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Kat Kerr & Steve Shultz & Kelsey O’Malley – ElijahStreams jaksot 80-89

Jakso 89: https://www.youtube.com/watch?v=JXhF7GYe2-8&ab_channel=ElijahStreams
Jakso 88: https://www.youtube.com/watch?v=lk5eAnRx4As&ab_channel=ElijahStreams
Jakso 87: https://www.youtube.com/watch?v=u5EqV54HF8k&t=2320s&ab_channel=ElijahStreams
Jakso 86: https://www.youtube.com/watch?v=gGa-VCHK1Po&t=1166s&ab_channel=ElijahStreams
Jakso 85: https://www.youtube.com/watch?v=YkWgNhcvI-Q&t=2s&ab_channel=ElijahStreams
Jakso 84: https://www.youtube.com/watch?v=msUBYZnwYXQ&t=1s&ab_channel=ElijahStreams
Jakso 83: https://www.youtube.com/watch?v=zZ4ZaE9-IDI&t=2s&ab_channel=ElijahStreams
Jakso 82: https://www.youtube.com/watch?v=i50Q7lNsALw&ab_channel=ElijahStreams
Jakso 81: https://www.youtube.com/watch?v=MgTJpzMuoTU&t=1109s&ab_channel=ElijahStreams
Jakso 80: https://www.youtube.com/watch?v=X3FBNr4kETc&ab_channel=ElijahStreams

Kommentti: Kuunnelkaa englantia taitavat jakso 80, joka oli suureksi siunaukseksi minulle. 
Ymmärrän nyt hieman paremmin sitä, mitä minulle tapahtui muutama vuosi sitten 
uudestisyntymiseni aikaan. En edes tiennyt tuolloin, että kyse on uudestisyntymisestä vaan tiesin, 
että se, mitä minulle tapahtui – se ei tullut tuntemastani maailmasta. Se oli yliluonnollista. Hengen 
maailma tuli elämääni.

Kat Kerr kertoo jaksossa 80 heti aluksi mielenkiintoisia ajankohtaisia asioita, jotka itse olen nähnyt. 
Ja joista olen 100% samaa mieltä Katin kanssa.https://www.youtube.com/watch?v=YkWgNhcvI-
Q&t=2s&ab_channel=ElijahStreams

Jumala puhuu minulle kuvina ja sanoina hyvin selvästi. Näen kuvia. Ne eivät ole yksityiskohtaisia 
kuvia, mutta ne tulevat Jumalalta itseltään – Herralta Jeesukselta Kristukselta Pyhän Hengen kautta. 
Joko unien kautta tai rukoillessani ja ollessani Herran läsnäolossa (kyllä, minulla on oma tapani 
tuoda Jeesus arkeeni – onko sinulla?) Minä sitten, saatuani kuvan Taivaasta, käytän maallisia 
taiteellisia kykyjäni tuodakseni ne ihmisten näkyville. Ja ne kuvat puhuvat – koska ne eivät ole omaa 
lihallista tuotostani. Ne ovat kuvia hengen maailmasta.

Minulla on jälleen kolme kuvaa hengessäni, mutta kiireitteni vuoksi en ole saanut niitä paperille. 
Mutta, ne tulevat jossain vaiheessa. Kat puhui, ihan ”sattumalta”, samoista asioista, jotka Jumala on 
antanut kuvina henkeeni.

Menkää rauhassa te, jotka uskotte Jeesukseen Kristukseen ja siihen, että hän on Lunastaja, Pelastaja, 
Parantaja ja elämäsi Herra. Kaikki muut, katukaa ja tehkää täyskäännös ja pyytäkää Jeesusta 
Kristusta tulemaan kylään kotiinne, elämäänne, arkeenne ja hyväksykää hänet sellaisena, kun hänet 
voidaan Raamatusta 1992/38/33 löytää. Englantia osaaville: NIV, KJV, ASV tuovat Jeesuksen 
elämäänne.
 
Aamen.
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