenet. Kohtaat ehkä kaupungin vahvan miehen ja jopa kansakunnan, mutta et tavallisesti aloita sieltä. Jos 
sinulla on ongelmia onnistua tekemään Jumalan tahto, jos sinulla on vaikeuksia saada hengellisiä 
läpimurtoja, ehkä ne ovat perheessäsi, ehkä ne on urallasi, ehkä ne on kirkossa, ja jos asiat eivät etene 
niin kuin niiden pitäisi edetä, mutta et vain ymmärrä ongelmaa. Minun ehdotukseni on, että luultavasti 
tilanteessa on olemassa vahva mies. Ja et todella tule olemaan voittoisa ennen kuin käsittelet vahvan 
miehen. Minä puhun kokemuksesta. Kerroin toissa päivänä, että minä olen suuren perheenä jäsen, 
jossa on noin 120 jäsentä. Ja perheemme koostuu adoptoiduista lapsista. Pohjimmiltaan se on hyvä 
perhe. Rakastamme toisiamme ja osallistumme keskenämme kaikenlaisiin tapahtumiin. Olemme 
yhteydessä toisiimme ympäri maailman. 

Kun ensimmäinen vaimoni kuoli ja ennen kuin menin naimisiin Ruthin kanssa, olin leski 2,5 
vuotta. Perheessämme on perinteenä kokoontua koko perheen kanssa jouluaattona. Ja juhlia ja normaalisti 
kokoonnumme meidän talossa. Tuohon aikaan minulla oli iso talo. Päivää ennen jouluaattoa minä 
pohdiskelin tulevaa yhteistä kokoontumista. Ja vaikka rakastamme toisiamme ja meillä on keskenään 
hyvät välit, aina kun paljon ihmisiä kokoontuu yhteen paikkaan, olen kokenut tietynlaista jännitystä ja 
painetta. Ja ajattelin itsekseni, että sen takana täytyy olla jotain. Makasin selälläni sängyllä noin klo 11 
illalla ja sanoin: "Jumala, mikä tämän takana todella on?" Ja aivan katon rajaan ilmestyi harmaa sumu. 
Ymmärsin että tämä oli se voima, joka tekee suhteet hankaliksi perheessänne. Kysyin Jumalalta, että 
mikä se on. Hän vastasi omahyväisyys. Mietin sitä hetken. Ajattelin ensimmäistä vaimoani, joka oli 
ihmeellinen kristitty. Mutta kuten niin monet ihmeelliset kristityt hänkin oli erittäin huolissaan siitä, 
että tekee oikean asian. Ja hänkin teki töitä sen eteen, että teki oikean asian. Ja se on askel kohti 
omahyväisyyttä. 

Sitten ajattelin itseäni ja havaitsin, että se selvästi sopii minuun. Ja pohdintojeni tulos 
oli, että perheemme oli omahyväisyyden voiman alla ainakin jossain määrin, koska sekä ensimmäinen 
vaimoni ja minä olimme avoimia sille. Perheen vanhempien tulisi olla perheessä sateenvarjo, joka 
suojelee perhettä. Mutta jos sateenvarjossa on reikä, siitä tulee läpi asiat, jotka eivät saisi tulla. 
Joten ajattelin, että ensimmäiseksi minä kadun, kiellän omahyväisyyden itsessäni. Koska en voi tehdä 
toisten ihmisten ongelmille mitään, jos minulla itselläni on sama ongelma. Ja niin minä tein. Ja sanoin:
"Jumala, omahyväisyyden voima perheemme yllä murtuu nyt Jeesuksen nimessä." Kun 
kokoonnuimme yhteen seuraavana päivänä, tilanne oli hyvin erilainen. Jokin joka oli painostanut 
meitä, ei ollut enää paikalla. Tämä on vain yksi esimerkki. Sinulla saattaa olla vastaava urallasi. Saatat 
olla kristitty liikemies ja haluat käyttää varasi ja lahjakkuutesi Herralle, mutta jostain syytä liiketoimesi
ei vain suju niin kuin sen pitäisi sujua. Juuri kun olet läpimurron partaalla, sinulle tulee turhautumista. 
Haluan ehdottaa sinulle, että liiketoiminnassasi saattaa olla vahva mies. En tiedä tarkalleen, mikä se 
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on. Se ei ole minun työni tietää. Se on sinun työsi selvittää asia. En kulje ympäriinsä selvittelemässä 
ihmisten ongelmia vaan opetan heitä selvittämään omat ongelmansa. Puhuttaessa kansakunnista sama 
pätee sielläkin. Olin Uudessa-Seelannissa, tunnen sen hyvin koska olen käynyt siellä ainakin 10 kertaa,
rakastan uusiseelantilaisia. Olin siellä kokouksessa muutama vuosi sitten ja opetin tästä aiheesta. Ja he 
kysyivät, mikä on vahva mies Uudessa-Seelannissa? Sanoin ettei ole minun tehtäväni kertoa teille vaan
se on teidän tehtävänne selvittää itse. He olivat johtajia. He jatkoivat, joten minä kysyin Jumalalta, että
ehkä hän näyttää minulle. Ja tunsin, että Jumala näytti minulle. Siellä oli paikalla hyvä ystäväni, 
uusiseelantilainen kristitty, joka tuli myöhässä kokoukseen ja siksi istui aivan salin takaosassa tytär 
vierellään. 

Ja he jatkoivat minun painostamistani, joten sanoin, että minä uskon että vahva mies Uudessa-
Seelannissa on välinpitämättömyys. He ovat hyvin lämpimiä, ystävällisiä ihmisiä, mutta he eivät ota 
elämää vakavasti. Ja heidän asenteensa on, että asia kyllä sitten joskus selviää. Ja sillä hetkellä kun 
sanoin tämän, takana istunut mies kääntyi tyttärensä puoleen ja sanoi, että se on välinpitämättömyys. 
Ja minun täytyy sanoa, että tuosta ajasta tähän päivään Uusi-Seelanti on ollut poliittisesti, sosiaalisesti 
ja hengellisesti menossa alamäkeen. Ja mikä on ongelma? Välinpitämättömyys. Totta. Niin kauan 
kunnes uusiseelantilaiset kristityt ottavat ongelman vakavasti, he eivät kykene käsittelemään riittävästi 
koko tilannetta. Olin Australiassa ja kohtasin saman asian. Ja minua painostettiin sielläkin ja kerroin, 
että uskoin, että Australian vahva mies on hylkääminen. Täytyy olla varovainen, mitä sanot 
australialaisille, mutta kuten tiedätte, tai ehkä ette tiedä, mutta Australia on perustettu 
rangaistussiirtokunnaksi. Vangituille annettiin mahdollisuus mennä Australiaan tai heidät pakotettiin 
menemään Australiaan. Joten australialaisten ajattelun takana on tämä tunne, että me olemme 
hylkiöitä. Ja Jumala antoi minulle kauniin profetian, kun opetin tästä aiheesta Australiassa eräälle 
uskonveljelle. Se kuului niin, että Jumala aikoo parantaa tämän kansakunnan. Jumalalla on 
myötätuntoa. Tosiasiassa Jumala kutsuu sitä kansaa syntyneeksi kahleissa. Mutta hän sanoo, että aikoo 
murtaa nuo kahleet. Uskon, että Australiaan on tulossa valtava herätys lähitulevaisuudessa. Jatketaan 
tätä. Mikä on Yhdysvaltojen vahva mies? No varmaankin useampia voimia, mutta oleellinen niistä on 
kapinointi. Yhdysvallat syntyi kapinan tuloksena. 

On hämmästyttävää, kun tarkastelemme historiaa niin me britit kutsumme sitä Amerikan 
Yhdysvaltojen itsenäisyystaisteluksi. Amerikkalaiset itse kutsuvat sitä vallankumoukseksi. Minä en 
kritisoi ketään siihen osallistunutta vaan olisin tehnyt aivan samoin, jos olisin ollut siihen aikaan 
osallisena. Mutta totuus on se, että kansakunta syntyi kapinan tuloksena. Ja mikä asia kulkee kapinan 
kanssa käsi kädessä? Noituus. Ja toinen voima Yhdysvaltojen päällä on noituus. Nämä ovat vain 
yksinkertaisia esimerkkejä. Miten minä päädyin tähän? Mikä on brittiläisten ongelma? Britit ovat 
monimutkaisia ihmisiä. Jos haluat tietää eron amerikkalaisen ja brittiläisen välillä, ja minä olen niitä 
molempia, niin amerikkalaiset sanovat kuinka hyviä he ovat mutta britit olettavat sinun tietävän ilman 
että sinulle on siitä kerrottu. Vahva mies Iso-Britanniassa on ylpeys. En sano näitä kritisoidakseni vaan 
minun tehtäväni on diagnosoida, jotta ongelma voidaan käsitellä. 

Tarkastellaan joitain aseita, joita voimme käyttää ennen kuin lopetamme. Ensinnäkin rukous. 
Matteus 18:18: "Totisesti minä sanon teille: kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on oleva sidottu 
taivaassa, ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa." Tämä on valtava lause. 
Kreikankielessä tuo tarkoittaa sitä, että mikä tahansa on sidottu maassa on oleva sidottuna taivaissa. 
Joten sillä hetkellä kun sinä sidot sen maassa, se sidotaan taivaassa. Meillä on voima tulla väliin 
taivaan maailmassa. Jos täytämme ehdot maassa ja sidomme jonkin maassa, se on sidottu sillä hetkellä
taivaassa. Tai minkä tahansa me vapautamme maassa, on vapautettu taivaassa. Jos jokin perhe, yhteisö 
tai kansakunta on sidottu johonkin saatanalliseen voimaan ja sinä vapautat sen maassa, se on 
vapautettu taivaassa. Ja jos sidot jonkun saatanallisen voiman maassa ja katsot ylös taivaaseen, se on 
sidottu myös siellä.

Tavallaan me emme odota Jumalaa vaan Jumala odottaa meitä. Ja passiivinen asenne on tuskin 
koskaan Jumalan mieleen. Mutta Jeesus liittää siihen joitain ehtoja. "Ja edelleen jos kaksi teistä on yhtä
mieltä maassa ja kysyy mitä tahansa, sen heille antaa minun Isäni taivaassa." Tämä sana olla yhtä 
mieltä kreikan kielessä tarkoittaa sinfoniaa. Joten ehto joka liittyy sitomiseen ja vapauttamiseen on 
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kyky olla harmoniassa. Jos kaksi ihmistä on harmoniassa rukouksessa ja kysyy mitä tahansa, he saavat 
sen. Mutta ei ole helppoa olla harmoniassa. Minä uskon, että syy tuolle lupaukselle on se, että ainoa 
tapa jolla voimme olla harmoniassa on Pyhän Hengen kautta. Ja jos olemme harmoniassa Pyhässä 
Hengessä me olemme harmoniassa sen suhteen, mitä Jumala haluaa. Mutta se on valtava haaste 
erityisesti kristityille pariskunnille. Jos mies ja vaimo pystyvät olemaan harmoniassa he saavat mitä 
tahansa he rukoilevat. Mutta ei ole helppoa olla harmoniassa. Kuinka moni teistä on samaa mieltä 
kanssani? On melko helppoa olla lähes harmoniassa, mutta jokainen tietää millaista on musiikillisesti 
lähes harmoniassa oleminen - sietämätöntä. Ja paholainen taistelee kaikin voimin, jotta ette olisi 
harmoniassa, koska hän pelkää sitä. Ja sitten siinä sanotaan, että kiitoksen antaminen on toinen erittäin 
suuri ase. 

Sallikaa minun näyttää jotain erittäin mielenkiintoista Jeesuksen palvelutyöstä. Johannes 6:11: "Ja 
Jeesus otti leivät ja kiitti ja jakeli istuville; samoin kaloistakin, niin paljon kuin he tahtoivat." Jeesus ei 
rukoillut. Hän ainoastaan sanoi kiitoksen viidestä leivästä ja kahdesta kalasta, jotka riittivät 
ruokkimaan 5000 ihmistä. Ja hieman myöhemmin Johannes 6:23: "Kuitenkin oli muita venheitä tullut 
Tiberiaasta lähelle sitä paikkaa, jossa he olivat syöneet leipää, sittenkuin Herra oli lausunut kiitoksen." 
Mikä vapautti ihmeen? Kiitoksen lausuminen ääneen. Ja sitten ylistys. Psalmi 8:2 "Lasten ja imeväisten 
suusta sinä perustit voiman vastustajaisi tähden, että kukistaisit vihollisen ja kostonhimoisen." Kuka on 
kostonhimoinen vihollinen? Saatana. Miksi saatana pitää vaientaa? Koska hän syyttää koko Jumalan 
valtaistuinta. Miksei Jumala hiljennä häntä? Koska Jumala sanoo, että hän antaa meille ihmisille aseet 
hänen hiljentämisekseen. Apostolien teot 16: Paavali ja Silas ovat vankilassa - parhaiten vartioidussa 
sellaisessa. Heidän kätensä ja jalkansa oli sidottu. He rukoilivat keskiyöllä ja ylistivät Herraa, jolloin 
Jumala lähetti maanjäristyksen. Kaikki vankilan ovet aukenivat. 

Mikä vapautti maanjäristyksen? Ylistys. Sitten on vielä julistus/kuulutus (proclamation 
englanniksi). Tämä on se, johon Ruth ja minä keskitymme näinä päivinä. Jumala kutsui Mooseksen 
vapauttamaan Israelin Egyptistä. Hän sanoi: "Jumala, minulla ei ole mitään." Jumala sanoi, mikä on tuo 
kädessäsi? Mooses sanoi, että se on minun paimenen sauvani. Jumala sanoi, että heitä se maahan, jolloin se 
muuttui käärmeeksi. Mooses juoksi karkuun omaa sauvaansa. Hän ei  ymmärtänyt sitä voimaa, joka 
hänellä oli käsissään. Jumala sanoi, että kaikki mitä tarvitset Israelin vapauttamiseksi on tuo sauva. Mene 
takaisi ja käytä sitä. Ja jos luette tarinan niin tuon yhden sauvan avulla Mooses vapautti Egyptistä Israelin. 
No te sanotte, että minulla ei ole mitään. Jumala sanoo, että mitä sinulla on käsissäsi. Raamattu. Se on 
kaikki mitä tarvitset. Ottakaa vain tuo sauva ja ojentakaa se eteenpäin. Kuinka ojennan sen? Tekemällä 
julistuksia siitä, mitä Raamattu sanoo sinusta. Ruthinlla ja minulla ei mene päivääkään ilman, että 
tekisimme julistuksen. 

Tehdään Deuteronomia 33:25: "Rautaa ja vaskea olkoot sinun salpasi; ja niinkuin sinun päiväsi, 
niin olkoon sinun voimasikin. Ei kukaan ole niinkuin Jesurunin Jumala, joka kulkee taivasten yli sinun 
apunasi ja korkeudessaan pilvien päällitse. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat 
iankaikkiset käsivarret. Hän karkoitti viholliset sinun tieltäsi, hän sanoi: 'Hävitä!' Näin Israel asuu turvassa, 
Jaakobin lähde erillänsä viljan ja viinin maassa, jonka taivaskin tiukkuu kastetta. Autuas olet sinä, Israel; 
kuka on sinun vertaisesi! Sinä olet kansa, jota Herra auttaa, hän, joka on sinun kilpesi ja suojasi, sinun 
miekkasi ja korkeutesi. Vihollisesi mielistelevät sinua, ja sinä astut heidän kukkuloillansa." ”Katso, hän 
tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan 
sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen. 

"Minä olen A ja O", sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias.” (Johanneksen 
ilmestys 1:7-8)
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Derek Prince – Kuinka puran sukupolvien yli siirtyvät kiroukset, osat 1 ja 2
Video:     https://www.youtube.com/watch?v=EfhO3bLjRuU  

Kirous ja siunaus mainittu Raamatussa

-600 kertaa siunaus

-300 kertaa kirous

On Jumalan tahto, että Jeesuksen sovitustyön kautta jokainen kristitty voi vapautua ja nauttia 

siunauksista. Derek Prince on saanut nähdä kaikkialla, missä hän on matkustanut, että ihmiset sietävät 

kirouksia sen sijaan, että nauttisivat siunauksista. Hän uskoo, että syy siihen on se, että kristityt eivät 

tunnista kirouksia ja kun he tunnistavat ne, he eivät tiedä kuinka päästä niistä eroon ja 

kuinka he pääsisivät osallisiksi siunauksista.

Määritelmä Sekä siunaukset että kiroukset ovat yliluonnollisen voiman välikappaleita. On 

erittäin tärkeää ymmärtää, että emme käsittele tässä jotain, mikä on puhtaasti luonnollista. Ne ovat hyvää, 

jos ne ovat siunauksia. Ja pahaa, jos ne ovat kirouksia. Eräs ominainen piirre on, että ne jatkuvat 

sukupolvesta seuraavaan. Usein niin kauan kunnes joku tietää, miten katkaista kirous. Seurauksena monet 

meistä kohtaavat tänään asioita, koska jotain on tapahtunut useita sukupolvia sitten. Ja sinun on jäljitettävä 

siunauksen tai kirouksen lähde menneisyydessä. Ja alkaa toimimaan sopivalla tavalla päästäksesi vapaaksi. 

Ne ovat yleensä sanoja - siunauksien ja kirouksien välikappaleita. Sanat jotka puhutaan, sanat jotka 

kirjoitetaan tai yksinkertaisesti sanat, jotka lausutaan sisäisesti. Sekä kiroukset että siunaukset voivat 

välittyä fyysisten esineiden avulla.Kirjoituksissa sanotaan millaisessa muodossa siunaukset ja kiroukset 

voivat esiintyä. 

Vanhassa Testamentissa Deuteronomia 28:n pääsiunaukset:

1. ilo, riemu

2. tuottavuus

3. terveys

4. vauraus

5. voitto

6. vaikutusvalta (pää)

7. yläpuolella (voima)

Vanhassa Testamentissa Deuteronomia 28:n pääkiroukset:

1. nöyryytys

2. tuottamattomuus, karuus, hedelmättömyys, maho, steriili

3. kaikkinainen sairaus

4. köyhyys ja epäonnistumiset

5. häviö

6. avuttomuus (häntä)

7. alapuolella (heikkous)

Merkkejä kirouksesta:

-mielen/tunteen hajoaminen 

-toistuva/krooninen sairaus

-naisten ongelmat

-avioliiton purkautuminen/vieraantuminen perheestä

-jatkuva taloudellinen riittämättömyys

-tapaturma-alttius

-itsemurhataipumus/historia ja epäluonnolliset kuolemat
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Kirouksen "kuva" - Pitkä, paha käsi - menneisyyden varjo. Saatat nähdä muiden ihmisten 

kävelevän auringon valossa, mutta et itse koskaan pääse sinne! Et vaikka kuinka yrität! Siitä tulee elämäsi 

tarina. Kun saavutat jotain, joudut pian pettymään! Sananlaskut 26:2: ”Kuin liitävä lintu, kuin lentävä 

pääskynen on aiheeton kirous: ei se toteen käy.” Tässä sanotaan siis, ettei kirous tule aiheetta. On siis aina 

olemassa joku syy, joka aiheuttaa kirouksen. Kokemukseni mukaan on aiheellista tai jopa välttämätöntä 

selvittää kirouksen aiheuttaja. 

Pääsyyt kirouksiin - ET kuuntele Jumalaa - ET tee, mitä Hän sanoo. Deuteronomia 28:1-2: "Jos 

kuulet Herran, sinun Jumalasi, ääntä ja pidät tarkoin kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä 

sinulle annan, niin Herra, sinun Jumalasi, asettaa sinut korkeammaksi kaikkia kansoja maan päällä. Ja 

kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinut, jos kuulet Herran, sinun 

Jumalasi, ääntä." 

Painotus King James -Raamatussa on kuunnella herkeämättä Jumalan ääntä, mikä on 

käännös hepreankielisestä lauseesta kuunnella kuuntelua - painotus on Jumalan äänen kuuntelussa. Tämä 

on pääsyy siunauksiin. Ja päinvastainen on pääsyy kirouksiin. Deuteronomia 28:15 "Mutta jos sinä et 

kuule Herran, sinun Jumalasi, ääntä etkä tarkoin pidä kaikkia hänen käskyjänsä ja säädöksiänsä, jotka minä 

tänä päivänä sinulle annan, niin kaikki nämä kiroukset tulevat sinun päällesi ja saavuttavat sinut."

Kirouksien lähteet

Exodus 20:3-5: "Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä 

mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä 

niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, 

olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka 

minua vihaavat;" Jos menet ennustajalle, jonka Jumala on sanassaan kieltänyt, asetat itsesi 

alttiiksi ennustajan takana olevalle voimalle. On olemassa yksi ylitse muiden oleva syy kirouksiin - suurin 

ja yleisin syy kirouksiin ihmisten elämässä johtuu kahden ensimmäisen käskyn rikkomisesta kymmenestä 

käskystä. Derek uskoo, että et voi rikkoa noita kahta ja olla joutumatta kirouksen alle. Sinä et saa tunnustaa 

mitään muuta jumalaa kuin todellisen ja ainoan Jumalan. Huomaa, että joka kerran kun etsit ratkaisua 

ongelmaasi tai tietoa ongelmaasi jostain muusta lähteestä kuintodelliselta Jumalalta, teet itse asiassa tuosta 

tiedonlähteestäsi toisen jumalasi todellisen ja ainoan Jumalan rinnalle! Joten jos menet ennustajalle 

saadaksesi tietoa tulevaisuudestasi, josta Jumala on sanonut, ettei niin tule tehdä, ennustajan kautta sinä 

teet hänen takanaan olevasta voimasta oman jumalasi. Jos olet osallisena missä tahansa salatieteen 

harjoittamisessa, jotka kieltävät Raamatun totuuden, kaikissa tapauksissa, sinä teet itsellesi jumalan, joka ei 

ole todellinen Jumala.

Deuteronomia 27:15: "Kirottu olkoon se, joka tekee jumalankuvan, veistetyn tai valetun, taitajan 

käden tekemän, kauhistukseksi Herralle, ja joka salaa sen pystyttää'. Ja kaikki kansa vastatkoon ja 

sanokoon: 'Amen'." Tämä on epäjumalan palvelemista.

Deuteronomia 27:16: "Kirottu olkoon se, joka häpäisee isäänsä tai äitiänsä. Ja 

kaikki kansa sanokoon: 'Amen'."

Deuteronomia 27:17: "Kirottu olkoon se, joka siirtää lähimmäisensä rajan. Ja 

kaikki kansa sanokoon: 'Amen'."

Deuteronomia 27:18: "Kirottu olkoon se, joka vie sokean harhaan tieltä. Ja kaikki 

kansa sanokoon: 'Amen'." 

Deuteronomia 27:19: " Kirottu olkoon se, joka vääristää muukalaisen, orvon tai 

lesken oikeuden. Ja kaikki kansa sanokoon: 'Amen'."

Deuteronomia 27:20: "Kirottu olkoon se, joka makaa äitipuolensa kanssa, sillä hän 
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nostaa isänsä peitteen. Ja kaikki kansa sanokoon: 'Amen'. "

Deuteronomia 27:21: "Kirottu olkoon se, joka sekaantuu eläimeen. Ja kaikki kansa 

sanokoon: 'Amen'. "

Deuteronomia 27:22: "Kirottu olkoon se, joka makaa sisarensa, isänsä tyttären tai 

äitinsä tyttären, kanssa. Ja kaikki kansa sanokoon: 'Amen'. "

Deuteronomia 27:23: "Kirottu olkoon se, joka makaa anoppinsa kanssa. Ja kaikki 

kansa sanokoon: 'Amen'. "

Deuteronomia 27:24: "Kirottu olkoon se, joka salaa murhaa lähimmäisensä. Ja kaikki

kansa sanokoon: 'Amen'. "

Deuteronomia 27:25: "Kirottu olkoon se, joka ottaa lahjuksen surmatakseen 

viattoman. Ja kaikki kansa sanokoon: 'Amen'. "

Deuteronomia 27:26: "Kirottu olkoon se, joka ei pidä tämän lain sanoja eikä täytä 

niitä. Ja kaikki kansa sanokoon: 'Amen'." 

On olemassa ihmisiä, jotka voivat pelastua, puhua kielillä ja mennä taivaaseen kuoltuaan, mutta 

siltikin heidän elämästään puuttuu jotain, jos he eivät kunnioita vanhempiaan. Ei heidän tarvitse olla samaa 

mieltä vanhempiensa kanssa kaikesta, mitä he sanovat. Ei heidän tarvitse tehdä kaikkea, mitä vanhemmat 

sanovat. Mutta siltikin heidän on kunnioitettava vanhempiaan. Kerron tarinan nuoresta miehestä, 

jolla oli erittäin huono suhde isäänsä. Hänen isänsä kuoli ja oli haudattuna kaupungin hautausmaalla. Kun 

tämä jae iskostui nuoren miehen mieleen ja sydämeen, hän tuli katumapäälle ja ajoi 1600 kilometriä isänsä 

haudalle. Siinä hän pyysi anteeksi huonoa asennettaan ja kaikkia rikkomuksiaan ja itki sydämensä isänsä 

haudalle. Tuosta sovinnon hetkestä eteenpäin hänen elämänsä suunta muuttui täysin. En keksi ketään niin 

avutonta kuin syntymätön lapsi äitinsä kohdussa. Sen vuoksi, minä en henkilökohtaisesti tee palvelustyötä 

abortin tehneelle äidille, koska tuo äiti on kirouksen alla. En sano, että kyseinen henkilö on kirouksen alla 

lopun elämäänsä. Toinen asia, mikä johtaa väistämättä kiroukseen on laiton (avioton) seksi kuten 

alaikäiseen sekaantuminen. Arviot sanovat, että alle 10 vuotiaista tytöistä Britanniassa 25% on joutunut 

seksuaalisen väärinkohtelun kohteeksi ja 20 % vastaavan ikäisistä pojista. 

Genesis 12:3: ”Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja 

sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä." Tämä on Jumalan suojelusta hänen lapsilleen. 

Koska joka kerran kun Jumala on siunannut jonkun henkilön, tuo henkilö väistämättä joutuu pahuuden ja 

paholaisen hyökkäyksen kohteeksi. Sen vuoksi Jumala on sanonut: ”Jokainen joka kiroaa sinut, minä 

kiroan hänet.” Kyseessä on Jumalan erityissuojelus kyseistä henkilöä kohtaan.

Jeremia 17:5-6: ”Näin sanoo Herra: Kirottu on se mies, joka turvaa ihmisiin ja tekee lihan 

käsivarreksensa ja jonka sydän luopuu Herrasta. Hän jää alastomaksi arolle eikä näe mitään onnea tulevan; 

hän asuu poudan polttamissa paikoissa erämaassa, asumattomassa suolamaassa.” Huomatkaa tässä, että 

kyseessä on erittäin hyvä kuvaus henkilöstä, joka on kirouksen alla. Siunaukset ovat kaikkialla hänen 

ympärillään, mutta hän itse elää suola-aavikolla. Mikä on tässä tapauksessa kirouksen syy? Luottaminen 

omaan voimaan ja unohtamalla Herran armo ja sana. Tämä on tilanne nykykirkossa monissa paikoissa. 

Kirkkojen pitäisi olla Jumalan siunauksen alla ja nauttia Pyhän Hengen vierailusta ja yliluonnollisista 

merkeistäja ihmeistä, mutta Jeremia 17:5:n noudattamatta jättäminen on tuonut kirouksen kirkon ylle. 

Sakarja 5:1-4: ”Minä nostin jälleen silmäni, ja katso: oli lentävä kirjakäärö. Ja hän sanoi minulle: 

"Mitä sinä näet?" Minä vastasin: "Minä näen lentävän kirjakäärön, kahtakymmentä kyynärää pitkän ja 

kymmentä kyynärää leveän". Hän sanoi minulle: "Tämä on kirous, joka käy yli kaiken maan. Sillä tämän 

kirouksen mukaisesti siitä puhdistetaan pois jokainen varas, ja jokainen vannoskelija puhdistetaan siitä 

pois. Minä lasken sen irti, sanoo Herra Sebaot, ja se menee varkaan kotiin ja sen kotiin, joka vannoo väärin 

minun nimeeni. Se jää sisälle hänen kotiinsa ja kalvaa sen loppuun asti, sekä sen puut että sen kivet." Tässä 
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havaitaan, että kirouksen alle joutuvat kaikki, jotka varastavat tai valehtelevat ja vannovat väärin Herran 

nimeen. Merkittävää on havaita se, että kirouksella on korroosiovaikutus henkilön kotiin ja sen 

lähiympäristöön. Tämä on hyvä kuvaus kirouksen luonteesta, mikä kannattaa pitää mielessä, kun puhutaan 

kirouksista. Käytännön sovelluksena kerron teille tämän. Tehän täytätte joka vuosi verotodistuksen, jossa 

vannotaan, että tämä on totuus, koko totuus ja ainoastaan totuus. Muistakaa, että jos olette epärehellisiä 

verotodistuksen täyttämisessä, tealtistatte itsenne kiroukselle.

Malakia 3:8-10: ”Riistääkö ihminen Jumalalta? Te kuitenkin riistätte minulta. Mutta te sanotte: 

"Missä asiassa me sinulta riistämme?" Kymmenyksissä ja antimissa. Te olette kirouksella kirotut, kun te, 

koko kansa, riistätte minulta. Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi 

ravintoa, ja siten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot: totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja 

vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti.” Minä en opeta, että kaikkien kristittyjen pitäisi maksaa 

kymmenyksiä, koska käsitykseni mukaan Uusi Testamentti sanoo, että kyseessä ei ole laki vaan armo. 

Mutta minä ehdottaisin teille nyt, että armon pitäisi tehdä meidät anteliaammiksi kuin laki. Koska 

Uuden Testamentin mukaan meillä on parempi liitto Jumalan kanssa ja paremmat lupaukset kuin 

israelilaisilla oli Mooseksen aikaan, joten voisimmeko tarjota Herralle vähemmän kuin israelilaiset. Mutta 

minä sanon tämän yhden asian: kitsaus Jumalaa kohtaan tuo yllesi kirouksen. On erittäin heikkoa talouden 

hoitoa olla kitsas Jumalaa kohtaan. Kun kirkossa kiertää kolehtihaavi, teidän ei kannata antaa dollaria, 

puolta dollaria tai viittä senttiä. Teidän ei tarvitse antaa mitään, koska Jumala ei tarvitse juomarahojanne. 

Tässä asiassa on paljon epäkunnioitusta kirkossa tänä päivänä. Kyseessä on kuitenkin Jumala, jolle raha 

annetaan. Meidän pitäisi havaita, että antaminen on osa ylistystä ja meidän pitäisi antaa ylistäen Herraa. 

Galatalaiskirje 1:8-10: ”Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, 

joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Niinkuin ennenkin olemme 

sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette 

saaneet, hän olkoon kirottu. Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla 

mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija.” Tämä on 

yksinkertaisuudessaan sitä, että Jumala ei ota lainkaan huomioon sellaisia henkilöitä, jotka saarnaavat 

evankeliumia, joka ei ole totta. Kun otetaan galatalaiskirje 1:8-10 ja Malakia 3:8-10 ja laitetaan ne yhteen, 

minä ihmettelen, että nykypäivän kirkossa on lainkaan siunausta jäljellä. Ja kun siihen vielä lisätään 

Sakarja 5:1-4, me tiedämme, mitä meidän pitää tehdä. Meidän on kaduttava ja tehtävä käännös. 

On olemassa useita eri määritelmiä uskolle. Mutta minä tarjoan teille yksinkertaisen: usko on 

Jumalan ottamista vakavasti. Se on sitä, kun otamme Raamatun vakavasti. Olemme tulleet tämän osion 

loppuun, joten esitän teille lyhennelmän siitä, mitkä ovat kirouksien pääsyyt (tärkeysjärjestyksessä):

1. väärät jumalat, epäjumalien palvonta ja salatieteet

2. epäkunnioitus omia vanhempia kohtaan

3. petos naapuria kohtaan

4. epäoikeudenmukaisuus heikkoa tai avutonta kohtaan

5. avioton tai epäluonnollinen seksi tai lapsiin sekaantuminen

6. muukalaisviha (antisemitismi)

7. luottaminen omiin kykyihin (enemmän kuin Jumalan armoon)

8. varkaus tai väärä vala

9. kitsaus Jumalaa kohtaan

10. evankeliumin vääristely

Olin 5,5 vuotta Iso-Britannian armeijan palveluksessa 2. maailmansodassa. Kuulin useita saarnoja 

eri henkilöiden esittämänä. Silloin en vielä tuntenut evankeliumiaenkä Herraa. En muista yhdenkään 

kappalaisen saarnanneen evankeliumia. Tämä on valtava asia, joka on meidän edessämme. Olemme tulossa 
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tämän jakson päätökseen ja seuraavaksi tulemme erittäin tärkeään osioon. Sen aiheena on, kuinka pääsen 

eroon kirouksista. Pyydän teitä säilyttämään rukouksellisen asenteen koko ajan. En tarkoita, että teidän 

pitäisi puhua vieruskaverillenne vaan säilyttäkää tämä sama asenne, joka teillä on nyt. Jumalan voitelu on 

päällänne ja Herralla on tänään paljon annettavaa monille teistä. Älkääantako tuon voitelun haihtua pois 

päältänne. Älkää antako vihollisen huijata teitä pois tuon voitelun alta. Säilyttäkää asenne, joka 

mahdollistaa teille kirouksien purkamisen ja siunauksien vastaanottamisen.

Sukupolvien yli siirtyvien kirouksien purkaminen - Derek Prince - Osa 2
Tässä jaksossa yritän antaa kuvan, jolla yleisimmät kiroukset toimivat ihmisten elämässä. Kerron 

myös muutaman perussyyn, jotka aiheuttavat kirouksia. Pääsyy kiroukseen on se, että emme kuuntele 

emmekä kuule Jumalan ääntä emmekä tee niin kuin Hän sanoo. Jumalaa miellyttävän toiminnan 

unohtaminen ja täydellinen kunnioittamatta jättäminen ovat hyviä tapoja joutua kirouksen vaikutuspiiriin. 

Tärkein yksittäinen syy kiroukseen on: väärät jumalat, epäjumalien palvominen ja salatieteet. 

Katsomme seuraavassa muutamia erityisiä syitä, joille Jumala on asettanut kirouksen. Kerron teille noin 

puoli tusinaa syytä kiroukseen nopeahkosti, jotta pääsemme jakson todelliseen aiheeseen, joka on: kuinka 

pääsemme eroon kirouksista. Kokemukseni mukaan monet ihmiset eivät tiedä, että heidän pitäisi päästä 

vapaaksi kirouksesta ennen kuin he ensin ymmärtävät, kuinka kirous on alunperin tullut heidän elämäänsä. 

Yksittäinen syy kiroukseen ovat miehet, jotka puhuvat Jumalan nimessä ja toimivat  Hänen 

äänenään. Joosua oli johtaja ja Jumalan äänitorvi, joka johti ihmisiä Jerikon valloituksessa. Hän sanoo 

Joosua 6:26: ”Siihen aikaan Joosua vannotti tämän valan: "Kirottu olkoon Herran edessä se mies, joka 

ryhtyy rakentamaan tätä Jerikon kaupunkia. Sen perustuksen laskemisesta hän menettäköön esikoisensa ja 

senporttien pystyttämisestä nuorimpansa." Kyseessä on erittäin tarkka kirous. Tässä kirouksessa ne, jotka 

rakentavat Jerikon kaupungin uudelleen, menettävät kaksi lastaan. Uskon, että suurin osa israelilaisista on 

unohtanut tämän kirouksen – se on jäänyt muinaiseen historiaan. Mutta 500 vuotta myöhemmin, kuningas 

Ahabin aikaan, hän teki juuri tuon, jolle Joosua oli asettanut kirouksen. Ja tämä on sitä, mitä tapahtui 1. 

kuningasten kirjassa 16:34: ”Hänen aikanansa [Ahab] beeteliläinen Hiiel rakensi uudelleen Jerikon. Sen 

perustuksen laskemisesta hän menetti esikoisensa Abiramin, ja sen ovien pystyttämisestä hän menetti 

nuorimpansaSegubin, Herran sanan mukaan, jonka hän oli puhunut Joosuan, Nuunin pojan, kautta.” 

Olen usein miettinyt, että mitähän tuohon aikaan lääkärit olisivat sanoneet näiden

kahden nuoren miehen kuolinsyyksi. Olisivatko he havainneet, että kuolemat oli aiheuttanut kirous, joka 

oli lausuttu 500 vuotta aikaisemmin. Yksi periaate, joilla kiroukset toimivat on se, että ne jatkavat 

toimintaansa niin kauan kunnes, jokin purkaa ne. Toinen huomattava esimerkki löytyy 2. Samuel 1:21:stä, 

kun kuningas Saul ja hänen poikansa Joonatan olivat saaneet surmansa Gilboan vuorilla taistelussa 

filistealaisia vastaan. Teidän täytyy ymmärtää, että Daavidin voimakkaan murheen aiheuttaja ei ollut 

pelkästään tosiasia, että Joonatan oli hänen rakas ystävänsä tai että jopa Saul oli surmattu vaan se, että 

epäjumalankuvien palvojat voittivat todellista Jumalaa palvelevan kansan. Koska filistealaiset olivat 

epäjumalankuvien palvojia ja kun he löysivät Saulin ja Joonatanin ruumiit, he turmelivat ne ja leikkasivat 

niiden päät irti ja ripustivat ne Bestchenin kaupungin muuriin ja julistivat voittoaan kaikissa epäjumalille 

omistetuissa temppeleissään. Teidän täytyy ymmärtää, että kun tuohon aikaan kaksi valtiota taisteli 

keskenään, kyseessä ei ollut vain valtioiden välinen sota vaan kyseisten valtioiden jumalien välinen 

taistelu. Kun yksi valtio oli voittoisa sodassaan, se oli voitto tuon valtion jumalalle. Ja tämä aiheutti 

Daavidille suurimman surun, koska hän palveli todellista elävää Jumalaa ja he hävisivät epäjumalankuvia 

palvovalle kansalle.

2. Samuel 1:21: ”Te Gilboan vuoret, älköön teille kastetta tulko, älköön sadetta, älköön peltoja,

joista anteja uhrataan. Sillä siellä on poisviskattuna sankarien kilpi, Saulin kilpi, öljyllä voitelematonna.”
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Huomattavaa tässä surunvalittelussa on se, että se lausuttiin yli 3000 vuotta sitten. Ja nyt tällä vuosisadalla

(1900-luku), kun juutalaiset ovat palanneet omaan maahansa, he ovat alkaneet istuttaa puita ja viljellä

kaikkia alueita maassaan. Ja he ovat olleet hämmästyttävän onnistuneita kasvattamaan puita vuorillaan.

Mutta kun he tulivat Gilboan-vuorille, he kohtasivat täysin odottamattomia ongelmia yrittäessään saada

puita kasvamaan siellä. Joten Daavidin lausumat sanat 3000 vuotta aikaisemmin, yhä vaikuttavat Gilboan

vuorilla.

Profeetta Elisa oli tottunut parantamaan Naemanin, assyrialaisen, sairauksia Jumalan voimalla. 

Elisa oli kieltäytynyt ottamasta vastaan lahjaa tekemästään parannustyöstä, jotta Naeman ei voisi ajatella 

pystyvänsä maksamaan omasta parantumisestaan. Mutta Elisan palvelija Geehan ajatteli, että oli sääli 

jättää ottamatta lahjaa Naemanilta. Geehan juoksi Naemanin perässä Elisan tietämättä ja pyysi rahaa ja 

vaatteita, palasi takaisin ja kätki rahat ja vaatteet luullen, että Elisa ei tiennyt tästä mitään. Elisa kuitenkin 

sanoi Geehanille: "Eikö minun henkeni kulkenut sinun kanssasi, kun eräs mies kääntyi vaunuissansa sinua 

vastaan?Oliko nyt aika ottaa hopeata ja hankkia vaatteita, öljytarhoja, viinitarhoja, lampaita, raavaita, 

palvelijoita ja palvelijattaria? Naemanin pitalitauti tarttuu sinuun ja sinun jälkeläisiisi ikiajoiksi." Ja 

Geehasi lähti hänen luotansa lumivalkeana pitalista.” (2. Kun. 5:26-27)

Kuten tässäkin esimerkissä havaitaan, kirous on pysyvä niin kauan, kunnes joku tai jokin purkaa 

sen. Joku kysyy, pystyykö Jumalan palvelija kiroamaan tuolla tavalla nykyaikana. No, Jeesus kirosi 

viikunapuun Uudessa Testamentissa. Ja 24 tunnissa viikunapuu oli kuivunut eikä enää kantanut hedelmää, 

jolloin opetuslapset olivat ihmeissään siitä. Hän sanoi heille, että te pystytte tekemään samoin kuin minä 

tein tälle viikunapuulle – ja enemmänkin. Vuonna 1965 olin palvelustyössä kirkossa Chicagossa ja tuon 

kirkon kylkeä vasten oli rakennettu pubi tai baari. Se oli hyvin ilkeä paikka, koska siellä ei pelkästään 

myyty alkoholia vaan se oli huumeidenvälityksen ja prostituution keskus. Se oli hyvin ilkeä paikka. Ja se 

oli seinä seinää vasten kirkkoon nähden. Ajattelin, ettei sen paikka ollut oikea, koska se oli juuri kohdassa, 

josta ihmiset tulevat kirkkoon. Lokakuussa meillä oli rukouskokous kirkossa ja minä olin puhumassa. Ja 

eräässä kohdassa puhettani, ilman varoitusta tai ennakkosuunnitelmaa, minä lausuin seuraavasti: ”Minä 

lausun kirouksen tuon pubin päälle.” En ajatellut enää asiaa sen jälkeen. Kaksi kuukautta myöhemmin 

kello 4 aamulla sain puhelinsoiton, jossa kerrottiin, että kirkko on tulessa. Se oli keskellä talvea Chicagossa 

ja noin 20 astetta pakkasta, joten en halunnut mennä katsomaan. Mutta ajattelin, että minun on mentävä, 

koska en voinut antaa kirkon palaa ja olla niin kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Joten menin 

ensimmäisen vaimoni kanssa sinne ja kaksi korttelia ennen kirkkoa oli nähtävissä liekit. Mutta 

päästyämme paikalle, havaitsimme, että kyseessä olikin pubi, joka oli tulessa eikä kirkko. Chicago on 

Michiganin järven rannalla ja sieltä puhalsi tuuli, joka työnsi liekkejä pubista kirkkoon päin. Kun 

seisoimme ja katsoimme siinä avuttomina tuulen suunta muuttui 180 astetta. Seuraavana aamuna pubi oli 

palanut ja kirkko oli kärsinyt vain savuvaurioita, jotka katettiin vakuutuksesta. Ja kun seisoin siinä ja 

ajattelin: ”Jumala, olenko minä vastuussa tästä?” Tuo oli lopputulos siitä, mitä minä lausuin kirkossa kaksi 

kuukautta aikaisemmin. 

Tiedättekö mikä oli reaktioni? Havaitsin, että minulle on annettu valtava voima. Ei siksi että olen 

erilainen, koska jokaisella kristityllä on sama voima. Ja minunrukoukseni oli ja on: ”Jumala, auta minua 

olemaan koskaan käyttämättä tuota voimaa.” Minä käytän tätä esimerkkiä sen vuoksi, että havaitsemme 

asiat, joista puhumme, että ne ovat totta ja käytettävissä tänä päivänä. Seuraava kirouksien aiheuttaja on 

hyvin tärkeä ja hyvin vähän ymmärretty. Kutsun sitä itse henkilöksi, jolla on suhteeseen perustuva valta. Se 

tarkoittaa henkilöä, jolla on valtaa yli toisen henkilön johtuen heidän välisestä suhteestaan. Valta on hyvin 

epäsuosittu aihe ympäri maailman, mutta tosiasia on, että se on olemassa. Valta ei ole ihmisen luomaa vaan 

se saadaan Jumalalta. On monia eri suhteita, joissa henkilöllä on valtaa. Eräs niistä on avioliitto, jossa 

miehellä on valta vaimoonsa nähden – tietyllä alueella. Vanhemmillaan on valta lapsiinsa nähden. 
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Opettajilla on valta oppilaisiinsa nähden. Pastorilla on valta seurakuntaansa nähden. Muutamia 

esimerkkejä mainitakseni. Tällaisessa suhteessa henkilö, jolla on valta suhteeseen perustuen, omistaa 

puheessaan yliluonnollista voimaa suhteessaan henkilöihin, joihin puhe kohdistuu. Olkoon kyse sitten 

siunauksesta tai kirouksesta. Ja jos tarkastelemme Raamattua, heti seuraava siunaus Jumalan jälkeen, jonka 

henkilö voi saada, tulee hänen isältään. Se on yhä totta tänä päivänä. Sanon kaikille teistä, joiden isät ovat 

hengissä, tehkää kaikkenne sen eteen, että saatte isänne siunauksen. Ja äitinne, mutta pääosin isänne. Sillä 

on suuri merkitys! Kun minä pelastuin, minulla oli huono asenne vanhempiani kohtaan. Ajattelin, että minä 

olen pelastunut, he eivät ole eivätkä ymmärrä sitä. Ylistän Jumalaa siitä, että Hän nuhteli minua sen takia.

Hän osoitti minulle, että en voi odottaa saavani Hänen siunaustaan, jos en kunnioita vanhempiani. 

Ja ennen kuin he kuolivat, minä osoitin heille kunnioitusta, joka oli sopivaa. En usko, että ilman tuota 

tekoa, olisin voinut nauttia Jumalan myöhemmin minulle suomasta siunauksesta palvelustyössäni ja 

elämässäni. Haluan antaa teille esimerkin miehestä, joka kirosi vaimonsa tietämättömyyttään ja

mitä siitä seurasi. Tarina löytyy Genesiksen kappaleesta 31. Muistatte kuinka Jaakob oli ollut Laban-

serkkunsa luona palvellen häntä ja hän oli mennyt naimisiin Labanin kahden tyttären kanssa. Hänestä oli 

tullut melko varakkaan perheen isä, jolloin Herra sanoi Jaakobille, että hänen tulisi jättää Mesopotamia ja 

matkustaa Kanaanin maahan. Hän oli peloissaan, että kertoessaan Labanille aikeestaan tämä ottaisi 

tyttärensä takaisin. Niinpä hän lähti salaa Labanin ollessa muualla omissa toimissaan. Mutta Laban lähti 

sukulaistensa kanssa Jaakobin perään ja saavutti hänet Gileadin vuorella. Laban sanoi Jaakobille, että 

miksi lähdit salaa ja veit tyttäreni. Jaakob sanoi, että hän oli peloissaan, että ottaisit tyttäresi pois minulta. 

Hyvä on Laban sanoi. Minä voin hyväksyä tuon. Mutta miksi veit minun jumalankuvani? Jaakob ei tiennyt 

mitään siitä, koska hänen suosikkivaimonsa Raakeloli varastanut sen isältään. Se oli paha asia ensinnäkin 

siksi, että hänen ei olisi pitänyt varastaa isältään. Ja toiseksi siksi, että hän osallistui näin salatieteisiin ja 

epäjumalanpalvelukseen. Se on aina vaarallista. Genesis 31:30: ”Olkoon: sinä olet nyt lähtenyt matkallesi, 

koska niin suuresti ikävöit isäsi kotiin, mutta minkätähden olet varastanut minun jumalani?" Jaakob vastasi 

ja sanoi Laabanille: "Minä pelkäsin, sillä ajattelin, että sinä riistäisit minulta tyttäresi. Mutta se, jonka 

hallusta löydät jumalasi, menettäköön henkensä. Heimojemme miesten läsnäollessa tutki, mitä minulla on, 

ja ota pois, mikä on omaasi." Sillä Jaakob ei tiennyt, että Raakel oli ne varastanut.” Mikä tuo on? Se on 

kirous. Raakelin onnistui piilottaa epäjumalankuvat niin, että Laban ei niitä koskaan löytänyt. 

Tilanne päättyi, mutta muutama vuosi myöhemmin, kun Raakel seuraavan kerran synnytti, hän 

kuoli synnytyksen komplikaatioihin. Miksi? Koska hänen miehensä lausuma kirous oli voimassa ja näytti 

voimansa. Tämä on hyvin todellista. Te ette ehkä pidä siitä enkä minäkään välttämättä pidä siitä. Mutta 

Jumala on rakentanut tiettyjä periaatteita ihmisten välisiin suhteisiin ja elämään. Seuraavat esimerkit ovat 

elävästä elämästä siten, että olen muokannut joitain yksityiskohtia, että en paljasta kyseisten henkilöiden 

identiteettiä. Erään pariskunnan mies oli kauppamies, joka oli taloudellisesti menestynyt ja kuvauksen 

mukaan ”häikäilemätön”. Mies on periksi antamaton, jolla on kova halu menestyä. Hän menee naimisiin 

naisen kanssa, joka ei tiedä, miten kokataan. Kuten niin monet nuoret naiset tänään, hänkään ei ole 

koskaan oppinut sitä äidiltään. Mies sietää vaimonsa kokkauksia, mutta sitten hänellä tulee raja vastaan. 

Mies sanoo: ”Olen sairas kokkauksiisi! Sinä et koskaan opi kokkaamaan.” Ja hän luultavasti sanoo sen

monta kertaa. Mikä se on? Se on kirous. Se mitä hän ei huomaa, että hän samalla kiroaa itsensä: ”Olen 

sairas kokkauksiisi!” Mitä tapahtuu? Hän saa ruuansulatusvaivoja, johon lääkärit eivät löydä mitään 

hoitokeinoa. Hän kärsii siitä. Avioliitto purkautuu. Vaimo on lahjakas nainen, joka voi menestyä millä 

tahansa alueella paitsi yhdellä – keittiössä. Kun hän menee keittiöön, hänestä tulee hermostunut, hän ei 

pysty keskittymään eikä hän saa mitään aikaiseksi. Miksi? Hänen miehensä lausuman kirouksen takia. 

Molemmat kärsivät kirouksesta kunnes he kuolivat. Seuraava on ehkä kaikkein yleisin tapaus. Isällä on 

perhe, johon syntyy esikoinen, joka on aina tietenkin tervetullut. Kolmas lapsi on terävä-älyinen. Mutta 
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keskimmäinen ei ole mitenkään erikoinen – ei esikoinen eikä terävä-älyinen. Hänellä on paljon isänsä 

ominaisuuksia. Oletteko muuten huomanneet, että ihmiset kiusaavat juuri sellaisia henkilöitä, jotka 

muistuttavat kiusaajaa itseään kaikkein eniten. Joka tapauksessa isä sanoo keskimmäiselle lapselleen, että 

sinä et koskaan menesty. Tulet aina olemaan epäonnistuja. Mikä tuo on? Se on kirous. Minä olen nähnyt 

paljon miehiä, jotka yhä edelleen keski-iässä, 40-50 vuotiaana, kamppailevat asioiden kanssa, joita heidän 

isänsä sanoi heille ennen kuin he olivat teini-ikäisiä. Tai sanotaan, että isällä on tytär, joka on 15-vuotias. 

Isällä on tapana ajaa tytär kouluun joka päivä ja joka aamu tyttärellä on tapana laittaa voidetta näppyihinsä. 

Joten hän on myöhässä. Ja hänen isä raivostuu siitä ja toteaa, että sinä et koskaan pääse näppylöistäsi – 

sinulla tulee aina olemaan näppylöitä. 15 vuotta myöhemmin tytöstä on kasvanut nainen ja hänellä on oma 

perhe lapsineen. Ja hän yhä taistelee aknea vastaan. Miksi? Koska isä asetti kirouksen. 

Seuraavaksi tositarina, jossa itse olin mukana. Äidillä oli tytär, joka teki kaikessa äitinsä mukaan. 

Äiti oli kontrolloiva ja manipuloiva. Sitten tytär rakastui ja meni naimisiin miehen kanssa, jota äiti ei 

hyväksynyt. Ja äiti sanoi: ”Sinä et koskaan onnistu. Sinä tulet aina ponnistelemaan. Sinulla ei koskaan tule 

olemaan tarpeeksi.” Minä tunnen sen miehen. Hän on lahjakas mies ja aikaansaava. Ainakin kymmenen 

vuotta tapahtui niin kuin äiti sanoi. Se muuttui vasta, kun he kohtasivat ongelmiensa todellisen lähteen - 

äidin lausuman kirouksen. He pääsivät vapaaksi siitä ja nyt heille on avautumassa uusi elämä.

Tarkastellaan seuraavaksi opettajaa, jolla saattaa olla oppilas, joka ei osaa tavata. Ehkäpä oppilaalla on 

dysleksia, jossa kirjaimet vain sekoittuvat keskenään. ”Sinä olet hölmö. Sinä et koskaan opi tavaamaan. 

Sinä olet tyhmä.” Opettaja saattaa sanoa tuollaista vaikka ei saisi niin tehdä. Mikä siitä on 

seurauksena? Lapsi, poika tai tyttö, joka ei koskaan pääse elämässään eteenpäin. Ruthilla, vaimollani, ja 

minulle on ystävä, joka on noin 60-vuotias. Opettaja sanoi hänelle kouluaikana, kun hän oli teini-ikäinen, 

että hän on pinnallinen. Havaitsimme Ruthin kanssa, että tuo henkilö on taistellut tuota lausetta vastaan 

koko elämänsä ajan. Ja mikä kauhistuttavinta, tuo nainen ei todellakaan ansaitse sitä lausetta – hän on 

kaukana pinnallisesta. Huomaatteko, että noiden lauseiden takana on valtaa, mikä tekee niistä voimakkaita. 

Yleensä ottaen voiman takana on demoninen olio. Katsotaan Jaakob 3:14-15: ”Mutta jos teillä on 

katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko älkääkä valhetelko totuutta vastaan. Tämä 

ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta.” Toisin sanoen, 

jos asenteenne on väärä, tapanne toimia on väärä ja te puhutte, siinä on mukanaan demoninen elementti. 

Kuinka moni teistä on nähnyt viheltävän kattilan? Suurin osa. Kattila on levyllä ja vesi kiehuu siinä sisällä. 

Höyry nousee kattilasta. Mitä muuta tapahtuu? Kuuluu vihellys. Vihellys on kuin kirous. Kun höyry tulee 

ulos, vihellys tulee sen mukana. On vain yksi tapa estää vihellys. Mikä? Ottaa kattila pois levyltä ennen 

kuin se kiehuu.

Oletetaan, että aviomies, opettaja, isä tai äiti tulee yhä vihaisemmaksi, turhautuneemmaksi ja 

kärsimättömämmäksi. Jos et siirrä kattilaa pois kuumalta levyltä, höyry tulee ennen pitkää ulos vihellyksen 

kanssa. Henkilö sanoo jotain tyhmää, epäystävällistä, tarpeetonta, loukkaavaa ja kirous etenee sen mukana. 

Tapahtuuko tätä meidän nykyaikaisessa valtiossamme? Sitten tulemme valtavan tärkeään kohtaan. Ehkä 

kaikkein tärkein kirouksien lähde, joka on itseaiheutetut kiroukset. Ihmiset lausuvat kirouksia itsensä 

päälle. Genesiksen kappaleessa 27 on tarina Iisakista, jonka oli tarkoitus siunata poikaansa Esauta. Hänen 

äitinsä vaihtoi poikiensa paikkaa niin, että Jaakob näytteli Esauta ja sai näin veljensä siunauksen. Jaakob ei 

ollut haluton toimeen, mutta hän oli peloissaan ja hän sanoi: ”Mutta Jaakob sanoi äidillensä Rebekalle: 

"Katso, veljeni Eesau on karvainen, mutta minä olen sileäihoinen. Entä jos isäni tunnustelee minua? Silloin 

minä joudun hänen silmissään pilkkaajaksi ja hankin itselleni kirouksen enkä siunausta. Hänen äitinsä 

sanoi hänelle: "Kohdatkoon se kirous minua, poikani; kuule vain, mitä minä sanon, mene ja nouda." 

Kyseessä on itseaiheutettu kirous. 

Kun luemme kappaleen lopusta aivan viimeisestä jakeesta havaitsemme Rebekan käyttävän erittäin 

Orig
in

al



157 / 335

negatiivista kieltä itsestään. Jae 46: Ja Rebekka sanoi Iisakille: "Minä olen kyllästynyt elämääni Heetin 
tyttärien tähden. Jos Jaakobkin ottaa vaimon Heetin tyttäristä, tässä maassa syntyneen, sellaisen kuin nämä, 
niin mitä varten minä enää elän?" Tuo on tyypillinen lause sellaisen suusta, joka on kirouksen kohteena. 
”Mitä varten minä enää elän?” Tyypillinen lause. Älä koskaan salli itsesi sanoa sitä! Älä sano itsestäsi 
mitään negatiivista. Älä sano, että enkoskaan pysty tekemään tätä tai ”en koskaan menesty.” ”Minusta ei 
ole mitään hyötyä.” ”Olen epäonnistuja.” ”En vain pysty tähän enää.” Ja sitten jatkat elämääsi ja suustasi 
tulee jotain vastaavaa: ”Toivon, että olisin kuollut.” Tai: ”Minun olisi parempi olla kuollut.” Tiedätkö mitä 
sinä teet siinä? Kutsut kuoleman henkeä luoksesi. Ja ole varma, että hän kuulee kutsusi! Ruth ja minä 
olemme tavanneet lukuisia ihmisiä, jotka piti vapauttaa kuoleman hengestä. He olivat itse kutsuneet sen 
lausumalla ääneen itseaiheutetun kirouksen. Olemme oppineet yhden kauniin jakeen, joka on auttanut 
satoja ihmisiä. Jaan sen kanssanne. Psalmi 118:17: ”En minä kuole, vaan elän ja julistan Herran töitä.” 

Jos olet sanonut jotain negatiivista itsestäsi, sinun on kumottava se positiivisella. Muistatteko 
Uudesta Testamentista kuinka Pietari kielsi Herran kolme kertaa sitä häneltä kysyttäessä. Myöhemmin kun 

Jeesus oli jo ylösnoussut, Hänellä oli henkilökohtainen kohtaaminen ja keskustelu Pietarin kanssa. Jeesus 

kysyi Pietarilta kolme kertaa: ”Rakastatko minua?” Miksi hän teki niin? Hän johdatti Pietarin sanomaan 

kolme kertaa: ”Kyllä, rakastan sinua.” Miksi hän teki niin? Koska Pietarin oli kumottava kaikki kolme 

negatiivista lausetta Jeesuksesta, jotka hän oli sanonut ennen ristiinnaulitsemista. Joten jos olemme 

sanoneet jotain negatiivista ja tuoneet sillä tavalla tumman pilven yllemme, meidän on kumottava 

negatiivinen ja vaihdettava se positiiviseen. Ja tämä jae on täydellinen: ”En minä kuole, vaan elän ja 

julistan Herran töitä.” Ei se tarkoita, ettet koskaan kuole vaan sitä, että Saatana ei tapa sinua ennen kuin on 

aikasi. Minusta meidän kaikkien olisi hyvä lausua se ääneen yhdessä: ”En minä kuole, vaan elän ja 

julistan Herran töitä.” Tuon sanominen saattaa muuttaa elämänne kohtalon. Mennään seuraavaksi 

esimerkkiin juutalaisten historiassa, missä tapahtui suuri tragedia. Matteus 27:24-25: ”Ja kun Pilatus näki, 

ettei mikään auttanut, vaan ettämeteli yhä yltyi, otti hän vettä ja pesi kätensä kansan nähden ja sanoi: 

"Viaton olen minä tämän miehen vereen. Katsokaa itse eteenne." Niin kaikki kansa vastasi ja sanoi: 

"Tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle." Mikä tämä on? Itseaiheutettu 
kirous. 

Se on juutalaisten historian suuri murhenäytelmä. Noiden sanojen kautta vannottiin tragedian säie 

koko juutalaisten historiaan, joka on toteutunut jo 19 vuosisataa. Mikä oppitunti! Että emme vain sano 

jotain väärää itsestämme. Osoitin viime jaksossa, että Jumala oli suojellut Aabrahamia kirouksia vastaan. 

”Jos joku kiroaa sinua, minä kiroan hänet.” On vain yksi alue, jolla Jumala ei ole voinut suojella juutalaisia 

– heiltä itseltään. Näettekö, se on totta myös meidän elämässämme. Jumala voi suojella meitä kaikelta 

muulta paitsi siltä, mitä me sanomme itse itsestämme. 

Seuraavaksi yleinen kirouksen aiheuttaja, jota minä kutsun kirjoitusten ulkopuoliseksi liitoksi. 

Exodus 23:32: ”Älä tee liittoa heidän äläkä heidän jumaliensa kanssa.” Tarina kertoo israelilaisten 

suhteesta pakanakansaan, joiden asuinmaat heidän oli otettava haltuunsa. Nuo kansat, kaikki niistä, olivat 

epäjumalankuvien palvojia ja elivät täydellisessä kapinassa elävää Jumalaa vastaan. Mooses siis sanoo 

tässä, että jos teet liiton heidän kanssaan, sinä teet liiton myös heidän jumaliensa kanssa. Sanon nyt jotain, 

josta uskon, että se ei loukkaa ketään. Sanon sen puhtaasti siksi, että intohimoni on auttaa ihmisiä. Eräs

erittäin yleinen esimerkki meidän nykyisessä länsimaisessa yhteiskunnassamme on vapaamuurarit. Koska 

henkilö josta tulee vapaamuurari, tekee liiton niiden kanssa,jotka ovat jo vapaamuurareita. Vapaamuurarit 

sanovat, että se on salaisuus, mutta ei se ole.

1950-luvulla julkaistiin Isossa-Britanniassa kirja nimeltään ”Pimeys näkyvissä”, jonka kirjoitti 

pappi nimeltään Hannah. Siinä kerrotaan vapaamuurareiden kaikki palvontamenot ja rituaalit eikä sitä 

kirjaa ole kukaan vastustanut 30 vuoteen. Kun sinusta tulee vapaamuurari, sinun on lausuttava kirous yllesi 

siltä varalta, että paljastat heidän salaisuuksiaan. Siihen kuuluu muun muassa sellaista, että kielesi 

leikataan irti, oikea kätesi leikataan irti ja heitetään vasemman olkapääsi yli ja ruumiisi jätetään 
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merenrannalle, jossa vuorovesi huuhtelee ruumistasi kahdesti 24 tunnin sisällä. Nuo ovat itseaiheutettuja 

kirouksia. Vapaamuurarius on jumalankuvien palvontaa, mikä selviää 30 sekunnin julistuksesta – Royal 

Arch Decreestä. Se tunnustaa ja tarjoaa ylistystä henkilölle nimeltään Jabuelon. Kyseessä on yhdistelmä 

Ja-Jehova, buel-buel, on-osiris. Siinä on siis yhdistetty Raamatun todellinen Jumala kahden 

epäjumalankuvan jumalolentoon, jotka Jumala on kieltänyt täysin. Ja kun teet liiton Vapaamuurareiden 

kanssa, teet liiton noiden jumalolentojen kanssa. 

Olen kertonut nämä asiat perustuen omiin kokemuksiini, joita on paljon. Australiassa noin 3-4 

vuotta sitten palvelimme ihmisiä kirkossa sunnuntaiaamuna ja rukoilimme ihmisten puolesta, kun nuori 

nainen, arviolta 18-vuotias, tuli eteen käsissään pieni lapsi toivoen rukousta lapselleen. Meille kerrottiin, 

että lapsi oli 6 päivää vanha, mutta todellisuudessa hän oli 6 viikkoa vanha. Kysyimme, mikä on ongelma? 

Ja äiti sanoi, ettei vauva syönyt lainkaan. Kun rukoilimme, Jumalan voima tuli tämän nuoren naisen päälle, 

ja hän kävi lattialle makaamaan. Ruth otti lapsen syliinsä ja piteli sitä. Ja kun hän piteli lasta, Jumala antoi 

Ruthille tiedonsanan: hänen (lapsen äidin) isänsä on Vapaamuurari. Se on ongelman juuri. Ja välittömästi 

kun vastustimme demonia ja rukoilimme vapautusta demonista, nuori nainen alkoi huutamaan ja 

raivoamaan, kun demoni tuli ulos hänestä. Nainen vapautui riivaajasta pitkittyneen kirkunan saattelemana. 

Mikä oli huomattavaa oli se, että Ruthin sylissään pitelemä lapsi päästi täsmälleen samanlaisen 

pitkittyneen kirkunan samalla hetkellä, kun nuori lattialla makaava nainen. Toisin sanoen ei pelkästään äiti 

vaan myös lapsi vapautui. Kuusi tuntia myöhemmin nainen tuli lapsensa kanssa luoksemme ja kysyimme 

kuinka lapsi voi. Hän sanoi, että se oli syönyt 3 täyttä pullollista. Haluan teidän havaitsevan, että isän 

osallistuminen vapaamuurareihin oli tuonut kirouksen sekä tyttäreen että lapsenlapseen. Minulla ei ole 

aikaa, mutta voisin antaa puolen tusinaa vastaa esimerkkiä, kuin isän osallistuminen kirjoitusten 

ulkopuoliseen liittoon, on tuonut kirouksen hänen jälkeläisilleen, vaimolleen ja koko sukuun.

Esimerkiksi Afrikassa on hyvin yleistä heimojen keskuudessa pitää epäjumalankuvaa, joka on juuri 

tuon heimon jumalolennon kuva. Ja jo hyvin nuorena perheen pienimmät esitetään tuolle jumalolennolle 

erilaisin rituaalein, joissa esimerkiksi tehdään viiltoja ihoon ja asetetaan erilaisia väriaineita ja yrttejä 

noihin viiltoihin. Ja näin nuorista tulee tuon jumalolennon palvojia heidän itse edes tietämättä, mistä 

on kysymys. Sitten on olemassa kirouksia, joita julistavat ääneen saatananpalvojat. He käyttävät erilaisia 

kieliä ja erilaisia versioita kirouksissaan. Englannissa heitä sanotaan noitatohtoreiksi. Amerikoissa heitä 

sanotaan poppamiehiksi tai shamaaneiksi. Swahiliksi heitä kutsutaan ”swauah”. Jokaisessa kulttuurissa on 

oma nimensä, mutta kaikki he palvovat samaa jumalolentoa – paholaista. Ja minä haluan olla tässä asiassa 

suorapuheinen. Sellaiset miehet omistavat todellista yliluonnollista voimaa – älkää aliarvioiko heitä! 

Älkää menkö lähetystehtävänne aikana jonnekin heimoyhteisöön kertomaan heille, että saatana ei ole 

todellinen eivätkä demonit ole todellisia. He nimittäin tietävät paljon paremmin kuin sinä, että ne ovat 

todellisia. Kerro sen sijaan heille, että saatana on todellinen, mutta Jeesuksella on enemmän voimaa. Sitä 

he nimittäin kuuntelevat. Varsinkin jos pystyt sen jotenkin näyttämään toteen käytännössä. Luulen, että 

joudun esittämään yhden esimerkin, joka tulee Zambiasta. Eräässä kristityssä yhteisössä seurakunnan kaksi 

vanhinta joutuivat riitoihin keskenään. Tämä saattaa teistä kuulostaa oudolta, mutta on aika yleistä 

Afrikassa. Toinen vanhimmista meni noitatohtorin luokse ja pyysi tätä asettamaan kirouksen vihamiehensä 

päälle. Ja kun hän pyysi sellaista, noitatohtori oli erittäin tyytyväinen tehtävänantoon, koska kyseessä oli 

kristitty kohde. Noitatohtori katosi savannille pusikkoon, haki sieltä maata, toi sen takaisin, sekoitti sitä 

käsipeilin päällä. Noitatohtori pyysi vanhinta: ”Pyyhi maaperä pois ja kerro mitä näet?” Mies teki työtä 

käskettyä ja näki peilissä miehen kasvot, jonka päälle hän halusi kirouksen. Ota nyt veitsi ja leikkaa sillä 

peilin pintaan viilto. Ja kun hän teki niin, peilin pintaan ilmestyi verta. Ja kun mies palasi omaan 

seurakuntaansa, hän havaitsi, että toinen vanhin oli kuollut. Miksi te kutsutte tuota? Ei sitä varmaan 

murhaksi voi sanoa. Ymmärrättekö nyt, miksi Raamattu kieltää noituuden. Viestini teille on: älkää 
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aliarvioiko heitä! Se ei tarkoita, että teidän pitäisi olla peloissanne. Jeesus sanoi: ”Huomatkaa, minä 

annan teille vallan yli kaiken vihollisen voiman.” Hän ei sanonut, että vihollisella ei ole voimaa. Hän sanoi, 

että minä annan teille voiman yli tuon vihollisen voiman. Se on hyvin realistinen kuvaus maailmasta, jossa 

elämme.

Numeri 22:4-6: ”Mooab sanoi Midianin vanhimmille: "Nyt tuo lauma syö puhtaaksi kaiken 

meidän ympäriltämme, niinkuin härkä syö kedon vihannuuden". Ja Baalak, Sipporin poika, oli Mooabin 

kuninkaana siihen aikaan. Hän lähetti sanansaattajat Bileamin, Beorin pojan, tykö Petoriin, joka on Eufrat-

virran varrella, heimolaistensa maahan, kutsumaan häntä ja käski sanoa hänelle: "Katso, Egyptistä on 

lähtenyt liikkeelle kansa [israelilaiset]; katso, se on tulvinut yli maan ja asettunut minua lähelle. Tule siis ja 

kiroa minun puolestani tämä kansa, sillä se on minua väkevämpi; ehkä minä sitten saan sen voitetuksi ja 

karkoitetuksi maasta. Sillä minä tiedän, että jonka sinä siunaat, se on siunattu, ja jonka sinä kiroat, 

se on kirottu." Tässä on tarina Balaamista, joka on noitatohtori – erittäin voimakas ja kuuluisa sellainen. 

Havaitsemme, että kyseessä on eräs käytössä ollut sodankäynnin muoto tuohon aikaan – ja on yhä jossain 

päin maailmaa. Ei ainoastaan heimosi taistele toista heimoa vastaan vaan heimosi jumalat taistelevat toisen 

heimon jumalia vastaan. Ja jos saat voiton jo etukäteen, olet voittanut sodan. Jos pystyt kiroamaan 

vihollisesi, sinä voitat sodan – se on periaate. Daavidin ja Goljatin kohtaamisessa, kerron tämän tarinan 

koska se on tuntematon monille länsimaalaisille, Goljat oli vihainen ja loukattu, koska Daavid tuli häntä

vastaan pelkkä linko aseenaan ilman haarniskaa. 1. Samuel 17:43: ”Niin filistealainen sanoi Daavidille: 

"Olenko minä koira, kun tulet sauva kädessä minua vastaan?" Ja filistealainen kiroili Daavidia vannoen 

jumaliensa kautta.” Tässä Goljat kiroaa Daavidin omien jumaliensa kautta, joten havaitsemme, että hänellä 

oli voimaa ja valtaa kirota vihollinen. Mutta 1. Samuel 17:45: ”Mutta Daavid sanoi filistealaiselle: "Sinä 

tulet minua vastaan miekan, peitsen ja keihään voimalla, mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin 

nimeen, Israelin sotajoukon Jumalan, jota sinä olet häväissyt.” Ja havaitaan, että Daavid uskoi israelilaisten

Jumalan nimeen ja Hänen voimaansa. Käytännössä kyseessä oli taistelu jumalan ja Jumalan välillä – ja 

voittoisa oli ainoa oikea ja elävä Jumala. Haluan painottaa teille, että saatanan palvojilla on voimaa kirota.

Deuteronomia 7:26: ”Äläkä vie sitä kauhistusta taloosi, ettet sinäkin samoin kuin se joutuisi 

vihittäväksi tuhon omaksi. Katso se inhottavaksi ja kauhistavaksi, sillä se on vihitty tuhon omaksi." 

Kyseessä on siis epäjumalankuva, josta puhutaan. Jos viet sellaisen esineen kotiisi, avaat samalla oven 

kiroukselle suoraan kotiisi. Tämä on asia, jonka parissa työskentelemme säännöllisesti. Jos sinulle tulee 

tunne, tämän tilaisuuden jälkeen, että tarvitset vapautusta kirouksesta, sinun on parasta tarkistaa, mitä 

löytyy kotoasi. Tarkista onko kotonasi esine, joka mainostaa mitä tahansa muuta jumalaa kuin Jeesusta 

Kristusta.

Minun henkilökohtainen periaatteeni on, että en halua kotiini mitään, mikä ei kunnioita Jeesusta 

Kristusta. Meille tulee usein tapauksia, joissa vanhemmat kertovat lapsiensa nukkuvan huonosti yönsä. He 

ovat levottomia, he itkevät, he ovat peloissaan. Eräs yleinen syy siihen on se, että jossain päin heidän 

kotiaan on jotain, joka avaa oven saatanalle. Teidän pitää käydä talonne läpi katosta lattiaan ja siivota se 

kaikista esineistä, joilla on kytkös salatieteisiin. Kaikista taikauskoisista esineistä. Jos teillä on 

hevosenkenkä tuomassa onnea – kyse on taikauskoisesta esineestä. Se avaa oven saatanalle. Tulemme 

seuraavaksi erittäin tärkeään huipennukseen. Kuinka vapaudun kirouksesta? Haluan antaa teille 

yksinkertaisia ohjeita. On olemassa neljä periaatetta, joita voimme soveltaa – neljän ärrän (TKKV-

menetelmä suomeksi) menetelemä. R-recognice, R-repent, R-renounce, R-resist. Ja sama suomeksi: T-

tunnista, K-kadu, K-kiellä, V-vastusta. 

Tunnista mikä on ongelmasi. Olemme käyttäneet tässä tilaisuudessa paljon aikaa siihen, että 

tunnistaisimme mahdollisia kirouksen aiheuttajia. Kyseessä on siis ongelman tunnistamista. Ensimmäinen 

askel kirouksen karkottamisessa. Katumus on askel numero kaksi. Sinun täytyy katua kaikkia niitä tekoja, 
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joita olet tehnyt, jotka ovat altistaneet sinut kiroukselle. Numero kolme on kieltäminen. Julista ääneen, että 

et enää tästä eteenpäin ole tämän kirouksen kohde. Jumala kertoi israelilaisille, että älkää kumartako 

heidän jumaliaan. Älä sinäkään alistu saatanalle. Ja meillähän on kristittyinä valta sanoa, että minä en 

alistu kenellekään, joka on jotain muuta kuin ainoa ja oikea Jumala. Minä kiellän sen. Minä hylkään sen. 

Tästä eteenpäin sillä ei ole paikkaa minussa. Ja viimeinen vaihe on vastustaminen. Kyseessä on jatkuva 

toiminta – jatka vastustamista. Jatkan vastustamista, jotta tuo asia ei saa minusta mitään otetta –

koskaan. 

Jaakob 4:7: ”Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.” 

Mitä paholaiselle käy, kun te jatkatte sen vastustamista? Pakenee. Aivan oikein. Se pakenee! Kun olette 

hoitaneet oman osuutenne, paholainen pakenee! Hyvä on. Askeleet ovat siis: tunnista, kadu, kiellä ja 

vastusta. Vastustaminen on jatkuva prosessi, jota voisi kuvata kovaan tuuleen. Tuuli puhaltaa taloosi, joten 

sinun on pidettävä ovet ja ikkunat kiinni. Jos avaat oven, tuuli puhaltaa sisälle. Perusta vapautuksesi 

selväsanaisesti kirjoituksiin. Paras näistä on galatalaiskirje 3:13-14: ”Kristus on lunastanut meidät lain 

kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, 

joka on puuhun ripustettu" - että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me 

niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.” Efesolaiskirje 1:7: ”jossa meillä on lunastus hänen verensä 

kautta, rikkomusten anteeksi saaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.” 1. Johanneksen kirje 3:8: 

”Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.” Mitä varten Jumalan Poika 
ilmestyi? 

Tuhotakseen paholaisen teot! Aivan oikein. Siksi hän tuli. Luukas 10:19: ”Katso, minä olen 

antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä 

vahingoittava.” Nämä edellä mainitut muodostavat hyvin selväsanaisen kirjoitusten mukaisen perustuksen.

Kun perustuksesi on kunnossa, meidän tulee tunnustaa uskomme Kristukseen. Koska Jeesus on meidän 

tunnustuksemme ylipappi. Oman tunnustuksesi perusteella Jeesuksesta, sinä pääset osalliseksi Hänen 
ylipappeudestaan. Kolmanneksi sitoudu kuuliaisuuteen. Mikä tekee meistä soveliaat siunauksiin? Mitä 

meidän pitää tehdä? Kuulla Jumalan ääntä ja tehdä mitä Hän sanoo. Kun vastaanotat vapautuksesi, tee 

päätös, sitoudu siitä eteenpäin kuuliaisuuteen Hänen äänelleen ja tee se. Tunnusta kaikki tunnetut syntisi. 

Joko itsesi tekemät tai esi-isiesi tekemät, koske esi-isiesi synnit voivat jollain tavalla vaikuttaa myös 

sinuun. Niiden välillä on eroavaisuus – et ole syyllinen esi-isiesi synteihin mutta ne voivat vaikuttaa 

sinuun. Ymmärrättekö? Sinä olet kuitenkin vastuussa omista synneistäsi. Jos tiedät, että esi-isissäsi on ollut 

epäjumalanpalvelijoita, mormoneja, vapaamuurareita tai vastaavaa, vapaudu siitä! Sitten sinun on 

annettava anteeksi toisille ihmisille. Jeesus sanoi, että kun olet rukouksessa ja jos sinulla on mitä tahansa 

ketä tahansa henkilöä vastaan, anna anteeksi. Mitä tahansa ketä tahansa kohtaan. Se siis kattaa kaikki 

kaikkialla. 

Anteeksiantamattomuus sydämessäsi on este rukousvastauksille. Anteeksiantaminen ei ole tunne 

vaan päätös. Annan käytännön esimerkin. Monet naiset ovat eronneita ja yhä kärsivät ex-miehensä 

pahoinpitelystä ja kaltoinkohtelusta, koska he eivät ole koskaan antaneet anteeksi. Asiaa voi kuvata näin. 

Sinulla (vaimolla) on käsissäsi nippu IOU:tä (I OWE YOU = Minä olen velkaa sinulle) mieheltäsi. Miehesi 

on siis sinulle velkaa näitä asioita (rakkautta, huolenpitoa, kunnioitusta jne.) ja se on täysin laillista ja 

hyväksyttävää. Mutta Jumalalla on käsissään taivaassa paljon isompi nippu IOU:tä sinulta. Nyt Jumala 

sanoo sinulle, että tehdään sopimus. Revi sinä omat IOU:si niin minä revin omani, mutta jos sinä säilytät 

omasi niin minäkinsäilytän omani. Toisin sanoen, jos haluat saada anteeksi, sinun on annettava anteeksi – 

sinulla ei ole muuta mahdollisuutta. Joten sinun on annettava anteeksi toisille.

Sitten sinun on kiellettävä kaikki yhteytesi salatieteisiin, joko omasi tai esi-isiesi. Jälleen sama asia, 

et ole syyllinen esi-isiesi synteihin, mutta ne vaikuttavat sinuun. Sitten sinun on hävitettävä kaikki esineet, 

jotka liittyvät salatieteisiin. Sillä jos tuot sellaisen taloosi, tuot samalla kirouksen taloosi. Jos olet tehnyt 
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edellä mainitulla tavalla askel askeleelta, sinä voit vapauttaa itsesi kirouksesta Jeesuksen nimessä. Jeesus 

sanoi, että mitä tahansa sidot maassa, se on sidottu taivaassa. Ja mitä tahansa vapautat maassa, se 

vapautetaan taivaassa. Me teemme sen hetken päästä. Mutta haluan näyttää, minne mennä sen jälkeen, kun 

olet saanut vapautesi. Sitten sinun täytyy tunnustaa ja odottaa Aabrahamin siunausta. Se on niin, koska me 

vapauduimme kirouksesta, jotta voisimmevastaanottaa Aabrahamin siunauksen. 

Ruth ja minä aiomme tehdä erään yleisimmän tunnustuksen esimerkkinä teille. ”Jeesuksen ristillä 

tekemän uhrauksen kautta, me olemme vapautetut kirouksesta ja vastaanottaneet Aabrahamin siunauksen, 

jota Jumala siunasi kaikissa asioissa.” Kuinka monessa asiassa Jumala siunasi Aabrahamia? Kaikissa, 

aivan oikein. Kaikissaasioissa. Haluatteko sen siunauksen? Hyvä, Jumala antaa sen teille. Muistakaa, 

että kyseessä on Pyhän Hengen siunaus. Toisin sanoen se on Pyhä Henki, joka hallitsee (johtaa) siunausta. 

Se on tärkeää. Sinun on oltava Pyhän Hengen ystävä. Jos olet murheellinen tai surullinen Pyhästä 

Hengestä, Hän lykkää siunausta. Pyhällä Hengellä on avaimet Jumalan varastorakennukseen. Jos haluat 

aarteen, tee tuttavuutta ja ystävyyttä Hänen kanssaan, jolla on avaimet varastorakennukseen. Kuten jo 

sanoinkin pidä mielessäsi, että kyse on kaikista asioista. Et sinä saa kaikkea yhdessä yössä. Mutta sinusta 

on tullut sopiva siunauksiin yhdessä yössä. Ymmärrättekö? Jos esitän asian näin. Eräät teistä kulkevat 

väärään suuntaan. Tänään voit tehdä u-käännöksen ja alkaa kulkemaan oikeaan suuntaan. Se ei tarkoita, 

että olet saapunut perille vaan olet matkalla. Sinun on pidettävä tuo suunta. Sinun on jatkettava Jumalan 

kuuntelua ja tehtävä Hänen mukaansa, jos haluat jatkaa Aabrahamin siunauksissa. Ja sinun on jatkettava 

oikean tunnustuksen tekemistä. 

Jos täällä on tänä iltana henkilöitä, jotka tuntevat kirouksen tumman varjon olevan heidän päällään 

ja elämässään, ja haluatte vapautua siitä, haluan johtaa teidät vapautuksen rukoukseen. Muistatteko 

Mirjamin, joka luki rukouksen ja parani täysin. En lupaa teille parantumista, koska se on Jumalan käsissä. 

Mutta jos sairautesi on suoraan kirouksesta johtuva ja vapaudut kirouksestasi, olet sopiva vastaanottamaan 

parantumisesi. Ne teistä jotka haluavat rukoilla kanssani vapautuksen rukouksen juuri nyt, haluaisin teidän 

nousevan seisomaan paikallanne. Ne teistä, jotka tuntevat kirouksen varjon elämässään, kodissaan, 

perheessään. Te ette voi hävitä mitään osallistumalla tähän. Tarkoitan, että teillä ei ole mitään 

hävittävää, joten…

Nyt kerron erittäin nopeasti askeleet, jotka aion käydä läpi. Ensinnäkin me olemmetehneet selvän 

kirjoitusten mukaisen perustuksen. Teidän on tunnustettava uskonne Kristukseen. Sitouduttava 

kuuliaisuuteen. Tunnustettava kaikki syntinne tai esi-isienne synnit. Kun teemme sen, annan teille 

muutaman sekunnin tehdä se äänettömästi. Sitten anna anteeksi kaikille ihmisille. Annan teille hetken 

tähän. Sitten kiellä kaikki yhteytesi salatieteisiin, joko omasi tai esi-isiesi. Sitoudu hankkiutumaan eroon 

kaikista esineistä, jotka ovat yhteydessä salatieteisiin. Sitten vapauta itsesi Jeesuksen nimessä. 

Minä anna teille nyt sanat. Te ette rukoile minulle vaan Herralle Jeesukselle Kristukselle. Hän on 

se, joka vastaa en minä. Minulla ei ole voimaa. Hänellä on. Sanokaa perässäni: ”Herra, Jeesus Kristus, 

minä uskon että olet Jumalan Poika ja ainoa tie Jumalan luokse ja että kuolit ristillä syntieni vuoksi ja 

nousit uudelleen kuolleista. Ristillä sinusta tehtiin kirous ja kannoit jokaisen kirouksen, joka kuuluisi 

minulle. Jotta minut voidaan lunastaa vapaaksi kirouksesta ja jotta voin vastaanottaa siunaukset. Herra, 

tunnustan kaikki syntini ja esi-isieni synnit. Pyydän anteeksiantoasi. Minä myös annan anteeksi kaikille 

muille ihmisille, jotka ovat minua loukanneet tai rikkoneet. Minä annan heille anteeksi niin kuin Jumala on 

antanut minulle anteeksi. Minä annan anteeksi myös itselleni. Minä kiellän kaikki yhteyteni salatieteisiin 

kaikissa muodoissaan. Ja minä sitoudun hankkiutumaan eroon kaikista esineistä, jotka liittyvät 

salatieteisiin. Ja nyt vastaanotettuani uskon kautta anteeksiantosi sillä vallalla joka minulla on Jumalan 

lapsena, minä vapautan nyt itseni ja ne valtani alla kaikista elämäni kirouksista juuri nyt Jeesuksen 

nimessä. Julistan vapauden, vaadin sen itselleni ja vastaanotan sen uskoni kautta Jeesuksen nimessä. 

Orig
in

al



162 / 335

Nyt alkakaa kiittämään Häntä. Se on yksinkertaisin tapa ilmaista uskoa Häneen. Kiitos Herra. 

Kiitos Herra. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra Jeesus. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Nyt teemme Ruthin kanssa hyvän 

tunnustuksen. Uskon, että olette täysin sopivia tekemään tämän yhdessä kanssamme. ”Jeesuksen ristillä 

tekemän uhrauksen kautta, me olemme päässeet vapaaksi kirouksen alta ja päässeet osalliseksi Aabrahamin 

siunauksesta, jota Jumala siunasi kaikissa asioissa.” Nyt kiittäkää Herraa. Se on yksinkertaisin ilmaus 

uskostanne. Kiitos Herra! Muistakaa olette nyt tehneet u-käännöksen, joten jatkakaa uuteen suuntaan. 

Jumala teitä siunatkoon. Aamen.
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Derek Prince – Kyseessä ei ole kykynäytös

Jumala ei anna kykyjään tasaisesti kaikille palvelijoilleen. Hän antaa toisille enemmän ja toisille 

vähemmän. Jokaisessa jaetussa osuudessa on omat ainutlaatuiset houkutuksensa. Mutta eräässä 

kohdassa, Jeesus antoi varoituksen niille palvelijoille, joille oli annettu vähemmän.

Kuinka Britannia sai talenttinsa

Englannin kielen sanamme “talent” viittaa henkilön synnynnäiseen kykyyn tai taipumukseen 

toteuttaa jotain, tyypillisesti keskiverrosta erittäin taitavaan tasoon. Mutta ainoa syy, miksi tämä 

sana on sanakirjassamme, on se, että Jeesus käytti sitä talenttivertauksessaan Matteuksen 

evankeliumissa 25:14-30. Raamatun kreikan kielessä sana talanton, talent-sanan etymologinen 

edeltäjä, tarkoitti massan tai painon mittayksikköä, usein rahaa - kuten talentti kultaa tai hopeaa. 

Uudessa Testamentissa talentti oli suurin rahayksikkö ja jotkin arvioivat sen nykyrahassa olevan 

satoja tuhansia dollareita.

Mutta Jeesuksen vertauksessa hän selvästi käytti tätä rahayksikköä metaforisesti viittaamaan mihin 

tahansa Jumalan antamaan palvelustyöhön, joka meille on uskottu, mukaan luettuna meidän 

kykymme. Sitä opetettiin kristityssä Britanniassa niin paljon, että 1300-luvulle tultaessa talent-sana 

oli muuttunut tarkoittamaan englannin kielessä kykyä tai synnynnäistä ominaisuutta.

Tarina kyvykkäistä palvelijoista

Vertauksessa rikas mies valmistautui pitkälle matkalle lähtöä varten ja antoi kolmelle palvelijalleen 

talentteja (eli paljon) rahaa odottaen heidän hallitsevan talenttejaan hyvin ja antavan hänelle hyvän 

koron palatessaan matkaltaan. Yhdelle hän antaa viisi talenttia, toiselle kaksi talenttia ja yhdelle hän

antaa yhden talentin. Kaikki mitä meille kerrotaan on se, että isäntä jakoi osuudet “kullekin hänen 

kykyjensä mukaan” (Matteus 25:15). Kun isäntä on poissa, viiden ja kahden talentin palvelijat 

investoivat ahkerasti ja viisaasti ja saavat 100%:n voiton, mutta yhden talentin palvelija ei tee 

muuta kuin laittaa talenttinsa talteen. Joten kun isäntä palaa, hän ylistää ja palkitsee viiden ja 

kahden talentin palvelijansa, mutta yhden talentin palvelijaa hän nuhtelee ja rankaisee.

Vähemmän kyvykkään palvelijan houkutukset

Tässä vertauksessa Jeesus selvästi haluaa meidän pohtiva vähemmän kyvykästä palvelijaa. Hän ei 

anna monia yksityiskohtia, mutta mietitään kuitenkin yhtä mahdollista syytä, miksi yhden talentin 

palvelija oli epäluotettava ja katkera isäntäänsä kohtaan ja ei siis sijoittanut talenttiaan.

Kun isäntä kysyi tältä palvelijalta, hän antoi seuraavan tekosyyn: “Herra, tiedän että olet ankara 

mies, niität sieltä minne et ole kylvänyt, keräten sieltä minne et ole siementä kylvänyt, joten olin 

peloissani, niinpä menin ja piilotin talenttini maahan.” (Matteus 25:24-25) 
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Palvelija ajatteli isännän olevan epäoikeudenmukainen, joten hän ei luottanut isäntäänsä. Miksi hän 

ajatteli tällä tavalla? Mikään muu vertauksessa ei viittaa isännän epäoikeudenmukaisuuteen. Näyttää, että 

jokin palvelijassa aiheutti tämän asenteen isäntää kohtaan. Mikä se oli? Meille ei sitä kerrota, mutta minun 

ei tarvitse etsiä kaukaa nähdäkseni yhden mahdollisen syyn: jos on saanut vähemmän talentteja, kun toiset 

ovat saaneet enemmän, se voi näyttää epäoikeudenmukaiselta ylpeälle sydämelle. Syy miksi minun ei 

tarvitse etsiä kaukaa on, koska näen, kuinka oma ylpeyteni vastaa enemmän talentteja saaneille 

palvelijoille. Minun ympärilläni on ihmisiä, jotka ovat saaneet Herralta enemmän talentteja kuin mitä Hän 

on minulle antanut. He lukevat nopeammin, kirjoittavat paremmin, heillä on terävämpi äly, heillä on 

parempi muisti, he saavat enemmän aikaan, he ovat tehokkaampia hallintoihmisiä, he ovat luovempia, he 

ovat tehokkaampia saarnaajia, ja niin edelleen. Minulle tulee säännöllisesti halu saada talentteja, joita 

toisilla on ja ihmetellä, miksi Herra ei antanut minulle enemmän talentteja. En kuitenkaan aina tunnista tätä 

haluna. Tyypillisesti se ilmenee minussa lannistumisena ja itsesäälinä. Tunnetasolla tunnen olevani häviäjä. 

Ja, ollakseni rehellinen, on aikoja jolloin kuvittelen muuttavani hiljaiseen paikkaan Pohjois-Minnesotassa 

pakoon paineita, jotka paljastavat vähäiset kykyni ja luen siellä vain kirjoja. Tiedätkö mitä se on? Se on 

syntisen kykynsä hautaavan fantasia. Luulen, että se on yleinen houkutus nykyihmiselle, jolle on annettu 

vähemmän kykyjä (1. Kor. 10:13). 

Ja tätä kaikkea ruokkii ylpeys. Kaikki se paha tunne omasta puolesta - kysymys on vain minusta. 

Kyseessä on eräs itseihailun muoto. Mennyt on rakkaus Herraa kohtaan. Mennyt on rakkaus ketään 

toista kohtaan. Mennyt on ihmettely sitä armoa kohtaan, että ylipäätään on saanut Herralta jotain. 

Mennyt on sen havaitseminen, että yksikin kyky on valtava määrä ja paljon enemmän kuin 

ansaitsen hallittavakseni ja näyttää vähäiseltä vain verrattaessa moniin kykyihin, joita toisilla on. 

Ajattelenkin, että se on yksi syy, miksi isäntä vertauksessa kutsuu vähemmän talentteja saanutta 

palvelijaa “pahaksi” ja “laiskaksi” (Matteus 25:26). Isäntä antoi palvelijalle vähemmän talentteja ja 

se tarkoitti vähemmän mahdollisuuksia ja kykyjä erottua muista, ja siksi hän ajatteli isännän olevan 

kova ja epäoikeudenmukainen mies. Niinpä hän hautasi talenttinsa ja omistautui omiin pahoihin, 

laiskoihin toimintoihinsa.

Kirkko ei ole taitonäyttely

Ylpeys vaikuttaa kaikkiin meihin syntisiin palvelijoihin huolimatta siitä, kuinka monta kykyä 

meillä on. Kyvykkäimmillä palvelijoilla on omat houkutuksensa ja Jeesus käsitteli sitä toisessa kohdassa. 

Mutta tässä vertauksessa hän varoittaa vähemmän kykyjä saaneita palvelijoita siitä, kuinka ylpeys 

voi vaarallisesti vääristää näkökulmaamme. Ja kun havaitsemme tämän itsessämme, on olemassa 

muutama tapa, jolla voimme vastata siihen: ylpeyden katuminen. Tämä vertaus näyttää meille 

vähemmän kyvykkäille palvelijoille ylpeyden tuomat hengelliset vaarat. Kun havaitsemme ylpeyttä 

itsessämme, meidän on kaduttava sitä. Ja meidän on oltava viisaita pysyäksemme tarkkaavaisina 

siitä, kuinka itsesääli ja lannistuminen voivat olla Trojan-hevosia syntiselle ylpeydelle. Meistä 

saattaa tuntua, että tarvitsemme lohdutusta, mutta se mitä oikeasti tarvitsemme on katumus.
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Luota Mestariin. Mestarimme ei ole epäreilu jakaessaan kykyjä. Hänellä on viisaat tarkoituksensa ja

jos tunnemme Raamattumme hyvin, tiedämme, että Jumalan tarkoitukset ovat usein kaukana siitä, 

mitä me havaitsemme niiden olevan. Luottakaamme häneen (sananlaskut 3:5-6) ja harjoittakaamme 

tyytyväisyyttä siihen, mitä meille on annettu (hepr. 13:5). Ole uskollinen kyvyllesi. Meidän pitää 

muistaa, että viiden talentin ja kahden talentin palvelijat saivat saman suosituksen isännältään. Ei 

ole väliä sillä, miten monta kykyä vastaanotamme, sillä Herramme etsii uskollisuutta. Uskollisuutta 

arvostetaan vähän ja se palkitaan suuresti kuningaskunnassa (Matteus 25:21).

Kirkko ei ole kykynäyttely

Se on Kristuksen ruumis, jossa jokainen osa toimii kokonaisuuden terveydeksi. Mestarimme ei 

halua meidän keskittyvän kykyjemme määrään verrattuna toisten kykyihin. Ne on hänen jaettavissa

siten, kun hän parhaaksi näkee. Hän haluaa meidän keskittyvän olemaan uskollisia sille, mitä meille

on annettu. Jos teemme niin, me kuulemme hänen sanovan: “Hyvin tehty.”
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John Ramirez – Saatanan taktiikat paljastuvat
Video: https://www.youtube.com/watch?v=VvCCSrvrmyI

JR: Minut rekrytoitiin noituuden maailmaan, spiritualismiin ja olin kolmanneksi korkein paholaisen 

palvoja 25 vuotta.

HH: Monet ihmiset katsovat tätä eivätkä oikeastaan ymmärrä sitä laajuutta, miten todellinen hengen 

maailma on. 

JR: Ehdottomasti. Paholainen tulee tappamaan, varastamaan ja tuhoamaan. Sen tehtävä on 

halvaannuttaa sinut hengen maailmassa, koska kaikki alkaa hengen maailmassa. Jos minä voin 

halvaannuttaa sinut hengen maailmassa, niin kaikki se, minkä pitäisi tapahtua luonnollisessa 

maailmassa, ei tapahdu. Joten minä toimin hengen maailmassa. Hengen maailma on todellisempi kuin 

tämä maailma missä olemme nyt, koska kaikki alkaa hengen maailmassa. Se on todellisempaa kuin 

happi, jota hengität. 

HH: Mitä hengen maailmassa tapahtuu?

JR: Siellä on menossa sota. Minun on pidettävä sinut poissa Jumalan suunnitelmasta sinulle - mihin 

hintaan tahansa. 

HH: Kun sinä sanot "sinä". Joten kun sanot sen minulle, ymmärrän sen niin, että kun sinä olit saatanan

armeijassa. Minä sanon niin kuin se on.

JR: Ehdottomasti, niin juuri se oli.

HH: Sinä todellisuudessa otit sotilaan roolin, saatanan sotilaan, tehdäksesi mitä hengen maailmassa?

JR: Hengen maailmassa minä tein noituutta, tarot-korttien lukemista ja loitsuja halvaannuttaakseni 

naapuruston niin, ettei risti pääsisi naapurustoon. Ja että naapuruston ihmiset tietävät, että siellä on 

köyhyyden henki, prostituution henki, huumeet. Minä ylläpidin sitä henkeä naapurustossa. Minä 

ruokin sitä henkeä hallitakseni naapurustoa. Tarkoitukseni oli, että Jeesuksen Kristuksen risti ei tulisi 

siihen naapurustoon. Jos olit uskova, niin yritin saada sinut uskomaan, että Jeesus johon uskot, ei ollut 

todellinen. Hän on satuhahmo. Risti on satua. Risti on mielikuvituksesi tuote. Minä olin erittäin taitava

siinä - minulla oli ikään kuin tohtorin tutkinto siinä. 

HH: Wau.

JR: Sen jälkeen kun olin mustamaalannut ristin. Minun oli ensin mustamaalattava risti, saatettava risti 

huonoon valoon, koska jos pystyin mustamaalaamaan ristin, ihmisillä ei ollut minne juosta apua 

pyytämään. Joten silloin olit haavoittuvainen, olit keskellä autiomaata. Minun oli helppo hyökätä sinua

vastaan. Minä olin kuin leijona, joka jahtaa saalistaan. Hän etsii heikoimman saaliin ja keskittyy siihen

ja hyökkää sitä vastaan. Minun täytyy erottaa sinut rististä. Jos pystyn erottamaan sinut rististä ja 

tekemään siitä sinun oman mielikuvituksesi tuotteen - silloin tiedän, että sinussa avautuu portteja ja 

ovia, koska sinä olet keskellä kamppailua. Silloin minä nappaan kiinni siitä ja tuhoan sinut. Kun istuin 

kirkossa demonisena miehenä, olin siellä rikkomassa kirkon yhtenäisyyden, rikkomassa hengen 

yhtenäisyyden, jotta ihmiset eivät pelastuisi. 

HH: Wau.
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HH: Minne jatkoit siitä. Mitä viime kädessä tapahtui?

JR: Nousin arvoasteikossa paholaisen palvojana. Yritin nousta ylemmäs arvoasteikossa tehdäkseni 

isäni ylpeäksi. Täyttääkseni tehtävänantoni.

HH: Näitkö sinä tapahtumia, joita ei voi selittää tavallisella maalaisjärjellä? 

JR: Minä näin omin silmin paholaisen kuten näen sinut siinä tällä hetkellä. Minä puhuin paholaiselle 

koko yön. Hän ilmestyi ihmisen muodossa. Hän tuli talooni, jolloin ilmapiiri muuttui. Huone muuttui 

ja ilmapiiri muuttui. Läsnäolo oli siellä. Myin sieluni paholaiselle. Minulla on merkkejä kehossani, 

tässä, tässä ja tässä. Minulla on pentagrammi kaiverrettuna ihooni. Joten minä istuin yhdessä 

paholaisen kanssa koko yön, koska paholainen halusi yhteyden minuun. 

HH: John, ymmärrät varmaan, että tuo mitä juuri sanoit, on hankalaa uskoa. En kyseenalaista sitä, 

mutta sanon, että on ihmisiä, jotka katsovat tätä tällä hetkellä ja tuumaavat: "Hetkinen, olen nähnyt 

tuota elokuvissa, mutta ei sitä tapahdu todellisessa elämässä." 

JR: Niin

HH: Kuinka heille vastataan? Näitkö sinä todella paholaisen?

JR: Kyllä. Ehdottomasti. Talossani oli demoni ja sen valtakunta. On olemassa kaksi maailmaa. 

Pimeyden kuningaskunta ja Taivaan kuningaskunta. On olemassa ihmisiä, jotka ovat nähneet enkeleitä.

On ihmisiä, jotka ovat nähneet Kristuksen. Jos voit nähdä tuollaista, niin on helppo uskoa, että myös 

paholainen on olemassa. Ne ovat toistensa vastakohtia. 

HH: Et voi uskoa vain osaa Raamatusta.

JR: Tarkalleen.

HH: Jos et usko ihmeisiin, et voi olettaa näkeväsi niitä. Et voi uskoa, että Jeesus herätettiin kuolleista, 

jollet todella usko todelliseen yliluonnolliseen maailmaan, mitä olet kuvaillut. Sinä näit sitä. Sinä elit 

siinä maailmassa.

JR: Elin siinä 25 vuotta. Jeesus vapautti ihmisiä demoneista. 

HH: Eikö se ollut kolmannes Hänen palvelustyöstään?

JR: Tarkalleen.

HH: Miksi emme näe enemmän sitä tänä päivänä?

JR: Koska kirkko saarnaa ihmisiä onnelliseksi, kirkko ei saarnaa ihmisiä vapaaksi.

HH: Sano tuo uudelleen.

JR: Kirkko saarnaa ihmiset onnelliseksi. Kirkko ei saarnaa ihmisiä vapaaksi. Kristityt tulevat kirkkoon

kahleissa, sidottuna ja täynnä mielen linnakkeita ja sukupolvien yli siirtyvien kirouksien orjuuttamana. 

Eikä kukaan ole osannut epäillä mitään, koska minä olen kristitty ja minä olen uskova ja minä olen 

oikealla puolella. Mutta kukaan ei saarnaa minua vapaaksi, mutta minut saarnataan onnelliseksi. 

HH: Niinpä.

JR: Se on kuin sokerihuuma. Annan sinulle sokerihuuman, mutta sinä et parannu, sinä et vapaudu.

HH: Olen samaa mieltä, että tuon kaltaiselle palvelustyölle on oma paikkansa. Samanarvoisesti on 

olemassa paikkansa henkilölle, joka voi puhua kokemuksestaan ja joka on elänyt ja kokenut syvästi 

demonisen maailman ja joka voi sanoa toiselle henkilölle, että kun yritämme elää onnellisesti, kyse ei 
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ole vain omasta mielentilastamme, ei ole kyse vain hyvän olon tunteesta, vaan sinulla on joitain 

portteja auki elämässäsi, jotka on laitettava kiinni. On tehtävä eräänlainen hengellinen leikkaus - jos 

sellaisesta voidaan puhua. 

JR: Tarkalleen.

HH: Saadaksemme heidät pois sen maailman kuopasta. Sitähän sinä olet kuvannut. Ja sehän on sinun 

palvelustyötäsi.

JR: Ja se on minun palvelustyöni, kyllä. Minun tehtäväni on vapauttaa vangitut ja ihmisten pitää saada

tietää, että on olemassa paholainen, jota vastaan taistelemme. On olemassa demoneita, jotka on 

karkotettava. Ihmisten on tiedettävä, että on olemassa pimeyden maailma. Taistelemme sieluista. Kuka 

voittaa enemmän sieluja, Jeesus vai paholainen? 

HH: Se on todellakin juuri sitä, mistä on kysymys. On kyse taistelusta ihmisten sieluista.

JR: Kyllä, sieluista. Hengellinen sodankäynti on väistämätön. Raamattu sanoo niin, se on selvää. 

Tarkoitan, että aina kun Raamatussa sanotaan... Minulla oli tapana astraaliprojektoida. Aina kun tein 

sitä, jätin kehoni kotiini ja lähdin astraaliprojektoimaan ja laitoin kirouksia naapurustoon. Koska aina 

kun pystyin kiroamaan hengen maailmassa, se ei koskaan tapahtunut luonnollisessa. Ainoa naapurusto,

jossa en pystynyt asettamaan kirousta, oli sellainen, jossa kristityt rukoilivat naapuruston puolesta. 

Siellä oli yhtenäisyyden kehä rukoilemassa naapuruston puolesta. Ja minua jahdattiin rukouksessa.

HH: Wau.

JR: Yhtenä rintamana rukoiltiin hengessä, karkotettiin demoneita, parannettiin sairaita. Ihmisten on 

saatava nähdä Jumalan voima pimeyden voimaa vastaan. 

HH: Oletan että suurin osa ihmisistä ei ole kokenut Jumalan voimaa. He eivät ole koskaan nähneet 

sitä, mitä sinä kuvailet.

JR: Minä tulen pimeyden valtakunnasta. Minulla oli 100 000 dollarin arvosta noituuden välineitä 

talossani - ihmisluita yms. Jos sanon, että minä tapan sinut kolmessa päivässä noituuden avulla - minä 

tapoin sinut kolmessa päivässä noituuden avulla. Tänä päivänä Jeesus on poistanut kaiken. Hän vei 

mukanaan minut romuni ja siitä tuli minun todistukseni. Ja nyt minä opastan Kristuksen ruumista, että 

on olemassa paholainen, jota vastaan meidän on taisteltava. Minä opastan kirkkoa hengellisessä 

sodankäynnissä. Uskovien on pysyttävä vapaina. Kyllä olemme vapaita hyväksymällä ristin ja 

Jeesuksen. Muuten hyväksymällä Jeesuksen sinä pääset mukaan peliin. Sinä pääset peliin mukaan ja 

siitä alkaa sinun kristityn vaelluksesi. 

HH: Eli kun olet pelastunut, kaikki ei ole yhtä onnea siitä eteenpäin. Kun sinä pelastut, siitä vasta 

taistelu alkaa.

JR: Paholainen yrittää pysäyttää sinut pääsemästä kohtaloosi - tavoitteeseesi. Paholainen yrittää 

keskeyttää sinut. Miten se yrittää keskeyttää sinut? Sinulla on tarkoitus, kohtalo ja tavoite, jonka 

Jumala on jo asettanut sinuun. Paholainen yrittää keskeyttää tuon lapsen, se yrittää keskeyttää 

kohtalosi toteutumasta, ettet pääse ristin luokse. 

HH: Meillä on korkeaa rikollisuutta, prostituutiota, tappamista. Ne eivät ole vain ihmisten tekoja, 

jotka ovat valinneet väärin vaan kyseessä on todellinen hengellinen vaikuttaja - demoninen voima 
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toiminnassa tuossa kaupungissa. Ehkä se on jonkun henkilön työpaikalla. Ehkä se on jonkun kodissa. 

Hengen maailma on elävä. Eikä kyseessä ole vain ihmisten huonot valinnat. Kyse ei ole valinnoista, 

jotka olemme tehneet. Sinähän sanot, että joskus joku, joka parhaillaan katsoo tätä, kohtaa elämässään 

parhaillaan tilanteen, joka on demoninen hyökkäys heidän elämässään. 

JR: Se on juuri sitä mikä hämmästyttää minua. Kaikki ovat vihaisia Jumalalle. He syyttävät Jumalaa 

kaikesta. Mutta kukaan ei syytä paholaista näinä päivinä. Kirkossa kaikki syyttävät Jumalaa, että en 

saanut poikaystävää, tyttöystävää, en päässyt naimisiin, en saanut autoa, en saanut ylennystä. Kaikki 

syyttävät Jumalaa. Kukaan ei syytä paholaista. 

HH: Uskotko että ihmiset, jotka parhaillaan katsovat tätä, kohtaavat elämänhaasteita, jotka eivät ole 

vain arkipäivän haasteita vaan paholaisen otteen elämässään - heidän pankkitilinsä ovat tyhjät, he 

riitelevät joka päivä puolisonsa kanssa, he menivät lääkäriin ja saivat tietää että heillä on jokin sairaus, 

ehkä heillä on tulehdus joka ei lähde pois, ehkä he ovat vihaisia koko ajan, he ovat turhautuneita koko 

ajan, he ovat masentuneita. He eivät näe toivoa. Ainoa asia minkä he näkevät on negatiivisuus. 

Uskotko että paholainen tekee työtään heidän elämässään?

JR: Ehdottomasti. Sanotaanpa näin. Jos kyse on jostain luonnollisesta - sinä pystyt korjaamaan sen. 

Jos on kyse jostain luonnollisesta, se on helppo korjata. Voit korjata sen. Se voi viedä jonkin aikaa. 

Sinä voit saada siihen hoitoa. Se korjaantuu. Olkoon kyse sitten nuhasta. Sairaudesta. Mistä tahansa. 

Tilanteesta elämässäsi, työssäsi, avioliitossasi - sinä istut alas vaimosi kanssa ja korjaat sen. Mutta jos 

kyse on jostain, jota et pysty korjaamaan ja se menee käsityskykysi yli - olet yrittänyt kaikkea 

mahdollista. Etkä saa korjattua sitä! 

HH: Kyseessä on jotain suurempaa.

JR: Siinä on kyseessä jotain suurempaa, jonka nimi on yliluonnollinen. Paholainen tutkii sinua. 

Paholaisen maailma on todellisempi kuin hengittämämme happi. Hän tutkii sinua, koska hänellä on 

tehtävä. Hän kulkee kuin karjuva leijona etsien saalista, jonka kimppuun hyökätä. Jobin kirjassahan 

kysyttiin, että mistä sinä tulet, ja paholainen vastasi sieltä ja täältä maan päältä etsimässä 

mahdollisuutta tuhota joku. Meillä on mahdollisuus. Me voimme antaa mahdollisuuden Jumalalle tai 

voimme antaa mahdollisuuden paholaiselle. 

HH: Wau.

JR: Valitse tänään ketä sinä palvelet. Voit antaa elämäsi Jumalalle tai paholaiselle. Muistatteko 

esimerkiksi sukuja, joissa on paljon lahjakkaita baseball-pelaajia - kyseessä sukupolven yli siirtyvä 

siunaus. Mutta on olemassa sukupolvien yli siirtyviä kirouksia myös. Minun isäni oli alkoholisti, joten 

minäkin olen alkoholisti. Joten paholainen tietää, mikä on heikko kohtasi. Hän tietää, mikä on heikko 

lenkki. Hän tietää, mikä on avoin ovi elämässäsi. 

HH: Joten jos joku kamppailee riippuvuuden parissa. Jos heistä tuntuu todella vaikealta päästä siitä 

eroon, mielestäsi kyseessä saattaa olla demoninen vaikutin. 

JR: Ehdottomasti. 99,99% kaikista tapauksista. Hän pääsisi vapaaksi, jos näin ei olisi. Luonnollisessa 

maailmassa. Jos puhumme jostain luonnollisesta, minä pääsen siitä eroon. Minä pääsen siitä voitolle, 

jos kyse on luonnollisesta maailmasta.
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HH: Mitä sanot ihmisille, jotka kysyvät sellaisia kysymyksiä kuten: "Jos kyse on vain minun omasta 

mielentilastani? Ehkä olen vain kemiallisesti riippuvainen? Ehkä en pääse vapaaksi siksi, koska 

minä...minä olen vain riippuvainen?" 

JR: Minä rukoilin tämän nuoren miehen puolesta. Hän oli 26 vuotta skitsofreenikko. 26 vuotta! Hän 

on vapaa tänä päivänä! Hänellä oli 9 lääkettä siihen. Eri sorttia. Ja tänä päivänä hän on kotonaan 

rukoilemassa. Hän on ihmeellinen uskonveli Las Vegasissa. Me rukoilimme tämän veljen puolesta 15-

17 kertaa säännöllisesti. Me teimme vapauttamista. Lääkärit eivät voi uskoa, kuinka tämä mies on 

mieleltään tasapainoinen tänä päivänä. 

HH: Sitten on toisia alueita kuten talous, ihmissuhteet, ... Voiko ihmisten elämässä olla linnakkeita, 

joista he eivät ole tietoisia?

JR: Tarkalleen. Ihmiset eivät ole tietoisia näistä asioista. Joskus ihmiset ovat vihaisia 

turhautuneisuuttaan ja puhuvat asioita vaimoilleen. 

HH: Sinä puhut kirjassasi porteista. Sinä puhut siitä, kuinka saatat aukaista ovia tai portteja 

paholaiselle elämääsi. Selittäisitkö minulle ja ihmisille, jotka katsovat tätä, mitä tarkoitat sillä?

JR: Hyvä on. Oletetaan että olen naimisissa ja minulla on ollut riita vaimoni kanssa. Ja minä alan 

sanomaan: "Minä vihaan tätä, vihaan tuota, en siedä tuota, vihaan noita lapsia, en voi uskoa että näin 

pääsi käymään... Vihaan sinua! Miksi teet tuollaisia hölmöjä päätöksiä? Tuossa ei ole mitään järkeä! 

En voi odottaa, että saan eron sinusta." Silloin paholainen iskee. Paholainen iskee, kun se näkee 

mahdollisuuden. Paholainen alkaa lisäämään pahaa oloasi. Paholainen alkaa lisäämään vihaasi. 

Paholainen alkaa lisäämään ikäviä tilanteita talossasi. Sinä menetät elämää lapsissasi, sinä menetät 

elämää talossasi, sinä menetät otteesi avioliitossasi, paholainen saa sinut viehättymään muista asioista, 

koska olet aukaissut portin hänelle. Se mitä sinä puhut, siksi sinä muutut. 

HH: Sanat ovat voimakkaita.

JR: Voimakkaita, erittäin voimakkaita. 

HH: Ja paholainen ymmärtää sen myös.

JR: Meillä on tämä tyyppi joka on riippuvainen pornosta. Meillä on tämä toinen tyyppi joka pettää 

vaimoaan. En minä ole tuollainen kuin he ovat. Sinä saatat asettaa syntisi asteikolle. Jumala sanoo, että

synti on synti. Yksi synti voi estää pääsysi Taivaaseen. Adamille kävi niin, että yksi tilanne johti 

karkotukseen paratiisista. Esaulle yksi soppalautasellinen maksoi hänelle syntymäoikeuden. 

Paholainen voi käyttää yhtä ainoaa asiaa, estääkseen sinun ja Jumalan suhteen. Sinä saatat ajatella siitä,

ettei se ole vakavaa. 

HH: Paholainen saattaa käyttää sitä tilannetta porttina tai ovena kuten kuvailet. 

JR: Se on ovi, josta paholainen saa otteen elämässäsi ja rakentaa sinne linnakkeen.

HH: Ja mikä on paholaisen tehtävä siinä linnakkeessa? Päivänselvää on tietenkin, että hän haluaa pitää

meidät poissa Taivaasta. Mutta paholainen, kuten sinä kuvailet, tekee paljon muutakin kuin tuon. Hän 

ei ole vain matkalla tarkoituksenaan varastaa sielumme vaan pitää meidät erossa Taivaallisesta 

kodistamme. 

JR: Aamen.
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HH: Paholainen on suorittamassa tehtävää, jonka tarkoituksena on tuhota elämämme täällä 

maapallolla.

JR: Se linnake on tuhottava. Epäily, pelko, epäusko, masennus, kristityt käyttävät niin paljon 

lääkkeitä, on kristittyjä jotka leikkelevät itseään. Miksi niin tapahtuu? Tarkoitan, miksi? Se 

hämmästyttää minua. Me palvelemme mahtavaa Jumalaa. Ei niin että eläisimme täydellistä elämää, 

emme koskaan pysty elämään täydellistä elämää. Mutta jopa omissa myrskyissäni minulla on rauha. 

Näen ympärilläni kristittyjä, jotka vaeltelevat ympäriinsä - heillä ei ole rauhaa.

HH: Kirjasi tunnistaa ongelman, jonka ydinsisältö on, että, kuten sinä asian kuvailet, "Ulos paholaisen 

padasta" kuvaa vihollisemme työssään, jota emme voi nähdä luonnollisessa maailmassa, mutta joka on

hyvin todellinen yliluonnollisessa maailmassa. Vihollinen on suorittamassa tehtävää pitääkseen sinut 

rikkinäisenä, lyötynä, varattomana, masentuneena, peloissaan, kivuliaana, sairaana - eikä se ole 

Jumalan suunnitelma sinulle.

JR: Ehdottomasti niin, ei se ole Jumalan suunnitelma sinulle. On olemassa pimeyden kuningaskunta, 

mutta on myös valon kuningaskunta, joka on täällä tänään ja joka voi vapauttaa sinut. Ja kun Poika 

vapauttaa sinut, sinä todella olet vapaa. Aseta uskosi oikeaan paikkaan! Aseta toivosi oikeaan 

paikkaan. Alista itsesi Jumalalle. Anna itsesi Jumalalle. Anna Jumalan vapauttaa sinut. Koska viime 

kädessä tiedämme, että vihollinen on tuolla ulkona ja se tulee varastamaan, tuhoamaan ja tappamaan. 

Haluan ihmisten ymmärtävän, että tuo kirjoittamani kirja ei kerro minusta. Tuo kirja kertoo Jumalan 

kirkkaudesta ja on kirjoitettu ihmisten sielujen pelastamiseksi. Sen takia minä olen täällä. Siksi Jumala 

minut lähetti tänne. Avatakseni uskovien silmät, avatakseni ei-uskovien silmät. Jos minun piti kärsiä 25

vuotta, jotta te saisitte vapautenne, olkoon sitten niin. 

HH: Mitä haluat ihmisten löytävän tästä kirjasta? Mitä haluat ihmisten ymmärtävän kirjasta, jota he 

voivat soveltaa elämäänsä? 

JR: Eräs asia mitä olen sanonut toistuvasti on se, että tuo kirja kuuluu Jumalalle. Haluan ihmisten 

tietävän, että on olemassa hengellinen maailma ja että ihmisten ei tarvitse olla kuivassa erämaassa. 

Haluan ihmisten tietävän, että tuo kirja on vaikuttanut ihmisten elämään - avannut ihmisten silmät. 

Ihmiset ovat pelastuneet tuon kirjan avulla. Ihmiset ovat vapautuneet noituudesta tuon kirjan avulla. Se

on yliluonnollista. Se ei kerro minusta. Vaan se kertoo Jeesuksesta Kristuksesta, joka voi sinut 

vapauttaa ja joka voi antaa elämällesi tarkoituksen. Jopa koettelemusten keskellä sinulla on rauha. 

Mitään ei puutu eikä mikään ole rikki. Kaikki palaset ovat kohdallaan. Kaikki palaset on laitettu 

paikalleen. Me vain esittelemme henkilön, joka voi asettaa elämäsi kohdalleen yltäkylläisyyteen, jossa 

ei mitään puutu eikä mikään ole rikki ja sinulla on vapaus ja rauha. Sinun ei tarvitse olla vangittuna 

vaan voit olla vapaana.
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Sid Roth - Minne rabbit menevät kuoleman jälkeen?

Lähde: http://ofm6z46z825qpxk83fa00q1a.wpengine.netdna-cdn.com/wp-

content/uploads/2016/11/WhereDoRabbisGo2.pdf

Suurin osa juutalaisista, jotka tapaan, sanovat uskovansa Jumalaan, mutta he eivät ole uskonnollisia. 
He haluavat tuntea Jumalan, mutta he eivät ole kiinnostuneita rabbien uskonnosta. On olemassa toinenkin 

vaihtoehto.Juutalainen syntyy juutalaisena ja kuolee juutalaisena, olipa heidän uskonsa mikä tahansa. 
Mutta suurin osa heistä ei tiedä, että on olemassa jotain parempaa kuin uskonto - omakohtainen 

kokemuksellinen tieto Jumalasta. Tämä kokemuksellinen tieto ei ainoastaan mahdollista meidän 
uskoamme Jumalaan vaan se mahdollistaa meidän tuntevan Jumalan!

Miksi se on tärkeää? Jos et tunne Jumalaa ennen kuin kuolet, et tule tuntemaan Jumalaa kuolemasi 

jälkeen! Daniel, juutalainen profeetta, kertoo meille Elämän Kirjasta ja siitä, mikä seuraa, jos nimesi ei ole 
kirjoitettu tuohon kirjaan. Daniel 12:1-2 sanoo: "pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan [Elämän] 

kirjoitetut ovat. Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset 
häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen." Me elämme yhden kerran ja menemme sitten joko ikuiseen 

kadotukseen tai ikuiseen elämään. Toora [heprealainen Raamattu sisältää Mooseksen viisi kirjaa] ja 
profeetat kertovat, miten mennään ikuiseen elämään Uuden Testamentin kautta. Miksi me juutalaiset 

tarvitsemme Uutta Testamenttia? Eikö Mooseksen liitto ollut tarpeeksi? Ei. Koska siinä liitossa ainoa tapa 
saada syntinsä anteeksi Yom Kippurina [juutalaisten pyhin päivä vuodesta, jolloin synnit sovitetaan ja 

meistä tulee puhtaita Jumalan edessä] oli eläinuhrin avulla temppelissä. Mutta temppeli tuhottiin vuonna 
70 jKr. Sen jälkeen, ei ollut temppeliä, mikä tarkoitti ettei ollut eläinuhria ja näin ollen, ei ollut syntien 

anteeksiantoa! Toora sanoo, että veri sovittaa synnin (Leviticus 17:11). Koska synnin sovitus ei enää ollut 
saatavilla temppelin tuhoamisen jälkeen, juutalaisuus täytyi uudelleenkeksiä. Tämä uusi uskonto oli 

nimeltään rabbuuninen juutalaisuus. Rabbuunisen juutalaisuuden arkkitehti ja suunnittelija antoi 
paljastavan ja perustavanlaisen tunnustuksen kuolinvuoteellaan. Gemara Berakhot [juutalaisten Talmudin 

rukoussiunaus] sanoo sen näin:

Kun rabbi Yochanan ben Zakkai sairastui, hänen opetuslapsensa tulivat häntä tapaamaan. Kun hän 
näki heidät, hän alkoi nyyhkyttää. Hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä, "...miksi itket?" Hän sanoi 

heille: "...edessäni on kaksi polkua, yksi vie Eedenin puutarhaan ja toinen vie helvettiin enkä minä tiedä, 
kumpaan olen matkalla - siksi itken?" Jos tämä rabbuunisen juutalaisuuden johtaja ei ollut tietoinen, 

joutuuko hän taivaaseen vai helvettiin, kuinka hän saattaisi vakuuttaa ketään ikuisen elämän 
olemassaolosta? Toinen suuri rabbi kuvailee rabbi ben Zakkain kuolinvuoteen tunnustusta tähän tapaan: 

"Jos sokea mies johdattaa toista sokeaa, eivätkö he molemmat putoa kuoppaan?" Rabbuuninen juutalaisuus 
ei ollut Jumalan tarkoitus. Jumala salli temppelin tuhon ja eläinuhrien päättymisen, koska Hänellä oli 

parempi tapa. Juutalainen profeetta Daniel (9:26) ja Jesaja (53) ennustivat paremmasta tavasta. Daniel 
sanoi, että Voideltu tai Messias kuolisi syntiemme sovittamiseksi ennen kuin temppeli tuhotaan. Kaikki 

eläinuhrit ja veren vuodattaminen oli vain varjoa Jumalan Karitsaan (Messias) verrattuna, joka ottaisi pois 
kaiken synnin maailmasta. Ovenpieliin voideltu veri suojeli juutalaisia perheitä kuolemaa vastaan 

ensimmäisenä pääsiäisenä. Jälleen kerran, se oli vain varjoa Jumalan Karitsalle, josta tuli meidän 
syntiemme sovittaja. Jos varjossa oli niin paljon yliluonnollista voimaa ja suojaa, kuinka paljon sitä olisi 

todellisessa asiassa! 

Miksi uusi tapa on ylivoimainen? Juutalainen profeetta Jeremia (31:31-34) sanoi, että Uusi 
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Testamentti tekee kolme asiaa, joita Mooseksen liitto ei voinut tehdä. 

1. Toora, Jumalan sana, elää meidän sisällämme.
2. Meidän syntejämme ei vain peitetä vaan Jumala lupasi, että Hän ei enää muista niitä.

3. Me tunnemme Jumalan omaksemme, emme vain tunne (asioita) Hänestä.

Tämä maailma ei voi tarjota mitään verrattuna siihen, että tunnet henkilökohtaisesti Jumalan. Jos 
tunnet Jumalan, sinulla on kaikki. Jos sinulla on kaikki etkä tunne Jumalaa, sinulla ei ole mitään. Jos 

tunnet Jumalan ennen kuin kuolet, tunnet Hänet kuolemasi jälkeen ja koet ikuisen elämän. Jos et tunne 
Häntä ennen kuin kuolet, koet ikuisen tuomion. 

Parhaan kuvauksen juutalaisesta Messiaasta kirjoitti juutalainen profeetta Jesaja 800 vuotta ennen 

kuin Jeesus, Jumalan sana, tuli maailmaan. Jesaja 53 (NLT=New Living Translation) sanoo: Kuka on 
uskonut viestimme? Kenelle Herra on paljastanut voimakkaan kätensä? [Herran käsi on toinen nimi 

Messiaalle, katso Jesaja 59:16.] Minun palvelijani kasvoi Herran läsnäolossa kuten hento vihreä verso, 
kuten juuri kuivassa maassa. [Viitaa Hänen ihmeelliseen syntymäänsä.] Hänen ulkoisessa olemuksessaan 

ei ollut mitään suurta eikä mitään, mikä olisi houkuttanut meitä Hänen luokseen. Häntä halveksittiin ja 
hyljeksittiin - surujen mies, joka oli tottunut syvään murheeseen. Me käänsimme selkämme Hänelle ja 

katsoimme toiseen suuntaan. Häntä halveksittiin ja me [juutalaiset] emme välittäneet. [Koska Hänet 
hakattiin niin kylmäverisesti.] Kuitenkin hän kantoi meidän heikkoutemme; meidän omat surumme 

painoivat hänet kumaraan. Ja me ajattelimme, että Hänen ongelmansa olivat rangaistusta Jumalalta, 
rangaistus hänen omista synneistään! Mutta hänet lävistettiin [keihäällä] meidän kapinallisuutemme 

vuoksi, murskattiin meidän syntiemme takia. Hänet hakattiin, jotta me saisimme olla kokonaisia. Hänet 
ruoskittiin, jotta me voisimme olla terveitä. Kaikki me, aivan kuten lampaat, olemme eksyksissä. Me 

olemme jättäneet taaksemme Jumalan polun kulkeaksemme omaamme. Kuitenkin HERRA antoi itsensä 
meidän kaikkien syntiemme puolesta. [Jokainen synti ja kymmenen käskyn noudattamatta jättäminen, 

jotka olet tehnyt, on nyt pyyhitty pois ja sinä olet puhdas.] Häntä vainottiin ja kohdeltiin karkeasti, 
kuitenkaan hän ei sanonut sanaakaan. [Hän ei puolustanut itseään oikeudenkäynnissään.] Hänet 

johdatettiin kuin lammas teurastamolle. Aivan kuten lammas on hiljaa keritsijänsä käsissä, ei hänkään 
sanonut sanaakaan. Epäoikeudenmukaisesti tuomittuna hänen tuomionsa laitettiin käytäntöön. Kukaan ei 

välittänyt, että hän kuoli ilman jälkeläisiä ja että hänen elämänsä katkesi jo puolessa välissä. Hänen oma 
kansansa [juutalaiset] kapinoi häntä vastaan ja tuomitsi hänet. [Hän kuoli syntiesi puolesta.] Hän ei ollut 

koskaan tehnyt mitään väärää eikä ollut koskaan pettänyt ketään. [Uhrilampaan oli oltava virheetön.] 
Kuitenkin hänet haudattiin kuten rikollinen [varas ristiinnaulittiin molemmista käsistään] ja laitettiin 

rikkaan miehen hautaan. [Hänet haudattiin rikkaan miehen hautakammioon, jonka omisti arimatialainen 
Joosef.]

Mutta kyseessä oli HERRAN hyvä suunnitelma, jossa hänet murskattiin ja hänelle aiheutettiin 

murhetta. Näin ollen kun hänen elämästään tehtiin tarjous synnin poistamiseksi, hän sai monia 
jälkeläisiä. Hän nauttii pitkästä elämästä ja HERRAN hyvä suunnitelma kukoistaa hänen käsissään. 

Kun hän näkee kaiken, mitä on saatu aikaan hänen kärsimystensä kautta, hän tulee olemaan tyytyväinen. Ja 
hänen kokemustensa vuoksi, minun uskollinen palvelijani tekee mahdolliseksi monille, että heidätkin 

luetaan vanhurskaiksi, koska hän kantoi heidän syntinsä. Minä annan hänelle kunniamaininnan voittoisana 
sotilaana, koska hän antoi itsensä alttiiksi kuolemalle. Häntä pidettiin rikollisena. Hän kesti monien synnit 

ja pyysi armoa vainoojilleen. [Lainauksen loppu Jesajan kirjasta.] Messias ei ainoastaan maksanut hintaa 
synneistämme vaan alkuperäisen hepreankielisen merkityksen mukaan tämä jae tekee selväksi, että Hän 

kesti myös kipumme ja sairautemme. Todellisuudessa menneet rabbit kutsuivat Häntä "Lepraiseksi 
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Messiaaksi", koska Hän kantoi sairautemme. Kuningas David kuvaili sitä psalmissa 103:3 (NLT), "Hän 

antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni."

Juutalaisena minä uskon yhteen Jumalaan - Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaan. Minä uskon 
myös yhteen Messiaaseen, juutalaiseen, Jeesukseen. Jotkut saattavat sanoa, että Hän ei voi olla 

Messias, koska Messias tuo mukanaan rauhan maahan ja meillähän ei ole rauhaa. Mutta mietipä hetki 
tätä sen perusteella mitä Jesaja 53 sanoo. Ensiksi Messias tulee tuodakseen siunaukset maksamalla lunnaat 

synneistämme vuodattamalla Oman verensä. Tämä siunaus mahdollistaa Jumalan elävän meidän 
sisällämme sen jälkeen, kun Hän on tehnyt meistä vanhurskaita hyvittämällä syntimme. Jumala sanoo: 

"sydän on pettävä...ja epätoivoisen ilkeä" (Jeremia 17:9). Hänen upea siunaus on se, että Hän antaa meille 
sydämensiirron. Hesekiel 36:26 (NLT) sanoo: "Minä annan sinulle uuden sydämen ja laitan uuden hengen 

sinuun. Minä otan pois sinun kivisen ja itsekkään sydämen ja annan sinulle hellän ja reagoivan sydämen." 
Sitten Messias palaa ohjatakseen rauhan aikakautta. Miten voi olla rauhaa ennen kuin ihmiset 

vastaanottavat uuden sydämen ja uuden hengen?

-Haluatko sinä tämän yliluonnollisen sydämensiirron?
-Halutatko sinä kokemusperäistä tuntemusta Jumalasta?

-Haluatko sinä sydämen, joka on reagoiva ja herkkä kuulemaan Jumalan?
-Haluatko vastaanottaa Hänen siunauksensa ja tuntea Hänet omaksesi?

Muista, juutalainen profeetta, Daniel, sanoo, että vanhurskas menee ikuiseen elämään, kun hän 

kuolee. Muut menevät ikuiseen häpeään ja halveksuntaan. Toisin sanoen sieltä ei ole mahdollista peruuttaa 
mitään! Jos haluat tuntea Jumalan, sinun on rukoiltava, ettei syntejäsi enää muisteta ja kysyttävä Messiasta 

tulemaan elämään sisällesi ja että Hän antaa sinulle uuden sydämen ja uuden hengen, joka on reagoiva 
Jumalaan. Rukoile tämä rukous ääneen ja tarkoita sitä parhaan kykysi mukaan. "Hyvä Jumala, minä olen 

tehnyt paljon syntiä ja olen niin pahoillani. Uskon Yeshuan (Jeesus) olevan pääsiäislampaani ja kuolleen 
minun syntieni puolesta. Hänen verensä kautta pääsiäisenä minun syntini otettiin pois ja minä olen nyt 

puhdas. Nyt kun olen puhdas, minä pyydän sinua asumaan sisälleni ja olemaan Herrani."

Kun olet rukoillut tämän rukouksen, minä rohkaisen sinua lukemaan kirjan, He ajattelivat itse. 
Siinä vastataan moniin kysymyksiisi. Ilmainen versio löytyy www-sivultani: 

theythoughtforthemselves.com. Anna minulle palautetta, jos olet rukoillut vastaanottaaksesi juutalaisen 
Messiaan! Ihmiset, jotka ajattelevat itse, muuttavat maailmaa. Jokaisella on yliluonnollinen kohtalo, mutta 

harvat tavoittelevat sitä. Oletko koskaan ajatellut, että elämässä on kysymys jostain suuremmasta? Oletko 
koskaan uskaltautunut kurkottamaan oman mukavuusalueesi ulkopuolelle? Vasta sitten kun uskallat 

ajatella itse, sinä saavutat yliluonnollisen kohtalosi.
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Sid Roth - Niin on kirjoitettu

–-Pelikirjasi voittaaksesi jokaisen taistelun---

Sisältö

1

Kuinka Jeesus taisteli saatanaa ja riivaajia vastaan

2

Kirjoituksia voittaaksesi jokaisen taistelun

3

Rukous vihollista vastaan

4

Viitteet
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1

Kuinka Jeesus taisteli saatanaa ja riivaajia vastaan?

Monet kysyvät voiko uudestisyntyneessä uskovassa olla paha henki (demonic spirit). 

Demonit eivät voi ottaa valtaansa uskovaa, mutta ne voivat kiusata häntä. Jeesus viittasi 

”heikkouden henkeen” Luukkaan evankeliumissa 13:11. Toisessa kirjeessään korinttilaisille 

Pietari kuvaili (2. Kor 12:7): 

”on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi.”

Taisteluamme ei käydä näkyvässä maailmassa vaan näkymättömässä maailmassa. 

Efesolaiskirjeessä 6:12 sanotaan: ”Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan 

hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, 

pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.”

Tiesitkö että kolmasosa Jeesuksen palvelutyöstä sisälsi demoneiden karkottamista? 

Jos olet rukoillut parantumisen puolesta tuloksetta, sairauden syy voi olla demoninen. Jos 

näin on, täytyy sinun nuhdella henkeä joka sinua vainoaa, jotta parantuisit. 

Minussa oli demoni, jonka tehtävänä oli ärsyttäminen. Se häiritsi untani. Tämä 

motivoi minut keräämään seuraavan listan Kirjoituksia, joilla voitetaan jokainen taistelu. 

Olkoon kyseessä heikkouden, pelon, vihan, sekaannuksen, epäjärjestyksen, 

muistinmenetyksen, unettomuuden tai riippuvuuden henki, Sanan hoito toimii!

Kun Jeesus kohtasi saatanan autiomaassa, Hän taisteli käyttäen Jumalan Sanaa. Hän 

sanoi: ”Niin on kirjoitettu...” ja sitten viittasi Kirjoituksiin. Juuri näin mekin taistelemme 

Saatanaa vastaan. Kun puhumme ääneen: ”Paholainen, on kirjoitettu...” ja sitten sanomme 

ääneen oikean jakeen. Olen myös henkilökohtaistanut jakeet. Ota tätä lääkettä kolmesti 

päivässä ja myös tarvittaessa, kun epäilet demonista toimintaa.
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Puhu seuraavat Kirjoitukset ääneen demoniselle hengelle, joka vainoaa sinua. Aina 

muista: Jeesus elää ISONA sisälläsi! Jeesukseen verrattuna demoni on vähäpätöinen 

hyönteinen! Sinun tehtäväsi on uskoa nämä Kirjoitukset ennen kuin näet todisteet. Sitä 

sanotaan uskoksi!

2

Kirjoituksia voittaaksesi jokaisen taistelun

(Ennen jokaista jaetta olen lisännyt ”Paholainen, on kirjoitettu...” mutta 

voit vaihtaa 'Paholaisen' sillä hengellä tai esteellä joka on vastassasi, 

joten voit puhua oikealle hengelle ja voittaa sen!)

Paholainen, on kirjoitettu Johanneksen ilmestyksessä 12:11: 

”Ja he ovat voittaneet paholaisen ja pahat henget Karitsan veren kautta 

ja todistukseni kautta” 

Paholainen, on kirjoitettu Luukkaan mukaan 13:16, että Jeesus 

vapautti ”Abrahamin tyttären (jälkeläinen) jota Saatana oli pitänyt 

otteessaan 18 vuotta.” Olen paremman liiton alainen kuin Abrahamin 

liitto. Olen vapautunut kahleistani!

Paholainen, on kirjoitettu Johanneksen mukaan 10:10: ”varas tulee 

vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Mutta Jeesus, joka elää 

sisälläni, tuli, että minulla olisi elämä ja voisin NAUTTIA 

ELÄMÄSTÄ ja että minulla olisi YLTÄKYLLÄINEN ELÄMÄ [täysi 

elämä, kunnes se YLITSEVUOTAA].” En anna periksi ennen kuin 
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olen normaali – normaali niin kuin Raamatussa määritellään.

Paholainen on kirjoitettu kirjeessä heprealaisille 2:14: ”Jeesus kuoli 

puolestani, jotta Hän tekisi TOIMIMATTOMAKSI kuoleman 

valtiaan, joka on Saatana.” 

Paholainen, on kirjoitettu Matteuksen mukaan 28:18-19: ”KAIKKI 

valta onannettu Jeesukselle taivaassa ja maan päällä. [Ja Hän antaa sitä 

minulle sanomalla: Menkää siis ja tehkää...]

Paholainen, on kirjoitettu Luukkaan mukaan 10:17-20: ”Jopa demonit 

ovat alaisiani Jeesuksen nimen kautta! Jeesus on antanut minulle 

vallan ja voiman polkea käärmeitä ja skorpioneja ja KAIKKEA 

vihollisen [omistamaa] voimaa; ja MIKÄÄN ei vahingoita minua 

millään tavalla.” 

Paholainen, on kirjoitettu Luukkaan mukaan 9:1: 

”Niin hän (Jeesus) kutsui kokoon ne kaksitoista ja antoi heille voiman 
ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja...”

Paholainen, on kirjoitettu Jesajan mukaan 54:17: ”Jokainen ase 

(demoni), joka valmistetaan minua vastaan, on oleva tehoton”
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Paholainen, on kirjoitettu ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä

4:4: ”Suurempi on Hän joka on MINUSSA kuin se joka on 

maailmassa.” 

Paholainen, on kirjoitettu Psalmissa 91:13: ”...minä tallaan 

lohikäärmeen [demonin] jalkoihini.”

Paholainen, on kirjoitettu Markuksen mukaan 16:17: ”Nämä merkit 

seuraavat minua koska uskon: Jeesuksen nimessä minä ajan ulos 

riivaajia...”

Paholainen, on kirjoitettu Matteuksen mukaan 16:18: ”Tälle kivelle 

Hän [Jeesus] rakentaa kirkkonsa, eivätkä tuonelan portit sitä voita.”

Paholainen, on kirjoitettu apostolien teoissa 10:38: ”Jumala voiteli ja 

pyhitti Jeesus Nasaretilaisen Pyhällä Hengellä ja kehon voimalla ja 

kyvyllä ja hengen voimalla; ja Hän meni kaikkialle tehden hyvää ja 

parantaen KAIKKI, joita kuluttivat ja vainosivat riivaajat [paholaisen 

voima], sillä Jumala oli Hänen kanssaan.” Ja Jumala on kanssani, 

koska Jeesus elää minussa!

Paholainen, on kirjoitettu toisessa kirjeessä Korinttilaisille 1:20: 

”Kaikki Jumalan lupaukset Jeesuksessa ovat Kyllä, ja Jeesuksessa 

aamen.” 
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Paholainen, on kirjoitettu Jesajan mukaan 54:14: ”Olen kaukana [jopa 

ajatuksissani] vainosta ja tuhosta, koska minä en pelkää, ja kaukana 

kauhusta, koska se (SINÄ Demoni) ei tule lähelleni.”

Paholainen, on kirjoitettu Deuteronomiassa 28:7: ”Herra voittaa 

viholliseni, jotka nousevat minua vastaan, kasvojeni edessä; ne 

tulevat vastaani yhdestä suunnasta ja pakenevat edessäni seitsemään 

suuntaan.”

Paholainen, on kirjoitettu Jaakobin kirjeessä 4:7: ”Koska minä 

vastustan sinua, sinun täytyy lähteä pois minusta (pakokauhun 

vallassa).”

Paholainen, on kirjoitettu Jesajan mukaan 14:12-16: ”Kuinka sinä olet 

pudonnut taivaasta [paholainen]… Sinut on heitetty alas maan päälle... 

Koska sinä sanoit itseksesi: 'Minä nousen taivaaseen ja asetan kruununi

Jumalan tähtien yläpuolelle... Minä kiipeän ylimpiin taivaisiin ja olen 

kuin Kaikkein Korkein.' Sen sijaan, sinut vietiin alas paikkaan, jossa on 

kuolleita, sen syvimpiin syvyyksiin. Jokainen siellä tuijottaa sinua ja 

kysyy, 'Voiko tämä olla se joka ravisteli maata ja sai maailman 

kuningaskunnat murenemaan?'”
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Paholainen, on kirjoitettu efesolaiskirjeessä 3:20: ”Jumala voi tehdä 

enemmän, MONIN VERROIN ENEMMÄN kuin KAIKKI, mitä me 

anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka MINUSSA 

vaikuttaa.” 

Paholainen, on kirjoitettu Matteuksen mukaan 18:18: ”Minkä tahansa 

MINÄ PYSÄYTÄN maan päällä, on JO pysäytetty taivaassa; ja minkä 

tahansa MINÄ SALLIN maan päällä, on JO sallitty taivaassa.”

Paholainen, on kirjoitettu Johanneksen mukaan 14:13 Jeesuksen 

lupaus: ”Hän tekee mitä tahansa pyydän Hänen nimessään, jotta Isä 

tulisi kirkastetuksi Pojassa.”

Paholainen, on kirjoitettu Kolossalaiskirjeessä 2:15: ”Kun Jeesus oli 

riisunut aseista vallat ja voimat [ottanut paholaiselta kaiken mitä sillä 

oli], Hän esitteli niitä julkisesti [esitteli niitä kuin kuollutta 

hyönteiskokoelmaa], voittokulkueessaan ristillä.”

Paholainen, on kirjoitettu Psalmissa 91:11: ”Sillä Jumala antaa Hänen 

enkeleilleen käskyn suojella ja vartioida minua KAIKILLA teilläni.”

Jumala, Jeesuksen nimessä, lähetä enkeleitä saattamaan, puolustamaan 

ja suojelemaan minua kaikilla teilläni!
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Paholainen, on kirjoitettu Kolossalaiskirjeessä 1:13: ”Hän on 

vapauttanut minut pimeyden voimasta ja saattanut minut rakkaan 

Poikansa kuningaskuntaan.”
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3

Rukous vihollista vastaan

Rukoile tämä rukous ääneen aina kun joudut vihollisen hyökkäyksen 

kohteeksi. Täytä tyhjä kohta pahan hengen nimellä, joka vainoaa sinua, 

jos tunnet sen. Jos et, se ei ole tarpeellista. ”Rukoilen Jeesuksen 

nimessä että ______________________________________ henki

(pelko, heikkous, sekaannus, epäjärjestys, ärsytys, 

parisuhdeongelma, kuolema, epäusko, köyhyys, vaino, riippuvuus, 

tai henki joka pääsi sisälle traumaattisen kokemuksen myötä, jne.) 

on sidottu ja täytyy poistua minusta Jeesuksen jalan alle ja pysyä 

siellä! Minä teen voimattomaksi ja peruutan tämän demonin 

tehtävän. Käsken jokaista demonia, jota ohjaa mikä tahansa 

kirouksen sana minua tai minun vaikutuspiirissäni olevaa vastaan, 

välittömästi lopettamaan tehtävänne. Tämä on minun oikeuteni, 

etuoikeuteni ja perintöosani kaikkein korkeimman Jumalan 

palvelijana. Paholainen, sinulla ei ole laillisia oikeuksia.”
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Kun olet kasvanut uskossasi, tarvitsee sinun vain sanoa: ”Sidon sinut Jeesuksen 

Nasaretilaisen Messiaan nimessä ja käsken sinut poistumaan äläkä koskaan palaa!” Monet 

parantuvat sairaudestaan sen jälkeen, kun ovat päässeet vapaaksi pahasta hengestä, mutta 

saattavat silti tarvita hoitoa vahinkoihin, joita paha henki on tehnyt. Esimerkiksi uskon, että 

kaikki syövät ovat demoneja. Kun syöpädemoni poistuu, varmista, että kuoleman henki on 

myös poistettu. 

Mutta (syöpä)hoitojen aiheuttamiin seurauksiin saatetaan myös tarvita parantumista. Jos 

parantumista tarvitaan, hanki käsiisi Healing Scriptures -pakettini osoitteessa 

sidroth.org/1862, joka sisältää henkilökohtaistettuja Kirjoituksia ja opetusta parantamisesta. 

Parantaminen on helppoa vapautumisen jälkeen.

Nyt ylistä ja palvo Jumalaa! Rukoile kielillä joka päivä. Jos et vielä rukoile kielillä, hanki 

Personal Trainer for Tongues (PTT) -pakettini osoitteesta sidroth.org/ptt.
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Kun olet ollut taistelussa lukemalla näitä Kirjoituksia ÄÄNEEN, rukoile tämä rukous: 

”Minuun ei vaikuta se mitä tunnen tai näen. Minuun vaikuttaa vain 

usko Jumalan Sanaan.” 

Sinä väsytät demonin loppuun! Demoni pysyy niin kauan kunnes se huomaa, että sinä ET 

anna periksi! Usko uskoo Jumalan Sanan totuuden huolimatta siitä, mitä luonnolliset aistisi 

kertovat sinulle. 

”USKON ja KÄRSIVÄLLISYYDEN kautta minä perin lupaukset” 

(Hepr. 6:12).

”Jos jatkan kysymästä jotakin mitä annetaan, jatkan vastaanottamista, 

ja koska jatkan etsimistä, jatkan löytämistä, ja koska jatkan väsymättä 

koputtamista, se tullaan avaamaan” (Luukas 11:10).
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Laupias Isä, anna meille armosi

ja elävän Pyhän Henkesi voima,

että me kaikissa vaivoissa ja vastoinkäymisissä

tuntisimme sisäisesti ja ulkonaisesti

sinun isällisen tahtosi.

Auta meitä sydämestämme ottamaan

tahtosi vastaan ja olemaan kärsivällisiä.

Johdata meitä sitten iloisesti ja lujasti pois

ahdistuksista Jeesuksen Kristuksen, sinun

Poikasi ja meidän Herramme kautta.

Aamen. 

(M. Agricola – rukous vastoinkäymisissä)
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4

Viitteet

Amplified

Acts 10:38

Isaiah

54:14

Psalm 91:11

Psalm 91:13

John 10:10

John 14:13

1 John 3:8

Luke 10:17-20

Luke 13:16

Revelation 12:11

New American Standard

Colossians

2:15

Ephesians

3:20

New King James

2 Corinthians 1:20

Colossians 1:13

Deuterenomy 28:7

Hebrews 6:12

Isaiah 54:17

Mark 16:17

Matthew 16:18

Matthew 18:18

James 4:7

1 John 4:4
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New Living Translation

Isaiah 14:12-16

Wuest

Hebrews 2:14

Luke 11:10

Young's Literal Translation

Luke 9:1
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Vieraana John Ramirez - Tarina kolmesta isästä

Tekijä: Sid Roth

Vieras: John Ramirez

Video: http://sidroth.org/sem/tale-three-fathers/

Sid: Tämän päivän vieraani isä oli paholainen. Olen tosissani. Hänellä on nyt uusi isä. Jumala. Ja 

hänen intohimonsa, perustuen hänen menneisyyden kokemuksiinsa, on pitää sinut kolme askelta 

paholaisen edellä. 

Sid: No, meillä kaikilla on ollut todellisia haasteita elämässämme, mutta John, sinulla todellakin oli 

haasteita. Sinun isäsi harjoitti jotain, jota kutsutaan Santeriaksi.

Sid: Joka on demoninen uskonto, jos ymmärsin oikein.

John: Se on numero yksi demoninen uskonto maailmassa tänään.

Sid: Ja sinun isälläsi ja äidilläsi oli jatkuvaa kiehuntaa. Hänellä oli tapana pahoinpidellä äitiäsi, mutta 

kun sinä olit 8-vuotias, äitisi vei sinut Tarot-korttien lukijalle. Mitä tapahtui?

John: Äitini vei minut sinne, tämän rouvan luokse, joka oli noita. Käytännössä noita keskittyi minuun.

Hän ei keskittynyt äitiini. Hän kertoi äidilleni, että näki hengessä, että minä menetän näköni. Ja jos en 

osallistu seremoniaan 30 päivän kuluessa, minusta tulee täysin sokea. Joten, tietenkin äitini hätääntyi 

valtavasti, kuten kuka tahansa äiti olisi tehnyt. Äitini salli korttien lukemisen, joten niin tehtiinkin. Ja 

parin päivän päästä minut esiteltiin pimeälle puolelle, kun olin 8-vuotias.

Sid: 13-vuotiaana sinä oikeasti rukoilit ja halusit isäsi kuolevan.

John: Kyllä. Muistan olleeni veljieni kanssa kotona ja isä pahoinpiteli äitiämme koko yön. Hän 

pahoinpiteli äitiäni koko yön – ja me olimme samassa huoneessa. Me yritimme auttaa häntä, äitiämme,

ettei hän joutuisi pahoinpitelyn kohteeksi. Isä iski meidät syrjään. Ja eräänä yönä minä istuin huoneeni 

sängyllä ja aloitin rukoilemaan. Minä rukoilin, en rukoillut Jumalalle: ”Minä toivon että hän kuolee, 

toivon että hän kuolee, toivon että hän kuolee, toivon että hän kuolee. Toivon että joku tappaa hänet.” 

Kun olin 13-vuotias, isääni ammuttiin käsiaseella naamaan, kun hän oli 38.

Sid: Tunsitko syyllisyyttä?

John: Minä olin iloinen. Totta puhuakseni ja ollakseni rehellinen. Koska minä tunsin nahkoissani sen 

kurjuuden, kärsimyksen ja kivun siinä talossa. Tunsin käsinkosketeltavaa kipua. Minun oli käytävä 

koulua pokerinaamalla ja näyteltävä, nuorena poikana, että kaikki oli hyvin kotona. Minun oli 

pidettävä pokerinaama ja samalla tiesin, että kotona ei ollut mitään muuta kuin kärsimystä.
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Sid: Joten sinä todella aloit kasvamaan demoniseen. Miksi sinä tunsit, että Saatana on isäsi?

John: Minun isäni oli paholaisen palvoja. Minä tulen suvusta, jossa isäni puolella on palvottu 

paholaista sukupolvi toisensa jälkeen. Santeria on sen nimi. Spiritualismia. Korttien lukemista. 

Palamaunia [kirjoitusasu epäselvä], mikä on sitä, kun teet sopimuksen paholaisen kanssa ja myyt 

sielusi hänelle veriallekirjoituksella – minkä minäkin tein. Minä puhuin paholaiselle yötä myöten. 

Menin demonikirkkoon 8-vuotiaana klo 7-8 aamuisin, jotta olisin saanut opetusta pahuuden voimilta. 

Demonisia alueita. Demonisia henkiä. Minä opiskelin asioita henkien maailmassa ja sen takana, kun 

olin iältäni 8-vuotias. Sanoin paholaiselle, että jos tapat isäni, sinä saat minut. Joten kerroin 

paholaiselle, että sinä saat minut.

Sid: Mutta Jumalalla oli salainen ase – kaunis nainen. Hän kutsui sinut kirkkoon. Mitä tapahtui?

John: No, hän oli lipsuja. Joten, Jumala sai kaksi yhden hinnalla.

Sid: Joten, mitä tapahtui, kun menit siihen kirkkoon?

John: Minä kysyin paholaiselta, voinko mennä kirkkoon? Paholainen sanoi, mene kirkkoon, ne 

ihmiset siellä ovat heikkoja. Heillä ei ole voimaa meitä vastaan. Heillä ei ole valtaa meitä vastaan. Sinä

voit mennä kirkkoon. Olin sen tytön perässä, koska hän oli kaunis ja asui naapurustossa lähelläni, joten

minun ei tarvinnut ajaa autollani pitkiä matkoja. Joten ajattelin, että kyseessä on hyvä diili. Mutta 

Jumala olikin asettelemassa suunnitelmaa elämälleni.

Sid: Sinulla oli todellinen kohtaaminen pastorin kanssa. Kerro mitä tapahtui?

John: No, menin kirkkoon liian paljon omalla luvallani kysymättä paholaiselta. Ja paholainen tuli itse 

kirkkoon ja ilmestyi sinne. Minne tahansa kirkkoon meninkin paholainen tuli sinne mukaani. Hän 

kertoi minulle, ettei antanut minulle lupaa tulla tänä sunnuntaina kirkkoon. En antanut sinulle lupaa 

tulla tänä sunnuntaina kirkkoon. Se oli outoa, koska pastori piti alttarikutsun keskellä palvelusta, kun 

se normaalisti tehdään loppupuolella palvelusta. Joten nousin ylös ja aloitin kävelyni kohti alttaria. 

Ajattelin, että jos pääsen pastorin luokse, paholainen jättää minut rauhaan. Minä olin lähes viimeinen, 

joka oli jonossa. Minä ajattelin, etten halunnut pastorin rukoilevan puolestani ylipäätään ja koska olin 

viimeisimpiä, hän olisi jo väsynyt, ja kun hän lopettaisi, pääsisin helposti paholaisesta eroon. Se oli 

suunnitelmani. Kun pastori tuli kohdalleni, paholainen valtasi minut kokonaan. Minä otin pastoria 

kurkusta kiinni ja nostin ilmaan sanoen: ”Tänään on se päivä, kun sinä kuolet!” Kaikenlaista 

kammottavaa alkoi tulla ulos suustani ja ihmiset alkoivat nousemaan penkeiltään ylös kirkossa. Pastori

oli muuttumassa sinertäväksi, kun tyttöystäväni alkoi estämään minua.

Sid: Mutta, hän menee kotiin. Ja hän rukoilee uskomattomimman rukouksen. Tämä on hänen 

rukouksensa. John huusi Jumalan puoleen ääneen, että, jos sinä olet suurempi kuin minun jumalani, 

jota palvelen tällä hetkellä, niin näytä minulle se tänään. Tai muuten jätä minut rauhaan! Kun tulemme 
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takaisin, näemme, miten tuon rukouksen kanssa kävi.

[Mainontaa]

Sid: Olen täällä John Ramirezin kanssa, jonka koko elämä oli täysin omistettu hänen isälleen – 

paholaiselle. Hänellä oli konkreettisesti suhde paholaisen kanssa. Ja kaunis tyttö sanoo, mennään 

kirkkoon, joten he menivät. Hän melkein tappoi pastorin – paholainen otti hänet kokonaan valtaansa. 

Hän menee kotiin ja huutaa Jumalan puoleen – Jos olet suurempi kuin jumala, jota minä palvon, näytä 

minulle! Tai muuten jätä minut rauhaan! Mitä tapahtui, kun olit rukoillut tuon rukouksen?

John: Istuin makuuhuoneessani ja jotain tapahtui – se ei ollut suunniteltua. En todellakaan halunnut 

olla kristitty, koska ajattelin, ettei kristillisyys ollut minua varten. Se ei ollut minun juttuni – ajattelin. 

Se ei ollut minun makuuni. Minä laitoin taikoja ja loitsuja ihmisiin, kirosin ihmisiä ja tein sillä paljon 

rahaa. Tuona iltana näin unta, jossa olin junassa. Se juna kulki nopeammin kuin voit kuvitella. Se oli 

täynnä ihmisiä, eikä heidän kasvojaan voinut nähdä, koska ne olivat mustia. Ja kun juna törmäsi 

johonkin ja pysähtyi, ovet aukenivat ja me kävelimme ulos – olimme helvetissä. 

Sid: Sinä kerroit aikaisemmin, että näit tämän unen, mutta että se oli sinulle todellista.

John: Se oli todellinen kokemus. Se oli todellisempaa kuin happi jota hengitän, Sid. Ei ole olemassa 

keinoa minulle jättää 25 vuotta paholaisen palvontaa taakseni ja yli 100000 dollarin arvosta välineitä 

talossani, jonkun tyypin takia, jota kutsutaan Jeesukseksi.

Sid: Joten, sinä löysit itsesi helvetistä.

John: Löysin itseni helvetistä. Juoksin helvetin portaaleille ja yritän löytää tieni ulos sieltä – etsin 

ovea. Ensinnäkin, siellä on tämä pelko ja kauhu, joka tarttuu sinuun kuin vaate iholle – sinä olet 

hunnun sisällä. Siellä tapahtuu samaan aikaan niin paljon, että sinä muutut epätoivoiseksi päästäksesi 

sieltä pois. Joten, paholainen tulee luokseni ja sanoo, minä aion pitää sinut täällä, sinä tiedät liikaa 

salatieteestä, olen antanut sinulle liikaa valtaa ja liian paljon salaisuuksia. Ja hän kertoo tätä ja hän 

hyökkää samalla minua kohti. Ja kun hän rynnäköi minua kohti, tämä risti ilmestyy sinne helvettiin. Ja 

minä otan ristin ja asetan sen paholaisen eteen. Jolloin hän putoaa polvilleen kuin taapero. Ja minä 

saan tilaisuuteni ja lähden uudelleen pakoon. Joten minä päädyin helvettiin syvemmälle ja löysin sieltä

portaaleja, jolloin paholainen löytää minut uudelleen. Hän sanoo, että aikoo tuhota minut – me 

puhumme demonisilla kielillä. Paholainen kopioi kaiken Jeesuksen Kristuksen kuningaskunnasta.

Sid: Hän ei voi luoda mitään. Hän on väärennös.

John: Hän on väärennös eikä hän voi luoda mitään. Hän on laiton jäljentäjä. Todella. Joten, siinä minä 

taas olen. Hän tulee uudelleen kohti. Hän sanoo, minä tuhoan sinut. Minä näytin hänelle merkit, jotka 

minulla oli [näyttää merkkejään rintakehässään]. Hän sanoo, sinä olet hölmö. Minä annoin nuo merkit 

sinulle. Minä omistan sinut. Kun hän yritti tarttua kiinni minusta, Jeesuksen risti ilmestyi uudelleen. 
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Hän todellisuudessa putosi polvilleen sen ristin alle. Hän putosi alas ikään kuin olisi palvonut sitä 

ristiä. Hän putosi alas tuosta noin vain. Minä heräsin unestani. Tiedätkö, kun ihminen yritetään saada 

eloon sähköshokilla, joka annetaan hänelle rintakehään – se oli sitä, mitä tapahtui minulle. Minut 

tuotiin takaisin eloon. Minä tulin takaisin elämään. Ja minä tiesin tuona yönä, että Yeshua (Jeesus 

hepreaksi) on totuus, tie ja elämä. Ja minä menin polvilleni.

Sid: Joten sanotko sinä minulle, että sinulla on nyt uusi isä. Kuka on sinun isäsi?

John: Minulla on isä, jota en pysty edes kuvailemaan. Hän on niin mahtava. Minun tuskaiset ja 

piinatut vuoteni, ne päivät isäni kanssa…

Sid: On yksi asia, jota kysyin Johnilta lähetyksen ulkopuolella. Sanoin, John, sinä olet kokenut paljon 

asioita. Tarkoitan, jos sinä pystyt pääsemään vapaaksi paholaisen otteesta, kuka tahansa voi päästä 

vapaaksi paholaisesta. Mitä sinä kerroitkaan minulle peloistasi?

John: Ainoa asia, jota minä kannan tänä päivänä mukanani, on Herran, Jeesuksen Kristuksen, pelko. 

Ainoa asia, mitä minä pelkään, on Jeesus Kristus, Jumala, Yeshua, Messias. Hän on ainoa henkilö, jota 

minä pelkään. Minä en pelkää paholaista. Minä en pelkää noitia. Minä en pelkää voodoota. Minä en 

pelkää noituutta. Minä en pelkää ihmistä. Vaan miestä, Jeesusta Kristusta.

Sid: Minulla oli kokemus eilen toimistossani ja John oli siellä silloin. Yli kuukauden ajan minua on 

vaivannut demoninen voima, joka vain tulee yhä uudelleen, uudelleen, uudelleen ja uudelleen. Sanoin, 

rukoilisitko puolestani. Tämä on se, mikä yllätti minut. Hän rukoili puolestani. Se ei yllättänyt minua. 

Mutta tapa jolla hän rukoili, yllätti minut. Hän sanoi minulle, rukoiltuaan puolestani, että sinulla ei tule

olemaan ongelmaa tuon demonin kanssa enää. Miten sinä tiesit sen?

John: Sid, Jumala on hyvä. Se on takuuvarmaa.

Sid: Tuo on sitä, mitä hän sanoi minullekin. Se on takuuvarmaa, että sinulla ei tule olemaan ongelmaa 

tuon kanssa enää. Ja arvatkaa mitä? Minulla ei ole ollut! Hyvä on, John, on olemassa demonisia 

portteja. Mitä ne ovat?

John: Portit ovat suu, sinun suuporttisi. Korva, sinun korvaporttisi. Silmä. Televisio ja videopelit, joita

pelaat.

Sid: Voiko joku, joka katsoo väärää elokuvaa tai jotain väärää tv:stä, todellisuudessa avata portin 

demoniselle?

John: Aivan varmasti, Sid. Meidän pitää muistaa, että paholainen haluaa laittaa sinut tv:n ääreen, jotta 

hän voi harjoituttaa mieltäsi. Ja kun hän voi harjoituttaa ihmisten mieltä, tuo henkilö ei ole Kristuksen 

kanssa enää. Hän on enemmän riippuvainen tv:stä kuin menemään kotiin viettämään enemmän aikaa 

Jumalan kanssa. Nyt, paholainen on siis ryöstänyt sinun rukoushuoneesi. 
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Sid: Miten niiden monien miesten laita on. Mukaan lukien naisiakin ja miehiä, joista osa on kristittyjä,

jotka ovat riippuvaisia pornografiasta. Siihen on lipsuttu niin helposti. Voiko se olla portti demoniseen?

John: Ehdottomasti. Psalmi 91 kertoo vihollisen ansoista. Eräs ansa on linnustajan paula. Linnustajan 

paula on synti, jota luulemme voivamme hallita, mutta emme voi. 80% riippuvaisista pornografiaan 

ajattelee, että he voivat sammuttaa koneensa milloin vain, mutta he eivät pysty. Heidän on katsottava 

tänäänkin. 

Sid: Vastaavasti käy alkoholin kanssa. He sanovat, että voivat lopettaa milloin haluavat.

John: Milloin vain he haluavat. Mutta todellisuudessa he eivät pysty siihen. Koska se on linnake. Ja 

jokaiseen linnakkeeseen liittyy demoni. Ja jos et pura demonin laillisia oikeuksia ja kiellä sitä, sinä et 

pääse vapaaksi. 

Sid: Sanotko sinä, että sinä voit rukoilla rukouksen, yhtä voimakkaan rukouksen kuin eilen 

toimistossani, ja he voivat päästä vapaaksi?

John: He voivat päästä vapaaksi. Minä rukoilin herrasmiehelle Japanissa puhelimitse. Ja hän pääsi 

vapaaksi. Hänessä olleet demonit ilmestyivät ja kaikkea kammottavaa tuli hänen suustaan ulos. Hän 

kääntyi ja lähetti myöhemmin kirjeen minulle, jossa kiitteli minua siitä, että Yeshua on vapauttanut 

hänet. 

Sid: Minä haluan sinun rukoilevan jollekin kotonaan, jonka pitää päästä vapaaksi pornografiasta ja 

kaikista riippuvuuksista. Rukoilisitko tuon rukouksen nyt?

John: Minä kerron sinulle Sid, Jumala on kutsunut minut. Minun tarkoitukseni ja kohtaloni kirkossa 

tänään on paljastaa paholainen. Ja kun minä olen paljastanut paholaisen sinulle, sinä näet, kuinka pieni 

hän on ja kuinka suuri on sinun Jumalasi. 

Sid: Minun pitää kysyä Johnilta jotain. Haluaisin sinun katsovan kameraan ja kertovan kuinka pieni 

paholainen on ja kuinka suuri Jumala on. Tekisitkö niin?

John: Minä haluan kertoa teille juuri nyt. Jos haluat vapaaksi, minä lupaan sen sinulle, Jeesuksen 

nimessä. Sinä pääset vapaaksi mistä tahansa piinaavasta hengestä, jokaisesta hengestä joka kutsuu 

sinua mielessäsi, pornografiasta, kidutuksesta, mistä tahansa piinasta, joka on suistanut sinut raiteiltasi,

minä murran sen Jeesuksen nimessä juuri nyt. Minä sidon jokaisen saatanallisen hyökkäyksen 

elämässäsi ja kohtalossasi, pornografian, itsemurhan, masennuksen, minä murran sen. Mikä tahansa 

lääketieteellinen henki piinaa sinua, minä murran sen. Herra on kertonut minulle, että Hän vapauttaa 

sinut. Kun olet saanut vapautesi, anna se takaisin Jeesukselle. Ole vapaa Jeesuksen nimessä. Jeesuksen 

mahtavassa nimessä.

Sid: John aikoo paljastaa paholaisen, kun tulemme takaisin. Hän aikoo kertoa meille, omasta 
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kokemuksestaan, mikä on Messiakseen uskovan voimakkain ase, joka meillä on paholaisen 

paljastamiseksi. Ja minä sanon teille, että te ette pelkää paholaista, kun tiedätte, kuka Jeesus on, kun 

tiedätte, kuka on isänne. Tarkoitan, Hän on niin iso, että paholainen kompuroi kun hänelle käy se 

selväksi. Tulemme kohta takaisin. 

[Mainontaa]

Sid: John, omasta kokemuksestasi, mikä on vahvin ase paholaista vastaan?

John: Minä uskon, että Jumalan sana on vahvin ase, joka meillä voi koskaan olla maapallolla. Sinun 

on vain tiedettävä kuinka soveltaa sitä, sinun on tiedettävä kuinka käyttää sitä, sinun on tiedettävä 

kuinka käyttää sitä eri tilanteissa. Minä ajattelen, että monet uskovat eivät opi löytämään kohdettaan 

vihollisen leiristä. Minun yhteyteni Jumalan kanssa antaa minulle vallan. Vihollinen havaitsee, että olet

Jumalan lapsi ja hän tuntee vallan, jonka Jumala on antanut sinulle. 

Sid: Onko kaikilla sama valta kuin sinulle?

John: Jumala ei erottele ihmisiä.

Sid: Mitä henkilön pitää tehdä, kun hän nukkuu ja havahtuu siihen, että hänen huoneessaan on jotain, 

joka ei ole hyvää. Mitä hänen pitäisi tehdä?

John: Minulla oli kokemus kerran, kauan sitten. Paholainen ilmestyi huoneeseeni, tarkoitan, 

paholainen ilmestyi huoneeseeni ja koko huone meni aivan kylmäksi. Kuin pakastin. Ja hän herätti 

minut, ja tunsin, että huoneessa oli jotain, joka ei ollut mitään miellyttävää. Ja hän puhui minulle 

kuuluvalla äänellä: jos laitat valot päälle, minä lähden. Ja kuulin Pyhän Hengen syvällä sisälläni 

sanovan minulle, jos laitat valot päälle, sinulla ei ole uskoa. Nousin ylös sängystä ja sanoin hänelle, 

nähdään aamulla. Minä nuhtelen sinua Jeesuksessa Kristuksessa. Minä sidon sinut ja käsken sinua 

menemään ja sinulla on 30 sekuntia aikaa mennä.

Sid: Mutta näettekö, hän tuntee valtansa. Minä haluan sinun tuntevan valtasi. Paholainen kompuroi, 

kun uskova tuntee Jumalan sanan ja vallan sen takana Jeesuksen nimessä. Sinä kerroit minulle, että 

kun olit pimeällä puolella, sinä käytit jotain sellaista, jota sanotaan astraaliprojektioksi. Ja sinä menit 

naapurustoihin. Mitä sinä teit siellä naapurustoissa?

John: Minun tehtäväni oli astraaliprojektoida kehoni – olin siinä niin hyvä, että saatoin tehdä sen jopa 

päiväsaikaan naapurustoissa. Yöaikaan menin edestakaisin ja asetin kirouksia sinne. Ja minä siirtelin 

pahuuden voimia yhdeltä alueelta toiselle. Jotta siellä olisi henkiä ja kierroksellan noilla alueilla, jotta 

ihmiset eivät pääsisi kasvamaan ja kohtaamaan Jeesusta. Mutta siellä oli myös uskomattomia uskovia 

ja he tiesivät, kuinka rukoilla hengessä, mikä esti minua menemästä siihen naapurustoon ja 

toteuttamaan vihollisen suunnitelmaa.

Sid: Kerrotko sinä minulle, että nämä uskovat rukoilivat, ja et voinut tehdä heille mitään? Etkö 
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pystynyt laittamaan kirouksia heidän ylleen?

John: En pystynyt koskemaan heihin sormen päälläkään.

Sid: Kuinka tärkeää on rukoilla hengessä? Rukoilla tuntemattomilla kielillä?

John: Hengessä rukoilu on ikään kuin, jos kehosi ei saa vettä, se kuolee. Jos uskovat eivät rukoile 

hengessä, he kuolevat hengellisesti. 

Sid: Sinä puhuit niistä kierroksista ja kuvioista. Mitä ne ovat?

John: Toistoa. Monet uskovat eivät tiedä, kuinka he katkaisevat köyden [kahleen]. Monet uskovat ovat

vapaana 6 kuukautta ja sitten joutuvat takaisin kahleisiin 8 kuukaudeksi. He katkaisevat köyden, mutta 

sitten he palaavat takaisin, koska vihollinen tietää, kuinka asettaa ansoja uskovalle. Ja uskovat tänä 

päivänä… Minulla on vanhurskas viha, Sid. Kirkko tänä päivänä saarnaa ihmisiä onnelliseksi, mutta se

eivät saarnaa ihmisiä vapaaksi. 

Sid: No, tuossa on pureskeltavaa.

John: En halua mennä kirkkoon tullakseni onnelliseksi. Minä haluan mennä kotiini ja olla onnellinen 

siellä. Minä haluan mennä kirkkoon oppimaan taistelemaan vihollista vastaan. Jotta minua opetetaan, 

kuinka pääsen vapaaksi. Jotta minua opetetaan, kuinka pelastan avioliittoni. Jotta minua opetetaan, 

kuinka lapseni pääsevät irti huumeista. Kuinka voitan vihollisen. Ja uskon, että se on sitä, mitä Jumala 

on kutsunut minut tekemään – paljastamaan paholaisen tässä ajassa, jossa olemme. Ja se ei ole sitä, 

mitä minä olen vaan se on Hän, joka asuu minussa, joka on suurempi kuin mikään, joka asuu 

maailmassa. 

Sid: Uskon, että kun John rukoilee puolestasi juuri nyt. Ja olen hämmästynyt, kuinka paljon olen 

oppinut näin lyhyessä ajassa. Minä olen oppinut vallan yli sairauksieni. Vallan yli demoneiden. Minä 

haluan sinun rukoilevan, että heikkouden henget, sairauden henget, tulevat ulos ihmisistä. Ja minä 

kerron teille, että joku on käynyt lääkäreillä jo vuosia ja vuosia ja vuosia ja he hoitavat hänen oireitaan,

jotka eivät ole edes kohentuneet. Korkea verenpaine, johon he määräävät vain lisää lääkkeitä. Te 

tiedätte, mistä minä puhun. Antakaa kenkää sille heikkouden hengelle ja huomatkaa kaikkien oireiden 

häviävän. Rukoile.

John: Isä, Jeesuken nimessä, minä sidon sen piinaavan hengen heidän hengityselimistössään. 

Jeesuksen nimessä, minä sidon portinvartijan. Minä sidon jokaisen vahvistusjoukon. Minä suljen 

toisen ja ensimmäisen oven Jeesuksen Kristuksen verellä. Minä halvaannutan vihollisen. Minä 

halvaannutan jokaisen sairauden demonin juuri nyt. Isä, minä sekoitan heidän kommunikaatiokielensä 

ja annan heidän tuhota toisensa vihollisen omassa leirissä. Vapauta tuo henkilö juuri nyt. Vapauta tuo 

henkilö juuri nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä. Minä tuon parantumisen. Minä puhun parantumisen 

elämääsi juuri nyt. Minä puhun palautuksen sinun elämääsi juuri nyt. Minä asetan paholaisen jalkojesi 
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alle ja pidän sen siellä. Isä, Jeesuksen Kristuksen nimessä, minä hyökkään jokaista demonia vastaan, 

joka tulee tielleni. Minä asetan Jeesuksen Kristuksen veren laatikoihin, joihin demonit on laitettu ja 

joissa niitä piinataan yötä päivää. Ja minä suljen tämän rukouksen juuri nyt, Isä. Minä vastustan 

jokaista vastahyökkäystä ja jokaista rangaistusta ja minä vastustan jokaista vihollisen henkeä 

Jeesuksen nimessä.

Sid: Olkoot jokainen ihminen valehtelija, mutta Jumalan sana on totta. Ja Jumalan sana sanoo, Hänen 

haavojensa kautta, Hänen merkkiensä kautta, Hänen verensä kautta, te olitte parantuneet. Nyt, olkaa 

vapaat! Totuus on päästänyt sinut vapaaksi.

John: Kirkko ei opeta ihmisille, kuinka taistella vihollista vastaan. Kirkko opettaa, kuin ollaan 

onnellisia, saarnataan onnellisuutta, mutta ei hengellistä sodankäyntiä. Ja se mitä olemme kirkossa 

tehneet hengellisen sodankäynnin alueella kahtena viime vuosikymmenenä, me emme pärjää siinä. 

Minun kirjani kertoo sinulle kaiken siitä. Se kertoo kuinka taistelet demonisia voimia vastaan ja voitat 

ne. Kunka hiljennät demoniset voimat. Kuinka suljet demoniset ovet. Kuinka sanot näkemiin 

demonisille voimille.

Sid: Olen niin innoissani John Ramirezin paljastuksista kirjassaan ja neljän CD:n opetuksessaan. 

Koska, tämä on totuus. Hän oli sisäpiiriläinen. Hän tietää tasan tarkkaan, kuinka paholainen toimii. 

Hän ymmärtää voiton Jeesuksessa. Ja minä olen lopen kyllästynyt kristittyihin, jotka ovat peloissaan 

demoneista, ymmärtämättä demonista, ja joutuvat kaltoin kohdelluksi sen takia. Ja totuus on, että 

heidän ei tarvitse.
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Vieraana Kerry Kirkwood – Meidät on tehty Paholaisen pelättäväksi

Haastattelija: Sid Roth

Vieras: Kerry Kirkwood

Onko olemassa yliluonnollinen ulottuvuus, maailma tämän tuntemamme maailman takana? Onko 

kuoleman jälkeen elämää? Ovatko enkelit todellisia? Voivatko unemme sisältää viestejä Taivaasta? 

Voimmeko kiinnittyä muinaisiin yliluonnollisiin salaisuuksiin? Ovatko paranemisihmeet todellisia? Sid 

Roth on tutkinut yli 35 vuotta yliluonnollisen outoa maailmaa. Liity Sidin mukaan tämänkertaiseen 
jaksoon It's Supernatural.

SID: Hei. Sid Roth tässä. Tervetuloa. Tervetuloa maailmaani, joka on luonnollisesti yliluonnollinen. 

Minun vieraani sanoo, että meidät luotiin paholaisen pelättäväksi. Oletko samaa mieltä? Haluatko tietää

miten ja miksi, ja alkaa tekemään niin? Olen niin innossani tästä lauseesta, jonka Jumala antoi sinulle: 

“Meidät on tehty paholaisen pelättäväksi.” Tarkoitan, että voisin sanoa sen uudestaan ja uudestaan ja 

yhä uudestaan. Kuinka tuo ilmestys tuli sinulle?

KERRY: Olin oikeastaan eräs päivä rukoilemassa ja Herra puhui minulle sanoen: “Olen tehnyt sinut 

pelättäväksi.” Ja minä sanoin: “Herra, en halua että kukaan pelkää minua. Haluan ystäviä.” Hän sanoi: 

“Ei, et ymmärrä. Minä tein sinut pelättäväksi Puutarhassa.” Kun hän jatkoi sanoen: “Minä laitoin 

vihollisuuden vaimon siemenen ja käärmeen siemenen välille ja laitoin sinun sisällesi jotain, jotta 

paholaiset pelkäävät sinua.” Ja hän antoi minulle ymmärryksen siitä, että kun Lucifer (Paholainen) oli 

Valtaistuin Huoneessa Taivaassa ja häntä kutsuttiin peitetyksi enkeliksi (covering cherub englanniksi), 

hänen nimensä oli silloin Aamutähti, Jeesusta Jumalan Poikaa kutsuttiin tuolloin Aamutähden 

Morsiameksi, hän oli silloin siellä Jumalan kirkkauden edessä. Hän ymmärsi kirkkauden voiman. 

Jumala on laittanut itsensä meidän sisäämme, hänen oman DNA:nsa, hän on laittanut oman 

kirkkautensa sisäämme ja sen takia meillä on jotain sisällämme, joka tekee vihollisen pelokkaaksi. 

Mutta seuraava osa siitä, mitä hän sanoi, että me olemme myös ihmeellisesti tehty. Sana “ihmeellinen” 

tarkoittaa, että olemme täynnä ihmettä ja innoitusta. Se tarkoittaa, että hän on laittanut sisäämme jotain,

minne meidän tulisi mennä tutkimaan suuruutta ja tutkimaan kaikkea sitä, mitä Jumalalla on meitä 

varten ja kaikkea sitä, mitä hän on kirjoittanut meistä – ja on kirjoittanut jo aikojen alusta.

SID: Tämä räjäytää mielemme. Kerro minulle henkilöstä, jolle tehtiin ohitusleikkaus.

KERRY: Hänelle tehtiin kolme-neljäkertainen ohitusleikkaus ja hänen isällään oli ollut 

sepelvatimotauti ja hänelle sanottiin, että: “Tämä ohitusleikkaus ei todennäköisesti kestä kuin kolmesta 

viiteen vuoteen ja koska isäsi oli kuollut siihen, tämä saattaa olla kuolemaan johtava myös sinun 

kohdallasi.” Joten hän alkoi pohtimaan, tämä on siis se, mitä elämäni on. Minä vain oletan, että tulen 

kuolemaan tähän. Tämän takia minä puhuin hänelle ajattelutavan muutoksesta.

KERRY: Ei Jumala ole tehnyt sinun kehoasi tuhoutumaan. Olet jo asettanut tuon ajatuksen kehoosi ja 
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se on alkanut sammumaan.

KERRY: Joten hän alkoi ajattelemaan, että Jumala on antanut hänelle valtimot. Siunaan näitä 

valtimoita. Nämä ovat hyviä valtimoita.

MIES: Nämä valtimot on antanut minulle Jumala. Minä siunaan näitä valtimoita, koska ne ovat hyviä 

valtimoita. Veri virtaa lävitseni.

SID: Tuo on jotain, mitä hän ei koskaan sanoisi omin päin luonnostaan.

KERRY: Aivan niin, koska hän ei tuntenut sillä tavalla.

SID: Totta.

KERRY: Ja sitten kun hän meni uudelleen tarkastukseen lääkärii sanoi: “Tämä on nähtävä omin 

silmin. Olen kuullut tällaisesta yliopistossa, mutta en ole koskaan henkilökohtaisesti nähnyt tätä.” 

Sitten hän jatkoi: “Voitko tulle tänne. Minä näytän sinulle.” Hän näytti varjoainekuvaruutua ja sanoi...

LÄÄKÄRI: ”Tässä on ohitettu valtimo, jonka tein kirurgisesti, mutta sinun kehosi kasvatti 

luonnollisen ohitusleikkauksen sen viereen ja me emme tiedä, mitä siitä ajattelisimme.”

MIES: Se oli Jumalan käsi. Halleluja. Ylistäkää Jumalaa.

SID: Mitä sinä opetat on niin merkittävää ja vain harvat Raamattuun uskovat ymmärtävät sen. He 

todellisuudessa vahingoittavat itseään ja perheitään. Olen kuullut sinun opettavan, mitä me, miten me 

vahingoitammme lapsiamme.

KERRY: Juuri niin.

SID: Selitä.

KERRY: No, me kerromme heille, mitä tunnemme emmekä sitä, mikä heidän kohtalonsa on. Me 

sanomme heille, että sinä olet tyhmä tai että sinun ei olisi pitänyt tehdä tuota ja älä ole samanlainen 

kuin veljesi - sinusta tulee samanlainen kuin Jussista kadulla. Ja näin laitamme ajatuksen heidän 

mieleensä, koska ajatukset voivat luoda kuvia ja kuvat voivat luoda kohtalon. Ja näin annamme heille 

luvan mennä ja tehdä pahaa tai mennä ja tehdä holtittomuuksia sen sijaan, että kertoisimme heille, että 

heidät on luotu Jumalan kuvaksi. Jumala antoi sinulle mielikuvituksen ja hänellä on kohtalo sinulle ja 

voit tehdä mitä tahansa Jumala on asettanut sydämellesi. Minä sanoisin hänelle,että olet älykäs, fiksu, 

sen vain täytyy tulla näkyviin sinusta. Hänen opettajansa ja kaikki muut hänen ympärillään ovat 

vahvistaneet hänet uskomaan, että hän ei pärjää hyvin. Joten kun hän kuulee sen sisäisen äänen, joka 

sanoo, että uskon sinuun, varsinkin kun se tulee vanhemmilta tai henkilöltä valta-asemassa, se tekee 

jotain hänelle.

SID: Kerro minulle huumeriippuvaisesta.

KERRY: Wau, tämä on uskomatonta. Olin Australiassa palvelustyössä ja ennen kokousta olin 
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opettamassa yhteistyöstä Pyhän Hengen kanssa, kun tämä nuori nainen tuli luokseni ja sanoi: “Moi, 

minun nimeni on Jennifer ja olen huumeriippuvainen.” En ollut koskaan kuullut kenenkään esittelevän 

itseään sillä tavalla.

SID: Tuo muistuttaa sitä, miten AA:ssa sanotaan: “Hei, minä olen se-ja-se ja minä olen alkoholisti.”

KERRY: Tismalleen.

SID: Tuo saattaa toimia AA:ssa, mutta se mitä sinä teet, jos vain ymmärrämme aivojen tiedettä. Mutta 

jatka sinä.

KERRY: No, minä ajattelin, että se oli hyvin outoa ja kokous alkoi. Hän istui aivan eturivissä edessäni 

ja se oli ärsyttävää minulle. Ja kuulin Pyhän Hengen sanovat minulle: “Kuinka kauan aiot sietää tätä?” 

Ja minä ajattelin, en tiedä, kuinka kauan sinä olet sietänyt sitä. Ja hän sanoi: “Olen lähettänyt sinut 

tänne muuttamaan sen, miten hän näkee itsensä.” Joten menin hänen luokseen, koska olin hieman 

ärsyyntynyt ja en aikonut olla niin äänekäs hänen kanssaan, kun menin hänen eteensä ja sanoin...

KERRY: ”Kuka sanoi, että olet riippuvainen? Annat itsellesi luvan epäonnistua ja olla riippuvainen. 

Olet Kaikkein Korkeimman Jumalan tytär. Nyt, lopeta se!”

KERRY: Sain sähköpostia häneltä kolme kuukautta myöhemmin ja hän sanoi: “Menin kotiin sinä 

iltana. 24 vuotta olen käyttänyt useita kertoja joka päivä. En käyttänyt metamfetamiinia tai mitään 

muutakaan huumetta sinä iltana. Seuraavana päivänä en käyttänyt yhtään. Aloin tuntemaan itseni 

paremmaksi. Siitä on kolme kuukautta nyt. Sitten hän lähetti minulle toisen sähköpostin kuusi 

kuukautta myöhemmin. Ja nyt, viime aikoina, hän jatkaa: “Olen hakenut Raamattukouluun ja olen 

saanut ajokorttini takaisin, ja olen ollut selvillä koko vuoden.”

SID: Tämä on koko lopputyösi otsikko. Jos voit muuntaa ajattelusi, voit muuttaa koko maailmasi. Mitä 

Jeesus tarkoitti sanoessaan, että otamme Taivasten Kuningaskunnan väkisin?

KERRY: Kyllä, Matteus 11:ssa, joskus ihmiset ottavat sen asiayhteydestään irralleen, hän sanoo: 

“Johannes-Kastaja, kukaan naisesta syntynyt ei ole suurempi kuin hän.” Ja sitten hän jatkaa:”Mutta 

jokainen Taivasten Valtakunnassa on suurempi kuin Johannes.” Se on kuin takaperoinen kohteliaisuus. 

Mutta hän sanoo: “Jumalan Valtakunta on kokenut väkivaltaa ja väkivalta ottaa sen voimalla.” Ja niin 

sana “väkivalta” on viazo, mikä ei tarkoita sotilaallista voimaa, ei tarkoita väkivaltaisuutta, se tarkoittaa

kokoontua yhteen. Joten hän sanoi: “Jos aiotte mennä Jumalan Kuningaskuntaan niin sitten kutsutte 

tämän Kuninkaan sisään ja kun hän tulee sisään hän kokoaa yhteen kaikki ne, joissa ei ole hänen 

kosketustaan, hänen DNA:taan.” Hän kokoaa yhteen ajatukset, hän kokoaa yhteen ideanne, hän kokoaa

yhteen mielipiteenne, teidän kirouksenne ja hän asettaa ajattelun säännökset, hänen sääntönsä hän 

asettaa sisäämme. Tämä on se, miten tunnen asian olevan. 

SID: Tiedätkö, jopa tiede vahvistaa, että mistä nyt puhumme, on oikein. Mutta tämä on korkeampaa 
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kuin tiede. Tämä on korkeinta maailmassa ja niin harvat Raamattuun uskovat ymmärtävät tämän. Tiede

sanoo, että 75% sairauksistamme, joita ihmiset kokevat, tulevat ajattelustamme. Laittakaa ajattelumme 

oikeille raiteille. Tulemme kohta takaisin.

SID: Jopa tiede vahvistaa, että meidän on hallittava ajatteluamme. Raamattu sanoo: “Niin kuin ihminen

ajattelee sydämessään, sellainen hän on.” Selitä.

KERRY: No, mielemme vaikuttaa niin paljon kehoomme. Itseasiassa, meillä on kirjaimellisesti 30000 

ajatusta päivässä ja niiden seurausajatukset ja enkä tiedä, miten tuo arvio on saatu.

SID: Mielestä puhuttaessa, tuo on melko ihmeellistä, 30000 ajatusta päivässä. Ja kuinka monta niistä 

on hyvää ja kuinka monta pahaa ajatusta.

KERRY: Kyllä, se on sekavaa, että vasen aivopuolisko, oikea aivopuolisko, yritämme selvittää 

kummalla puolella ajattelemme, ja jotkut ihmiset kokevat sen todella piinaavana. Todellisuudessa 

yliopistojen lääketieteellisissä tiedekunnissa havaittiin, että 50% ensimmäisen vuosikurssin oppilaista 

saivat oireita sairauksista, joita he silloin tutkivat. He lukivat niistä, he ajattelivat niitä ja näin saivat 

oireita, koska se oli, mitä he ajattelivat koko ajan. 

SID: Rakastan tätä opetustasi siitä, että kuinka meidät on luotu vastaanottamaan Jumalan ajatukset. 

Kerro siitä.

KERRY: No, Psalmissa 139 sanotaan: “Hänen ajatuksensa meitä kohtaan ovat niin lukemattomat, että 

kuka voisi ne laskea.” Psalmissa 140 sanotaan jotain muuta: “Herran ajatukset ovat jatkuvasti meitä 

kohden.” Jumala pommittaa henkeämme ajatuksillaan ja meidän täytyy noukkia ne. Ja kun 

ymmärrämme, mitä Herra ajattelee meistä, niin silloin kaikkien muiden ajatukset meistä, hylkäämiset, 

hyökkäykset, syytökset, mitä tahansa, muuttuvat niin pieneksi, että niille ei löydy paikkaa [meistä]. Ne 

jäävät alakynteen, koska Jumalan ajatukset ovat vahvempia. Ja kun otamme kiinni niistä ja alamme 

vaeltaa siinä, mitä Hän ajattelee meistä, ei siinä mitä jonkun muun odotukset suhteemme ovat, se 

todella tuo koko rauhan elämään ja vaikuttaa meihin fyysisesti. Kehomme reagoi Jumalan ajatuksiin. 

Hän loi meidät ja kehomme reagoi, luotu reagoi Luojalleen.

SID: Sinä puhut kirjasta, joka Jumalalla oli jo ennen kuin me olimme hedelmöittyneet äitimme 

kohdussa, jossa on kaikki hänen ajatuksensa meitä kohtaan ja erityisesti kohtalostamme. Kerro minulle 

tuosta kirjasta ja kuinka voimme löytää sen, jotta emme jäisi siitä paitsi, jotta emme tekisi virhettä.

KERRY: Psalmissa 139 juuri siinä missä hän puhuu ajatuksistaan hän sanoo: “Olen kirjoittanut kaiken 

teidän DNA:n tuohon kirjaan.” Ja aivan kuten Jumalan Karitsa teurastettiin ennen maailman 

perustamista, on olemassa asioita, jotka tapahtuivat ennen kuin tämä maailma oli olimessa.

SID: Joten odota hetki. Jos hän on kirjoittanut kaiken DNA:mme tuohon kirjaan niin sittenhän minä 
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tiedän, että hän ei kirjoittanut, että meillä olisi oltava pahaa DNA:ta.

KERRY: Ei niin.

SID: Joten miten me saimme virheellistä DNA:ta, jos hän sanoo, että meidän on tarkoitus olla 

ihmeellisesti ja pelottomasti tehty?

KERRY: No kun Jumala loi meidät, hän sanoi, että se on hyvää.

SID: Oikein.

KERRY: Ja niin hän siis ei luonut meitä ja sanonut, että tuo on pahaa, tuo ei ole niin pahaa, tämä on 

keskinkertaista. Joten DNA, se ei vain merkitse sitä, että hän on merkinnyt kromosomimme. Se 

tarkoittaa, että tässä on potentiaalisi. Se olisi ikään kuin Jumala profetoisi sinulle oman profeetallisen 

kirjan. Minä kutsun sitä Jumalan lapsikirjaksi minulle. Ja niin hän on kirjoittanut asioita ja en halua 

seisoa Jumalan edessä eräänä päivänä ja havaita, että en ole päässyt edes esittelyjaksosta eteenpäin ja 

hän on kirjoittanut kappaleittain ja kappaleittain minusta, mutta pelkoni ja ajatukseni, joka sanovat, että

saatan epäonnistua tai että en ole sen arvoinen, en tarpeeksi arvokas omassa ajattelussani, silloin en 

pääsisi esittelyjaksosta eteenpäin siitä, mitä Jumala sanoo. Kun Jumala kutsui minut opettamaan 

sanaansa, minun ensimmäinen ajatukseni oli, että kukaan ei ole koskaan tehnyt tätä perheessäni. Eikä 

minun taustani ole sellainen. Ja niin minun piti päättää, uskonko menneisyyteeni vain astunko 

kohtalooni.

SID: Kerro minulle nollaamisen [reset] periaatteesta. Meillä on, ensiksi, kerro mikä on linnoitus.

KERRY: Kyllä, no Raamattu sanoo: “Murtaen jokaisen linnoituksen ja purkaen sellaisen, joka nostaa 

itsensä Jumalan tiedon yläpuolelle.” Sana linnoitus [stronghold] on “noema”, mikä tarkoittaa ajatusta. 

Joten jos sinulla on kuva linnoituksesta, hän sanoo, että me olemme luoneet tuon linnoituksen, tuon 

linnoituksen ajatuksistamme. Kukaan ei pidä minusta, kukaan ei välitä minusta, kukaan ei ole koskaan 

rakastanut minua ja näin ollen en ole minkään arvoinen, ja kuten ajattelen sellainen olen. Joten nyt olen

siis luonut tuon linnoituksen eikä mikään pääse sisään tai ulos. Ja ihmisistä tulee yksinäisiä. Heistä 

tulee introverttejä [syrjäänvetäytyviä] sen vuoksi.

SID: Se ei ole miksi Jumala sinut loi, mutta se on se, millaiseksi maailma ja paholainen on sinut tehnyt.

On aikasi tulla ulos kuorestasi ja olla ihmeellisesti ja pelottomasti tehty. Sitten sinä puhut 

nollaamisesta. Mitä se tarkoittaa?

KERRY: No me tiedämme luonnollisesta maailmasta, että voit tehdä jotain 21 päivän ajan ja voit siten 

puhdistaa kehosi, kuten myös puhdistua hengellisesti. Joten 21 päivän ajan, jos pidät päiväkirjaa 

kaikista ajatuksistasi, jotka ovat negatiivisia jotain toista tai itseäsi kohtaan, ja niin edelleen, ja tekisit 

siitä muistiinpanon, ja sitten otat joitain toisia ajatuksia siitä, mitä Raamattu sanoo sinusta ja käytät 

niitä korvausterapiana. Minä hylkään tämän ajatuksen ja korvaan sen tällä toisella. Raamattu sanoo, 
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että kun vihollinen tulee sisään, kuin tulvavirta, Jumala nostaa standardiaan. Se ei siis ole vihollinen 

joka tulvii sisään. Jumala haluaa virrata meissä ajatuksillaan, hän haluaa virrata mielessämme, tämä on 

sitä mitä tunnen sinua kohtaan. Tässä on toivosi ja tulevaisuutesi. Jeremias 29 sanoo: “Minulla on 

ajatuksia sinulle, ei sairautta, vaan hyvinvointia, toivoa ja tulevaisuutta.” Minun täytyy vain ottaa se, 

mitä Jumala sanoo ja käyttää sitä korvaamaan ne ja jatkuvasti 21 päivän ajan tehdä sitä, mitä Jumala 

sanoo minusta. 

SID: Mitä minä löydän, on mitä tiede sanoo. Mutta kun sinä käytät Jumalan yliluonnollista, Jumalan 

Sanaa, joka loi kaiken alunperin, se voi muuttaa kaiken ja voit nopeuttaa tätä sykliä.

KERRY: Se on juuri niin.

SID: Kun tulemme takaisin, Kerry kertoo hänen erityisvoitelustaan henkilöille, joilla on uniongelmia. 

Mutta jopa ne henkilöt, jotka taistelevat hylkäystä vastaan, jotka ajattelevat pahimpia ajatuksia mitä 

ihmiset ajattelevat heistä, teille on olemassa sellainen toivo. Teidän ei tarvitse käsitellä niitä 

linnoituksia. Puhumme niistä ja paljon muutakin, kun tulemme takaisin.

[Mainoskatko]

SID: Tiedätkö mitä Kerry tekee? Hän kertoo, että hän käsittelee negatiiviset ajatukset vastustajina ja 

todellisuudessa, aamulla, mitä sinä teet?

KERRY: Raamattu sanoo, että otamme jokaisen ajatuksen haltuumme, ja tuo sana “haltuumme” 

[captive] tarkoittaa keihään kärkeä, aivan kuten hyökkäyksessä, Paavali kertoo: “Älkää antako 

viholliselle yhtään tilaa.” tai maantieteellisesti. Joten kirjaimellisesti, älä anna sen tulla ja istua päällesi.

Ja näin ollen, kun minulla on negatiivisia ajatuksia, minä kirjaimellisesti näen itseni tilanteessa 

sanomassa, että sinä yrität valloittaa minun alueeni, joten minä hylkään sen enkä mietiskele sitä 

[negatiivista ajatusta]. En anna sille toista ajatusta ja hylkään sen jonakin myrkynkaltaisena minulle.

SID: Pidän tuosta.

KERRY: No meidän pitäisi olla omien ajatustemme hallitsijoita. Tiedän ihmisiä, jotka sanovat, että 

mennään tuonne ja syödään. He sanoivat, ei käy, olen muuttanut mieleni. Jos voimme muuttaa 

mielemme tuollaisessa asiassa, me voimme muuttaa ajatuksemme asioissa, jotka vahingoittavat meitä.

SID: Ok. Kerro minulle uniongelmasta. Kun näen kertomuksia [lääkärien kirjoittamia], on olemassa 

monia ihmisiä, joilla on jonkin tyypin unettomuutta, uniapneaa, kaikenlaisia asioita. Sinulla on 

yliluonnollinen voitelu, mutta kerro, mikä on ongelma sinun käsityksesi mukaan?

KERRY: No univaje todella alkaa vaikuttamaan mieleen negatiivisesti ja kun henkilö ei saa hyvää 

lepoa niin hän alkaa muuttumaan vainoharhaiseksi. Alamme uskoa asioihin, jotka eivät ole todellisia. 

Viholliselle on paljon helpompaa tulla ja istuttaa ajatuksia ja ideoita siinä tilanteessa. Ja niin me vain -
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SID: Ja ei ainoastaan tuo, vaan meidänhän pitäisi kuulla Jumalalta kun olemme unessa. Jos emme 

nuku, meillä ei ole unia.

KERRY: Psalmi 16 sanoo: “Kun olemme unessa, Herra on kanssamme.”

SID: Oikein.

KERRY: Ja niin näen paljon paikkoja, joissa on uniongelmia. Ja niin mutta myös kun ihmiset käyvät 

levolle yöllä heidän ajatuksensa kilpailevat ja juoksevat. He uudelleen istuttavat päivän ajatuksia. 

SID: Tuo on kuin minä.

KERRY: Ja kuinka voit rauhoittaa ajatuksesi on todellinen ongelma. Kuinka voit rauhoittaa ajatuksesi 

ja muuttaa mielesi moottoritiestä tuolle hiljaiselle pienelle kylätielle. Ja voimme tehdä sen ottamalla 

vastuun omista ajatuksistamme.

SID: Mitä sanoisit siitä, mikä on oikean ajattelun tarkoitus?

KERRY: Se on avata itsemme siihen, missä me voimme todella kuulla, mitä Jumalalla on sanottavana.

SID: Voivatko kaikki kuulla, mitä Jumalalla on sanottavana? 

KERRY: Kyllä kaikki voivat, koska hän antoi meille kyvyn vastaanottaa häneltä. Mutta kaikki mikä 

ruuhkautuu, päivän liiketoimet, maailman pelot, kaikki mitä perheessä on käsiteltävänä, elämän huolet, 

tukahduttavat siemenen.

SID: Haluaisin sinun rukoilevat, mitä Jumala näyttää sinulle, mutta erityisesti ihmiselle, jotka ovat 

vainoharhaisia ja tuntevat hylkäystä ja univajeesta kärsiville.

KERRY: Aamen. Kaikki te jotka kärsitte uniapneasta tai sen kaltaisesta öisin, te vain ette pysty, 

levottomuutta öisin, minä rukoilen juuri nyt, että kun käytte levolle nukkumaan, että teillä on lupaus tai

mitä Jumalan Sana kertoo: “Hän antaa rakastamilleen unen.” Uni on Jumalan lahja teille ja teidän on 

vastaanotettava se. 
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Vieraan Kevin Zadal – Jumalan yliluonnollinen paketti sisälläsi

Video: https://sidroth.org/television/tv-archives/kevin-zadai/?src=weeklybroadcastemail_120516

Haastattelija: Sid Roth

Vieras: Kevin Zadal

Onko olemassa yliluonnollinen ulottuvuus, maailma tuntemamme maailman takana? Onko 

kuoleman jälkeen elämää? Ovatko enkelit todellisia? Voivatko unemme sisältää viestejä taivaasta? 

Voimmeko kiinnittyä muinaisiin yliluonnollisiin salaisuuksiin? Ovatko paranemisihmeet todellisia? 

Sid Roth on viettänyt yli 35 vuotta tutkien yliluonnollisen outoa maailmaa. Liity Sidin mukaan 

tämänkertaiseen jaksoon It's Supernatural.

Sid: Hei. Sid tässä. Tervetuloa maailmaani, joka on luonnollisesti yliluonnollinen. Vieraallani oli 

tavallinen rutiinileikkaus ja hän poistui ruumiistaan ja hänen kanssaan oli joku toinen. Tuo toinen 

oli Jeesus ja hän sai tärkeää ilmestystietoa Jumalalta. Tämä on mitä hänelle kerrottiin: jokaisella 

henkilöllä, joka tuntee Herran, on sisällään Jumala-pakkaus. Ja kun kuuntelette vieraani puhetta 

tänään, te saatte ilmestystietoa omasta Jumala-pakkauksestanne. Mitä enemmän kuuntelette hänen 

puhettaan sitä enemmän saatte ilmestystä. Te ette voi toteuttaa kohtaloanne täällä, jollette tiedä, 

mitä Jumala on laittanut pakettiin sisäänne ja uskon, että jokainen teistä saa juuri nyt ilmestyksen. 

Vieraallani oli hammasleikkaus vuonna 1992. Tämä on ensimmäinen kerta, kun hän on saanut jakaa

tämän asian julkisesti. Kevin, Jumalan läsnäolo tuon tapahtuman jälkeen on ollut kohdallasi niin 

voimakas, että rukoilen, että saamme tämän haastattelun päätökseen.

Kevin: Olen samaa mieltä.

Sid: Mutta, Kevin, kun sinulla oli tuo rutiinileikkaus ja havaitsit olevasi kehosi ulkopuolella, siellä 

oli joku kanssasi. Kerro siitä hieman.

Kevin: Kun ensinnäkin havaitsin, että olen ulkona kehostani, minä, ensin, olin hätääntynyt. 

Katselin ympärilleni ja ajattelin: "Minä kerron lääkärille." Kirurgi teki työtään hampaani kanssa. 

Minä osoitin häntä sormella ja kerroin hänelle...

Sid: Sinä osoitit lääkäriä, joka ei tiennyt, että olet kuollut.

Kevin: Joo.

Sid: Ei pulssia. Hänen täytyy yrittää elvyttää sinut.

Kevin: Hän ei kuunnellut minua, joten kävelin hänen luokseen ja tökkäsin häntä. Ja hän ei 

vieläkään ottanut asiaa vakavasti. Joten menin hoitajan luokse ja hän ei kiinnittänyt minuun mitään 

huomiota myöskään. Joten menin anestesiologin luokse, joka teki samoin, jolloin nostin käteni 

ilmaan ja ajattelin: "No, tämä on nyt sitten tässä." Yhtäkkiä kehoni alkoi hehkua leikkauspöydällä ja

minä muutuin ylösnousemusruumiiksi. Sanoin itselleni: "Minä näytän kauniilta."

Jeesus: Sinä näytät tuollaiselta minun silmissäni kaiken aikaa.
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Sid: Sinun ylösnousemuskehosi, sinä näytät siinä kauniilta. Olitko sinä paremman näköinen kuin 

mitä nyt?

Kevin: Kyllä, Sid. Olin hämmästynyt. Minä kuulin miehen äänen, äänen joka ei tullut huoneesta. 

Hän sanoi: "No, sinä näytät tuollaiselta minulle koko ajan." Minä käännyin ympäri ja se oli Jeesus. 

Kävelin hänen luokseen ja tapasin hänet siinä keskellä leikkaussalia.

Sid: Kevin on lentokoneessa töissä. Kerroit eräästä päivästä, kuinka monelle ihmiselle todistit, ja he

ottivat Herran vastaan?

Kevin: Aloitin aamuni Floridassa ja kun olin päässyt New Orleansiin illalla olin todistanut 41:lle 

ihmiselle ja he olivat nyyhkyttäneet samalla, kun kävelin lentokoneen käytävää pitkin ja nauroin. 

Minä kysyin mikä heillä oli hätänä ja he vain sanoivat, että joka kerran kun kävelen heidän ohitseen

minussa on jokin läsnäolo. Ja ennen pitkää todistin neljälle riville matkustajia lentokoneessa 

Jeesuksen vierailusta ja he kaikki alkoivat itkemään. Olen nähnyt sellaista tapahtuvan.

Sid: Minä toivon, että olisit minun lentokoneessani töissä. Kevin, Jeesus opetti sinulle jotain, ja se 

löytyy Raamatusta, mutta tämä todella osui minuun ja se kertoo sanan voimasta.

Kevin: Kyllä. Alunperin, hän halusi opettaa minua, joten hän alkoi opettamaan minua. Se oli 

ihmeellistä. Hän käveli luokseni ja sanoi: "Tiedätkö, Matteus 12:36, minä sanoin, että sinua 

pidetään vastuullisena jokaisesta sanasta joka tulee suustasi ulos."

Kaiutin4: Sinua pidetään vastuullisena jokaisesta sanasta, joka tulee suustasi ulos.

Kevin: Sitten hän vain tuijotti minua. Minusta alkoi tuntua hieman syylliseltä, koska minä olen 

puhuja ja tunsin, että minun pitäisi tehdä pientä säätöä sisälläni, joten hän tuli lähemmäs ja kuiskasi 

korvaani: "Uskotko, että minä tarkoitin, mitä juuri sanoin?"

Kaiutin4: Uskotko, että minä tarkoitin, mitä juuri sanoin?

Kevin: Sitten hän hymyili minulle. Hän alkoi opettamaan minua...

Sid: Miltä hänen silmänsä näyttävät?

Kevin: Hänen silmänsä ovat todella syvät ja niiden sisällä näin oman kohtaloni. Itse asiassa näin 

hänen silmissään sen hetken, kun hän ensimmäisen kerran ajatteli minua ja kun hän henkäisi minut 

ulos ja kun olin äitini kohdussa.

Sid: Hyvänen aika.

Kevin: Hän on myös täynnä tulta. Hänen silmänsä ovat täynnä tulta.

Sid: Mutta hän tarkoitti sitä mitä sanoi tyhjistä, toimettomista, tarpeettomista, puhumattakaan 

juoruavista sanoista.

Kevin: Kyllä.
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Sid: Sinä katsoit kehoasi ja näit jotain ylläsi, joka oli mustaa. Kerro siitä.

Kevin: Seuraavassa vaiheessa opetusta hän pyysi minua kääntymään ympäri ja katsomaan kehoani 

uudelleen, joka oli todella kirkas ja muuttunut.

Kaiutin4: Käänny ympäri ja katso kehoasi.

Kevin: Yhtäkkiä siinä oli musta liivi, joka peitti kauneuteni kaulasta vatsalle asti. Minä kysyin 

Herralta: "Mikä tämä on?" Hän sanoi: "Katso tarkemmin. Jos katsot oikein läheltä."

Kaiutin4: Jos katsot oikein läheltä, havaitset kaikki sinua vastaan puhutut sanat, jotka eivät olleet 

totta.

Kevin: "Minä näytän sinulle mitä se on." Ja siitä löytyi kaikki ne sanat, jotka oli puhuttu minua 

vastaan, jotka eivät olleet totta. Ja niistä sanoista muodostui se musta liivi. Niitä oli niin paljon. Ne 

olivat kuin sanomalehden uutisia, mutta pelkkiä sanoja ja hän sanoi: "Nämä sanat, jotka ihmiset 

ovat sinusta puhuneet, eivät olleet kohtalosi, ja meidän täytyy ottaa tämä asia huomioon ja hoitaa 

se."

Kaiutin4: Nämä sanat joita ihmiset ovat sinusta puhuneet, eivät olleet kohtalosi. Meidän täytyy 

ottaa asia hoitaaksemme.

Sid: Me uskomme lähes kaiken, mitä joku sanoo. Jos meillä olisi yhtä paljon uskoa Jumalan 

kirjoitettuun sanaan kuin mitä meillä on näihin "tyhjäpäiden" puheisiin. Ja monesti se, mitä he 

sanovat, ei ole linjassa Jumalan sanan kanssa. Erään kerran luokseni tuli profeetta, joka sanoi, että 

minussa on kuolettava tauti. Olen niin iloinen, etten uskonut häntä. Olen niin iloinen, että hylkäsin 

sen. Kuulin eräästä miehestä, jolle sanottiin... Eräänä päivänä jokin henki tuli hänen luokseen ja 

sanoi: "Kuolet tänään." Olen iloinen, että hän nuhteli tuota henkeä. Hän eli seuraavat 50 vuotta sen 

jälkeen. Olkoon jokainen ihminen valehtelija, mutta Jumalan sana on totta. Sitten, Kevin, Jeesus 

sanoi: "Minä jaan kanssasi yhden yliluonnollisimmista asioista, jonka voitte tehdä, mutta jonka 

hyvin harva minun lapsistani tekee." Tuo asia avaa meille oven yliluonnolliseen paremmin kuin 

mikään muu saatavilla oleva - siitä lisää tauon jälkeen.

---MAINOSTAUKO---

Sid: Tiedän että istutte kuin kuumilla kivillä. Mitä Jeesus sanoi siitä, mikä on kaikkein 

yliluonnollisin lahja, jonka jokainen uskova voi saada, mutta jota suurin osa hänen lapsistaan ei 

tunnista, miten tärkeä se on, eivätkä näin ollen käytä sitä tarpeeksi? Mitä hän kertoi sinulle?

Kevin: Hän kertoi, että kaikki se mitä teette maapallolla, kaiken sen tekemisen ja puuhastelun 

joukossa on yksi asia ylitse muiden, jonka hän toivoisi meidän tekevän. Se on se, että me olisimme 

Jumalan hengessä ja että me tuottaisimme sen mukanaan tuomia hedelmiä, jota sanotaan kielillä 

puhumiseksi. Hän sanoi: "Jos te rukoilette hengessä ja tuotte esiin Jumalan syvyyksien mysteereitä 

tähän maailmaan." Silloin hengellinen maailma tulee niin lähelle rukoilijaa, jolloin hän alkaa 

toimimaan hengellisessä maailmassa täällä maapallolla.

Sid: Taivaan konsulttitoimisto. Kerro siitä.
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Kevin: Olin yllättynyt kuinka monimutkainen ja järjestäytynyt taivas on. Olin kiehtoutunut Jumalan

järjestyksestä. Hänellä on hallitus. Se on nimeltään Jumalan Kuningaskunta. Hänellä on kirjoja, 

jotka on kirjoitettu jokaisesta yksittäisestä henkilöstä ja ne kirjat on enkeleiden käytössä. Jokaiselle 

ihmiselle on nimetty enkeleitä. Enkelit lukevat niitä kirjoja. He tutkivat niitä. Siellä tehdään 

päätöksiä siitä, kenelle yksittäiselle ihmiselle ryhmästä ihmisiä, annetaan vaikutteita. Ja nuo enkelit 

lähtevät matkaan tehtävänään tuoda totuus noille [valituille] ihmisille ja auttaa heitä auttamaan 

muita ihmisiä vaeltamaan Jumalan hengessä.

Sid: Se mitä selitit minulle oli se, että meillä on oma vapaa tahto, mutta heillä on strategioita 

taivaassa saadakseen sinut oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan, tekemään oikeita asioita ja sillä on 

tekemistä sen kanssa, että me nöyrrymme. Kuinka sinä käsität tämän asian?

Kevin: Havaitsin, että kaikkein vakavin voimavara tai vastuu, joka meillä on, on oma tahto. Tiedän 

että Jumala rakastaa meitä, mutta hänen on päästävä luoksemme. Meidän on saatava ilmestys 

Jumalan hengeltä, ja moni ihminen ei ole saanut ilmestystä Jumalan rakkaudesta ja Hänen 

huolenpidostaan tai Hänen suunnitelmastaan meitä varten. Ja niissä kirjoissa on paljon sivuja, joita 

Jeesuksen mukaan ei koskaan lueta, koska ihmiset eivät mukaudu/myönny/nöyrry hengelle eivätkä 

luovuta omaa tahtoaan [Jumalan käyttöön]. Jeesus haluaa jokaisen tietävän sen, että on olemassa 

vaellus hengessä, joka vaatii sen, että ihminen luovuttaa oman elämänsä ja kantaa ristinsä. On 

olemassa voima [sinun käytössäsi], mutta sen saa vain siten, että sinä menetät ja Hän saa sinut. 

Sid: Onko Jeesus surullinen että suurin osa uskovista on saanut nämä ihmeelliset, mahtavat 

saavutukset, jotka Jumala on heille antanut ja joista on kirjoitettu ja että Hän tekee kaikkensa sen 

puolesta, että uskovat tekevät, eivätkä he kuitenkaan tee. Veikkaan että Hän on melko surullinen sen

takia.

Kevin: Kyllä. Eräässä kohdassa muistan, että hänellä oli tämä yksilö, en tiedä hänen nimeään, 

mutta se oli ikään kuin esimerkkinä. Hän [Jeesus] ojensi kätensä ja sellainen keltainen, kaunis, 

kultainen aine tuli Hänen kädestään ja Hän rukoili tuon ihmisen puolesta. Se aine ponnahti takaisin 

siitä henkilöstä ja tuli takaisin Hänen luokseen, jolloin Hän kääntyi minun puoleeni ja sanoi 

kyyneleitä silmissään ja Hän sanoi: "Näetkö, he eivät anna minun siunata heitä."

Kevin: Hän sanoi: "Sinun on opetettava ihmisiä ottamaan vastaan minulta. Minä haluan siunata 

heitä." Minä haluan siunata heitä.

Sid: Kuinka me vastaanotamme häneltä?

Kevin: Se tehdään niin, että annat oman tahtosi Kaikkivaltiaalle Jumalalle. Ilmestys Jeesuksesta 

Kristuksesta on tosia siitä, että hän oli todellisuudessa paikan päällä silloin... Minä olen ollut paikan

päällä. Minä näin sen paikan, missä Hän oli, kun hän loi universumin. Hänellä on valta. Hän ei ole 

heikko. Hän ei ole huolissaan. Hän ei ole murheissaan. Hän ei edes kysynyt minun mielipidettäni 

mihinkään koko aikana.
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Sid: Todellako? Kerro minulle siitä, tämä on niin hämmästyttävää, hieman siitä ilmestyksestä 

minkä hän näytti sinulle rukouksen voimasta.

Kevin: Välittömästi hän sanoi: "Minä näytän sinulle, kuinka voimakkaita rukouksesi ovat, Kevin." 

Ja hän vei minut paikkaan Yhdysvalloissa, joka on New Mexicossa, ja minä seisoin vuorella 

ohjussiilon yläpuolella, testialueella. Havaitsin sen, koska lennän sen yli usein. Kun seisoimme siinä

hän pyysi minua: "Aloita rukoilemaan, Kevin, hengessä."

Kevin: Minä myönnyin ja aloitin rukouksen hengessä ja kun rukoilin hän sanoi: "Nyt katso."

Kevin: Ja minä näin räjähdyksen. Se näytti ydinpommin räjähdykseltä, joita olemme nähneet 40-

luvulla. Siitä nousi suihku, joka nousi suoraan ilmaan ja joka oli punainen ja voimakas ja Herra 

sanoi: "Suurin osa Kristityistä etsii tuota näyttävää. He katsovat tuohon pilveen, mutta 

yliluonnollinen on tuo shokkiaalto, joka kulkee pitkin maata."

Kevin: Näin shokkiaallon kulkevan noin kolmekymmentä mailia [n. 45 kilometriä] ja se kaatoi 

tieltään kaiken ja Hän sanoi: "Näetkö, Kevin, kun rukoilet, sinun rukouksesi ovat tehokkaita ja ne 

siirtävät vuoria tieltään ja sinun ei koskaan pitäisi luovuttaa. Sinun pitäisi rukoilla aina."

Sid: Miksi ihmiset luopuvat niin helposti?

Kevin: Ymmärrän niin, että ihmiset etsivät jonkin tapaista merkkiä, ilmestystä siitä, että se toimii. 

Minä myös tiedän, että on demonista aktiviteettia, joka laittaa ihmiset lopettamaan rukouksen. He 

alkavat tuntemaan itsensä masentuneeksi ja kyse ei edes ole heistä itsestään. Heille muodostuu 

kemiallista epätasapainoa kehoon, joka on tullut ulkopuolelta, ja heidän ajatteluunsa vaikutetaan 

niin, että he alkavat pitämään sitä ongelmana ja he lopettavat rukouksen. On asioita, jotka 

tapahtuvat, että ihmiset lopettaisivat rukouksen ja Herra sanoi: "Sinun ei koskaan pitäisi lopettaa 

rukousta, koska sinä saat vastauksen."

Sid: Luultavasti, minulle varsinkin, kaikkein jännittävin asia jonka Kevin sai, on jotain, mitä 

Raamattu sanoo: "Sinut on kastettava Pyhässä Hengessä ja tulessa." Suurin osa uskovista ei ole 

ottanut vastaan tätä tulta. Ymmärrättekö, että kun teissä on tämä tuli, paholainen ei voi tulla 

lähellekään teitä.

Kevin: Aamen [aamen=se on totta].

Sid: Hän pelkää sinua. Onko täällä studioyleisössä joku, joka haluaa tuon tulen?

Kevin: Aamen.

Sid: Tulemme kohta takaisin.

---MAINOSTAUKO---

Sid: Kevin, kun hänellä oli kokemuksia Jeesuksen kanssa, ja minun täytyy tässä sanoa, että hän 

meni joko taivaaseen tai Jeesus tuli Kevinin luokse vähintään 17 kertaa, mutta sinä et halunnut tulla 

takaisin. Miksi et halunnut tulla takaisin?
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Kevin: Ensinnäkin, minä katsoin luojaani silmiin ja hän uskoi minuun enemmän kuin kukaan täällä 

maapallolla. Ja minä myös tunsin turvallisuutta hänen kanssaan ja tunsin, että hän oli täysin 

ympäröinyt minut, enkä minä halunnut tulla takaisin. Minä väittelin hänen kanssaan, koska kun sain

tietää, että tulen takaisin, minä selitin hänelle syitä, miksi minä en tulisikaan takaisin.

Sid: Se oli hyvin tehty.

Kevin: Minulla oli viisi hyvää syytä ja kun olin lopettanut, tunsin, että minä olin todella toteuttanut 

tehtäväni ja todistukseni ja Hän vain hymyili minulle ja sanoi: "Et sinä mene sinne takaisin itsesi 

vuoksi. Sinä menet takaisin kaikkien noiden ihmisten vuoksi, joiden luokse minä sinut lähetän." Ja 

hän kääntyi ja kun hän osoitti seinään, monet ihmiset alkoivat ilmestyä seinälle ja he seisoivat siinä 

rivissä enkä nähnyt rivin loppua ja hän sanoi: "Nämä ovat niitä ihmisiä, joiden on kuultava, mitä 

sinä heille sanot. Sinä menet takaisin ja koko heidän elämänsä kääntää suuntaansa, koska minä 

lähetän sinut puhumaan heille.” Tuolla nimenomaisella hetkellä hän sanoi: "Minä näytän kuinka se 

kaikki toimii. Se tulee olemaan hyvin helppoa. Se on vain kaikki ylimääräistä sinulle, koska sinä 

olet toteuttanut tehtäväsi. Sinä olet juossut kilpajuoksusi, mutta minä lähetän sinut takaisin. Sinä et 

voi epäonnistua. Et voi hävitä. Minä ilmestyn sinne ja puhun sinun oikeaan korvaasi ja kerron, mitä 

haluan sinun sanovan heille. Sinä vain toistat sen sanasta sanaan ja heidän elämänsä muuttuu 

ikuisesti. Heidän elämänsä kääntää suuntaansa ja he päätyvät täydellisesti aivan kuten heidän on 

tarkoituskin."

Sid: Ihmiset, jotka kuulevat sinun puhuvan alkavat avaamaan Jumala-pakettiaan niin sanotusti. 

Kuinka monelle ihmiselle olet puhunut?

Kevin: Sillä hetkellä, minä näin 15-20, 25 ihmistä, mutta nyt se on 150 ihmistä, joille Jumala on 

puhunut minun kauttani henkilökohtaisesti ja lisäksi kokoukset, joita minulla on ollut niiden lisäksi,

mutta hän lähettää minut ihmisten luokse päivittäin.

Sid: Muuten, en tiennyt tätä, koska tämä tapahtuma, josta olemme puhuneet, tapahtui 1992.

Kevin: Kyllä.

Sid: Mutta sinä olet katsonut minua televisiosta ja minä olin yksi noista ihmisistä.

Kevin: Tiesin, että lopulta minulla olisi sinulle viesti ja minut lähetettäisiin sinun luoksesi, joten 

olen odottanut kaikki nämä vuodet. Viime vuonna, Hän lopulta antoi minun kirjoittaa sen 

materiaalin, jonka kirjoitin, ja sitten vain odotin oikeaa ajankohtaa tulla ohjelmaasi ja puhumaan 

sinulle ja antamaan sinulle viestin.

Sid: Pyhä tuli. Tämä kiehtoo minua niin paljon. Kerro mitä Jumala sanoi sinulle pyhästä tulesta, 

koska, tavallaan on ihmeellistä, että Kevinillä on se, mutta se ei vain ole saatavilla kaikille uskoville

vaan Jumala haluaa kaikkien uskovien saavan sen.

Kevin: Se mitä havaitsin Jeesuksessa oli se, että hän on täynnä tulta. Hän ei ole heikko. Hän on 

hyvin rakastava ja ystävällinen, mutta hän on myös täynnä tulta ja kun hän puhuu, sanat menevät 
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sisällesi ja polttavat sisälläsi ja minuun jäi Hänen sanansa jälki. En ole sama henkilö nyt, kun olin 

hänen läsnäolossaan, mutta kun hän puhui minulle, minä tunsin tulen ja havaitsin, että koko 

valtaistuinhuone on täynnä tulta ja siellä on voimakkaita enkeleitä ympäriinsä ja kun aloin 

kohtaamaan näitä asioita ja kun hän lähetti minut takasin, havaitsin että Jumala on kuluttava tuli. 

Meidän Jumalamme on kuluttava tuli ja ymmärsin, että minun on parasta alkaa syttymään ja hän 

alkaa sytyttämään ihmisiä ympärilläni. Mielenkiintoinen asia pyhyydessä ja pyhässä tulessa on se, 

että ihmiset ymmärtävät sen väärin. Pyhyys ei ole vain hyvää käytöstä, kurinalaisuutta. Pyhyys, jos 

todella, todella katsot sitä, ja sen mukaan, mitä Jeesus sanoi minulle: "Pyhyys on omistajuutta. Minä

omistan sinut ja olen ottanut sinut erilleen ja nyt olet minun."

Sid: Se ei ole sitä, mitä Jumala voi tehdä minulle. Se ei ole sitä, mitä Jumala voi antaa minulle. Se 

on sitä, mitä minä voin tehdä, jos Jumala asuu minussa ja minä annan hänen. Onko elämäsi 

luovuttaminen kaikkein jännittävin asia, mitä olet koskaan tehnyt, ollaksesi Jeesuksen 

käytettävissä?

Kevin: Kyllä, koska, Sid, Isä luovutti Poikansa maapallolle saadakseen aikaan voimakkaan 

pelastuksen ja kun minä näin Jeesuksen silmin siinä materiaalissa, jonka kirjoitin, hän selitti 

minulle, mitä hän kävi läpi minun puolesta. Hän ei halunnut jättää mitään epäselväksi, kun minun 

elämäni... Jokainen veripisara, hän ei halunnut yhdenkään pisaran menevän hukkaan. Hän sanoi: 

"Mitä minä kävin lävitse sinun puolestasi, tein siksi, että sinä voisit olla voittoisa. Sinun ei tarvitse 

käydä lävitse niitä asioita, jotka minä kävin, Kevin. Minä tein sen sinun puolestasi." Ja se on asia, 

miksi olen antanut koko elämäni nyt hänelle. Havaitsin, että en tuntenut häntä vasta kun tapasin 

hänet, ja kun näin miten todellinen henkilö hän on ja kuinka paljon hän rakastaa minua ja jokaista 

maapallolla olevaa, hän teki sen kaikkien puolesta.

Sid: Voisitko rukoilla tulta kaikille, jotka haluavat sitä juuri nyt? Arvatkaa mitä. Minä olen 

nälkäinen. Katso kameraan ja rukoile.

Kevin: Isä, Jeesuksen nimessä, minä vain kiitän sinua siitä, että valtaistuimesi on täynnä tulta ja että

alttari valtaistuimen edessä on täynnä tulta. Ja että enkelisi ovat tulenlieskoja, palvelevia henkiä. 

Pyhä Henki, sinä kastat tulessa, ja juuri nyt, Jeesuksen nimessä mene ilmateitse yleisön joukkoon. 

Jokainen koskettakaa Pyhää Henkeä taivaasta yläpuoleltamme Jeesuksen nimessä. Jokainen ottakaa 

vastaan Jeesuksen nimessä. Aamen.

Sid: Tulta. Tulta. Tulta. Enemmän tulta.

Kevin: Enemmän tulta.

Sid: Enemmän tulta.

Kevin: Kiitos, Isä.

Sid: Ja siunaa jokainen joka katsoo tai kuuntelee, mitä sanomme juuri nyt. Huomaa kuinka kaunis 
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Jeesus on ja mitä hän teki puolestasi. Kadu syntejäsi. Kerro hänelle, että olet pahoillasi. Usko, että 

hän kuoli niiden vuoksi. Usko, että olet puhdas. Usko, että hän elää sisälläsi, koska olet kutsunut 

hänet ja usko, että hän voi käyttää sinua ruokkimaan nälkäisiä, auttaaksesi tarpeessa olevia ja 

ollaksesi hän, esitä hänet jokaisella elämäsi alueella. Valinta on sinun. Sinä olet valittu astia. Mihin 

voisimme verrata sitä? Kevin, ei ole olemassa vertauskohtaa...

Kevin: Ei ole olemassa vertauskohtaa.

Sid: ...tässä maailmassa ei ole tarjolla mitään vastaavaa. Yeshuan (Jeesuksen) nimessä. Aamen.

Kevin: Aamen.

---Mainostauko---

Sid: Ensiviikolla It's Supernatural -ohjelmassa vieraani on vaeltanut jo vuosia ihmeissä, mutta 

hänelle tapahtui juuri jotain. Hän palasi Argentiinasta ja muutamassa minuutissa 60 ihmistä sai 

luovan ihmeen. Tarkoitan uusi elimiä ja hän sanoo, että se on siirrettävissä. Onko kukaan 

kiinnostunut?

”Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili 
tuomiopäivänä. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan 
syylliseksi." (Matteus 12:36-37)

”Sinun armosi on parempi kuin elämä, minun huuleni ylistäkööt sinua. Niin minä kiitän sinua 
elinaikani, nostan käteni sinun nimeesi.” (Psalmi 63:3-4)

”Sillä jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini." 
(Matteus 12:50)

”Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat 
pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja 
hammasten kiristys. Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niinkuin aurinko. Jolla on 
korvat, se kuulkoon.” (Matteus 13:41-43)

”Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, 
Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä 
Hengestä. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on 
vapahtava kansansa heidän synneistänsä.” (Matteus 1:20-21)
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Vieraana Kyle Winkler – Kuinka hiljennän Saatanan pysyvästi

Lähde: http://sidroth.org/television/tv-archives/kyle-winkler/

Sid: Hei. Sid tässä. Tervetuloa. Tervetuloa maailmaani, joka on luonnollisesti yliluonnollinen. Minun 
vieraani sanoo, että voit hiljentää Saatanan lopullisesti. Onko joku teistä kiinnostunut siitä? Tehän 
tiedätte, että on vaikea uskoa, kun tässä keskustelen Kyle Winklerin kanssa, että hän oli ujo, arka ja 
hän ei ollut lainkaan ihmisten kanssa toimeen tuleva, ja sitten 16 ikäisenä, kaikki muuttui. Kuinka paha
ujoutesi oli?
Kyle: Sid, olin lähes siinä pisteessä, että ujouteni lamautti minut, voisin sanoa. Ala-asteella, 
päiväkodissa, ensimmäisellä luokalla, olin niin ujo, että minulla luultiin olevan lukihäiriö. Joten minut 
laitettiin erityisryhmään, johon kuului sellaisia oppilaita, jotka tarvitsivat erityisapua lukemisen kanssa.
Minä menin siihen ryhmään ja mitä siellä selvisi olikin, että minä kyllä osasin lukea hyvin, mutta olin 
niin ujo, että kun minut laitettiin lukemaan jotain, minä jähmetyin. Olin niin ujo, etten kyennyt 
lukemaan mitään ääneen. Ja totta kai sellainen häiritsi kaikin mahdollisin tavoin. Lapsena se esti minua
ystävystymään. Se esti minua urheilussa. Joten niin minusta tuli väärinymmärretty. Minusta tuli 
hyljeksitty ja yksinäinen, ja tietenkin, se vainosi minua vuosia. 
Sid: 16 ikäisenä kaikki muuttui. Mitä tapahtui? 
Kyle: Minä sain ilmestyksen Jeesuksesta, jollaista en ollut aikaisemmin saanut. Minä vihdoinkin 
ymmärsin Jeesuksen elävänä. Ja minä lopultakin ymmärsin Jeesuksella olevan voimaa ja että 
Jeesuksella on voimaa minun elämässäni. Joten se mitä tapahtui oli, että minä täytyin rohkeudella. Kun
täytyin Pyhästä Hengestä, täytyin samalla rohkeudella. Se tapahtui niin kuin apostolien teoissa 4:31, 
kun he täyttyivät Pyhällä Hengellä, he puhuivat yhtäkkiä rohkeasti. Ja kun olin läpikotaisin täynnä 
Jumalan läsnäoloa elämässäni, niin kuin ei kertaakaan aikaisemmin, minä olin täynnä rohkeutta ja 
yhtäkkiä asiat, jotka olivat pidättäneet minua, eivät enää estäneet minua. Siitä lähtien aloin etsimään 
tapoja päästä puhumaan ihmisten eteen jakamaan tämän viestin, joka vapautti minut.
Sid: Ja Kylestä tuli dynaaminen puhuja, joka työskenteli yhdelle USA:n suurimmista ja 
ihmeellisimmistä seurakunnista. Sitten hän päättää, että Jumala johtaa häntä aloittamaan oman 
seurakuntansa. Ja juuri kun hän on aloittamassa sitä, arvatkaa mitä tapahtuu? Hän kokee valtavan 
paholaisen hyökkäyksen, joka alkaa puhumaan hänelle ja lähes ryöstää hänen kohtalonsa. Mitä 
tapahtui?
Kyle: Yhtäkkiä, se tapahtui niin, että eräänä aamuna heräsin näiden polttavien nuolien hyökkäykseen. 
Se oli voimakas hyökkäys, Sid. Yhtäkkiä, se oli kuin, viikon ajan, tämä nalkuttava ääni, joka tuli 
olkapääni kohdalta, ja se mitä se teki koko hereillä oloni ajan oli sitä, että se heitti ilmoille näitä 
syytöksiä ja kuiskauksia. Ja tämä vihjaileva ääni, tarkoitan, se ei ollut ohimenevä ääni. Se oli 
demoninen hyökkäys elämässäni ja ensimmäinen kuiskaus sanoi: "Katso mitä sinä olet tehnyt. Katso 
mitä olet tehnyt." Se ohjasi mieleni silmän jokaiseen syntiin taaksepäin historiassani aina potalle 
opetteluun asti. Siinä minä olin, tarkoitan, aivan pienimmätkin syntini, näin itseni siinä neljä vuotiaana 
näpistämässä suklaata elintarvikekaupan karkkihyllystä ja kävelemässä naapurustossa pesäpallomailan 
kanssa täysin syyttä, ikään kuin sille oli jokin hyvä syy. Mutta sillä ei ollut väliä, miten kaukainen tai 
lähellä tapahtunut se oli vaan paholainen toi niitä mieleeni. Seuraava asia, jonka paholainen sanoi oli: 
"Jumala ei voi käyttää sinua." Ja se oli siis seuraava asia. "Jumala ei voi käyttää sinua. Olet liian 
likainen. Olet mokannut yhden kerran liikaa. Et ole käyttökelpoinen Jumalan palveluksessa ja vielä 
vähemmän ihmeitä tekevän voiman käytettävissä, jota olet rukoillut itsellesi." Ja seuraava asia, mitä 
hän kertoi minulle oli, ja tämä oli sitä, mitä hän teki sen viikon aikana hengellisessä sodankäynnissä, 
hän paljasti viimeisen osan pelikirjastaan, lopuksi. Se mitä hän sanoi oli: "Lopeta se heti alkuunsa." 
Siinä minä olin aloittamassa omaa palvelustyötäni.
Sid: Uskoitko sinä sen?
Kyle: Kyllä. Minä aloin tehdä niin, koska hän muistutti minua asioista, jotka todella olin tehnyt. Joten 
aloin ajattelemaan, että ehkä minusta ei ole palvelustyöhön. Ajattelin, että ehkä olen liian likainen 
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siihen, ajattelin, että olen tehnyt liian monta virhettä.
Sid: Tiedättekö mitä? Jos Kylellä ei olisi ollut tätä perustavaa ilmestystä, hänen kohtalonsa olisi 
ryöstetty. Ja monelta teistä ryöstetään teidän kohtalonne. Mitä tapahtui?
Kyle: No yhtäkkiä, tiedätkö, Jumala ei jätä sinua epätoivoiseen tilanteeseen. Hän tulee hakemaan 
meidät ja Hän tulee hakemaan meidät vanhurskaudellaan. Se viikko, joka oli kovaa hengellistä 
sodankäyntiä ja jolla yritettiin hiljentää minut, yhtäkkiä, näin tämän kirjoitusten jakeen sellaisessa 
näkökulmassa, jota en aikaisemmin ollut havainnut. Se oli Johannes 1:29, missä sanotaan: "Katsokaa 
Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin." Ja juuri tuon sanan "Katsokaa". Ja sen myötä minut
vietiin ristille perustavassa ilmestyksessä. Siinä minä olin tilanteessa, jossa mieleni silmä meni ristille 
eräänä aamuna, kun yhtäkkiä, siinä minä olin hänen jalkojensa edessä ja näin niiden käsien 
levittäytyvän suuruudessaan siitä karusta, pirstaleisesta rungosta, ja minä olin siinä, aivan siinä 
Jeesuksen jalkojen juuressa ja katsoin häntä. Ja näin hänen kehonsa hakattuna ja murjottuna ja 
mukiloituna sanoinkuvaamattomalla tavalla. Se on sitä, mitä Jesaja sanoo, että hän oli tunnistamaton 
miehenä, ja minä näin hänet tuona päivänä. Näin 2. korinttilaiskirjeen 5:21, jossa sanotaan: "Paikka 
jossa synnitön otti kantaakseen minun syntini." Kaikki menneisyyteni epävarmuudet, joita 
lapsuudessani tapahtui, kaikki pienet synnit, isot synnit, yhtäkkiä siinä minä näin, kruunun piikkeineen
ja tuuman pituisine väkäsineen painettuna vasten hänen haavoja täynnä olevaan otsaa.
Sid: Sinä rakastit Jeesusta ennenkin.
Kyle: Rakastin Jeesusta ennenkin, mutta olin mennyt ristin ohi, se oli totuus. Minä olin aloittanut, olin 
seminaarissa, ja kuten sanoin, ammattimaisen palvelustyön, ja minä etsin ylitunteellisia asioita, jotka 
antaisivat minulle jotain uutta ilmestystä. Mutta Herran oli otettava minut mukaansa takaisin Hänen 
strategiaansa, joka oli se, että lammas on uhrattu maan perustusten edessä. Risti oli aina Jumalan 
strategia ja minun oli mentävä takaisin sinne nähdäkseni itseni. Ja minä näin sen veren, joka valui 
hänen kehoansa pitkin, keho, joka oli niin haavoitettu ja hakattu. Näin sen roomalaisen ruoskan, kun se
hakkaa synnitöntä Jeesuksen kehoa. Sakarias, joka profetoi tuosta päivästä sanoi: "Kun he nostavat 
pois hänet, jonka olivat lävistäneet, he nyyhkyttävät." Ja kun näin Jeesuksen ja kaiken sen mitä hänelle
oli tehty, minä putosin olohuoneeni lattialle, eräänä aamuna, ja se oli mitä minä tein. Minä nyyhkytin. 
Minä nyyhkytin. Minä nyyhkytin. Minun syntini muuttuivat valtavaksi synniksi. Minä nyyhkytin. 
Mattoni oli kyyneleistä märkä. Kunnes lopulta ymmärsin, minä lopulta näin sen, mitä minä tein 
Jeesukselle. Mutta Jumala ei jätä meitä siihen. Hän haluaa kuljettaa meitä kohti voittoamme.
Sid: Tiedättekö, älyllisesti, me ymmärrämme, mitä Kyle puhuu. Tämä on ilmestystä ja minä aion 
sanoa teille jotain. Tämä ilmestys menee syvälle sinuun eikä yksikään Helvetin demoni pysty 
kiusaamaan sinua enää. Minä haluan selvittää sen, mitä Kyle sanoo avaimeksi, kun puhutaan Saatanan 
hiljentämisestä kokonaan, kun tulemme takaisin.
[musiikkia]
[mainontaa]
[musiikkia]
Palaamme nyt It is Supernatural
Sid: Kylellä oli perustava ilmestys. Hän tiesi älyllisesti tätä ennen, mutta hän kirjaimellisesti näki, mitä
Jeesus teki hänen puolestaan yksilönä, ja hän alkoi nyyhkyttämään, nyyhkyttämään, nyyhkyttämään. 
Ja sitten Jumala pyysi sinua tekemään jotain.
Kyle: Kun olin siinä lattialla olohuoneessani ja nyyhkytin, yhtäkkiä, Henki alkoi palvella minua. Ja 
hän sanoi: "Haluan sinun nousevan siitä lattialta ja haluan sinun ottavan esille palan paperia ja tee 
siihen lista kaikista vääryyksistäsi." Tämä on kolossalaiskirje 2:14, jossa puhutaan vääryyksiesi 
listaamisesta. Joten siinä minä kirjoitin seuraavat minuutit listaa paperille, rivi riviltä, asiat, joita en 
koskaan ollut selvästikään käsitellyt ja asiat, jotka vielä roikkuivat mieleni päällä paholaisen syyttäessä
ja kiusatessa niiden kautta minua. Joten minä kirjoitin listan vääryyksistäni kunnes se näytti 
enemmänkin syytteeltä minun vangitsemiseksi. Ja kun se oli valmis, Henki sanoi minulle uudelleen: 
"Nyt haluan sinun piirtävän tuolle paperille ristin ja haluan sinun kirjoittavan "veri". Piirrä risti ja 
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kirjoita "veri".” Seuraavaksi, en tiedä miten pitkän aikaa, kymmenen minuuttia ehkä, se oli sitä, mitä 
kirjoitin ja piirsin sille paperille kunnes se paperi oli täynnä kahta asiaa, jotka oikeasti voivat peittää 
syntimme, joka on Jeesuksen Kristuksen risti ja veri, joka sille on vuodatettu. Sitten Henki sanoi: 
"Täynnä ristiä ja verta, haluan sinun repivän paperin palasiksi symboloimaan, että olen heittänyt 
syntisi niin kauas kuin itä on lännestä." Ja minäpä kerron teille jotain, nousin ylös siitä paikasta uudella
rohkeudella, kun kuulin Jeesuksen, kuinka hän jylisi koko luomakunnalle kuultavaksi, nuo viimeiset 
sanat, jotka hän sanoi ristillä ennen kuin hän menehtyi ja hän sanoi: "Se on täytetty." Ja haluan sanoa 
jollekin, joka katsoo tätä parhaillaan tänään, se on täytetty. Jeesus sanoi, 2000 vuotta sitten, kun hän 
kuoli ristillä syntiesi takia, hän huusi koko elämäsi päälle se on täytetty. Orjuus synnille on lopetettu. 
Syyllisyys ja painostus on lopetettu elämässäsi. Kysymys, rakastaako Jumala sinua, on täytetty, kun 
pidät kiinni Jeesuksesta. Ja se oli sitä, mitä kuulin itselleni. Ja kerron teille, että kun nousin ylös, se oli 
kuin ylösnoussut elämä sinä päivänä.
Sid: Määrittele avain Saatanan lyömiseksi elämässämme, hänen hiljentämiseksi.
Kyle: Avain on strategia, joka on risti. Ok. Se on avain. Risti on paikka, missä Jumala ottaa asiat, jotka
paholainen on tarkoittanut sinun lyömiseksi, kaikki syyllisyys, kaikki häpeä, hän kääntää sen ympäri. 
Jeesuksen tiedetään kääntäneen pöytiä ympäri. Hän kääntää sen asian ympäri ja käyttää niitä samoja 
asioita lyödäkseen hänet (paholaisen) sen sijaan. Risti on paikka, missä Jumala ottaa pahan ja kääntää 
sen hyväksi ja se on avain voittoihin elämässäsi. 
Sid: Puhuttaessa rististä, sanot, että jokainen on kuolemansa risteyksessä. Selitä.
Kyle: Se on totuus. Kun kävin läpi tätä asiaa, Jumala sanoi minulle: "Sinä seisot risteyksessä, josta 
voit mennä joko hirttosilmukkaan tai nauloihin. Sinä voit mennä hirtettäväksi tai voit mennä 
naulattavaksi, mutta joka tapauksessa tulet kuolemaan." Nyt siinä oli ilmestys minulle. Joka 
tapauksessa minun on kuoltava. Näettekö, Saatana halusi viedä minut, kuten teki Juudakselle, tietä 
pitkin joka on niin täynnä syyllisyyttä ja paheksuntaa ja syytöksiä syntieni takia hirtettäväksi. Tai minä
voin ottaa saman syyllisyyden ja häpeän ja voin kulkea surujen tietä (via dolorosa) pitkin, ristin tietä 
pitkin, nähdäkseni Jeesuksen, miehen roikkumassa ristillään, ja nähdä hänet ja kaiken sen, mitä hänellä
on päällään. Joka tapauksessa, minun oli kuoltava. Toinen tie olisi ääneni kuolema, kohtaloni kuolema,
palvelusvirkani kuolema. Toinen tie olisi lihani kuolema, mutta niin että voin antaa identiteettini 
Jeesukselle ja voin vastaanottaa hänen tahrattoman, täydellisen, pyhän, vanhurskaan identiteetin. Ja 
jokainen seisoo tuossa samassa risteyksessä. Kummankin tien päässä on kuolema; toisen päässä on 
kohtalosi kuolema ja toisen päässä lihasi kuolema ja vastaanottaminen Jumalan sinulle tarkoittaman 
kohtalon elämällesi. 
Sid: Sitten sait ilmestyksen Paholaisen pelikirjasta. Mitä ajattelet siitä, että pelaat jalkapalloa ja tiedät 
tarkalleen, mitä vastapuoli aikoo tehdä? Se on sitä, mitä hän alkoi selvittää. Mitä sinulle näytettiin?
Kyle: Herra näytti minulle, kuten Paavali sanoo, että meidän on vähintäänkin tunnettava Saatanan 
taktiikka, jotta emme joudu hänen yllättämäksi. Joten Jumala alkoi lataamaan minuun jakaakseni 
toisille ihmisille, ja se on vapauttanut ihmisiä, opetan niitä asioita kaikkialla tässä maassa. 
Ensimmäinen asia, minkä paholainen tekee on se, että hän ei ole luova vaan ennustettava. Hän tekee 
saman asian yhdelle henkilölle ja sitten seuraavalle ja niin edelleen. Ensimmäinen asia, minkä hän 
tekee on se, että hän puhuu valheita. Se on sitä, mitä hän sanoi Eevalle puutarhassa. Sanoiko Jumala... 
todella niin? Se oli valhe, joka sai Eevan epäilemään Jumalan sanaa. Seuraava asia minkä hän tekee on
se, että hän asettaa päällesi syyllisyyden. Aatami ja Eeva, kun olivat menneet paholaisen paulaan, mitä 
he tekivät? He menivät häpeissään pusikkoon, johon heille oli aikaisemmin annettu valta. Ja sitten 
seuraavaksi, tämä on sitä, mitä sitten tapahtuu siellä, minne syyllisyys menee. Se menee häpeään. 
Syyllisyys on tunne, että ehkä tein jotain tai tämä on sitä, mitä tunnen. Mutta häpeä sanoo, että tämä 
olen minä. Kun olin nuorempi, tunsin olevani hyljätty, mutta siitä tuli lopulta häpeän identiteettini joka
sanoi, että olen hylätty. Jotkut sanovat, että he tuntevat olevansa masentuneita ja sitten lopulta he 
sanovat, että olen masentunut tai minä tunnen olevani sairas, olen sairas. Ja se on sitä, mitä paholainen 
yrittää tehdä. Se on viimeinen näytös hänen pelikirjassaan. Näettekö, Raamattu sanoo, että kristittyinä, 
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vanhat asiat ovat mennyttä. "Katsokaa" siinä on se sama sana jälleen. "Katsokaa, kaikista asioista on 
tullut uutta." Se on identiteettisi Kristuksessa. Sinun identiteettisi Jeesuksessa Kristuksessa on, että 
kaikesta on tullut uutta. Vanhat asiat on mennyttä. Jeesus tuli, jotta sinulla olisi elämä, joka on tehty 
uudeksi ja oikeaksi, jossa menneisyytesi ei kummittele, vaan niin kuin menneisyytesi ei koskaan edes 
tapahtunut. Ja paholainen, jos hän ei voi estää sinua pelastumasta, hän haluaa estää sinua elämästä 
pelastetun elämää.
Sid: Tiedättekö, joillain teistä syttyi juuri valo. Te pääsette vapaaksi. Kun tulemme takaisin, löydämme
lisää avaimia, joilla hiljennämme saatanan elämässäsi lopullisesti. 
[musiikkia]
[mainontaa]
[musiikkia]
Palaamme nyt It is Supernatural.
Sid: Nyt, Kyle, pidän tästä sinun sanonnastasi: "Hengellinen sodankäynti ei ole sitä, että menemme 
taisteluun Saatanaa vastaan, joka on jo lyöty. Se on sitä, että elämme voittoisasti hänessä, joka löi 
Saatanan." Meidän painotuksemme on ollut väärässä kohdassa.
Kyle: Se on juuri niin. Me ajattelemme, että meidän on puettava päällemme ja taisteltava paholaista 
vastaan. Mutta hänet on jo lyöty. Hänet lyötiin ristillä - Jeesus Kristus teki sen. Joten minun piti 
opetella kirjoituksista, mitä Jeesus sanoi, että on mallinamme, jotta lyömme paholaisen ja taistelemme 
paholaista vastaan elämässämme. 
Sid: Sinä puhut, ja pidän siitä, on aika puhua takaisin paholaiselle.
Kyle: Se on oikein. Se on sitä, mitä Jumala näytti minulle ja nosti nämä asiat esille. Eräs parhaimmista
tavoista, on Jeesuksen tapa, kun hänen piti taistella paholaista vastaan autiomaassa, me puhumme 
paholaisesta joka yrittää varastaa identiteettisi. Tässä Jeesus Matteus 3:ssa saa kasteen, ja sitten taivaat 
aukenevat ja Jumala puhuu Jeesuksen identiteetistä: "Tämä on minun Poikani, johon olen hyvin 
mieltynyt." Ensimmäisen kerran kirjoituksissa puhutaan julkisesti Jeesuksen identiteetistä Hänen 
Isänsä suulla. Heti seuraavaksi Matteus 4:ssa hän menee autiomaahan. Hän on nälkiintynyt. Mitä 
houkuttelija tulee puhumaan? Hän tulee asettaakseen epäilyksen Jeesukseen siitä identiteetistä, jonka 
Jumala laittoi häneen. Hän sanoo: "Jos sinä olet Jumalan Poika", mutta Jeesus ei sietänyt sitä eikä 
meidänkään tarvitse. Tämä on sitä, mitä Jeesus teki. Hän käytti Jumalan sanan voimaa puhumalla 
ääneen paholaiselle. Näettekö, valheiden isällä ei ole voimaa, kun Isän totuus on paikalla. Kun minä 
havaitsin tämän, tiedättekö, Saatanalla ei ole vastausta siihen. Joten kuten Jeesus teki sen, hän teki sen 
uudelleen kaksi kertaa, ja sitten sanotaan, että Saatana pakeni ja enkelit tulivat palvelemaan Jeesusta. 
Joten se oli sitä, mitä aloin tekemään elämässäni. Kun puhut Jumalan Sanaa, loppujen lopuksi, siinä 
otetaan Kristuksen ristin naulat ja ne puhkaisevat valheen, jotta se putoaa alas ennen kuin se edes ehtii 
mieleesi. Se vie valheelta vaikutuksen heti pois.
Sid: Haluan sinun rukoileva ihmisille juuri nyt.
Kyle: Haluan sinun tietävän tämän. Jumala puhuu sinulle tämän juuri nyt, että et ole menneisyytesi, et 
ole tunteesi, et ole sitä, mitä joku toinen sanoo sinusta. Jumalan sana on sinun realiteettisi ja hän haluaa
kertoa sinulle, oman verensä takia, oman ristinsä takia, että hän julistaa sinut vanhurskaaksi, 
hyväksytyksi, puhtaaksi, tahrattomaksi, viattomaksi, pyhäksi, valituksi, rakastetuksi. Sinä saat itsellesi 
Jeesuksen identiteetin ja voit näyttää Jeesukselta, koska olet Jeesuksen peittämänä. Joten juuri nyt, 
haluan meidän menevän sinne kuten minä tein. Vain nopeasti, sijoita itsesi ristille juuri nyt ja näe nuo 
kahleet, jotka murtuvat, kun Jeesuksen Kristuksen veri valuu yllesi päästä varpaisiin. Näe sen peittävän
sinut, eikä tuumaakaan sinusta ole peittämättä sen tulipunaisuudella. Ja haluan sinun näkevän, että 
Jeesuksen todellinen DNA alkaa peittämään sinut juuri nyt. Haluan sinun sanovat tämän ääneen juuri 
nyt: "Valuta se Jeesuksen päälle." Sano se. 
Sid: Valuta se Jeesuksen päälle.
Kyle: Valuta se Jeesuksen päälle. Ja näe se. Ja nyt uskon, juurin nyt, identiteetit murtuvat. 
Menneisyydet murtuvat ihmisillä. Masennuksen murtuvat juuri nyt. On oireita, jotka murtuvat juuri 
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nyt Jeesuksen Kristuksen kahleita murtavan veren voimasta. Uusi identiteetti tulee sinun yllesi, 
Identiteetti. Jeesuksen täydellinen identiteetti tulee sinun päällesi. Ja se on identiteetti, johon yksikään 
paholainen ei pysty, koska kyse ei ole sinusta vaan hänestä, josta emme löydä virhettä. Kuule 
Jeesuksen sanovan sinulle juuri nyt: "Se on täytetty!"
Sid: Se on täytetty. Minä kerron teille, että se on täytetty. Jumala sanoo Jeremia 31: "Tämä uusi liitto." 
Jumala sanoo: "Minä en muista teidän syntejänne enää." Olkaa vapaita. Olkaa ilossa.
Palaamme pian It is Supernatural.
[musiikkia]
[mainontaa]
Sid: Ensi viikolla It is Supernatural. Minun vieraani on nähnyt satoja ihmeitä. Aivan hänen omassa 
seurakunnassaan, satoja ihmisiä nousi ylös ja he sanoivat: "Minä sain vastikään ihmeen." Mutta nämä 
eivät ole vain ihmeitä. Nämä on lääketieteellisesti tarkastettuja ihmeitä. Olkaa valmiina.
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Vieraana Ryan Lestrange – yksinäisyys, masennus ja pelko ovat henkiä, 

joista pääsee eroon

Video: https://sidroth.org/television/tv-archives/ryan-lestrange/?src=banner_tv

Onko olemassa yliluonnollinen ulottuvuus, maailma tuntemamme maailman takana? Onko kuoleman 
jälkeen elämää? Ovatko enkelit todellisia? Voivatko unemme sisältää viestejä taivaasta? Voimmeko 
kiinnittyä muinaisiin yliluonnollisiin salaisuuksiin? Ovatko paranemisihmeet todellisia? Sid Roth on 
käyttänyt yli 35 vuotta tutkien yliluonnollisen outoa maailmaa. Liity Sidin mukaan tämänkertaiseen 
jaksoon It's Supernatural.

Sid: Hei. Sid tässä. Tervetuloa maailmaani, joka on luonnollisesti yliluonnollinen.
Monet uskovat ovat hengellisen hyökkäyksen kohteena ja tässä on asian ydin. He eivät tiedä siitä 
mitään. Kuinka sinä voit taistella vihollista vastaan, jos et edes tiedä, että sinulla on vihollinen ja jos 
ajattelet, että se olet sinä itse. On niin monia uskovia, jotka ovat yksinäisyyden hyökkäyksen 
kohteena, masennuksen hyökkäyksen kohteena ja pelon hyökkäyksen kohteena.
On niin monia osa-alueita. Kun olet tehnyt havainnon, että nämä hyökkäykset ovat demonisia, voit 
heittää ne ulos ikkunasta joka kerta. Oletko valmis? Ryan, sinä muistutat minua itseäni niin paljon. 
Kun olit nuori henkilö, sinä olit lahjakas ja et edes havainnut olevasi lahjakas. Sinulla ei ollut 
koordinaatistoa. Sinulla ei ollut koulutusta raamatullisiin asioihin ja yliluonnollisiin asioihin. Ja sitten 
sinulla oli sukulainen, kuinka julmia ihmiset voivat ollakaan, hän laittoi sinut komeroon ja mitä hän 
teki?
Ryan: Hän lukitsi minut sisään ja kertoi minulle kummitustarinoita ja pelottavia juttuja, jotka todella 
avasivat portin yliluonnolliseen pimeällä puolella. Tietenkin, meidän perheessämme ei tunnettu 
Raamatun periaatteita kuten jo sanoitkin. Me emme ymmärtäneet evankeliumia. Ja minä todella 
uskon, että se on yksi suurista vaaroista, Sid, tälle sukupolvelle, joka on tyhjyyttä täynnä 
yliluonnollisen suhteen.
Sid: Mutta eihän se ole tyhjä yliluonnollisen suhteen, koska joka kerran kun katsot televiosiota 
koulussa, sieltä tulee yliluonnollista, paholainen on näytöllä. He eivät vain sano, että se on paholainen.
Ryan: Niin se on totta.
Sid: Niin tapahtui sinullekin. Tarkoitan, että sinä päädyit kokeilemaan sellaista kuin hypnoosi ja New 
Age ja kaikkia niitä asioita, joihin ihmiset ajautuvat nykyään. Ja tänään on olemassa kaikki ne 
tietokonepelit, jotka avaavat portteja ja videot sekä elokuvat. Ja sinulla meni ihan hyvin kunnes 
tapahtui paras asia, mitä sinulle olisi voinut tapahtua. Sinä jouduit vankilaan.
Ryan: Se on totta.
Sid: Mitä sinä teit? 
Ryan: No, kaikki ne asiat johdattivat minut pimeyden polulle. Kun sinulle esitetään pimeyden 
valtakunta, sinä elät siinä maailmassa. Joten minä edistyin yhä syvemmälle ja syvemmälle siihen 
pahuuden yliluonnolliseen maailmaan enkä suinkaan enkeleiden ja Pyhän Hengen yliluonnolliseen 
maailmaan, enkä Jeesukseen. Joten siinä minä olin teini-ikäisenä ja etsin itselleni jotain mieltä 
kohottavaa aktiviteettia. Ja tietenkin minulla oli ystäviä, jotka tekivät näitä tutkimusmatkoja siihen, 
miten paljon tavaroita he voivat varastaa kaupoista ja minä vain ajauduin siihen mukaan. Joten, minä 
en tehnyt sitä tavaroiden vuoksi vaan että siinä oli jännitystä. Ja jäin kiinni. Ja päädyin viettämään 
viikonlopun nuorisovankilassa ja tuona viikonloppuna, ja se on parasta mitä minulle on koskaan 
tapahtunut, koska tuona viikonloppuna Jumala lähetti jonkun ihmisen saarnaamaan evankeliumia ja 
rukoilemaan rukouksen, Sid, joka yhä toimii elämässäni kaikki nämä vuodet myöhemmin. 
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Minä yksinkertaisesti sanoin sen rukouksen, jonka jokainen lausuu jouduttuaan ongelmiin, mutta 
Jumala todella kuulee ja vastaa siihen. Minä sanoin: "Jumala, jos vapautat minut tästä tilanteesta ja 
päästät minut täältä pois, minä palvelen sinua loppuelämäni ajan." Ja ette arvaa kuinka monta kertaa, 
olen ollut Haitilla 2 kertaa ja nukkunut moskiittoverkon alla, matkustanut ympäri maailmaa, ollut 
erossa perheestäni, Jumala on muistuttanut minua tuosta rukouksesta.
Sid: Niin varmasti.
Ryan: Tuo rukous käänsi elämäni täysin uuteen suuntaan.
Sid: Tarkoitan, että sinä avasit itsesi monille demonisille hengille.
Ryan: Kyllä niin tein. Niin tein. Minä pelastuin ja olin kuin useimmat ihmiset ovat. Ja siksi olen 
intohimoinen tämän viestin suhteen, joka on hengellisen hyökkäyksen voittaminen, koska monet 
ihmiset pelastuvat Sid, ja he menevät sellaiseen paikkaan, jota minä kutsun kivaksi kirkoksi. Sitä 
minäkin tein. Me rakastimme Jeesusta, me lauloimme lauluja, mutta emme ymmärtäneet, miten 
murtaa vihollisen voima. Me emme ymmärtäneet hengellistä hyökkäystä. Me emme ymmärtäneet 
hengellistä maailmaa. Joten onnekseni, päädyin yliluonnolliseen iltamaan, jossa Herran ääni tuli 
minulle hengessä ja sanoo: "Minä olen kutsunut sinut." Minulle annettiin sitten Norvel Hayesin 
kasettisarja hengellisestä profetiasta. 
Nyt pitää muistaa, että olen profeetallisesti lahjakas, mutta en harjaantunut. Joten päädyin hänen 
Raamattu-kollegeen. Olen siellä ensimmästä päivääni. Hänen tyttärensä ohjaa oppituntia ja kutsuu 
minut tiedonsanan avulla. Kuten havaitsemme yksi ilmestys voi kääntää elämäsi suunnan. Ja se on 
syy, miksi tarvitsemme kirkkoja ja palvelustehtäviä ja kristittyjä ja henkilöitä, jotka uskovat Jumalan 
yliluonnolliseen maailmaan ja toimivat Hengen lahjojen avulla ja voitelun voimalla ja Jumalan 
kirkkauden avulla. Koska kun henkilö on kahleissa ja masennuksen pilven alla ja kun hän on sen 
raskaan pilven alla ja taloudellisen hyökkäyksen kohteena ja hänen avioliitto on hyökkäyksen 
kohteena ja hänen mieli on hyökkäyksen kohteena, hän tarvitsee yliluonnollista näkemystä ja 
yliluonnollista voimaa murtaakseen sen. 
Joten, minä olin siellä Raamattu-kollegessa ja minut kutsuttiin sinne eteen tiedonsanan ohjaamana, 
missä hyökkäys minua kohtaan havaittiin ja sitten se murrettiin - aivan noin vain. Niin tapahtui 
minulle. Minä poistuin oppitunnilta. Menen takaisin sinne, minne olen majoittunut. Raamattu sanoo: 
"Varas tulee heti varastamaan." Hän tulee heti varastamaan sen sanan. Kun sinä paranet, paholainen 
tulee sanomaan sinulle, että sairastut uudestaan. Kun saat voiton hengellisestä hyökkäyksestä, 
paholainen sanoo sinulle, että sinä joudut siihen hyökkäykseen uudelleen. Hän tulee heti takaisin. 
Välittömästi kun olin päässyt vapaaksi ja istuin yksin majapaikassani vihollinen sanoo minulle: "He 
nöyryyttivät sinua. Heidän ei olisi pitänyt kutsua sinua ja rukoilla puolestasi kaikkien ihmisten 
edessä." Joten minä käyn tätä taistelua mielessäni, koska mieleni, ilman Jumalan sanaa, ajattelee 
hulluja ajatuksia. Se on syy, miksi meidän pitää saada opetusta ja siksi meidän pitää tietää, kuinka 
uudistamme mielemme. Joten minun mieleni alkaa olla samaa mieltä vihollisen kanssa ja sanoo: "Se 
on muuten totta, heidän ei pitäisi hyökätä." Jumalalle kiitos, että Hän sanoi minulle tuolla hetkellä: 
"Tulitko tänne päästäksesi vapaaksi vai tulitko tänne palvelemaan ylpeyttäsi?" Ja tuolla hetkellä sain 
ilmestyksen, joka muutti koko elämäni. Kun ihminen haluaa vapaaksi, hän on epätoivoinen, Sid. 
Silloin ei mietitä, mitä se maksaa, vapaus. Silloin ei mietitä, miten vaikeaa se tulee olemaan. 
Muistan yhden illan, kun saarnasin tässä paikassa ja Herra antoi minulle tiedonsanan siitä, että pitäisi 
murtaa [käsittämättömyyden] henki, joka vainoaa ihmisiä. Ja se on pitkä tarina. Eikä meillä ole aikaa 
mennä siihen. Mutta se oli haastavaa. En halunnut tehdä sitä. Vapauden maailmassa on olemassa 
radikaali noudattamisen maailma [eli kun Herran palvelija kuulee kutsun, hän noudattaa sitä 
kyseenalaistamatta sitä] ja minä kerroin Herralle, että en halua antaa tätä tiedonsanaa kenellekään. En 
halua rukoilla ihmisten puolesta tämän asian takia. Tämä hävettää minua. Ja Herra sanoi minulle: 
"Sitten sinä voit pitää kokouksen itse." Minä sanoin: "En halua tehdä sitä, Jeesus." Joten minä aloitan 
antamaan tiedonsanaa ja olen rukouksessa rukousalueella, missä tämä mies tarttuu minua olkapäästä. 
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Tässä minä opin jotain siitä, miten murretaan hengellinen hyökkäys. Tämä mies tarttuu minua ja 
ajattelen, että hänessä on demoni. Ajattelen, että hän hyökkää minua vastaan, koska niin on tapahtunut
aikaisemminkin. Hän tarttuu minuun kiinni ja sanoo nämä sanat.
Hän sanoo: "Saarnaaja, sinä et poistu luotani ennen kuin minä olen vapaa." Sid, kun hän sanoi tuon 
minulle, kävi kuin tuhat volttia virtaa olisi kulkenut päästä varpaisiini. Harppasin eteenpäin ja asetin 
käteni hänen päälleen. Jumalan voima osui häneen ja hän kaatui. Hän sanoi: "Minua hyväksikäytettiin 
lapsena toistuvasti ja tumma pilvi tuli päälleni huoneeseeni yhtenä iltana ja meni kehooni, ja olen ollut
kahleissa siitä asti. Mikään kokeilemani ei ole tepsinyt." Mutta epätoivon kautta hän sai vapautensa. Ja
eräs avain hengellisen hyökkäyksen murtamiseen on se, että sinun on oltava niin epätoivoinen, että et 
ajattele ylpeyttäsi, että et ajattele hintaa jonka maksat, että et ajattele sitä, miltä se näyttää.
Sid: Määrittele hengellinen hyökkäys.
Ryan: Se on hieno kysymys, koska useimmat ihmiset eivät havaitse sitä ja kuitenkin sen 
havaitseminen on jo puolet taistelun voitosta. Joten hengellinen taistelu, no paholainen on tyhmä, 
mutta meidän on ymmärrettävä, että paholainen on opiskellut ihmistä koko olemassaolonsa ajan. On 
olemassa vihan henkiä. On olemassa masennuksen henkiä. On olemassa pelon henkiä. Minulla oli 
pelon henki. Se oli yksi niistä hengistä, joka vainosi minua. Se on konkreettinen henki. Raamattu 
sanoo, että Jumala ei ole antanut meille pelon henkeä. On olemassa erilaisia demonihenkiä [toiset 
vahvempia kuin toiset] ja Jumala on antanut meille kyvyn erottaa ne toisistaan. Jokaisella uskovalla 
on se kyky. Mutta hengellinen hyökkäys on suunniteltu sarja tapahtumia, jotka tulevat helvetin 
maailmasta ja joiden tarkoitus on pysäyttää henkilön kohtalon toteutuminen ja murtaa henkilön usko. 
Joten, minä haluan antaa kuulijoille ja katsojille mielikuvan, Sid. Helvetissä, siellä he pitävät 
suunnittelupalavereita, jossa päätetään kuinka he hyökkäävät kyseiseen henkilöön. He ymmärtävät 
kohtalon, joka on julistettu kyseiselle henkilölle, joskus paljon paremmin kuin itse henkilö. Minulla on
profeetallinen kohtalo. Jumala oli kutsunut minut näkemisen ja tietämisen maailmaan. 
Joten vihollinen, kuinka se ilmenee? Hän tulee valheena ja petoksena. Hän tulee tunnettujen henkien 
kautta, pimeyden maailman kautta, hypnoosin kautta, hän tulee saattamaan henkilön pois tolaltaan. 
Hengellinen hyökkäys, joskus se alkaa monia, monia vuosia aikaisemmin, jopa jo lapsuudessa, 
paholainen alkaa esittelemään eri asioita sinulle.
Sid: Sinulla se alkoi jo taaperoiässä.
Ryan: Konkreettisesti.
Sid: Kun tulemme takaisin, Ryan kertoo, kuinka hän ei vain päässyt vapaaksi vaan hän kertoo, kuinka 
tunnistaa, mitä vihollinen tekee ja kuka vihollinen on ja kuinka helppoa sitten on päästä vapaaksi. Nyt 
hän kulkee ihmeellisissä merkeissä ja ihmeissä, mutta tämä seuraava puhdistaa koko pöydän. Ryan 
näkee henkilön, jolta puuttuu toinen silmä ja toisessa silmässä ei ole pupillia, täysin sokea. Kyseinen 
henkilö saa takaisin näkönsä. Mutta en ole vielä kertonut sitä suurta ihmettä. Se on paljon hienompaa 
kuin osaamme ajatella. Tulemme kohta takaisin. 
[music]
Musiikkia
[commercial]
Mainontaa
[music]
Musiikkia
Me palaamme nyt takaisin Se on yliluonnollista -ohjelmaan.
Sid: Tiedätkö, sinä teit nerokkaan ja perustavaa laatua olevan havainnon. Sanoit, että kun 
havaitsemme hengellisen hyökkäyksen, voimme voittaa sen. Mutta kuten sanottua, monet ihmiset 
eivät tunnista hengellistä hyökkäystä.
Ryan: Ehdottomasti. Tämä on eräs kriittisistä asioista, jota saarnaan ja opetan aiheesta. Se on kirjassa.
Mutta se on puolet taistelusta, Sid, koska se mitä ihmiset löytävät ja tämä on sitä, mitä he sanovat 
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minulle. He sanovat, että minulla on tämä ja tämä asia elämässäni menossa enkä tiedä, mihin suuntaan
minun olisi lähdettävä. Minulla on sininen maanantai. Minulla on huono päivä. Mutta tiedättekö, että 
hengellinen hyökkäys on monipiikkinen. Paholainen ei tule vain mieleesi. Hän hyökkää mieleesi, 
avioliittoosi, talouteesi ja lopullinen tavoite hänellä on erottaa sinut kohtalostasi. Eräs vahvimmista, 
suurimmista ilmestyksistä, mitä voimme saada on se, mitä meidät on kutsuttu tekemään maapallolla ja
voitelu, Pyhän Hengen voima on yhdistyneenä kohtaloomme. Joten jos vihollinen saa meidät erilleen 
kohtalostamme, hän saa meidät erotettua voimasta ja jos me olemme erossa voimasta, olemme tyhjiä. 
Joten havaitsemme hyökkäyksen ja askel numero yksi sen murtamiseen on se, että se ei ole sattumaa. 
Se on suunniteltua ja sen tarkoituksena on uskosi murtaminen ja saada sinut niin lannistuneeksi, että et
usko Jumalaan enää ja saada sinut niin lannistuneeksi, että et muista enää profeetallisia sanoja. 
Unohdat [Jumalan] lupaukset ja monet ihmiset tänään katsovat tätä ohjelmaa, tämä on sitä, mitä he 
ovat parhaillaan kahlaamassa läpi elämässään. He ovat raskaan pilven saaramia. He ovat masennuksen
vallassa. He pelkäävät poistua omasta talostaan. He ovat taloudellisen hyökkäyksen kohteena. Mutta 
jos he katsovat syvemmälle, he ovat antamassa periksi myös Jumalan kutsulle elämässään. He ovat 
luopumassa Jumalan suunnitelmasta. Paholainen ei ole vain rahasi perässä. Hän ei ole vain autosi 
perässä. Hän ei ole vain lapsesi perässä. Hän on sinun kohtalosi ja Jumalan lapsen tehtäväsi perässä.
Sid: No, jos tuo mies ei olisi joutunut vankilaan ja johdetuksi Herran luokse, sitä mitä kohta 
kuulemme, ei olisi koskaan tapahtunut. Hän on Belizessä, Keski-Amerikassa, ja hän valmistautuu 
puhumaan ja hän kuulee Jumalan äänen. Mitä Jumala sanoi sinulle?
Ryan: No, ensimmäinen iso ihme, jonka näin Amerikassa oli se, kun sokea nainen sai näkönsä. Joten 
olen siis Belizessä. Olen valmistautumassa palvelukseen ja Herra sanoo: "Älä saarnaa. Kerro tarina." 
Nyt, tiedättekö, Jeesus voi tehdä yhdessä tarinassa enemmän kuin kaikki ilmestyksemme yhteensä ja 
ilmestys mahdollistaa meille pääsyn uskoon ja usko siirtää taivaan asiat maan päälle. Joten usko 
siirtää parantumisen maan päälle. Usko siirtää voiton maan päälle. Usko siirtää enkeleiden maailman 
maan päälle. Mutta ilmestys on porraskäytävä uskoon. Mikä on ilmestys? Se on sen ymmärtämistä, 
mitä Jumala sanoo. Joten Jumala sanoo minulle: "Älä saarnaa. Kerro tarina. Kerro tarina 
ensimmäisestä näkemästäsi ihmeestä." 
Joten olen kertomassa tätä tarinaa sokeasta naisesta, joka on ollut sokea eikä ole koskaan elämässään 
nähnyt. Hän oli saanut jonkin sortin kuumeen vauvaikäisenä, joka tuhosi hänen silmänsä. Joten 
hänellä on siis yksi tyhjä silmäkuoppa ja yksi valkoinen sokea silmä ilman pupillia. Ja kun olen 
tarinani puolivälissä, Sid, henki puhuu suuni kautta ennen kuin ajatus edes ehtii aivoihini ja ymmärrän
sitä. Sanon: "Ja tänään, Jumala aikoo parantaa sokeat." Tuona iltana kokouksessa istuu mainitsemani 
sokea, nuori nainen. Hän tulee sinne eteen vastaanottamaan ihmeensä ja Jumalan ääni sanoo minulle 
selvästi: "Hän saa näkönsä." Joten minä rukoilen, mutta en sulje silmiäni, Sid, koska haluan nähdä 
Jumalan maalaavaan uuden silmän. Joten katson ja mitään ei tapahdu - ainakaan en voi havaita mitään
tapahtuvan. Mutta muistakaa, mitä Herra sanoi. Herra sanoi, että hän tulee näkemään, mutta hänellä 
oli yhä valkoinen sokea silmä ja tyhjä silmäkuoppa. Joten rehellisesti sanottuna, en ollut varma 
näkeekö hän vai ei. Joten sanon hänelle: "Haluan että seuraat minua." Ja katsomme häntä 
päätelläksemme, mitä hän kykenee näkemään? Tiedättekö mitä? Hän näki valkoisella silmällään. 
Nainen: Minä näen! Minä näen! Kiitos sinulle, Jeesus. Minä näen!
Ryan: Sitten hän peittää valkoisen silmänsä. Kuinka monta sormea näet? Hän tukee tyhjän silmänsä 
auki ja hän näkee tyhjällä silmällään. 
Nainen: Minä näen kaksi. Minä näen! Voi Jumala, minä näen!
Sid: Odottakaa hetki, tuo on mahdotonta. Et voi nähdä tyhjällä silmällä, ellei Jumala ole todellinen, 
ellei kaikki asiat ole mahdollisia. Arvatkaa mitä? Jumala on todellinen. Kaikki asiat ovat mahdollisia. 
Raamatussa puhutaan ihmisistä, joilla ei ole mitään. Joiden koko elämä on romuttumassa. Kerro 
lyhyesti siitä, kuinka tuo tapahtui Daavidille.
Ryan: Vihollisella on vain yksi mahdollisuus kanssamme ja sen nimi on huijaus. Hänet on jo tuhottu, 
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hänet on lyöty, hänet on syösty vallasta ja meille on annettu kaikki valta. Joten hän pettää meitä. Hän 
saa meidät ajattelemaan, että näin tapahtuu minulle, koska minä olen Jumalan tahdon ulkopuolella. 
Daavid on [käsittämättömästi] Jumalan tahdon alla, tulee kotiin, perheellinen ihminen, talo on palanut 
ja yhtäkkiä, Sid, ihmiset kääntyvät häntä vastaan. Näettekö, hengellisessä hyökkäyksessä paholainen 
iskee sinuun kaikilta suunnilta ja Daavid yhtäkkiä sanoo: "Tuokaa minulle ephodi." 
Nyt kuulkaa tätä. Hän sanoo: "Minä en aio unohtaa sitä, kuka minä olen. Tuokaa minulle se 
identiteettini vaate." Hengellinen hyökkäys tulee erottamaan sinut identiteetistäsi ja päästäksesi 
vapaaksi sinun on tehtävä yksi asia, joka muistuttaa sinua itseäsi siitä, mitä Jumala sanoo siitä, kuka 
sinä olet. Sano ne profeetalliset sanat ääneen. Jatka saarnaamista. Jatka profetoimista. Jatka 
palvelustyötä kauppakeskuksessa. Jatka lastesi kasvatusta, kaikkea sitä, mitä Jumala on kutsunut sinut 
tekemään. Hyökkäyksen tiimellyksessä sinä kiedot itsesi tuohon identiteetin viittaasi ja käärit hihasi 
rullalle taistelua varten ja sanot: "Minä olen se, mitä Jumala sanoo minun olevan, ja se on mitä Daavid
teki." 
Sid: Okei. Kun tulemme takaisin, haluan hänen, tämä tulee hämmästyttämään teitä. Haluan hänen 
tunnistavan muutamia alueita, jolla ehkä olemme hengellisen hyökkäyksen kohteena ja sitten haluan 
hänen kertovan meille, kuinka pääsemme vapaaksi. Tulemme kohta takaisin. Tulemme kohta takaisin 
Se on yliluonnollista -ohjelmaan.
[Musiikkia]
[Mainontaa]
[Musiikkia]
Palaamme nyt Se on yliluonnollista -ohjelmaan.
Sid: On olemassa, kutsutaan niitä vaikka hengellisen hyökkäyksen oireiksi. Kerro muutamia, joita 
emme ehkä ole edes ajatelleet. Mainitsit yhden minulle, jota en ole koskaan ajatellut: yksinäisyys.
Ryan: Yksinäisyys. Vihollinen pelaa todellista peliä ihmisten mielen kanssa heidän 
yksinäisyydessään, viivästyneissä lupauksissa. On olemassa _kairos_ aika jokaiselle profeetalliselle 
lupaukselle ja galatalaiskirjeessä puhutaan siitä. "Me saamme niittää, jos emme uuvu." No, vihollinen 
yrittää väsyttää meidät, jotta antaisimme periksi lupausten suhteen. Puhuit itsenkin aikaisemmin 
omasta profeetallisesta lupauksesta omassa elämässäsi. Joskus siihen menee aikaa. Sekaannus 
profetian suhteen on toinen hyökkäystapa. Ihmiset menevät sekaisin sen suhteen, mitä heidän tulisi 
tehdä. Tiedättekö, että hengellinen hyökkäys voi todellisuudessa luoda fyysisen heikkouden tunteen ja 
väsymyksen. Elija oli katajapuun alla eikä herännyt. Hän oli painavuuden hyökkäyksen kohteena. 
Joten on olemassa monia, monia oireita ja jos pystymme erottamaan oireet, me voimme tunnistaa 
hyökkäyksen. Siinä on avain.
Sid: Kerroit olleesi suuressa palvelustyössä ja kerroit näistä periaatteistasi ja sitten, tässä kyseisessä 
isossa palvelustehtävässä. He ovat todella laatuhenkilöitä. He tulivat luoksesi, tämän palvelustyön 
jäsenet, ja mitä he sanoivat?
Ryan: He sanoivat: "Kun kuuntelen sinun kuvauksiasi näistä oireista, minulla on suurin osa tai useita 
niistä itselläni.” He sanoivat: "Minulla on yksittäinen oire ja minulla ei ollut mitään ymmärrystä, että 
olin hyökkäyksen kohteena. Rukoilisitko ja murtaisit sen?" Ja niin me aloitimme rukoilemaan ja 
murtamaan sitä, ja tuo murtamisen voitelu, tuo Miika 2:13 voitelu tuli siihen huoneeseen ja Jumala 
alkoi vapauttamaan näitä ihmisiä.
Sid: Onko se vaikeaa? Oliko se vaikeaa, tarkoitan, sinä osallistuit kaikkeen roskaan ennen kuin olit 
uskova, kuten tein minäkin, kuten monet teistäkin ovat tehneet. Oliko sinun vaikea päästä vapaaksi, 
kun olit epätoivoinen ja halusit vapaaksi?
Ryan: Ei, se ei ollut vaikeaa. Ja tässä on asian ydin. Raamattu sanoo, missä on Herran henki, siellä on 
vapaus. Ja juuri nyt kun sinä puhut, tunnen juuri nyt Pyhän Hengen voiman tulevan vapauttamaan 
ihmisiä. Ei ole vaikeaa tulla vapautetuksi. Näen ihmisiä, jotka ovat sekaannuksen hengen 
hyökkäyksen kohteena. Näen jonkun joka on pelon hengen vallassa niin, että hän ei uskalla poistua 
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talostaan. Uskon, että jopa täällä studioyleisössä ihmiset ovat hyökkäyksen kohteena. Jollain on 
jäätynyt olkapää. On olemassa heikkouden henki. Olkapääsi ei pääse liikkumaan. Se paranee juuri nyt.
Jollain toisella, niska, olet ollut kolarissa ja he yhdistivät leikkauksessa jotain. Herra parantaa 
ihmeellisesti niskasi. Haluan rukoilla puolestasi. Haluan kysyä yleisöä kotona ja täällä nostamaan 
äänensä juuri nyt ja alkakaa kutsumaan Herraa. Tulkaa mukaan, alkakaa kutsumaan Herraa juuri nyt. 
Isä, kiitän sinua tuosta Miika 2:13 murtautumisen voitelusta. Minä murran pelon hengen. Käsken 
pelon henkeä irrottamaan otteensa ihmisistä. Käsken kivun ja heikkouden henkeä irtautumaan 
ihmisistä. Käsken kuurouden irtautumaan ihmisistä. Eräs henkilö, jonka vasen puoli ei ole palautunut 
halvauksesta, vapautan Jeesuksen Kristuksen vasemmalle puolellesi. Sanon sinulle, ota vastaan 
ihmeesi juuri nyt. Minä murran sekaannuksen, profeetat, jotka ovat sekaannuksessa. Minä murran 
sekaannuksen hengen. Minä sanon, että te profetoitte selvästi. Minä vapautan murtautumisen voitelun.
Jeesuksen nimessä juuri nyt. Jeesuksen nimessä me huudamme Herraa voiton äänellä. Halleluja!
Sid: Osa teistä ajattelee, että, jos vain saisin nuo kaksi tyyppiä puolelleni, niin he vapauttaisivat minut.
Jos maailmankaikkeuden Kuningas asuu sisälläsi, Messias Jeesus, jos olet katunut syntejäsi ja 
syntynyt uudelleen ylhäältä, olet pätevä karkottamaan demoneita, rukoilemaan sairaiden puolesta, 
puhumaan uusilla kielillä. Huomatkaa tämä jo! On olemassa miljoonia ihmisiä tuolla ulkona, jotka 
aivan pian tarvitsevat sinun apuasi ja Jumala on valinnut sinut. Mitä aiot tehdä asian suhteen? 
Tulemme kohta takaisin It's Supernatural -ohjelmaan.
Sid: Ensi viikolla It's Supernatural -ohjelmassa vieraani on oppinut yhteistyötä enkeleiden kanssa 
luovien ihmeiden parissa ja hän sanoo, että todellinen uskova voi oppia yhteistyötä enkeleiden kanssa.

”Hän riisui aseista vallat ja voimat [otti paholaiselta kaiken mitä sillä oli] ja saattoi ne kaikki häpeään 
[esittelemällä niitä julkisesti kuin hyönteiskokoelmaa], kun hän teki Kristuksesta niiden voittajan.” 
(Kol. 2:15)

”Riitele, Herra, minun riitaveljiäni vastaan; sodi niitä vastaan [Jeesuksen nimessä], jotka minua vastaan
sotivat.” (Ps. 35:1)

”Jotka Herraan turvaavat, ovat kuin Siionin vuori: se ei horju, vaan pysyy iankaikkisesti. Vuoret 
ympäröivät Jerusalemia, ja Herra ympäröitsee kansaansa, nyt ja iankaikkisesti. (Ps. 125:1-2)
Herran neuvo [salaisuus] on tunnettu niille, jotka häntä pelkäävät [kunnioittavat ja palvovat], ja hän 
ilmoittaa heille liittonsa. Ja koska minä kunnioitan ja palvon Häntä, ilmoittaa Hän minulle liittonsa 
[syvän, sisäisen] merkityksen.” (Ps. 25:14) AMP
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Steven Bancarz - Miksi Jeesus ei ilmesty kaikille?

Video: https://www.youtube.com/watch?v=z_ZO2HGM6s8

Tekijä: Steven Bancarz 

Michelle: Miksi luulet, että Jeesus päätti armahtaa sinua antamalla sinulle arvokkaan 

henkilökohtaisen hetken, kun monet ovat huutaneet Hänen puoleensa samankaltaisessa 

vilpittömässä henkilökohtaisessa alistumisen tilanteessa eivätkä kuitenkaan ole saaneet mitään 

vastausta?

Steven: Kirjoitusten (Raamatun) mukaan Hänen lupauksensa on, että ”Te etsitte minua ja löydätte 

minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne” (Jeremia 29:13). On myös selvää kirjoitusten 

mukaan, että Jumala kuulee särkyneiden sydänten rukoukset. ”Herran kasvot ovat pahantekijöitä 

vastaan, hävittääksensä maasta heidän muistonsa. Vanhurskaat huutavat, ja Herra kuulee ja vapahtaa

heidät kaikista heidän ahdistuksistansa” (Psalmi 34:17-18). 

Steven: Ajattelen, että jotkin ihmiset saattavat etsiä Häntä, mutta heillä on samalla toinen käsi 

maailmassa kuten sanotaan. He haluavat sanoa, Jeesus ilmoita itsesi minulle, minä haluan tuntea 

sinut. Mutta samaan hengen vetoon, katuisivatko he todella (myöntävät virheensä ja syyllisyytensä 

Jumalaa vastaan ja kääntävät selkänsä rikkomuksilleen), jos Hän ilmoittaisi itsensä heille? Vai 

jatkaisivatko he sen jälkeen kokaiinin käyttöään tai riippuvuuttaan huumaaville aineille tai 

pornografialle. Ovatko he täysin valmistautuneita antautumaan ja kadottamaan nykyisen elämänsä 

Kristuksen puolesta vai testaavatko he Häntä. ”ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää 

sen” (Matteus 10:39).

Huomaa. En sano, että sinun pitää ensin lopettaa synnin tekeminen, jotta Jeesus ilmoittaa itsensä 

sinulle hengellisesti (Pyhä Henki tulee sisällesi, kun henkilö todella tekee päätöksen uskoa 

Jeesukseen Herranaan ja Pelastajanaan). Vaan sen sijaan sanon, että Jumala tietää etukäteen, ettei 

ilmoita Poikaansa ihmiselle, joka ei todella koko sydämestään halua kääntyä Jeesuksen puoleen ja 

päätyisi todennäköisesti hylkäämään Hänet. Katso apostolien teot 22:18, Johannes 6:44, Matteus 

22:14, Roomalaiskirje 9:18.

Ap.teot 22:18 ”ja näin hänet. Ja hän sanoi minulle: 'Riennä ja lähde pian pois Jerusalemista, sillä he 

eivät ota vastaan sinun todistustasi minusta'.”

John 6:44 ”Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä; ja minä

herätän hänet viimeisenä päivänä.” 

Matthew 22:14 ”Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut.”

Romans 9:18 ”Niin hän siis on armollinen, kenelle tahtoo, ja paaduttaa, kenen tahtoo.” 

Toisin sanoen Jumala tuntee sydämemme eli sen, haluamme täysin tuntea ja vastaanottaa Jumalan 

koko täyteydessään vai testaammeko Jumalaa ilman katumusta ja nöyrää sydäntä.

Steven: Eräs läheinen henkilö, Lisa, sai vastaavan kokemuksen kuin minulla oli noin neljä 

kuukautta ennen minua. Hän mietistkeli nurmikolla ja sanoi: ”Hyvä on Jumala, jos olet todellinen, 

minä haluan oppia tuntemaan, kuka sinä olet. Minä haluan yhden ja todellisen Jumalan. Ja minä 

haluan Sinun ilmoittavan itsesi minulle.” Ja noin 40 minuuttia myöhemmin Lisa istui linja-autossa 

kylki kylkeä vasten uudestisyntyneen kristityn vieressä, joka alkoi profetoimaan hänen elämästään 

ja, tiedättekö, kristitty kertoi kaikki ne tapahtumat Lisan elämän menneisyydestä, joita hän ei voinut

tietää. Ja kristitty vastasi kaikkiin Lisan kysymyksiin täydellisesti siihen pisteeseen asti kunnes Lisa 

purskahti itkemään, koska ei ollut koskaan aikaisemmin kokenut mitään vastaavaa. Ja Lisa päätyi 
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jäämään linja-autosta kristityn mukana, joka rukoili hänen puolesta. Kristitty kertoi, että Jeesus oli 

lähettänyt hänet puhumaan Lisalle. Siitä lähtien Lisa on katunut ja vaeltanut Herran kanssa.

Steven: Edellinen oli esimerkki ihmisestä, joka on ikään kuin, että hyvä on, minä laitan kaikki 

korttini pöytään mitään piilottamatta sanomalla, jos olet totta Jumala, minun on saatava nähdä sinut 

jotenkin. Ja jollain tavalla, minä haluan tietää, kuka sinä olet. Ja Herra ilmoitti itsensä, ja tämä 

ihminen päätyi täydelliseen katumukseen. Kun taas tunnen toisia ihmisiä, jotka sanovat, että 

pyytävät Jumalaa ilmoittamaan itsensä ja sanovat etsivänsä Jumalaa koko sydämestään, mutta 

todellisuudessa he vaeltavat maailmassa eivätkä ole halukkaita luopumaan niistä asioista. Ja he yhä 

käyttivät huumeita, päihdyttäviä aineita eivätkä sydämessään ja mielessään tehneet elettäkään 

Hänen löytämiseksi ja etsimiseksi.

Steven: Tuon edellisen sanottuani – kirjoituksissa ei ole olemassa lupausta ilmestyksestä, kuten 

Damaskus-kokemus, jollainen Paavalilla oli. Kirjoituksissa sanotaan, että Jumala ilmoittaa itsensä 

luonnossa (Room. 1:20).

Room. 1:20 ”Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja 

jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, 

niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa.” 

Steven: Ja Hän on myös ilmoittanut itsensä omassatunnossa (Room. 2:14-15).

Room. 2:14-15: ”Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostansa tekevät, mitä laki vaatii, niin he,

vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän 

sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa myötätodistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai 

myös puolustavat heitä - ”

Steven: Ja Hän on tehnyt olemassaolonsa tunnetuksi kaikille meistä, joten kenelläkään ei ole 

tekosyytä. Hän myös antaa erityistä hengellistä ilmestystä sisäisesti, mistä me voimme tunnistaa 

Hänet. Joh. 14:21, Joh. 15:26. 

John 14:21 ”Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka 

minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle.”

John 15:26 ”Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka 

lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.” 

Steven: Minun kysymykseni näille ihmisille on: ”Oletko todella etsinut Jeesusta koko 

sydämestäsi?”

Steven: Seuraava kysymys tulee Jamekselta. Hän periaatteessa kysyy, luovutanko saamani tulot 

näistä videoista (tai muista medioista), jotka perustuvat kristillisten kokemusten jakamiseen – 

hyväntekeväisyyteen vai suunnitelenko itselleni uutta tulonlähdettä uudella polullani? Ja 

vastaukseni Jameksen kysymykseen on, kyllä, lahjoitan kaikki saamani tulot hyväntekeväisyyteen.

Steven: Tod kysyy pitkässä kysymyksessään, että onko väliä kutsummeko Jumalaa Jumalaksi. 

Miksi sillä on väliä, jos viittaamme kristinuskon Jumalaan. Voisimmeko vain kutsua Jumalaa 

rakkaudeksi tai Jumalaa universumiksi.

Steven: Liitän linkin videon selitystekstiin, missä olen vastannut näihin kysymyksiin 

perinpohjaisesti. Käyn siinä läpi ajatuksen ”Lähteestä”, joka on termi New Age:ssa ja selitän myös 

ajatuksen Jumalasta. Lähde esimerkiksi ei ole persoonallinen olento. Lähteellä ei ole moraalista 

luonnetta (se ei siis erota hyvää pahasta tai oikeaa väärästä). Lähteellä ei ole tahtoa jokaista 

yksittäistä elämää kohtaa. Lähde ei sure, kun teemme syntiä. [Huom. Jeesus suree kovasti kaikkien 

niiden puolesta, jotka ovat joutuneet helvettiin = ikuiseen eroon Jumalasta. Jeesus on tehnyt 

kaikkensa, etteivät ihmisten sielut joutuisi helvettiin.] Ja kaikki nämä asiat. Ajatus lähteestä New 

Agessa ja ajatus Jumalasta ovat täysin eri ajatuksia. Olen kirjoittanut siitä artikkelin, jossa mietin 

Orig
in

al



225 / 335

asiaa pienissä osissa analysoiden niin selvästi ja yksinkertaisesti kuin osaan. Ja minä tiedän myös, 

että tapa jolla ihmiset kokevat lähteen New Agessa, kun sitä heiltä kysytään, he kuvaavat 

kokemuksiaan siten, ettei se vaadi edes Jumalan olemassaoloa! No, he sanovat: ”Voi, minulla oli 

niin hämmästyttävä kokemus, että saatoin tuntea elämän energian kaikkialla ympärilläni. Tai, minä 

saavuin paikkaan, jossa oli sellainen hiljaisuuden läsnäolo. Tai, minä saatoin kokea itseni 

yhdistyneenä avautuvaan elämään.” Ja kaikkea vastaavaa. Ja heidän määritelmänsä Jumalasta ja 

selityksensä ja kokemuksensa Jumalasta ovat samanlaisia kuin universumista, missä Jumala ei edes 

ole olemassa. Tai kokemus Jumalasta tai kokemus universumista tulee sisäisen ilmestyksen 

muodossa ja sitä ei voi selittää universumilla, missä Jumalaa ei edes ole. Olen pahoillani, jos tämä 

on hieman sekavaa, mutta liitän linkin videon alapuolelle, missä asia on selitetty yksityiskohtaisesti.

Steven: Sanon vielä tämän teille, että sinun ei pitäisi kutsua Jumalaa universumiksi, koska 

universumi alkoi olemaan joskus. Kaikki todisteet viittaavat siihen, että universumilla on ehdoton 

alku äärellisessä menneisyydessä. Joten universumi on luotu olento. Se on riippuvainen olento. 

Jumala on välttämättä ikuinen, ei-luotu ja muuttumaton [sekä tietysti täydellinen, kaikkitietävä, 

kaikkialla oleva ja pyhä]. 

Steven: Armando kysyy olenko minä kristillinen mystikko, gnostikko kristitty vai 

normaali/karismaattinen/evankelinen?

Steven: En sanoisi olevani karismaattinen vaan olen aika pitkälti normaali kristitty. Ja syy siihen on 

kokemus, joka minulla oli Jeesuksen kanssa, mikä vakuutti minut kaikkein perustavalaatuisimmin –

minä menin suoraan evankeliumeihin ymmärtääkseni sitä (kokemustani). Kokemuksessani Hänen 

läsnäolossaan ei ollut mitään tiedostamatonta, joka viittaisi mystisen tulkinnan mahdollisuuteen. Tai

gnostiseen tulkintaan. Te tiedätte, että minä aloitin kokemukseni takia kieltämään New Age 

uskomukseni. Koska kun minulla oli tuo henkilökohtainen kokemukseni, minä oli vain wau, että 

tämä on täysin vastakkaista kaiken sen kanssa, mitä olen opettanut ja opiskellut. Ja kirjoituksissa 

myös, jos luemme Jeesuksen sanoja, jos luemme Paavalin sanoja, jolla oli myös oma ilmestyksensä 

Jeesuksesta, ja vertaamme hänen materiaaliaan Jeesuksen uskonveljen ja Jeesuksen opetuslapsen 

Pietarin vastaaviin, me tiedämme, ettei siinä (Jeesuksen Kristuksen evankeliumissa) ole tilaa New 

Age tai mystiselle tulkinnalle. Itse asiassa Hän varoitti erityisesti siitä (gal. 1:7-13): 

”joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä

Kristuksen evankeliumin. Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia,

joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Niinkuin ennenkin 

olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, 

minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu. Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai 

ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen

palvelija. Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten

mukaista; enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus 

Kristus on sen minulle ilmoittanut.” 

Steven: Kirjoituksissa annetaan useassa kohdassa varoitus Jeesuksen Kristuksen evankeliumin 

gnostillisesta tai mystillisestä tulkinnasta. Joten en ole mystikko kristitty, koska se ei ollut sitä, mitä 

Jeesus minulle ilmoitti. Eikä se myöskään ole sitä, mitä Jeesus on ilmoittanut minulle kirjoituksissa.

Steven: Michell kysyy toisen kysymyksen, joka näyttää saaneen paljon huomiota. ”Oletko ajatellut, 

että oletko ehkä vaihtanut yhden hengellisen suuntauksen toiseen, joissa molemmissa on sisällään 

uskomusjärjestelmä, joka on syötetty sinulle, sen sijaan että olisit saanut oman ainutlaatuisen 

kokemuksen hengestä / jumaluudesta?” Todistuksessani yritin alleviivata historiaani ja yhteyttäni 

New Age -suuntaukseen ja sitä, miten kristillisyys on minulle tuttua. Ja mikä lopulta johti 
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kääntymykseeni. Ja mikä johti kääntymykseeni oli kokemus. Se oli henkilökohtainen kokemus. Ja 

mikä pitää minut uskossa, on jatkuva henkilökohtainen kokemus, jonka en tiennyt olevan 

mahdollista. Se on siis sitä, kun Pyhä Henki asuu sisälläni ja voin tuntea sen sisälläni. Ja tavallaan 

se on hengessäni ja kehoni ympärillä samaan aikaan. Tämä on siis nyt koko ajan minun kanssani. Se

on etenevä hengellinen kokemus. Se on siinä, kun menen nukkumaan. Se on siinä sillä minuutilla, 

kun herään. Ja näin ollen se, mikä johti minut kristityksi oli kokemus. Ja tuo kokemus säilyy minun 

sisälläni. Ja minulla on sen jälkeen ollut kokemuksia, jotka ovat hyvin erilaisia kuin se, mutta jotka 

myös ovat vakuuttaneet minut Jeesuksen Kristuksen totuudesta. Minä kerron niistä joskus 

myöhemmin videossani. Kyllä, täällä liikkuu ajatus siitä, että kristillisyys on sitä, että vaihdat yhden

uskomusjärjestelmän toiseen tai että alat uskomaan uuteen tietojärjestelmään ajatuksissasi tai jotain 

vastaavaa. Jos kyseessä on todellinen hengellisyys, jos kristillisyys on todellista hengellisyyttä, se 

on läheinen, molemminpuolinen, henkilökohtainen kokemus maailmankaikkeuden Luojan kanssa 

hänen Poikansa kautta. Eikä se ole vain sitä, että alat uskomaan uusiin mittasuhteisiin päässäsi tai 

jotain vastaavaa. Se on kokemus, joka etenee. Se on yliluonnollisempaa kuin mikään, mitä olen 

kokenut New Age:ssa.

Steven: Cheresa kertoo, että hän uskoo siihen, että kuolemanjälkeisessä elämässä me näemme, mitä 

odotamme näkevämme - toisin sanoen Jeesuksen. Olenko minä ajatellut sitä, kun teen päätösiä, 

jotka perustuvat siihen?

Steven: Joten, periaatteessa hän kysyy, että näemmekö kuolemanjälkeisessä elämässä sitä, mikä 

sopii siihen uskomusjärjestelmän malliin, joka meillä on eläessämme. Joten muslimi menee 

muslimitaivaaseen, kristitty menee kristityn taivaaseen, new age -henkilö menee neutraaliin 

henkimaailmaan tai jotain vastaavaa. Tätä ajatusta tukevat henkilöt kuten Chipak Deepra ja muut, 

joista kerron myöhemmin. Pääsyy, miksi en usko tähän ajatukseen, on se, että en ole koskaan 

nähnyt kristityn, ateistin tai kenenkään muun kuolevan, saavan kuoleman läheisyys -kokemuksen, 

menevän muslimien taivaaseen ja tulevan sitten takaisin muslimina ja kertovan kaikille, että meidän

pitää alkaa ylistämään Allahia. Niin ei ole tapahtunut koskaan. Sellaista ei tapahdu. En usko, että 

löytyy yhtäkään esimerkkiä kristitystä, joka kuolee ja menee muslimitaivaaseen ja tulee takaisin 

muslimina. Sen sijaan löytyy muslimeja, saatanan palvojia, new age -henkilöitä, joita kuolee 

jatkuvasti ja he tulevat takaisin kristittyinä. Joten en usko, että ihminen näkee kuolemanjälkeisessä 

elämässä sitä, mitä odottaa näkevänsä, koska henkilökohtaiset todistukset kertovat päinvastaista, 

minkä arvoisia ne sitten ovatkin – ihmiset kuolevat, näkevät täysin uskomattomia ja odottamattomia

asioita, jotka ovat täysin ristiriidassa heidän oman uskomusjärjestelmänsä kanssa. Ja tullessaan 

takaisin he tekevät 180 asteen käännöksen.

Steven: Rachel kertoo, kuinka yksi hänen ystävänsä on vahvasti kiinni New Age -suuntauksessa. 

Kuinka me voimme tavoittaa tällaiset henkilöt? Kohtaan paljon vastarintaa ja jopa väkivaltaa, kun 

kerron Jeesuksen Kristuksen totuudesta ja evankeliumista. Mitä vinkkejä sinulla on?

Steven: Ensinnäkin anna oman elämäsi olla todisteena Jeesuksen Kristuksen totuudesta. Anna 

vilpittömyytesi ja nöyryytesi, joita kannat mukanasi, olla todisteena siitä, että jotain on muuttunut 

sisälläsi. Koska minulla on paljon ystäviä, ateisteja, jotka eivät ole kristittyjä ja he näkevät minut, 

jolloin he tietävät, että jokin on eri tavalla, että jokin sisälläni on muuttunut. Tiedän, että heissä on 

syttynyt jonkin verran uteliaisuutta vain, koska minä pysyn hengessä, luen kirjoituksia enkä lankea. 

Joten sinun on varmistuttava, että elät juuri sillä tavalla kuin Kristus haluaa sinun elävän. Samaan 

aikaan meillä on velvollisuutena opiskella esittääksemme (muille ja itsellemme) todisteita (1. Piet. 

3:15, 2. Tim. 2:15). Meidän on oltava valmiina vastaamaan kysyjille. Ja on erittäin jännittävää lukea

apostolien teoista uudelleen ja uudelleen ja uudelleen kuinka Paavali on aina synagogassa 
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väittelemässä juutalaisten kanssa osoittaakseen, että Jeesus on Messias, johon kirjoitukset 

osoittavat. Ja näin ollen tavallaan läpi koko Uuden Testamentin on painotus todisteissa. Joten minä 

uskon, että meidän työmme uskovina tai evankelistoina on pitää vastaukset valmiina. Ja oltava 

valmiina antamaan ihmisille ohjeita kirjoituksiin, joista löytyy vastaukset heidän kysymyksiinsä. Ja 

jatkakaa edelleen rukousta. Rukouksella oli melko iso rooli minun kääntymyksessäni. Äitini rukoili 

kuin mielipuoli puolestani, joten älkää lopettako rukousta muiden puolesta. 

Steven: Kiitos kun katsoitte. Toivon, että tämä oli mielenkiintoista. Minä teen näitä videoita aika 

ajoin. Olkaa valmiina seuraava videoni on tekeillä. Siinä minä periaatteessa käyn lävitse New Age 

-liikkeen juuret ja näytän, kuinka se on saatanallinen juuriltaan. Itse asiassa, Anton Levey, saatanan 

totuuden perustaja, sanoo New Age -liikkeen varastaneen omat hengelliset harjoituksensa 

hengellisestä saatanuudesta. Joten katsomme sitä seuraavassa videossa. Kiitos mielenkiinnosta. 

Nähdään pian.
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Steven Bancarz – New Agesta Jeesukseen – Todistukseni

Video : https://www.youtube.com/watch?v=cMu5F2icsT8

Hei Steven tässä!

Jotkut teistä tuntevat minut webbisivulta ja facebook-sivulta ”Spirit science and metaphysics” 

(Henkitiede ja metafysiikka). Ja jotkut teistä tuntevat minut Henkitiede-sivun kirjoittajana ja 

facebook-sivuilta. Jos olette seuranneet minua sosiaalisessa mediassa, olette havainnneet, että olen 

kokonaan kieltänyt New Age -liikkeen ja olen nyt uudestisyntynyt kristitty. En enää kirjoita New 

Age -artikkeleita. Haluan vain jakaa todistukseni kanssanne ja tarinani ja sen, mitä tapahtui.

Joten, synnyin ja kasvoin oikeastaan kristillisessä perheessä ja kävin kirkossa aika säännöllisesti. 

Mutta en koskaan ajatellut olevani kristitty. Se oli jotain, mille olin altistunut tai tutustunut ja joka 

oli tuttua minulle, mutta se ei koskaan ollut aktiiivista todellisuutta elämässäni.

Matkani jäniksenpesään alkoi, kun olin high schoolissa (vastaa lukiota tai ammatillisista koulutusta), kun 

näin ensimmäisen jakson ”Muinaiset avaruusolennot” historiakanavalta. Niille teistä, jotka ette 

tunne, mikä se on. Se on televisio-ohjelma, joka esittää kaikki todisteet siitä, että muinaisella 

maapallolla ja ihmisten vieraana kävi avaruusolentoja, jotka jumala oli lähettänyt alas taivaasta. 

Tämä meni tajuntaani täydellisesti ja minä aloin kyseenalaistamaan raamatullista 

maailmankatsomustani, jonka parissa olin kasvanut. Joten aloitin tutkimaan avaruusolentoja 

pakkomielteisesti ja ostin kolme ensimmäistä tuotantojaksoa ”Muinaiset avaruusolennot” ja katsoin 

ne alusta loppuun yhä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Tein tutkimusta myös kanavoinnista, 

astraaliprojektiosta, piilotiedosta, henkitieteistä, mystiikasta ja kaikesta siitä.

Ja se, mikä alkoi tutkimuksena, muuttui käytännöksi. Minä aloitin lukemaan tarot-kortteja, 

meditoimaan, lucid-uneksimaan, astraaliprojektoimaan ja kaiken aikaa olin koulussa pääaineenani 

filosofia. Joten, kun minulla oli kehosta irtautumiskokemuksia ja koulussa opiskelin samaan aikaan 

filosofiaa, kristityt näyttivät silmissäni naiiveilta ja lapsellisilta. Ja minä katsoin kristittyjen olevan 

tyhjäpäitä ja älyllisesti alempana kuin minä.

Mutta ongelmana vain oli tutkimukseni, joissa havaitsin ihmisillä olevan ”lähellä kuolemaa” 

-kokemuksia ja he todistivat nähneensä Jeesuksen taivaassa kuolemanjälkeisessä elämässä. He 

myös todistivat nähneensä helvetin, josta Jeesus oli vetänyt heidät pois. Ja joka kerran kun ihmiset 

kertoivat näistä kokemuksistaan, he olivat kyyneleet silmissä ja itkivät – ja minä itkin myös, koska 

olin liikuttunut heidän todistuksistaan. Joten, olin syvällä New Age -liikkeessä ja tosissani opiskelin

filosofiaa, mutta kaukana ajatuksissani pyöri ajatus: ”Ok, tuossa Jeesuksessa on jotain 

ainutlaatuista, erityistä, puhdasta ja pyhää.” En voinut enkä osannut sanoa, mikä se oli enkä osannut

sovittaa sitä samalla, kun tutkin ja kokeilin New Agea. Joten, käytännössä jätin ajatuksen taka-alalle

vaikka tiedostin koko ajan, että Jeesuksessa oli jotain erilaista.

Ja sitten noin 4-5 vuoden tutkimuksen jälkeen aloitin facebook-sivun 20. marraskuuta 2012 

nimeltään ”Spirit Science and Metaphysics”. Se kasvoi aika suureksi ja minä tutustuin muihin alan 

toimijoihin ja toisiin facebook-sivuihin. Aloitimme vaihtamaan tietojamme ja tavaroitamme. Hyvin 

pian minun sivullani oli 250 000 tykkääjää. Suunnilleen näihin aikoihin tutustuin Jordaniin spirit 

science -youtube-sivulta. Hän otti minuun yhteyttä ja sanoi pitävänsä tutkimuksestani ja sivustani ja
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hän halusi pitää minuun yhteyttä. Joten meillä alkoi työsuhde. Ja meille kehittyi myös 

ystävyyssuhde ja hän oli eräs parhaista ystävistäni online-maailmassa.

Tammikuussa 2014 minä julkaisin www-sivun (www.spiritscienceandmetaphysics.com), jonka 

jotkut teistä tuntevat. Ja koska minulla oli lukuisia kontakteja muihin facebook-sivuihin, sivustani 

tuli menestys. Minun sivullani kävi 150 000 – 250 000 vierailijaa päivittäin ja kirjoitin artikkeleita, 

joista tuli viraaleja (erityisen suosittuja). Joten käytännössä hankin suuria summia rahaa. Ja 

ollessani 22-vuotias menin ja ostin itselleni urheiluauton. Ja, tehän tiedätte, materialismilla ja 

ahneudella oli vahva ote elämästäni. Minä tein pakkomielteisesti rahaa. 

Ollakseni rehellinen minä ajattelin, että näin jumala palkitsee minut, koska palvelin ihmisyyttä. 

Minä tunsin, että opettamalla New Agea -oppeja minä todellisuudessa autoin ihmisiä heräämään ja 

nostamaan tietoisuuttaan. Ja minä luin omia artikkeleitani sivultani. Ja koko tämän ajan yritin 

miettiä, miten Jumala sopi palapeliin, yritin ymmärtää Jeesusta, yritin ymmärtää, miten Jeesus sopii 

kuvaan ja miten Jumala sopii kuvaan. Ja minä ajattelin tuohon aikaan, että jumala oli energiaa 

universumissa. Ja ajattelin, että saadakseni suhteen jumalaan, minun täytyi saada suhde sisäiseen 

minääni. Ja kaikki, mitä minun tarvitsi tehdä, saadakseni henkilökohtaisen suhteen jumalaan oli 

meditoida ja kiinnittyä omaan sisäiseen hiljaisuuteen, sisäiseen pysähtyneisyyteen. Koska jumala, 

kuten ajattelin hänestä, oli I AM (Minä Olen) läsnäolo, se ydinidentiteetti kaikissa asioissa, joten 

synnillä ei ollut mitään tekemistä sen kanssa, että olimme joutuneet eroon Jumalasta. Katsoin itse 

asiassa satoja tunteja keskusteluja ja väittelyitä kristittyjen filosofien ja ateistien välillä, koska 

halusin tietää parhaan filosofisen väitteen Jumalan olemassaololle.

Ajattelin Jumalan olevan persoonaton voima universumissa. Samanlainen kuin hinduilla on – tämä 

oli sitä, mitä ajattelin Jumalasta. Ja se oli sitä, mitä ajattelin myös Jeesuksesta – että hän oli itsensä 

havainnut, joka oli havainnut yhtenevyytensä Jumalan kanssa jumaluudessa (tässä englannin 

kielinen käännös on epäselvä) ja hän kutsui meitä kaikkia tekemään samoin. Joten ajattelin 

Jeesuksen olevan henkilö, jonka oli lähettänyt hänen oma sisäinen jumalaolento.

Kesällä 2015 minä päätin ostaa ensimmäisen taloni ja tässä on kuva siitä. Tämä ei ole entisen elämäni 

kerskailua. Tämä ei ole sitä. Ollakseni rehellinen minä olen häpeissäni entisestä elämästäni. Esitän kuvan 

vain, että näette miten vahva ote ahneudella, materialismilla ja rahan tavoittelulla oli elämässäni. Joten, 

ulkopuolelta tarkasteltuna elin unelmaa. Minulla oli talo, jonka halusin. Minulla oli auto, jonka 

halusin. Minulla oli kaikki se raha, jota olin aina halunnut. Minulla oli menestyvä www-sivu ja tein 

töitä kotoani käsin. Kaikki nämä asiat. Mutta tunsin sisälläni tyhjyyttä. Ja en voinut ymmärtää, että 

minulla oli kaikki nämä hengelliset kokemukset ja, tiedättehän, ”hengellistä tietoutta”, mutta 

sisälläni oli tyhjyys. Ja jouduin tilanteeseen, jossa jouduin kohtaamaan kaikki traumani ja 

luurankoni kaapissani tarkalleen samaan aikaan – asiat alkoivat vain räjähtää käsiin. Ja koska olin 

tiedostanut, että Jeesuksessa oli jotain erityistä, aloitin lämmittelemään ajatusta. Aloitin ajatuksella. 

Minusta ei tullut kristitty – se ei ollut mitään sellaista. Aloin tutkimaan asioita, jotka liittyivät 

Jeesukseen, avoimemmin. Joten aloitin lukemalla pikkuisen evankeliumeja. Tähän aikaan kirjoitin yhä 

New Age -artikkeleita. Ja tein paljon rahaa. Ja kuitenkin tunsin olevani kadoksissa sisälläni. Ja tulin 

pisteeseen, missä tunsin, että minä olen rikkinäinen. Joten eräänä iltana, kun olin ulkona parvekkeella 

tyhmässä talossani – ja minä vain polvistuin kasvot maata kohden Hänen edessään. Ja minä itkin kuin 

lapsi. Pohjimmiltaan haparoin Hänen suuntaansa. Ja kun tein niin, tunsin ilmapiirin ympärilläni alkavan 
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muuttumaan. Ja pystyin tuntemaan ilmassa ympärilläni, että siinä oli jotain pyhää ja puhdasta ja se 

oli myös henkilökohtaista. Ja sillä hetkellä tiesin olevani Jeesuksen läsnäolossa. Ja ympärilläni 

kaikki muuttui – ympäröivän maailman laatu muuttui. Tuuli tuntui kuin siihen olisi imeytynyt 

Hänen läsnäolonsa ja kun se osui minuun, se osui minuun, se mursi minut kokonaan. Tunsin, että 

Hän näyttää minulle itsensä ja että Hän näyttää minulle kuka Hän on ja missä Hän seisoo suhteessa 

minuun ja elämään. Ja minä sain niin monia ajatuksia ja huh... Tämä on Jeesus ja Hän on Herra. 

Jeesus on Jumalan Poika. Se ei ole mikään monimutkainen myyttinen asia. Ja kun minä olin Hänen 

läsnäolossaan olin vain että wau. 

Tämä on se. Ja tämä saattaa tuntua oudolta, mutta se otti minusta pois sen – mitä minä todella tarvitsin 

nähdäkseni ja tunteakseni. Se kuulosti siltä kuin sirkat ja puiden lehdet ja kaikki luonnon äänet osoittivat 

Häneen. Ne kaikki ylistivät Häntä. Ja minä olin todistamassa sitä. Ja sen kokemuksen jälkeen menin 

takaisin sisälle ja aloin ajattelemaan kaikkea sitä New Age -krääsää, johon olin kietoutunut. Ja minun 

päässäni syttyivät valot ja ymmärsin, että huh, tuo on valhe, tuo on harhautus jne. Enkä koskaan 

kirjoittanut sen jälkeen yhtään New Age -artikkelia. Siitä päivästä eteenpäin. Itse asiassa juominen loppui, 

polttaminen loppui, pornon katselu loppui, seksi loppui ja kaikki riippuvuudet lähtivät välittömästi 

tuon kokemuksen jälkeen. Ja ensimmäisen kerran elämässäni minulla oli vakaumus elää 

vanhurskaasti (oikein Jumalaan nähden) ja elää pyhää elämää Jumalan edessä. Ja kun olin New Age

-liikkeesä synnin käsitettä ei tule esille – sitä ei ole olemassa. Ja minulle tuli synnin tuntemus 

välittömästi tuon kokemuksen jälkeen. Päivä kaksi tuon jälkeen soitin Jordanille ja sanoin, että en 

enää voi kirjoittaa www-sivullesi. Käytännössä katkaisin kaikki työsuhteeni, lopetin New Age 

-artikkeleiden kirjoittamisen ja poistin kaikki kirjoittamani artikkelit netistä, jotka käsittelivät New 

Agea. 

Heitin kaikki epäjumalankuvani talostani. Poltin kaikki salatiedekirjani, jotka käsittelivät 

New Agea. Ja aloitin tekemään painokkaasti tutkimusta aiheista, joita ennen pidin turvallisina, 

kuten astraaliprojektio, kanavointi, avaruusolennot ja aloin näkemään asiat uudessa hengellisessä 

valossa. Tunsin, että sisälläni oli herännyt jokin. Ja katsoin näitä asioita, että wau, tuo kasa roskaa. 

Ja koska en enää kirjoittanut New Age -artikkeleita, tuloni putosivat 97 prosenttia.

Joten minun oli myytävä taloni. Minun oli myytävä autoni ja olin iloinen siitä. Noin viikko 

kokemukseni jälkeen makasin sängyssäni yrittäen nukkua eräänä iltana. Ja tunsin ikään kuin 

henkeni taustalla. En ollut koskaan tuntenut sitä ulottuvuutta olemuksessani aikaisemmin. En edes 

mietiskellessäni. Minä pystyin tuntemaan henkilökohtaisen läsnäolon. Siinä missä aikaisemmin ei 

ollut mitään. Vain tyhjiö. Ja nyt pystyin tuntemaan tämän asian sisällän, jota en koskaan ennen ollut 

tuntenut, ja se kehotti minua lukemaan Raamattua. Se käänsi minut pois synneistäni. Se pyytää 

minua elämään vanhurskaasti. 

Ja minä pystyin tuntemaan sen ja se oli henkilökohtaista ja objektiivista ja se oli henkeni sisällä ja 

myöhemmin sain selville, kirjoituksia lukemalla, että sitä kutsutaan Pyhän Hengen sisäiseksi todistajaksi. 

Ja se todistaa henkemme kanssa ja se todistaa meille Jeesuksen Kristuksen totuudesta. Ja niin edelleen. Ja 

tämä oli minulle kuorrute kakun päälle. Minä tarkoitan, että noin viikko sitten minä tunsin Jeesuksen, ja 

nyt tunsin Hänet sisälläni hengessäni 24/7. Ja muistan tunteneeni Pyhän Hengen sisälläni, kun yritin 

nukahtaa ja ajattelin samalla että wau, suurin osa ihmisistä ei edes tiedä, että tämä on mahdollista. Että on 

olemassa henkilökohtainen tie, jolla voimme ensi kädessä tuntea Jeesuksen Kristuksen Jumalan Poikana. 
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Ja tämä läsnäolo sisälläni todisti ja vahvisti minulle Jeesuksen Kristuksen totuuden omalla 

luonteellaan.

Ja niin muutamat seuraavat kuukaudet pidin vauhtia yllä ja opiskelin kirjoituksia ja sain kasteen 

muutama viikko sitten. Ja itse asiassa minulla on uusi www-sivu. Se on nimeltään 

www.exposingthenewage.com. Siihen on linkki kuvauslaatikossa alapuolella. Sillä sivulla ja tällä 

youtube-kanavalla pohjimmiltaan käydään läpi jokainen New Age -petos. Se on suuri määrä väärää 

tietoa. Eikä se ole vain väärää vaan vaarallista ja demonista. Joten katsomme sitä. Ja tällä kanavalla 

tarkastelemme aiheita kuten, mitä perusteita on Jeesuksen jumaluudelle, Jeesuksen 

ylösnousemuksen historialliset todisteet, ja myös kysymys siitä, ketkä kirjoittivat Raamatun, mitä 

syitä meillä on uskoa, että taivas ja helvetti ovat olemassa. Ja sen tapaisia asioita. 

Ole valmiina ne ovat valmisteilla. Ja minä haluan antaa teille vielä yhden asian. Minä haluan teidän 

tietävän, että Jumala ei ole energiapallo. Jumala ei ole persoonaton voima. Jumala ei ole prana 

(hindulaisuuden elämänvoima). Jumala ei ole tyhjiö. Jumala on henkilökohtainen olento, joka 

rakastaa sinua ja näkee sinut ja jolla on tarkoitus sinulle ja tahto sinulle. On sanottu lupaus, että jos 

etsit Häntä herkeämättä: ”Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: 

rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua 

avuksenne, tulette ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun 

te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Ja niin minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra, ja minä

käännän teidän kohtalonne ja kokoan teidät kaikista kansoista ja kaikista paikoista, joihin olen teidät

karkoittanut, sanoo Herra, ja palautan teidät tähän paikkaan, josta minä siirsin teidät pois” -Jeremia 

29:11-14, ja vilpittömästi niin Hän ilmaisee itsensä sinulle. 

Kiitos että pysyitte mukana. Toivon että olette avoimin mielin liikkeellä. Tulkaa uudelleen, nähdään

pian. Pärjäillään.
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T.B Joshua profeetta, Etelä-Korean kiertue 2005, päivä 2

Johdanto

T.B. Joshua on opettanut monia opetuslapsia kaikkialla maailmassa. Hän tekee apostolista työtä kuten 

apostoli Pietari aikoinaan.

Tervehdys teille kaikille, Herramme Jeesuksen Kristuksen rakkaudessa ja Pyhän Hengen yhteydessä. 

Olen innostunut ja otettu saadessani olla täällä kanssanne tänään. Jeesus Kristus ei koskaan 

onnistunut yksin. Tämä tarkoittaa, että "aamen" saa aikaan enemmän, kun kaksi yhdessä on samaa 

mieltä. Joten aloitetaan siitä, että olemme yhtä mieltä siitä, että Jeesus Kristus on meidän 

Pelastajamme.

Päivän aihe: oma roolimme (Johannes 11:1, 11:21-26)

Ihan ensimmäiseksi kehoitan teitä: "Ei ole koskaan myöhäistä aloittaa uskomaan ja noudattamaan 

Jumalan sanaa."

Sanokaa naapurillenne: "Ei ole koskaan myöhäistä aloittaa uskomaan ja noudattamaan Jumalan 

sanaa."

Jumalan sanan noudattaminen näyttää vaikealta, ennen kuin alamme ymmärtämään, että kaikki mitä 

Hän pyytää, on omaksi parhaaksemme.

Joh. 11:1 Ja eräs mies, Lasarus, Betaniasta, Marian ja hänen sisarensa Martan kylästä, oli sairaana. 

Joh. 11:2. Ja tämä Maria oli se, joka hajuvoiteella voiteli Herran ja pyyhki hiuksillaan hänen jalkansa; ja 

Lasarus, joka sairasti, oli hänen veljensä. 

Joh. 11:21 Ja Martta sanoi Jeesukselle: "Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi 

kuollut.

22. Mutta nytkin minä tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä sinä Jumalalta anot."

23. Jeesus sanoi hänelle: "Sinun veljesi on nouseva ylös".

24. Martta sanoi hänelle: "Minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa, viimeisenä päivänä".

25. Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi

kuollut.

26. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?"

Oma osuutesi

Sinulla on oma osuutesi tehtävänä. Kaikki ei ole kiinni Jumalasta. Eikä varmasti kaikki ole kiinni 

vain sinusta. Tarvitaan sekä Jumalan kykyä että sinun omaa halukkuutta siihen, että saamme 

vastaanottaa sovituksen. Jotta sinun tarpeesi tulisivat kohdatuksi. Jotta sinä voisit parantua. Jotta sinä

voisit pelastua. Jotta sinä voisit tulla siunatuksi. Sinun on tehtävä oma osuutesi.

Sanokaa naapurille: "Minulla on oma osuuteni tehtävänä." 

Kaikki ei ole kiinni vain Jumalasta. Eikä varmasti kaikki ole kiinni vain sinusta. Tarvitaan sekä 

Jumalan kyky että sinun oma halukkuutesi, että saamme sovituksen, että saamme pelastuksen, että 

saamme parantua, että saamme siunauksen.

Sanokaa naapurillenne: "Minulla on oma roolini tehtävänä."
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Kysymys nyt kuuluukin: "Mikä on minun roolini?" Katsotaan mikä rooli Martalla oli. Martta osoitti 

täydellistä uskoa Jeesukseen. Martta sanoi: "Jos sinä olisit ollut täällä tänään aikaisemmin, veljeni ei 

olis kuollut. Vaikka olet tullut nyt näin myöhään, minä uskon, mitä tahansa pyydät Jumalalta, Hän 

tekee sen." 

Onko sinulla tuollainen usko? Siihen vaaditaan Jumalan kyky ja sinun oma aito halukkuus, 

vastaanottaaksesi sovituksen. Tämä ei tarkoita vain sitä, että sanot: "Jumalan mies, auta minua! 

Rukoile puolestani!" Kysymys on itsetutkiskelusta. Kysy itseltäsi: "Uskonko että se voidaan tehdä." Ja 

samaan aikaan kysy itseltäsi myös: "Olenko tehnyt oman tehtäväni." 

Haluan näyttää teille Raamatun jakeen, jossa puhutaan uskosta. Markus 9:23 kertoo pojasta, jossa 

oli paha henki. Hänet tuotiin Jeesuksen opetuslapsien eteen. He eivät voineet vapauttaa poikaa. Ja 

sitten pojan isä meni Jeesuksen luokse. Jeesus sanoi jotain miehelle. 

Markus 9:23 "Jos voit?", Jeesus sanoi. "Kaikki on mahdollista sille joka uskoo."

Mitä tämä tarkoittaa? Haluan tuoda päivän viestin arkeemme ja joka päiväiseen työhömme. Tämä 

tarkoittaa, että mikä on mahdollista minulle, perustuu minun omaan kapasiteettiini uskoa, että Jeesus 

on Herra! Että Jeesus on Vapahtaja! Että Jeesus on Parantaja! Mikä on mahdollista minulle, ei 

välttämättä ole mahdollista sinulle. 

Katsokaa uudelleen Markus 9:23. "Jos voit?", Jeesus sanoi. "Kaikki on mahdollista sille joka 

uskoo." 

Huomatkaa tämä. Raamattu ei sano, että jotkin asiat on mahdollisia sille, joka uskoo. Raamattu ei 

myöskään sano, että pienet asiat ovat mahdollisia. Raamattu sanoo "kaikki" on mahdollista sille, joka

uskoo. 

Uskosi voi kasvaa tai vähentyä, mikä riippuu siitä, kuinka täytät sielusi Jumalan sanalla.

Mikä on mahdollista minulle, ei välttämättä ole mahdollista sinulle. Tai mikä on mahdollista sinulle, 

ei välttämättä ole mahdollista minulle. Jeesuksen nimessä. Miksi?

Room. 10:8-10: Mutta mitä se sanoo? "Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi"; 

se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja 

uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen 

uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

Kun apostoli Paavali saarnasi uskon sanoja Rooman kansalaisille, hän opetti heille, että uskon sanat 

ovat kahdessa eri paikassa - sydämessänne uskotte; suullanne tunnustatte. Tämä tarkoittaa, että 

suullinen tunnustus on osa pelastusta aivan kuten uskominen on osa pelastusta. 

Jos se mikä on mahdollista minulle, Jeesuksen nimessä, ei ole mahdollista sinulle, Jeesuksen 

nimessä, niin se mikä sinua rajoittaa, ei ole ulkopuolellasi vaan sisälläsi. Katsottaessa elämää, sen 

myrskyjä ja hankaluuksia ulkopuolelta, ne ovat paholaisen ansa. Katsottaessa asioita ulkopuolelta, se tuo 

murheita. Kun katsotte minua ulkopuolelta, näette nigerialaisen miehen. Te ajattelette: "Mitä tuo mies voi 
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tarjota meille? Hän on liian nuori ollakseen Jumalan mies."

Muistakaa, että sydämessämme meidän on tarkoitettu olevan samanlaisia kuin Jeesus. Ei 

kasvoiltamme. Kasvosi voivat olla kapeat tai pyöreät. Voit olla pitkä tai lyhyt, laiha tai tukeva, 

valkoinen tai tummaihoinen. Sydämessämme meidät on tehty samanlaiseksi kuin Jeesus. 

Paholaisen pysäyttämiseksi ei ole tarpeeksi fyysistä voimaa. Paholaisen pysäyttämiseksi ei ole 

tarpeeksi mielen voimaa. Huomaatteko nyt, miksi meidän ei pitäisi katsoa ulkopuolta? Aino tapa, 

jolla paholainen voidaan pysäyttää, on se, kun kuljemme Hengessä Jeesuksessa Kristuksessa. 

Uskovalla ei ole voimaa niin kauan kun hän toimii ulkopuolelta; luonnollisessa maailmassa hänellä 

ei ole voimaa. Teidän täytyy nyt resetoida eli säätää, uskonne, niin että kaikki asiat ovat mahdollisia. 

Minä säädän nyt uskoni niin, että kaikki asiat on mahdollisia. Joshua 1:8 Älköön tämä lain kirja sinun 

suustasi poistuko, vaan tutkiskele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkea, mitä siihen on 

kirjoitettu, sillä silloin sinä onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt. Tämä on tie Kuningaskuntaan. 

Sano naapurillesi: "Tämä on tie Kuningaskuntaan."

Teidän täytyy uskoa, se on teidän yhteytenne.

Sano naapurillesi: "Minun täytyy uskoa."

Otetaan hyvä esimerkki Luukkaan evankeliumista 11:9. On mahdotonta opettaa ihmistä, joka ei 

etsi. (Ihminen joka ei etsi tietä Kuningaskuntaan - ihminen ei etsi Jumalan tahtoa elämässään.) 

Raamattu sanoo: "Pyytäkää, ja teille annetaan. Etsikää, ja te löydätte. Koputtakaa, ja teille avataan."

En voi auttaa ketään, joka haluaa eri lopputulosta kuin minä. Jos olet täällä tänään, ja jos et ole täällä 

tänään siksi, että haluat pelastaa sielusi, en voi auttaa sinua. Amos 3:3 sanoo: "Voivatko kaksi 

ihmistä kävellä yhdessä, jos eivät ole sopineet suunnasta?" Emme voi kävellä yhdessä ilman, että 

olemme sopineet suunnasta. Voimme kävellä yhdessä vain, jos olemme sopineet suunnasta.

En voi auttaa ketään, joka on menossa eri suuntaan kuin minä; en voi auttaa sinua. 

Kiitos hyvin paljon.
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T.B. Joshua – JUMALA TULEE KYLÄÄN

Joh. 3:1 “Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä Nikodeemus, juutalaisten hallitusmiehiä.”

Joh. 3:2 “Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle: "Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi 

tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole 

hänen kanssansa.”

Jos uskon halutaan kasvavan, täytyy aloittaa pienestä. Jos uskon pitää kasvaa, meidän tulee aloittaa 

pienestä. Jos uskon pitää kasvaa, meidän tulee aloittaa pienestä.

Olit alkio äitisi kohdussa, mutta tänään, katsokaa itseänne, mitä teistä on tullut. Jos jokin alkaa isosti, 

sen pitäisi aiheuttaa huolestumista. Kaikki asiat vaativat aikaa ja valmistelua. Kaikki hyvä ja 

ihmeellinen vaatii aikaa ja valmistumista.

Joh. 3:15 “että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.” Kaikki ihmiset tulevat ja sanovat: 

“Jeesus on Herrani”; kuinka moni heistä todella uskoo sydämessään? Jos se mitä sanot, on aidosti sitä, 

mihin uskot, taivas on rajanasi. Uskomisen ongelma on tehty helpoksi, jos tiedämme, että se on toimimista 

sen mukaan, mitä Jumala on puhunut. Uskominen vaatii toimintaa, se luo toimintaa. Henki saa meidät 

tietämään, että uskominen on omistamista. Se nimenomainen hetki, kun uskot, sinä saat; Se on sinun 

välittömästi.

Jumalan Henki saa meidät tietämään, että uskominen on omistamista. Sydämessään ihminen uskoo, 

että Jeesus on Vanhurskaus. Jeesus on Pelastaja, Jeesus on Parantaja, Jeesus on Vapahtaja. Sydämellään, ei 

suullaan. Tapaan paljon ihmisiä, jotka ilmaisevat halukkuutensa, intonsa, olla Hengen täyttämiä. Minä 

annan kunnioitukseni sille, mutta teidän täytyy tietää, että teidän perustuksenne on oltava Jumalan Sanassa 

ennen kuin voitte olla Hengen täyttämiä. Teidän perustuksenne täytyy olla Jumalan Sanassa ennen kuin 

voitte olla Hengen täyttämiä, koska muutoin sydämessänne ei ole mitään, mistä Henki teitä muistuttaisi. 

Jos sydämenne on tyhjä ja olette Hengen täyttämiä, sillä [Jumalan Hengellä] ei ole mitään millä tehdä töitä. 

Henkemme toimii Sanan mukaan.

Mitä enemmän ajattelet lukemaasi [Raamattua], sitä enemmän henkesi toimii Sanan mukaan. Sana 

sydämeesi. Mitä enemmän henkesi toimii Sanan mukaan, sitä enemmän sinusta tulee Sanan osa. Kun 

sinusta tulee Sanan osa, luonnostaan, se muuttaa sinua. Sinä voit tuntea kristityn; sinä voit tuntea kuka 

ei ole kristitty. Kun minä tapaan miehen, joka tulee minua kohti tunteenomaisessa häiriössä ja 

myrskyssä, minä tiedän, että Jumalan Sana ei vallitse hänen elämässään. [Jumalan Henki antaa rauha 

sydämeen].

Eläminen Jumalan Sanassa koettelemusten ja houkutusten aikana, auttaa meitä vastaamaan Pyhän 

Hengen avulla. Me mielellämme puhumme taistelusta sen sijaan, että puhuisimme Hänestä, joka 

taistelee puolestamme. Vastaamme järjellämme Jumalan Sanan sijaan. Jos tänä päivänä on totakin 

mihin uskomme, niin se on ihmisten teot – tiede, työt, organisaatiot. 

Eräs upeimmista työkaluista, mitä meillä on, on Uskon Ranneke [Faith Bracelet]. Mietiskele Sanaa – se

on Jumala kylässä luonamme. Näinä aikoina ihmiset puhuvat epäilyksestä sen sijaan, että puhuisivat 
Orig

in
al



236 / 335

omasta uskostaan. Ihmiset keskittyvät omaan viholliseensa sen sijaan, että keskittyisivät 

Lohduttajaansa. Jumalan sana tapahtuu näkymättömässä Jeesuksessa.

Kun olet kuuliainen Sanalle, minkä Pyhä Henki on puhunut, se alkaa asumaan sisälläsi. Kun olet 

koettelemuksissa ja kärsimyksissä kuuliainen Sanalle, mikä on sinulle puhuttu Pyhän Hengen toimesta, 

se saa sinut kasvamaan ja kypsymään. 

Sanokaa vierustoverillenne: Jos noudatat ja olet kuuliainen kärsimyksissä ja koetttelemuksissa Sanalle, 

jonka Pyhä Henki on sinulle puhunut, sinä kasvat ja kypsyt. Kärsimys ja koettelemukset ovat maaperä, 

jolla sinä kasvat.

Kun noudatat Sanaa, jonka Pyhä Henki on puhunut kärsimyksissä ja koettelemuksissa, näet itsesi 

kasvavan ja kypsyvän, koska koettelemukset ovat maaperä, jolla usko kukoistaa. Raamattua on luettava

hitaasti, keskittyneesti ja toistuvasti. Saatat ymmärtää lukemasi, mutta Pyhän Hengen on kannettava 

sinua eteenpäin ymmärryksestä huolimatta. Pyhä Henki on Lohduttajamme, Puolustajamme, 

Vapauttajamme. Sinun on noudatettava Pyhän Hengen puhumaa Sanaa. Kun noudatat koettelemuksissa

Sanaa, jonka Pyhä Henki on puhunut, sinä kasvat ja kypsyt.

Pyhällä Hengellä on mieli. Ihmisellä on kyky tehdä päätöksiä. Pyhällä Hengellä on valinnan voima. 

Tämä on se syy, miksi Jumala antaa meille oman harkintakyvyn. Bethesdan altaalla, kun Jeesus tapasi 

miehen, Hän kysyi: “Mitä haluat minun tekevän puolestasi? Haluatko minun auttavan sinua?” Hänen 

piti kysyä. Mies altaalla olisi voinut sanoa: “Kyllä,” tai “Ei, en tarvitse apuasi; mene.” Jeesus olisi 

sanonut: “Kiitos” ja olisi jatkanut matkaansa.

Ihmisellä on kyky tehdä päätöksiä. Pyhällä Hengellä on valinnan voima. Ihmisellä on kyky opettaa 

Raamattua, saarnata ja rukoilla. Ihmisellä on tuo kyky mutta Pyhä Henki opettaa, rukoilee ja saarnaa 

kuten Hän haluaa. Kysymys nyt kuuluukin: Sinä rukoilet – mutta kenen vaikutusvallalla[=voimalla]? 

Kaikki mitä me kristityt teemme vaativat vastaavan voiman. Tämän takia Raamattu sanoo, että se Yksi 

joka on yläpuolella on kaiken yläpuolella. Sinä tarvitset voiman ylhäältä katsomiseen ja samaan aikaan 

voit valita katsoa itseksesi. Rukoukseen tarvitset armon ylhäältä ja voit valita rukoilla itseksesi. 

Pukeaksesi vaatteet yllesi – kaikkeen tarvitaan voimaa ylhäältä, mitä sanotaan armoksi. Tämä on syy 

miksi sanotaan: elämä, jota elän, ei ole minun!

Meidän täytyy tietää, kuinka paljon tarvitsemme Jumalaa. Istumiseen puhumiseen, syömiseen, 

kaikkeen tarvitaan vastaavaa voimaa ylhäältä – armoa. Samaan aikaan voit tehdä sen itseksesi. Jos 

rukoilet eikä mitään tapahdu – sinun on odotettava. Yläpuolella tapahtuu jotakin ja samaan aikaan voit 

tehdä omia asioitasi. Sinä tarvitset armoa – kutsumme sitä epäsuoraksi vihjeeksi. Se on – vihje Jumalan

Hengeltä. Tänä päivänä, mitä on tapahtunut. 

Me olemme irtaantuneet – me elämme vapaata elämää. Tämä on alue, jolle sinun on keskitettävä 

rukouksesi tästä eteenpäin. Kun saat vihjeen Hengeltä sinun on rukoiltava: “Jumala anna armoa sen 

tekemiseen!” “Herra, ota enemmän minua”, koska me olemme enmmän itseämme, “ja anna enemmän 

sinua, Herra.” “Ota enemmän minua ja anna enemmän Sinua.” Me olemme enemmän itseämme: tämä

on syy, miksi mittaamme kristityn elämäämme siunauksilla joita vastaanotamme. Olemme täynnä 

ylpeyttä, ylimielisyyttä, vihaa, anteeksiantamattomuutta, jne. Meidän on pyydettävä Jumalalta 
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enemmän pitkäjänteisyyttä, rakkautta, ystävällisyyttä, ystävyyttä jne. Jos saat voiton/onnistumisen 

tänään, uskot: “Olen kristitty, Jumala kuulee rukoukseni.” Kun rukoilet ja rukouksemme ei tuo 

vastausta, sanot, ettet ole kristitty. Mittaamme itseämme olosuhteidemme perusteella. Kun kaikki on 

hyvin, sinä sanot: “Kunnia Jumalalle; kiitos, Jeesus!” Kun meillä on vaikeaa, alamme tarkastella 

Jeesusta huonossa valossa, ikään kuin emme olisi kristittyjä.

Sinun palauttamiseksi sinulla itselläsi on tehtävä edessäsi. Sanan mietiskely tekee Sanasta meidän 

osamme. “Oh Herra, ota enemmän minua ja anna enemmän Sinua!” Sinun ystävällisyyttäsi, itsensä 

hallitsemista, armoa, kuuliaisuuttasi jne. Sinun pitäisi olla ahkera sanomaa: “Oh Herra, ota enemmän 

minua ja anna enemmän Sinua.” Laske käsilläsi ja puhu sydämelläsi. Rukousnauhan tulisi olla 

viimeinen asia illalla ennen kuin menet nukkumaan. 

Jos heräät keskellä yötä, alat laskemaan kädelläsi ja puhumaan sydämelläsi. Sitten nukahdat uudelleen. 

Mikä ihmeellinen matka unestasi tuleekaan! Katsojat kotona, puhumme rukousnauhasta [Prayer 

Bracelet]. 

Se on eräs suurimmista työkaluista, mitä meillä on – varjelkaa sitä! Se auttaa sinua 

puhumaan uskostasi epäilyksesi sijaan. Se auttaa sinua puhumaan Hänestä, joka taistelee tälläkin 

hetkellä sinun puolestasi sen sijaan, että puhuisit omasta taistelustasi. Se auttaa myös sinua 

keskittymään sinun Lohduttajaasi vihollistesi sijaan. Laske kädelläsi ja puhu sydämelläsi.
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Profeetta T.B Joshua - Jumalan tahdon tunteminen

Video: https://www.youtube.com/watch?v=u5eGbG9-L44

Julkaistu 30.5.2016

Jos Isäsi on luvannut sinulle jotain, ja perustat uskosi tuolle lupaukselle, tämä usko on vakaata. 

Uskominen on yksinkertaisesti sitä, että toimimme sen mukaan, mitä Jumala on sanonut. Meidän on

tunnettava Jumalan lupaus ja toimittava Hänen tahtonsa mukaan.

Löydä Jumalan tahto ja lupaus elämässäsi tässä ohjaavassa saarnassa profeetta T.B. Joshualta.

JUMALAN TAHDON TUNTEMINEN 
Uskosi on vakaa, koska toimintasi perustuu siihen, mitä Jumala on puhunut. Kun yrität toimia sen 
mukaan, mitä Jumala ei ole puhunut, pakotat itsesi uskomaan jotain, mitä Jumala ei ole puhunut - se
ei ole uskomista. Sinä uneksit, toimit oman mielikuvituksesi perusteella. Meidän pitää tietää 
Jumalan tahto ja toimia sen mukaisesti.

Uskominen on yksinkertaisesti sitä, että toimimme sen mukaan, mitä Jumala on puhunut. Jotkin 
ihmiset ovat matkustaneet kaksi kolmekin päivää päästäkseen tänne. Joten todellakin olette täällä, 
koska uskotte. Joten Jumala on luvannut teille jotain, koska olette täällä.
Jos Isäsi lupasi sinulle jotakin ja perustat uskosi tuolle lupaukselle, uskosi on silloin vakaa. Enkä 
puhu nyt isästäsi vaan Jumalasta. Jos Isäsi lupasi sinulle jotain ja perustat uskosi siihen, se usko on 
vakaata. Sen takia meidän tulee tietää Jumalan tahto ja toimia sen mukaisesti. Meidän tulee tietää 
Jumalan lupaus ja toimia Hänen tahtonsa mukaan.

JUMALAN TAHDON TUNTEMINEN
Jos et tiedä Jumalan tahtoa, et voi parantaa ketään. Sinun pitää tietää, haluaako Jumala parantaa 
jonkin henkilön tuolla hetkellä vai ei. Ennen kuin avaat suusi. Me tiedämme Hänen tahtonsa ennen 
kuin rukoilemme. Sinä arvioit suhdettasi Jumalaan sen perusteella, miten moneen rukoukseen saat 
vastauksen. Jos rukoukseesi vastataan, sinä ajattelet: "Jumala rakastaa minua." Jumala rakastaa 
kaikkia. Halleluja.

Jos Isäsi lupasi sinulle jotain ja perustat uskosi tuolle lupaukselle, uskosi on silloin vakaata. Kun 
Isäsi ei ole luvannut sinulle mitään ja pakotat itsesi uskomaan - silloin et usko vaan haaveilet, koska
uskot sellaiseen, mikä ei ole todellista. Sanon sen uudestaan. Sana "usko" on vaikea asia. Usko 
sijaitsee sinun ja pelastuksesi välissä. Uskominen tulee helpoksi, kun tiedät, että se on toimimista 
sen mukaan, mitä Jumala on luvannut, mitä Jumala on sanonut. Se tarkoittaa, että sinun tulee tuntea 
Hänen tahtonsa.

JUMALAN TAHDON TUNTEMINEN
Tämän takia sanomme:"Tapahtukoon Sinun tahtosi." Vasta silloin kun tiedät Jumalan tahdon, voit 
toimia Hänen tahtonsa mukaan ennen kuin rukoilet. Tämän takia meidän tulee tietää Jumalan tahto 
ja toimia sen mukaan. Se on profeetallinen sana sinun elämääsi - ota se!

Et ole perustanut uskoasi sille, mitä Jumala on sanonut. Perustat uskosi sille, mitä itse haluat tai 
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mitä itse etsit, et sille mitä Jumala on sanonut tai mitä Jumala tekee. 
Sano naapurillesi: Perustat uskosi sille, mitä itse haluat, et sille, mitä Jumala on sanonut tai mitä 
Jumala tekee.

Tämän vuoksi uskosi näyttää unelmoinnilta. Sellainen usko ei ole todellista. Unelmoit oman 
mielikuvituksesi perusteella. Näin on käynyt meille tänään. Jos Jumala ei ole luvannut sinulle 
jotakin ja pakotat itsesi uskomaan, sellainen usko ei ole todellista. Sinä unelmoit mielikuvituksesi 
perusteella.

Kaikki mitä saatana yrittää tuoda esille tuhotakseen meidät on meidän etumme. Jos saatana tuo 
pääkivun, se on tilaisuus rukoilla enemmän. Jos saatana tuo vihaa, se on tilaisuus liikkua lähemmäs 
Jumalaa. Halleluja. Halleluja. Nouskaa ylös, nouskaa ylös! Kiitos Jumala!

Tapa jolla Jumala on järjestänyt tämän kirkon. Tapa jolla Jumala on järjestänyt tämän kirkon on 
sellainen, että tänne on hyvin vaikea tulla ilman uskoa. Jumalan lupaus pitää olla tiedossamme 
ennen kuin alamme rukoilemaan. Jos näin ei ole, tulet jatkuvasti pettymään. Et pysty erottamaan 
toisistaan ihmettä ja jotain outoa tapahtumaa. Jos et tunne Jumalan tahtoa ja tarjoat rukousta, kun 
jotain outoa tapahtuu, sanot että se on vastaus. Jumalan lupaus tarkoittaa Jumalan tahtoa. Kaikkialla
Raamatussa kun puhutaan Jumalan lupauksesta tarkoitetaan Jumalan tahtoa. Kun tiedämme 
Jumalan tahdon, me toimimme Hänen tahtonsa mukaan. Siksi sanomme: "Tapahtukoon tahtosi."

JUMALAN TAHDON TUNTEMINEN
Usko on luottamusta, joka nousee tosiasiasta, että vastapuoli on vilpitön, luotettava ja luottamuksen 
arvoinen. Me emme etsi suurta uskoa vaan suurta Jumalaa. Suuri Jumala. Kuka on tuo mainittu 
vastapuoli? Kuka on luotettava tässä maailmassa? Kuka on luottamuksen arvoinen? Se on Yksi, 
jolla ei ole alkua eikä loppua, johon voidaan luottaa. Usko on luottamusta, joka nousee tosiasiasta, 
että vastapuoli on vilpitön, luotettava, luottamuksen arvoinen. 

Mutta missä meidän ongelmamme kristittyinä tänä päivänä on, se on sanassa "usko". Sana usko ja 
sana luottamus. Joskus sanomme: "Suussamme on voima." Sydämemme usko vapautetaan uskon 
avulla. "Tulkoon valkeus" - vapauttaakseni tuon voiman, minä tarvitsen uskoa. Usko on 
Taivaallinen resurssi. Jos tarvitset Taivaallisia resursseja, käytät uskoasi. Jos sinun pitää ostaa 
jotain, käytät dollareita, euroja jne. Jos haluat Taivaallisia resursseja kuten parantuminen, 
vapautuminen, Jumalan kaikki siunaukset, pelastus, sinä tarvitset uskoa ostaaksesi ne; ne ovat 
Taivaallisia resursseja. Uskoa voidaan pitää Taivaallisena valuuttana, jolla ostetaan Taivaallisia 
resursseja. Viidellä dollarilla et voi ostaa kaikkea. Jokin maksaa enemmän...kuten kymmenen 
dollaria.

Nyt te ymmärrätte sanan usko. Usko on Taivaallinen valuutta. 

Sanokaa naapurillenne: Usko on Taivaallinen valuutta. Se mitä voitte tehdä riippuu Taivaallisen valuutan 
määrästä, mitä teillä on. Miten paljon Taivaallisia resursseja voitte ottaa vastaan, riippuu siitä, miten paljon 
Taivaallista valuuttaa teillä on – uskoa. Et voi ostaa enempää kuin mitä sinulla on. Usko kasvaa, kun 
jatkamme lukemista, kuuntelemista ja noudattamista - se kasvaa. 

Sanokaa naapurillenne: Antakaa uskonne kasvaa.
En kuule teitä. Niin että voitte hankkia itsellenne suurempia Taivaallisia resursseja.
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T.B. Joshua - KUINKA ELÄÄ JUMALAN SANASSA

Uskonteot osa 4

Uudistumaton mielemme on aina lietsomassa sotaa uskoa vastaan. Sinä tunnustat uskosi – olen uskon 

mies, minulla on uskoa Jumalaan – kieltäen sen toimissasi.

Sinä tunnustat uskosi Sanaan kieltäen sen toiminnassasi. Usko ilman tekoja on kuollut. Sinä tunnustat 

uskosi Sanaan kieltäen sen toimissasi. Yrität uskoa, ja kuitenkaan koskaan et toimi Sanan mukaan. 

Yrität uskoa, mutta et koskaan toimi Sanan mukaan. Kertokaa vierustoverillenne: Yrität uskoa, mutta et 

koskaan toimi Sanan mukaan. Jumala ei koskaan tee mitään ilman Sanaansa. Se oli ihan ok alkukirkossa 

[kirjoitettua Jumalan Sanaa ei ollut, vaan se kulki tuleville sukupolville puhuttuna perimätietona], mutta ei 

se ei ole ok tämän päivän kirkossa.

Paavali jatkaa Galatalaiskirjeessä 5:19 kuvaillen aistien työtä, lihan työn ilmentymiä. Hän antaa pitkän 

listan niistä. Me kaikki tunnemme ne. Jos olet uudistetun Hengen johdettavana, et ole lain alla. 

Galatalaiskirje 5:18 antaa hyvin graafisen kuvan aisteista ja Hengestä. Sana “liha” olisi pitänyt kääntää

“aistit”. Mitä kutusmme lihan synneiksi ovat aistien syntejä. Ei ole mahdollista käsitellä yksityiskohtaisesti 

niitä mainitsematta niitä, koska ne kaikki ovat fyysisia ovia aivoihimme. Haju, maku, kuulo, näkö ja tunne 

ovat kaikki fyysisia ovia, jotka johtavat aivoihin. Ne kaikki nähdään yhdistyvän fyysiseen kehoomme. 

Tämä meidän kehomme on laboratoriomme, missä olemme oppineet kaiken sen maallisen tiedon. Minä

tiedän, että tämä esine on kova, koska löin kädelläni sitä. Tiedän että se on makeaa, hyvin makeaa, 

koska maistoin sitä. Sinä vaadit näkeväsi jotakin, koska elät aistiesi varassa. Se on tuoksu, koska minä 

haistan sen.

Sinun henkesi täytyy hallinnoida aistejasi. Voittaaksesi sinun henkesi täytyy hallinnoida aistejasi. Sinun

mielesi täytyy olla siten uudistunut, että se tietää Sanan ja toimii sen mukaisesti. On olemassa Sanan 

kuulijoita, pelkkiä kuulolla olijoita, hyviä puhujia mutta ei tekijöitä. Päivittäisen valleuksemme taistelut

käydään aistejamme vastaan. Haluan niitä asioita, jotka näen. Minkä voin syödä, juoda ja tuntea sen.

Se mitä Jeesus kysyi Martalta tässä – Hän kysyy kaikilta, jotka haluavat nähdä Jumalan kirkkauden; 

Hän kysyy kaikilta, jotka haluavat nähdä Jumalan hyvyyden. Meidän pitää uskoa, että me tulemme 

näkemään. Me emme ensin näe, sitten usko. Me uskomme ensi, sitten näemme. Usko tulee ennen 

näkemistä. 

Psalmi 27:13 “Mutta minä totisesti uskon näkeväni Herran hyvyyden elävien maassa.”

Kadotettu sydän = epätoivo. Jos et voi uskoa näkeväsi Jumalan hyvyyden, sinä vajoat epätoivoon. Asiat, 

jotka pitävät meidät erillään epätoivosta, eivät ole niitä mitä näemme vaan mitä uskomme. Gal 5:18 

Paavali antaa hyvin graafisen kuvan lihan ja hengen ilmentymistä.

Uudenlainen tieto

Muistakaan käsky Joh. 13:24, rakastakaa naapurianne niin kuin itseänne, mikä on suurin käsky. Meillä 

on uudenlaista tietoa – ilmestystietoa. Se tulee ilmestyksen kautta, ei aistien. Meillä on uudenlaista 

tietoa – ilmestystietoa. Jos otan Raamattuni – voin arvioida sen olevan noin 2 kg painava. Se perustuu 

aisteihini. Mutta henkeni ja sydämen kautta, ilmestyksen kautta, voin sanoa kuinka painava Raamattu 

on!!! Se on tietoa, joka on tullut meille toimimalla Sanan mukaan ja elämällä sen mukaisesti. Ihmiset 
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sanovat: “Kuinka ihmeessä tiesit tuon miehen oleva taikuri? Kuinka ihmeessä tiesit, että tuo mies 

paranee? Kuinka ihmeessä sinä näet näkyvä?” Hengen rukous vaatii ilmestystä. Mutta kun harjoittelet 

rukousta, luet kirjoja, tunnustat Jeesukselle, kiellät Hänet toiminnassasi. Se on tietoa, ilmestystietoa 

joka tulee meille toimimalla Sanan mukaan ja elämällä siinä. Me teemme Sanan, elämme Sanassa, 

toimimme Sanan mukaan ja luotamme ehdottomasti Sanaan. Koska me tiedämme, että Jumala ja 

Hänen valtaistuimensa varmistaa jokaisen sanan. Tämä antaa hiljaisen ja rauhallisen luottamuksen.

Olet kristitty ilmestyksen kautta. Sinä voit tulla kristityksi vain ilmestyksen kautta; Voit tulla pastoriksi 

vain ilmestyksen kautta. Tämä ilmestys, kuten olen sanonut, on hengellinen. Se on tietoa, joka on tullut

meille toimimalla Sanan mukaan ja elämällä Sanassa. Me teemme Sanan, toimimme Sanan mukaan, 

elämme Sanan mukaan ja luotamme ehdottomasti Sanaan. Me tiedämme Jumalan ja Hänen 

valtaistuimensa varmistavat joka Sanan. Tämä antaa meille hiljaisen ja rauhallisen luottamuksen. 

Paavali antaa Gal 5:18 erittäin graafisen kuvan aisteista ja hengestä. 

Mielesi ei voi uudistua vain opiskelemalla Sanaa. Kerro naapurillesi: Mielesi ei voi uudistua vain 

opiskelemalla Sanaa. Kuunnelkaa mitä sanon: Sinun täytyy tehdä Sanan mukaan, elää Sanan mukaan, 

toimia Sanan mukaan ja luottaa ehdottomasti Sanaan, koska Jumala ja Hänen kruununsa varmistavat 

joka Sanan. Tämä antaa meille hiljaisen ja rauhallisen luottamuksen. Sanasta täytyy tulla olemuksesi 

osa, koska se elää meissä – Jumalan Sana. Aivan kuten veri on osa meitä; aivan kuten lihakset ovat osa 

meitä, niin Sanasta täytyy tulla erottamaton osa meitä. 

Aivan kuten lihaksesi ovat osa sinua; aivan kuten veri on osa sinua, niin Sanasta täytyy tulla 

erottamaton osa sinua, koska se elää meissä.
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T.B. Joshua – Oletko valmis kuolemaan ?

Opetusta 10.6.2015 

Oletko valmis viimeistä päivääsi varten? Tiedätkö minne olet matkalla? Tässä kaikille oleellisessa 

viestissä, jonka TB Joshua otsikoi 'Moottoritie Taivaaseen', opit tärkeitä periaatteita kuinka 

valmistautua siihen yhteen asiaan, joka on väistämätön jokaiselle luodulle auringon alla - kuolemaan.

"Sinun ei tarvitse pelätä minne olet matkalla, kun tiedät, että Jumala kulkee kanssasi." - TB Joshua

Katsojat ympäri maailmaa, minne voimme mennä hänen läsnäolostaan? Kiitos ajastanne; tiedän että olette 

siunatut. Haluan, että katsomme yhdessä muutamaa jaetta Raamatusta. Ja tiedän, että se siunaa teidän 

sielunne, henkenne ja kehonne. Roomalaiskirje 10:1 "Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen 

Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat." 

Tuo on suurin asia, mitä voit toisen puolesta rukoilla - sielun pelastuminen.

Roomalaiskirje 10:2 "Sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei 

taidon mukaan;"

Roomalaiskirje 10:3 "sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää 
omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle."

Tuota voidaan pitää itsevanhurskautena. Raamattu sanoo, että itsevanhurskaus ylistää itseään, kun 

Jumalan vanhurskaus ylistää Herramme Jeesuksen Kristuksen loppuun saatettua työtä.

Roomalaiskirje 10:4 "Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo."

Jokaiselle joka uskoo.

Roomalaiskirje 10:5 "Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, 
joka sen täyttää, on siitä elävä."

Todistusteksti:

Roomalaiskirje 10:13 "Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu"

Opetuksen otsikko: MOOTTORITIE TAIVAASEEN

Päästäksesi Taivaaseen sinun täytyy seurata ristiä. Mitä on ristin seuraaminen? Moottoritie Taivaaseen 

alkaa tällä puolella kuolemaa ja sisäänpääsy sinne on hyvin helppo löytää. Sisäänpääsy Taivaaseen 

Raamatun kautta on helppoa, koska Raamattu sanoo tässä, että kuka tahansa huutaa avuksi Herran 

nimeä pelastuu.

Sisäänpääsy Taivaaseen on helppo löytää. Roomalaiskirjeessä 10:1-13 Paavali esittää, että tie 

Taivaaseen ei ole vaikea löytää. Oletko sinä oikealla tiellä?

KYSY NAAPURILTASI: Oletko sinä oikealla tiellä?

Apostoli Paavali sanoo tässä, että tietä Taivaaseen ei ole vaikea löytää eikä saavuttaa. Kysymys onkin: 

Oletko oikealla tiellä Taivaaseen? Tuo on kysymys, joka sinun pitää kysyä itseltäsi! Se on aivan 

edessäsi. 

KERRO NAAPURILLESI: Se on avain edessäsi!

Jumalan sanassa, koska Raamatussa sanotaan, että Hän puhuu meille sanansa kautta Hengessään.

KERRO NAAPURILLESI: Se on aivan edessäsi - tie Taivaaseen.
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Se on aivan edessäni Jumalan sanassa. Se on aivan nenäni edessä Jumalan sanassa - tie Taivaaseen. 

Kirjassaan Johannes 14:6 kertoo, että Jeesus sanoi: "Minä olen tie, totuus ja elämä." Johanneksen 

evankeliumi 14:6 "Jeesus sanoi hänelle: Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö 

muutoin kuin minun kauttani." Hän kuoli meidän syntiemme takia ja anasti kuolemalta vallan 

ylösnousemuksessaan. Teidän ei tarvitse pelätä, minne olette matkalla, kun tiedätte, että Jeesus on 

matkalla kanssanne.

KERRO NAAPURILLESI: Sinun ei tarvitse pelätä, minne olet matkalla, kun tiedät, että Jeesus on 

matkalla kanssasi.

Et ole yksin. Kuolema ei ole piste; se on vain pilkku. Se ei ole piste, se on vain pilkku. Te laitatte 

pilkun kirjoitukseenne. Koska Jeesus Kristus on kuollut ja ylösnoussut. Se ei ole piste; se on vain 

pilkku. Me, jotka laitamme uskomme Häneen, Jeesukseen Kristukseen, voimme katsoa kuolemaa ei 

pisteenä vaan pilkkuna. Jos laitat uskosi Jeesukseen Kristukseen, kuolema ei ole piste vaan pilkku. 

Mikä tahansa päivä, jopa tämä päivä, saattaa olla viimeinen päiväsi maapallolla. Meidän on oltava 

varmoja, että olemme valmiita lähtöömme.

KYSY NAAPURILTASI: Oletko sinä?

Jos olemme valmistautuneet kuolemaan, olemme valmistautuneet elämään.

KERRO NAAPURILLESI: Jos olet valmistautunut kuolemaan, olet valmistautunut elämään.

KERRO NAAPURILLESI: Jos olet valmistautunut kuolemaan, olet valmistautunut elämään.

KERRO NAAPURILLESI: Jos olet valmistautunut kuolemaan, olet valmistautunut elämään.

Oletko sinä?

[Laulu] Olen valmis kun Herra saapuu...

KERRO NAAPURILLESI: Jos olet valmistautunut kuolemaan, olet valmistautunut elämään.

Oletko sinä?

Olitpa sitten nuori tai vanha, se mikä merkitsee, on armo jatkaa elämistä tästä eteenpäin. Ihminen voi 

kuolla nuorena ja silti olla tyytyväinen elämään. Mutta paha ihminen ei ole tyytyväinen vaikka eläisi 

pitkän elämän. Uskominen Jumalaan ja sen jatkaminen on ainoa tapa saada ne asiat, joihin et ole 

valmis.

KERRO NAAPURILLESI: Uskon jatkaminen Jeesukseen on ainoa tapa saada asiat, joihin et ole 

valmis.

Jos olet valmistautunut kuolemaan, olet valmistautunut elämään. Rukoilen, että tiedätte, kun on sinun 

aikasi lähteä. Rukoilen puolestasi tänään, että kun on sinun aikasi lähteä, sinä tiedät sen. Jeesuksen 

nimessä. Kiitos Herra.
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T.B. Joshua - Rukouksen esteet

MIKÄ ESTÄÄ RUKOUKSEMME?

Rukouksemme esteenä on se, että henkemme ei ole vapaa. Kun henkemme on vapaa, se tulee herkäksi 

Jumalan Hengelle [Pyhälle Hengelle]. Mistä johtuu, että henkemme on tylsyyden, huolen ja 

ahdistuksen tilassa? Jopa silloin, kun olet Jumalan läsnäolossa[tunnet Jumalan läsnäolon!], olet 

huolestunut! Tämä johtuu paholaisen luonteenomaisuudesta ja sen toiminnasta. Kun henkesi on vapaa, 

se tulee herkäksi Jumalan Hengelle. Kun tilanne on päinvastainen, meidän henkemme muuttuu 

käyttökelvottomaksi työkaluna.

T.B.Joshua [kysyy seurakunnalta]: “Haluatko vapaan hengen?” -Kyllä

T.B.Joshua [kysyy seurakunnalta]: “Haluatko vapaan hengen?” -Kyllä

Pidä siis sydämesi vapaana huolista!

Sanokaa vierustoverillenne: pidä sydämesi vapaana huolista!

Mitä on huoli? Murhe, ahdistus, paine, kurjuus. Kun henkesi on vapaa, se tulee herkäksi Jumalan 

Hengelle. Pidä sydämesi etäällä huolesta, murheesta, ongelmista, ahdistuksesta, paineesta.

[Gospel-laulu]Sisällä sydämessäni. Sisällä sydämessäni. Herra, haluan olla niin kuin Jeesus. Sisällä 

sydämessäni. Sisällä sydämessäni. Herra, haluan olla niin kuin Jeesus. Sisällä sydämessäni.

Kristillisyys sijaitsee sydämessä. Kerro vierusteoverillesi!

Heprealaiskirje 4:3 “Sillä me pääsemme lepoon, me, jotka tulimme uskoon, niinkuin hän on sanonut: "Ja 

niin minä vihassani vannoin: 'He eivät pääse minun lepooni'", vaikka hänen tekonsa olivat valmiina 

maailman perustamisesta asti. “

Ne jotka uskovat pääsevät lepoon. Uskoa ja lepoa ei voi erottaa toisistaan. Usko on ihmisen sydämessä.

Rukouksen este

Kun henkilö on tylsyyden, ongelman, murheen tilassa - se johtuu paholaisen luonteesta. Silloin henkilö 

kysyy itseltään: olenko minä oikeassa paikassa? Olenko minä oikeassa asemassa? Hän alkaa 

epäilemään omaa uskoaan, mikä johtuu paholaisen luonteesta.

Rukous on hyvin paljon yhteistyötä Jumalan kanssa. Sinä ja Jumala teette yhteistyötä – nostatte painon 

yhdessä, teette työtä yhdessä, keskustelette yhdessä, kävelette yhdessä, istutte yhdessä jne.

Kun rukoilet jonkun nimeen [tai sen nimen kautta], Hän antaa ohjeita. [Gospel-laulu] On olemassa yksi

ihmeellinen nimi Jeesus. On olemassa yksi ihmeellinen nimi Jeesus. Ei ole toista sellaista nimeä. On 

olemassa yksi ihmeellinen nimi Jeesus.

On olemassa ihmisiä nimeltään 'Jeesus', mutta on vain yksi nimi Jeesus, jossa on Pyhän Hengen voima.

Muut nimet 'Jeesus' ovat vain kutsumanimiä uskonveljillemme jossain. Sitä nimeä, Jeesus, voit kutsua 

vain silloin, kun henkesi on vapaa. Kun henkesi on vapaa, voit tehdä yhteistyötä. Et voi tehdä 

yhteistyötä Hänen kanssaan, kun henkesi ei ole vapaa [murheesta, ahdistuksesta, paineesta]. 

Henkemme toimii sanan mukaisesti.
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Onko henkesi vapaa? Rukoilet jonkin asian puolesta ja kuitenkin myöhemmin havaitset itsesi 

murehtimassa edelleen sen asian suhteen - olet täynnä ahdistusta, epäilyjä, murhetta – aivan kuin et 

olisi ikinä asian puolesta rukoillutkaan! MIKSI? Koska henkesi ei ole vapaa. Kun henkesi ei ole vapaa, 

se ei koskaan voi olla herkkä Jumalan Hengelle. Se ei koskaan voi tuntea Jumalan Henkeä. Se ei 

koskaan voi houkutella Jumalan Henkeä. Se ei koskaan voi olla tietoinen Jumalan Hengen läsnäolosta.

[T.B. Joshua, profeetta, näyttää kuinka hän kävelee ja lyö jalkansa johonkin kovaan.] Tunnen kipua, 

koska jalkani ei ole kuollut. Kun isket jalkasi, tunnet kipua siinä. Kun henkesi ei ole vapaa, et voi 

tuntea Jumalan Henkeä tai olla tietoinen Jumalan Hengen läsnäolosta. Olet murheellinen, ahdistunut, 

ajattelet pystytkö tekemään sen, epäilet, tuskailet asian suhteen. Kyseessä on epäuskon eräs muoto! Se 

on epäuskon eräs muoto. Peru se. Lopeta se. Lopeta epäily. Lopeta murehtiminen. Toimia uskon 

mukaan on nyt, ei seuraavaksi koska usko on tässä hetkessä. Se uskoo nyt, toimii nyt, tunnustaa nyt ja 

vastaanottaa nyt.

Usko on nykyhetkessä. Se uskoo, vastaanottaa, toimii ja tunnustaa nyt. Epäonnistuminen uskonteossa 

mitätöi rukouksemme. Rukoustamme, minkä asian suhteen tahansa, tulisi seurata asenteena täydellinen 

usko Jumalaan ja siihen, että Hän on nyt työstämässä vastausta [rukoukseemme]. Joku taistelee 

helvettiä vastaan sinun puolestasi. Joku taistelee helvettiä vastaan puolestasi tänään! Joku Pyhän 

Hengen persoonassa voittaa pelon puolestasi tänään, Jeesuksen Kristuksen nimessä! Epäonnistumisen 

pelko voitetaan tänään! Syytöksien pelko voitetaan tänään! Sairauden pelko voitetaan tänään, Jeesukse 

Kristuksen nimessä!

Usko vaatii, että me todella lepäämme. On olemassa kristittyjen usko ja on olemassa uskonnollinen 

usko. Kristittyjen usko vaatii, että todella lepäämme, jossa sydämemme on vapaa huolesta, 

ahdistuksesta, paineesta ja kehomme on vapaa työstä. Maailma tänään harjoittaa uskonnollista uskoa ja 

sanoo, että he ovat kristittyjä. Sanot olevasi kristitty ja uskot, että Jumala tekee sen sinun puolestasi. 

Miksi olet ahdistunut ja pohdiskeleva? Johtuuko se siitä, että pelkäät, että Hän ei tee sitä hyvin?

[Laulu] Usko Jumalaan, kaikki on mahdollista...

Kristityn usko vaatii, että me todella olemme levossa, jossa sydän on vapaa huolesta ja ahdistuksesta ja 

keho on vapaa työstä. Se on kristityn uskoa. Jotta sydämesi olisi vapaa huolesta ja kehosi vapaa työstä, 

sinulla täytyy olla uskoa [omistaa uskoa – ainakin vähän] Herramme Jeesuksen Kristuksen loppuun 

saatettuun työhön, se ei ole uskoa itseesi.

Rukouksen este

Yksi suurimmista esteistä rukoukselle on tylsyyden tila sydämessäsi. Ajattelet: saanko maksettua 

velkani, murhetta, epäilyä, ahdistusta... Kuinka maksan tämän kuukauden vuokran? Vasta sitten kun 

sydämesi on vapaa murheesta ja ahdistuksesta se tulee herkäksi Jumalan Hengelle. Jos Jumala on se 

joka tekee asian puolestasi, miksi olet ahdistunut? Miksi murehdit? Johtuuko se siitä, että epäilemme, 

että Hän ei osaa tehdä sitä tarpeeksi hyvin tai että Hän ei voi tehdä sitä yksin? Jos näin on, niin me 

emme ole yhteistyössä Hänen kanssaan. Se [epäily] mitätöi yhteistyömme. Rukousta, minkä asian 

suhteen tahansa, tulisi seurata täydellisen luottamuksen asenne Jumalaa kohtaan ja siihen, että Hän on 

nyt työskentelemässä vastausta.

Sano vierellä istuvalle: pidä murhe poissa sydämestäsi! Jos halut vapaan hengen. Vain vapaa henki voi 

houkutella, voi tuntea Jumalan Hengen. Jumala siunatkoon Sanansa! Kiitos kaikille!
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T.B Joshua - Saatanan taktiikat paljastuvat

Video: https://www.youtube.com/watch?v=4c7PK8y56KA

Hyvää huomenta kirkko! Voitte istua! Halleluja. Katsojat, me tiedämme että olette siellä. Missä tahansa 
olettekin, missä tahansa tilanteessa olettekin, Jeesus tietää paremmin. Aamen.

Viestin otsikko: Haasteet joita kohtaamme suhteissamme
Roomalaiskirje 12:1 "Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, 
antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen 
jumalanpalveluksenne."
Roomalaiskirje 12:2 "Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne
uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä."
Roomalaiskirje 12:19 "Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä 
kirjoitettu on: "Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra." 
Roomalaiskirje 12:20 " Vaan jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota 
häntä, sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle."
Roomalaiskirje 12:21 " Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä."
Sanalaskut 10:12 "Viha virittää riitoja, mutta rakkaus peittää rikkomukset kaikki."
Lukemattomat kristityt ovat vangittuina rikkomusten takia. Niiden haavojen ja kipujen takia, joita 
rikkomukset ovat aiheuttaneet elämässämme, suurin osa meistä ei voi työskennellä kunnolla omassa
ammatissaan. Sinä pystyt parempaan kuin mitä tällä hetkellä teet - mutta koska on kaikki ne 
rikkomukset. Havaitset, ettet voi toimia kunnolla ammatissasi. Kun katsot ympärillesi, havaitset, 
että tuossa on rikkomus, tuossa rikkomus, ... Rikkomuksista ja vihasta ja hyökkäyksistä on tullut 
epidemia, se on kaikkialla.

Esimerkiksi yhtäkkiä työpaikallasi pomosi katsoo sinuun ja sanoo: "Minä alennan sinut." Mietit, 
että mitä väärää olet tehnyt. Sitten havaitset, että henkilö, joka on alempana kuin sinä, jota olet 
ohjannut, jota olet auttanut, onkin sinun pomosi. Sanot mielessäsi, että mitä ihmettä. Tuo sinun uusi 
pomosi on nuorempi kuin sinä, jonka sinä olet harjoituttanut ajan kanssa tehtäväänsä ja hänestä on 
tullut lähiesimiehesi. Vielä ylempänä oleva päällikkö sanoo, että tämä on nyt uusi lähiesimiehesi. 
Tuo uusi lähiesimiehesi on ollut samassa työpaikassa ja nuorempi työntekijä kuin sinä ja sinä olet 
hänet opettanut tehtäviinsä. Uusi nuori esimies on yhtiön omistajan sukulainen ja päässyt siten 
asemaansa. Tätä ennen uusi esimiehesi oli sinun alaisesi, mutta nyt osat ovat vaihtuneet. Nyt kun 
hänestä on tullut esimiehesi, hän välttelee sinua. Hän käskee sinun raportoida sinne ja sinne ja 
sinne. Sitten teillä on kokous ja siellä on rivi päälliköitä ja pomoja, ja siellä istuu myös uusi 
esimiehesi. Nyt uusi esimiehesi sanoo kaikkien edessä, että markkinointiosaston päällikkö, jolla hän
viittaa sinuun, on huomenna selvitettävä hänelle, miten hän aikoo hoitaa osastonsa. 

Koska meillä on haavoja ja kipuja, joita rikkomukset ovat aiheuttaneet elämässämme, suurin osa 
meistä ei voi toimia kunnolla työssään. Me emme voi toimia kunnolla, koska me pidämme toista 
ihmistä anteeksiantamattomuuden vankina. KERRO NAAPURILLESI: Me emme voi toimia 
kunnolla, jos pidämme toista ihmistä anteeksiantamattomuuden vankina. KERRO NAAPURILLESI: Me 
emme voi toimia kunnolla, jos pidämme toista ihmistä anteeksiantamattomuuden vankina. 
Me kannamme vihaa, kiukkua, suuttumusta, katkeruutta ja kipua jotain henkilöä kohtaan. Sinä 
luulet voivasi toimia kunnolla, kun kannat vihaa, suuttumusta ja katkeruutta. Se on itsensä 
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vangitsemista! Tiedämme, että monet ihmiset ovat oikeassa vankilassa. Mutta tämä on kaikkein 
vaarallisin vankila! Kun puhumme vankilasta, ajattelemme niitä, jotka ovat siellä tiilenpäitä 
lukemassa. Mutta täällä on lukemattomia ihmisiä, jotka ovat vanginneet itse itsensä! Maailman 
ihmisistä 90 prosenttia on itse tekemässään vankilassa!!!

Monet ovat uhreja - itse aiheutetussa vankilassa. Olet vihasi, kiukkusi, suuttumuksesi, katkeruutesi, 
kipusi ja anteeksiantamattomuutesi vankilassa. Rikokkomukset, loukkaukset ja hyökkäykset 
vangitsevat lukemattomia kristittyjä, katkaisevat ihmissuhteita ja laajentavat olemassa olevia 
murtumia välillämme. 

Ellemme me vapauta itseämme, Jumala ei kuule meitä. Me olemme estyneet ja vammautuneet 
täyttämästä täyttä kykyämme. Se että kannat loukkausta/rikkomusta toista ihmistä kohtaan, estää ja 
vammauttaa sinua täyttämästä täyttä kykyäsi. Olit oikeassa tai väärässä, sinulla ei ole kristittynä 
oikeutta pitää kiinni rikkomuksesta toista ihmistä kohtaan. Olit sitten oikeassa tai väärässä, sinulla 
ei ole oikeutta pitää kiinni toisen ihmisen rikkomuksesta. 

Muistakaa joka aamu ensimmäisenä, kun lähdettä liikkeelle Jeesuksen kanssa, Herran rukous: 
"Anna minulle anteeksi syntini kuten minäkin annan anteeksi niille, jotka ovat minua vastaan 
rikkoneet." Oletko tehnyt niin? Annatko anteeksi? "Päivittäinen leipämme" tarkoittaa sitä, että joka 
päivälle on oma armonsa  .   Olit oikeassa tai väärässä sinulla ei ole oikeutta kantaa loukkausta, vihaa, 
suuttumusta, kateruutta jotain ihmistä kohtaan. Jotkut meidän rikkomuksistamme juontuvat 
lähimmistämme ja rakkaimmistamme. Mitä suuremmat ovat odotukset sitä suurempi on pudotus. 
Jotkut rikkomuksistamme juontuvat lähimmistämme ja rakkaimmistamme kuten isä, äiti, vaimo, 
mies tai lapsi. 

Psalmi 55:13 "Sillä ei minua herjaa vihollinen - sen minä kestäisin - eikä minua vastaan ylvästele 
minun vihamieheni - hänen edestään minä voisin lymytä;"
Psalmi 55:14 "vaan sinä, minun vertaiseni, sinä, minun ystäväni ja uskottuni,"
Psalmi 55:15 "jonka kanssa me elimme suloisessa sovussa, yhdessä vaelsimme Jumalan 
huoneeseen juhlakansan kohinassa!" 

Jos viholliseni olisi hyökännyt minua vastaan, en olisi välittänyt. Mutta sinä, minun läheinen 
ystäväni, samanarvoinen mies kuin minä, minun kumppanini, tuttavani. Meidän perheemme ja 
kotimme, joiden on tarkoitettu olevan inspiraation lähteitä, suojelukseksi, turvapaikaksi, kasvuksi, 
missä opimme antamaan rakkautta ja vastaanottamaan rakkautta, on usein kipumme juurisyy - veli 
veljeä vastaan, isä veljeä vastaan, poika isäänsä vastaan ja äiti poikaansa vastaan. Taistelukenttä - 
perhe, koti, kristitty uskonveli, läheinen ystävä, kumppani. 

Nouskaa ylös. Rukoillaan. Te haluatte vapauttaa itsenne antamalla anteeksi niille, jotka ovat tehneet
vääryyttä teitä vastaan. Vapauttakaa itsenne antamalla anteeksi niille, jotka ovat teitä vastaan 
rikkoneet. Aloita vapauttamaan itsesi nyt, antamalla anteeksi niille, jotka ovat tehneet vääryyttä 
sinua kohtaan. Ja luvatkaa itsellenne, että teette edunpalautuksen - palautuksen takaisin ystävyyteen.
Rukoillaan. Juurin nyt aloita vapauttamaan itsesi. Lupaa että teet edunpalautuksen - takaisin tilanteeseen 
joka vallitsi ennen rikosta. Avatkaa suunne katsojat kaikkialla maailmassa. Ne jotka ovat rikkoneet teitä 
vastaan tavalla tai toisella. 

Katsojat kaikkialla maailmassa, minä vapautan teidät, Jeesuksen Kristuksen nimessä, kaikesta 
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menneisyyden kivusta! Vapautan teidät syvästä kivusta – ole vapaa! Vapautan teidät Jeesuksen nimessä! 
Katsojat, vielä kerran, kuunnelkaa: minä vapautan teidät, Jeesuksen nimessä, menneisyyden kivusta! Olkaa 
vapaat, Jeesuksen nimessä! Olit oikeassa tai väärässä, sinulla ei ole oikeutta kantaa loukkausta toista 
ihmistä kohtaan. Vapautan teidät, Jeesuksen nimessä! Ole vapaa, Jeesuksen nimessä! x 4.

Lukemattomat ihmiset, tarkoitan, lukemattomat kristityt ovat vangittuna rikkomuksen takia - he 
kantavat kaunaa, katkeruutta, vihaa, suuttumusta jotain henkilöä kohtaan ja joutuvat näin 
vangituksi. Se on ansa; se on saatanan tehokas menetelmä tänä päivänä. Jos olet uhri, minä 
vapautan sinut Jeesuksen nimessä! x 3. Ole vapaa ! x3. 

Vapauta itsesi - tämä on avain. Vapauta itsesi; olit oikeassa tai väärässä, sinulla ei ole oikeutta pitää 
kiinni rikkomuksesta. Juuri nyt, vapauta itsesi antamalla anteeksi niille, jotka ovat tehneet väärin 
sinua kohtaan tavalla tai toisella. Sinä olet vanginnut itsesi niin pitkään! Olet pitänyt itseäsi 
vankilassa - siunaus on etsinyt sinua, mutta sinä olet vankilassa. Voitto on etsinyt sinua niin pitkään,
mutta sinä olet vankilassa. Vapautus on etsinyt sinua niin pitkään, mutta sinä olet ollut vankilassa. 
Parantuminen on etsinyt sinua pitkään - sinä olet ollut vankilassa. Ylennys jota olet etsinyt, on 
etsinyt sinua niin pitkään samalla kun sinä olet ollut vankilassa. Itsensä vangitsemista. Sinä itse teet 
sen; sinä laitat itsesi vankilaan. 

Parantuminen on etsinyt sinua jo niin pitkään, mutta olet ollut vankilassa. Sinun pitää vapauttaa 
itsesi antamalla anteeksi. Se on avain. Rikkomukset vangitsevat lukemattomia kristittyjä, katkaisevat 
ihmissuhteita ja laajentavat olemassa olevia murtumia välillämme. Oli olemassa jo ongelmia, ennen kuin 
rikkomus tuli. Nyt rikkomus on tullut ja murtuma levenee. Muistakaa Herran rukouksen ehto: Herra antaa 
anteeksi teille, jos te annatte anteeksi niille, jotka teitä vastaan ovat rikkoneet. Siinä on Herran ehto sinulle, 
jota on noudatettava! Herra sanoo: "Minä annan sinulla anteeksi, jos annat sinua vastaan rikkoneille 
anteeksi."
 
Kerro naapurillesi: Sinä olet pitänyt itseäsi vankilassa jo niin pitkään. 
Kerro naapurillesi: Minä olen pitänyt itseäni vangittuna jo niin pitkään. 
Jumala sanoo: "Minä et tee sinun puolestasi mitään, mitä voit tehdä itse."
Sinä sanot: "Se on minulle vaikeaa." Ei, sinun on pakko. Hän ei tee sitä puolestasi, koska voit tehdä 
sen itse. Kun vapautat itsesi, parantuminen, vapautuminen ja suojelus löytävät sinut. Ihan mitä 
tarvitset. Se on minun salaisuuteni. Se on salaisuus liikkua eteenpäin nyt, koska olet pitänyt itseäsi 
vangittuna niin pitkään. Sinä teit lupauksen, jonka epäonnistuit pitämään. Me vannoimme valan, 
jota emme pystyneet pitämään - "Anna anteeksi Herra, kuten minä annan anteeksi niille, jotka 
minua vastaan syntiä tekevät." Jos et anna anteeksi muille, se mitä kysyt Herralta, sinä et saa sitä 
Häneltä. 

Haluan nyt jokaisen avaavan suunsa ja sanovan: "Anna anteeksi minulle kuten minä annan anteeksi 
niille, jotka tekevät syntiä minua vastaan." Teitkö sinä niin? Testamentti tarkoittaa liittoa. Sinä pidät 
jotain henkilöä anteeksiantamattomuuden panttivankina. Sano naapurillesi: Minä pidän jotain henkilöä 
anteeksiantamattomuuden panttivankina. Sano itsellesi: Minä pidän jotain henkilöä 
anteeksiantamattomuuden panttivankina. En kuule teitä. 

Katsojat, kuunnelkaa minua. Te pidätte jotain henkilöä anteeksiantamattomuuden panttivankina. 
Mitä minä tarkoitan. Minä tarkoitan, että kannat vihaa, kipua, katkeruutta, mustasukkaisuutta, 
kateutta jotain henkilöä kohtaan. Kun pidät kiinni rikkomuksista toista ihmistä kohtaan, se estää ja 
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vammauttaa sinua täyttämästä kaikkia mahdollisuuksiasi. 

Näette nyt, että siinä on rajoite; avain on vapauttaa itsensä. Itsensä vapauttaminen on sinun roolisi. 
Ole vapaa, Jeesuksen nimessä, kaikesta menneisyyden kivusta! Olit sitten oikeassa tai väärässä - ole
vapaa! Kipu, syvä kipu - ole vapaa! Oletpa oikeassa tai väärässä - ole vapaa! Ole vapaa! x 3 . 
Katsoja kaikkialla maailmassa, vapautan teidät Jeesuksen nimessä, menneisyyden kivusta, tuskasta, 
syvästä tuskasta - ole vapaa! Vapautan sinut Jeesuksen nimessä! Olitpa oikeassa tai väärässä, sinulla
ei ole oikeutta pitää kiinni rikkomuksista. Ole vapaa Jeesuksen nimessä ! x 6. Lukemattomat 
ihmiset, tarkoitan lukemattomat kristityt ovat vangittuna rikkomusten takia. Se on ansa; se on 
saatanan tehokas instrumentti. Vapautan teidät Jeesuksen nimessä! x2 Jos olet uhri, vapautan sinut 
Jeesuksen nimessä ! x2 Ole vapaa! x 3. 

Ei ole liian myöhäistä; Jumalan aika on parasta. Nyt sinä olet vapaa. Sano, olen vapaa! Aloita 
iloitsemaan vapaudestasi! Iloitkaa! Iloitkaa! 

Mies seurakunnasta: ”Olen syyllinen vihaan ja anteeksiantamattomuuteen. Minä pidin monia 
ihmisiä panttivankina, mutta en koskaan tiennyt sitä, koska kun joitain tapahtui minulle, sen sijaan 
että olisin antanut asian vain mennä, minä jatkoin pitämään kiinni siitä. En tiennyt, että asiat 
menisivät niin. En ymmärrä. Ehkä ongelma on minun kasvatuksessani.” 

T.B. Joshua: Kuulitteko tuota! Koska hän on ymmärtänyt sanoman arvon, josta tänään olemme 
puhuneet, hän ymmärsi sen ja sai vapautensa! Kun sinä tiedät, missä sinun pitäisi olla, etkä ole 
siellä, se on hyvin kivuliasta. Katsokaa minua, minä T.B. Joshua, viimeiset 35 vuotta ilmestykset 
omasta tulevaisuudestani ovat tulleet säännöllisesti. Kuvitelkaa tilanne, että en olisi siellä, missä 
Jumala haluaa minun olevan tänään. En tiedä mitä minulle tapahtuisi! Koska meillä ei ole 
ilmestystä omasta tulevaisuudestamme, et voi tietää, mitä Jumalalla on varattuna sinulle. Jos olet 
nähnyt unta, nähnyt minne Jumala vie sinua etkä sinä ole siellä, ja tiedät että se on paikka missä 
sinun pitäisi olla etkä ole siellä, sinun on otettava asia vakavasti. 

T.B.Joshua kysyy mieheltä: Oletko sinä vapauttanut nyt itsesi? -Kyllä, Jumalan mies. T.B. Joshua: 
Jatketaan siis. Mitä suurempi on kipusi, sitä suurempi on kokemuksesi. Sinä olet yhdellä luokalla 
tietyn ajan. Ja jokaisella luokalla sinun oletetaan olevan yksi vuosi yliopistossa. Mutta sinun onkin 
mentävä uudelleen ja käytät kolme vuotta samalla luokalla. Sen jälkeen olet viisaampi, älykkäämpi 
ja valmiimpi. Olet oppinut paljon uutta. Minun mielestä ei ole niin pahitteeksi, jos vietät hieman 
pidempään luokallasi. Joten sinun täytyy oppia tietämään, mitä sinun on tiedettävä ennen kuin 
pääset sinne, minne Jumala haluaa sinua viedä. Jos niin ei käy, sinut turvapaikkasi häviää ja sinut 
syrjäyttää saatana. 

Kerro naapurillesi: Sinun pitää oppia riittävästi kokemusta. Jos et, sinun turvapaikkasi häviää - 
tarkoitan, saatana syrjäyttää sinut. Sinun on tunnettava köyhänä miehenä olemisen kipu, jotta voit pitää 
rikkaan miehen asemasi. Sinun on tiedettävä sairaana olemisen tuska, jotta voit säilyttää hyvän terveyden 
aseman. Sinun on tunnettava kipu epäonnistumisesta, jotta voit ylläpitää kunniatehtävän asemasi. 

Veljet olette vapaat! Haluan vakuuttaa teille; te olette vapaat! Kiitos Herra!
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Profeetta T.B. Joshua – Tärkeää opetusta synnistä

10.10.2014

Video: https://www.youtube.com/watch?v=-5_f8yt604g

Inspiroidu tästä voimakkaasta opetuksesta, jonka T.B. Joshua antaa Emmanuel TV:ssa otsikolla 

Välittäjämme. Opetuksen aiheena on se, miten kristittyjen tulisi käsitellä virheitään ja nähdä ne 

syynä etsiä Jumalaa eikä kääntää selkä Jumalalle. Emmanuel – Olkoon Jumala kanssanne!

Johannes 14:1 ”Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa 

minuun”

Jeesus – Välittäjämme

Johannes 14:2 ”Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, 

että minä menen valmistamaan teille sijaa?

Johannes 14:3 Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät 

tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. ”

Johannes 14:4 Ja mihin minä menen - tien sinne te tiedätte.”

Johannes 14:5 ”Tuomas sanoi hänelle: 'Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten 

tietäisimme tien?'”

Johannes 14:6 ”Jeesus sanoi hänelle: 'Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö 

muutoin kuin Minun kauttani.'” [Huomaa: Hän ei sanonut eräs tie vaan ainoa tie!]

Opetuksen otsikko: VÄLITTÄJÄMME

Pohditaan näitä kolmea yhdessä. Se on siis tie, totuus ja elämä. Meidän tulee pohtia niitä yhdessä ja 

suhteessa toisiinsa. Kristus on tie ja totuus ja elämä. Hän on alku, keskiosa ja loppu. Hän sanoi: ”Minä olen 

tie, totuus ja elämä.” Mietitään tätä. Kun otamme Raamattumme ja luemme, meidän täytyy sallia Jumalan 

Hengen selittää. Koska kun luet Raamattua, luet Pyhää Henkeä. Hän on alku, keskiosa ja loppu. Totuutena 

Hän on lähde. Elämänä Hän on sen loppu. Sillä ei ole alkua; sillä ei ole loppua. Sinulla on alku; sinulla on 

loppu. Sinulla on alku ja sinulla on loppu, mutta Hänellä ei ole alkua ja Hänellä ei ole loppua.

Opetuksen otsikko: VÄLITTÄJÄMME

Oletteko samaa mieltä kanssani, että Jeesus on syntisen ainoa Pelastaja – tie, todellisuus. Ei ole 

olemassa todellisuutta Hänen ulkopuolellaan. Tuo elämä on ikuinen elämä; se on Jumalan luonne. 

Tässä on Hänen pääajatuksensa: ”ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin Minun kauttani.” Syntinen 

ei voi lähestyä Jumalaa kuin Hänen kauttaan. Pelastusta vailla olevat voivat huutaa Jumalan puoleen

tuhat vuotta, mutta jos ei olisi välittäjää, heillä ei olisi toivoa. Koska kukaan ei voi lähestyä Jumalaa

ilman välittäjää.

Opetuksen otsikko: VÄLITTÄJÄMME

Kun rukoilet, täytyy sinun tuoda Jeesus näyttämölle. Jeesus ja sana ovat yhtä. Tiedän, että 

katsomalla sanaan ja toimimalla sen mukaan, minä tuon Jeesuksen näyttämölle. Kuulet vain itsesi, 

jos et katso sanaan ja ihmiset ympärilläsi kuulevat sinut, mutta Jumala ei kuule sinua. Katsomalla 

sanaan ja toimimalla sen mukaan tuot Jeesuksen näyttämölle.

Opetuksen otsikko: VÄLITTÄJÄMME

Vasta kuin katsot sanaan ja toimit sen mukaan, alkaa tapahtumaan. Sanotaan yhteen ääneen: 
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”Mitään ei tapahdu ennen kuin katson sanaan ja toimin sen mukaan!” Raamattu sanoo: ”He laskevat

kätensä sairaiden päälle ja he paranevat.” Se tarkoittaa, että sinä asetat kätesi sairaiden päälle ja he 

paranevat, mutta mitään ei tapahdu ennen kuin katsot sanaan. Sinä olet riippuvainen sanasta ja minä

olen riippuvainen sanasta.

1. Tim. 2:5 ”Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus.” 

Tämä tarkoittaa, että Jeesus tuli palauttamaan suhteen ja yhteyden Jumalan ja ihmisen välille. 

Jeesus Kristus tuli palauttamaan suhteen ja yhteyden Jumalan ja ihmisen välille.

Opetuksen otsikko: VÄLITTÄJÄMME

Kun kristitty tekee syntiä, yhteys katoaa, mutta hän ei menetä paikkaansa poikana. Meillä on Joku 

Jumalan oikean käden puolella auttamassa, joka pysyy aina uskollisena. 

1. Tim. 2:5 ”Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus.” 

Wau! Ihminen ei ainoastaan tarvitse Välittäjää vaan sen jälkeen, kun hänestä on tullut kristitty, hän 

elää maailmassa, jota hallitsee paholainen. Jos katsot lähiympäristöäsi kristittynä, se mitä näet, on 

pelottavaa: taloudellista ahdinkoa – köyhyyttä. Fyysistä ahdinkoa – sairautta ja vaivoja. Demonista 

ahdinkoa – salatieteiden harjoittamista ja rituaalimurhia. Uskonnollista ahdinkoa – 

suvaitsemattomuutta ja väkivaltaa kaikkialla. Moraalista ahdinkoa – laitostunutta korruptiota 

korkeissa asemissa. 

Ihminen ei ainoastaan tarvitse Välittäjää vaan sen jälkeen kun hänestä tulee kristitty, hän elää 

maailmassa, jota hallitsee saatana. Hänen palvelustehtävänsä välittäjänä on vähän arvostettua 

uskovien keskuudessa. Jokaisessa houkutuksessa, jokaisessa koettelemuksessa, jokaisessa vaikeassa

tilanteessa Jeesus elää ikuisesti rukoillakseen puolestamme. Se on syy voittoomme. Kristitty voi 

tehdä pahoja virheitä; ero on siinä, että heillä on jo suhde. Ero kristityn ja muiden välillä, jotka eivät

ole kristittyjä, on se, että kristityillä on jo suhde.

Kun sinulla on suhde Jeesukseen, sinä muutut ja tulet ihmiseksi, jota ohjaa Pyhä Henki eikä 

vaikutteet muilta. Ei se mitä näet ympärilläsi tai mitä luet sanomalehdestä tai mitä ihmiset näkevät 

tai mitä ihmiset sanovat tai miltä tilanteesi vaikuttaa. Se mitä kuulet. Ei. Sinun tilanteesi sanelee 

rukouksesi suunnan. Sinun olosuhteesi sanelee, mitä sanot Jeesukselle. Mutta sinä voit olla sairas ja 

sanoa: ”Kiitos Jeesus.” Tämä on se, miksi saatana jatkaa sinun houkuttelua, koska sinä sanot... 

Ihminen voi olla sairas keholtaan ja kuitenkin Taivaan suosiossa.

[Laulu: Olen tullut sanomaan, miten paljon rakastan Sinua.]

Olen tullut sanomaan, miten paljon rakastan Sinua; Herra, en ole täällä valittaakseni; monista 

ongelmistani; Henkesi ja armosi avulla; olen varma, että Sinä ratkaiset ne; Olen täällä sanoakseni, 

miten paljon rakastan Sinua. Olen täällä sanomassa, miten paljon ihailen Sinua;...]

Voitte istua, olkaa hyvät. Ihmeellistä.

Kristitty voi tehdä pahan virheen; ero on siinä, että heillä on jo suhde. He menevät Jumalan luokse 

välittömästi käyttäytymisensä takia ja Herra auttaa ja nostaa heidät takaisin jaloilleen. Herra auttaa 

ja nostaa heidät takaisin jaloilleen ja antaa heille anteeksi ja auttaa heitä, että eivät tee samaa 

virhettä. Kun teet virheen, älä juokse pois Jumalan luota; juokse Hänen luokseen. Juokse Hänen 
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luokseen käyttäytymisesi takia. Hän on armollinen Jumala, joka on aina uskollinen. Kun teet syntiä,

kristittynä, yhteys katkeaa mutta paikkasi poikana säilyy. Meillä on joku Isän oikean käden puolella,

joka on aina uskollinen. Kristitty voi tehdä pahan virheen; ero sinun ja muiden välillä on siinä – 

sinulla on jo suhde. Kun sinulla on suhde Jeesukseen, sinä muutut ja tulet ihmiseksi, jota ohjaa 

Taivaallinen Isä – etuoikeus olla Hänen ohjauksessaan. Jumala haluaa olla osallisena kaikessa sinua 

koskevassa ja kävellä kanssasi kaiken läpi, mitä tahansa elämä eteesi tuokin.

Kerro naapurillesi: Jumala haluaa osallistua elämääsi ja kävellä kaiken läpi, mitä tahansa elämä 

eteesi tuokin. Siinä on Jumala sinulle, Hän rakastaa sinua. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Kun 

kristitty tekee syntiä, hän ei menetä paikkaansa poikana vaan menettää yhteyden. Meillä on joku 

Jumalan oikean käden puolella, Isän oikean käden puolella, joka on aina uskollinen. Jumala 

siunatkoon sanansa. Kiitos, Herra.

[Laulu] Jeesus, Jeesus, Jeesus, Miten ihmeellinen Sinä olet.

Katsojat kaikkialla maailmassa. Kiitos teille ja minä tiedän, että olette siunattuja. Jumalan rakkaus 

on siunannut teidät. 

Myöhemmin, Jumalan mies selitti tarkemmin opetusta siitä, kun kristitty tekee syntiä ja yhteys 

katkeaa, mutta hän ei menetä paikkaansa poikana. Kun teet syntiä, sinä et menetä paikkaasi poikana vaan 

yhteytesi. Herra tietää, että sinä voit tulla takaisin. Hän rakastaa sinua niin paljon ja Hän tietää, että voit 

tulla vielä takaisin. Sinä voit tulla takaisin. Jos olet menettänyt paikkasi poikana, sinä et voi tulla enää 

takaisin. Sinulla ei ole enää paikkaa. Tämä on se, miksi paikka säilyy. Jos teet syntiä, sinä et menetä 

paikkaasi poikana vaan yhteytesi. T.B. Joshua näyttää, kuinka mies nousee tuolistaan ja kävelee kauemmas 

pois.

 Muut jatkavat T.B. Joshuan kanssa laulamista ja ylistämistä, mutta kauemmas kävellyt mies ei ole 

paikallaan eikä laula heidän kanssaan – yhteys on katkennut mutta hänen paikkansa on siellä yhä. 

Oletteko ymmärtäneet? Opetus ja opinkappale, jonka olette tänään vastaanottaneet; monet teistä luulevat, 

että teillä ei ole enää paikkaa. Asia ei ole niin. Jos te olisitte tietäneet tämän jo pitemmän aikaa, te ette olisi 

juosseet Jumalaa karkuun vaan sen sijaan olisitte juosseet Jumalan luokse – kun teette syntiä. Joka kerran 

kun teet virheen, sinun on juostava Jumalan luokse sen sijaan että juoksisit pois Jumalan luota, 

koska paikkasi poikana on siellä vielä. Istumapaikka on siellä. Kiitos teille, kiitos hyvin paljon.
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Profeetta T.B. Joshua – Voiko kristitty vapauttaa itsensä demonista

Video: https://www.youtube.com/watch?v=PBJ4XDUu1YE

Hyvää huomenta! Hyvää huomenta!

Kiitos. Tiedän että voitte pitää periaatteestanne kiinni. Sinulla on yksi pöydällä. Olet nähnyt niin 

paljon. Jumalan mahtava voima kulkee ihmisten keskellä. Täällä on ihmisiä, jotka odottavat 

vuoroaan kertoa todistuksensa. Olen varannut aikaa kuunnella heitä.

Kyllä. Sitten on tämä voidellun veden ja uskonrannekkeen asia. Minun täytyy käsitellä niitä.

Kyllä. Minä saan niin paljon sähköpostia koskien tätä vapautumisen asiaa, joka on tapahtunut. 

Monet kysyvät, että voivatko he vapautua ilman pastoria, joka tekee vapauttamisen? Voitko 

vastaanottaa itsevapautumisen? Tämä on juuri se asia, miksi meillä on tämä [uskonranneke]. Tämä 

on syy siihen. Monet ihmiset tulevat kysymään apua ongelmiinsa. Voivatko he vapautua? 

Itsevapautua? Kyllä. Isolla alkukirjaimella kyllä. Jos olet kristitty. Sinä voit vapautua. Kun sanon 

itsevapautua, se tarkoittaa, että jos olet kristitty.

Voiko henkilö vastaanottaa vapautumisen tapaamatta pastoria tai profeettaa? Kyllä voit vastaanottaa

vapautumisen, jos olet kristitty. Sinulla on uskovana sama vaikutusvalta kuin uskovalla, joka 

suorittaa palvelustehtäväänsä vapauttamista toisille. Sinulla on sama vaikutusvalta kuin uskovalla / 

profeetalla /T.B.Joshualla, joka suorittaa palvelustehtäänsä vapauttamista toisille ihmisille. Sinulla 

on sama vaikutusvalta kristittynä. Kirjottakaa tämä muistiin. Jos olet kristitty, sinulla on sama 

vaikutusvalta uskovana kuin pastorilla/profeetalla, joka suorittaa palvelustehtäväänsä vapauttamista.

Suussa on voimaa. Sydäntemme usko vapautuu uskolla suustamme. Sinulla on sama vaikutusvalta, 

jos olet kristitty.

Avatkaa kirjanne Markus 16:17: ”Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he

ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, … ” 

Jeesus yksiselitteisesti lupasi niille, jotka uskovat Häneen, että he ajavat ulos riivaajia. Jeesus 

yksiselitteisesti lupasi niille, jotka uskovat Häneen, että he ajavat ulos paholaisia. Mitä tämä 

tarkoittaa? Se tarkoittaa, että voit vastaanottaa vapautumisen tapaamatta yhtäkään 

pastoria/profeettaa. Tiedän, että teillä on paljon kysymyksiä. Joten nyt kysymys kuuluu, miten tämä 

uskova ylipäätään on saanut demonin? Tuo on kysymys. Kyllä. Vaikka olet uskova se ei tarkoita, 

että et pystyisi tekemään vääryyttä. Se, että olet uskova, ei tarkoita, että et voisi tehdä virhettä.

Kertokaa naapurillenne: Se että olet uskova, ei tarkoita, ettet voisi tehdä vääryyttä.

Muistakaa mitä Raamattu sanoo 2.Kor.12:7: ”Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi,

on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi.”

Saatanan sanansaattaja eli paholaisen enkeli. Saatana ei tule ilman vääryyttä. Saatana ei tule ilman 

virhettä. Saatana ei koskaan kohtaa sinua, kun olet oikeassa. Kun olet väärässä, hän tulee. Koska 

vääryys on hänen ruokaansa. Ei virhettä, ei ruokaa. Ei virhettä, ei ruokaa. Ei vääryyttä, ei 

hyökkäystä. Ei virhettä, ei hyökkäystä. 

Kysymys tänään kuuluukin: voiko henkilö vapauttaa itsensä demonista? Se on kysymys. Tuo 

kysytään minulta usein: voiko henkilö vapauttaa itsensä demonista? Vastaukseni on isolla 

alkukirjaimella Kyllä! Jos olet uskova. Voiko henkilö vapauttaa itsensä demonista? Kyllä, se on 
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isolla alkukirjaimella kyllä, jos olet uskova. Jos olet uskova, sinulla on sama vaikutusvalta kuin 

uskovalla / pastorilla / profeetalla / T.B.Joshualla, joka suorittaa palvelustehtäväänsä vapauttamista 

toisille. Sinulla on sama vaikutusvalta.

Tehkää muistiinpanoja. Sinulla on sama vaikutusvalta kuin pastorilla / profeetalla / uskovalla, joka 

suorittaa palvelustehtäväänsä vapauttamista toisille. Mikä tekee sinusta uskovan? Usko 

Kristukseen! Mikä tekee sinusta uskovan? Usko Kristukseen.     Jos olet uskova ja katsomme 

2.Kor.12:7. Piikki lihassa. Piikki on hänen kipunsa, hänen sairautensa, mutta sairauden luonteella ei 

ole väliä. Sairauden luonne, olkoon syöpä, diabetes, munuaissairaus, . . ., sillä ei ole väliä. Mutta 

Raamattu sanoo vain: piikki hänen lihaansa annettiin hänelle kenen toimesta? Saatanan. Ja ennen 

kuin saatana voi antaa sinulle mitään, sinun on pitänyt tehdä vääryyttä. Ennen kuin saatana voi 

antaa sinulle mitään, sinä olet tehnyt virheen. Jos olette ymmärtäneet, nostakaa kätenne.

Raamattu selvästi ilmoittaa, että piikki on hänen lihassaan. Tuon piikin luonnetta ei ole mainittu. 

Olkoon se syöpä, diabetes, tai... ei, se on sairaus, demoni. Kuka sen antoi? Demoni [Saatanan 

enkeli]. Kyllä, demoni antoi sen! Ja ennen kuin paha henki, demoni, voi antaa sen, sinun on pitänyt 

harhautua hänen polulleen. Jos et ole hänen polullaan, se ei saa sinua kiinni. Tämän kaiken pitäisi 

osoittaa sinulle, että henkilö voi olla uskova ja tehdä virheen. Ja vääryyttä. Tämän kaiken pitäisi 

osoittaa sinulle, että itsevapautuminen: kyllä, jos olet Kristitty. Itsevapautuminen on mahdollista, 

jos olet kristitty.

Nyt, kuinka henkilö voi olla kristitty ja joutua demonin hyökkäyksen kohteeksi tai vaikutusvaltaan? 

Kuinka? Kuinka? Kuinka monta? Kuinka monta niistä on pastoreita? Kuinka monta niistä on 

piispoja? Kuinka monta? Kuinka tämä tapahtui? Hyökkäys. Jos olet Jumalan sanassa, ja se hallitsee 

suutasi, se hallitsee sydäntäsi. Ruokaa sielulle: 2. Aikakirja 12:7 : ”Kun Herra näki heidän nöyrtyvän, tuli 

Semajalle tämä Herran sana: "He ovat nöyrtyneet; minä en tuhoa heitä, vaan minä annan heidän hädin 

tuskin pelastua, eikä minun vihaani vuodateta Jerusalemin päälle Siisakin käden kautta. ” 
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T.B. Joshua – Älä kadota keskittymistäsi

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Y_bTYqNJW2c

[Laulua] Sometime discourages but not defeated...

Emmanuel – Jumala kanssamme! (Matteus 1:23)

Katsojat kotona, missä tahansa olettekin, Jeesus on siellä. Minne voisit mennä Hänen 

läsnäolostaan? Et minnekään. Jeesus on siellä! Kiitos ajastanne. Kaikki todistukset, kaikki viestit, joita 

olette tänään saaneet kuulla ja vastaanottaa koskien pelastusta [sielun pelastus eli ikuinen elämä]. Jälleen 

kerran, kerro naapurillesi: Olen pelastettu; Jeesus on minun Pelastajani.

Kaikki todistukset, kaikki viestit, joita tänään olette saaneet kuulla ja vastaanottaa koskien 

vapautusta [alkoholi, tupakka, viha, kateus, huumeet]. Kerron naapurillesi:

Olen vapaa; Jeesus on minun Vapauttajani. Kaikki todistukset, kaikki viestit, joita tänään olette saaneet 

kuulla ja vastaanottaa koskien parantumista [sairaudet]. Kerro naapurillesi: Olen parantunut; Jeesus on 

minun Parantajani. Olen täällä puhumassa ylläpidosta. Kuinka voitte säilyttää parantumisen, jonka olette 

vastaanottaneet. Kuinka voitte säilyttää vapautumisen, jonka olette vastaanottaneet. 

Kuinka voitte säilyttää pelastuksen, jonka olette vastaanottaneet. Säilyttäminen on hyvin, hyvin 

tärkeää. Jokainen voi ostaa auton, mutta kaikki eivät osaa huoltaa autoaan. Viimeiset viikot olen puhunut 
evankeliumista, koska olen havainnut, että jotkut kollegamme ympäri maailmaa, kun avaamme päivän 
sanomalehden havaitsemme, että Jumalan palvelijat (pastorit) ovat tehneet itsemurhan. Kristitty tekee 

itsemurhan? Miksi kukaan tekisi itsemurhan? Miksi pastori tekisi itsemurhan? He kantavat asetta ja 

ampuvat itsensä. Ja niin paljon tällaista. Miksi? Miksi kukaan tekisi itsemurhan? Halleluja.

Jos olet kristitty, mikä voi aiheuttaa paineen? Miksi joku on masentunut? Jos olet uskova ja 

Jeesuksen seuraaja. 

Johannes 16:33 "Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä 

on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman." 

Huomatkaa tämä: rauha. Minussa teillä on rauha. Maailmassa teillä on ahdistus. Muistakaa, että 

olette maailmassa, mutta ette ole osa sitä. Koska olette Kristuksessa, mutta elätte maailmassa. Niille

teistä, joilla on avain kieleen, te huomaatte, että tämä lause on raskaana. Jos osaatte tai yritätte 

ymmärtää lauseen tarkoituksen. Se ei ole vain sitä mitä luemme. 

Luetaan se uudelleen ja huomioikaa avainsanat: "Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi 

minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut

maailman." Huomioikaa, että siinä sanotaan "minussa teillä on rauha". Siinä ei sanota, että teillä on 

rauha. Te tiedätte, mitä ahdistus tarkoittaa. Kaikkea mahdollista. Se on nimeltään ahdistus. Kaikki 

hölmöt asiat. Ne asiat, joita et halua. Ne asiat, joista sinä valitat. Ne asiat, jotka aiheuttavat sinulle 

jännitystä ja painetta. Ajattele, mikä aiheuttaa sinulle jännittyneisyyttä ja painetta. "...mutta olkaa 

turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman." Se tarkoittaa, että se mitä näemme ja 

kysymme on jo annettu silloin. Ne ovat asioita, jotka on jo annettu. Parantuminen, jota pyydät 

itsellesi, on ongelma, joka on jo voitettu. 

Katsotaan 1.Kor.10:13 "Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus; ja Jumala on 

uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa 
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myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää."

Siinä sanotaan "yli voimienne". Meitä kaikkia kiusataan joka päivä, mutta Hän sanoo, ettei se mene 

yli voimiemme. Muistakaa se. Sanokaa: Älä kadota keskittymistäsi. Mitä ovat ne asiat, jotka saavat 

ihmisen kadottamaan keskittymisen? Ne ovat hölmöjä asioita. Hölmöt asiat jotka aiheuttavat jännitystä ja 

painetta. Ei ollut väliä sillä, mitä Jeesuksen elämässä oli menossa, Hän piti aina keskittymisensä. Sinä olet 

kristitty. Olet lukenut Raamattusi, Uuden Testamentin. Tiedät mitä tapahtui Jeesukselle. Kun hänellä

oli nälkä... ja kun hänet vietiin pois... ja mitä tapahtui Getsemanen puutarhassa. Ja mitä he sanoivat. 

Sinut on lähetetty, ei tekemään omaa tahtoasi vaan Isän tahto. Ja Hän hyväksyi sen. Ei ollut väliä, 

mitä Jeesuksen elämässä tapahtui, Hän piti keskittymisensä. Ihmiset saattoivat ylistää Häntä 

palmunoksilla - Hänen keskittymisensä säilyi samana. 

Näen joskus ihmisiä hermostuksissaan - lähes paniikissa. Kun et tiedä, minne olet menossa - 

tavoitettasi, et tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan, sinä alat panikoimaan, kun kriisi iskee. Kriisi 

kyllä tulee, mutta Raamattu sanoo, "...olkaa turvallisella mielellä, minä ole voittanut maailman." 

Mutta jos et tiedä minne olet matkalla, etkä tiedä kohdettasi, kun houkutus tulee, alat 

tarkastelemaan Jeesusta huonossa valossa.     Kun tiedät minne olet matkalla, ei ole väliä mitä sinulle 

tapahtuu puolessa välissä. Tiedättekö mitä tarkoitan puolella välillä? Se on se, missä olet ennen kuin

pääset luvattuun maahasi. MIDDLE = PUOLIVÄLI. Puolimatka. Se on paikka, missä olet ennen 

kuin pääset tavoitteeseesi - valtaistuimelle. Kun tiedät minne olet matkalla, mitä tahansa sinulle 

tapahtuu puolivälissä, se voi olla syöpä, houkutus, ahdistus, mikä tahansa, mikä tahansa, sanoo 

Raamattu. Kun tiedät minne olet matkalla, mitä tahansa sinulle tapahtuu puolivälissä, ei voi muuttaa

keskittymistäsi. 

Jumala ei ole niin kuin ihminen, joka valehtelee. Jos olet saanut ilmestyksen, jossa näet itsesi 

menossa tuolle portille, sinä pääset sinne varmasti. Mutta jos matkasi portille on mielestäsi sitä, että 

marssit punaisella matolla, olet väärässä. Jos olet saanut ilmestyksen, että tuo portti on sinun 

kruunusi, valtaistuimesi, luvattu maasi, ja jos luulet että sinä voit marssia portille punaisella matolla

etkä kohtaa ahdistusta, sairautta, houkutuksia, kärsimystä, etkä mitään kiusausta. Jumala sanoo, että 

sinä pääset portille ja sinä vain haluat marssia sinne. Kyllä, sinä pääset sinne sanoo Herra. Mutta 

Hän sanoo myös, "katsokaa olen antanut sinulle myös voiman polkea vihollisen maahan". Ja jopa 

jos juot kuolettavaa myrkkyä se ei sinua vahingoita, sen voiman Hän on antanut sinulle. Sinä poljet

käärmeitä, skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, kohtaat kiusauksia, ahdistuksia, kriisejä, 

sairautta ja Herra on antanut sinulle voiman niiden kohtaamiseen. 

Se että olet kristitty ei tarkoita, ettet kohtaisi haasteita. Kerro naapurillesi: Tulet kohtaamaan haasteita ja 

ahdistuksia. Juokse Jumalan luokse, älä juokse pois Hänen luotaan. Sen sijaan että murehdit ympärilläsi 

olevista asioista, tilanteesta, jossa olet, haasteista, ihan mistä vain - juokse Jumalan luokse. Hän on 

luvannut, ettei Hän salli sinun haasteittesi ja tilanteesi menevän sen yli, mihin olet kykenevä. Mistä tiedät, 

että ylennys on tulossa? Haasteet ovat informaatiota. Houkutukset ovat informaatiota. Jos joku suurempi 

on tulossa, toisten ihmisten hyökkäys tulee myös. Ja mitä suurempi on tuo hyökkäys, sitä suurempi lupaus 

on tulossa. Et vain voi kävellä lupauksen luokse ja ottaa sitä. Tuo hyökkäys voi olla sairaus, rajoitus, 

pettymys, houkutus. Jos olet kristitty, muista että Jumala on uskollinen. Jos olet Hänen kanssaan ja Häntä 

varten totuudessa ja uskossa, Hän ei koskaan salli haasteittesi, tilanteesi tai houkutuksesi menevän 

yli sen mihin kykenet. 
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Kun valtio kohtaa kriisin, valtion pitäisi tietää, että sen tulevaisuus on huonompi kuin syntimme. 

Eikä yksikään valtio kävele punaista mattoa pitkin parempaan tulevaisuuteen kohtaamatta 

suurempia haasteita. Jokainen suuri valtio ja edistynyt valtio, voimakas valtio tänään, on kohdannut 

hyökkäystä [ja meni sen läpi], ennen kuin pääsivät kohteeseensa. Tilanne jonka kohtaat - olet 

paikallasi - et liiku eteenpäin etkä taaksepäin, koska sinä väistät haasteita; meidän Jumalamme ei 

ole Jumala joka väistää haasteita. Olen täällä tänään, koska minun keskittymiseni ei ole muuttunut 

kaikkien näiden haasteiden ja tilanteiden keskellä. Sinä voit myös olla siellä, oman maailmasi 

keskipisteessä. Tiedän mihin olen menossa. Minä pääsen sinne, jos jatkan uskomista Häneen 

enemmän haasteiden keskellä. 

Hylkäämme paikkamme, kun haaste tulee. Ylistämme vähemmän, kun ongelmat tulevat. Alat 

valittamaan, miksi minä. Alat vertaamaan itseäsi toisiin - tuo mies on kristitty ja hän menee 

juopottelemaan,... ja kaikkea sitä. Mutta minä olen ylistänyt Jumalaa totuudessa ja hengessä. Miksi 

kohtaan näin paljon vastustusta? Kristitty joka mittaa kristityn elämäänsä tilanteensa perusteella, ei 

koskaan pääse tavoitteeseensa. Jos jatkat kristityn elämäsi mittaamista tilanteesi perusteella, et 

koskaan pääse tavoitteeseesi. Mittaat uskoasi sen perusteella, mikä on kulloinenkin tilanteesi. Kun 

tilanne tulee, sallit sen ohjata itsesi harhaan koko ajan; sinä annat tilanteesi vaikuttaa sinun ja 

Jumalan väliseen suhteeseen, kun sen tilanteen tarkoituksena on valmistaa ja vahvistaa sinun 

intohimoasi Jumalaa kohtaan. 

Kysy naapuriltasi: Mikä on tilanteesi? 

Se että olet kristitty, ei tarkoita, ettetkö voisi olla sairas. Kun tilanteet ja haasteet tulevat, älä juokse 

Jumalan luota, juokse Jumalan luokse. 

Kerro naapurillesi: Kun tilanteet ja haasteet tulevat, älä juokse Jumalan luota vaan juokse Jumalan 

luokse. 

[Laulua...]

Halleluja. Voitte istuutua. 

Sen sijaan että murehditte asioista ympärillänne, murehdit tilannettasi, joka luo stressiä ja jännitettä,

juokse Jumalan luokse. Tämä maailma on täynnä häiriötekijöitä. 

Sano naapurillesi: Tämä maailma on häiriötekijöitä täynnä. 

Ne häiriötekijät voivat maksaa sinulle sairautena, kehittymisesi rajoittumisena, työttömyytenä... 

Haluat juosta tähän suuntaan, häiriötekijä vetää sinua toiseen. Haluat juosta suoran kilpailun. Se on 

sitä, mitä Jumala haluaa meidän tekevän - juoksevan suoran kilpailun. Mutta kun sairaus tulee, 

juokset kovaa vauhtia suoraan. Mutta kun päänsärky tulee, joudut pysähtymään. Jos pystyt 

juoksemaan päänsärystä huolimatta, vauhtisi hidastuu joka tapauksessa. Se on häiriötekijä. Mikä 

aiheutti häiriötekijän - päänsärky. Alat juoksemaan, alat juoksemaan kovaa vauhtia eteenpäin ja 

sinulle tulee puhelu. Saat kuulla että jotain ikävää on tapahtunut. Mikä aiheutti häiriön? Huonot 

uutiset. Tämä maailma on täynnä häiriötekijöitä ja 24/7 tietovirta saa yksilön pois uraltaan. 

Tilanteesi aiheuttaa sinulle häiriötä. 

Sen sijaan että murehtisit asioista ja tilanteestasi, juokse Jumalan luokse, koska niin kauan kuin elät,

sinulla on se mahdollisuus. Ei tarkastusta, ei ylennystä. Ei testiä, ei ylennystä. Sinun testisi voi olla 

sairaus, ahdistus, takaisku, pettymys jne. Mikä on sinun oma testisi? Jeesusta testattiin 40 päivän ja 

yön paaston jälkeen, kun Hän tuli takaisin vuorilta. Eikä kenessäkään ole ollut vastaavaa voitelua, 
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Hänessä oli niin suuri voitelu ja kuitenkin saatana tuli houkutuksineen. Saatana ei tullut silloin, kun 

Jeesus oli menossa erämaahan. Saatana tuli kun Jeesus päätti 40 päivän ja yön paastonsa. Ja 

Hänessä oli suuri tuli. Ja saatana tuli tuon tulen ääreen ja puhui Jeesukselle. Ja Jeesus tiesi siinä 

tilanteessa haasteensa. Jeesus oli nälkäinen. Saatana ei tule luoksesi ilman, että olisi tarkkaillut, 

millaisissa haasteissa parhaillaan olet. Jos olet sairas, saatana tulee sen sairauden kautta ja alkaa 

puhumaan sinulle - sinä tiedät kuolevasi. Saatana sanoo, katso tuota henkilöä, hänellä on sama 

sairaus kuin sinulla. Ja saatana tappaa hänet. Saatana sanoo sinulle, katso tuota henkilöä, jolla on 

sama sairaus kuin sinulle. Ja sitten saatana tappaa tuon henkilön. Ja saatana jopa haluaa lähettää 

luoksesi lääkärin, joka vahvistaa, että olet kuolemassa. Lääkäri vahvistaa, että sinulla on sama 

sairaus kuin noilla 4-5 henkilöllä, jotka juuri kuolivat samaan sairauteen. Vaikka sinun sairautesi ei 

ole sama kuin noilla toisilla oli, sinä alat uskoa olevasi kuolemassa. 

Et pääse millään karkuun paholaista. Kysyt lääkäriltä neuvoa, ja hänkin antaa kuolemantuomion. Se on 

saatanan ääni. Saatana tulee sinun oman heikkoutesi kautta. Niin paholainen tuli myös Jeesusta 

kiusaamaan ja sanoi Hänelle, että hyvä, jos olet Jumalan Poika niin... minä annan sinulle kaiken tämän 

minkä näet, jos kumarrat minua. Meidän Pelastajamme ei ollut epätoivoinen, Hän oli nälkäinen, mutta Hän 
ei ollut epätoivoinen saadakseen ruokaa. Mutta sinä, sinä olet aina epätoivoinen löytääksesi ratkaisun. 

Sano naapurillesi: Pelastaja oli nälkäinen, mutta Hän ei ollut epätoivoinen saadakseen ruokaa.

Mutta sinä olet aina epätoivoinen ja kun olet epätoivoinen ratkaisun löytymiseksi, ja jos olet 

epätoivoinen minkä tahansa suhteen, sinua voidaan houkutella. Epätoivoisuus on haaste, joka 

sinulla on tällä hetkellä. Sinä et odota Jumalan aikaa, sinä et kysy Jumalalta, että mikä on tämän 

epätoivon tarkoitus? Epätoivo tarkoittaa miestä, joka ei koskaan sano: "Kiitos Jeesus!" vaan aina 

pyytää: "Anna minulle, anna minulle!". Jos on rukouksen aika, sinä sanot, "Jumala minulla on 

kipua. Paranna minut!" Mutta sinä olet tyystin unohtanut ne parantumiset, joita olet vastaanottanut 

menneisyydessäsi. Sinä heräät aamulla ja kävelet isäsi huoneeseen ja sanot: "Tarvitsen rahaa, minun

pitää päästä tuonne." Seuraavana päivänä uudelleen: "Isä, minulla on päänsärky." Isäsi sanoo, ettet 

koskaan sano "Hyvää huomenta!" Sinä jatkat kysymästä: "Anna, anna, anna, ..." Sanavarastossasi ei

ole sanaa "hyvää huomenta". 

Samaan tapaan kysy itseltäsi, kuinka monta kertaa aloitat sanomalla "Kiitos Jeesus", ennen kuin 

pyydät jotain? Kysy naapuriltasi: Kuinka monta kertaa aloitat sanomalla "kiitos Jeesus siitä, mitä olet 

tehnyt elämässäni; kiitos Sinulle, Jeesus, että pidät minut hengissä; Kiitos Jeesus", ennen kuin pyydät, mitä

olet Häneltä kysymässä? Epätoivo ei salli sinun sanovan "kiitos Jeesus" ennen kysymystä. 
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Todistuksia 1990- ja 2000-luvuilta

Allan: Menestys tekee ihmisille monia asioita. Minulle se toi, ei ainoastaan saavutuksia, vaan se toi 

ylpeyttä.

Kertoja: Jokainen koti, jonka Allan Youngblood rakensi, hän rakensi hyvin.

Allan: Haluna katsoa itseäni ja sanoa, että nämä saavutukset ovat ehdottomasti kaikki minun. En 

koskaan edes kuvitellut mahdolliseksi, että se olisi voinut olla Jumala, joka on ollut ohjaamassa 

elämääni taustalla.

Kertoja: Allanilla oli menestyvä rakennusliike, joka teki monen miljoonan dollarin arvoisia 

yritysrakennuksia ja ylellisiä kartanoita. Ja jokainen tiesi, että Allan Yonbloodin kanssa oli parempi 

olla väleissä.

Allan: Minusta tuli vihainen henkilö. Räjähtävä. Lähes siihen pisteeseen joskus, että se oli 

vaarallista. Vihasta tuli asia, joka hallitsi elämääni niin monella tavalla. Se antoi minulle voimaa. Se

antoi minulle aseman.

Kertoja: Ja vaikka Allan kävi kirkossa hänen uskomuksensa pitivät hänet kaukana Jumalasta.

Allan: Tapa jolla minä näin Jumalan. Hän oli jumala, joka näki kaiken, mitä minä tein. Jokaisen 

synnin, jonka olen ikinä tehnyt. Ja hän kirjoitti ne mahdollisesti kirjaansa taivaassa. Minusta oli 

mahdotonta ajatella Jumala rakkaudeksi, joka oli tuolla ulkona etsimässä sinua.

Kertoja: Sitten eräänä iltan uuden vuoden aattona Allan meni kirkkoon. Kun hän seisoi 

penkkirivissä hän sanoo, että hänen sielunsa siirtyi toiseen paikkaan, missä hän kuuli äänen, joka 

kuulosti kuin virtaavan veden ääni kuulostaa.

Allan: Kirjoitusten sana tuli minulle ja se sanoi: ”Jos sanot rakastavasi Jumalaa ja vihaat veljeäsi, et

ole muuta kuin valehtelija ja murhaaja.”

Kertoja: Sillä hetkellä hän katui syntejään ja koki Jumalan anteeksiannon. Jotain mitä hän ei 

koskaan aikaisemmin ollut kokenut. Allan vietiin pois kauniiseen kaupunkiin. Sen portti oli tehty 

marmorista.

Allan: Kun kävelin noiden porttien lävitse, mieleni ei voinut edes ottaa vastaan sitä, mitä sillä 

hetkellä näin. Olemmehan lukeneet kullalla päällystetystä tiestä – kyllä. Mutta nämä olivat erilaiset.

Ne olivat pysähdyksissä kuten moottoritie. Eikä näkyvillä ollut mitään fyysistä, joka oli liikenteen 

esteenä. Kun lähestyin tuota aluetta, näin valtavan vesiputouksen kuohuvan alas Jumalan 

valtaistuimelta. Jossa, niin uskon, virtaa elämän virta.

Kertoja: Sitten Allan kertoo, hän näki ystävänsä Jerryn. Hän oli kuollut muutama vuosi 

aikaisemmin rajussa lento-onnettomuudessa. Mutta tässä hänen näyssään Jerry ilmestyi normaalisti 

päällään sininen puku.

Allan: Jerry kääntyi ja piti kättään ylhäällä ja osoitti kohti Jumalan valtaistuimen yläosaan. 

Ajattelin, että niinkö, näenkö minä nyt Jumalan.

Kertoja: Muutama hetki myöhemmin, Allan sanoo, että hän seisoi missä oli aikaisemmin seisonut 

kirkon etuosassa. Allanin vaimo muistaa mitä tapahtui.

Barbara: En tiennyt mitä hän oli tekemässä. Se oli...tiedättekö, ajattelin että se on noloa. Hän on 

nukahtamassa.

Allan: Kulta, en minä aikonut nukkua. Ja en voi nyt kertoa, mitä minulle tapahtui, mutta joskus 

myöhemmin sitten.

Kertoja: Päiviä taivaallisen kohtaamisen jälkeen Allaniin vaikutti edelleen se, mitä hän muisti.

Barbara: Hänen koko asenteensa muuttui pehmeämmäksi. Se kova katse, joka hänellä oli ollut, oli 

mennyt.

Orig
in

al



260 / 335

Kertoja: Allan alkoi julkisesti puhua, mitä hänelle oli tapahtunut. Eräässä kokouksessa hän tapasi 

ystävänsä Jerryn lesken. Mies sinisessä puvussa, jonka hän oli taivaassa nähnyt. Kun Allan kuvaili 

tapahtunutta, Jerryn leski alkoi puhumaan. Hän kertoi, että oli antanut sinisen puvun hautajaisista 

vastaavalle laitettavaksi arkkuun. Vaikka hänen miehensä keho oli niin pahoin palanut. Tuo puku oli

sama puku, jonka Allan oli nähnyt Jerryllä yllään taivaassa. Tässä kohdassa Allan ymmärsi, miksi 

hän oli nähnyt ystävänsä taivaassa.

Allan: Mennäkseni takaisin kotiin kertomaan yhdelle naiselle. On olemassa Jumala, on olemassa 

taivas, on olemassa elämää kuoleman jälkeen ja Jerry on siellä.

Kertoja: Allan jatkaa kertomistaan toisille, että taivas on todellinen. Hänen uusin kirjansa on 

nimeltään ”monien vesien ääni”.

Allan: Jumalan suurin halu on, että sinä tiedät, kuka Hän on ja millainen Hän on ja kuinka paljon 

Hän rakastaa sinua. On mahdotonta olla rakastumatta Häneen, kun todella pääset siihen suhteeseen. 

Se on suurin suhde, jonka tulet koskaan tuntemaan.

Kertoja: Syyskuu 1996, hurrikaan Fran iskee Carolinaan. Myrskyn jälkimainingeissa georgialainen

palomies Rick Mongrief oli leikkaamassa sähkölinjoja Pohjois-Carolinassa. Hän oli talon katolla 

vetämässä virtajohtoa kaatuneesta puusta, kun johto katkesi. Hän horjahti taaksepäin ja päätyi 

asfalttiin pää edellä. Hänet lennätettiin terveyskeskukseen. Hänen vaimolleen Donnalle kerrottiin, 

että valmistautuu miehensä hautajaisiin.

Donna: Olin todella peloissani. Olin huolissani. Aivoissani kulki tämä kuva ja kysymys, kuinka 

voin kasvattaa kolme tytärtä yksin. Olen liian nuori leskeksi. Tuon tapaisia ajatuksia kulki 

mielessäni.

Kertoja: Rickillä oli useita katkenneista kylkiluita ja hänen aivonsa vuotivat verta. Kymmenen 

minuuttia sen jälkeen, kun hän oli saapunut sairaalaan, hän vaipui koomaan.

Donna: Hänet oli kytketty kaikenlaisiin laitteisiin ja koneisiin ja niin minä vain...minä vain katsoin 

häntä. Luulen olleeni shokissa. En voinut uskoa, että hän makasi siinä. Ja lääkärit vain sanoivat, että

voimme vain odottaa ja katsoa, mitä tapahtuu, että emme voi tietää. Minä uskoin rukoukseen ja 

tiesin, että Jeesus on parantaja. Omassa voimassani, tuolla hetkellä, minulla ei ollut voimia rukoilla.

Joten minulla oli uskovia ja ystäviä, jotka rukoilivat puolestani kuin myös Rickin puolesta. Että me 

voisimme päästä tämän ohi.

Kertoja: Rukoukset jatkuivat ja viidentenä päivänä Rick oli yhä reagoimatta. Ainakin se näytti 

siltä.

Rick: Minut vietiin Jumalan valtaistuinhuoneeseen. Se oli todellisempaa kuin te olette. Se oli niin 

todellista. Kaikki oli niin valkoista. Valkoisempaa kuin valkoinen. Ja minä olin vatsallani ja kasvoni

alaspäin Herran edessä ja minä näin Hänen jalkansa. Hänen jalkansa olivat hienoa ruskeaa 

messinkiä. En nähnyt hänen kasvojaan. Sitten Hän kysyi minulta: ”Mitä sinä haluat tehdä?” Ja minä

kuulin kirjoitusten sanat uudelleen ja uudelleen: ”Kenen raporttiin haluat uskoa? Haluatko uskoa 

Herran raporttiin vai lääkäreiden raporttiin?” Ja minä sanoin: ”Haluan elää. Haluan elää.” Ja Hän 

julisti Herran sanan. Ja Hän nousi ylös. Ja Hän taputti käsiään ja sanoi: ”Tämä riitää.” Ja kun Hän 

sanoi 'tämä riitää', minä aloin välittömästi tulla pois koomasta.

Kertoja: Hänen lääkärinsä sanoivat, ettei hän tulisi koskaan olemaan sama. Rick ja Donna uskoivat

toisin. Lääkäri sanoi: ”Olet maailman onnekkain ihminen. Nyt kun olet päässyt koomasta pois. Ja 

sinä paranet tänä syksynä hieman, mutta vie ainakin 60 kuukautta, mikä on viisi vuotta, jotta 

paranet 40%:iin.” Ja minä sanoin hänelle: 'ei rouva, en halua olla epäkunnioittava sinua kohtaan, 

mutta tämä ei vie niin pitkään. Herra tekee nopean työn.'
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Kertoja: Kuntoutuksen aikana Rick sanoo lukeneensa lauluja Raamatusta. Rick ja Donna liittyivät 

ystäviensä ja perheensä kanssa rukoukseen.

Rick: Minä uskoin rukoukseen. Ja minä uskoin parantumiseen. Me uskoimme, että ”hänen 

haavainsa kautta me olemme paratut.”

Kertoja: Joka päivä hänen terveytensä parani ja vain 27 kuntoutuspäivän jälkeen Rick oli tehnyt 

97%:sen palautumisen.

Rick: Kun tulin takaisin töihin sähköyhtiöön vuoden 1997 alkupuolella, tulin takaisin täyteen 

vastuuseen.

Donna: Jumalan uskollisuus tulee mieleeni. Että Jumalamme kuulee sydämemme välittömän 

huudon. Ja Hän kuuntelee ja Hän on uskollinen.

Rick: Upeat lääkärit, upeat sairaalat, mutta he tekivät kaiken minkä pystyivät mutta se oli Isän 

rakkaus, Hänen armonsa, Hänen myötätuntonsa minua kohtaan, joka salli minun elää tänä päivänä 

ja elää nämä 18 vuotta sen tapahtuman jälkeen.

Kertoja: Rick eläköityi myöhemmin sähköyhtiöstä ja hänestä tuli pastori. Hän arvostaa jokaista 

hetkeä vaimonsa ja perheensä kanssa. Ja hän ei anna mennä päivääkään antamatta kiitosta Jumalalle

hänen ihmeellisestä parantumisesta.

Rick: Jokainen päivä on uskomaton päivä. Jokainen päivä on...siinä on paljon mistä olla kiitollinen.

Minä vain kiitän Häntä siitä, että voin tänään paremmin kuin eilen. Olen kiitollinen tänään, että voin

seisoa. Olen kiitollinen tänään, että minulla ei ollut valtavaa päänsärkyä aamulla. Olen kiitollinen 

tänään, että pystyn hengittäämään omin voimin ilman koneita. Minä vain olen kiitollinen.

Aivan yhtäkkiä tunsin tämän kuuman repeämän. Sitten kaikki musteni. Matthew ja Nancy tekivät 

kovasti töitä ja juhlivat vielä kovemmin. He kokeilivat kaikkea elämässään kustannuksista 

piittaamatta. Paitsi mitä tulee Jumalaan.

Matthew: Tiesin, että Jumala on olemassa. Mutta siinäpä se oli.

Haastattelija: Siinäkö se oli?

Matthew: Siinä se oli.

Kertoja: Mutta kaikki muuttui yhdessä yössä marraskuussa 1992. Matthew ja kaksi hänen 

ystäväänsä olivat liikelounaalla. He olivat juuri lähteneet ravintolasta ja etsivät taksia, kun yhtäkkiä 

[aseen laukauksia]. Matthew ja hänen ystävänsä eivät aavistaneet mitään. Joukko heidän takanaan 

oli alkanut riitelemään ja kolme heistä oli vetänyt esiin yhdeksän millimetrisen Uzin ja alkanut 

ampumaan. Toinen Matthewn ystävistä sai luodin päähänsä ja kuoli välittömästi. Toinen säilyi 

vahingoittumatta. Matthew sai myös osuman päähänsä. Ja hän kuoli myös.

Matthew: Syvä pimeys. Valtava pelko. Jouduin paikkaan, jonka uskon, olevan helvetti. Sieltä 

puuttui kaikki mikä on hyvää. Minä tunsin kylmyyttä, jota ei voi sanoin kuvata. Ja tämä käsi tuli 

alaspäin minua kohden. Ja kun se tuli lähemmäs samalla tuli lämpö, se vain virtasi siihen 

huoneeseen, siellä oleva ilma, sillä alueella jolla olin tuli tämä kirkas valkoinen valo. Ja sitten tunsin

minua vedettävän ylöspäin. Kuulin tämän äänen joka sanoi: ”Ei ole sinun aikasi.”

Kertoja: Matthewta elvytettiin tapahtumapaikalla ja tuotiin paikallisen keskussairaalaan Atlantassa.

Nancy lensi sinne kotiosavaltiostaan Michiganista. Hänen ensitapaamisensa lääkäreiden kanssa oli 

murskaava.

Nancy: He sanoivat: 'Jos hän selviää yön yli, mihin on 30% mahdollisuus, sen jälkeen hän 

todennäköisesti tulee olemaan rullatuolissa.' Ja he eivät tienneet, koska kyseessä oli aivovamma, 

että tulisiko hänestä vihannes vai ei. He eivät tienneet. He sanoivat, että Matthew saattaisi joutua 

pysyvästi laitoshoitoon.

Kertoja: Nancy lähti käytävälle kävelylle tuulettaakseen päätään.
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Nancy: Edessäni aloin näkemään tämän pimeyden. Kammottava uutinen Matthewsta ja se oli vain 

kammottavaa tämä pimeys. Pimeys alkoi tulemaan päälleni, edessäni, se vain alkoi suurenemaan ja 

suurenemaan ja aloin putoamaan siihen pimeyteen. Minulla ei ollut mitään valtaa ja minä vain 

katosin pimeyteen. Silloin tunsin sen painavan käden oikealla olkapäälläni. Eikä käytävällä ollut 

ketään. Heti siinä tiesin sen olevan Jeesus. Menin heti suoraan Matthewn huoneeseen. Ja hänet oli 

kiedottu ja sidottu. Minä vain sanoin: ”Herra, tuo takaisin mieheni, vaikka hän olisi rullatuolissa. Ei 

sillä ole väliä, mutta tuo hänet takaisin sellaisena kun hän on sydämessään ja hänen 

persoonallisuutensa. Lupaan pysyä hänen kanssaan.”

Kertoja: Tuo lupaus tultaisiin koettelemaan. Matthew oli koomassa useita kertoja. Nancy eli 

tunnista toiseen. Näytti että kriisi seurasi toista. Mutta jokaisen kriisin jälkeen tuli toivon pilkahdus. 

Nancy: Näytti että joka tilanne oli kriittinen ja asiat vain kääntyivät. Hänelle laitettiin munuaisten 

dialyysikone. Sanottiin että hän olisi siinä kolme viikkoa. Kolme päivää. Asiat kääntyivät.

Kertoja: 27 päivän jälkeen Matthew heräsi koomastaan.

Nancy: Se oli uskomatonta. Se oli kuin olisimme uudelleen tavanneet. Mutta heti tuon yhteyden 

jälkeen hän heräsi. Ja minä sanoin, että se oli siinä. Nyt koko keskittyminen oli siinä, että saamme 

hänet takaisin jaloilleen. Jälleen kerran vastassa oli todennäköisyys, että hän pysyisi rullatuolissa ja 

että hän joutuisi laitoshoitoon.

Kertoja: Matthewn vasen puoli kehosta oli halvaantunut. Mutta vielä pahempaa oli vahingot hänet 

aivoissaan, mikä vaikutti hänen kykyynsä ajatella ja suorittaa aivan yksinkertaisiakin tehtäviä. He 

palasivat Michiganiin, missä Matthew aloitti kuntoutuksen. Yritettiin rakentaan hänen kehoaan ja 

mieltään uudelleen.

Matthew: Kuntoutus oli kivuliasta. Tarkoitan fyysisesti se oli kivuliasta, mutta älyllisesti se oli 

kivuliasta. Muistan tehneeni yksinkertaisia tehtäviä kuten toistaneeni aakkosia päässäni. 

Varmistaakseni, että osaan mennä a:sta z:taan. He opettivat minua ja auttoivat minua syömään.

Kertoja: Kaksi ja puoli pitkää vuotta Matthew työskenteli kivun läpi Nancy tukenaan. 

Kehittyminen oli hidasta. Lopulta Matthew pääsi rullatuolista ja alkoi kävelemään kainalosauvan 

avulla. Mutta palautuminen mielen osalta oli paljon hitaampi prosessi. Mutta Nancy muistaa oman 

lupauksensa pysyä Matthewn vierellä kaiken sen läpi.

Nancy: Älyllisesti hän ei ollut tässä päivässä. Hän eli lala-maassa. Joten, kyllä, oli hetkiä jolloin 

ajattelin, etten ollut valmistautunut tähän. Mutta muistan tehneeni lupauksen, joka oli vahvempi 

kuin mihin olin ryhtynyt.

Kertoja: He olivat niin keskittyneitä tehtäväänsä, että lähes kokonaan unohtivat kokemuksensa 

Jumalan kanssa.

Nancy: Ei ollut keskittymistä. Ei ollut keskittymistä. Kaikki oli vain Matthewta ja se kaikki oli vain

sitä, että enemmän...enemmän hoitoa hänelle.

Kertoja: Kunnes he muuttivat Floridaan. Eräänä päivänä Matthew tapasi naapurinsa ollessaan 

ulkona kävelyllä.

Matthew: Muistan ikään kuin katsoneeni ylös ja sanoneeni: ”Hei, tiedätkö onko näillä main yhtään 

hyvää seurakuntaa?” Ja minä katsoin vaimooni. 

Nancy: Mitä!? Emme me etsi seurakuntaa.

Kertoja: Mutta lopulta he päätyivät itäiseen palvelukseen.

Nancy: Me vain tiesimme sen. Molemmat katsoimme toisiamme. Tämä se on. Tämä on mitä 

tarvitsemme. Oli olemassa tämä rauha, tämä ankkkuri, tämä vakaus.

Kertoja: Vuosien myötä he alkoivat havaitsemaan, että Jumala oli ollut heidän matkallaan mukana. 

Tänään Matthew kävelee ilman tukea. Mielellisesti hän saavutti collegetutkinnon. Ja hän kirjoittaa 
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scifi-sarjaa, lasten kirjaa, jonka nimi on Johnny Rocket. Tämä kaikki on aika hämmästyttävää ottaen

huomioon, että luoti on yhä Matthewn päässä. Mutta tarinan iso ihme.

Matthew: Kun olin kuollut, en huutanut Jumalan puoleen. Hän tuli alas. Ja se oli Hänen oma 

kätensä, joka veti minut ylös. Ja Hän sanoo: ”Ei ole sinun aikasi.” Tarkoitan, että siinä on meillä 

rakastava Jumala.

Nancy: Ihme on siinä kuinka Jumala rakasti Matthewta niin, ettei Hän voinut jättää häntä helvettiin 

vaan toi hänet sieltä pois. Ihme on siinä kuinka Hän muutti Matthewn sydämen. Jumala vaihtoi 

oman sydämensä Matthewn sydämeen ja antoi omansa. Se on ihme.

Kertoja: Syyskuun 25. vuonna 2012. Poliisit seuraavat vihjettä. Mies jota he etsivät on sisällä 

kerrostalossa. Poliisi Ali Perez johtaa rynnäkköä.

Perez: Olin vastuussa tutkinnasta, jossa nainen havaitsi hänen kahden tyttärensä joutuneen 

hyväksikäytetyksi miesystävänsä toimesta.

Kertoja: Kun he lähestyivät kerrostaloa, Daniel Whitsak odotti aseenaan isokalipeerinen kivääri. 

Perez: Hän ei tullut avaamaan ovea. Potkaisin oven auki. Ovi lennähtää auki. Otan yhden askeleen, 

jolloin hän avaa tulen. Ensimmäinen luoti osuu vasempaan käsivarteeni. Aivan tähän. Keskelle 

vasenta käsivarttani.

Kertoja: Perez ja hänen partnerinsa vastaavat tuleen. Epäilty saa osumia, mutta jatkaa 

ampumistaan. Perez ei löydä suojaa. Hän saa lisää osumia ennen kuin hän ja hänen ampujansa 

tyhjentävät lippaansa. 

Perez: Se oli kilpajuoksu uudelleenlataamaan. Minulla oli erittäin suuria vaikeuksia ymmärtää 

tosiasia, että tämä on nyt se, kun kohtaan loppuni. Tässä minä kuolen. Ja minä tiesin, ettei ole 

mitään, mitä voisin tehdä muuttaakseni sen. Odotin saavani luodin päähäni millä hetkellä hyvänsä. 

Ja silloin tapahtuu tämä ihme. Meidän Herramme ja Pelastajamme Jeesus Kristus oli siinä. En 

nähnyt Hänen tulevat, mutta siinä Hän oli välissämme. Hän seisoi siinä jo, kun nostin katseeni. Se 

oli mahtavaa. Tiesin mitä oli odotettavissa. Joko minä lähden kotiin Herran luokse tai sitten minä 

lähden kotiin vaimoni ja lapsieni luokse ja tapahtui kumpi tahansa, minä voittaisin. Ja minä sanoin: 

”Herra, minä luotan sinuun täysin. Mitä sinä haluat minun tekevän tämän tyypin kanssa?” Ja minä 

katsoin Häntä. Hän nosti höyhenen. Siellä oli mustepullo ja Hän kirjoitti. Sitten hän laittoi 

höyhenen takaisin mustepulloon. Tämä muistilappu oli 3 * 5 tuumaa. Se lennähti pöydältä ilmaan ja

minä seurasin sitä katseellani. Tarkkailin sen lentoa ja se tuli tälle korkeudelle luotiliivini päälle. 

Otin sen ja luin. Siinä sanottiin: ”Haluan sinun siunaavan häntä.” Muistakaa, että kyseessä oli 

tyyppi, joka oli repinyt käteni lähes kokonaan irti, ampunut reiän kehooni, ampunut valvojaansa, 

kammottavasti hyväksikäyttänyt näitä kahta pientä tyttöä. Jeesus ei sanonut, että uudelleenlataa 

aseesi ja päätä työsi. Hän sanoi, että haluan sinun siunaavan häntä. Joten, katsoin pahaan tyyppiin ja

sanoin: ”Jumala sinua siunatkoon veli.”

Kertoja: Perez näkee enemmän näkyjä. Ennen pitkää hän huomaa, etä Whitsak tuijottaa häneen. 

Hän sanoo: ”Haluatko ryömiä ystäviesi luokse nyt?” Hänen käytöksensä oli muuttunut. Tänä 

päivänäkään en tiedä, näkikö hän Jeesuksen vai ei. Minulla ei ole ajatustakaan, en tiedä. Joten 

sanoin: ”Kyllä, olen valmis lähtemään.”

Kertoja: Whitsak auttaa Perezia etuovelle päin. Tähän mennessä apuvoimat olivat saapuneet ja he 

avasivat tulen. Whitsak perääntyy. Perez jää yksi. Ja ovi avautuu itsestään.

Perez: En ollut siinä kunnossa, että olisin voinut avata ovia tai kääntää kahvoja tai tehdä mitään sen

tapaista. Paha tyyppi ei koskaan päässyt ovelle asti. Pelastusjoukkue on portaiden alapäässä. 

Hekään eivät koskaan päässeet ovelle asti. Kuinka ovi oikein avautui? [Osoittaa sormella ylöspäin] 
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Jumala aukaisi oven.

Kertoja: Perez ryömii oviaukosta ja muistaa pelastusjoukkueen kantaneen hänet turvaan. Whitsak 

antautui lopulta ja hänet pidätettiin. Perez vietiin hätäensiapuun taistelemaan hengestään. Lääkärit 

kertovat hänen perheelleen. Hänellä ei ole mahdollisuuksia selvitä.

Perez: Kaikki polvistuivat sillä hetkellä ja alkoivat rukoilemaan. Eikä ainoastaan sairaalassa vaan 

poliisiasemalla ja osavaltion kaikilla poliisiasemille. Kaikki kävivät polvilleen ja alkoivat 

rukoilemaan, koska sana levisi kuin tuli. Ja olen elossa, koska rukouksessa on voimaa.

Kertoja: 27 leikkauksen jälkeen ja useiden tuntien piinaavien fysikaalisten hoitojen jälkeen Perez 

todistaa Whitsakin oikeudenkännissä. Hän käyttää hyväkseen tilaisuuden laajentaa armon mieheen, 

joka yritti tappaa hänet. Daniel Whitsak on tällä hetkellä vankilassa elinkautisella. 

Perez: Minä sain kolme minuuttiani Herran kanssa ennen tuomiopäivää. Ja jos saan joitan haavoja 

ja ruhjeita siinä sivussa ja jos menetän käteni, se on sen arvoista. Jokainen sydämen lyönti, jokainen

henkäys on lahja Jumalalta. Voi, olen niin kiitollinen. Olen kiitollinen saadessani olla tässä. Olen 

kiitollinen saadessani todistaa ihmisille, että Hän on totta. Että Jumala on todellinen. Että Jeesus 

rakastaa meitä niin kovin, kovin, kovin, paljon. Ja jos meille annetaan mahdollisuus, ennen kuin on 

myöhäistä, käydä polvilleen ja nöyrtyä Hänen edesään ja laittaa asiat oikeaan suhteeseen Herran 

kanssa, tehkää se!

Iranilainen musliminainen näkee Jeesuksen unessa

Lähde:   https://www.youtube.com/watch?v=0xpazuPoGcU  

Maapallolla elää 7 miljardia ihmstä, joista 2 mrd on kristittyjä ja 2,1 mrd muslimeja. Kaksi eri 

uskontoa ja kaksi hyvin erilaista näkökantaa. Fatima oppi totuuden näistä kahdesta uskonnosta, kun 

hän etsi aitoa suhdetta Jumalaan. 

Fatima: Sisälläni tunsin, että siellä roikkui iso kivi. Sydämessäni. Minä tunsin sen. Pystyn jopa 

kuvaamaan, miltä se näytti. Minkä kokoinen se oli ja miltä se näytti. Se oli todellinen ja se oli 

kivulias. Se oli jotain, joka veti minut alas ja jotain, joka ei antanut minun elää. Siinä ei ollut toivoa.

Ei ollut toivoa tulevaisuudesta.

Lukija: Fatima kasvoi Iranissa muslimiperheessä. 

Fatima: Muslimina oleminen ei ole valinta. Se peritään. Jos vanhempasi ovat muslimeja ja synnyt 

tuohon perheeseen, olet automaattisesti muslimi.

Lukija: Mutta Fatima vastusti vanhempiensa islamin uskoa. 

Fatima: Jo hyvin nuorella iällä aloin kyseenalaistamaan olemassoloa. Onko Jumala olemassa vai 

ei? Vietin tunteja ja tunteja ja tunteja miettien, miltä Jumala näyttää. Missä hän olisi? Perinteisesti 

islamilaisessa kulttuurissa tuollaisia kysymyksiä ei kysytä. Ne on tabuja. Jos kysyt tuollaisia 

kysymyksiä, sinua sanotaan "faithless" – sinulla ei ole uskoa.

Lukija: Kasvaessaan Koraanin jumala oli ainoa jumala, jonka Fatima oli tuntenut. 

Fatima: Se ei ole henkilökohtainen jumala. Hän on kaukainen ja hän on luoja ja kukaan ei tiedä, 

kuka hän on. Kukaan ei tiedä hänen luonnettaan. Kukaan ei tunne hänen suunnitelmiaan. Tiedät 

vain, että hän on tarkka moraalin suhteen. Ja päästäksesi taivaaseen sinun täytyy tehdä hyviä tekoja.

Hyvien tekojesi kautta pääset taivaaseen.

Lukija: Teini-ikäisenä Fatima katsoi tulevaisuuteen ennustamalla kahvinporoja lukemalla.

Fatima: Tein sitä muutaman vuoden. Kuten sanoin, etsin vielä Jumalaa. Ennustaminen ei johtanut 

minua Jumalan tuntemiseen. Siltikin minä etsin. Minulla ei ollut vaihtoehtoa. Jokin minussa ei vain 

antanut lepoa. Lopulta päädyin ajattelemaan, että Jumala, joko olet niin moninmutkainen, että en 
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voi koskaan tuntea sinua tai sitten olet aivan silmieni edessä enkä näe sinua. Ja muistan, että joka 

päivä itkin. Itkin ja pyysin Jumalaa näyttämään minulle itsensä. Katsoin aurinkoa. Oletko sinä 

aurinko? Onko tuo se, miten ilmestyt? Minne minun pitäisi katsoa? 

Lukija: Hänen huutoonsa vastattiin, kun Fatima sanoo, että Jeesus ilmestyi hänelle unessa. 

Fatima: Näin unta, että Jeesus ja minä kävelimme suljetussa puutarhassa. [Fatima: Minua alkaa 

itkettämään...kun muistelen untani.] Ja me kävelemme. Unessa ajattelen hänen olevan profeetta. 

Hän kävelee edellä ja minä seuraan. Ja hän sanoo: "Haluatko tulla kanssani?" Ja minä sanoin: 

"Kyllä." Hän sanoi: "Seuraa sitten minua." Unessa ajattelin mielessäni, että miten seurata henkilöä, 

joka on profeetta. Kuinka seurata henkilöä? Eikä hänen ohjeitaan? Sellaisia kysymyksiä tuli 

mieleeni. 

Lukija: Yö toisensa jälkeen Fatima näki unia Jeesuksesta, Jumalasta ja kirkosta. 

Fatima: Vanhoja kirkkoja, uusia kirkkoja, moderneja kirkkoja. Näin unta, että äitini ja koko 

perheeni pidimme toisiamme käsistämme kiinni kirkossa. 

Lukija: Fatima muutti USA:han ollessaan 20-vuotias. Hän tapasi työssään ystävän, joka kertoi 

Jeesuksesta.

Fatima: Hän kertoi, että hyväksyttyään Herran Jeesuksen, hän sai ilon ja rauhan. Nuo sanat vain 

hyppäsivät. Ajattelin, wau, tämä on hyvää. Ja hän sanoi, että joka kerta hän vastaanottaa sen. Että 

joka kerta, kun hän rukoilee Jeesusta, ilo ja rauha täyttää hänet. Minä ajattelin: "Minä haluan tuon. 

Minä haluan ilon ja rauhan. Ymmärrättekö...Kuka ei haluaisi."

Lukija: Joten Fatima meni kristittyyn kirkkoon. Ja nainen siellä kysyi...

Fatima: "Uskotko että Jeesus Kristus on Jumala?" Minä sanoin: "Sanoiko hän niin? Sanoiko hän 

niin? Sanoiko hän, että on Jumala?" Nainen kirkossa: "Kyllä hän sanoo." Minä sanoin: "Ok, uskon, 

että hän on Jumala. Usko vain, että minä kyllä huomaan, jos hän ei ole. Minä kyllä saan selville. 

Asiat jotka eivät ole totta, minä kyllä huomaan ne. Mutta minä annan kyllä Jeesukselle 

mahdollisuuden - ehdottomasti annan.” Nainen kirkossa: "Haluatko rukoilla pelastusrukouksen?" 

Ehdottomasti. Koska Jumala oli pehmentänyt minua niin, että olin valmis. Että olin pehmeämpi. En 

enää vastustellut. 

Lukija: Tuona iltana, vuosien etsinnän jälkeen, Fatima rukoili tullakseen kristityksi. 

Fatima: Asiat vain alkoivat muuttumaan. Se painava, painava, sydän. Se kivi, jopa terävä, kuinka 

terävä ja kivulias se olikaan. Se poistui. Se hävisi kokonaan. Tuona iltana, Herra, hän vain otti 

kätensä ja laittoi sen sydämeeni ja otti tuon kiven pysyvästi pois. Yksi merkittävä teko, jonka 

Jumala teki minulle, jonka Kristus teki minulle, oli se, että hän laittoi toivon sydämeeni. Pysyvän 

toivon. Ja kun opin tuntemaan Herraa enemmän, tietenkin hän antoi enemmän unia näyttääkseen, 

että kirjoitukset ovat tosia. Kaikki mitä luin, Jumala varmisti niiden totuuden. 

Lukija: Tänään Fatima, hänen veljensä ja äitinsä ovat kaikki kristittyjä. Fatima on kiinteistövälittäjä

ja opiskelee psykologiksi. Hän on myös naimisissa ja hänellä on kaksi lasta. Fatima ymmärtää 

muslimeja, jotka ovat uteliaita Jeesuksen suhteen. Ja niitä, jotka eivät todella ymmärrä, kuka Jeesus 

on. 

Fatima: Sanoisin, että älä sano ei vain siksi, että vanhempasi ovat muslimeja, isovanhempasi olivat 

muslimeja ja tämä on se, mitä sinulle on aina opetettu. Sinun täytyy löytää Jumala itse. Hän on 

saatavilla. Jos Jeesus sanoo, että hän on Jumala, niin hän todistaa sen. Kaikki mitä tarvitset on avoin

sydän. Salli Jeesuksen tulla sisään ja sitten sinä näet itse onko hän Jumala vai ei. 
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Lopputekstit

Herramme, Jeesus, haluaa sinun tulevan Hänen luokseen sellaisena kuin olet. Hän haluaa sinun 

tulevan luokseen siitä huolimatta, mitä olet elämässäsi tehnyt. Riippumatta siitä, mitä virheitä olet tehnyt. 

Hän on ystävällinen, ymmärtäväinen ja aina anteeksiantava. Hän välittää hyvin paljon jokaisesta meistä. 

Ehkä olet epävarma siitä, oletko antanut sydämesi kokonaan Herralle Jeesukselle. Ehkä haluat 

sanoa "kyllä" hänelle ensimmäistä kertaa. Tai ehkä haluat uudelleen omistaa elämäsi Herralle 

Jeesukselle ja aloittaa puhtaalta pöydältä tänään. 

Raamattu sanoo (apostolien teot 4:12) : " Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole 

taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman." 

Raamattu sanoo myös (Roomalaiskirje 10:9) : " Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi 

ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; " 

Jos haluat ojentaa elämäsi Herralle Jeesukselle ja laittaa toivosi ja uskosi Häneen, niin toistaisitko 

tämän rukouksen:

Rakas Jeesus,

Kuule minun rukoukseni.

Tiedän, että annoit elämäsi minun vuokseni, 

ja tiedän että olet elävä tänään. 

Anna anteeksi syntini. 

Tule sydämeeni ja rakenna koti kanssani. 

Kiitos että olet Herrani ja Pelastajani.

Aamen.

Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu" (Roomalaiskirje 10:13). 
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Jani Toro - Todistus

Minun pelastumiseni aika oli niin sekavaa, että en muista yksittäisiä päivämääriä. Olen luonnostaan 

tarkka päivämäärien, lukujen ja numeroiden kanssa, mikä vain osoittaa, miten demoninen ja 

maallinen olin pelastumiseni aikoihin. Vihollisella oli tuolloin jo tiukka, lähes kuristava ote, 

elämässäni. Olen niin kiitollinen tätä kirjoittaessani siitä armosta, jonka Jumala on minulle suonut 

Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta.

Täytyy ensin mainita, että eräs puolituttu opiskelijaystäväni puhui Raamatusta jo vuonna 2001, kun 

olin valmistunut yliopistosta. Niinpä hankin sellaisen itselleni vuonna 2002 ja allekirjoitin siihen 

nimeni ja vuosiluvun. Aloin tuohon aikaan lukemaan sitä iltaisin ja käytin Raamatun välissä ollutta 

pientä lukuohjetta. Jano Jumalan puoleen oli tuolloin olemassa vaikka en Häntä vielä tuntenut. 

Raamatusta sain rauhan tunteen, mikä kannusti lukemaan sitä - vaikkakin epäsäännöllisesti. En ollut

koskaan aikaisemmin uskonut Jumalaan tai mihinkään yliluonnolliseen vaikka sydämessäni olin 

aavistanut, että Jumala on olemassa. 

Aloittelin tuolloin työelämääni ja matkustin paljon, mikä aiheutti epäsäännöllisyyttä 

elämäntapoihini ja vähensi Raamatun lukemistani. Työelämä oli uuvuttavaa, koska minua ajoi 

menestymisen pakko. Olen aina ollut hyvä siinä, mihin ryhdyn - ja tehnyt sitä intohimolla. Niinpä 

raha, tittelit, tavoitteet, menestys, alkoholi, matkustaminen, maine jne. tulivat tutuksi. Mutta yhtä 

asiaa en ollut havainnut. Olin polttamassa itseäni loppuun. Tankista oli bensiini lopussa ja autolla 

oli vasta ajettu 25 000 km (olin tuolloin 25-vuotias). Tätä kirjoittaessani olen 40-vuotias.

Jouduin tekemään täydellisen elämäntaparemontin vuosina 2002-2012 eli aikaa meni 

vuosikymmen. Sinä aikana hyväpalkkainen diplomi-insinöörin työni vaihtui aluksi sekatyöksi ja 

vakiintui puhdistus-ja siivousalan työksi työntekijänä. Samalla matkusteleva elämäntapani muuttui 

pysyväksi asumiseksi Kajaanissa. Olin saanut tarpeekseni sekatyöstä ja päättänyt tehdä töitä 

puhdistusten ja siivoustöiden parissa eläkeikään asti. Toinen tärkeä päätös jonka tein oli se, että 

kristinusko on usko, joka kantaa elämääni. Se oli kokemuksen tuomaa varmuutta ja myös sydämeni 

kaipausta Jeesuksen puoleen. On ollut öitä, jolloin olen epätoivon vimmassa rukoillut, että Jeesus ei

jätä minua. Tämä on tietenkin nyt turhaa, koska tiedän, että Jeesus ei hylkää ketään (Joh.6.34).

Kun uudestisyntymiseni tapahtui 2008 Raahessa, katsoin tv:stä tv7-kanavaa. Tunsin sisälläni, että 

jotain on tapahtumassa, kun pappi piti saarnaansa seurakunnalle. Suljin silmäni ja makasin sohvalla,

kun Pyhä Henki tuli sisälleni kuin virtaava vesi. En ole kokenut vastaavaa sen jälkeen. Oloni oli 

niin hyvä. Olin kuin taivaassa. Olisin voinut olla siinä tilassa pitkään. Ymmärsin tuolloin, että jotain

pyhää ja yliluonnollista tapahtuu minulle juuri nyt. Myöhemmin minulle selvisi, mistä on kysymys. 

Sain tuossa hetkessä uuden elämän. Silmäni avautuivat, korvani aukenivat, sydämeni haavat 

parantuivat, Jeesus tuli elämään sisälleni ja Pyhä Henki alkoi ohjaamaan maallista vaellustani. Eikä 

elämäni enää ollut minun vaan elin sitä tästä eteenpäin Jeesukselle. Aikaisemmin olin elänyt 

elämääni itselleni, ystävilleni, vanhemmilleni, naapureilleni, mutta en koskaan Jumalalle. Olin toki 

joskus ohimennen ajatellut, että elämä on lahja, mutta se oli vain sanonta. Elämä ei koskaan ollut 

tuntunut lahjalta - koska olin elänyt sekulaaria, maallista, elämää, jota paholainen tunnetusti 

hallitsee.
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Olin rukoillut monesti Jumalalta, että hän päästäisi minut oravanpyörästä. En tiennyt tarkalleen, 

mistä oli kysymys, mutta olin alkoholisoitumassa, epätoivoinen, tapaturma-altis ja kaikki projektini,

joihin ryhdyin, epäonnistuivat. Konkreettisesti tunsin olevani häkissä, josta ei ollut ulospääsyä. Se 

tunne oli minulla joka hetki töissä, kotona, harrastuksissa, ystävien kanssa ja sukulaisten parissa - 

sanalla sanoen kaikkialla. Sain yhä vähemmän ja vähemmän tyydytystä niistä asioista, joita olin 

pitänyt ennen takuuvarmoina "kicksien" lähteinä. Mainitsen kaksi tärkeintä: urheilu ja alkoholi. 

Tuntui myös siltä, että minulla ei ollut voimia eikä intoa aloittaa uusia projekteja kuten 

aikaisemmin. Ennen minua motivoivat tavoitteet, mutta ei enää - lähes kaikkea kiinnostavaa oli 

tullut jo kokeiltua. Mitä oli enää jäljellä? Mitä tästä kaikesta melskaamisesta oli jäänyt käteen? 

Minäpä kerron mitä. Pullo. Viinapullo ja olutpullo. Ne pysyivätkin kädessäni yhä tiukemmin niin 

töiden jälkeen vapaa-ajalla kuin viikonloppuisin ja loma-aikoina. Olin 24/7 alkoholisti. Se oli jäänyt

kaikesta vaivannäöstäni käteen. Eipä ihme, että kyselin koko ajan, mistä tässä on kysymys? Miksi 

näin kävi? Kannattiko? En luottanut enää itseeni. Se maine, kunnia ja luottamuksen tunne, minkä 

iso palkkapussi ja hieno titteli olivat tuoneet, oli otettu minulta pois. 

Ikäänkuin Jumala olisi riisunut minulta vaatteet ja tarkastellut minua sellaisena kuin tähän 

maailmaan olin tullut - alastomana. Mitä jäi jäljelle? Arpeutunut nahka, epätoivoinen sielu, katkera 

sydän, surullinen mieli, toivoa vailla oleva yksilö. Miksi Jumala antoi kaiken tämän tapahtua? Näin 

jälkikäteen ajateltuna tiedän syyn. Tuolloin kirosin epäonneani. Minulla oli vielä sen verran voimia, 

että pistin pystyyn kapinan Jumalaa vastaan. En ollut vielä alistunut Herralle - olin itse itseni Herra. 

Jumala riisui kuitenkin minulta kaiken, mihin olin uskoni laittanut. Hän näytti kirjaimellisesti 

minulle, että tässä maailmassa ei ole mitään, mihin voin sijoittaa rahani tai laittaa uskoni. Se oli 

suurin siunaus vaikka näytti silloin kiroukselta. En olisi koskaan oppinut läksyäni, että maailmassa 

minulla ei ole mitään turvaa, jos Jumala ei olisi antanut paholaisen viedä minulta kaikkea, mihin 

olin sijoittanut ajatuksiani ja rahaani.

Tämä uusi ihminen, minä, alkoi tarkastella maailmaa Raamatun läpi. Hain tietoa netistä. Opin 

lyhyessä ajassa perusteet kristinuskosta ja siitä, että Jeesus Kristus oli kuollut syntieni 

sovittamiseksi. Ja synti oli juuri se minun akilleenkantapääni, jolle olen opetellut kääntämään 

selkäni. Aina se ei onnistu, mutta Herran lupauksen mukaisesti minä kadun syntejäni ja saan ne 

anteeksi. Kukaan ei enää vie Jumalan perheenjäsenyyttäni - olen Jumalan lapsi vaikka syntiä 

tekisinkin. Se on turvallisuuden perusta, jolle on hyvä rakentaa. Ja se on tärkeä asia tietää, koska 

sitä ei voi muuten käyttää. Sydämeeni on tullut valtava rauha ja kiitollisuus. Olin kuullut, että rauha 

tulee sydämeen (tunteet, kokemukset, omatunto), kun ihminen "oikeasti" tulee uskoon. Nyt tiesin 

omakohtaisesta kokemuksesta, että se on totta. Mutta että myös tuo valtava kiitollisuus! Käyn 

yöpuulle joka ilta ylistäen, kiittäen ja polvistuen kiitollisena Jeesuksen edessä niistä valtavista 

siunauksista, jotka Hän on minulle antanut ja joille olin sokea vanhassa ihmisessäni. Kiitos Herra, 

että olet avannut silmäni ja korvani!

Niin ja entä pullo? Viina ei maistu ja oluen hajukin yököttää tänä päivänä. Herra vei senkin turhan 

halun, mistä olen kiitollinen myös. Jos tarkkoja ollaan, Herra on palauttanut elämäni niille raiteille, 

joilta se lähti menemään vinoon. Nuorena minua ei kiinnostanut alkoholi eikä tupakka. Tupakka ei 

ole koskaan ollut minun juttuni, mutta alkoholi oli lähes koitua kohtalokseni. Niin paljon join 

yhdessä vaiheessa. Olen päässyt siis vapaaksi riippuvuuksistani ja olen päässyt myös vapaaksi 

vankilasta, jossa konkreettisesti elin. Tuo häkki on poistunut muistoistani, tunteistani ja 
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ajatuksistani. Sanalla sanoen olen vapaa Jeesuksen Kristuksen veren ansiosta. Paholainen oli 

päässyt rakentamaan mieleeni linnakkeita, jotka Jeesus romutti hetkessä Pyhän Henkensä kasteessa 

kohdallani. Kiitos siitä Herra! Kaikki asiat ovat siitä lähtien saaneet oikeat mittasuhteet ja rakennan 

elämääni Raamatun perustukselle. Se on ikuisesti pysyvä Jumalan sana, jota eivät maalliset voimat 

liikuttele.

Ja nyt kun olen saanut maistaa Herran hyvyyttä ja rakkautta, olen alkanut kertomaan Jeesuksesta 

myös muille. Lähinnä veljet ja isä ja jokunen kollega töissä tietävät muutoksesta elämässäni. 

Tämäkin on Pyhän Hengen johdatusta, koska aikaisemmin ajattelin, että suuri lähetyskäsky on 

kohdallani mahdoton toteuttaa. En mielestäni osaa tarpeeksi Raamatun jakeita ulkoa. Mutta Herran 

suunnitelma näkyy menevän omia ratojaan elämässäni. Ja sydämessäni tunnen, mitä minun pitää 

tehdä. Joskus Herra puhuu voimakkaasti mieleeni sanoja, jolloin on helppo olla kuuliainen. Joskus 

on hiljaisempaa, jolloin käytän aikani täyttääkseni itseni kirjoituksilla. Pyhä Henki käyttää niitä 

sitten joskus työkaluinaan. Tällä tavalla Herra on alkanut käyttämään minua, mistä olen erittäin 

kiitollinen. Jeesus todellakin on tie, totuus ja elämä - olen sen konkreettisesti nähnyt, kokenut ja 

tuntenut.

Niin ja pakko mainita tämä pelastusvarmuus, josta puhutaan. Olen luonteeltani tosikko, mitä tulee 

Jumalan sanaan. Siksi en ole edes ajatellut asiaa, mutta monille kristityille asia on arka. Jumala 

lupaa sanassaan, että joka suullaan tunnustaa Jeesuksen Kristuksen Jumalan Pojaksi (ja elämänsä 

Herraksi) ja sydämessään uskoo, että Hän kuoli syntiemme takia ja nousi kuolleista, hän ei joudu 

kadotukseen vaan hänellä on iankaikkinen elämä. Olen ottanut asian sellaisena kuin se on kirjoitettu

ja kuvitellut itseni jo taivaaseen monta kertaan. Tiedän, että minussa on pala ikuisuutta, koska olen 

pyytänyt Jeesusta asumaan sisälleni pelastusrukouksessa. Ja Jeesus on luvannut tulla jokaisen 

luokse ja aterioida hänen kanssaan (Ilm.3.20). Siksi tämä pelastusvarmuus ei ole ollut minulle 

puheenaiheena isokaan. Ehkä sillä tavalla, että voiko pelastuksen menettää tekemällä jotain niin 

kammottavaa, että Jumala ei anna anteeksi. 

En ole Raamatun tutkimisessa niin pitkällä, että osaisin varmuudella vastata tuohon. Kalevi Lehtinen on 

sanonut, että pelastuksen voi menettää vain siten, että hylkää Jeesuksen. Silloin Jumalalla ei ole 

mahdollisuutta pelastaa tuota yksilöä, koska sanassa sanotaan, että ei kukaan tule taivaan Isän luokse 

muutoin kuin Jeesuksen kautta.
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Jeff Fenholt - todistus

JEFF FENHOLT oli alkuperäinen Jesus kaikkien aikojen menestyksekkäimmässä rokkioopperassa 

Jesus Christ Superstar. Hän lauloi johtoroolissa Jeesuksena Original Broadway Cast -albumissa. Jesus 

Christ Superstar on myynyt yli 15 miljoona tupla-albumia. Jeffin kuva on ollut Time Magazinen ja 

Lifen etusivulla, Cosmopolitanissa, Voguessa ja Heavy Metal -lehdissä kaikkialla maailmassa. Jeff oli 

päävokalisti Black Sabbath -yhtyeessä vuonna 1985. Hänen tultua kristityksi on hän keikkaillut ympäri 

Meksikoa, Etelä- ja Keski-Amerikkaa, Australiaa, Uutta-Seelantia, Skandinaviaa, Etelä-Afrikkaa, 

Neuvostoliittoa ja Yhdysvaltoja. Jeff esiintyy viikoittaisessa omassa televisio-ohjelmassaan, jota 

katsotaan yli 100 miljoonassa kodissa U.S.:ssa ja joka näkyy kaikkialla.

Todistus:

Kasvoin ohiossa. Siitä on vaikea puhua, mutta kärsin lapsena väärinkäytöstä.

Muistan olleeni lukittuna puolivalmiissa ullakkotilassa, kun olin kolmen vanha. Muistan nukahtaneeni 

ja heränneeni kello 2 aamulla, kun kylmää vettä kaadettiin pääni päälle. Muistan myös joutuneeni 

hakatuksi niin kauan kunnes olin lähes tajuton. Kasvoin täynnä vihaa ja väkivaltaa.

Olin villi nuori. Ennen kuin pääsin teini-ikään olin osallistunut varkauteen, murtovarkauteen ja 

varastetuilla ajoneuvoilla huviajeluun.

Joten olin nuorisovankilassa, mikä oli kovaa. Kaikki katsoivat minua kuin joukko korppikotkia katsoo 

kuolevaa lammasta. En voinut soittaa kenellekään. Se oli kovaa.

Seuraavien viiden vuoden aikana olin välillä sisällä ja välillä ulkona siitä paikasta. Olen ollut osallisena

rokkibändeissä 12-vuotiaasta lähtien. Se oli minun pakopaikkani.

Aina kun en ollut “vankilassa”, tein rokkimusiikkia. Sain ensimmäisen rokkilevyni, kun olin 15-

vuotias. Levy Gone To Far pääsi top 40 -listalle Yhdysvalloissa ja oli ensimmäisenä Midwestissä. 

Seuraava hitti 1000 Devils seurasi. Silloin tapasin tulevan vaimoni, Reenin. Minulla oli jo menestystä. 

Tein noin 500-1000 dollaria viikossa ollessani high schoolissa keikkailemalla viikonloppuisin. 

17-vuotiaana lähdin kotoani ja aloitin collegen. Työskentelin rekkaterminaaleissa öisin ja menin 

collegeen päiväksi. Mutta sitten ajattelin, että tämä on liian kovaa, joten jatkoin uudelleen laulamista 

viikonloppuisin. Lähdin kesäksi rokkikiertueelle. Aloitin syventymään okkultismiin (salatieteisiin) ja 

osallistuin saatanallisiin rituaaleihin.

Pääsin CBS-levy-yhtiön palkkalistalle, kun olin 19-vuotias. Aloin ajattelemaan: “Ehkä en palaa 

collegeen enää. Jatkan tätä rataa ja teen konsertteja.” Kun olin keikalla San Diegossa, Californiassa, olin 

vain yhden yön pois. Olin ulkona kävelemässä, kun yksi tyyppi törmäsi minuun ja kääntyi ympäri ja kiroili 

minulle ja kutsui minua pitkätukkaiseksi koiraksi. No, meillä oli nyrkkeilyottelu kadulla. Minulle ei käynyt 

mitenkään, mutta kun jatkoin tietä pitkin kuulin kuinka joku saarnasi Jumalan sanaa. En ollut koskaan 

kuullut kenenkään puhuvan Jumalan sanaa aikaisemmin, joten se houkutteli minua. Kävelin paikalle ja 
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kuuntelin. Hän sanoi, että he tuovat bussin kirkolleen pitääkseen palveluksen. Jokin kosketti minua syvältä.

Muistan lapsena vankilassa kutsuneeni Jumalaa, mutta yhtä hyvin olisin voinut kutsua seinää, 

koska en tiennyt kuka Hän oli. Minulla oli tapana sanoa: “Jumala, päästä minut pois täältä, vapauta 

minut tästä.” Mutta sanani aina näyttivät palanneen takaisin tyhjinä. Olin etsinyt, kun tämä tyyppi alkoi

puhumaan Jumalan sanaa, joten menin hänen luokseen kirkkoon. Se oli helluntaiseurakunnan kirkko 

San Diegossa.

Menin bussiin kaikkien niiden juoppojen, huumeriippuvaisten jne. kanssa. Kun tulimme kirkolle, 

juopot tulivat alttarille hyväksyen Jeesuksen samalla kun pastori sanoi: “Haluan että hyväksytte 

Jeesuksen Pelastajaksenne.” Kuuntelin kaikkea mitä tapahtui, mutta naiset jotka puhuivat kielillä 

takanani, ihmetyttivät minua; En tiennyt mitä ajatellla siitä, mitä oli tapahtumassa.

Minulle tuli hyvin selväksi, että tämä pastori pyysi minua eteen myös. Ajattelin: “Tämä tyyppi ei päästä

minua pois ennen kuin hyväksyn Jeesuksen ja ainoa tapa päästä pois on bussi.” Joten ajattelin, että 

esitän hyväksyväni Jeesuksen ja menin eteen, jotta pääsisin kotiin. Kun seisoin alttarilla kysyin 

Jeesukselta: “Jos olet Herra, näytä minulle.” Aloin tuntemaan Jumalan voiman koskettavan sydäntäni ja

sieluani ja halusin itkeä, mutta pidätin kyyneleet. Lopulta tein päätökseni: Jeesus on Herra ja Pelastaja. 

Mutta kun polvistuin alas, pastori sanoikin: “Poika, nouse ylös. Et ole valmis hyväksymään Jeesusta 

Herraksi ja Pelastajaksi, katso itseäsi.” Hän antoi minulle kirjan ja sanoin: “Ota tämä ja lue se ja tule 

takaisin tänne viikon päästä, jos yhä haluat hyväksyä Jeesuksen, minä sallin sinun hyväksyvän 

Jeesuksen.”

Olin tottunut olemaan lavalla, joten käännyin häntä kohti ja sanoin: “En ota tätä kirjaa, koska en aio 

olla varas. Jos ottaisin tämän kirjan varastaisin sen, koska en koskaan astu jalallani tähän kirkkoon

enää.” Sitten heitin kirjan maahan ja kävelin ulos kirkosta. Kukaan ei pysäyttänyt minua; kukaan ei 

tullut luokseni. Olin täynnä katkeruutta ja epätoivoa. Olin sekaisin ja loukattu. Liftasin takaisin 

asunnolleni, jonka olin vuokrannut kuukausi sitten. Kun tulin sisälle valot olivat pois päältä. Menin 

polvilleni ja aloin rukoilemaan; Olin rikkinäinen. Olin oppinut kääntymään pois oman äitini ja isäni 

rakkaudesta. Kun henkilö tekee sen, hänestä tulee kylmä. En koskaan itkenyt minkään perään, mutta 

tuona iltana menin polvilleni ja huusin Jumalan puoleen.

Sanoin: “Oh, Jumala, halusin hyväksyä sinut, mutta he eivät antaneet minun tehdä sitä. Olin vankilassa,

olin hakattu, olin pahoinpidelty ja Sinä vapautit minut. Sinä annoit minulle äänen lahjana. Jumala, en 

tunne Sinua tai Jeesusta. En tiedä mistä tässä on kysymys eikä minulla ole mitään tarjottavana Sinulle. 

Olen rikkinäinen nuori mies, mutta annan Sinulle ääneni. Sinä annoit minulle lahjakkuuden ja minä 

annan sen takaisin.” Se oli ainoa asia, mikä minun täytyi antaa.

Jumala oli todistajani, kun valo täytti huoneen ja Läsnäolo tuli tuon huoneen kulmaan, jollaista en ole 

sen jälkeen kokenut uudelleen. Olin niin peloissani. Suljin silmäni, purin hampaitani ja laskin pääni. 

Ääni puhui sisälläni sydämessäni ja sanoi: “Sinä teet Jeesuksen osan Jesus Christ Superstar 
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tuotannossa.”

Olin kuullut tuosta näytöksestä. Single oli juuri tullut ulos ja myynyt 2 miljoonaa kopiota ja ihmiset 

olivat alkaneet puhumaan siitä. Huhuttiin, että siitä tulisi iso näytös. Reeni oli uudestisyntynyt Ohiossa,

enkä minä tiennyt siitä. Hänelle tuli sama ilmoitus rukouksessa samaan aikaan. Myöhemmin Reeni 

lensi Californiaan.

Menin CBS:lle L.A:han tapaamaan sen varapresidenttiä ja puhumaan albumistani. Mutta kun saavuin, 

hän oli mennyt lounaalle kahdeksi tunniksi ja minun täytyi odottaa. Ajan kuluksi, menin ulos kadulle ja

kysyin: “Miten teatteriin pääsee?” Aquarius Teatterin ulkopuolella oli tuhansia lapsia. Kysyin: “Mitä 

tapahtuu?” He sanoivat pitävänsä koekuvauksia konserttikiertueelle, Jesus Christ Superstar. Se oli 

avoin kaikille.

Pitkä tarina lyhyesti oli se, että minut lennätettiin New Yorkiin. Kun kävelin koenäytökseen, mies tuli 

luokseni. Hänellä oli kirkas keltainen tukka, kun uusi aalto ei vielä ollut muotia. Hän sanoi: “Olen 

näyttelyohjaaja ja haluan nähdä sinut lounaalla tänä iltana.” Minä sanoin: “Ei, et sinä ole.” Menin 

takaisin hotelliini ja puhelin soi. Se oli ohjaaja. Hän sanoi: “Olemme harkinneet sinua rooliin, mutta 

olemme päättäneet sinua vastaan. Olet vapaa menemään. Poistu.” Joten otin lentokoneen ja lensin pois. 

Kerroin Reenille: “En saanut osaa.” Hän sanoi: “Jeff, Herra puhui sydämeeni, että sinä saat sen osan.” 

Kolmantena tai neljäntenä päivänä puhelin soi ja tyyppi nimeltään Rick Gunnel kutsui minut New 

Yorkiin. Hän sanoi: “Olemme etsineet sinua kaikkialta maailmasta ja viimein löysimme sinut. Miksi 

menit kotiisi? “ Selitin hänelle lounaasta ja kaikesta ja hän sanoi: “No, se mies joka hylkäsi sinut, hän 

saa piakkoin kenkää, mutta haluamme sinut tänne. Sinä teet Jeesuksen osan.” 

Ensiesitys oli Pittsburgissa. Reeni ja minä emme voineet mennä edes lounaalle kaupungeissa, missä 

näytös esitettiin, koska ihmiset tunnistivat meidät. Sitten, eräänä yönä kun olin valmistautumassa 

menemään lavalle Boston Gardensissa, tunsin jonkin pahan läsnäolon ottavan vallan minusta 

näyttämön takana. Se otti minut valtaansa voimakkaasti. Minut täytti pelko ja voima samaan aikaan. 

Kaikenlaiset lihalliset ajatukset tulvivat mieleeni ja havaitsin, että jokin oli muuttunut, jokin oli 

kuluttanut minua ja ottanut minut valtaansa näyttämön takana.

Näyttelyjohtaja tuli ja sanoi: “Viisi minuuttia.” Katsoin häntä suoraan silmiin nähdäkseni huomaako 

hän muutoksen minussa, koska minä olin tuntenut tuon läsnäolon ottavan vallan. Hän ei sitä nähnyt, 

mutta kun menin näyttämölle, poliisikoirat jotka siellä olivat meitä suojelemassa hyökkäsivät 

kimppuuni. Ne aistivat, että jokin on pahasti vinossa. Menin näyttämölle. Seisoin katsomon edessä ja 

sana tuli minulle, jossa sanottiin, että saisin vaurautta ja menestystä. Ja että katsomo oli kuin leijona ja 

että minä olin leijonan kesyttäjä. Kun minä sivalsin piiskalla, ne hyppäävät renkaan lävitse, ja he 

tekevät, mitä minä halusin niiden tekevän.
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Läsnäolo oli minussa yhdeksän vuotta, aamuisin, päivisin ja öisin. Menin Broadwaylle ensi-iltaan sinä 

syksynä. Kun niin tein, kuvani laitettiin Time Magazinen etusivulle, olin keskiaukeamalla Voguessa, 

olin keskiaukeamalle Cosmopolitan Magazinessa, Japanese magazinessa, jne. Luin talouslehdestä, että

se tuotti 36 miljoonaa dollaria puolessa vuodessa ja että siihen ei luettu levy-yhtiön royalteja. Näyttely 

oli valtava menestys!

Kun olin Broadwaylla, käsittelin tätä Jeesus-asiaa joka ilta. Sanon vain, että muutamat erittäin 

häiriintyneet henkilöt tulivat takahuoneeseen. Eräs nainen tuli luokseni, kumartui eteeni ja sanoi: “Tuo 

aviomieheni takaisin.” Hänen miehensä oli kuollut sinä päivänä. Eräs sokea tyttö tuli takahuoneeseen 

kertomaan, että kun lauloin, hän näki mitä minulla oli päälläni ja mitä kaikki muut pitivät päällään. 

Kuitenkin, hän kertoi olleensa sokea syntymästään. Puhutaan suoraan, Jeesus ei ollut sen asian takana. 

Mutta minulla ei ollut haarniskaa eikä kilpeä. Vihasin kristittyjä. Kun kuka tahansa kristitty tuli 

todistamaan luokseni, sanoin: “Mene pois luotani.” Kiroilin ja nimittelin heitä.

Olin juopotellut ja käyttänyt niin paljon huumeita, että painoni oli tullut alas 128 paunaan. Juhlin yö

toisensa perään. Eräänä yönä vatsani alkoi vuotamaan verta ja aloin oksentamaan verta. Kun pääsin 

sairaalaan, minulla oli kaksi pinttiä verta sisälläni. Lääkäri sanoi Reenille, että minä tarvitsin lepoa 

kuusi kuukautta, joten vetäydyin Broadwayltä.

Kun menin kotiin Long Islandille, aloin vain oleskelemaan. Tein pari levyä, mutta lopetin työn teon 

yrittämisen, koska olin niin sekaisin huumeista. Eräänä yönä hakkasin vaimoni niin pahasti, että 

tyrmäsin hänet olohuoneen pöydälle kotonamme. Huumeissani katsoin häntä ja läpsäytin häntä pari 

kertaa ja sanoin: “No niin, herää jo.” Hän ei herännyt ja ajattelin hänen leikkivän kanssani. Meillä oli 

aina kukkia takan vaasissa. Otin kukat pois ja otin vaasin ja kaadoin kylmää vettä hänen päälleen. Hän 

vain makasi siinä. Haluatko tietää kuinka demoninen minä olin? En kutsunut lääkäriä. En soittanut 

ystävälle. En vienyt häntä ensihoitoon. Menin yläkertaan nukkumaan.

Seuraavana päivänä soitin hänen ystävilleen löytääkseni hänet. “Missä Reeni on? Onko hän luonanne? 

Piilotteletteko te häntä?” Hänen ysätävänsä sanoi: “Ei sinä hölmö, hän on sairaalassa.” Kun hän pääsi 

sairaalasta, hän tuli takaisin luokseni. Voitteko uskoa sitä? Hän toisteli Jeesuksen nimeä ja sitoi 

paholaista.

Meillä oli siipi talossamme Long Islandilla remontoitavana. Siellä tulisi olemaan työmiehiä kuuden 

viikon ajan. Kaikissa työkoneissa oli näitä Jeesus-tarroja. Menin Reenin luokse ja sanoin:”Mitä tämä 

on, kaikki nämä Jeesus jutut?” Hän sanoi: “No, sain arviot mitä sinä haluat, joten vuokrasin nämä 

tyypit ja he tekevät sen siiven tuohon rakennukseen.” Sanoin: “Haluan heidät ulos nyt heti.” Reeni 

sanoi minulle: “Jeff, joka kerta kun ihmiset tulevat meille noista porteista he kolminkertaistavat 

hintansa. Nämä tyypit antoivat hyvän arvion ja he eivät ryöstä meitä.” Nyt, tuo oli puhetta suoraan 

sydämeeni. Joten sanoin: “Ok, annan heidän tehdä töitä täällä.” En tiennyt, että urakoitsijalla, Nick 

Disipiolla, oli palvelustehtävänä vapauttaminen.
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Herra tiesi, että olin huutanut Hänen nimeään. Tämä tyyppi Nick Disipio kertoi myöhemmin, että hän 

erotti heti kävellessään taloomme, että siellä oli demoninen läsnäolo. En tiedä, miten hän sen teki...siellä 

oli vain sairaalaverhoja kaikissa 52:ssa ikkunassa, joten siellä näytti olevan keskiyö kello 12 päivällä, 

kynttilänjalkoja joka puolella ja outoja veistoksia Jeesuksesta ilman päätä. Makuni oli erittäin outo.

Heräsin eräänä päivänä juuri ennen puolta päivää, kuten aina tein, menin alakertaan, paidatta, paljon 

kultaa, roikkuvat pöksyt, saappaat, tukka roikkuen (yli vyötärön), valkaistuna kirkkaan valkoiseksi, jne.

Ajattelin meneväni sinne takahuoneeseen puhuakseni työmiehille kuten puhuin kaikille. Mutta kun 

tulin huoneeseen Nick katsoi minua ja sanoi: “Sinä esitit Jeesuksen Kristuksen osaa, nyt, haluatko 

tavata todellisen Jeesuksen?” 

Tulin niin täyteen vihaa ja raivoa, että kiroilin hänet pois. Se oli palvelijoiden huoneisto ja siinä oli 

liukuovi. Yritin peruuttaa liukuovetsta, epäonnistuin ja kaaduin lattialle. Se tyrmäsi ilmat pois minusta. 

Niin kovaa ja nopeasti minä peruutin hänen luotaan pois. Se oli sitä mitä henki teki minulle, Saatanan 

henki. Joten juoksin ja menin talon kaukaisimpaan osaan minne pääsin, joka sattui olemaan makuuhuone 

yläkerrassa. Lukitsin viidet eri ovet sinne päästäkseni. Siellä, pimeässä minä tärisin. Herra käsitteli minua. 

Lopulta päätin mennä takaisin alakertaan. Kävelin sisään ja sanoin työmiehille: “En hyväksy Jeesusta, 

mutta jos haluatte rukoilla, voitte tehdä sen puolestani.” Hiljaa kutsuin Jeesusta. He pudottivat vasarat 

kädestään, hyppäsivät alas ja laittoivat kädet päälleni, puhuivat kielillä. Osuin telineeseen. Tunsin kuinka 

paino lähti selästäni niin kuin maailman paino. Se oli niin kuin selkäni olisi auennut ja paino nostettu sieltä 
pois.

Sanoin: “Jos tämä on Jeesus, haluan hyväksyä Jeesuksen Herranani ja Pelastajanani.” Polvistuin siinä 

ja hyväksyin Jeesuksen Pelastajakseni. He ottivat minut mukaansa rantaan ja minut kastettiin.

Sen jälkeen minulla oli Herran jano, mutta minulla oli myös paljon ongelmia. Kaikki ystäväni olivat 

huumeriippuvaisia ja rock-ihmisiä. Minulle oli vaikeaa luopua heistä. Oli myös alueita, joilla en ollut 

antanut anteeksi elämässäni. Herra on ihmeellisesti vapauttanut minut huumeista ja alkoholista, mutta 

syvälle juurtunut katkeruus oli minulle vaikea asia käsitellä. 

Samaan aikaan kävin valtavaa hengellistä sotaa tahtoni puolesta. Minulla oli suuria vaikeuksia luopua 

monista asioista ja raha oli yksi iso asia. Ajattelin, että ainoa tapa tehdä rahaa oli maallinen rock-

musiikki. Mutta kun tein rock-albumia sen jälkeen, kun olin tullut Herran luoksen, paras ystäväni Felix 

Papilardi murhattiin. “Kaksi päivää ennen, olin todistanut hänelle ja hän oli hylännyt Kristuksen. 

Nyt hän oli kuollut. Pian sen jälkeen, rumpalini Gary Driscoll murhattiin.” 

Yritin sijoittaa kristittyihin sijoituskohteisiin ja minut ryöstettiin kahdesti kunnolla. Herra näytti 

minulle, että olin laittanut uskoni ja luottamukseni toisiin miehiin Hänen sijaan. Mutta jälleen kerran 

minä menin paniikkiin ja suuntasin tekemään rahaa maallisella rock-musiikilla. Joten arvatkaa kuka soitti 
minulle ensimmäisenä? Black Sabbath. Hyväksyin tarjouksen ja olin ryhmän johtovokalisti tammikuusta 
toukokuuhun 1985 ja kaiken aikaa ajatelen, että voisin olla “valo pimeydessä.” 
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Se ei toiminut. Lopulta tulin pisteeseen, missä sanoin: “Okei, olen ollut suurimmissa rock-ryhmissä 
maailmassa, mutta en tule siunatuksi niissä enää, koska en ole samaa henkeä.” Siinä pisteessä en tullut 
siunatuksi myöskään kristillisyydessä, koska en ollut mennyt kokonaan siihen mukaan. Olin kuin aasi 

seisomassa kahden heinäpaalin välissä nääntymässä nälkään, koska se ei osannut tehdä päätöstä. 

Joten sanoin itselleni: “Joko menet kokonaan maailmaan ja unohdat Jeesuksen tai menet kokonaan 

Jeesuksen kanssa.” Vei aikaa noin 1/10 sekunnin päättää; En voinut elää minuuttiakaan ilman 

Pelastajaani.

Kristuksen anteeksiantamisen ihmeellinen voima ja myötätunto on johtanut minut täysin uuteen 

palvelustyöhön niiden luokse, jotka myös kärsivät väärinkäytöstä tai ovat sidottuja katkeruuteen, 

väkivaltaan tai huumeisiin.

Jeff Fenholt may be contacted at

P.O. Box 5062

Balboa Island, CA

92662

tele/fax:

e-mail: fenholt@gmail.com

Rukoile vastaava rukous kuin tämä ja tarkoita sitä sydämessäsi niin pelastut:

Rakas Jeesus, anna minulle anteeksi syntini ja kapinointini sinua vastaan. Pyydän sinua tulemaan 

sydämeeni nyt ja tekemään minusta Sinun lapsesi. Lupaan uskoa Sinulle elämäni. Käännän selkäni 

pahuudelle ja vastaanotan Sinut Herranani. Jumala on minun Isäni ja Taivas on kotini. Jeesuksen 

nimessä, aamen.

Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, 

uusi on sijaan tullut. II Korinttolaiskirje 5:17
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Jennifer Fulwiler - todistus

Video: https://www.youtube.com/watch?v=rA3n2zZlLdw

Minun nimeni on Jennifer Fulwiler. Olen ollut koko elinaikani ateisti. Olen nyt kristitty. Luin netistä 
blogia nimeltään "kääntymisen päiväkirja", jossa kerrotaan kronologisesti ylä- ja alamäistä uskoon 
tulemisessa, kun on koko ikänsä ollut ateisti. En koskaan uskonut Jumalaan - en edes lapsena. Kun 
isäni tuli illalla lukemaan kirjoja minulle, uskoakseni olin silloin 4. tai 5. luokalla, silloin meidän joka 
iltainen lukeminen oli Carl Saganin Cosmos. Joten minä kasvoin hyvin tiede- ja päättelypainotteisessa 
sekä todisteisiin ja järkeilyyn perustuvassa ympäristössä. Uskoin siihen, mitä pystymme todistamaan 
todeksi. Esimerkiksi uskoin, että minulla on kädet, koska näen ne. Uskoin, että on olemassa musta 
aukko, vaikka en ole sellaista nähnyt, mutta koska tiede kertoo meille, miten materia liikkuu sellaisen 
ympärillä niin, että voimme tehdä siitä havaintoja. Joten sellainen järkeen perustuva 
maailmankatsomus on aina tehnyt minuun vaikutuksen ja on ollut minun elämäni perusta. 
Ennen kuin pääsin siihen pisteeseen, että saatoin todella uppoutua uskon tutkimiseen avoimella 
mielellä, jotain oli tapahduttava.

Minulle se tapahtui sen jälkeen, kun ensimmäinen lapseni syntyi. Katsoin alas ja ajattelin, että mikä on 
tämä lapsi. No, ajattelin että puhtaasta materiaalisesta ja ateistisesta näkökulmasta hän on kokoelma 
satunnaisesti kehittyneitä kemiallisia reaktioita. Ja havaitsin, että jos se on totta niin kaikki se rakkaus, jota 
tunnen häntä kohtaan, ei ole mitään muuta kuin   kemiallisia reaktioita aivoissani.   Katsoin alas lapseeni ja   
havaitsin, että se ei ole totta.   Se ei ollut totuus.   En tiennyt, mistä etsiä totuutta. Mutta se oli tilanne, joka 
laittoi minut tutkimaan aiheita kuten hengellisyys. Minä hankin silloin kirjoja buddhalaisuudesta ja kaikista 
uskonnoista lukuun ottamatta kristinuskoa. Uskoin, että mikä tahansa niistä saattoi olla totta pois lukien 
kristinusko. Mieheni, joka piti itseään piilokristittynä, sanoi, että minä saattaisin haluta kokeilla erästä 
maailman suurimmista uskonnoista. Sen perustaja väittää olevansa Jumala. Loppujen lopuksi se väite on 
todella helppo todistaa vääräksi, jollei se ole totta. Ajattelin silloin, että hyvä on, tuo on tutkimisen 
arvoinen huomautus. Olin niin läpikotaisin ateisti, että täytyy myöntää, että en tiedostanut enkä tuntenut 
niitä kaikkia hienoja kristittyjä ajattelijoita. Esimerkiksi Tuomas Akvinolainen tai Descartes. Meillä on 
historiassamme kaikki nämä hienot ajattelijat, jotka eivät olleet ainoastaan teistejä vaan kristittyjä. Ja 
olin itse asiassa hyvin hämmästynyt, kun löysin nämä älyllisesti hyvin määritellyt ja tarkat kirjat, joissa
kerrotaan heidän uskostaan järjen eikä tunteen näkökulmasta. Ja kun tarkastelin todisteita 
kokonaisuutena, aloin ajattelemaan jotain räjähdyksenomaista, joitain maailmaa muuttavaa 
tapahtuneen ensimmäisen vuosisadan Palestiinassa. 

Meillä on tämä mies nimeltään Jeesus, joka tulee alemman sosiaaliluokan alueelta ja joka hankkii 
itselleen muutaman alemman sosiaaliluokan seuraajan. Ja joka päättyy roomalaisten 
ristiinnaulitsemaksi. Ja kuitenkin hän aiheuttaa tuhansien ja tuhansien juutalaisten luopumisen 
perinteistään, joista he olivat pitäneet kiinni tarkasti tuhansien vuosien ajan. Ja kuitenkin nämä ihmiset,
jotka liittyivät siihen uuteen uskontoon, eivät hyötyneet siitä mistään näkökulmasta katsottuna. 
Kyseessä oli vainottu uskonto. Ihmiset jotka liittyivät tuohon uuteen uskontoon eivät pärjänneet niin 
kovin hyvin. Heidän tiedettiin menettäneen liittymisensä takia sosiaalisen asemansa ja usein he 
kohtasivat kuoleman. Mutta en ollut vielä vakuuttunut ja valmis kääntymään kristityksi, joten aloitin 
blogin ja kirjoitin sinne jokaisen vaikean kysymyksen, jonka saatoin keksiä. Laitoin ne kaikki sinne 
blogiin ja seurasin ateistien ja kristittyjen keskustelua niistä aiheista. 

Havaitsin, että meillä ateisteilla ei ole etulyöntiasemaa järjen alueella niin kuin olin ajatellut. Mutta se mitä 
havaitsin kristityissä oli se, että heillä oli samat tiedot tieteestä ja materiaalisesta maailmasta, aivan kuten 
meillä ateisteilla. Mutta heillä oli lisäksi kokonaiskuva ihmisen rakkauden kokemuksesta, voitoista ja 
toivosta ja he pystyivät perustelemaan asiansa eri tavalla toisin kuin ateistit, jotka eivät siihen pystyneet.
Vasta sen jälkeen kun olin tehnyt älyllisen päätöksen tulla kristityksi saatoin lopullisesti alkaa 
uskomaan sydämessäni. Kun asetin ylpeyteni sivuun ja sanoin, hyvä on Jeesus, minä juttelen tässä 
itsekseni, mutta minä haluan suhteen sinun kanssasi. Minä haluan tuntea sinut vaikka en tiedäkään, 
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miten minun pitäisi se tehdä. Tämä pala tuli sisälle elämääni. Tämä ilo. Koko olemukseni muuttui. Ei 
ollut epäilystäkään, etteikö kyseessä olisi todellinen asia. Nyt kun olen kristitty, en ole ainoastaan 
elävämpi vaan olen niin paljon älyllisesti elävämpi. Vihdoinkin mikään ei ole rajoitettua. Voin kysyä 
kysymyksiä tieteestä ja voin myös kysyä kysymyksiä hengellisestä maailmasta. Ja olen todella vapaa 
etsimään totuutta. 

”Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan 
sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen. Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän 
edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen; sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat
ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat 
Pyhän Hengen.” (Apostolien teot 8:14-17)

”Korkein ei kuitenkaan asu käsillä tehdyissä huoneissa; sillä näin sanoo profeetta: 'Taivas on minun 
valtaistuimeni ja maa minun jalkojeni astinlauta; minkäkaltaisen huoneen te minulle rakentaisitte, 
sanoo Herra, tai mikä paikka olisi minun leposijani? Eikö minun käteni ole tätä kaikkea tehnyt?' ” 
(Apostolien teot 7:48-50)

”Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat. Sillä minä
todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan; sillä kun he eivät 
tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet 
Jumalan vanhurskauden alle.” (Kirje roomalaisille 10:1-3)

”Mutta mitä se sanoo? "Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi"; se on se uskon 
sana, jota me saarnaamme. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, 
että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan 
vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.” (Kirje roomalaisille 10:8-10)

”Sanoohan Raamattu: "Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään."” (Kirje roomalaisille 10:11)

”Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, 
pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne.” (Kirje 
roomalaisille 12:1)

”Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, 
tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.” (Kirje roomalaisille 12:2)

”Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän 
hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.” (Kirje 
roomalaisille 8:1)

”Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on 
Hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha;” (Kirje 
roomalaisille 8:5-6)

”Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai 
alastomuus, vai vaara, vai miekka? Niinkuin kirjoitettu on: "Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken 
päivää; meitä pidetään teuraslampaina". Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen 
kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit 
eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu 
voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” 
(Kirje roomalaisille 8:35-39)

”Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?” 
(Kirje roomalaisille 8:31)
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Kirby - todistus

Todistukseni – Kuinka löysin Jeesuksen

Video:     https://www.youtube.com/watch?v=_8uStTjovsY  

Hei kaikille!
Minun nimeni on Kirby. Tervetuloa huoneeseeni, tervetuloa kanavalleni. Tänään on pääsiäinen. Tiedän 
mitä ajattelette. Kirby varmaankin kertoo Jeesuksesta ja muusta sellaisesta. Ja bla, bla, bla, bla. Tällä 
kertaa puhumme tosiasioista. Minun elämäntarinasta. Ja minun todistuksestani. Minulla on tarina ja se on 
kerrottava.

Nyt mennään. Synnyin Lontoossa Englannissa marraskuun viidentenä 1997. Minulla oli mahtava perhe. 
Me emme olleet tosikristittyjä vaan kävimme kirkossa yleensä sunnuntaisin. Tapasimme toisiamme 
pyhäpäivinä, mutta siinäpä se sitten olikin. 

Kun 9/11 tapahtui, perheemme elämä muuttui pysyvästi. Isäni työskenteli New Yorkissa ja onneksemme 
hän ei ollut World Trade Centerissä, kun ne sortuivat. Kadotimme yhteyden häneen kahdeksi tunniksi. 
Saimme puhelun isältä ja hän kertoi kaiken olevan hyvin. Mutta tuo tapahtuma sai hänessä aikaan todella 
vaikean masennuksen, joka vaikutti perheeseemme. Lopulta se johti vanhempieni eroon. Olin tuolloin 7-
vuotias. Veljeni ja minä muutimme Texasiin äitini kanssa, koska hänellä oli huoltajuus. 

Minä kävin paljon terapiassa ja rehellisesti sanottuna torjuin kaiken tapahtuneen mielessäni. En muista 
ensimmäisestä ja toisesta vuodesta juuri mitään, kun elimme täällä. Olin todella masentunut. Kahdeksan 
vuotiaana aloin käymään paikassa nimeltään Sky Ranch, joka on kristillinen leiripaikka, josta äitini oli 
kuullut radiossa. Siellä aloin oppimaan siitä, kuka Jeesus todella oli pelastajana ja henkilönä. Uskon, että 
tuo aika oli siemenien kylvämistä elämääni. Viidennelle luokalle päästyäni olin 10-vuotias. 
Tammikuun yhdeksäntenä päivänä tulin kotiin koulusta ja välittömästi, kun avasin kotioven, minulle tuli 
tunne, että kaikki ei ollut kohdallaan. Kävelin oviaukosta ja siellä oli veljeni, äitini, tätini ja isoisäni 
istumassa sohvalla. Muistan ajatelleeni, että miksi kaikki ovat täällä. Äitini sanoi minulle ja veljelleni, 
että käykää istumaan. Äitini katsoi minuun ja veljeeni ja kertoi, että isoäiti soitti tänä aamuna kertoen, että
isämme menehtyi tänään aamulla sydänkohtaukseen. Muistan istuneeni ja ajatelleeni, että tämä on vitsi. 
Ja sitten minä sanoinkin sen, että tämä on vitsi eikä ole hauskaa sanoa tuollaista vitsinä. Sitten katsoin 
ympärilleni ja kaikki olivat liikutuksen vallassa. Sillä hetkellä ymmärsin, että isäni on kuollut. En tule 
enää koskaan näkemään häntä.

Hän ei tule koskaan saattamaan minua alttarille. Hän ei tule koskaan olemaan kanssani 
päättäjäisjuhlissani. Hän ei tule koskaan olemaan kanssani häissäni. Hän ei tule koskaan olemaan 
kanssani elämäni tärkeimmissä tapahtumissa. Juoksin huoneeseeni ja lukitsin oven perässäni. Muistan 
tunteneeni niin paljon tuskaa. Niin paljon kipua. Käännyin välittömästi Jumalan puoleen ja kysyin: 
”Miksi?” Miksi otat isän minulta pois? Miten voit tehdä sellaista minulle? Sinä olet hirviö. Miksi vihaat 
minua? Mitä olen tehnyt väärin? Tämä ei ole reilua. Aloin vihaamaan Häntä. Vihasin Häntä. Vihasin 
Jumalaa, koska Hän oli ottanut isäni minulta. 

Olin 10-vuotias ja vanhempani olivat eronneet. Olimme muuttaneet ja sain nähdä isääni vain silloin 
tällöin. Ja hänen oli tarkoitus tulla kotiin tuona viikonloppuna, jotta veljeni ja minä saisimme viettää 
enemmän aikaa hänen kanssaan. Ja mikä teki asian vielä vaikeammaksi oli se, kun hautajaisviikonlopun 
jälkeen palattuani takaisin kouluun, siellä jaettiin lentolehtisiä, joissa ihmisiä kutsuttiin isä-tytär 
-tanssiaisiin. Muistan istuneeni pulpetissani ja minulle ojennettiin tämä tyhmä paperin palanen. Ja kaikki 
tulivat luokseni ja kysyivät, että aionko osallistua tanssiaisiin. Sanoin, että en, koska isäni kuoli juuri. 
Neljä päivää sitten. Vihasin Jumalaa. Vihasin Häntä. Olin niin vihainen. 
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Masennukseni tuli takaisin ja jouduin jälleen terapiaan. Minä olin toivoton. Aloin rakentamaan muureja 
sydämeni ympärille, koska en voinut luottaa ihmisiin. En päästänyt ihmisiä elämääni, jotta en taas kerran 
tulisi loukatuksi. Lopulta minä sitten tavallaan lakaisin kaiken nurkkaan ja sanoin Jumalalle, että hyvä on.
Unohdetaan tämä mitä on tapahtunut ja mennään eteenpäin. Minähän edelleen kävin siellä kristillisellä 
leirillä. Sitten menin kahdeksannelle luokalle ja siellä minua alettiin kiusaamaan ja kiusaaja oli minun 
todella läheinen ystäväni. 

Se oli sellaista passiivis-aggressiivista kiusaamista. Hän tavallaan sanoi asioita, jotka saivat minut 
tuntemaan oloni epävarmaksi. Tunsin olevani alempiarvoinen häneen verrattuna ja hän jatkuvasti petti 
minut ja sai oloni tuntemaan surkeaksi. Tunsin olevani niin yksinäinen, kun tulin kotiin. Ja tunsin vain 
vihaa itseäni kohtaan. Ajattelin, että en ole tarpeeksi kaunis enkä tarpeeksi fiksu. Ja että kukaan ei välitä 
minusta. Halusin tappaa itseni. Tulin kotiin illalla ja kirjoitin päiväkirjaa tapahtumista. En tiedä missä se 
nyt on. Ja kirjoitin päiväkirjaani, kuinka toivoin haluavani tappaa itseni. Toivoin olevani kuollut. Minä 
olen mennyttä. Sitten itsemurha-ajatukset alkoivat todella vaikuttaa elämässäni. 

Samaan aikaan kävin koulua ja esitin, että kaikki on hyvin. Olin ilopilleri aivan kuten näette, miten 
iloluonteinen olen. Se oli minun näytöstäni. Minä esitin asioiden olevan hyvin. Pidin yllä esitystä, että 
kaikki on hyvin eikä mikään ollut vinossa. En antanut kenenkään tietää. En antanut kenenkään ymmärtää,
miten asiat oikeasti ovat. Minä olin nuori, joka ajatteli sellaisia asioita, joita ei siinä iässä pitäisi joutua 
ajattelemaan. Ja oli hetkiä, jolloin tosissani mietin, että tänään on se ilta, kun teen sen. Minä tapan itseni 
tänä iltana. Tänä iltana se tapahtuu. 

Joka kerta kun olin tosissani päätökseni kanssa, jokin sanoi mielessäni, että vielä yksi päivä. Odota vielä 
yksi päivä. En ymmärtänyt tuolloin, että ääni kuului Jumalalle. Päässäni kuului tämä ääni, joka sanoi: 
”Vielä yksi päivä.” Vielä yksi päivä. Vielä yksi päivä. Sinä pääset tämän yli. Vielä yksi päivä. Asia on nyt 
päivänselvää, koska minähän kerron tässä tarinaani.

Sitten menin kesäleirille viimeisenä kesänä ennen yläastetta. Oli keskiviikkoilta ja menossa oli Herran 
ylistyslaulua ja rukoilua. Ja lauloin niitä lauluja, jotka olen laulanut monta kertaa aikaisemminkin. Ja 
blah, blah, blah. Kyllä te tiedätte, mitä siellä tapahtuu. Ja sillä hetkellä kun lauloimme ylistyslauluja... 
Minä luultavasti alan itkemään ilosta nyt, kun kerron tuosta hetkestä. Ylistimme siinä Herraa ja tunsin, 
että . . . Ei ole sanoja kuvaamaan sitä muutoin kuin, että se oli täydellinen euforia. Koko kehoni valtasi 
täydellinen euforia. Ja tunsin, että Jumala oli siinä aivan edessäni. Ja se oli kuin... Minä vain toivon, että 
voisin kuvailla tapahtumaa paremmin, mutta en pysty siihen. Siitä mitä tapahtui ja mitä tunsin sillä 
hetkellä, mutta en pysty siihen. Se oli kuin Pyhä Henki olisi vallannut kehoni. 

Aika pysähtyi ja Jumala oli Kirby. Ja minä ihmettelin, että Jumala puhuu minulle. Minä kysyin, että 
Jumala, puhutko sinä minulle. Se oli ihmeellistä ja se oli hämmentävää. Jumala kysyi minulta, että mitä 
aion tehdä elämälläni. Ja Hän kysyi myös, että miksi ajattelin niitä ajatuksia ja että miksi tunsin niitä 
tunteita. Minä vastasin Jumalalle, että olen rakentanut suojamuureja sydämeni ympärille niin pitkään, 
etten voi luottaa Sinuun. En voi luottaa keneenkään. Kerroin Jumalalle, että yritän ratkaista kaikenlaisia 
ongelmia itsekseni ja samalla esitän olevani täydellinen. Ja esitän, että kaikki on täydellistä, koska en 
halua ihmisten näkevän minun olevan heikko. Ja että minä haluan kuolla. Ja että minun tarinani on jo ohi. 
Ja että vihaan elämääni ja olen onneton sekä kyllästynyt vertaamaan itseäni toisiin ihmisiin. Ja yritän 
miellyttää kaikkia. Ja että yritän tehdä elämästäni täydellistä, mutta se ei ole sitä. 

Aloin ymmärtämään näitä asioita ja aloin saamaan ilmestystä asioista. Minä kerroin Jumalalle, että 
siltikään en tiedä, mitä minun pitäisi tehdä. Ja Hän sanoi, että anna se minulle. Heitä se pois harteiltasi – 
anna se kaikki minulle. Ja minä sanoin, että en luota sinuun. Ja Jumala sanoi, että Kirby, olen ollut kaiken 
aikaa sinun kanssasi. Ja Hän näytti minulle, miksi asiat ovat menneet sitä rataa kuin ne ovat menneet. 
Kuten se mitä tapahtui isälleni. Asioiden oli tapahduttava niin kuin ne tapahtuivat. Ja Jumala kertoi, että 
pahuus ei ole hänestä lähtöisin. Hän ei ole paha. Hän on rakkaus. Pahuus on ihmiskunnan virheiden 
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seurausta. Minä en loukkaa sinua Kirby vaan ihmiset niin tekevät – Minä rakastan sinua. Ja Minä haluan 
rakastaa sinua. Ja haluan sinulle kaikkia niitä ihmeellisiä asioita, joista olet unelmoinut. Haluan, että 
tunnet olevasi rakastettu ja iloinen. En halua sinun seuraavan tämän maailman tapoja. 

Sillä hetkellä ymmärsin, että aina kun keskitän katseeni Kristukseeni ja joka kerran kun ylistän Häntä ja 
joka kerran kun olen kesäleirillä, minä tunnen Jumalan, tunnen iloa, tunnen todellista onnellisuutta. 
Tunnen olevani kokonainen. Sanoin Jumalalle, että olen kyllästynyt teeskentelyyn ja että haluan keskittyä
Sinuun ja elää Sinulle. Koska joka kerran kun olen kesäleirillä ja keskityn Sinuun, olen iloinen. Minä 
haluan sitä ja olen kyllästynyt olemaan masentunut. Ja haluan olla iloinen. Jumala sanoi, että sinä saat 
sen. Ja tuolla hetkellä todella ymmärsin, mitä Kristus oli tehnyt puolestani. Hän kuoli puolestani. Hän tuli 
tähän maailmaan ja kuoli kaiken sen puolesta. Kaiken sen mitä olen tehnyt väärin. Kaiken sen synnin 
puolesta. Kaiken sen vihan, kivun, huolen ja masennuksen puolesta – Hän kuoli sen vuoksi. Hän voitti 
kuoleman, jotta minä voisin elää Hänen kanssaan tässä ilossa ja rakkaudessa. Minä ajattelin, että tuota 
minä haluan. Ja kun ymmärsin asian, minä aloin itkemään ilosta ja aloin hyppimään ja huutamaan 
ylistystä – olin maailmani huipulla. Ajattelin tuolla hetkellä, että Jumala sinä olet hyvä isä. 

Jumala sinä rakastat minua silloinkin, kun tunnen että maailma vihaa minua. Sinä rakastat minua 
silloinkin, kun ihmiset vihaavat minua. Sinä rakastat minua silloinkin, kun minä itse vihaan itseäni. 
Jumala sinä rakastat minua. Kaikki tulivat luokseni ja kysyivät, että Kirby oletko kunnossa. Sanoin, että 
olen. Olen juuri hyväksynyt Hänet sydämeeni. Ja se oli kuin elokuvissa. Me juoksimme ovesta ulos ja 
huusimme ylistystä Herralle, koska Pyhä Henki oli niin selvästi paikalla ja säteili meistä kaikista. Minä 
huusin vain, että Jeesus!

Kun tulin kotiin sen jälkeen, ajattelin, että me teemme tämän yhdessä Jumala. Minä aion elää sinulle. 
Enkä sano, että kristityn elämä on ollut helppoa sen jälkeen. Enkä sano, että elämäni olisi ollut täydellistä 
sen jälkeen. Koska se ei ole sitä. On hassua, kun luulemme, ettei Hän ole juuri paikalla, mutta sillä 
hetkellä kun käännymme Hänen puoleensa ja Hän vapauttaa meidät siitä tilanteesta, havaitsemme, että 
Hän on ollut läsnä koko sen ajan. Kuten sanoin, että sen kesäleirin jälkeen palattuani kotiin lupasin 
Jumalalle, että minä aion elää sinulle Jeesus. Löysin oman kirkkoni. On hullua, kuinka niin monet 
ystävistäni ovat eksyksissä. Ja olen niin kiitollinen siitä, että Herra on ollut kanssani läpi yläasteen. Ja 
kuinka Herra on antanut minulle niin paljon hyviä ystäviä ja mahdollisuuksia palvella Häntä. Ja oppia 
lisää Hänestä ja Hänen uskollisuudestaan. Ja olen oppinut, että minulla ei ehkä ole maallista isää, mutta 
minulla on isä taivaassa, joka rakastaa minua. Ja että Hän on ollut koko ajan kanssani ja tietää kaiken 
minusta. Ja että emme voi piilotella mitään Häneltä ja että Hän haluaa antaa kaiken meille ja 
enemmänkin. Hän haluaa antaa meille sydämemme kaipaamat asiat. 

Minulla ei ehkä ole maallista isää, mutta minulla on isä taivaassa, joka rakastaa minua mittaamattoman 
paljon enemmän. Ymmärrän, että äärellinen ihmismieli ei voi ymmärtää ääretöntä Jumalaa. Ja että saattaa
näyttää pelottavalta luottaa Jumalaan. Mutta se on kuitenkin elämäni päätös. Ja Hän ei estä minua 
saamasta mitään hyvää asiaa. Ja on totta, että en ole aina onnellinen ja saatan käydä läpi masennusta ja 
ahdistusta – koettelemuksia ja haasteita. En ole aina onnellinen, mutta olen aina iloinen, mitä tulee 
Herrani ja Jumalani palvelemiseen. Ja minä olen iloinen, onnellinen ja elossa sen takia, että Jumala on 
hyvä. Minä voisin jatkaa loputtomiin siitä, mitä on tapahtunut sen jälkeen. Mitä Herra on opettanut 
minulle ja mitä koettelemuksia Hän on ollut todistamassa kanssani. Ja sitä kuinka Hän on muokannut 
minusta sanan naisen. Ja minä haluan rohkaista teitä kaikkia etsimään Häntä. Hän haluaa, että kaikilla 
olisi halu etsiä Häntä ja että kaikilla olisi suhde Hänen kanssaan. Ja sitten Hän ilmestyy sinulle. Sitten kun
ymmärrät, että Jumala ei ole paha. Jumala on rakkaus. Ja että meidän ei tarvitse olla täydellisiä, jotta 
voimme tulla Herran luokse. Me voimme olla rikkinäisiä ja Hän haluaa korjata meidät ja puhdistaa 
meidät. Ja Hän haluaa auttaa meitä tulemaan sellaisiksi kuin Hän alunperin meidät loi.

Uskoitpa tai et siihen, mitä olen tässä kertonut, minä tiedän, että se on totta. Minä olen käynyt läpi paljon
asioita ja olen tässä kertonut lyhennetyn version kaikesta siitä. Siitä mitä olen nähnyt, kokenut ja elänyt. 
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Ne ovat asioita, joista saatat ajatella, ettei ihmisen pitäisi joutua kokemaan sellaista. Ymmärrän nyt että 
olen joutunut elämään niiden asioiden läpi hyvästä syystä ja että arvostan nyt sitä, miksi olen joutunut 
käymään sellaista läpi elämässäni – huolimatta siitä miten vaikeita ne asiat ovat olleet. Ollakseni 
rehellinen täytyy sanoa, että Herra muutti elämäni parempaan suuntaan. Se särkee sydämeni, kun näen 
ihmisiä, joilla ei ole suhdetta Herraan. Koska minä haluan teidän saavan sen hyvyyden. Minä haluan 
teidän saavan kokea Hänen rakkauttaan. Ja minä haluan, että te koette, että elämällänne on tarkoitus. Se 
sattuu sydämeeni aina, kun muistelen, mikä minä olin ilman Häntä ja mikä minä olen Hänen kanssaan. En
halua kenenkään kokevan sitä, mitä minä tunsin ollessani eksyksissä maailmassa. Ja kun minulla ei ollut 
Jumalaa. Koska se oli helvetti. Enkä halua kenenkään kokevan helvettiä. 

Joka tapauksessa toivon, että te kaikki olette nauttineet tästä lyhyestä videosta. Tämä oli todella vaikeaa 
kertoa näistä asioista enkä tiedä kuinka moni edes katsoo videon. Jos tämä auttaa edes yhtä ihmistä, niin 
kiitos Jeesus! Ensi viikolla on sitten hauskempi video. Älkää olko huolissanne. Te tiedätte, miten tämä 
menee. Vakavan videon jälkeen tulee hauska video. Te tunnette minut. Alhaalla on yhteystietoni 
sosiaalisessa mediassa, jos haluatte olla yhteydessä sitä kautta. Siinä on myös postilokeroni osoite, jos 
haluatte lähettää jotain. Kaiken tämän sanottuani haluan toivottaa kaikille mukavaa pääsiäistä! Pysykää 
kanavalla. Jumalan siunausta. Hei.

”Kaukaa ilmestyy minulle Herra: "Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sen tähden minä 
olen vetänyt sinua puoleeni armosta.” (Jer. 31:3)

”Hyvin käy sen, joka on armelias ja lainaa omastaan muille, sen, joka aina toimii oikeuden mukaan.
Oikeamielinen ei koskaan horju, hänet muistetaan ikuisesti. Ei hän pelkää pahoja viestejä vaan luottaa 
vakain mielin Herraan. Hän on vahva ja rohkea, ei hän pelkää, ja pian hän katsoo voittajana ahdistajiinsa.” 
(Ps. 112:5-8)

”Minä kuljin harhateitä, kunnes jouduin nöyrtymään. Nyt olen kuuliainen, elän ohjeittesi mukaan.” (Ps. 
119:67)

”Ne, jotka rakastavat sinun lakiasi, elävät rauhassa, mikään ei horjuta heitä.” (Ps. 119:165)

”Älä rehki rikastuaksesi, älä tuhlaa ajatuksiasi siihen. Kun kiinnität katseesi rikkauteen, se on jo poissa: se 
on saanut siivet ja lentänyt taivaalle kuin kotka.” (San. 23:4-5)

”Minä opetan sinulle viisauden polun, opastan sinut oikealle tielle. Kun sitä kuljet, et kohtaa esteitä, ja 
vaikka juoksisit, et kompastu.” (San. 4:11-13)

”Älä päästä mielestäsi minun sanojani, pidä ne visusti sydämessäsi, sillä ne ovat löytäjälleen elämä, lääke 
koko hänen ruumiillensa. Ennen muuta varjele sitä, mikä on sydämessäsi – siellä on koko elämäsi lähde.” 
(San. 4:21-23)

”Oikeamielisten tie on kuin aamunkajo, joka kirkastuu kirkastumistaan täyteen päivään saakka.” (San. 
4:18)
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Muslimimies - todistus

Muslimimies näkee avoimen näyn Jeesuksesta

Video:   https://www.youtube.com/watch?v=NSUBn99mTkM  

Kamran: Kasvoin muslimiperheessä. Vanhempani eivät olleet vanhoillisia muslimeja. Mutta minusta 

tuli hyvin, hyvin, hyvin vanhoillinen muslimi. Koska minulla oli jano ja nälkä maailman luojaa kohtaan. 

Ajattelin, että hänen nimensä oli Allah. Koska se oli, mitä olin kuullut perheenjäseniltäni. Ja minä uskoin 

todella vahvasti, että hän oli ainoa tie. Hän on Allah. Ja minä uskoin vahvasti kaikkiin hänen sääntöihinsä. 

Ja villeimmissä unelmissanikaan en voinut kuvitella, että se ei olisi totta. Uskoin 100%:sti ja koko 

sydämestäni, että minun, todella, täytyi tehdä hyviä tekoja päästäkseni taivaaseen. Jos en tehnyt, menisin 
helvettiin. 

Minulla oli aina rakkaus jumalaa kohtaan. Olen aina halunnut tuntea hänet. Aloin ostamaan 

islamilaisia kirjoja. Aloin lukemaan niitä. Itse asiassa eräs muslimijohtaja sanoi, että jos luen 

Koraania uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, minulle annetaan siitä erityistunnustus. Jos herään 

niin aikaisin aamulla ja luen Koraania uudelleen ja uudelleen, siitä annetaan minulle 

erityistunnustus. Ja niin minä luin Koraania yhä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Saadakseni 

tunnustusta. Mutta se ei johtanut läheisempään suhteeseen Jumalaan. Mutta minulla oli aina tämä 

jano ja nälkä. Olin epätoivoinen tunteakseni Jumalan. 

Yli 12 vuotta...siis en muista...joko 10 tai 12 vuotta elämästäni etsin Jumalaa, mutta en saanut 

läheistä suhdetta häneen, joten annoin periksi. Minusta tuli vihainen. Menin hotelliin Kyproksella, jonka 

aulassa näin miehen. Menin lähemmäksi ja näin hänen Raamattunsa. Minulle tuli halu lukea sitä. Sanoin: 

"Voinko lukea Raamattuasi?" Voinko lukea sitä tai lainata sitä. Mies sanoi: "Sinä saat sen." Se yllätti minut, 

koska hän halusi antaa sen minulle. Mies allekirjoitti kirjan ja antoi sen minulle. 

Niin minä menin huoneeseeni ja aloin lukemaan Raamattuani. Sanat vain hyppäsivät Raamatusta 

silmilleni. Jeesus, Jeesus, Jeesus. Ne hyppäsivät sieltä. Jeesus. Jeesus. Jeesus. Uskon, että se oli 

kolmas ilta, kun luin Raamattua, ja siinä sanottiin, että myös Jeesus on Jumala itse. Koska hän on 

Jumalan poika. Se teki minut niin vihaiseksi. Heitin kirjan huoneeni nurkkaan. Ajattelin, että kirja on 

turmeltunut. Koska muslimit ajattelevat, että Raamattu on turmeltunut. Ja en koskenut Raamatuuni kahteen 

vuoteen. Kukaan ei kertonut minulle Jeesuksesta. En kuullut mitään siitä. Kolmantena vuotena menin 

kouluun, jossa opettajani alkoi puhumaan Jeesuksesta. Hän alkoi kertomaan Jeesuksen rakkaudesta. Ja 

Jeesuksen verestä. Että Jeesuksen veri voi antaa minulle anteeksi. Että minä voin vastaanottaa 

anteeksiannon Jeesuksen veren kautta. Ja että Jumala on rakkaus.

 

Ja minä en voinut ymmärtää sitä. En voinut ymmärtää, että Jumala on rakkaus, koska en ollut 

koskaan vastaanottanut rakkautta Jumalalta. Olin Jumalan orja. Orja, jolle hän ei edes halunnut 

jutella. Tai vastata. Ja en edes villeimmissä ajatuksissanikaan voinut kuvitella, että Jumala on 

rakkaus. Siinä ei ollut järkeä. 

Eräänä iltana, kun keskustelin opettajan ystävän kanssa, tunsin sisälläni, että minun täytyi rukoilla 

Jeesusta. Kysyin: "Miten voin rukoilla Jeesusta?" Hän sanoi: "Pelastusrukouksen avulla." Siinä 

sanotaan, että minä vastaanotan Jeesuksen elämäni Herrana ja että minä hyväksyn Jeesuksen 

anteeksiannon ja että minä uskon että Jeesus on Jumalan poika. En voinut hyväksyä 
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pelastusrukousta. Halusin olla rehellinen, joten en voinut sanoa pelastusrukousta ääneen. Vietettyäni

10-12 vuotta elämästäni Jumalaa etsien olin tullut siihen pisteeseen, että minun täytyi olla rehellinen

itselleni. Sanoin: "Voinko rukoilla omalla kielelläni?" Nainen sanoi: "Tottakai." Koska kun olin muslimi, 

minun kieleni oli erilainen - arabia. Minun täytyi vain varmistaa, että se sopi hänelle, että voin 

rukoilla arabiaksi. Nainen sanoi: "Kyllä sinä voit rukoilla omalla kielelläsi." Aloin rukoilemaan ja 

olin niin rehellinen Jumalan kanssa kuin osasin. Minusta tuntui, että minun oli oltava rehellinen 

Jeesuksen kanssa. 

Rukoilin: "Jeesus, en usko, että olet Jumalan poika. En todella usko. Mutta jos olet Jumalan poika, 

haluan sinun tulevan sydämeeni. En usko, että veressäsi on mitään voimaa antaa anteeksi syntejäni, 

mutta jos veressäsi on voimaa antaa anteeksi syntini, minä hyväksyn sen. Jos voit luoda ja ylläpitää 

suhteen minun ja Jumalan välillä joka loi koko maailman ja jonka väität olevan Isäsi, tottakai minä 

kutsun sinut sydämeeni. Annan sinulle luvan tehdä mitä tahansa sydämessäni tästä hetkestä 

eteenpäin." 

Menin kirkkoon tuon rukouksen jälkeen. Tuntui siltä, että minun pitäisi mennä sinne. En mennyt 

kirkkoon kristittynä vaan menin kirkkoon yhä muslimina. Muslimina joka oli niin pettynyt 

jumalaan. Minulla oli särkynyt sydän. Menin kirkkoon, missä minusta tuntui niin hyvältä. Koko 

ilmapiiri ruokki minua. Minä itkin, kyyneleet vaan valuivat alas. Se oli hyvä tunne – iloa 

kyyneleiden takaa. Se ei ollut surua. 

Kolmantena kertana kirkossa olin hieman myöhässä. Minun oli mentävä kirkon etupenkille. Kirkko 

oli suuri 5000 ihmisen kirkko. Minulla oli niin epämukava olo isutessani eturivissä. Mutta ystäväni 

sanoi, että seuraa minua ja minun oli seurattava häntä. Emmekä löytäneet vapaita paikkoja, joten 

meidän oli mentävä etupenkkiin istumaan. Ja se oli paikka, jossa kohtasin Jeesuksen. Pastori puhui 

ja saarnasi kuten ennenkin. En todellakaan ymmärtänyt mitään pastorin saarnasta, koska minulla ei 

ollut mitään tietämystä Raamatusta. 

Minä vain istuin eturivissä ja katselin ympärilleni. Pikkuisen tylsistyneenä. Näin miehen seisovan 

pastorin takana. Saatoin nähdä ilman paksuuden. Aloin katsomaan miestä, joka alkoi kävelemään. 

Se herätti mielenkiintoni. Kysyin uudelleen itseltäni, että kuka tämä mies on. Ääni sisälläni sanoi: 

"Jeesus." Ja minä naurahdin ja hymähdin. Heti kun olin tämän sanonut, mies käveli fyysisesti 

sisälleni. Hän mursi minut. Koko kehoni oli tulessa. Fyysisesti olin tulessa. Koko kehoni paloi. 

Jokin kosketti sydäntäni. Näin hänen kätensä koskettavan sydäntäni. Minä nyyhkytin ja minä vain 

itkin ja itkin ja itkin. Kehoni oli fyysisesti tulessa. Kuumuus tuli ulos minusta. Minä itkin.

Ystäväni sanoi: "Uskotko nyt, että Jeesus on Jumalan poika?" Sanoin: "En." Ystäväni: "Miksi et?" 

Minä: "Nyt uskon, että Jeesus elää, koska hän henkilökohtaisesti tuli sisälleni. Mutta että Jumalan 

poika? Hänen täytyy vakuuttaa minut siitä!" 

Sitten näin kaukana ylhäällä taivaassa Jeesuksen uudelleen seisomassa valtaistuimen oikealla 

puolella. Ja hän alkoi laittamaan henkeänsä kaikkialle minussa. Minusta tuntui niin hyvältä. Se 

tuntui niin hyvältä. Se tuntui niin hyvältä. Se tuntui niin hyvältä. Ja hän vakuutti minut sanomatta 

sanaakaan. Olin vakuuttunut. Sydämessäni tiesin, että hän on Jumalan Poika. Sanoin vain 

mielessäni: "Herran Jumala. Hän on ainoa tie. Hän on ainoa tie." Yhtäkkiä ymmärsin, mitä oli 

tapahtunut ja hyppäsin ylös ja olin saanut energiani takaisin. Kukaan ei kutsunut minua vaan menin 
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alttarille itse. Juoksin alttarille. Menin polvilleni ja aloin ylistämään Jeesusta. Polvistuin Hänen 

edessään, mikä oli elämäni kaunein hetki. 

Tämä valtava rauha tuli ylleni. Kävelin rauha sydämessäni. Ja minä sain niin paljon rakkautta 

Herralta. Mutta uskon, että huippukohta elämässäni oli rauha, jonka sain. Minulla ei koskaan ollut 

rauhaa aikaisemmin. Ja minä uiskentelin rauhan sisällä. Jos sinulla ei ole rauhaa ja jos sinulla ei ole 

todellista iloa ja jos et ole täysin varma, että olet matkalla taivaaseen ja jos et ole koskaan saanut 

yhtään rakkautta Jumalalta, kokeile Jeesusta! Koska Hän antaa sinulle rakkautta. Hän antaa sinulle 

iloa. Hän antaa sinulle rauhan. Sinun ei tarvitse uskoa kristittynä vaan voit olla oma itsesi Jeesuksen

kanssa. Hän tulee kyllä esiin. Hän ilmestyy eri tavoilla, mutta lopputulos on rakkaus. Rauha. Ilo. Se 

on lopputulos.

Jos kuolen tänään, tiedän, että hän odottaa siellä minua. Ja minä hyppään hänen käsivarsilleen. 

Minun ei tarvitse olla hyvä ihminen hypätäkseni hänen käsivarsilleen. Hän odottaa siellä. Mutta jos 

saan mahdollisuuden elää 30, 40, 50, vuotta, tiedän, että sydämeni on puhtaampi. Mutta se ei tee 

minusta vanhurskasta ihmistä. Koska sydämeni on puhtaampi, voin nähdä enemmän hänen 

kauneuttaan maailmassa. Mitä puhtaammaksi sydämemme tulevat, sitä enemmän voimme nähdä 

hänen rakkauttaan. Mutta jos kuolen tänään, tiedän, että en aio sanoa: ”Voi Jeesus sinä olet niin 

pyhä.” Minä aion hypätä hänen harteilleen. Tiedätkö... Aion hypätä. Aion tanssia hänen kanssaan. 

Koska hän on läheisin ystäväni. Ja voiko muslimiystävä sanoa, että kun näen Jumalani, hyppään 

hänen syliinsä? 

Tiedän, että on vaikeaa luopua kaikista uskomuksistaan, koska ne ovat niin tuttuja. Kaikki mikä on 

tuttua, on myös helppoa. Sinä vain teet sitä uudelleen ja uudelleen ja saat siitä jotain tyydytystä. 

Mutta jos sinulla ei ole rauhaa. Tee siihen muutos. Anna Jeesuksen tulla ja kääntää maailmasi ylös 

alaisin. Ja anna hänen esitellä itsensä sinulle rakkautena. 
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Musliminainen - todistus

Musliminainen näkee Jeesuksen avoimessa näyssä

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

On joulunaika. Aika olla hyvällä tuulella. Rauha vallitsee maapallolla. Tänään Amy Gazal juhlii 

joulua. Mutta vuosia musliminaisena Amy oli onneton. Hän oli jatkuvasti peloissaan. Miksi? Hänen

jumalansa Allah lähettäisi hänet helvettiin. Eräänä päivän Amy kohtasi kasvoista kasvoihin 

yliluonnollisen. Hän koki kiistämättömän ihmeen. Kuunnellaan häntä.

Amy: Olen häpeissäni naisena. Jumala teki virheen tehdessään minusta naisen. Halusin olla mies. 

Lukija: Amy Gazal syntyi Syyriassa muslimiperheeseen. Hänen vanhempansa olivat uskonnollisia 

johtajia, jotka opettivast hänelle, että nainen oli vähäarvoinen.

Amy: Minua on hakattu monta kertaa esittäessäni kysymyksiä. Miksi minut on luotu epäpuhtaaksi 

naiseksi? Miksi jumala loi minut vähemmän älykkääksi? Miksi miehet hallitsevat minua?

Lukija: Hänen perheensä mukaan ei ollut mitään takeita siitä, missä nainen viettäisi ikuisuuden. 

Riippumatta siitä, että hän oli elänyt hyvän elämän.

Amy: Islamin uskossa ei ole armoa. Joten siinä kulttuurissa monet naiset tekevät parhaansa 

ollakseen hyviä naisia, mutta syvällä sydämessään he epätoivoisesti etsivät Jumalaa. Että Jumala 

hyväksyisi heidät ja sallisi heidän mennä taivaaseen.

Lukija: Amylla ei koskaan ollut rauhaa islamin uskossa.

Amy: Luin Koraania ja tunsin kuinka paha henki tai jokin ojensi kätensä kaulalleni ja ahdisti 

minua.

Lukija: 18-vuotiaana Amy perheineen muutti Syyriasta USA:han. Siellä hän kielsi islamin uskon 

avoimesti.

Amy: Lopetin rukoilemisen. Lopetin paastoamisen. Lopetin osallistumisen palvelukseen ja 

kaikkeen uskonnon harjoittamiseen.

Lukija: Amy oppi collegessa englantia ja sai työn matkatoimistosta. Työelämässä USA:ssa Amy 

meni naimisiin muslimimiehen kanssa, joka oli tohtori. Mutta hänen miehensä alkoi 

väärinkäyttämään Amya puoli vuotta naimisiinmenon jälkeen.

Amy: Vaikka hän oli uskonnollinen mies, hänellä oli Muhammedin asenne. Hän hallitsi naisia. Ja 

minua on usein, sanallisesti, hyvin, hyvin, hyvin, pahasti loukattu. 

Lukija: Kolme vuotta naimisiinmenon jälkeen Amy ja hänen miehensä erosivat. 

Amy: Tunsin olevani täysin epäonnistunut, koska tunsin kaiken mitä olin tehnyt. Kadotin itseni 

kokonaan. En tiennyt, miksi elin täällä ja miksi minun pitäisi jatkaa.

Lukija: Kaiken tuon lisäksi Amy tunsi islamin ajatuksen helvetistä kammottavana.

Amy: Tunsin että kuolen ja että Jumala lähettäisi enkelinsä kiduttamaan minua haudassani. En 

saanut unta. Ja kukaan ei ryhtynyt ystäväkseni, koska näytin niin onnettomalta. Olin katkera. 

Sydämessäni oli surua ja anteeksiantamattomuutta. Minusta alkoi tuntumaan, että olin kaikkien 

ihmisten uhri. Minusta tuntui, että jos minulla olisi rohkeutta tappaa itseni, olisin tehnyt sen. 

Lukija: Kun yksi hänen työkavereistaan kutsui hänet kirkkoon, hän suostui lähtemään. Mutta Amy 

ei voinut uskoa, että Jeesus oli Jumala.

Amy: Se oli niin sekavaa minulle. Hän on Jumalan poika. Ja hän on myös mies samaan aikaan. Ja 

minä sanoin: ”Jumala, minua ei enää petetä uudelleen. Jos Jeesus todella on poikasi ja hän on 

Jumala ja hän on Jumalan poika ja hän kuoli ristillä, jotta minä saisin anteeksi syntini, sinun täytyy 
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todistaa se minulle.”

Lukija: Muutama kuukausi myöhemmin Amy tuli erittäin sairaaksi sappikivien takia. Hän makasi 

sairaalavuoteella odottaen leikkausta. Hän huusi Jeesuksen puoleen.

Amy: Jeesus, tiedän, että olet parantanut paljon ihmisiä menneisyydessä. Ja olisitko ystävällinen ja 

parantaisit minut? Jos olet totta. Olen taloudellisesti ahdingossa. Olen yksinäinen eikä minulla ole 

perhettä huolehtimassa minusta. Ja minä en vain selviä tästä tilanteesta yksin.

Amy: Kun olin päättänyt kysymykseni Jeesukselle huone oli täynnä valoa. Tuosta valosta astui 

Jeesus luokseni. Todellisessa ihmisen kehossa. Ja hän ojensi kätensä minua kohti ja hän oli aivan 

sairaalavuoteeni vieressä. Hän sanoi minulle: ”Tulkaa te, kaikki, jotka olette väsyneitä ja kannatte 

painavia taakkoja. Minä annan teille levon.”

Lukija: Sana jonka hän kuuli sairaalavuoteessa oli sama, jonka Jeesus sanoi Matteuksen 

evankeliumissa 11. Mutta Amy ei ollut koskaan lukenut noita jakeita.

Amy: Näin naulojen reiät hänen ranteissaan. Tämä oli se tapa, jolla hän kuvaili minulle, että hän 

kuoli ristillä. Ja hän todella, kun hän ilmestyi minulle, ei ole ketään joka voisi kieltää, että hän ei 

olisi Jumala. Minusta tuntui, että olen niin likainen. Ja niin täynnä syntiä. Ja hän on niin pyhä. Hän 

on vanhurskas. Hän on kaunis.

Lukija: Lääkärit tekivät testinsä tutkiakseen sappikiveni ennen leikkausta. He eivät löytäneet 

mitään.

Amy: Minä olen parantunut, koska Jeesus paransi minut. Sen seurauksena testitulokset tulivat 

takaisin negatiivisena. Ei ole mitään sappikivä. Ei ole mitään tulehdusta. He testasivat minut 

fyysisesti ja päästivät minut kotiin.

Lukija: Amy aloitti lukemaan Raamattua ja meni kirkkoon ystävänsä kanssa.

Amy: Joten se oli täällä sydämessäni. Ja minun piti sitoutua ja julistaa, että olen kristitty ja että aion

seurata Jeesusta. Ja tunsin, että jokin on muuttunut elämässäni. Tiesin, että jokin elämässäni oli 

kokonaan muuttunut. Tunsin olevani uusi. Olin uudistunut. Siltä minusta tuntui.

Lukija: Amy otti kasteen. Ja hänen suhteensa Kristukseen vapautti hänet valheesta, joka hänelle oli

opetettu lapsena.

Amy: Se on antanut ikuisen elämän – takuun siitä. Minä olen Jumalaa varten. Minut on vapautettu. 

Olen uusi luomus Jeesuksessa Kristuksessa. En se nainen, joka oli luotu vähemmän älykkääksi ja 

miehen hallittavaksi. Mies ei hallitse minua enää. Minulla on Kaikkivaltiaan Jumalan voima vaeltaa

joka päivä elämässäni. Minä en mene helvettiin. Helvetti ei ole enää minua varten. Se on elämäni 

ulkopuolella. Minä elän täysin valossa. Ja minä tiedän, että minulla on ikuinen elämä Jeesuksen 

kanssa.
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Demonit ovat todellisia – kohtaaminen Jeesuksen kanssa - todistus

Video:   https://www.youtube.com/watch?v=E0VHKOtzk-c&t=16s  

Kun olin 18-22 vuoden ikäinen en juonut. Kun olin 22-25, olin käytännöllisesti katsoen tuhonnut elämäni.
Viikkoni oli suunnilleen tällainen - ajattelin näin. Okei, minun pitää selvitä läpi työviikostani. Ja mitkä 
päivät viikosta ovat vapaata siten, että voin tehdä näitä asioita. Koin olevani elossa vain silloin, kun tein 
niitä asioita. Menin silloin yökerhoon, jossa aloin juomaan. Minä ajattelin vain, että mistä saan rahaa 
juomiseen. Mistä saan rahaa ilonpitoon - mistä saan rahaa ollakseni näiden ihmisten parissa, joiden 
kanssa juhlin yökerhossa. 

Ainoa asia, mikä meitä yhdisti yökerhossa toisiimme oli se, että aikomuksemme oli vetää päät täyteen 
yhdessä. Kun katson asiaa nyt, minulla ei ollut noiden ihmisten kanssa mitään yhteistä ja kuitenkin 
kutsuin heitä tuolloin ystävikseni. Mutta sellainen oli elämäntapani silloin. Nyt kun katson asiaa, minä 
elin täysin maailmassa. Ihminen eksyy maailmaan. Tunsin olevani hyväksytty vain, kun olin maailmassa. 
Ja jos maailma rakastaa sinua, se ei ole hyvä asia. Kristitty ei halua maailman rakkautta. Tuolloin minä 
rakastin maailmaa, koska ajattelin, että minulla on jotain tarjottavaa sille. 

Minä ajauduin huumeisiin. Yksi asia johti toiseen. Kyse ei ole siitä, että... Kun minä aloin juomaan 
yökerhossa, minusta tuli radikaali. Minä olen radikaali luonne. Herra loi minut radikaaliksi. Joten kun 
olen radikaali, minä myös olen radikaali - juuri siinä mitä olen tekemässä. Ja on vain kaksi tietä - joko 
palvelet Jumalaa tai palvelet paholaista. Ja kun minä palvelin väärää isää. Kun minä palvelin tämän 
maailman isää, minä palvelin häntä radikaalisti. Ja minulle se ei ollut vain sitä, että menin parin kaverin 
kanssa silloin tällöin ulos yhdelle oluelle. Minä en voi tehdä asiaa niin. Minä en tullut kotiin ennen kuin 
vasta klo 7 seuraavana aamuna. Yleensä siis.

Kun itse olet siinä tilanteessa, et havaitse, että kyseessä on hengellinen taistelu. Sinä et siis havaitse, kuka 
on kanssasi. Siinä tilanteessa on vetoa väärään suuntaan niin, että alat etsiä niitä asioita. Kohdallani asia 
meni siihen pisteeseen asti, että minä ajattelin vain koko ajan, että haluan juoda. Ajattelin itsekseni, että 
olen normaali amerikkalainen, joka nauttii ihmisten kanssa juhlimisesta, juomisesta jne. Ei, ei siinä niin 
käynyt. Päädyin huumeisiin ja aloin hankkia sillä rahaa. Jäin kaksi kertaa kiinni. Olin lähellä kuolla. 
Kahdesti toisen henkilön toimesta ja kahdesti oman käden kautta.

Minusta tuli niin onneton. Aloin hankkimaan itselleni tavaroita ja asioita, joiden ajattelin tekevän minusta 
kokonaisen. Yhtäkkiä havaitsin, että miten olen joutunut tällaiseen tilanteeseen. Niissä asioissa, joita olin 
hankkinut, ei ollut iloa. Ne eivät antaneet minulle minkäänlaista tyydytystä. Ei ollut tunnetta. Ei ollut enää
mitään. Päädyin kuljeksimaan täysin tyhjänä.

Kun kuljin läpi päiväni sisälläni tyhjä ja kuollut tunne, kaikki mitä tein oli vain rutiinia - työssäkäynti, 
kuntosaliharjoitukset jne. Sitten sain hämähäkinpureman polveeni. Se meni pahaksi ja iho irtoili 
polvestani, joka turposi pahasti - tuskin pystyin kävelemään. Turvotus nousi vasemmassa jalassani ylös 
vyötärölle saakka. Tuskin kykenin liikkumaan enää. Sitten sinä [osoittaa sormella haastattelijaa] tulit 
kuntosalille ja sanoit, että haluaisit rukoilla kanssani. Sinä laitoit kätesi päälleni, jolloin ajattelin, että tämä
koko asia on vitsi. Ajattelin pelaavani tätä peliä miellyttääkseni sinua. Rukoilit puolestani ja asetit kätesi 
kipeän polveni päälle, jolloin tunsin siinä lämpöä. Seuraavana päivänä minulle oli varattu lääkärin 
tarkastus polveni takia, mutta minun ei tarvinnut mennä, koska turvotus oli poistunut ja iho alkanut 
kasvaa takaisin. Se oli ihmeellistä.

Jotain oli tapahtunut. Siitä hetkestä eteenpäin aloin tuntemaan jälleen. Jokin murtui. Vaikka olin menossa 
ottamaan kännit, vaikka olin yksinäisimmässä paikassa, jossa huumeita tarjottiin vasemmalta ja alkoholia 
oikealta, aseita pöydällä, istuin siinä vain kertomassa, kuinka veljeni on yhteydessä Jeesukseen 
Kristukseen niin, että minä olin alkanut parantumaan. Kaikki ympärilläni tiesivät, että epäilen kaikkea 
yliluonnollista - aaveita jne. En edes uskonut Jeesukseen. Mutta minä uskoin kuitenkin sinuun - veljeeni. 
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Niinpä minä saarnasin evankeliumia sinusta heille ja siitä tuli Jeesuksen evankeliumi. 

Siihen aikaan en tiennyt mitään Jeesuksesta ja jos he olisivat sanoneet minua valehtelijaksi, minä olisin 
suuttunut ja edessä olisi ollut tappelu. Joten he joutuivat istumaan ja kuuntelemaan evankeliumia, koska 
muuten minusta olisi tullut vihainen. Mutta se mitä en havainnut, enkä usko että muutkaan havaitsevat, 
että Kristus ei ilmesty helposti. Se on siksi niin, koska Hän ei halua vain pientä palaa sinusta. Koska Hän 
ei kuollut 50-70% ristillä vaan Hän kuoli 100% ristillä, joten Hän kutsuu meitä tekemään samoin Hänen 
vuokseen. Meidän on kuoltava 100 %:sti. Tätä minä saarnaan ja jokin kääntyi sydämessäni ja aloin 
uskomaan.

Kun aloin uskomaan, asiat muuttuivat todella pahaksi. Eräänä yönä. Minä näen unia, jotka ovat yleensä 
normaaleja. Mutta eräänä yönä näen unta, että vasenta kättäni vedetään. Joku leikkii sormillani ja joku 
vetää vasenta kättä unessani. Seuraavana yönä kaikki räjähti käsiin. Se oli todella synkkä yö. Näin 
demoneja. Ne yrittävät tehdä tunnelman mukavaksi ja helpoksi, joten saatoin istua heidän joukossaan ja 
katsella heitä. Mutta se mitä en ymmärtänyt tuolloin oli, että se mitä näin, heijastettiin minulle itseni 
kautta. Minä ajattelin kaiken tapahtuvan sisällä talossani, mutta todellisuudessa se tapahtui temppelissäni 
[keho = Pyhän Hengen temppeli]. Eli synti asui minun sisälläni.

Seitsemän kuukautta. Sitä kesti noin seitsemän kuukautta. Sitten tulin luoksesi ja kerroin sinulle ja 
ystävällesi tästä. Sanoin silloin, että minusta on ehkä tulossa skitsofreenikko. Että minä näen varjoja ja 
kehoni on turta aika ajoin. Minä levitoin [leijua ilmassa], mutta todellisuudessa en levitoinut vaan minua 
pidettiin ilmassa. Se oli todella kammottavaa. Olin niin helpottunut. Olin helpottunut, kun kerroin sinulle, 
mitä minulle tapahtuu koko ajan. Ja sinä sanoit vain, että se on demoni. Ajattelin tuolloin, että kiitos 
Jumalalle, koska en halunnut olla skitsofreenikko.

Joka kerta kun vastaanotin rukousta näiden asioiden karkottamiseksi, menin kotiini helpottuneena ja 
ajattelin, että nyt vain jatkan elämistä normaaliin tapaan. Muistan joka kerran, kun olin vapautuksessa 
(kristityt rukoilevat uskon veljen puolesta demonien karkottamiseksi), ihmiset siellä sanoivat, että Herra 
asettaa mieleesi nyt asian, jonka Hän haluaa sinun muistavan ja noudattavan sitä. Ja niin kävikin. Herra 
asetti kolme ajatusta mieleeni, jotka Hän haluaa minulta. Ja joka kerran, kun Herra asetti ne kolme asiaa 
mieleeni, minä kapinoin ajattelemalla, että Sinä et saa niitä kolmea asiaa. Voit saada kaiken muun, mutta 
et noita kolmea asiaa. Olin niin kaukana siitä, mitä Jumala odotti minulta. Jos sinulla on pitsa ja sanot 
Herralle, että saat siitä 75 %. Ja sitten jätätkin vain pienen siivun - se ei ole hyväksyttävää. Hän haluaa 
koko pitsan. 

Ja minun kohdallani tuo pitsa muuttui triangeliksi, jota minä aloin soittamaan. Se on vihollisen maaperää. 
Ja he tulevat sinne juhlimaan. Minä olen kertonut tässä, mitä olen käynyt läpi päästäkseni käsiksi tähän 
aarteeseen, jonka nimi on Kristus. Seitsemän kuukauden ajan minun makuuhuoneessani kävi vieraita. Ne 
ryömivät päälläni. Ne nuolivat naamaani ja kuiskivat korviini. Neljännen vapautuksen jälkeen asiat 
menivät pahaksi. Demoni tuli ja sanoi minulle, että jos sallit heidän karkottavan minut, minä kierrän 
kehosi niin tiukalle mutkalle, että selkärankasi katkeaa ja naamasi murskautuu. Ja koko jutun juoni oli 
siinä, että en tiennyt, kuka minä olin Kristuksessa. Enkä tiennyt, miten vahva olen Kristuksessa. Jos olisin
tiennyt, tämä demoni ei olisi päässyt uhkailemaan kertaakaan. 

Kun te teitte vapautuksen minulle kaksi ensimmäistä kertaa, demonit hyökkäsivät kovemmin ja 
kovemmin ja kovemmin. Nyt kun tunnen Isän, Hän on näyttää minulle, miten totta kirjoitukset ovat. Hän 
sanoo, että minä pääsin vapaaksi demoneista, kun puolestani rukoiltiin. Mutta minä en täyttänyt taloa. 
Minä en antanut Herralle kolmea avointa ovea, joita Hän pyysi minulta. Ne ovet jäivät avoimeksi ja 
kaikki demonit tulivat niistä sisään. Näin ollen demonit tulivat aina takaisin uudelleen, koska minä en 
alistunut Herralle. Ja kirjoituksista on tullut totta minun kohdallani. Tämä Jeesus-tyyppi on aika 
rehellinen kaveri. Ja kaikki mitä olen lukenut Hänestä, on totta minun elämässäni. Nyt se mitä olen 
lukenut Raamatusta, todella toimii elämässäni enkä tarvitse vapautusta - vapautuskirjaa [näyttää kirjaa 
pöydällään demoneista vapautumisesta].
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Kaikki mitä tarvitset on Raamattu, koska Hän ei jättänyt meitä tänne yksin. Hän ei jättänyt meitä ilman 
elämän käsikirjoitusta - ilman suunnitelmaa elämälle. Raamattu on otettava kirjaimellisesti. Se ei ole 
kirja, joka kirjoitettiin kaksi tuhatta vuotta sitten eläneelle sukupolvelle ja joka ehkä toimii tänä päivänä 
joillekin henkilöille. Se toimii tänä päivänä jokaiselle henkilölle joka päivä. Minä tein niin, että lähdin 
tosissani tutkimaan Raamattua. Minä sanoin demonille: "Jeesuksen nimessä käsken sinua lähtemään!" Ja 
se toimi. Sen oli mentävä. Mutta en antanut Herralle sitä, mitä Hän halusi. Aika pian - Raamatussa 
puhutaan veljestä, jolla on jahkaileva ja ailahteleva elämäntapa, että hänelle on osoitettava syntinsä. No, 
minua ei ojentanut toinen uskonveli vaan Jumala. Herra sanoi minulle, että jos haluat kulkea kanssani ja 
tiedät mistä on kyse, sinun on jätettävä syntisi. 

Minulle kävi niin, että kun demonit jälleen tulivat huoneeseeni ja minä kutsuin Jeesusta, mitään ei enää 
tapahtunut. Minä sanoin: "Jumalani miksi olet hylännyt minut!" Tilanne oli niin, että Herra sanoi minulle,
että miksi edes puhut minulle, kun todellisuudessa haluat vapaaehtoisesti kulkea toiseen – väärään 
suuntaan. Kristus ei koko tämän prosessin aikana kääntänyt katsettaan pois minusta. Hän piti huolta siitä, 
varmisti sen, että minä tunsin eron elämän ja kuoleman välillä - vaikka se tarkoittaisi sitä, että joutuisin 
itse siihen. Hän ajoi minut syvälle nurkkaukseen ottamalla suojelevan kätensä pois yltäni, että näin, miten
tiukasti kanssani Herra oli ollut koko elämäni. Vaikka en edes tuntenut Häntä. Minä en etsinyt Häntä. 
Minä en elänyt Hänessä. Hän oli kanssani armonsa ja rakkautensa kautta. Siihen pisteeseen asti kunnes 
aloin väärinkäyttää Häntä. Kun aloin käyttää Häntä siihen, mitä minä tarvitsin. Sen sijaan, että Hän olisi 
käyttänyt minua siihen, mihin Hän tarvitsi minua.

Minä havaitsin, että demonit juoksivat karkuun Hänen nimeään. Hänen täytyy siis olla todellinen Jumala, 
koska se oli ainoa nimi, joka toimi. Se ei ole buddha, se ei ole Allah - vaan Jeesus on se nimi, joka ajoi 
demonit pois. Minä ajattelin, että wau tämä on hienoa. No, nyt Jeesus ei enää ollutkaan kanssani. Joten 
minua syötiin elävältä. Kun puhutaan pelastajasta, niin se ei ole vain laulu, jota lauletaan. Eikä se ole 
kirja, jota luetaan. Minun pelastajani on Jeesus Kristus. Pelastaja on kyllä oikea sana, mutta se on otettava
kirjaimellisesti. Hän pelasti minut kirjaimellisesti. Minä jouduin demonien ahdistelemana nurkkaan niin 
pahasti, että yritin itsemurhaa. Minä sanoin, että okei. Katsoin ylös taivaaseen ja ajattelin siinä nurkkaan 
ahdistettuna, että... 
Sitä ei vaan ymmärrä, että emme taistele pelkästään demoneita vastaan. Kysymys siis ei olekaan siitä, että
demonit ahdistelevat minua. Se ei ollutkaan kysymys siitä, että demoneilla on voimaa vaikuttaa minuun. 
Kysymys olikin pohjimmiltaan siitä, että minä taistelin Kristusta vastaan. Kysymys olikin minun omasta 
taistelustani omaa kutsumustani vastaan Kristuksessa - ja Hän oli kutsunut minut kuolemaan. Ja minä en 
halunnut kuolla. 

Eräänä iltana valojen sammuttua ja sängyssä pyöriessäni aloin näkemään liikettä. Ajattelin, että tämäpä 
hienoa, demonit ovat taas tulossa... Tämäpä hienoa... Ja hetken päästä siihen ilmestyi pieni hahmo, jolla 
oli keihäs. Kuulostaa hauskalta, mutta se oli maailma, missä elin silloin. Ja aivan yhtäkkiä jokin lukittuu 
jalkoihini ja alkaa vääntämään minua mutkalle. Takanani pääni yläpuolella, siinä missä nukun, on tilaa. Ja
hahmo oli siinä ja väänsi minua rullalle siten, että koko kehoni oli mutkalla ja minä jouduin katsomaan 
demonia suoraan silmiin. Olimme kasvot kasvoja vasten muutaman sentin päässä toisistamme. Minä olin 
nähnyt edelliset seitsemän kuukautta monta eri demonia, mutta en ollut nähnyt tätä tyyppiä. Minua oli 
ennenkin väännelty ja olin nähnyt monia eri varjoja tulevan huoneeseeni, mutta en ollut nähnyt tätä 
tyyppiä aikaisemmin. Demonit olivat ennenkin tehneet minulle fyysistä väkivaltaa niin, että jalkani olivat 
ruhjeilla jne... No, joka tapauksessa. Se oli siis hyvin fyysistä ja todellista - kyseessä ei ollut uni. 

Mutta tämä demoni oli erilainen. Minä tunsin ylitsepääsemätöntä kauhua. Olin kauhun vallassa. Olin niin 
ahdistunut, yksinäinen ja peloissani. Kaikki ne pelon tunteet, mitä vain voit ja kykenet nimeämään - minä 
tunsin ne tunteet sillä hetkellä ylitsepääsemättömän voimakkaasti. Olin yksin eikä toivoa ollut. Se oli sitä 
mitä tunsin, kun katsoin demonia kasvoista kasvoihin. Se pienempi demoni, jolla oli keihäs, tuli viereeni 
ja pisti keihään kylkeeni. Se sattui niin älyttömästi, että minä yritin taputtaa [kertoja on painija ja painissa 
taputetaan mattoon kolmesti, kun halutaan lopettaa]. Aimee, tyttöystäväni, nukkui vieressäni ja minä 
yritän taputtaa häntä hereille. Yritin samalla huutaa, mutta en saanut ääntä tulemaan, koska demoni on 
vääntänyt minut niin mutkalle, etten saanut ilmaa keuhkoistani. Sitten Aimee kutsuu minua nimellä ja 
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ymmärrän vasta, että olen ollut koko ajan hereillä. Tämä tapahtui oikeasti.

Aimee kyselee, että mikä vialla, mikä vialla? -Soitanko veljellesi? Sanoin, ettei tarvitse. Ja kun yritin 
puhua hänelle uudelleen, en saanut suutani auki. Olin shokissa ja lähes itkin. Minä vain ajattelin, että 
minä vain lähden ulos nyt. Lähden tuosta ovesta ulos ja juoksen ulos ja yli aidan ja menen. Koska en 
pystynyt tähän enää. En tiennyt, mitä tekisin. Ymmärsin kyllä, että en pääse demoneita juoksemalla 
karkuun, koska se ei ollut itse talo, joka oli ongelmani. Kyse oli minusta itsestäni. Jos menisin jonkun 
kaverini luokse - sama olisi siellä edessäni. Koska minun temppelini oli likainen eikä taloni. Miten minä 
ikinä pääsen eroon demoneista ja miksi olet jättänyt minut? Miksi olet jättänyt minut? Tämä on 
naurettavaa. Ja muistaakseni sanoin silloin, että minun ei tarvitse tehdä juuri mitään, jotta saan demonit 
omalle puolelleni. Mutta Sinä käyttäydyt niin kuin minun olisi tehtävä kovasti töitä. Ja Hän sanoo, että 
ainoa asia, mikä minun pitää tehdä, on kuolla.

Nyt on aika kuolla. Ja yhtäkkiä klo 4:57 lähden ulos. Se oli ollut kammottavin kokemus, mikä minulla on 
koskaan ollut. Se oli elävä helvetti, joka oli todellisuutta minulle. Lähdin ulos klo 4:57 ja palasin 5:10. 
Seison aavikolla. Ja ympärilläni on tuhansia, tuhansia, ihmisiä, jotka puhuivat eri kieliä - espanjaa jne. 
Meillä kaikilla oli valkoiset asut ja sandaalit. Oikealla oli palmuja ja vasemmalla oli aavikko, jossa oli 
valtava määrä ihmisiä. Aavikolla ei ollut lainkaan rakennuksia vaan palmu siellä täällä ja ne ihmiset. 
Oikealla oli pieni palmupuiden muodostama rivistö. Ja minä seisoin siinä, kun kuului torven soittoa. Ja 
buum! Kaikki polvistuivat. Muistan olleeni kasvot vasten aavikon hiekkaa. Hiekka oli kuumaa ja minä 
yritin kurkistaa silmäkulmasta, mitä muut tekevät. Kaivoin käsilläni kuoppaa hiekkaan pitääkseni käteni 
viileämpänä. Ihmettelin mitä tämä on, kun en kyennyt nousemaan ylös. En pystynyt liikkumaan. Menin 
alas polvilleni - kaikki polvistuivat. Kaikki puhuivat jotain enkä ymmäränyt mitä. 

Kuulen nämä askeleet: buum, buum, buum, buum,... Katson taas silmäkulmastani ja näen elefantin. 
Valtavan elefantin. Se kävelee buum, buum, buum, buum, buum,... Se tuli ihmisten keskelle. Minulla oli 
eturivin lippu näytökseen, kun katselin silmäkulmastani, mitä oli tapahtumassa. Ja kun olin katsonut 
pidempään näin yhtäkkiä edessäni ihmisen jalat. Kuulin että minua kutsutaan nimeltä. "Sinä!", minulle 
sanottiin. Tunsin että joku nostaa minua ilmaan ja jaloilleni. Sitten näin, että Jeesus oli sen elefantin 
selässä. En voi kertoa, miltä Hänen kasvonsa näyttivät. Mutta voin sanoa, että Hänen jalkansa 
olivat...olivat...olivat...pronssiset. Lähes patsaan kaltaiset. Hänen hiuksensa olivat pronssisen kultaiset. 
Eivät vaaleat vaan auringonpronssiset ja nekin näyttivät lähes patsaan kaltaiselta, koska hiukset ulottuivat 
tänne hartioille asti. Ne olivat kiharat. 

Hän katsoi minua ja jos nyt pääsisitte pääni sisälle, näkisitte millaiset Hänen kasvonsa ovat. Mutta en 
pysty kertomaan teille, miltä Hänen kasvonsa näyttivät. Ja se on todella outoa. En pysty. Koska se on 
siellä ja nyt se on poissa. Se on siellä ja se on poissa. Juuri nyt näen kasvot mielessäni ja nyt en enää. 
Hänellä on yllään valkoista. Se ei ole sokaisevan valkoista niin että se polttaisi silmiä. Se on vaan niin 
valkoista, että se on epätodellista. Se on niin valkoista, että jos näkisit sen itse, tietäisit, että se ei ole tältä 
maapallolta. Niin valkoinen oli Hänen viittansa. Hän katsoi minuun ja sanoi: "Sinä, minä tunnen sinut." 
Sitten Hän taas kääntyi niiden miljoonien ihmisten puoleen ja puhui heille: "Minä tunnen tämän miehen." 
Ja Hänen äänensä lähti kuin tuuli. Sitten Hän käänsi kasvonsa jälleen minuun ja sanoi: "Mutta en tiedä 
sinun nimeäsi." Torveen puhalletaan uudelleen ja olen jälleen polvillani kasvot hiekassa. Minä havahdun 
ja kello on 5:10.
 
Joten siis sydämeni hakkasi enkä saanut unta ja Hän vei minut ulos. Buum! Kun minä vain istuin ja 
kiroilin, kuinka Hän oli jättänyt minut yksin. Se mitä tuo oli, se oli kutsu läheisempään yhteyteen 
Kristuksen kanssa. Hän sanoi: "Minä tunnen sinut." Minä tunnen sinut. Se on siksi niin, että minä 
tunnustan Hänen nimensä kuninkaanani ja pelastajani ja uskon Häneen. Mutta en kuollut Hänen 
puolestaan. Hän tunsi minut. Se saattaa olla riittävästi, että pääsen taivaaseen. Mutta Hän ei tiennyt 
nimeäni. Hän haluaa tietää nimeni. Hän ei vain halua minun tulevan portista ja kätellä minua. Hän haluaa 
kävellä kanssani täällä maan päällä. Hän haluaa sellaisen läheisen suhteen. Annoin sydämeni Jeesukselle 
tuon kokemuksen jälkeen. 
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Ja se päivä, kun annoin sydämeni Jeesukselle - vaikka laitetaan kaikki nämä yöt yhteen, jolloin minua 
hakattiin, ruhjottiin, kidutettiin, väänneltiin, vedettiin pois sängystä, nostettiin ilmaan ja heitettiin 
naamalleni maahan, heiteltiin päin seiniä – ajattelin, että nämä demonit ovat niin voimakkaita. Ne eivät 
ole kerta kaikkiaan mitään. Koska kun istuin seuraavana päivänä ja sanoin: "Herra, tässä on ne kolme 
asiaa, joita pyysit minulta silloin. Sinä saat ne. Tämä tulee olemaan vaikeaa Herra.” En edes ehtinyt sanoa
sitä ääneen. Mutta sillä hetkellä, kun ajattelin, että Herra saat kaiken sen, mitä minusta on jäljellä. Sanoin 
Herralle, että se mitä minusta on jäljellä, Sinä saat sen. Ota se. Ota se. Minun rintakehäni nousi - tästä 
näin. Se nousi ylös. Se oli fyysistä. Minä nojauduin taaksepäin ja rintakehäni nousi ylöspäin ja minut 
valtasi rauhan tunne. Kaikki oli hyvin vaikka luulin olevani kuolemassa. Sydämeni hakkasi kuin 
ompelukone ja ajattelin, että olen kuolemassa. Koska kun olin kulkenut pimeydessä niin pitkän aikaa, en 
tiennyt miltä Kristus tuntuu.
Tunsin vain pahuuden - demonit. Kun kuljin pimeydessä, kaikki oli minulle pimeyttä. Jopa itse valo. 
Joten kun Kristus alkoi poistamaan pimeyttä elämästäni ja Pyhä Henki alkoi täyttämään sydäntäni ja 
asumaan sisälläni - minä saatoin vain ajatella demoneita, koska en tiennyt mistään muusta. Tunsin 
leijuvani ja puhuin Herralle, että minun pitää soittaa hälytysnumeroon 911, koska olen antanut elämäni 
nyt Herralle ja nämä demonit tulevat ja tappavat minut. Kuolemani ei kuitenkaan koskaan tullut. 

Mutta minäpä kerron mikä tuli. Elämäntyyli jota olin elänyt - elämäntapa jolle olin riippuvainen: 
juopottelu, myöhään valvominen, kavereiden kanssa hengailu aamutunneille, se elämäntapa joka oli ollut 
pakopaikkani, se häipyi kaikkine haluineen. Jeesus otti minulta sen elämäntyylin. Luin Raamatun tuon 
jälkeen kuudessa tunnissa, koska halusin tehdä niin. Koska se ruokki minua. Ja päivä toisensa jälkeen olin
sanassa kuusi tuntia päivittäin. Koska rakastan Jeesusta. Koska kun vastaanotat Hänen henkensä, Kristus 
ei voi kieltää itseään. Ja jos henki elää sisälläsi, kuinka voit kieltää Hänet. Koska se mikä tulee elämään 
sisällesi on rakkaus Jeesusta kohtaan. Rakkaus Jeesusta kohtaan mursi kaiken pimeyden, joka elämässäni 
oli ollut. 

Sillä hetkellä kun annoin elämäni Jeesukselle, aloitin palvelusviran, jossa liikun Jeesuksen voimassa. Ja 
olin aina tyytyväinen, mutta kuitenkin halusin koko ajan lisää Jeesusta. Et vain voi lopettaa kulkemista 
Jeesuksen voimassa. Koska kun huomaat, että Jeesus on täällä ja että Hän on todellinen ja kun tunnet 
Hänen läsnäolonsa. Ja minä vielä selvennän asian. Jokaisen ei tarvitse liikkua niin kuin minä liikun tai 
puhua niin kuin minä puhun Jeesuksesta. Jeesus ei puhu kaikille samalla tavalla kuin Hän puhuu minulle. 
Mutta jos joku sanoo, että minua vain ei ole kutsuttu palvelutyöhön tai että minua ei ole kutsuttu 
kokopäiväiseen palvelutyöhön. Ei sinun tarvitse olla kokopäiväisessä palvelutyössä. Mutta sinut on 
kuitenkin kutsuttu kokopäiväiseen palvelustyöhön Jeesuksessa. 

Jeesus ei ole salaisuus. Joten jos olet töissä tavaratalossa tai hampurilaispaikassa, sinun pitäisi puhua 
Jeesuksesta. Minä olin töissä paikassa, missä sitä ei sallittu. Sanoin, että voitte antaa minulle lopputilin. 
En voi lopettaa puhumista Jeesuksesta. En tiedä onko minut kutsuttu kokoaikapalvelukseen - minä vain 
rakastan Jeesusta. Minä vain tiedän, mikä kristitty on. Kristitty on sitä, että hän ottaa askeleen Jeesuksen 
suuntaa antaakseen kaiken, mitä annettavissa on. Annat kaiken, mitä haluat antaa. Annat kaiken, mitä vain
suinkin kykenet antamaan. Ne hetket, kun Jumala puhuu minulle nykyisin. Ainoat kerrat, kun olen kuullut
Jumalan puhuvan ääneen minulle, ne asiat ovat olleet sellaisia, joita en olisi halunnut kuulla. Mutta olen 
niin onnellinen, että annoin Hänelle sen, mitä Hän halusi. 

Hän potkaisi minut ulos talostani ja kertoi, ettei tuntenut minua niin kuin haluaisi tuntea. Ja molemmilla 
kerroilla sanoin Hänelle: "Sinä saat tämän." Hän sanoi, että minun pitää muuttaa tatuointini. Ihmiset 
saattavat ajatella, että sinun pitää olla jossain äärimmäisessä tilanteessa kuullaksesi Herran äänen. Olet 
kristitty ja Jumalan lapsi ja Hän haluaa keskustella kanssasi. Ihmiset sanovat, etten tee sitä ja sitä ja sitä... 
Ei se niin mene. Astu sisälle Kristukseen koko mielestäsi, koko sielustasi ja koko sydämestäsi ja koko 
ruumiistasi. Anna Hänelle kaikki, jolloin saat Häneltä niin paljon enemmän. Vertaus joka juuri nyt tuli 
mieleeni on kuvaus kirkosta kedolla - siinä missä mies ostaa kirkon pellolta. Kaikki se ilo. Hän menee ja 
myy kaiken omistamansa, jotta saa hankittua itselleen sen pellon. No, nyt on aika myydä kaikki mitä 
sinulla on. Koska Kristus on se aarre.
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Poika tytön kehossa - todistus

Todistus: Olin kerran homoseksuaali ja Jeesus Kristus paransi minut - poika vangittuna tytön kehossa

Video: https://www.youtube.com/watch?v=kw6WRcaih48

Kun minä vartuin, olin yksi niistä ihmisistä, joka ajatteli olevansa poika tytön kehossa. Ajattelin, että 
jossain välissä Jumala oli tehnyt virheen, kun hän loi minut. Jotenkin minun oli vain elettävä tämän 
kirouksen kanssa, että olenkin tyttö. Äitini puki minut tytön vaatteisiin sunnuntaisin, nätti mekko ja 
kiharretut hiukset, ja minä seisoin peilin edessä enkä voinut muuta kuin vihata sitä, mitä siinä näin. 
Vihasin sitä niin paljon, että rukoilin iltaisin Jumalalta, että hän tekisi minusta pojan. Rukoilin, että 
Jumala tee minusta poika. Tee minusta poika. Tee minusta poika. Minä konkreettisesti ajattelin, että se 
on mahdollista. Ja koulussa olin niin kiukkuinen, koska ajattelin, että minä olen parempi poika kuin 
useimmat siellä. Minä olin se, joka aloitti poikien jalkapallojoukkueen. Minä olin ensimmäinen 
kaikissa peleissä, joka valittiin toiselle puoliajalle tauolla. Minä pystyin voittamaan kenet tahansa 
pojan siinä vaiheessa. En näytä siltä nyt enkä pystyisi siihen nyt.

Minä pidin myös tytöistä. Hyvin nuoresta lähtien minä pidin tytöistä ja todellisuudessa vihasin sitä, 
koska jouduin kokemaan suuria sydänsuruja sen vuoksi. Minulla oli tunteita sellaisia ihmisiä kohtaan, 
missä ei ollut järjen hitustakaan. Minulla oli tunteita sellaisia ihmisiä kohtaan, josta ei voinut tulla 
mitään. Ne olivat tunteita ihmisiä kohtaan, missä en pystynyt tekemään mitään. Ne olivat suhteita, 
joissa ei ollut järkeä ja minä koin olevani hylkiö. Ne olivat suhteita, joissa päädyin sydänsuruihin, 
koska toinen osapuoli ei koskaan voisi tuntea samalla tavalla kuin minä tunsin heitä kohtaan. 

Minä kasvoin kirkossa. Monet perheenjäseneni olivat palvelustyössä. Isäni auttoi perustamaan kristityn
koulun. Minä kasvoin kirkossa, mutta kukaan ei opettanut minulle Jumalasta. Ainoa asia mitä minulle 
opetettiin oli uskonto. Äitini opetti minulle sen sanan, mutta en tiennyt mitään Jumalan voimasta. 
Pastori Rodney opettaa meille Raamattukoulussa, että uskonto asettaa taakkoja ihmisten päälle. Ja että 
ne eivät liikauta sormeakaan auttaakseen ihmisiä. Ihmiset uskonnossa kasvavat uskonnossa. Ja silloin 
heillä ei ole vastauksia. He jotka kasvavat uskonnossa ajattelevat, että sinussa on jotain väärää tai 
vialla. Ja minussa itsessäni on jotain vialla, mutta ei ole ketään, joka voisi auttaa. Sinä kasvat siinä 
uskonnossa mukanasi tämä ongelma, että tuolla jossain on Jumala, jonka pitäisi rakastaa minua 
ehdoitta ja jonka pitäisi olla tämä hieno tyyppi, jonka pitäisi rakastaa minua. Mutta hän ei 
todellisuudessa rakasta minua sellaisena kuin itse ajattelen olevani. Hän rakastaa sellaista ihmistä kuin 
uskontoni väittää, millainen minun pitäisi olla. Eikö? Mutta enhän minä edes tiedä, kuinka minusta 
tulee sellainen henkilö. Joten minä koen olevani eksyksissä siinä puolivälissä.

Minä kasvoin vihaten elämääni. Minä yritin tehdä itsemurhan monta kertaa. Siihen mennessä kun olin 
päässyt kuudennelle luokalle olin juonut valkaisuainetta (vetyperoksidi) ja rotanmyrkkyä sekä syönyt 
kenkälaatikoista niitä jauheita, joissa sanotaan, että ei saa syödä. Olin yrittänyt niin monella eri tavalla 
päästä pois tästä maailmasta. Ja teini-ikään mennessä pääsin käsiksi huumeisiin. Ja pitkä tarina 
lyhyesti. Kun olin 16-vuotias, Jumala kosketti elämääni kesällä nuorisoleirillä. Kiitos Jumalalle 
nuorisoleireistä! Siellä minä rukoilin Jumalalle näin: "Jumala, tee jotain. Jumala, tee jotain." Olin 
silloin niin nälkäinen (Jumalan nälkä, sanan nälkä, totuuden kaipuu). Tee jotain - ja Hän kosketti 
sydäntäni. Hän täytti minut rakkaudellaan ja laittoi kasvoilleni hymyn. Se oli ensimmäinen kerta koko 
elämäni aikana, kun tunsin olevani rakastettu. Se tunne oli niin hämmästyttävä, mutta se kesti vain 
viikon. En tiennyt mitä olin tehnyt, jotta Jumala teki sen minulle. En tiennyt, mitä olin tehnyt. Joten 
viikon päästä tunne katosi. Se oli vain tunne enkä minä tiennyt Jumalasta mitään. Enkä tiennyt, että 
Jumala voi päästää minut vapaaksi kaikista ongelmistani. En tiennyt, että voitelu tuhoaa ikeen. 

Tuohon aikaan olin suhteessa naisen kanssa. Hän oli sellainen, josta pidin hyvin paljon ja olisin 
mennyt naimisiin hänen kanssaan. Joten palasin takaisin entiseen elämäntyyliini. Koska minä en 
tiennyt. Minä kasvoin tekypyhyyden keskellä enkä aio päällystää tarinaani sokerilla. En ole sellainen 
henkilö joka sanoo Jumalalle, hyvä on minä palvelen sinua, mutta jolla yhä edelleen on kaikki entiset 
ongelmat elämässään. Minun on valittava jompi kumpi niistä. En voi valita molempia. Palasin siis Orig
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takaisin entiseen elämäntapaani ja neljän vuoden ajan minä juoksin karkuun Jumalaa. Mutta rakastin 
Häntä koko tuon ajan. Rakastin sitä hetkeä, kun hän oli koskettanut minua. Rakastin Häntä ja 
sydämessäni halusin Hänet, mutta en tiennyt miten enkä tiennyt, miten minun pitäisi toimia. Enkä 
tiennyt, että Hän voisi päästää minut vapaaksi. Joten juoksin neljän vuoden ajan pakoon Jumalaa ja 
koko sen ajan elin keskellä syntiä. Olin keskellä syntiä ja kuitenkin tunsin Jumalan rakkauden 
läsnäolon. Tunsin Hänen rakkautensa ja pystyin ainoastaan toteamaan (syntieni keskellä), että Jumala 
olen niin pahoillani. 

Mutta en siis tiennyt, miten annan elämäni Hänelle. Koska en ollut antanut elämääni Hänelle. Ja 
minulla oli kaikki nämä ongelmat ja vihdoin neljän vuoden kuluttua kyllästyin tilanteeseen.
Olin keittiössä ja minulla oli keittiöveitsi ja halusin viiltää ja tappaa itseni, mutta katsoin ylös ja sanoin
mielessäni, että ei koskaan enää. Ei ikinä enää. Koska tiesin, että Jumala on parempi. Ja tiesin, että Hän
oli kaikki se, mitä olin aina etsinyt ja mitä olin aina tarvinnut. Laitoin veitsen pöydälle ja sanoin 
ääneen, että ei ikinä enää. En enää ikinä halua kuolla [oman käden kautta]. Kerroin sen itsemurhalle 
[se on demoninen henki]. En enää ikinä halua kuolla. En enää ikinä halua kuolla. Koska se oli sitä, 
mitä koko ajan ajattelin. Koko elämäni ajan olin ajatellut niin. Toiselta luokalta lähtien olin halunnut 
lähteä tästä maailmasta. Ainoa asia mitä olin ajatellut oli kuolema. 

Joka tapauksessa minä siis pelastuin ja annoin [omistin] elämäni Jumalalle ja menin siihen kirkkoon, 
missä tapasin Brockin. Olimme kihloissa kaksi kuukautta. Minä lähdin siitä suhteesta, koska minulla ei
ollut työkaluja sen suhteen rakentamiseksi. Minä ajattelin, että hänen äitinsä oli puoleensa vetävämpi 
kuin hän. Tiedän että se on kammottavaa, mutta se on totta. Kun olin pikkutyttö, minä en kasvanut 
unelmoiden tapaavani hurmaavan prinssin. Kun minä olin pikkutyttö ja luin Lumikkia ja näin kuinka 
prinssi taisteli lohikäärmettä vastaan ja otti miekan ja tappoi sen lohikäärmeen, minä halusin tehdä sen.
Minä halusin olla tuo lohikäärmeen tappaja ja minä halusin mennä naimisiin prinsessan kanssa. En 
minä halunnut mennä naimisiin prinssin kanssa. En halunnut poikaa en halunnut prinssin tulevan 
pelastamaan minua. Minä halusin pelastaa ihmisiä. Kun olin koulussa ja kirjoitimme siitä, mitä 
haluamme tehdä isona, minä kirjoitin, että haluan olla sotilas ja pelastaa ihmisiä ja auttaa ihmisiä 
säilyttämään henkensä. En siis halunnut tulla äidiksi ja vaimoksi. Joten minä purin kihlauksemme ja 
menin pastorimme luokse apua hakemaan. 

En muista mitä hän sanoi. Mutta jälkeenpäin muistan, että hän puhui Brockille kahden kesken ja sanoi 
hänelle, että Brock uskon, että sinun on parasta jättää tämä tyttö rauhaan. Pastori sanoi, että ihmiset 
eivät yleensä pääse tuollaisesta yli ja hän opasti Brockia jättämään minut rauhaan. Ja Jumalalle kiitos, 
ettei hän tehnyt niin, koska hän oli kuullut Jumalalta, että tässä on vaimosi. Joten vuoden päästä 
menimme Raamattukouluun ja minä opin. Minä kasvoin seurakunnassa. Minä kasvoin kirkossa. 
Minulla on setiä. Minulla on useita setiä, jotka ovat Southern Bible Baptist -saarnaajia. Veljeni on 
kappalainen laivastossa. Isäni oli rehtori ja kristillisen koulun perustaja. Kasvoin kirkossa. Mutta vasta 
Raamattukoulussa minä opin, että Jeesus tuli maailmaan, että minulla olisi elämä ja että minulla olisi 
tuo elämä yltäkylläisesti. Ja että paholainen tulee varastamaan, tuhoamaan ja tappamaan. Minun oli 
mentävä Raamattukouluun oppiakseni nämä asiat!!! Minun oli hankittava tutkinto oppiakseni, että 
paholainen on paha ja että Jeesus on hyvä. 

Raamattukoulussa opetetaan, että nälkä, nälkä, nälkä, nälkä [sanan nälkä]. Ja enemmän vain nälkää, 
nälkää, nälkää. Ja ainoa asia, mitä he sanovat, että sinulla on oltava nälkä. Ja vaikka sinä sanotkin, että 
minulla on nälkä, he sanovat, ettei se riitä. Sinun on oltava nälkäisempi. He opettavat, että jos on mitä 
tahansa, mitä tarvitset Jumalalta, sinun tarvitsee vain tulla tarpeeksi nälkäiseksi ja hakea se. Joka 
tapauksessa kaksi vuotta myöhemmin menin naimisiin Brockin kanssa. Uskossa sanoin Jumalalle, että 
aion mennä naimisiin Brockin kanssa. Hyvä. Yritin työntää hänet [Brockin] pois ja yritin pitää hänet 
[Brockin] loitolla ja sanoin Jumalalle, että aion mennä naimisiin hänen kanssaan. Mutta minä sanoin, 
että menen naimisiin hänen kanssaan uskossa. En tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Ainoa asia minkä 
tiesin oli se, että hän oli paras ystäväni ja asiat selviävät. Tilanne tulee olemaan ok. Joten menin 
naimisiin hänen kanssaan. Kolme vuotta, kolme vuotta, kolmen vuoden ajan se oli erittäin vaikea 
suhde, koska en halunnut olla intiimisti hänen kanssaan. Toisin sanoen minä vihasin olla hänen 
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lähellään. 

Minä vihasin sitä. Enkä ymmärrä, miten joku edes voi pysyä sellaisen ihmisen lähettyvillä. 
Vihasin sitä. Olin vihainen hänelle monta viikkoa. En halunnut hänen laittavan kättään jalalleni. 
Kolmen vuoden päästä päässäni syttyi valo. Raamattukoulussa meille opetettiin, että Jumala haluaa 
hyviä asioita meille ja kaikki se, mikä on mahtavaa tulee Jeesukselta ja kaikki pahat asiat tulevat 
paholaiselta. Kaikki mikä on pahaa ja aiheuttaa kärsimystä tulee paholaiselta. Se ei siis selvästikään 
ole Jumalan tahto elämällesi, jos kärsit. No kärsimyksen ei kuulu olla siinä. Minun ei tarvitse sietää 
sitä. Minun ei tarvitse elää sen kanssa. Minun ei tarvitse sietää sitä. Minä voin tehdä muutakin kuin 
todeta, että no se on minun osani. Se voi olla täydellistä. Se voi olla taivas. Elämämme voi olla pientä 
esimakua taivaasta täällä maan päälläkin. Miksi hyväksyisimme kärsimyksen? 

Olin ollut kolme vuotta naimisissa ja päässäni syttyi tämä ajatus ja minä sanoin, että Jumala tämä ei ole 
oikein. Sanoin, että Jumala tämä ei ole oikein. Sanoin, että Jumala minä en aio olla 80-vuotias eläkeläinen 
puutarhatöissään, joka edelleen kamppailee tämän saman ongelman parissa. Sanoin Jumalalle, että ei 
ole oikein, että Brock rakastaa suhdettamme enemmän kuin minä. Ei ole oikein, että hän rakastaa 
minua ja hän saa tästä suhteesta enemmän kuin minä, koska tämä suhde on lahja hänelle siinä missä se 
on lahja minullekin. Ja tämä suhde ei tunnu suurelta lahjalta minulle juuri nyt. Jumala, sinun on 
päästettävä minut vapaaksi. Sinun on vapautettava minut! Sinun on vapautettava minut! Jumala, jos et 
vapauta minua, jotain muuta tulee tapahtumaan. Joko sinä vapautat minut tai jotain muuta tulee 
tapahtumaan. 

Joten minä aloin keskittymään siihen asiaan. Raamattukoulussa meille kerrottiin, että jos olet 
nälkäinen sen kuin syöt. Richard Moore kertoi meille, että kuvitelkaa joku henkilö laittamaan pääsi 
veden alle. Olet veden alla ja he pitävät päätäsi veden alapuolella. Et pysty hengittämään ja ainoa asia, 
mitä sillä hetkellä pystyt ajattelemaan on, että tarvitsen happea. Et ajattele mitään muuta. Et ajattele 
ongelmiasi. Et ajattele ostoslistaasi. Et edes sitä, että miksi tämä tyyppi ei pidä minusta. Ajattelet 
ainoastaan, että tarvitsen ilmaa tai kuolen. Moore sanoi, että kun sinä muutut niin nälkäiseksi Jumalaa 
kohtaan, Hän alkaa liikkumaan. Oletteko kuulleet tarinan naisesta, jolla oli ongelma veren kanssa. 
Nainen kärsi 12 vuoden ajan ja oli käynyt monella lääkärillä ja tilanne oli vain muuttunut huonommaksi. Ja 
kun nainen kuuli, että Jeesus on tulossa kaupunkiin, nainen ajatteli, että jos koskettaa hänen viittaansa hän 
muuttuu jälleen kokonaiseksi. Nainen sanoi, että tänään on minun päiväni ja hän oli kärsinyt monia vuosia 
ennen sitä. Kuten tuo nainen minäkin aloin keskittymään asiaan. Keskityin ongelmaan ja sanoin, että 
Jumala päästä minut vapaaksi. 

Olin eräässä palveluksessa ja sanoin Jumalalle, että sinun täytyy vapauttaa minut. Sinun täytyy 
vapauttaa minut. Sinun täytyy vapauttaa minut. Sinun täytyy vapauttaa minut. Sinun täytyy vapauttaa 
minut. Ja vuoden päästä kun Brock ja minä olimme olleet intiimisti, Jumalan voima tuli huoneeseen ja 
se oli kaikkein kaunein asia, mitä olen koko elämäni aikana kokenut. Ja sen tapahtuman jälkeen menin 
suihkuun ja itkin lattialla tunnin ajan, koska se oli elämäni ihmeellisin kokemus. En tiennyt, että se voi 
olla niin upeaa. Se oli mahtavin asia, jonka olen koskaan kokenut. Ja seuraavien kolmen kuukauden 
ajan olin kuin teini-ikäinen. Olin hulluna ja syvästi rakastunut aivan kuin cheerleader on rakastunut 
jalkapallopelaajaan. Minä tarkoitan, että minä olin syvästi ihastunut mieheeni.
Jumala päästi minut kokonaan vapaaksi. Täysin vapaaksi. Täysin vapaaksi. Täysin vapaaksi. Ja nyt 
minusta on tullut niin tyttömäinen, että se ei enää edes ole hauskaa. Pari vuotta sitten. Kaksi vuotta 
sitten olin kirkossa ja me lauloimme ja tanssimme siellä ja minä vain sanoin, että minusta tuntuu, että 
sieluni tanssii. Puhuin kuin Disneyn prinsessa puhuu. Ja sanoin ystävälleni, että minusta tuntuu kuin 
olisin prinsessa. Ja minä ajattelin, että tämä on tyhmin asia tällä planeetalla, mitä suustani tuli tuolla 
hetkellä. En olisi ikinä sanonut sellaista tätä ennen. En olisi koskaan väittänyt, että minusta tuntuu kuin
olisin prinsessa. Mutta niin minä sanoin ja Jeesus sai minut tuntemaan olevani prinsessa. Ja olen niin 
erilainen nyt. 

Jumala on niin mahtava. Jumala on niin mahtava. Enkä olisi tässä tilanteessa, jos mieheni ei olisi ollut 
mukana. Ja Jumala tietenkin. Pysyen kanssani ja rakastaen minua. 
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Robert - todistus

Robert Maasbach - Todistus

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

Voimme oppia paljon, kun tarkastelemme menneisyyttämme ja nuoruuttamme. Muistan isäni 

sanoneen minulle: ”Robet on hyvä poika, mutta hänen täytyy luovuttaa elämänsä Kristukselle.” 

Äitini laittoi kätensä olkapäälleni ja sanoi: ”Poikani, sinun täytyy luovuttaa elämäsi kokonaan 

Jeesukselle Kristukselle.”

Ja tiedättekö mitä. Sydämeni sydämessä tiesin, että hän oli oikeassa. Mutta minä sanoin: ”Äiti, liian 

paljon profetioista on vielä toteutumatta. Jeesus ei voi vielä tulla. Minulla on paljon aikaa.” Se oli 

vaistomaista. Minä tunsin Raamatun. Ja minä tiesin, mikä on oikein ja mikä väärin, mutta minulla 

oli piittaamattomuutta, mikä on synnin todellinen luonne ja siksi en omistautunut Jeesukselle. Ja 

muistan istuneeni lentokoneessa katsomassa ikkunasta ulos alas ja pilviin. Ja ajattelin näin 

sydämessäni: ”Jos tämä kone tuhoutuisi, minulla olisi riittävästi aikaa rukoilla rukoukseni ja sanoa: 

'Jeesus anna anteeksi syntini ja ota vastaan minut.'” Ja niin minä pelastuisin.

Ajattelin, että oli omissa käsissäni, milloin voisin pelastua. Kunnes eräänä perjantai-iltana ajoimme 

elokuvateatteriin. Olimme vähän myöhässä, joten ajoimme hyvin, hyvin nopeasti yli 160 km / 

tunnissa. Ja vastaan tuli odottamaton mutka. Ja kun ajoimme mutkaan aivan liian nopeasti, auto 

lähti heittelehtimään ja kulki tien poikki. Toinen auto tuli vastaan vastakkaisesta suunnasta, joka 

myös ajoi ylinopeutta. Törmäsimme. Ja auto jossa minä olin katkesi kokonaan kahteen erilliseen 

osaan. Tämä kaikki tapahtui niin nopeasti ja äkkiä, että unohdin rukoilla. Unohdin, että minun oli 

sovitettava välini Jumalan kanssa. Olin liian kiireinen kokemusteni keskellä.

Heräsin sairaalassa muutaman päivän kuluttua niska murtuneena kahdesta kohdasta. Häilyin 

tietoisuuden rajamailla, kun sain näyn. Näin Jeesuksen ja hän kysyi minulta: ”Mitä sinä olet tehnyt 

minun vuokseni elämässäsi?” Ja tiedättekö mitä, minä en osannut vastata Hänelle. Ei niin, ettenkö 

olisi tehnyt hyviä tekoja. Olen tehnyt paljon hyviä asioita. Kuitenkin kun seisoin Jeesuksen edessä 

olin sanaton. Koska juuri se asia, miksi Hän kuoli vuokseni, minä en ollut koskaan antanut Hänelle 

takaisin. Hän kuoli vuokseni, mutta minä en ollut koskaan antanut itseäni Hänelle. Olin tehnyt 

paljon asioita Hänelle vaan en ollut antanut elämääni Hänelle.

Kun isäni käveli sairaalahuoneeseen aloin kakistelemaan järkytyksestä, kun näin hänet. Mutta hän 

käveli luokseni täynnä myötätuntoa. Ja hän sanoi minulle: ”Robert, etkö ajattelekin, että on Jumalan

armoa, ettet ole kuollut? Että et ole kokonaan halvaantunut?” Ja tiedättekö mitä, jotain tapahtui. 

Ehkä se johtui näystä. Ehkä se johtui koko kokemuksesta. En tiedä. Täytyykö meidän kulkea oman 

polkumme loppuun asti ennen kuin huomaamme, että ilman Jumalaa, mitä on olemassa? Mitä 

sellaista on olemassa, miksi eläisin?

Isäni sanoi minulle: ”Tule, rukoillaan ja lähdetään kotiin.” Ja hän laittoi kätensä päälleni ja sanoi: 

”Kiitos Jeesus, että olet aina kanssamme ja että haavojesi kautta Robert on parantunut.” Ja jotain 

tapahtui. Jotain tapahtui, mitä en ymmärtänyt sillä hetkellä. Mutta uusi elämä tuli minuun. Jeesus 
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Kristus sekä Hänen Henkensä tuli asumaan sisälleni. Sovittaakseen minut Jumalalle. Antaakseen 

minulle uuden alun, uuden elämän. Ja yhtäkkiä koin toivon. Koin uskon. Koin rakkauden. Koin 

ilon. Kaiki mitä kaipaamme Jumalalta tulee meille Jeesuksen Kristuksen kautta.

Kun kävelin ulos tuosta sairaalahuoneesta syyskuussa 1978, isäni sanoi minulle: ”Robert, olen 

varma että tiedät, että elämäsi ei ole sinun omasi.” En tiennyt tarkalleen tuolla hetkellä, mitä isäni 

tarkoitti. Ehkä hän tarkoitti, että sinun olisi pitänyt kuolla ja koska et, Jumala antoi sinulle toisen 

mahdollisuuden. En tiedä, mitä hän tarkoitti. Mutta tänä päivänä se on minulle kuin apostoli Paavali

sanoi Galatalaiskirjeessä 2:19-20: ”Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, ja minä elän, en 

enää minä, vaan Kristus elää minussa;” Ja elämä joka minulla on tässä maallisessa kehossani ei ole 

minusta lähtöisin. Se on Jumalan lahja. Minulle se on todellisuutta. Minulle kristityn elämä on 

uskoa Jeesukseen Kristukseen, joka rakastaa minua ja antoi itsensä minun puolestani. Ja minä 

tiedän, että tuo elämä joka säilyttää yhteyden Jumalaan, tuo elämä joka pitää minut erossa synnistä, 

tuo elämä joka rohkaisee minua rakastamaan, antamaan anteeksi, auttamaan, siunaamaan, ja 

kaikkeen hyvään, se kaikki tulee Jeesuksen Kristuksen kautta minussa.

Olen niin kiitollinen tänä päivänä, että tiedän, mitä tarkoittaa omistaa Jeesus henkilökohtaisena 

Herrana ja Pelastajana. Ja olen niin kiitollinen siitä, mitä Hän on tehnyt puolestani. Ja minulla on 

tänä päivänä uskoa ei ainoastaan siihen, että Jumala estää minua kompastelemasta ja esittää minut 

virheettömänä kirkkauden vallitessa Jeesuksen tullessa vaan minulla on uskoa muille ihmisille. 

Minulla on uskoa kenelle tahansa tänä päivänä, koska Jeesus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Ja 

minä vain ylistän Häntä koko sydämestäni.
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Todellinen evankeliumi

Mikä on evankeliumi?

Englannin kielessä evankeliumi (gospel) tarkoittaa ”hyviä uutisia”, mutta se on vain määritelmä. 
Me haluamme tietää: mitkä ovat nuo hyvät uutiset, keneltä, milloin ja mistä ne tulevat?
Jotkut väittävät, että evankeliumi on tositarina Jeesuksesta, jonka ovat kirjoittaneet Uuden 
Testamentin laatijat: Matteus, Markus, Johannes ja Luukas. Näitä tarinoita sanotaan usein neljäksi 
evankeliumiksi; esimerkiksi evankeliumi Luukkaan mukaan. Toiset sanovat, että ”hyvät uutiset” on 
se, että Jumala lähetti ainoan Poikansa, Jeesuksen, maailmaan uhrina, joka kuoli ja nousi ylös 
kuolleista, jotta ihmiskunta saisi syntinsä anteeksi. Toiset kuitenkin väittävät, että ”hyvät uutiset” on
se, että Jumala lähetti maailmaan Poikansa, joka ristinkuolemallaan osti ihmiskunnan vapaaksi 
paholaisen omistuksesta. Ja niin edelleen.

Uusi Testamentti kertoo meille, että Jeesus opetuslapsineen kulki kylästä kylään saarnaten 
väkijoukolle ”hyvää uutista Kuningaskunnasta” ja ilosanomaa viime aikojen tapahtumista Jumalan 
Kuningaskunnassa.

Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagoogissaan ja saarnasi valtakunnan 
evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. (Matt. 9:35)
Ja sen jälkeen hän vaelsi kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään ja saarnasi ja julisti Jumalan 
valtakunnan evankeliumia; ja ne kaksitoista olivat hänen kanssansa. (Luuk. 8:1) (Katso myös 
Matteus 4:23, Markus 1:14, ja Luukas 4:43.)

Näistä kuvauksista havaitsemme, että evankeliumi oli Jeesuksen saarnaa ja opetusta suurien 
väkijoukkojen edessä kaupungeissa jo paljon ennen hänen kuolemaansa. Näin ollen kysymys siitä, 
keneltä, milloin ja mistä evankeliumi tulee, jää vastausta vaille. Evankeliumi tulee Jeesukselta - 
Jumalan Pojalta.

Mutta mitä Jeesus tarkkaan ottaen kertoi väkijoukoille? Mikä oli viesti? Ja onko viestin oleellinen 
osa ”hyvät uutiset” ja ”ilosanoma” Jeesuksesta ja Jeesukselta kadonnut osittain tänä päivänä 
perinnäissääntöihin (Mark. 7:13) ja onko sen korvannut ”ilosanoma” Jeesuksesta? 
Näillä saarna- ja opetuskiertueilla Jeesus antoi ihmisille erittäin tärkeää uutta tietoa (hyvät uutiset!), 
myönteistä ja voimakasta tietoa keskittyen muutamaan asiaan. Evankeliumi, jota Jeesus opetti, oli 
tietoa, joka tyydyttää syvimmät hengelliset toiveemme, tarpeemme ja halumme: tunteaksemme 
paremmin Taivaallisen Isämme, suhteemme ihmiskuntaan, olevamme Hengestä ja osoittaakseemme
Hengen hedelmiä ja omistaakseemme ikuisen elämän Jumalan kanssa. 
Oletko kuullut sanonnan: ”Sain sen suoraan hevosen suusta.”? Tällä tarkoitetaan, että tieto on tullut 
suoraan sen lähteestä ja se on totta. Se on kuin kullankaivaja, joka osuu emäsuoneen. Jeesuksen 
opetukset tulivat suoraan todellisesta lähteestä, emäsuonesta, Jumalalta itseltään, joka henkilöityy 
Pojassa itsessään.

Tässä meillä on Jeesuksen, Jumalan Pojan, arvokkaat hengelliset opetukset; tietoa, jonka hän antoi 
ihmisille – todellinen evankeliumi.

Jeesus opettaa meitä tekemään isän tahdon ja menemään sisälle taivasten valtakuntaan

Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee 
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minun taivaallisen Isäni tahdon. (Matt. 7:21) Isän tahdon tekeminen on avainasia taivasten valtakuntaan 
pääsemiseksi Jeesuksen opetuksen mukaan. Ja mikä on Isän tahto? Se on yksinkertaisesti Jumalan 
rakastaminen, veljiemme ja siskojemme rakastaminen ja palveleminen maan päällä, veljiemme ja 
siskojemme Jumalan perheessä, kuten Jeesus selvästi vahvistaa Luukas 10:25-28. 

Jeesus kertoo meille kuinka saamme ikuisen elämän

Ja huomatkaa, eräs lakimies astui esiin ja koetteli häntä sanoen: ”Mestari, mitä minun pitää tehdä 
saadakseni ikuisen elämän?” Jeesus sanoi: ”Mitä on kirjoitettu laissa? Kuinka sinä sitä luet?” Ja 
mies vastasi sanoen: ”Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja
kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi. ” Jeesus vastasi: 
"Oikein vastasit; tee se, niin sinä saat elää".

Tee se, niin sinä saat ikuisen elämän sanoo Jumalan Poika! Rakasta Jumalaa ja naapuriasi. Voisiko 
se olla enää selvempää ja yksinkertaisempaa? Jeesus tietää, että kaikkien kanssakulkijoidemme 
rakastaminen ei ole niin helppoa, mutta hän odottaa meiltä oikean suuntaista yritystä.

Orig
in

al



299 / 335

Muuta elämäsi

Muuta elämäsi suunta

“Muuttuaksemme meidän täytyy olla sairaan väsyneitä olemaan sairaan väsyneitä”, on sanonut joku 

joskus. Toisin sanoen niin kauan kun hyväksymme omien toimiemme huonot seuraukset, emme 

yritäkään muuttua. Oletko sairas siihen, miten asiat menevät elämässäsi? Näetkö tarpeen muuttua, 

mutta ihmettelet miten?

Jos olet samanlainen kuin useimmat meistä, sinulla on ollut joskus tunne, että kaikki ei ole aivan hyvin.

Ihmissuhteesi eivät ole kuin haluaisit niiden olevan. Elämäsi on tyhjää ja liian paljon siitä, mitä teet, 

näyttää merkityksettömältä. Tunnet olevasi jumissa tapoihisi, jotka eivät todellisuudessa ole tyydyttäviä

ja ehkä jopa tuhoisia.

Silloinkin kun tunnet olosi mukavaksi ja tyytyväiseksi suurimman osan ajasta, kun pysähdyt ja 

analysoit sitä, elämäsi näyttää harjoitukselta, jolla ei ole lopullista tarkoitusta tai suuntaa. Onko 

olemassa jotain muuta kuin tämä? On aika muutokselle – tuore uusi alku. Mutta itseapukirjojen ja muuta-

elämäsi -ohjeiden virta ei näytä pitkässä juoksussa tuovan apua. Minne voit kääntyä?

Muuttuminen

Mitäpä jos löytäisit prosessin, joka lupaa täydellisen henkilökohtaisen muutoksen – muuttumisen? 

Sellaisen joka antaa todellisen toivon paljon paremmasta elämästä nyt ja tulevaisuudessa?

Raamattu osoittaa sellaisen prosessin. Sama Luoja Jumala, joka suunnitteli perhosen toukan 

muuttumisen hienoksi perhoseksi tarjoaa muutoksen meidänkin elämään. Hän haluaa meidän kokevan 

elämän täynnä merkitystä, ylitsevuotavaa tyytyväisyyttä ja iloa. 

Aluksi se saattaa kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, mutta Raamattu paljastaa, että Jumalalla on 

uskomaton suunnitelma, joka johtaa meidät Hänen ikuisen perheen jäseniksi - lapsiksi. Muuttuminen ei

tule olemaan helppoa, mutta se on enemmän kuin sen arvoista. Vaikeudet joita kohtaamme, kun 

teemme muutoksia elämässämme siihen suuntaan “eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on 

ilmestyvä meihin” (Room. 8:18). 

Mikä on prosessi

Mikä on muutosprosessi? Jumala kuvaa sen tarkasti Raamatussa. Se alkaa katumuksesta ja uskosta, 

mikä johtaa kasteeseen ja Pyhän Hengen lahjan vastaanottamiseen. Miksi nämä asiat ovat tarpeellisia ja

kuinka ne tehdään?

Tutkitaan kirjoituksia ja luetaan yllättävästä totuudesta, mitä Jumala sanoo, kuinka muutamme 
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elämämme!

Todellisen ongelman havaitseminen: synti

Ensin meidän täytyy havaita ongelmiemme lähde ennen kuin voimme edes aloittaa muutoksen polulla. 

Lopullinen ongelma on hengellinen ja sille on raamatullinen nimi: synti.

Jokainen tietää, että nykymaailmassa on vakavia ongelmia, ja useimmilla meillä on arvauksia ja 

mielipiteitä erilaisista syistä kärsimykselle ja pahuudelle ympärillämme. Kuitenkin se kaikki näyttää 

monimutkaiselta ja ratkaisemattomalta.

Vaikka Jumala näkee kaiken monimutkaisuuden ja sekaannuksen läpi antaakseen meille selvän kuvan 

siitä, mikä on mennyt pieleen maailmassa – ja elämässämme. Vastaus on yksinkertainen vaikka ratkaisu

on erittäin hankala.

Alla piilevä syy maailman kaikkiin ongelmiin ja vaikeuksiin elämässämme on synti.

Mikä on synti?

Synti on Jumalan lakien rikkomista ajatuksissamme ja toimissamme (1. Joh. 3:4). Jumala suunnitteli 

täydelliset lait, jotka ovat elämäämuuttavia, jotka auttavat meitä kasvamaan viisauteen, antavat 

ymmärrystä, tuovat iloa ja täyttävät elämämme palkitsevuudella ja merkityksellä.

Mietipä hetki Daavidia, Jumalan sydämen mukaista miestä, joka kuvailee Jumalan lakia Psalmissa 19: 

“Herran laki on täydellinen; se virvoittaa sielun. Herran todistus on vahva, se tekee tyhmästä viisaan. 

Herran asetukset ovat oikeat, ne ilahuttavat sydämen. Herran käskyt ovat selkeät, ne valaisevat silmät. 

Herran pelko on puhdas, se pysyy iäti. Herran oikeudet ovat todet, kaikki tyynni vanhurskaat. Ne ovat 

kalliimmat kultaa, puhtaan kullan paljoutta, makeammat hunajaa ja mehiläisen mettä. Myös sinun 

palvelijasi ottaa niistä vaarin, niiden noudattamisesta on suuri palkka.” 

Vaikka Jumalan lait ovat hyviä ja hyödyllisä Raamattu kuvailee enkelin, joka kapinoi Jumalaa vastaan 

ja jätti noudattamatta Hänen lakejaan (Jes. 14:12-15; Hes. 28:14-16; Joh.ilm. 12:3-4). Hänestä tuli 

saatana, Jumalan vihollinen, joka toi kauhean tahran syntinä ja kärsimyksenä maailmankaikkeuteen.

Synti levisi Aatamiin ja Eevaan ja kaikkialle ihmisiin

Surullista kyllä, saatana saastutti ensimmäiset vanhempamme kapina-asenteella ja petti heidät 

valitsemaan oman tiensä sen sijaan, että olisivat olleet kuuliaisia Jumalalle.

Ja mikä vielä surullisempaa, hän on kyennyt vähitellen, mutta tehokkaasti johtamaan kaikki ihmiset 

syntiin.

Hänen läpitunkeva mielenlaatu saa näyttämään, että pieni synti on harmitonta, että pieni vilkaisu 
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pornoa ei ole niin pahasta, että Jumalan nimen väärinkäyttäminen ei haittaa ketään ja pieni huijaus on 

ok, koska kaikkihan niin tekevät. Hän yrittää vaikuttaa ajatteluumme niin, että Jumala ei välitä tai on 

epäreilu – tai että sitä ei ole olemassakaan.

Hän vetoaa itsenäisyytemme tunteeseen houkutellen meidät syvemmälle ja syvemmälle 

tottelemattomuuden ja pahojen tapojen viidakkoon tehden meistä, meidän sitä tietämättä, synnin orjia.

Seurauksena ihmisistä on tullut vihamielisiä Jumalaa ja Hänen lakiaan kohtaan ja he eivät ole 

halukkaita tottelemaan (Room. 8:7). Apostoli Paavali selitti ongelman maailmanlaajuista luonnetta: 

“Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla” (Room. 3:23). Lisäksi hän ilmoitti 

että “synnin palkka on kuolema” (Room. 6:23). Se tarkoittaa että jokaikinen ihminen on leikannut 

itsensä irti pyhästä Jumalasta, joka vihaa syntiä, ja jokainen meistä on näin ollen kuoleman 

rangaistuksen alainen! Ihmiskunta on saatanan talutusnuorassa matkalla kohti tuhoaan vaikka saatana 

on salannut tuon totuuden meiltä.

Pako synnistä

Onneksemme Jumalalla on suunnitelma meidän pelastukseksemme saatanan kahleista ja siihen, miten 

maksamme menneiden syntiemme hinnan. Mutta tämä suunnitelma osoittaa ongelman vakavuuden. 

Ratkaisu syntiimme oli Jumalan Pojan kuolema meidän puolestamme! Jeesus Kristus, joka ei koskaan 

syntiä tehnyt, oli valmis ottamaan syntimme itselleen ja maksamaan synnin hinnan. Hän oli valmis 

hakattavaksi ja kuolemaan hirvittävän kuoleman ristillä, jotta meillä olisi tilaisuus uuteen alkuun.

Luetaan loput Roomalaiskirjeestä 6:23, missä Paavali tunnustaa Jeesuksen uhrauksen olevan ratkaisu 

synnin ongelmaan: “Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä 

Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” 

Esitietovaatimus muutokseen on ongelman havaitseminen: synti. Seuraavaksi meidän täytyy ymmärtää,

mitä Jumala haluaa meidän tekevän synnille.

Katumus: U-käännöksen tekeminen

Synti on lopullinen syy pahuuteen ja kärsimykseen. Mitä Jumala haluaa meidän tekevän synnille? 

Miksi hän käskee meitä katumaan ja mitä on katumus?

Tätä perustavanlaatuista totuutta ei voi ylikorostaa: Jumalan perheenjäsen tuli maahan ja eli 

synnittömän elämän, mutta sitten antoi oman elämänsä maksuna meidän synneistämme! Jeesuksen 

uhraus esittelee Jumalan rakkautta ja Hänen oikeudentuntoaan, ja se asetti näyttämön oman elämämme 

muuttamiseksi – Raamattu puhuu tästä prosessista kääntymyksenä.

Joten mitä Jumala odottaa meidän tekevän omien henkilökohtaisten syntiemme kanssa?
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Pietarin voimakas viesti katumuksesta

Seitsemän viikkoa Jeesuksen kuoleman ja ylösnousun jälkeen henkielämään Jumalan Poikana, Hänen 

opetuslapsellaan Pietarilla oli tilaisuus puhua suurelle joukolle helluntaina. Jumala käytti tätä viestiä 

tuodakseen 3000 ihmistä Jumalan kirkkoon tuona päivänä. 

Pietarin saarna perustaa Uuden Testamentin mukaisen kirkon ja asettaa selvästi prosessin, jota Jumala 

käyttää muuttaakseen ihmisiä.

Jotta Pietari saisi väkijoukon huomion Jumala teki ihmeen, joka salli kaikkien läsnäolijoiden 

ymmärtävän häntä omalla kielellään. Sitten Pietari selitti väkijoukolle viitaten profeetta Joeliin ja 

kuningas Davidiin, mitä heidän kuulossaan oli tapahtumassa. Hän käytti Vanhan Testamentin 

profetioita osoittaakseen, että Jeesus oli luvattu Messias.

Pietari lisäsi: “Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja 

Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte"(Ap.t. 2:36). 

Tämä oli järkyttävä uutinen heille. Heitä syytettiin Messiaan murhasta, jota he niin olivat kaivanneet ja 

odottaneet näkevänsä! He olisivat niin helposti voineet hylätä Pietarin sanat ja hyväksyä omat tekonsa 

ja syntinsä – kuten niin moni silloin ja sen jälkeenkin.

Mutta Jumala työskenteli monen ihmisen parissa tuossa väkijoukossa ja Hän avasi heidän silmänsä 

näkemään omat syntinsä. Olipa meillä tänään, tai heillä tuolloin, mitään tekemistä todellisen 

ristiinnaulitsemisen kanssa, meillä kaikilla on vastuu siitä, miksi Jeesus kuoli. Jos me emme olisi 

tehneet syntiä, Jeesuksen Kristuksen ei olisi tarvinnut maksaa kuoleman rangaistusta meidän 

puolestamme!

“Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: 

'Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?'” (jae 37) Sitten Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja 

ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte 

Pyhän Hengen lahjan” (jae 38). Tämä jae sisältää paljon askelia kääntymysprosessissa. Mutta aloitetaan 

ensimmäisestä: katumus.

Mitä on katumus?

Kreikankielinen sana “katumus” käännettynä Uudessa Testamentissa tarkoittaa, että henkilö muuttaa 

elämäntapaansa sen seurauksena, että hänen koko ajattelunsa ja asenteensa syntiin ja vanhurskauteen 

on muuttunut (J.P. Louw ja Eugene Nida, Greek-English Lexicon of the New Testament Based on 

Semantic Domains, 1988). Katumus tarkoittaa uudelleenajattelun kohdistuvan johonkin, mitä teimme 

aikaisemmin menneisyydessämme ja sen havaitsemista, että se oli syntistä – että se rikkoi Jumalan hyvää 
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ja hyödyllistä lakia. Katumus tarkoittaa sen päättelemistä, että jokainen valheemme, jokainen sapatin 

pyhittämättä jättämisemme, joka kerta kun emme kunnioittaneet vanhempiamme – joka kerta kun 

rikoimme Jumalan ikuisia hyviä lakeja – vaativat Jumalan Pojan kuoleman, jotta meillä olisi vapaus 

kuolemanrangaistuksesta. Kyllä, meidän täytyy muuttua paremmiksi. Meidän koko elämämme kuvio 

on perustunut vääriin, itsekkäisiin motiiveihin. Katumus on sen havaitsemista, että ajatuksemme, 

asenteemme ja tekomme ovat olleet kauhistuttavia – iljettäviä ja ällöttäviä – Jumalalle ja ovat tuoneet 

meille ikuisen kuoleman rangaistuksen.

Vaikka Jumala vihaa syntiä, Hän rakkaudellisesti tulee väliin ja kutsuu meidät pois siitä. Paavali 

selittää, että “Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen” (Room. 2:4). Raamattu osoittaa, että 

ensimmäinen katumus on merkittävä, henkilökohtainen, elämän muuttava päätös, joka johtaa kasteeseen ja 

Pyhän Hengen lahjan vastaanottamiseen. Katumusta kuvaa sen ymmärtäminen, että synti on vakavaa ja 

syvää halua saada syntinsä anteeksi ja päättäväistä sitoutumista muuttamaan omaa käyttäytymistä ja 

ajattelua synnin lopettamiseksi. 

Katumus on ehdotonta antautumista Jumalalle. Profeetta Jesajan kautta Jumala kuvailee asennetta, jota 

Hän etsii: “Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun 

sanani edessä” (Jes. 66:2). Jesaja myös kirjoitti: “Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja 

palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon 

anteeksiantamusta. ”(Jes. 55:7).

Paavali painottaa, että “jumalainen suru” tuottaa aidon katumuksen, joka johtaa pysyvään muutokseen 

joka lopulta johtaa henkilön kohti pelastusta. Tämä on vastakkainen maalliselle surulle, joka ei johda 

pysyvään muutokseen ja johtaa kuolemaan (2. Kor. 7:10). Jae 11 korostaa tunnollista yritystä ja 

kiihkeää halua muuttua, jonka jumalainen suru tuottaa.

Se on henkilökohtaista

Synti on henkilökohtainen loukkaus pyhää Jumalaamme kohtaan ja tuo mukanaan kuoleman 

rangaistuksen. Se tarkoittaa, että syntiemme takia, jokainen kantaa henkilökohtaisesti vastuun 

Jeesuksen tarpeesta kärsiä ja kuolla. Meidän reaktiomme tuohon havaintoon tulisi olla yhtä 

sydämellinen ja kiihkeä kuin oli niillä, jotka kuulivat Pietarin saarnan Ap.t. 2:ssa. Katumus sisältää 

henkilökohtaisen sitoutumisen muuttumiseen – emme enää mene sinne, minkä ajattelemme olevan 

oikein vaan etsimme, minkä Jumala sanoo olevan oikein ja mitä meidän on tehtävä.

Jos emme kadu, me emme voi saada syntejämme anteeksi tai saada ikuisen elämän lahjaa. Saamme 

kuoleman rangaistuksen, jonka ansaitsemme. Mutta jos alistumme Jumalalle, kun Hän johtaa meidät 

katumukseen, Hän antaa anteeksi ja Hän myös antaa tarvitsemamme avun muuttuaksemme ja 

valmistautuaksemme ikuiseen elämään Hänen poikinaan ja tyttärinään. 
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Usko: tarvitaan muutokseen

Sen lisäksi että kadumme ja saamme anteeksi Jumala haluaa meidän uskovan – omistavan uskon. Mitä 

on tämä usko, joka tarvitaan kääntymykseen?

Kääntyäksemme – muuttuaksemme ja tullaksemme kristityiksi – Jeesus Kristus kutsuu meitä 

katumukseen ja uskoon (Mark. 1:15). Me pelastumme uskon avulla – uskomalla Jumalan lupaukseen 

anteeksiantamisesta ja kaikkiin evankeliumin osiin (Ef. 2:8). Mitä on usko ja kuinka kasvamme 

uskossa?

Mitä usko on?

Uuden Testamentin englanninkielisessä käännöksessä usko on käännetty kreikankielisestä sanasta 

pistis. The New Strong's Expanded Dictionary of Bible Word sanoo: “Pistisiä käytetään uskosta 

puhuttaessa pääasiassa luottamuksena (tai luottavaisuutena) joko Jumalaan tai Kristukseen. Englannin 

kielinen sana faith tarkoittaa uskoa, luottamusta, vakuutusta ja uskomusta (s. 1315).  Raamattu määrittelee 

myös pistisin heprealaiskirjeessä 11:1: “Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, 

ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy.” 

Uskomme Jumalaan on aloituspiste, mutta meidän täytyy havaita, että oma uskomme ei ole riittävä. 

Meidän täytyy etsiä uskon lahjaa (Gal. 2:20; 5:22; Ef. 2:8). Jumalan hengellinen uskon lahja antaa 

kivenkovan todisteen Jumalan luotettavuudesta ja uskollisuudesta. 

Jumala kutsuu meidät täyteen vakuuttuneisuuteen siitä, mitä Hän lupaa Hän tekee (Room. 4:21). Tämä 

kattaa Hänen lupaamansa siunaukset kuuliaisuudesta ja virheiden korjaamisesta. Meidän on uskottava 

evankeliumi – Jumalan valtakunnan hyvät uutiset (Mark. 1:15). Meidän on uskottava, että Jeesus 

Kristus kuoli ja ylösnousi. Meidän on uskottava, että Jumalan lait ovat pyhiä, oikeudenmukaisia ja 

hyviä ja meidän eduksemme (Room. 7:12). Meidän on uskottava, että jos kadumme ja meidät 

kastetaan, Jumala antaa Pyhän Hengen avuksemme tullaksemme Hänen kaltaisekseen (Ap. t. 2:38).

Ilman uskoa

Raamattu myös varoittaa seurauksista, jos meillä ei ole uskoa. “Mutta ilman uskoa on mahdoton olla 

otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka 

häntä etsivät” (Heprealaiskirje 11:6).

Jos emme usko, että Jumala on olemassa, että Hän haluaa meidän muuttuvan ja että Hän palkitsee ne, 

jotka uutterasti etsivät Häntä, meillä ei ole syytä muuttua. Meillä ei ole motivaatiota ryhtyä tähän 
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muutoksen etsintään. Meillä ei ole kestävyyttä tai sitoutumista muutosprosessiin.

Usko ja sitoutuminen

Meidän ei vain täydy hyväksyä Jeesus Kristus Pelastajaksemme vaan meidän täytyy luottaa Jumalaan 

niin paljon, että sitoudumme täysin Häneen. 

Meidän ei vain tarvitse uskoa, että Jeesuksen seuraaminen on kaiken vaivan arvoista, vaan täytyy olla 

valmistautuneita maksamaan mikä tahansa hinta. Jeesus pyytää meitä laskemaan hinnan. “Ja joka ei 

kanna ristiänsä ja seuraa minua, se ei voi olla minun opetuslapseni. Sillä jos joku teistä tahtoo rakentaa 

tornin, eikö hän ensin istu laskemaan kustannuksia, nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se 

valmiiksi, etteivät, kun hän on pannut perustuksen, mutta ei kykene saamaan rakennusta valmiiksi, 

kaikki, jotka sen näkevät, rupeaisi pilkkaamaan häntä sanoen: 'Tuo mies ryhtyi rakentamaan, mutta ei 

kyennyt saamaan valmiiksi'? “ (Luukas 14:27-30).

Koettelemukset ja haasteet tulevat kristityn elämään testinä uskollemme ja sitoutumisellemmm, joten 

meidän täytyy laskea hinta ja olla tiukasti sitoutuneita kestämään loppuun asti.

Jumala antaa uskon sitä etsiville

Kuinka kasvamme uskossa? Usko kasvaa näkemällä Jumalan osallisuus elämäämme kun menemme 

Hänen lähelleen rukouksessa ja Hänen sanansa, Raamatun, opiskelussa. Paavali kertoi Filippiiniläisille:

“Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen 

kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän

sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa” (Fil. 4:6-7).

He uskoivat Jumalan Sanaan ja he noudattivat Hänen käskyjään. Kun he kuuntelivat ja seurasivat 

Paavalin ohjeita antamaan omat huolensa Jumalalle uskovassa rukouksessa, heidän uskonsa kasvoi. 

Toinen tapa uskon kasvuun on lukea esimerkkejä uskosta Raamatusta tai kuunnella niitä julkisissa 

esityksissä. Tästä mainitaan Roomalaiskirjeessä 10:17: “Usko tulee siis kuulemisesta, mutta 

kuuleminen Kristuksen sanan kautta.”

Mieti miten Jumala keskeytti Aabrahamin ja Saaran antaen heille pojan, Iisakin, heidän vanhalla 

iällään; kuinkä Hän ihmeellisesti toi Israelin lapset ulos mahtavasta Egyptin valtiosta; kuinka Jumala 

suojeli Danielia leijonan luolassa ja hänen kolmea ystäväänsä kuumassa uunissa; ja kuinka Hän suojeli 

nuorta Jeesusta Herodeksen lapsimurhalta. Raamatussa on monia muitakin esimerkkejä.

Nämä esimerkit Jumalan väliintulosta toisten elämässä voi vahvistaa meidän omaa uskoamme, että 

Jumala voi tulla väliin puolestamme ja että Hänellä on meidän paras mielessämme. Usko antaa meille 

luottavaisuutta ja turvallisuuden. Usko on siunaus, jota voimme pyytää Jumalaa kasvattamaan (Luuk. 
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17:5).

Seuraamista uskon avulla

Elävä usko ei ole vain ajatus tai tunne. Se sisältää toiminnan. Me osoitamme uskoa seuraamalla 

ohjeita, jotka Jumala antaa. Tämä sisältää ohjeet, jotka apostoli Pietari antoi niille, jotka halusivat 

kääntää elämänsä suunnan: “Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen 

nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan“(Apt.t. 2:38).

Seuraava askel, kaste, on voimakas ja välttämätön uskon esitys. 

Kaste: Miksi Jumala haluaa meidän ottavan kasteen?

Jumala käskee meitä kastautumaan veteen osana kääntymysprosessia. Mitä kaste symboloi ja opettaa 

meille? Raamattu selvästi ohjeistaa meitä ottamaan kasteen (Apt.t. 2:38). Miksi? Mitä kaste esittää?

Sana “kaste” tarkoittaa upottautumista. Se tulee kreikan kielisesta baptizo-sanasta ja tarkoittaa “dipata, 

kastautua, peseytyä,... (Walter Bauer, William Arndt and F. Wilbur Gingrich, A Greek-English Lexicon 

of the New Testament and Other Early Christian Literature, 1952, p. 131).

Johannes 3:23 vahvistaa, että kaste vaatii paljon vettä: “Mutta Johanneskin kastoi Ainonissa lähellä 

Salimia, koska siellä oli paljon vettä; ja ihmiset tulivat ja antoivat kastaa itsensä.” Kaste, täydellinen 
kastautuminen veteen, symboloi syntiemme pesemistä pois, muun muassa. Daavid 

kutsui katumuspsalmissaan Jumalaa: “Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni” 

(Psalmi 51:4). Mistä tiedämme, että tätä voi soveltaa kasteeseen? Koska apostolien teoissa 22:16 

sanotaan: “Ja nyt, mitä viivyttelet? Nouse, huuda avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä 

pois syntisi.”

Kolme asiaa joita kaste symboloi

Vesikasteesta voidaan löytää kolme tärkeää symbolia. Apostoli Paavali kertoo niistä 

Roomalaiskirjeessä 6:1-4. “Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? 

Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että 

me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin 

olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin 

kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.”

Kuolema

Kuinka kaste kuvailee kuoleman? Kun todella näemme, mitä oikeastaan olemme (minä itse), 

katumusprosessin läpikäyminen voi olla musertava kokemus. Paavali vahvistaa Roomalaiskirjeessään 

6:6: “kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin 
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ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi.”

Paavali vertaa katumusprosessia ristiinnaulitsemiseen ja vanhan, entisen synti-ihmisemme kuolemista 

Kristuksen kanssa. Paavali myös painottaa tätä prosessia kirjeessään Galatalaisille 2:20: “ja minä elän, en 

enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, 

hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni.” 

Paavali sanoo, että koska Jeesus ristiinnaulittiin, me saamme syntimme anteeksi ja entinen 

elämäntapamme on kuoletettu, “put to death”, ja voimme seurata Jeesuksen esimerkkiä siinä, miten 

elämme (“Kristus elää minussa”).

Vanhan ihmisemme kuolettaminen tarkoittaa täydellistä syntiemme katumusta ja on ensimmäinen 

kasteen symboli. Se on prosessi, joka alkaa mielestä ennen kuin kastaudumme.

Hautaus

“Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus 

herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman” 

(Roomalaiskirje 6:4). Täysi vesikaste osoittaa täydellistä hautaamista, aivan kuten Kristus 

ristiinnaulittiin ja haudattiin maan poveen. 

Hautaus näyttää, että “vanha ihminen” ja “vanha elämäntapa” ovat symbolisesti kuoletettu, haudattu ja

jätetty taaksemme. Vaikka hautaus on symbolinen, sitä seuraava täydellinen muutos on kirjaimellinen.

Ylösnousemus

“Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin 

myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa”(Room. 6:5). Jumala odottaa meiltä, kasteen vahvistaman liittonsa 

kautta, että kuljemme uudessa elämässä. Kun nyt vanha ihminen on kuoletettu, voimme nyt vaeltaa kuin 

täysin eri ihmisenä. Emme enää kanna mukanamme koko lainkirjaimen taakkaa ja sen mukanaan tuomaa 

kuolemanrangaistusta (kukaan ihminen ei voi noudattaa koko lakia - “jokainen on syntiä tehnyt”), vaan nyt 

meillä on mahdollisuus tulla uudeksi henkilöksi ihmeellisen Pyhän Hengen lahjan kautta. Uusi elämä 

viittaa muutokseen tavassa, jolla elämme – uusi elämäntapa on kuuliainen Jumalan laille.

Kolossalaiskirjeessä 2:12-13 meille kerrotaan: “ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te 

myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet 

kuolleista. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän 

teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset.”

Kristuksen esimerkin seuraaminen

Kasteseremonia jonka koimme edustaa Jeesuksen kokemusta. Hänet ristiinnaulittiin ja tapettiin, 

haudattiin maan poveen, josta Jumala nosti Hänet kuolleista ikuiseen elämään. Kaste symboloi 
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kuolemaa, hautausta ja ylösnousua kulkuun uuteen elämään ja odottamaan lopullista ylösnousua 

henkielämään Jeesuksen palatessa uudelleen maahan.

Meidän täytyy jättää vanha ihminen ja kulkea nyt uudessa elämässä, kuuliaisena Jumalalle ja etsien 

Hänen Kuningaskuntaansa ja Hänen vanhurskauttaan Pyhän Hengen voiman kautta. 

Pyhän Hengen vastaanottaminen

Vesikasteen jälkeen Jumala lupaa ihmeellisen lahjansa – Pyhän Hengen. Raamattu osoittaa, että tämä 

lahja annetaan, kun Jumalan papit asettavat kätensä kastettavan henkilön päälle ja rukoilevat.

Kaste on tärkeä osa kääntymysprosessissa, mutta se ei ole loppu. Itse asiassa, kaste ei tee ihmisestä 

vielä kristittyä. 

Huomaa tärkeä Raamatun totuus: “Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan 

Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole Hänen omansa”(Room. 8:9).

Henkilö on kristitty vain, jos Jumalan Pyhä Henki asuu hänessä. Raamattu antaa esimerkkejä ihmisistä, 
jotka oli kastettu katumukseen, mutta jotka eivät vielä olleet saaneet Pyhää Henkeä. Kuinka Pyhä Henki 
annettiin? 

Käden päällelaittaminen

Kun diakoni Philip saarnasi Jumalan kuningaskunnan asioista ja Jeesuksen Kristuksen nimestä 

Samariassa, monet ottivat kasteen (Apt.t. 8:12). Mutta he eivät saaneet Pyhää Henkeä ennen kuin 

Pietari ja Johannes tulivat ja “asettivat kädet heidän päälleen, ja he saivat Pyhän Hengen” (jae 17).

Tämä proseduuri vahvistetaan kymmenen miehen puolesta Epheuksessa. Nuo miehet oli kastettu 

Johannes-kastajan puolesta katumuksen kasteeseen. Paavali kysyi heiltä: “Saitteko Pyhän Hengen, kun 

uskoitte?”(Apt.t. 19:2). He eivät olleet saaneet, mutta kun Paavali “asetti kätensä heidän päälleen, Pyhä

Henki tuli heihin” (jae 6).

Ihmeellinen Pyhän Hengen lahja

Pyhä Henki on yksi Jumalan suurimmista lahjoista, ja se antaa elämänlinjan Jumalaan, jonka kautta 

Hän antaa monia muitakin ihmeellisiä lahjojaan. Pyhä Henki antaa kristitylle hengellistä voimaa ja 

ymmärrystä ja antaa hänelle mahdollisuuden tulla enemmän Jumalan kaltaiseksi ja lopulta periä ikuisen

elämän.

Pyhä Henki on Jumalan voima, jonka Hän tarjoaa niille, jotka katuvat ja kastautuvat (Apt.t. 2:38) ja 

jotka ovat kuuliaisia Hänelle (Apt.t. 5:32). Raamattu listaa monia asioita, joita Pyhä Henki sallii 

meidän tekevän. Paavali kirjoitti, että Pyhä Henki avaa meidän hengellisen ymmärryksen asioihin, 

jotka näyttävät hulluudelta niille, joilla ei ole hengellistä erottelukykyä (1. Kor. 2:10-14). Säännöllisen 
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rukouksen ja Raamatun opiskelun myötä, Henki auttaa meitä kasvamaan ymmärtämään Jumalan 

suunnitelman ja meidän osamme siinä. Se tekee mahdolliseksi Jumalan lakien kirjoittamisen 

sydämeemme ja mieleemme, kun me sisäistämme ne säännöllisen kuuliaisuuden kautta (Hepr. 8:10). 

Voiman kautta voimme muuttaa mielemme (Room 12:2). 

Jeesus sanoi, että Henki antaa meille apuaan ja ohjaustaan (Joh. 14:16, 26; 16:13). Yksi suurimmista 

siunauksista, että omistaa Jumalan Hengen on se, että “Jumalan rakkaus on kaadettu sydämiimme 

Pyhän Hengen kautta” (Room. 5:5). Jumalainen rakkaus kuvaillaan yksityiskohtaisemmin 1. 

Korinttolaiskirjeessä 13:4-8.

Johannes myös yhdisti Jumalan rakkauden ja Hänen lakinsa: “Sillä rakkaus Jumalaan on se, että 

pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat”(1. Joh. 5:3). Jumalan rakkaus johtaa 

meidät kuuliaisuuteen Hänen käskyilleen, mikä on tapa, jolla kääntymyksemme tapahtuu.

Galatalaiskirjeessä 5:22-23 Paavali listaa ominaisuuksia, joita voimme kehittää Pyhän Hengen 

läsnäollessa: “Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys[kärsivällisyys], 

ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki.”

Tämä “hedelmä” edustaa Jumalan luonnetta, millaiseksi meidän tulisi kehittyä elämässämme. Sen 

tehdäksemme, meidän tulisi rukoilla säännöllisesti Pyhän Hengen lahjaa ja omistautua seuraamaan 

Jumalan Henkeä ja kasvamaan enemmän tämän hedelmän kaltaiseksi.

Kuinka paljon paremmin selviydymme elämässämme suuremmalla kärsivällisyydellä, kun ylennys ei 

tule silloin, kun sitä odotamme? Tai jos omistamme enemmän itsehillintää silloin, kun lapsemme 

tarvitsevat rohkaisua sen sijaan, että muutumme vihaiseksi ja päätymme raivon valtaan ja käytämme 

karskia kieltä. Ja Jumalan Henki on niin tärkeä taistelussa näkymätöntä vihollista, Saatanaa, ja sen 

vaikutusta vastaan. Meidän täytyy säännöllisesti kysyä Jumalalta Hänen armollista Henkeään auttamaan 

meitä kasvamaan enemmän ja enemmän Hänen kaltaisekseen.

Kääntymyksen jatkuva prosessi

Kääntymys ei ole vain kerran tapahtuva tapahtuma, joka johtaa kasteeseen. Se sisältää jatkuvassa 

katumuksessa ja muutoksessa olemista Pyhän Hengen johdatuksessa elämässämme. Kuten olemme 

havainneet tässä kirjoitelmassa, tullaksemme kristityiksi, meidän täytyy katua syntejämme ja meillä pitää 

olla uskoa. Mutta nämä ovat vasta ensimmäiset askeleet kohti kristityksi kääntymistä. Meidät täytyy myös 

kastaa ja meidän täytyy saada kätten päälle laittaminen saadaksemme Pyhän Hengen lahjan (Apt. t. 2:38, 

8:17). Lisäksi ne, jotka ovat Jumalan Hengen johdatuksessa, tunnistetaan Hänen lapsikseen (Room 8:14). 

Mutta mitä tarkoittaa, että joku on Pyhän Hengen “johdatuksessa”? Se tarkoittaa olla muuntuneena – 

muuttua tullakseen enemmän ja enemmän Kristuksen kaltaiseksi. Olemme kaikki nähneet kauniin, 
monivärisen perhosen. 
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Se ei aloittanut sellaisena. Se aloitti pienestä munasta, lähes näkymättömästä ihmissilmälle. Sen täytyi 
käydä läpi eri muutosvaiheita kunnes siitä tuli ihmeellisen kaunis perhonen. Raamattu kertoo, että myös 
meidän täytyy käydä läpi muutosprosessi. Meidän tapauksessamme se tarkoittaa kääntymystä kristityksi.

Huomaa, mitä apostoli Paavali sanoi Roomalaiskirjeessään 12:2: “Älkääkä mukautuko tämän 

maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan 

tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä [Hänelle - Jumalalle].”

Jumala haluaa, että jätämme menneet tapamme ja muutamme suuntamme Häntä kohti. Meidän täytyy 

kääntyä pimeydestä valoon ja Saatanan voimasta Jumalaa kohden. Kuten Pietari sanoi (Apt.t. 3:19): 

“Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat 

tulisivat Herran kasvoista[läsnäolosta].” Barnes' Notes on the Bible kertoo, että sana kääntynyt “tarkoittaa 

kunnolla kääntää; palata polulle jolta yksilö on harhautunut; ja sitten kääntyä pois synneistään tai hylätä 

ne.” Se on sana, jota käytetään yleisessä merkityksessä viittaamaan “täydellistä kääntymistä kohti 

Jumalaa” (huomautus Apostolien teoista 3:19). Kääntyäksemme meidän täytyy hylätä syntimme ja se pitää 

tehdä säännöllisesti.

Kääntyneen elämä alkaa

Saatuaan Jumalan Hengen kääntyneen kristityn täytyy keskittyä siihen, mitä Jeesus sanoi Matteuksen 

evankeliumissa 6:33: “Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös 

kaikki tämä teille annetaan.”

Jumalan valtakunnan etsiminen ja Hänen vanhurskautensa etsiminen ei ole helppoa. Jeesus sanoi 

Matteuksen evankeliumissa 7:21, että ne jotka tekevät Jumalan tahdon menevät Hänen 

kuningaskuntaansa; Hän painottaa Matteuksen evankeliumissa 7:14, että tie Jumalan valtakuntaan on 

vaikea ja haastava.

On selvää, että apostoli Paavali oli kääntynyt kristityksi. Hän oli katunut, hyväksynyt Jeesuksen ja 

vastaanottanut Pyhän Hengen. Mutta Paavali havaitsi, että kristityn elämä ja syntiä vastaan taistelu oli 

haastavaa kuten hän kuvailee Roomalaiskirjeessään 7.

Paavali käsittelee maallisuutta ja ajallisuutta (mieli erossa Jumalasta – Room. 8:7), että hän tiesi, että 

hänen täytyi voittaa se[maallisuus]. ”Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen 

lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta 

sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin 

minä myönnän, että laki on hyvä. Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu” 

(Room. 7:14-17).
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Meneillään oleva taistelu syntiä vastaan

Joten, miten Paavali selitti, mitä hänelle tapahtui? “Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon 

hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni; sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla 

yhdyn Jumalan lakiin, mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja

pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on” (jakeet 21-23).

Se oli turhauttava taistelu, johon Paavali ryhtyi. Hän tunnusti sen kysyen: “Minä viheliäinen ihminen, 

kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän 

Herramme, kautta! Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin 

lakia” (jakeet 24-25). 

Paavali selitti, että hänen vapautuksensa tapahtuu Jeesuksen Kristuksen kautta, joka antaa meille 

tarvitsemamme avun jättääksemme synnin taaksemme ja kääntyäksemme.

Meillä pitää olla katuvainen mieli lopun elämää

Opimme Paavalin kokemuksesta, että vaikka vietämme jäljellä olevan elämämme taistellen luontomme

vetoa vastaan, me emme täydellisesti voita sitä.

Apostoli Johannes myös osoitti kaksi muuta vaikutusta, joita täytyy tarkkailla – jumalaton yhteisö 

ympärillämme ja Saatanan mieli, joka yrittää istuttaa vääriä ajatuksia mieleemme (1. Joh. 2:14-17). 

Kun taistelemme näitä ja omaa ihmisluontoamme vastaan, voitamme joitain taisteluita; häviämme 

muutamia. Mutta niin kauan kuin Jumala näkee, että me vilpittömästi haluamme eroon synnistä, että 

vihaamme syntiä ja taistelemme sitä vastaan, Hän on armollinen. Hän ymmärtää että olemme lihaa ja 

on nopea antamaan anteeksi meille, kun kadumme.

Apostoli Johannes yhdisti Jumalan armollisen vastauksen meidän jatkuvaan katumukseen: “Mutta jos 

me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja 

Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei 

meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, 

on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta 

vääryydestä” (1. Joh. 1:7-9; ks. Psalmi 51:2,7).

Kolossalaiskirjeessä 3:1-10 Paavali kutsui kristittyjä jatkuvasti “kuolettamaan vanhan ihmisen” 

synnilliset tavat ja “pukemaan päälle uusi ihminen”. 

Nyt me kuulumme Jumalalle

“Uusi” henkilö, joksi olemme muuntuneet, kuuluu Jumalalle. Elämämme on lunastettu – pelastettu – 

hintana maksettu Kristuksen uhrilahja kuten Pietari kuvailee 1. Pietarin kirjeessään 1:18-19 ja Paavali 
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osoitti 1. Korinttolaiskirjeessä 6:20. Pelastuttuamme kuolemasta ja saatuamme anteeksi menneet 

syntimme Jeesuksen uhrauksen kautta, meidän ei enää pitäisi olla synnin orjia [palvella syntiä], vaan 

tulla vanhurskauden palvelijoiksi: “ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden 

palvelijoiksi!”(Room. 6:18).

Mutta meidät on kutsuttu muuntumaan paljon isommaksi kuin pelkkä palvelija. Jumala Hänen 

mahtavassa rakkaudessaan lisää lapsia perheeseensä: “ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun 

pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias” (2. Kor. 6:18). Meidät on kutsuttu seuraamaan 

vanhempien veljiemme esimerkkiä ja Isämme esimerkkiä Taivaassa. Meidät on kutsuttu muuntumaan 

Jumalan kaltaiseksi.

Mitä tapahtuu kun kääntymys on valmis?

Jumala haluaa auttaa meitä voittamaan synnin – katumaan ja muuntumaan – niin että Hän voi antaa 

meille ikuisen elämän lahjan. “Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä

viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan 

että kaikki tulevat parannukseen” (2. Piet. 3:9).

Huomaa Heprealaiskirje 12:1-2: “Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme 

[ne jotka mainittiin edellisessä luvussa 11], pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, 

joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät 

luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, 

häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.”

Kristityn elämä on kuin pitkän matkan kestävyyskilpailu. Meidät ojennetaan voittamaan synti, 

kuuliaisuuteen Jumalalle ja kestämään loppuun saakka. ”Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun 

teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita” (Joh. Ilm. 2:26). Joten, mikä on 

kääntymyksemme lopputulos? Apostoli Paavali vastasi siihen 2. Tim. 4:7-8: “Minä olen hyvän 

kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästedes on minulle talletettuna 

vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä 

ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat.” Jumala haluaa meidän 

muuttuvan – olla Hänen lapsiaan (1. Joh. 3:1-3)! Hän haluaa antaa meille vanhurskauden kruunun ja 

haluaa meidän auttavan Häntä Hänen jännittävässä, luovassa työssä ikuisuudessa. Mikä ihmeellinen 

tulevaisuus Jumalalla on meidän varallemme! Ja Hän tarjoaa kaiken tarvitsemamme avun muuntuaksemme 

– kääntyäksemme – tullaksemme Hänen kaltaisekseen!

Mitä teet tästä eteenpäin?

Raamatullinen viesti kääntymyksestä ei ole vain tieto. Se vaatii toimintaa! Jumala haluaa tietää, 
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käytämmekö sitä, minkä Hän antaa, muuntaaksemme elämämme. Nyt kun ymmärrät, mikä kääntymys on, 

sinun tarvitsee harjoitella, mitä olet oppinut. Kysy rukouksessa Jumalalta apua katumuksessa, uskossa, 

kasteen etsimisessä ja Hänen Pyhän Henkensä vastaanottamisessa ja kääntymisessä. Pyydä Häneltä 

ymmärrystä ja todisteita Hänen totuudestaan kuten Raamatussa on kerrottu. Pyydä Häneltä rohkeutta 

kuuliaisuuteen vaikka muut ympärilläsi eivät välitä tai ymmärrä, mitä Jumala sanoo.

Jos todella hauat kääntyä, kysy Luojaltasi apua. Jos sinulla on kysymyksiä, ole hyvä ja käytä meidän 

kysymyslomakettamme [nettisivu]. Me olemme aina mielissämme näyttäessämme ihmisille Jumalan 

totuuden ja rohkaisemme heitä, kun he kääntyvät syntielämästään uskonelämään Jumalaa kohden ja 

kuuliaisuuteen Hänen lakiinsa nähden. Tämä on elämäsi kaikkein tärkein asia. Älä jätä käyttämättä tätä 

tilaisuutta muuttaaksesi elämäsi paremmaksi ja syventääksesi suhdettasi rakastavaan Isääsi!

LIFE HOPE & TRUTH

LifeHopeandTruth.com on olemassa täyttääkseen kriittisen tyhjiön nykyisessä maailmassa: puutteen 

elämän merkityksen ymmärtämisestä, puutteen realistisesta toivosta parempaan tulevaisuuteen ja 

puutteen totuudesta!

Uskonto eikä myöskään tiede ole tyydyttävästi käsitellyt näitä asioita, joten ihmisillä tänään on 

jakautuneita mielipiteitä, epätietoisuutta tai pahinta kaikesta, eivät enää välitä. Profeetta Jesajan 

antiikkiset sanat ovat totta tänäänkin: “Totuus on lakaistu kadun pölyyn.” Miksi? Se on siksi, että 

Jumala oli oikeassa, kun Hän varoitti, että ihmiset ovat taipuvaisia hylkäämään Hänet ja tavallisesti 

valitsevat jättämättä tutustumatta Häneen.

Me olemme täällä niitä ihmisiä varten, jotka etsivät vastauksia, jotka ovat valmiita todistamaan kaikki 

asiat tai jotka ovat halukkaita saamaan enemmän kuin mitä heille on opettu suurimman osan 

elämästään Jumalasta, Raamatusta ja elämän tarkoituksesta ja siitä, miten elää. Me haluamme auttaa 

sinut todella ymmärtämään evankeliumin hyvät uutiset ja täyttämään Jeesuksen Kristuksen ohje: 

“etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttaan.”

LifeHopeandTruth.comia sponsoroi Chruch of God, a World Wide Association, Inc. Sitä tukee 

avokätiset kirkon tukijat ja lahjoittajat ja jäsenet ympäri maailman, jotka mahdollistavat sen, että kaikki

tällä verkkosivulla on ilmaista perustuen Jeesuksen Kristuksen lauseeseen: “Lahjaksi olette saaneet, 

lahjaksi antakaa.” Sinulta ei koskaan peritä maksua tai et jää velkaa verkkosivulle missään mielessä. 

The Church of God, a World Wide Associatiolla on seurakuntia joka puolella maailmaa enmmän kuin 

50 maassa, pääpaikan ollessa Yhdysvalloissa lähellä Dallasia, Texasissa. Oppiaksesi lisää kirkosta, ole 

hyvä ja vieraile verkkosivullamme cogwa.org.
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Yhteystietoja

Sähköposti: 

info@cogwa.org

Facebook:

LifeHopeTruth

Twitter:

@LifeHopeTruth

Google+:

Life, Hope @ Truth
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Paholaisen maailmanlaajuinen kokous

(Lue vaikka olisit kiireinen)

Saatana oli kutsunut maailmanlaajuisen kokouksen demoneilleen. Aloituspuheenvuorossaan hän 

sanoi... "Me emme voi estää kristittyjä käymästä kirkossa. Me emme voi estää heitä lukemasta 

Raamattua ja tuntemasta totuutta. Me emme voi edes estää heitä muodostamasta läheistä suhdetta 

pelastajaansa. Kun he ovat saaneet yhteyden Jeesukseen, meidän voimamme heihin on mennyttä."

"Joten annetaan heidän käydä kirkoissa ja pitää ehtoollisensa, mutta varastetaan heidän aikansa niin,

että heillä ei ole aikaa...kehittää suhdettaan Jeesukseen Kristukseen. Tämä on sitä mitä haluan teidän

tekevän", sanoi paholainen. "Häiritkää heitä saamasta yhteyttä Pelastajaansa ja säilyttämästä 

elintärkeää yhteyttä läpi koko päivän...", jatkoi paholainen. "Kuinka me teemme sen?", huusivat 

hänen demoninsa. "Pitäkää heidät kiireisinä elämän epäoleellisten asioiden parissa ja sysätkää 

heidät lukemattomiin juoniin...", sanoi paholainen ja jatkoi: "Ylikuormittaaksenne heidän 

mielensä." "Houkutelkaa heidät kuluttamaan, kuluttamaan, kuluttamaan ja lainaamaan, lainaamaan, 

lainaamaan."

"Taivutelkaa vaimot menemään ylitöihin ja miehet tekemään töitä 6-7 päivänä viikossa joka viikko, 

10-12 tuntia päivässä, jotta he voivat..." "...ylläpitää tyhjää elämäntyyliään. Estäkää heitä 

viettämästä aikaa lastensa kanssa." "Kun heidän perheensä pirstaloituvat, pian heidän kotinsa eivät 

tarjoa pakopaikkaa työn aiheuttamille painelle!" "Antakaa heidän mielelleen virikkeitä runsaasti, 

jotta he eivät kuule..." "Houkutelkaa heidät pitämään päällä radiota tai CD-soitinta aina, kun he 

ajavat autolla. Houkutelkaa heidät pitämään TV:tä, videonauhuria, DVD-soitinta ja PC:tä päällä 

jatkuvasti." "Tämä pysäyttää heidän mielensä ja katkaisee yhteyden Kristukseen. Laittakaa 

kahvipöydille aikakausilehtiä ja sanomalehtiä..."

"Pommittakaa heidän mieltään uutisilla 24 tuntia päivässä. Vallatkaa heidän aikansa auton ratissa 

tienvarsimainoksilla..." "Täyttäkää heidän postilaatikkonsa roskapostilla, postimyyntiluetteloilla, 

arpajaisilla ja kaikenlaisilla uutisilla ja tarjouksilla..." "Ilmaistarjouksilla, ilmaispalveluilla ja 

väärillä toiveilla. Pitäkää langan laihat mallit aikakausilehdissä ja tv:ssä, jotta heidän miehensä 

alkavat..." "...uskomaan, että ulkoinen kauneus on sitä, mikä on tärkeää, jolloin heistä tulee 

tyytymättömiä vaimoihinsa..."

"Pitäkää heidän vaimonsa liian väsyneinä, jotta he jaksaisivat rakastaa miehiään iltaisin. Antakaa 

heille myös päänsärkyä!" "Jos he eivät anna miehilleen rakkautta, mitä he tarvitsevat, miehet 

alkavat etsimään sitä muualta..." "Se tekee perheistä pirstaleisia nopeasti!" "Antakaa heille 

joulupukki harhauttamaan heidän lapsensa joulun todellisesta merkityksestä..." "Antakaa heille 
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pääsiäispupu, jotta he eivät keskustele Hänen ylösnousemisestaan ja synnin voittamisesta ja 

kuoleman voittamisesta." "Jopa heidän virkistyshetkissään, antakaa heidän tehdä sitä liian paljon. 

Antakaa heidän palata arkeen väsyneinä..." "Pitäkää heidät liian kiireisinä mennäkseen ulos 

luontoon katsomaan Jumalan luomakuntaa..." "Lähettäkää heidät sirkukseen ja tivoliin, 

urheilutapahtumiin, konsertteihin ja elokuvateattereihin sen sijaan..." "Pitäkää heidät kiireisinä, 

kiireisinä, kiireisinä!"

"Ja kun he kokoontuvat yhteen hengelliseen keskusteluun, antakaa heille paikallisia juoruja ja 

mitättömiä puheenaiheita, jotta he lähtevät kokouksistaan mietteissään ja omatunto 

tahraantuneena..." "Kasatkaa heidän elämäänsä niin paljon hyviä syitä, ettei heillä ole aikaa etsiä 

Jeesuksen voimaa..." "Pian he aloittavat jälleen tekemään asioita omin voimin, uhraten terveytensä 

ja perheensä hyvän syyn puolesta..." "Tämä suunnitelma toimii! Se toimii!" "Se on melkoinen 

suunnitelma!"

Demonit lähtivät innokkaana suorittamaan tehtäväänsä aiheuttaen kristityille kaikkialla lisää työtä. 

Kristityt alkoivat ryntäilemään sinne tänne, jolloin heille jäi yhä vähemmän aikaa Jumalalleen, 

perheilleen eikä heille jäänyt aikaa kertoa Jumalan hyvistä töistä toisilleen. Ja Jeesuksen kyvystä 

muuttaa ihmisten elämä. Arvaan, että kysymys kuuluukin nyt, onko paholainen onnistunut kaikissa 

juonissaan? Sinä olet tässä asiassa tuomari. Tarkoittaako kiireinen (busy = kiireinen englanniksi):

b=being, u=under, s=Satan's, y=yoke? (being=olla, under=alla, Satan=paholainen, yoke=ies) Oletko

sinä paholaisen ikeen alla? 

Pyydän sinua kertomaan tästä toisille, jos et ole liian kiireinen! Kiitos ajastasi! Jumalan siunausta! 

Orig
in

al



317 / 335

Miksi on tärkeää lukea Raamattua

Video:     https://www.youtube.com/watch?v=fSXVl2jh_-M  

Motivaatio: Miksi on tärkeää opiskella Raamattua?
Vastaus: Jotta emme olisi niin helposti petettävissä.

Tarvitsemme syvän kaipauksen Jumalan sanaa kohtaan - Raamattua kohtaan. Meidän 
täytyy sitoutua syväsi opiskelemaan Jumalan sanaa joka päivä. Meidän täytyy olla 
täysin sitoutuneita Jeesukseen, rukoukseen ja Raamattuun. Ja sieltä löydämme, ja 
siellä on, totuus.

Mistä tunnistamme totuuden? Eikö meidän kristittyjen tulisi olla yhtä mieltä ja ajatella samalla tavalla,
mitä tulee pelastumiseen ja Raamattuun? Ei ole epäilystäkään, etteikö elämämme tänä päivänä ole täynnä
häiriötekijöitä joka puolella koko ajan. Me näemme ja kuulemme pastoreita, pappeja ja Raamatun
opettajia opettamassa virheellisesti ja valheellisesti. Ja lisättynä siihen vielä vesitetty liberaali agenda ja
poliittinen korrektius. Se on erittäin ällöttävää.

Kuulemme saarnoja ja raamattupiirejä, joissa sanotaan, että meidän on opiskeltava Raamattuamme. He
vain sanovat, menkää opiskelemaan Raamattuanne, jotta voitte oppia ja kasvaa. Mutta ne eivät koskaan
kerro, miten se tehdään. Anna minun kertoa, miten se tehdään Raamatun mukaisesti.

1. Meidän täytyy ja pitäisi luottaa Pyhään Henkeen ymmärtääksemme totuuden.

Joh.16:13: "Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä
hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille
julistaa."
Room.8:5: "Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen
mukaan, on Hengen mieli."
1.Joh.4:6: "Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei
kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen."

Jos et usko, että sinulla on Pyhä Henki, pyydä sitä Jumalalta. Luuk.11:11-13: "Ja kuka teistä on se isä,
joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen, taikka joka hänen
pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne
hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä
anovat!"

Pyytäkää sitä Isältä! Pyytäkää Häneltä! Pyhä Henki johtaa meidät tuntemaan totuuden ja meidän täytyy
olla valmiina olemaan kuuliaisia totuudelle. Meidän täytyy laittaa sivuun kaikki etukäteisajatuksemme ja
olla valmiina noudattamaan, mitä Jumala sanoo sanassaan. 

2. Meidän täytyy upottaa Raamattu itseemme.

Joos.1:8: "Älköön tämä lain kirja sinun suustasi poistuko, vaan tutkiskele sitä päivät ja yöt, että tarkoin
noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt."
Kol.3:16: "Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa
viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle 
sydämissänne." 1.Piet.2:2: "ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että
te sen kautta kasvaisitte pelastukseen," Kuinka saamme Raamatun sisällemme? Meidän täytyy lukea 
Raamattu kannesta kanteen yhä uudelleen ja uudelleen koskaan lopettamatta. Jatka lukemista, 
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opiskelemista ja muistelemista. On olemassa monia tapoja painaa mieleen Raamatun jakeita, mutta tärkeää 
on, että aloitat vain tekemään sitä. 

3. Kun luemme, opiskelemme tai painamme mieleen kirjoituksia,

meidän täytyy täytyy tehdä se ohje ohjeen perään, rivi rivin perään Kuten Jes.28:10,13: "Niinpä on Herran 
sana oleva heille: käsky käskyn päälle, käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle, läksy läksyn päälle, 
milloin siellä, milloin täällä, niin että he kulkiessaan kaatuvat selälleen ja ruhjoutuvat, että heidät kiedotaan 
ja vangitaan." Apt.t.17:11: "Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset; he ottivat sanan vastaan 
hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin." 1.Kor.2:13: "ja siitä me myös 
puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan Hengen opettamilla, selittäen 
hengelliset hengellisesti."

Kuinka tämä tehdään käytännössä? Jos opiskelen jotain tiettyä aihepiiriä, teen jotain hyvin yksinkertaista.
Käyn läpi Raamatun Genesiksestä Ilmestyskirjaan etsien aihepiiriin liittyviä kirjoituksia. Menen suoraan
Raamattuun. Kerään kaiken informaation yhteen ja tutkin niitä. Se on kaikki, mitä pitää tehdä. Jumala
osoittaa totuuden sanassaan. Muista, että Raamattu, ja vain Raamattu, on ainoa totuuden lähde. 

4. Meidän pitäisi olla samanmielisiä yksimielisyydessä ja yhtä mieltä, mitä tulee kristityn uskoon.

Jer. 32:39: "Ja minä annan heille yhden sydämen ja yhden tien, niin että he pelkäävät minua kaiken
elinaikansa, ja niin heidän käy hyvin ja heidän lastensa heidän jälkeensä." Apt.t.1:14: "Nämä kaikki
pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin, kanssa ja Jeesuksen
veljien kanssa." Apt.t.2:46: "Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa
leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella,". 
Apt.t.8:6: "Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja 
näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki." Room. 12:6: "Olkaa keskenänne yksimieliset. Älkää korkeita 
mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itsemielestänne viisaita." 
Room.15:5: "Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset
keskenänne, Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan,". 2.Kor.13:11: "Lopuksi, veljet, iloitkaa, tulkaa
täydellisiksi, ottakaa vastaan kehoituksia, olkaa yhtä mieltä, eläkää sovussa, niin rakkauden ja rauhan
Jumala on oleva teidän kanssanne." Fil.2:2: "niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa
mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset." Kol.1:10: "vaeltaaksenne Herran
edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen
Jumalan tuntemisen kautta," 1.Piet.3:8: "Ja lopuksi: olkaa kaikki yksimielisiä, helläsydämisiä, veljiä
kohtaan rakkaita, armahtavaisia, nöyriä. "

Tänä päivänä kaikki tämä on äärimmäisen harvinaista. Syy siihen, miksi monet eivät luota Jumalaan tai
lue kokonaan Raamattuaan, on se, että he haluavat hankkia totuutensa muualta. Näin he jäävät vajaaksi
pyhästä standardista, jossa tutkitaan kirjoituksia kirjoituksien avulla. Kun opiskelemme tällä tavalla,
löydämme totuuden ja saamme erittäin vahvan perustan, joka pohjautuu Jumalan sanaan. Se on hyvin
yksinkertaista.

1. Pyydä Pyhää Henkeä taivaan Isältä totuuden löytämiseksi.
2. Lue jakeet ja sisäistä Raamattusi.
3. Tutki ohje ohjeen perää, rivi rivin perään tutkien kirjoituksia kirjoituksien avulla.
4. Ole yhtä mieltä muiden kristittyjen kanssa yhteisymmärryksessä.

Niinpä minä haastan sinut tutkimaan Raamattuasi yllä kuvatulla tavalla, jolloin olet vähemmän altis
huijaukselle. 
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Kristinuskon perusteet

Jos usko pitäisi määritellä yhdellä lauseella, mitä siihen kuuluisi?

Merriam-Webster -sanasto määrittelee uskon ”vahvana uskomuksena tai luottamuksena johonkin 

henkilöön tai asiaan.” Raamattu määrittelee uskon ”Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä 
toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy.”(Hepr. 11:1) Eikö ole mielenkiintoista, että 

kumpikaan määritelmä ei viittaa Jumalaan määritelmässään uskosta tai siitä, mitä se tekee?
Nyt molemmat lähteet kuitenkin lopulta liittävät uskon uskoksi Jumalaan. Toisessa määritelmässään

Merriam-Webster selittää, että usko on ”uskoa Jumalan olemassaoloon [tai] voimakkaisiin 
uskonnollisiin tunteiseen.” Heprealaiskirje 11 viittaa Jumalaan useita kertoja Raamatun kuuluisassa 

kappaleessa uskosta.

Tässä on juuri se asia, jota yritän selittää – jokainen ihminen elää uskosta, joko ilman Jumalaa 
tai Jumalan kanssa. Kristityt uskovat, uskonsa kautta, että Jumala on olemassa ja että ikuisuus on 

olemassa. Samaan tapaan ne, jotka kieltävät Jumalan ja ikuisuuden todellisuuden olemassaolon, he tekevät 
sen uskonsaavulla. Tässä meillä on kaksi täysin vastakkaista viestiä, jotka molemmat on johdettu uskosta.

Saatat tuntea ateisteja tai agnostikkoja, mutta et ehkä ole tavannut koskaan ”epäuskoista” henkilöä. 
Jokainen ihminen elää uskomustensa avulla ja toivon mielentilassa siitä huolimatta, että meillä ei 

ole tosiasioita tai käsinkosketeltavia todisteita.

Poisluettuna uskontoa ammatikseen harjoittavat, me kaikki tulkitsemme sen mitä näemme, 
”näkymättömän” maailman kautta. On mahdotonta olla elossa tässä maailmassa ilman 

vähäisintäkään määrää uskoa tai jonkinlaista uskoa.

Kristinuskon perusteet

Jos jokainen ihminen elää uskonsa kautta, mikä tekee kristitystä niin erityisen? Tämä se on: 
kristityt ovat erilaisia, ei sen takia että elävät uskonsa kautta, vaan uskonsa kohteen takia.

Luonnollisesti seuraava kysymys kuuluu: mikä on kristittyjen uskon kohde? Vastaus on, tietenkin, 
Jumala. Kristityt elävät uskossa Jumalan olemassaoloon. Mutta mitä se tarkoittaa ja miltä se 

näyttää?

Tässä artikkelissa on tarkoituksena määritellä kristinuskon perusteet yhdellä lauseella. Jätän pois 
Heprealaiskirjeen 11 kappleen, mallimääritelmän raamatullisesta uskosta, ja käytän kirjoituksia 

tulkitessani kirjoituksia. Määritelmäni tulee Apostolien teoista 17:22-31, kun apostoli Paavali puhuu
Areopagilla.

Joten, kiinnittäkää turvavyönne, tässä on lauseenpituinen määritelmäni: todellinen, raamatullinen 

usko uskoo Jumalan olemassaoloon Luojana, Kaikkivaltiaana ja Pelastajana, mistä seuraa 
palvonnallinen ohjeiden noudattaminen, luottavainen rauhan tunne ja nöyrä katumus 

elämäntapana. Seuraavassa tarkastelen tarkemmin mainittuja asioita:

Luoja / palvonnallinen ohjeiden noudattaminen

”Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei 
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asu käsillä tehdyissä temppeleissä, ”(jae 24) Maailmamme toimii hyvin yksinkertaisen organisaation 

alaisuudessa – Jumala on Luoja ja me olemme luotuja. Se tarkoittaa, että me kuulumme Jumalalle 
ja kaikki ne luodut asiat, mitä meille on annettu, kuuluvat myös hänelle. Me emme voi määritellä 

kuinka elämä toimii, koska hän suunnitteli elämän alusta lähtien!

Todellinen raamatullinen usko uskoo, että Jumala on Luoja, joten todellinen raamatullinen usko ei 
koskaan salli meidän ottavan elämää omiin käsiimme. Usko ei salli meidän kohtelevan toisia 

ihmisiä ja omaisuutta ikään kuin ne kuuluisivat meille. Usko ei salli meidän uskovan, että me 
olemme älykkäämpiä kuin Jumala. Todellinen raamatullinen usko tunnustaa maailmankaikkeuden 

organisaatiorakenteen ja sallii meidän luottavaisesti levätä Jumalan asettamien viisaiden rajojen 
sisäpuolella, jotka Hän on luoduilleen antanut.

Kaikkivaltias / luottavainen rauhan tunne

”Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt 

heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat,”(jae 26)
Maailmamme ei toimi sattuman tai onnen mukaan. Päinvastoin, Apostolien teot 17 opettaa, että 

Kaikkivaltias Jumala hallitsee tätä maailmaa tarkkaavaisesti. Hän hallitsee ja henkilökohtaisesti ja 
läheisesti jokapäiväisen elämäsi ykstyiskohtia.

Todellinen raamatullinen usko uskoo, että Jumala on Kaikkivaltias, niin todellinen, että 

raamatullinen usko ei koskaan salli meidän panikoida ja yrittää uudelleenkirjoittaa tarinaamme. 
Usko ei salli meidän olevan ylitarkkaavainen ja ylikontrolloiva jokapäiväisen elämämme 

yksityiskohdista. Usko ei salli pelon, huolen tai agitaation hallita meitä. Todellinen raamatullinen 
usko tunnustaa pyhän Jumalan kaikkivaltiuden ja Hänen huolellisen sekä viisaan hallinnan, jossa 

voimme levätätä rauhallisina.

Pelastaja / nöyrä katumus

”Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien 
ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. ” (jae 30)

Maailmamme ei toimi niin kuin sen oli tarkoitus, koska täällä asuu syntisiä. Me haluamme ajatella, 
että me itse olemme hyviä tyyppejä ja että se on aina jonkun muun vika, mutta Raamattu opettaa, 

että suurin ongelma on sisällämme eikä ulkopuolellamme. Se tarkoittaa, että sinut ja minut luetaan 
joukkoon ”kaikki ihmiset kaikkialla”.

Todellinen raamatullinen usko uskoo, että Jumala on Pelastaja, joten todellinen raamatullinen usko 

ei koskaan salli meidän siirtää siirtää omaa syyllisyyttämme toiselle. Usko ei salli meidän 
osoittavan sormella ja sanovan, että se ei ollut meidän syntimme joka aiheutti tilanteen. Usko ei 

salli meidän ottavan ylimielistä ja itseriittoisaa asennetta. Kuitenkin samanaikaisesti usko ei salli 
meidän hukkuvan syyllisyyteen ja katumukseen. Todellinen raamatullinen usko tunnustaa nöyrästi 

tarpeemme päivittäiseen armoon samalla sallien meidän levätä Kristuksen loppuun saatetussa työssä
meidän puolestamme.

Epäuskoiset kristityt
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Minun on tarve sisällyttää tähän artikkeliin tunnustus – en aina elä todellisen raamatullisen uskon 

mukaisesti. En aina tunnusta Jumalaa Luojana. Katson hankkimaani omaisuutta ja sitä kovaa työtä, minkä 
olen sen eteen tehnyt, ja käyttäydyn kun se olisi minun. Kohtelen ihmisiä, jotka Jumala on uskonut 

minulle, elämäni palapelin rakennuspaloina. Ajattelen että olen älykkäämpi kuin Jumala ja venytän 
Hänen sanansa rajoja.

En aina tunnusta Jumalaa Kaikkivaltiaana. Jos pieni ryppy ilmestyy aikatauluuni, olen välittömästi 

ärsyyntynyt. Kun kärsimys ilmestyy ovelleni, epäilen Hänen älykkyyttään, suojeluaan ja 
rakkauttaan itseäni kohtaan. Olen ylitarkkaavainen elämäni yksityiskohtien suhteen ja yritän hallita 

asioita, jotta minun ei tarvitsisi kohdata tuntematonta.

En aina tunnusta Jumalaa Pelastajanani. Totta kai, myönnän olevani syntinen, mutta useinkaan en 
näe tarkasti syntiäni. Kun jään kiinni, ponnistelen hyväksyäkseni sen nöyryydellä. Olen nopea 

siirtämään syyllisyyden toiselle ja osoittamaan sormella.

Joten mitenkä todellisen raamatullisen uskoni puute vaikuttaa suhteeseeni Jumalaan? No, tämä on 
kaikkein rohkaisevin uutinen ikinä: meidän hyväksyntämme Jumalan edessä perustuu hänen 

uskollisuuteensa meitä kohtaan, ei meidän uskollisuuteemme häntä kohtaan! Elämäntapana 
todellinen raamatullinen usko ei ole se perusta, jolla minut hyväksytään, vaan kutsumus paljon 

parempaan elämäntapaan!

Kun kohtaamme huolia, murheita ja haasteita jokapäiväisessä elämässämme, etkö hyväksyisi tuota 
kutsumusta ja eläisi päivästä päivään uskossa Jumalaan Luojana, Kaikkivaltiaana ja Pelastajana?
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100% todiste - helvetti on todellinen

Video:   https://www.youtube.com/watch?v=nYTwxzjBC6w  

Mitä Raamattu sanoo? Meidät tuomitaan kirjan mukaan, ystäväni. Mitä Raamattu sanoo? No 
saarnamies, minä haluan kertoa teille totuuden. En ole koskaan lukenut sitä (kirjaa). Se on totuus. 
Suurin osa kristityistä ei ole sitä lukenut. He eivät ole lukeneet sitä kannesta kanteen Genesiksestä 
Ilmestyskirjaan. Surullinen tila kirkoissamme tänä päivänä on se, että suurin osa ihmisistä on niin 
tietämättömiä Raamatusta kuin vain voi olla. Se on syy, miksi heitä voidaan töniä kirkosta toiseen, 
yhdestä opinkappaleesta toiseen opinkappaleeseen. Se on syy, miksi me olemme ympäripyöreitä. 
Koska me emme tiedä mitään Jumalasta ja Hänen sanastaan. Se on surullinen lausunto. 

Mutta Raamattu ei ole muuttunut. Helvetti on todellinen. Ja me olemme matkalla sinne. Jeesus Kristus 
sanoi Matteuksen kappaleessa viisi: "Helvetin tuli." Minä ajattelin jo hetken, että menen helvettiin. En 
usko, että pystyn nukkumaan tänä iltana. Tämä saattaa olla minun viimeinen päiväni maa-planeetalla ja
se voi olla myös sinun viimeinen päiväsi maa-planeetalla. 

Sinä saatat olla täysin fyysisesti ja mielellisesti terve nyt, mutta jokin ottaa sinun elämäsi sinulta pois. 
Saatat kuolla ennen kuin aurinko laskee tänään. Kehosi makaa kuolleena jossain ruumishuoneella ja parin 
päivän päästä siitä pidetään hautajaisiasi. Missä sinä tule olemaan? Missä sinä tulet olemaan? Missä sinä 
tulet olemaan? 

No saarnamies, siinä on sinulle kompastuskivi. Sinä et tiedä, ethän? Helvetti on ikuisen 
(sammuttamattoman) tulen uuni. Se on paikka ikuiselle rangaistukselle, missä sinne joutuneet kokevat 
kärsimystä kehossaan ja mielessään heidän synnillisen luonteensa mukaisesti, heidän tekemien 
todellisten syntiensä mukaisesti ja heidän hylkäämänsä kirkkauden määrän mukaan. Helvetti on 
paikka, missä Jumalan viha paljastuu kammottavana kuluttavana tulena ja ihmiset elävät siellä 
täyttymättömissä haluissaan ja himoissaan kärsien ikuisesti ja aina. 

Voitko kuvitella. Elämän kaiken sen takana, mitä olet jo nähnyt. 

Rod: "Lokakuun toinen päivä. Kaikkein traumaattisin ja herättävin päivä elämässäni."
Kehosta irtaantumiskokemus. Shannon, Rodin vaimo, sanoo: "Minä ja Rod olimme naimisissa kolme 
vuotta tuohon lokakuun toiseen päivään tultaessa." Noina kolmena vuotena Jumala on todella kasvattanut 
häntä. Ja tapa jolla Hän on kouluttanut Rodia on ollut hyvin...eriskummallinen. Tarkoitan ne unet, jotka 
Herra antaa hänelle. 

Niistä unista tiedämme, että ne ovat Jumalalta, koska ihminen ei voisi keksiä sellaista. Uni jonka Rod 
kertoo hetken päästä on todellisuudessa todistus Jumalalta. Ja minä ehdottaisin teille, että kun katsotte 
sitä, ettette vain katsoisi sitä vain viihteenä vaan että käyttäisitte sitä arvioidaksenne itseänne ja 
varmistaaksenne sen, että talonne [=elämänne] on järjestyksessä, kun Herra tulee. Koska kukaan 
ihminen ei tiedä päivää eikä tuntia. [jolloin Herra palaa]. Koska minun oli tehtävä sama asia. 

Lokakuun toinen 2014

Roderickus Pickens: "Muistan sen olleen torstaipäivä." Katselin erilaisia youtube-videoita ja katselin 
monia kehosta irtaantumiskokemuksia. Ja eri tarinoita, jotka tavallaan pelottivat minua. Minä vain 
katselin niitä, kun yhtäkkiä huomioni kiinnittyi siihen. Ja mieleni alkoi kulkemaan paikoissa ja minä 
kysyin Jumalalta: "Onko tämä paikka todellinen?" En voinut ymmärtää sitä, koska en ollut koskaan 
käynyt siellä. Havaitsin itseni rukoilemassa. Kävelin taloni ulkopuolella ja pidin silmäni suljettuna ja 
rukoilin. Minä rukoilin: "Jumala, jos annat minulle kehosta irtaantumiskokemuksen, minä vannon, että 
kerron ihmisille mitä siellä näin." En odottanut, että Jumala vastaa siihen vaan minä vain jatkoin 
rukoilua. Rukoilin ilman että odotin siihen edes vastausta. Seuraavan yön jälkeen, seuraavana aamuna 
lokakuun toisena, minulla oli uni. 
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Makasin huoneistossani sängyssäni ja henkeni irtaantui kehostani. Henki irtaantui kehostani. Ja kuljin 
läpi erilaisia siirtymävaiheita: kirkkaita valoja, ne olivat valkoisia. Parhaiten niitä kuvaa välkkyvä 
valkoinen kuvaruutu. Välkkyviä valoja. Ja pian eteeni aukeni sininen taivas. Ei pilviä. Se oli tavallaan 
sininen paikka ilman maata. Ei puita, ei vettä, ei kasveja, ei mitään. Siellä ei ollut mitään muuta kuin 
sininen ilmakehä. Ja tiesin, että tämä sininen ilmakehä jatkuu miljoonia maileja eteenpäin, miljoonia 
maileja taaksepäin, missä ei ollut mitään. Mitään ei ollut piilossa siellä. Kaikki mitä siellä oli, oli 
nähtävillä omin silmin. 

Ja minulla oli sellainen kumimainen keho, tavallaan jonkin tapaista valoa. Sitä voisi kutsua sieluksi tai 
hengeksi. Minä pystyin katsomaan sen läpi, koska se oli niin läpinäkyvä. Ja löysin itseni jonosta, jossa 
edessäni seisoi tuhansia ja tuhansia samanlaisia kuin minä. Takanani seisoi jonossa tuhansia ja tuhansia
samanlaisia kuin minä. Ja tiesin, että kyseessä oli jonkin tapainen sielu. Ja keskellä rintaani oli 
siemeniä. En tiennyt niiden tarkoitusta. Tein havainnon, että olin ainoa, joka pystyi siirtymään omalta 
paikaltaan jonossa. Katsoa, tarkkailla, haistaa, maistaa, pelätä. Kaikki aistini olivat toiminnassa sillä 
hetkellä. Ja minä aloin katselemaan ympärilleni ja ajattelemaan, että tämä ei olekaan uni vaan kyseessä
on todellinen tapahtuma. Se oli todellisuudessa tapahtumassa sillä hetkellä. 

Katsoin eteeni, missä hahmottui harmaa varjo. Kaukana edessäni, siellä missä tuhansien ihmisten jono 
päättyi. Siellä oli varjo. Suuri, valtava varjo, jolla ei ollut yksityiskohtia. Se oli tavallaan sumua tai sen 
tapaista. Ja pystyin siis havaitsemaan sen varjon siinä edessäni. Tässä kohdassa untani minulla oli 
monia kysymyksiä. Tyhjyydestä ilmestyi tai tuli nämä sanat: "Mene pois luotani!" Siihen ilmestyi tämä
galaksi, en tiedä miksi sitä pitäisi kutsua. 

Jumalan oikealle puolelle, Jeesuksen Kristuksen oikealle puolelle, tai miksi tahansa voitte tunnistaa 
tämän harmaan varjon, aukeni iso portaali tai portti. Siinä portissa näkyi tulisia kiviä. Tavallisesti kun 
yrität sytyttää sytkärilläsi tulta, siihen tulee liekki. Nämä olivat palavia kiviä. Ja liikkuivat siinä 
avautuneessa valtavassa portissa. Ja kenelle tahansa ääni sanoi: "Mene pois luotani!" Tuo henkilö 
heitettiin siihen paikkaan. Liekehtivät kivet olivat niin kuumia, että sinne joutuneet paloivat 
ulkopuoleltaan. Niiden hahmojen ulkopuoli paloi. Kaikki vain huusivat, että täällä on niin kuuma. 
Kaikki siinä portin lähellä olevat sanoivat, että sulkekaa tuo portti - siellä on liian kuuma! Siellä on 
liian kuuma! Niin kuuma paikka se oli. 

Sitten portti suljettiin todella nopeasti. Portti sulkeutui niin nopeasti, että huudot kuuluivat myöhässä. 
Sieltä kuului huutoa vaikka portti oli suljettuna. Se meni kiinni yhtä nopeasti kuin oli avautunutkin. Ja 
palavien ihmisten huuto kuului, vaikka portti oli suljettuna, siinä jonossa missä seisoin. Ja se 
kauhistutti minua. Ja sitten tyhjyydestä joku tönäisi meitä eteenpäin. Ja liikuimme jonossa eteenpäin. 
Aloin ajattelemaan, että en ymmärrä missä olemme - kunnes mieleeni välähti. Ehkä tämä on tuomio. Ja
mielessäni oli monia kysymyksiä ja kuulin vain: "Mene pois luotani!" Ja tuo henkilö heitettiin sinne 
palavien kivien paikkaan. "Mene pois luotani!" Buum! "Mene pois luotani!" Buum! "Mene pois 
luotani!" Buum! "Mene pois luotani!" Buum! 

Ja kaikki nämä eri ihmiset tönäistiin helvettiin [eroon Jumalasta]. Ja minua eniten pelästyttänyt asia oli
se, että ne ihmiset jotka olivat siinä tuomiolla, kaikki saattoivat kuulla, kun Jumala puhui heille. Kuulit
kaikki ne asiat, mistä heitä syytettiin. Joten jos joku sysättiin helvettiin sellaisen asian vuoksi, jonka 
kanssa itse olit kamppaillut, tiesit heti minne itse joudut, kun seisot itse jonon ensimmäisenä. Tätä 
tapahtuu siinä silmieni edessä. "Mene pois luotani!" Buum! "Mene pois luotani!" Buum! Ja ne ihmiset 
palavat koko ajan siellä kuumassa paikassa. Ja kuuntelen koko jonotusajan Jumalan tuomioita 
ihmisille.

Kuulin kun ihmiset puhuivat Jumalan kanssa. Eräskin vaaleahiuksinen nainen oli Jumalan edessä, kun
Hän sanoi naiselle: "En tuomitse sinua siitä, mitä laitoit Facebookkiin. Mutta tuomitsen sinut sen takia,
miten kaikki ovat ottaneet sen vastaan." 300 000 ihmistä oli joutunut kadotukseen, koska nainen oli 
kirjoittanut yhden ainoan Facebook-viestin. Ja Jumala sanoi naiselle: "Heidän verensä on sinun 
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käsissäsi." "Mene pois luotani!" Buum! En voi sanoin kuvailla, kuinka voimakkaita Hänen sanansa 
ovat. Kun Hän sanoi nuo sanat, siinä oli voimaa ja portti aukeni ja nainen sysättiin helvettiin. Nainen 
tempaistiin suurella voimalla palavien kivien joukkoon! Ja sitten portti nopeasti suljettiin. Ja naisen 
huuto kuului pitkään ja myöhässä, koska portti oli jo suljettu. Se oli kammottavaa. Ihmiset joutuivat 
helvettiin, koska [luettelo] epäjumalien palvonta, haureus, ..., siinä oli paljon eri asioita, jotka saatoin 
todellisuudessa kuulla. Ja se kauhistutti minua. Koska monet noista ihmisistä, jotka kamppailivat 
omien syntiensä kanssa, he eivät koskaan katuneet. Tuhansia ja tuhansia heitettiin palavien kivien 
joukkoon. Ihmiset lensivät helvettiin niin nopeasti, etten ollut koskaan nähnyt minkään tapahtuvan niin
nopeasti. 

Tapahtumat etenivät siihen pisteeseen, että olin etummaisena jonossa. Ja Herra kutsui minua. Hän 
alkoi puhumaan minulle ja muistuttamaan minua, että elämämme ovat kiinni toisissaan käsi kädessä. 
Kaikki mitä teemme elämässämme todistaa meitä vastaan. Joten siinä tilanteessa, emme voi valehdella,
koska oma elämämme todistaa siitä, mitä todellisuudessa on tapahtunut. Hän sanoi, että sinä teit tätä, 
sinä teit tätä, sinä teit tätä, kyllä, sinä teit tätä,... Ja mitä tahansa Jumala minulle sanoi, näin edessäni 
ison kuvaruudun, ja sitä, mitä Jumala sanoi minun tehneen, muuttui eläväksi siinä isossa 
kuvaruudussa. Hän alkoi puhumaan minulle asioista, jotka olisin voinut hoitaa paremmin. Ja siinä 
vaiheessa minä olin, että hyvä on Jumala. Aloin myöntämään, että olisin voinut tehdä tuon paremmin. 
Sanoin, että tein sen ihan kohtuullisesti, mutta että olisin toki voinut tehdä sen paremmin. 

Ja Jumala jatkoi tuomalla esiin asioita elämästäni. Hän otti esille erään naisen ja Herra kysyi minulta, 
että miksi en ollut antanut hänelle anteeksi. Hän antoi minulle tietyn muiston ja tietyn päivän, josta en 
kerro teille. Ja tiesin tarkalleen, mistä Hän puhui. Hän kysyi: "Miksi et antanut hänelle anteeksi?" 
Sanoin: "Jumala, minä annoin hänelle anteeksi." Ja Jumala sanoi minulle: "No hyvä on, jos kerran olet 
antanut hänelle anteeksi, miksi sitten joka kerran kun puhutte puhelimessa toisillenne, sinä kohtelet 
häntä kuin se olisi tapahtunut jälleen uudelleen?" Ja minä vain jatkan: "Herra, minä annoin hänelle 
anteeksi." Ja Herra sanoi: "No, jos kerran annoit anteeksi hänelle, miksi sinulle on vielä nuo siemenet 
rinnassasi?" Ja katsoin alas ja hämmästyin: "Voi Herra Jumala!" Nyt tiesin, mitä ne olivat. Ne olivat 
siemeniä siitä, mitä olen tehnyt elämässäni. Ne asiat, joita en ollut antanut anteeksi. Joten Herra jatkoi 
puhettaan minulle ja minä olin vaipumassa epätoivoon. Hän katsoi minuun ja sanoi: "Koska sinä et 
antanut hänelle anteeksi, minä en antanut sinulle anteeksi joitain sinun siemeniäsi." Ja mielessäni 
ajattelin: "Voi Herra Jumala!!!" Ja Jumala jatkoi tarinaansa niin monista eri asioista, joita olin tehnyt... 
Ja siinä listassa ei ollut yhtään hyvää asiaa.

Siinä vaiheessa alan olla jo kauhuissani, koska mieleni alkoi miettimään sitä paikkaa, jonne olen 
joutumassa. Ja mietin mielessäni, miten kuuma se paikka on, joka kerran kun portti sinne avataan. 
Olen niin peloissani. En tiedä, miten kertoisin tai selittäisin sitä. Sitä kuinka kauhuissani olen. Sanat 
eivät pysty sitä kuvaamaan. Olen kauhuissani. Sanat eivät pysty sitä kuvaamaan. Sitä kuinka 
kauhistuttavaa on katsoa Luojaansa kasvoista kasvoihin. Ei ole olemassa mitään, mitä Hän ei tiedä. 
Sisäiset ajatuksemme näkyvät Hänen edessään kirkkaana ja selvänä. Sisäiset tunteesi ja kaikki, mitä 
sinulla on omasta mielestäsi hyvässä piilossa sisälläsi ja sydämelläsi, näkyy Hänen edessään kirkkaana
ja selvänä. Niinpä mielessäni aloin ajattelemaan yhdessä vaiheessa, että hyvä on Jumala, en halua 
kuulla enää. Olin kääntänyt jo pääni sivulle. Koska olin peloissani, että Hän on tehnyt jo päätöksensä. 
Käänsin vain pääni poispäin, koska en halunnut enää kuulla mitään ja koska olin niin peloissani. 
Jumala jatkoi vain puhumistaan kaikesta siitä, mitä en tehnyt oikein ja missä olisin voinut tehdä 
paremmin. Siinä vaiheessa tiesin, että menen helvettiin. 

Minä tiesin sen. Olin täysin vakuuttunut, että menen helvettiin. Tämä on loppuni. Niinpä käänsin pääni
poispäin ja olin, että en halua kuulla enempää. Mielessäni ajattelen, että en enää halua kuunnella 
Jumalaa. Mieleni alkoi jo vaeltamaan siinä, miten kuumaa siellä tulee olemaan. Ja mielessäni kuulin 
ajatuksen: "Minulla ei ole mitään mahdollisuutta tulla takaisin. Kun joudun helvettiin, sieltä ei ole 
paluuta!" Sinne on olemassa vain yksi lippu - paluulippua ei ole olemassa. Rukoilen Herraa, että älä 
lähetä minua sinne. Jumala, ole niin hyvä, ja älä lähetä minua sinne! Anon armoa Hänen edessään. 
Olen tuskissani. Olin niin kauhuissani, että en voi kuvailla sitä tässä nyt. Siinä vaiheessa olin jo 
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kääntänyt pääni enkä enää halunnut kuunnella, mitä Hänellä oli minusta kerrottavanaan. Se oli kohta, 
jossa tiesin meneväni helvettiin. Pidän siis pääni poispäin käännettynä enkä enää kuuntele Jumalaa. 
Yhtäkkiä sisälläni nousee tällainen lämmin tunne ja se kulkee sieluni pinnalle. Ja samalla kun käännän 
päätäni eteenpäin, mikä tapahtuu hidastettuna, kyyneleet valuvat pitkin kasvojani. Ja katsoin siinä 
Jumalaa odottaen tuomiotani. Mikä tulee olemaan tuomioni? 

Ja Hän katsoo minua kasvoista kasvoihin ja sanoo: "Sinä et saa hyvää arvosanaa. Sinä saat: sinun on 
parasta tavata Hänet." Ja Hän astui esiin ja sanoi: "Tule." Tässä kohdassa olin niin hölmistynyt. 
Vasemmalla puolella Jumalaa alkoi aueta portaali hitaasti. Siinä oli niin kirkkaita valoja ja ne valot olivat 
sanoin kuvaamattomia. Värejä joita en ollut koskaan ennen elämässäni nähnyt. Se oli niin, niin, niin,..., 
kaunista, ihmeellistä. Ja värit kukoistivat samalla kun ne kasvoivat. Taivas aukeni niin rauhallisesti ja 
hitaasti. Kävelin siihen suuntaan ja kun käteni oli portaalin kohdalla, se kasvoi. Ja kun menin kokonaan 
portaaliin, minäkin kasvoin kohti jotakin - ikään kuin kypsää tilaa kohti. Se on kirkastettu keho, jota kohti 
kasvoin. Ja kun jalkani meni portaaliin, sekin kasvoi isommaksi, minkä pystyi havaitsemaan toiselta 
puolelta. Ja näin kuinka sieluni muuttui kirkastetuksi kehoksi. Ainoa osa mikä jäi taakseni oli oikea jalkani. 
Sillä hetkellä kun oikea jalkani meni portaaliin, heräsin. 

Uni pelästytti minut niin kovasti, että olin nukkumatta useita tunteja. En uskaltanut liikkua. En 
uskaltanut tehdä mitään. Pelkäsin, että se lisätään minun tuomiooni. Ajattelen, että se oli tuomio, koska
se ei tuntunut unelta. Minä pystyin tuntemaan, maistamaan ja pystyin erottamaan kaikki, mitä siellä 
tapahtui - kaikki oli elävän tuntuista siinä unessa. Siinä kohdassa aloin kysymään Jumalalta: "Miksi 
annoit minulle tämän unen?" Hän sanoi: "Koska haluan sinun varoittavan ihmisiä. Ne asiat jotka sinä 
näit, ovat niitä asioita, jotka tulette kohtaamaan." Ja siinä tilanteessa havaitsin, että tämä oli sitä, mitä 
olin rukoillut. Ja se vala, jonka tein Jumalan edessä, oli nyt edessäni. Nyt se oli täyttymässä, ja Herra 
tarkasteli, miten minä aion sen valani lupauksen täyttää. Joten siinä on syy, miksi puhun teillä tässä 
edessänne juuri nyt. 

Antakaa anteeksi. Antakaa asioiden mennä. En pysty laskemaan, miten monet ihmiset ovat anteeksi 
antamattomuutensa vankeina ja antavat sen kasvaa katkeruudeksi, mikä saa heidät tekemään pahoja 
tekoja, josta he joutuvat tuomiolle. Se asia on syy siihen, miksi he eivät pääse taivaaseen. Olin niin 
kauhistunut, kun näin kaikkien niiden ihmisten joutuvat helvettiin. Se tuntui kuin...se tuntui kuin olisin
ollut ensimmäinen niiden tuhansien ja tuhansien ihmisten joukossa, jotka olivat edelläni. Ne olivat 
pelottavia asioita. 

Joten tänään rohkaisen sinua: laita asiasi kuntoon Jumalan kanssa. Laita asiasi kuntoon ystäviesi 
kanssa. Laita asiasi kuntoon vihollistesi kanssa. Kirkkosi kanssa. Ne aiheuttavat sen, että hyökkäät 
ihmisten kimppuun hiljaisuudessa. Laita asiasi kuntoon. Koska helvetti ei ole sen arvoinen. Jumala 
pelästytti minut niin kovasti siinä unessa. Mutta tiedän, että Hän teki sen syystä. Joten tänään valitse 
rakkaus. Ota Jeesus Kristus vastaan Herranasi ja Pelastajanasi ja usko, että Hän kuoli syntiesi vuoksi 
ristillä - ja minunkin syntieni. Ja että Hän kuoli mutta nousi kolmantena päivänä. Usko että Hän on 
Jumalan Poika. Lue kirjoituksia ja sovella sitä elämääsi. Jotta sitten kun Jeesus tulee takaisin, Hän ei 
näe lihaasi, vaan Hän näkee sanansa. Minä rohkaisen sinua tänään. Anna anteeksi. Rakasta. Ja katso 
kuinka Jumala muuttaa sinun elämäsi. Kiitos että katsoit. Ole siunattu. 

Mutta minun kansani ei kuullut minun ääntäni, eikä Israel noudattanut minun mieltäni. (Psalmi 81:11)
Niin minä annoin heidän mennä pois sydämensä paatumuksessa, he saivat vaeltaa omien neuvojensa 
mukaan. (Psalmi 81:12)

Ei auta viisaus, ei ymmärrys, ei mikään neuvo Herraa vastaan. (Sananlaskut 21:30)

Julkeiksi tekee jumalaton kasvonsa, vakaiksi tekee oikeamielinen tiensä. (Sananlaskut 21:29)

Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma
antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö. (Joh. 14:27)
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Agricolan rukouskirja – valikoituja rukouksia

Hengellinen ilo

Herra Jeesus Kristus, ihmislasten

lunastaja ja lohduttaja. Niille, jotka sinun

rakkautesi tähden hylkäävät tämän maailman

petolliset herkut, sinä valmistat paljon paremman

ilon Pyhän Henkesi kautta. Se on iloa, jota

maailma ei tunne. Sinä lyhennät ja kevennät

tämän elämän vaivat sisäisellä

ja salaisella lohdutuksella.

Näin annat meille tulevan autuuden esimakua,

jolla ravittuina ja virvoitettuina juoksemme

iloisemmalla mielellä sinun luoksesi. Minä

rukoilen, että sinun Henkesi voitelu puhdistaisi

aina minusta halun pahuuteen ja ilahduttaisi

mieleni terveellisellä ilolla, niin kuin sinä maan

päällä eläessäsikin voitelit ilon öljyllä ne, joiden

veljeksi synnyit maailmaan, sinä, joka Isän ja sen

saman Hengen kanssa elät ja hallitset iankaikkisesti.

Aamen.

Synnintunnustus

Jumala, ole minulle vaivaiselle syntiselle

armollinen. Minulla on hyvin heikko usko.

Ei minulla ole sellaista vahvaa uskoa Herraan,

Jumalaani, kuin tulisi olla. En myöskään

uskalla jättäytyä täysin hänen varaansa sielun

tai ruumiin hädässä enkä rakastaa häntä

kaikesta sydämestäni. Minun tulisi pelätä

vain Jumalaa ja pitää aina hänet silmieni

edessä, mutta pelkään enemmän ihmisiä.

Varon, etten menettäisi omaisuuttani,

puhumattakaan hengestäni ja elämästäni.

Minulla on epäkristillinen murhe, huoli ja

suru toimeentulostani. En etsi Jumalan

tahtoa vaan etsin aina omaa parastani.

En pidä autuuteni perustana Jeesusta

Kristusta, joka on syntiemme vuoksi uhrattu.

Rakkauteni on myös hyvin vajavaista,

sillä en rakasta lähimmäistäni

niin kuin itseäni vaan vastustan häntä ja
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aiheutan hänelle vahinkoa sanoillani ja

teoillani. En osaa olla häntä kohtaan

niin kärsivällinen, kuin minun tulisi olla.

Laupias Isä, tällaiset ovat vikani,

niin kuin sinä itse hyvin tiedät.

Rukoilen sen tähden, että sinä hyvyydessäsi

antaisit minulle kaikki syntini anteeksi.

Valaise sydämeni totuudellasi, että saisin

nauttia laupeuttasi edessäsi ja Jeesuksen

Kristuksen, sinun Poikasi, minun Herrani,

Vapahtajani ja Lunastajani edessä ja

lähimmäisteni ja veljieni edessä aiheuttamatta

mitään pahennusta. Auta minua elämään

pyhän sanasi ja käskyjesi mukaan.

Aamen.

Jumalan tahdon noudattaminen

Laupias Herra Jeesus Kristus,

lahjoita minulle armosi, että se

tekisi työtä kanssani ja pysyisi minussa

loppuun asti. Anna minun aina haluta

ja tahtoa sitä, mikä on sinun mielesi

mukaista ja kelpaa sinulle parhaiten.

Sinun tahtosi olkoon minun tahtoni,

ja minun tahtoni noudattakoon sinun

tahtoasi entistä paremmin.

Suo minun olla yksimielinen kanssasi,

että kaipaisin ja hylkäisin samoja

asioita kuin sinäkin.

Anna minun kuolla pois kaikesta

maailmallisesta ja olla sinun vuoksesi

välittämättä maailman rakkaudesta

ja ihmisten ylenkatseesta.

Kaikkein eniten pyydän, että saisin levätä

sinussa ja rauhoittaa sydämeni. Sinä olet

todellinen sydämen rauha ja ainoa lepo.

Sinusta on kaukana kaikki kovuus ja

rauhattomuus. Sinun rauhassasi

minä nukun ja lepään.

Aamen.
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Uskon hedelmät

Herra, olkoon minulla vahva usko

sydämessä, pelastuksen kypärä päässä,

Kristuksen merkki otsassa, totuuden

sana sydämessä ja suussa.

Olkoon mielessäni hyvä tahto ja rinnassani

alati palava rakkaus Jumalaa ja lähimmäisiäni

kohtaan. Olkoon ruumiini vyötettynä puhtauteen,

työni nuhteettomuuteen. Olkoon syömiseni,

juomiseni ja nukkumiseni kohtuullista ja

koko elämäni raitista. Tehköön myötäkäyminen

minut nöyräksi, vastoinkäyminen kärsivälliseksi.

Olkoon omassatunnossani rauha.

Suo minun panna toivoni sinuun,

anna kaipuu iankaikkiseen elämään.

Anna minun pysyä elämäni loppuun saakka

ja tulevaan iankaikkiseen elämään asti

vahvana sinun hyvyydessäsi.

Aamen.

 

Iltasiunaus

Siunaa ensin itsesi pyhällä ristinmerkillä ja sano:

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Lue sitten polviltasi tai seisaaltasi 

uskontunnustus ja Isä meidän –rukous.

Jos tahdot, lausu vielä tämä pieni rukous:

Minä kiitän sinua, taivaallinen Isäni,

Jeesuksen Kristuksen, rakkaan Poikasi kautta,

että olet tänä päivänä minua laupiaasti varjellut.

Rukoilen sinua, että antaisit anteeksi kaikki

syntini, joilla olen tänään rikkonut tahtoasi

vastaan. Varjele minua armollisesti myös tänä

yönä. Minä annan itseni, ruumiini ja sieluni ja

kaiken, mitä minulla on, sinun haltuusi ja käsiisi.

Sinun pyhä enkelisi olkoon minun kanssani,

älköönkä koskaan minua jättäkö, ettei paha

vihollinen Perkele minua mitenkään voittaisi.

Aamen.

Mene sitten ilman

murheita Jumalan nimeen levolle.
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Isä meidän -rukous

Isä meidän, joka olet taivaissa

Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Tulkoon sinun valtakuntasi.

Tapahtukoon sinun tahtosi,

myös maan päällä niin kuin taivaassa.

Anna meille tänä päivänä

meidän jokapäiväinen leipämme.

Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,

niin kuin mekin anteeksi annamme niille,

jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.

Äläkä saata meitä kiusaukseen,

vaan päästä meidät pahasta.

[Sillä sinun on valtakunta

ja voima ja kunnia iankaikkisesti.]

Aamen.

Iltarukous

Herra Jeesus Kristus, jonka

loppumattoman hyvyyden edessä me

kaikki olemme kiitollisuudenvelassa.

Sinä annoit ja sääsit päivän valon sekä

hyville että pahoille työntekoa ja

viranhoitoa varten.

Annoit myös yön hiljaisuuden meille

levoksi ja ruumiin voimien virkistykseksi.

Laupiaasti sinä asetit yön

pyyhkimään pois mielen suruja ja

lievittämään murheita. Nämä kaikki sinä

paljon autuaammin vaikutat niissä, jotka

sinua rakastavat. Sinä paistat heille uskon

armolla kirkkaammin kuin aurinko

valaisee maailmaa ja autat heitä

täyttämään kutsumustehtäväänsä.

Sinun Henkesi lohdutus pyyhkii paljon

paremmin pois kaiken mielipahan kuin

ruumiillinen uni. Missään muussa

ihminen ei voi paremmin tai makeammin

levätä kuin sinun laupeudessasi.

Paras Lunastaja, minä rukoilen, että

antaisit taivaallisen hyvyytesi tähden

anteeksi sen, mitä olen tänä päivänä

inhimillisen välinpitämättömyyden
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tähden rikkonut ja tehnyt väärin sinun

silmissäsi. Suo tämän yön olla minulle

huoleton ja onnellinen. Kätke minut

puhtauteesi ja suojele rauhallasi, niin

että vapautat minut pahojen henkien

hyökkäyksiltä. Salli tämän unen tehdä

ruumiini ja mieleni huomiseksi päiväksi

iloisemmaksi sinua palvelemaan. Tässä

elämässä ei ole yhtään varmaa hetkeä,

sillä emme tiedä, milloin elämän ilta tulee

ja ruumiin uni ahdistaa.

Minä rukoilen, etten usko sammuneena

nukkuisi iankaikkiseen kuolemaan vaan

että valaisisit sieluni silmät silloin, kun

kuolleet herätetään enkelisi torvella.

Anna minun levätä sinussa, jolle myös

kuolleet elävät, sinä, joka elät ja hallitset

Isän Jumalan ja Pyhän Hengen

kanssa iankaikkisesti.

Aamen.

Rukous vastoinkäymisissä

Laupias Isä, anna meille armosi

ja elävän Pyhän Henkesi voima,

että me kaikissa vaivoissa ja vastoinkäymisissä

tuntisimme sisäisesti ja ulkonaisesti

sinun isällisen tahtosi.

Auta meitä sydämestämme ottamaan

tahtosi vastaan ja olemaan kärsivällisiä.

Johdata meitä sitten iloisesti ja lujasti pois

ahdistuksista Jeesuksen Kristuksen, sinun

Poikasi ja meidän Herramme kautta.

Aamen.
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70-vuotias Kalevi Lehtinen: Tarvitaan radikaalia hengellistä uudistumista

Kalevi Lehtinen täytti 70 vuotta uudenvuodenpäivänä 2006

Kalevi Lehtinen, Suomen tunnetuin evankelista ja evankelioimistyön vaikuttaja, täytti uutena 

vuotena 70 vuotta. Merkkipäivää juhlittiin Vivamossa kaksi päivää. Mukana oli monia, joiden 

elämään Kalen julistuksella ja opetuksella on ollut käänteentekevä vaikutus. 

Vuodet eivät ole hidastaneet 30 vuotta Saksassa asunutta "lentolehtistä". Kalevi Lehtisen kalenteri 

on edelleenkin buukattu täyteen parin vuoden päähän. Suurin osa hänen ja hänen vaimonsa Leena 

Lehtisen ajasta kuluu edelleen matkoilla ympäri maailmaa.

– Joku tiedusteli, koska aion oikein jäädä eläkkeelle. Kysyin häneltä, että mitä se tarkoittaa. No, että

saa tehdä sitä, mitä haluaa. Minä vastasin, että silloinhan minä olen ollut eläkkeellä jo 18 vuotta, 

Kalevi Lehtinen hymyilee poikamaisen ilkikurista hymyään.

Tuli palaa edelleen

Kalevi Lehtisen silmissä palaa yhä sama tuli joka teki vaikutuksen, kun haastattelin häntä 

ensimmäisen kerran yli 20 vuotta sitten. Mutta hänen sanomansa on entisestään pelkistynyt, ja hän 

puhuu entistä suorempia sanoja. Kalella on kirkas missio, jonka hän haluaa toteuttaa hinnalla millä 

hyvänsä.

70-vuotispäivänään Kalevi Lehtisen näky on haastaa jokainen kristitty toimimaan evankelistana. 

Hän haluaa vetää varsinkin nuoret mukaan iloisen uutisen verkostoon kertomaan kavereilleen 

Jeesuksesta. Kale on maratoonari, joka on juossut evankelistanakin jo pitkän juoksun. Loppusuoran 
auetessa hän kiihdyttää vauhtia. Hän tietää, että nyt jos koskaan Suomessa ja Euroopassa tarvitaan 
evankelistoja.

– Nyt eivät enää riitä kokoussarjaevankelistat. Jokaisen kristityn on otettava vastuu omasta 

tontistaan ja kerrottava evankeliumi lähellään oleville. Vain sillä tavalla lähetyskäsky voidaan 

täyttää tämän sukupolven aikana, Kalevi Lehtinen puhuu jokaista sanaansa painottaen.

Hän tarkentaa, että evankelioiminen on vapautettava kokouksista. Yleisen pappeuden perusteella 

kaikki kristityt ovat täystoimisia evankelistoja. Eivät vain he, jotka saavat siitä palkkaa.

Näky Iloisen uutisen verkostosta kirkastui Lehtiselle E4-evankelioimiskongressin myötä.

– Jos varustetaan 100 000 kristittyä kertomaan evankeliumi kerran viikossa yhdelle ihmiselle, 

jokainen suomalainen saisi kuulla evankeliumin henkilökohtaisesti kerran vuodessa. Tässä työssä 

kaikki kirkot ovat samalla puolella yhteisessä rintamassa.

Eurooppa uhattuna

Kalevi Lehtinen vakavoituu. – Kristinusko ei ole ollut Euroopassa koskaan niin uhattuna kuin nyt. 

Alkuseurakunta joutui kestämään vainot, mutta silloin ihmiset tiesivät, mihin he uskoivat. Toinen uhan 

aika oli islamin hyökkäys Eurooppaan. Se voitettiin, kun voimana oli yhteinen yhdistävä usko.

– Viimeksi kuluneiden 200 vuoden aikana kristinusko on ohentunut. Nyt kun islam vyöryy 
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uudestaan Eurooppaan, täällä pyydetään anteeksi, ettemme vain loukkaisi muita uskontoja, Kalevi 

Lehtinen hämmästelee.

Hän sanoo, ettei alkuseurakunnan aikana olisi pystytty kuvittelemaan tällaista tilannetta. Muihin 

uskontoihin ei suhtauduttu siten, että olisi tehtävä niille tasapuolisesti tilaa. Alkuseurakunta tiedosti 

kirkkaasti, että ihminen joutuu kadotukseen ilman Jumalaa ja Jeesus on ainoa tie pelastukseen.

Nyt kirkoista on tullut byrokraattisia instituutioita, joissa evankeliumista tingitään. Lehtisen mukaan

kristinuskon on radikalisoiduttava uudelleen. Nykyisellä väljähtyneellä mallilla se menehtyy.

– Kristinusko on romahtamassa kuin kommunismi 15 vuotta sitten. Kirkot pelaavat aikaa. Puhutaan 

virkakysymyksestä ja naispappeudesta kuin ne olisivat perustavia kysymyksiä. Identiteetti katoaa ja 

instituutio säilyy. Jos joku poliittinen puolue toimisi samalla institutionaalisuudella kuin luterilainen

kirkko, kuinka paljon ääniä se saisi, Lehtinen kysyy.

Hän viittaa latinalaisessa Amerikassa lähetystyöntekijänä toimineeseen Kenneth E. Strackeniin, 

joka tutki 60-luvulla sosiologisesti kristillisen kirkon, Jehovan todistajien ja kommunistien 

leviämisen dynamiikkaa.

– Stracken totesi, että minkä tahansa liikkeen leviäminen on suoraan verrannollinen sen kykyyn 

lähettää koko jäsenistönsä levittämään liikkeen sanomaa.

– Alkuseurakunnassa tämä toteutui. Muutos ihmisten elämässä oli niin raju, etteivät he kyenneet 

olemaan siitä hiljaa. Nyt on toisin, ainakin suurissa kirkkokunnissa. Rakenteet eivät ole valloittavia 

vaan säilyttäviä.

Herätysten perintö

Kalevi Lehtisen mukaan Suomessa on protestanttisten herätysliikkeiden perintöä enemmän kuin 

missään muualla maailmassa.

– Se on suuri siunaus. Se on vaikuttanut koko mielikuvaamme kristillisyydestä. Mielikuvissamme ei

ole vain mielikuvaa tyhjistä kirkoista, vaan myös suurista hengellisistä kesäjuhlista, jotka mediakin 

noteeraa. Mutta toisaalta sen vuoksi meillä ei huomata kristillisyyden kriisiä, yleisuskonnollisuutta 

ja leviävää pakanallisuutta.

Lehtinen sanoo, että Euroopassa herätyksen viitekehys on hävinnyt. Saksankielisessä Euroopassa ja 

Ranskassa papitkaan eivät ymmärrä, mitä se on. Onko se vaarallista vai jotain hyvää? Toisaalta 

Englannissa on syntynyt uusia kristillisiä liikkeitä, jotka leviävät voimakkaasti, kuten Alfa-kurssit. 

Samanlaisia uusia alkuja on muuallakin.

– Helluntailaisuus on 1900-luvun suurin herätysliike, ja sillä on satoja tuhansia jäseniä. Myös 

katolisessa kirkossa on syntynyt 80-luvulta lähtien evankelioivia liikkeitä. Kolme viimeistä paavia 

ovat nähneet evankelioimisen merkityksen. Johannes Paavali II:lla oli kaksi korostusta: nuoriso ja 

lähetys. Syntyi maailman nuorten päivät, jotka keräävät yli miljoona osanottajaa. Hänen aikanaan 

katolisten määrä maailmassa kasvoi 800 miljoonasta lähes1,2 miljardiin. Samaan aikaan 

uskonpuhdistuksen ajan protestanttisten kirkkokuntien jäsenmäärä on pysähtynyt tai laskenut.
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Lehtinen tuntee katolista kirkkoa ja sen sisällä olevia herätysliikkeitä, joilla on virallinen asema 

kirkossa.

– Myös karismaattisella liikkeellä on katolisessa kirkossa virallinen asema, jopa oma kardinaali. 

Katoliset ovatkin karismaattisen liikkeen arvostamisessa paljon pidemmällä kuin me protestantit.

– Katolisella kirkolla on myös satoja evankelioimisen kouluja ympäri maailmaa. Kun olimme 

kouluttamassa namibialaisia pappeja, he totesivat, että katolinen kirkko leviää, koska sillä on niin 

hyvä evankelioimisen koulutus.

Lehtinen korostaakin, että nykyisessä maailmantilanteessa katolinen kirkko ei ole protestanttisen 

kirkon vihollinen vaan yhteistyökumppani evankelioimistyössä.

– Meidän ei tarvitse olla yhtä mieltä kaikesta, mutta olemme yhteisellä asialla.

Todellinen muutos

Lehtinen toteaa, että kirkkokunnille näkymät ovat synkät, mutta kristillisyydelle hyvät.

– Valoisaa on se, että on olemassa kristittyjen uskollisten joukko, joka valloittaa. Maailman 

nopeimmin kasvava uskonto ei suinkaan ole islam vaan evankelinen kristillisyys.

Suomen ja Euroopan herättämiseksi tarvitaan kuitenkin hengellistä uudistusta, jossa Jeesuksesta 

tulee ainoa merkityksellinen tosiasia elämässä.

– Kyse ei ole vain ajatusten radikalisoitumisesta, vaan Pyhän Hengen toiminnalle avautumisesta. 

Olennaista on, että meidän elämämme muuttuu ja voimme alkuseurakunnan tapaan sanoa 

sydämestämme: Jeesus Kristus on Herra.

– Minulla on kaksi unelmaa, joiden haluaisin nähdä toteutuvan. Rukoilen, että saisin ennen 

kuolemaani nähdä koko maailman evankelioituna, ja että kaikki Jumalan lapset voisivat syödä 

samassa pöydässä, Kalevi Lehtinen sanoo.
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Todistukseni – Sid Roth

Video: https://www.youtube.com/watch?v=_HEkAmRwtZ0

Minä kasvoin juutalaisessa kodissa. Kävimme ortodoksisessa synagogassa. Muistan olleeni pikkupoika ja 
vanhempani olivat kiinnostuneita urheilusta. Heidän erityinen kiinnostuksen kohteensa oli pokeri. He 
olivat myöhään pois kodista ja minä olin yksin kotona. Ja muistan sanoneeni, aivan kuten kuka tahansa 
pieni poika, tulisivatpa he jo kotiin. Tulkaa jo kotiin. Ja eräänä iltana kun sanoin, että tulisivatpa he jo 
kotiin, ajatus tuli mieleeni. Mitä tapahtuu, kun kuolet. 

Ja juutalaisuudessa ei puhuta paljon kuolemasta, koska kyse on elämästä L'chaim. En ollut miettinyt asiaa 
lainkaan. Ainoa asia mikä tuli mieleeni oli se, että lakkaan olemasta. Kyse oli hankalasta ajatuksesta, joten 
suljin sen pois mielestäni tarkoituksella monta, monta, vuotta. Joten minä räpsäytin silmiäni pari kertaa ja 
valmistuin collegesta. Kirjoitin silloin laulun nimeltä täyty olla jotain muuta. Minä muistan sanat ja ne 
menivät tähän malliin: "Koska minä teen töitä, syön ja nukun ja niin se vain menee. Koska minä teen töitä, 
syön ja nukun ja niin se vain menee. Täytyy olla jotain muuta." Mutta en tiennyt, mitä tuo jotain muuta on.

Minä räpsäytin silmiäni pari kertaa ja olin naimisissa. Räpsäytin silmiäni pari kertaa ja minulla oli tytär. 
Räpsäytin silmiäni pari kertaa ja minulla oli upea ura ja työpaikka Merryll Lynchillä. Tavoitteeni elämässä
oli tulla miljonääriksi ennen kuin täytin 30 vuotta ja olin tuolloin 29 enkä ollut onnellinen. Täytyy olla 
jotain muuta. Joten tein jotain, mistä en ole ylpeä. Jätin vaimoni, jätin tyttäreni ja jätin työpaikkani ja 
lähdin etsimään onnellisuutta. Mutta tiesittekö, että tuolla ulkona on iso maailma, jos et tiedä, mitä olet 
etsimässä. Vuoden lopussa asiat olivat huonommin. 

Menin kurssille, jolla opetettiin mielen hallintaa. Siellä luvattiin, että viikon jälkeen minä tulisin tietämään 
asioita, joita en ole koskaan ohjelmoinut aivoihini. Ja se toimi ja olin niin innoissani. Minä vain ajattelin 
jonkun ajatuksen ja se tapahtui tuosta noin vain. Sanoin siis itselleni, että haluaisin mennä yritysmaailmaan 
konsultiksi. Ja mies, jota näin vain satunnaisesti, tuli toimistooni ja sanoi, että jos olet koskaan ajatellut 
aloittavasi yritystoimintaa itseksesi, meillä on ylimääräistä toimistotilaa ja voit käyttää sihteeriämme, 
puhelintamme ja toimistotarvikkeitamme. Ajattelin, että tämä voima on hieno asia. 

Mutta tämä yrittäjä osoittautuikin uudestisyntyneeksi kristityksi. Hän kutsui minut Raamattukurssille. Hän 
katsoi minua ja sanoi, Sid, tiedätkö, että se mitä sinä teet on Jumalan silmissä iljetys. Minä sanoin, että 
todellako. Hän sanoi, että lue omasta Raamatustasi vaikka Deuteronomia 18. Siinä puhutaan ennustajista, 
noidista ja näkijöistä ja siinä on lista kaikista niistä asioista, joita sinä teet. Ja se oli iljetys. Sen 
havaitseminen hieman pelästytti minua. Joten päätin ottaa lyhyen tauon. Ehkä luen tämän Raamatun. 
Vaikka minulla oli hyvä ortodoksinen tausta minä en tuntenut Tooraa. 

Tuohon aikaan menin kirjakauppaan ja siellä New Age -osastolle. Siellä oli kirja nimeltään juutalainen, 
Raamattu ja yliluonnollinen. No, minä olen juutalainen, luen Raamattua ja olen kiinnostunut 
yliluonnollisesta. Täydellistä. Siinä sanottiin, että Jumalalle on iljetys jokainen, joka harjoittaa salatieteitä 
tai New Age -oppeja. Mutta juutalaiselle se on pahempaa. Kirjassa oli lista kuuluisista juutalaisista, jota 
olivat sekaantuneet New Age -oppiin aivan kuten minäkin olin tekemässä. Ja he olivat menettäneet 
elämänsä. Ja eräs, joka kosketti minua, oli Brian Epstein. Hän oli Beatles-yhtyeen manageri ja siis 
juutalainen. 

He menivät Himalajalle ja vain yksi kuoli. Juutalainen, Brian Epstein. Hänellä oli kaikki se, mitä minä olin 
etsinyt. Mainetta, rahaa ja kaikkea mitä hän halusi, mutta hän oli kuollut. Se todella pelästytti minut. 
Tuohon aikaan tulin vakuuttuneeksi siitä, että minun sisälläni oli jotain pahaa. Ja halusin siitä eroon. Minä 
saavutin päätepisteeni. Ehdottoman rajapisteeni. Elämä oli liian kovaa. Minä annoin periksi. Kuolema 
näytti paremmalta kuin elämä. Joten eräänä iltana, en halunnut elää enää, joten rukoilin kahden sanan 
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pituisen rukouksen rikkoutuneesta sydämestä: "Jeesus, auta!"

Ja kun heräsin aamulla, olin yllättynyt, että olen elossa. Ja olin enemmän kuin elossa, koska huoneessani 
oli jotain. Koko ilmapiiri oli elossa. Jumalan rakkaus oli siellä enkä ole koskaan kokenut sellaista sen 
jälkeen elämässäni. Ja tiesin, että paha, joka oli sisälläni, oli poistunut. Ja minä tiesin, että kaikki tämä 
johtui siitä rukouksesta. Ja sitten kuulin Jumalan äänen, kuulin sen omilla korvillani ensimmäisen kerran 
elämässäni. Arvaatteko, mitä hän sanoi. Hän sanoi, että minä vihaan avioeroja, mene takaisin vaimosi 
luokse. Jumala palautti avioliittoni ja antoi takaisin tyttäreni ja olemme nyt juhlimassa vaimoni kanssa 51. 
avioliittovuottamme. 

Minä tiedän, että kun teen virheen, hän ei ainoastaan anna minulle voimaa korjata virheeni vaan hän on 
pessyt ne pois. Eikä ole olemassa mitään häiritsevää vaan tämä läheisyys Jumalan rakkauden kanssa - kun 
tunnet Jumalan, sinulla on kaikki. Kun vain tunnet asioita hänestä, sinulla ei ole mitään. Mitä sinulla on? 
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