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Kevin Zadai: Pyhä Henki haluaa auttaa sinua rukoilemaan!

Video: https://www.youtube.com/watch?v=8g5ne9CWJCM

Tiivistelmä: Kevin Zadailla on niin paljon ilmestystä, kerrottavaa ja opetettavaa juuri tässä ajassa 
olevalle kristitylle, että tämä todella pitäisi kääntää kotimaan kielelle. Lyhyesti kuitenkin pääkohdat: 

-Jumalan Henki on halukas johdattamaan jokaisen kristityn voittoon
-Liha taistelee vastaan, intohimot, maailmalliset houkutukset
-Olet saattanut tehdä lupauksen Jumalalle pysyä kaidalla polulla, mutta se vaatii 
PÄÄTTÄVÄISYYTTÄ
-Koska vihollinen tulee jatkuvasti horjuttamaan sinua tavalla tai toisella
-Saatat olla uninen, koska Jeesuksen opetuslapset olivat unessa vaikka heidän olisi pitänyt rukoilla 
Jeesuksen puolesta kriittisellä hetkellä
-Roomalaisille 8:11 ja efesolaisille 1:20 – Jumalan Henki, joka herätti Jeesuksen kuolleista elää 
sinussa. Ja samalla tavalla kuin Jumala herätti Kristuksen kuolleista, Hän antaa elämän meidän 
kuoleville kehoillemme. 
-Matteus 26:40-41: Sitten hän tuli oppilaittensa luokse ja näki heidät nukkumassa ja sanoi 
Pietarille: ”Mitä! Ettekö pystyneet olemaan tarkkaavaisia kanssani edes yhtä tuntia? Olkaa 
tarkkaavaisia ja rukoilkaa, ettette joutuisi houkutukseen. Henki on halukas, mutta liha on heikko.” 
-2. timoteukselle 1:6: ”Siksi minä kehotan teitä puhaltamaan täyteen liekkiin Jumalan lahjan, jonka 
saitte, kun asetin käteni päällenne.”
-Johannes 16:13: kuitenkin, kun Hän, Totuuden henki, on tullut, Hän ohjaa sinut koko totuuteen; 
sillä Hän ei puhu omassa vallassaan vaan sitä, mitä Hän kuulee HERRAN puhuvan; Ja Hän kertoo 
teille tulevaisuuden asiat.
-Edellisessä jakeessa Johannes 16:13 sanojen opiskelu kertoo, että kyseessä on TODELLISUUS 
(käännettynä totuus), johon Totuuden henki meidät johtaa.
-Tiitus 2:6: nuoret miehet olkoon selväpäisiä
- 1. korinttilaisille 9:27: Minä harjoitutan kehoani kuin urheilija siihen, mitä sen pitää tehdä. 
Muutoin, pelkään, että saarnattuani toisille minä itse saatan joutua perikatoon.
-Roomalaisille 12:2: älkää mukautuko tähän maailmaan vaan muuntautukaa mielenne uudistumisen
kautta, että voitte havaita, mikä on hyvää ja Jumalan hyväksymää ja hänen täydellinen tahtonsa.

-Videossa 00:15:15 Mutta hän haluaa tehdä sinusta vahvan. Se on hänen luonteensa. Hän haluaa 
tehdä sinusta vahvan. Mutta hän ei voi käyttää ihmisiä, jotka ovat ylpeyteen taipuvaisia. Hän 
haluaa käyttää ihmisiä, jotka ovat hillittyjä. Jotka ovat nöyriä. 

-Jesaja 57:15: … Johtopäätös, kun teet itsestäsi hillityn ja nöyrän Herran, Jeesuksen Kristuksen, 
edessä, hän tulee elämääsi taloudellisesti. Olet tullut tähän paikkaan, koska Herra, Jeesus Kristus, 
haluaa vapauttaa sinut.

Tässä Kevinin viestissä on niin paljon sanomaa, että englannin kielen taitoiset – kuunnelkaa. 
Kertaan tai kahteen.

Tässä oli vain puolet Kevinin viestistä tiivistettynä. Kuunnelkaa tätä kristityt. Tulette siunatuksi. 
Halleluja. Ylistäkää Herraa jokainen sielu. 

Te tulette siunatuksi moninkertaisesti. Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Aamen.
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