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Tärkeä viesti - Kuinka tiedät, että olet valmis Herran tuloa varten

Video: https://www.youtube.com/watch?v=IZPA4Xr4lRk

2. timoteukselle 4:8: "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."

Kuunnelkaa, tuolla ulkona on paljon Jumalan lapsia, jotka pelkäävät Hänen ilmestymistään. Miksi 
he pelkäävät? Koska he ajattelevat, etteivät he ole tarpeeksi hyviä. He ajattelevat, kun Herra 
ilmestyy, olkoon sitten pre-trib (ennen), mid-trib (aikana), post-trib (jälkeen), milloin tahansa. 
Milloin tahansa ilmestyminen tapahtuu, he ajattelevat, etteivät he ole sen arvoisia. Ja etteivät he ole 
valmiita siihen, että Hän ottaa heidät mukaansa pilviin. He tuntevat pelkoa. Heitä kauhistuttaa 
Herran ilmestyminen. Toivon, ettet se ole sinä. 

Jos se olet sinä. Kuunnelkaa, jos olet peloissasi, sinä sanot: "Voi, en ole varma, ottaako Herra minut 
mukaansa. Minä en tunne olevani sen arvoinen." Sinä olet silloin peloissasi. Okei. Ja se ei ole. 
Raamattu sanoo, ettei Jumala ole antanut meille pelon henkeä. Joten tuo pelko on tullut jostain 
muualta. Se on tullut viholliselta. Raamattu sanoo, että meidän on rakastettava Hänen 
ilmestymistään. En malta odottaa Herran ilmestymistä. En malta odottaa. Minä katson korkealle. 
Minä katson ylös kukkuloille Lunastajaani. Minun Sovittajaani. Katson ylös vuorille, mistä tulee 
minun apuni. Minun Herrani. Minä katson koko ajan ylöspäin ja olen onnellinen. Ja olen 
innostunut. 

Nyt, jos et ole innostunut Herran ilmestymisestä, sinä olet pelokas. Antakaa, kun kerron teille jotain:
lopettakaa katsomasta (rapture videos) ylöstempausvideoita. Minä lopetin kuuntelemasta ihmisten 
unia ylöstempauksesta. Lopettakaa katsomasta ylöstempausvideoita ja kuuntelemasta ihmisten 
ylöstempausunia. Koska, mitä siinä tapahtuu. Se alkaa kasaamaan pelkoa ihmisten päälle. Koska 
ihmisillä on näitä unia, enkä minä sano mitään ihmisten unista. Se on heidän unensa ja heidän 
näkynsä. Mutta, joskus sivutuotteena heidän unestaan tai näystään on se, että he ovat peloissaan ja 
etteivät he ole sen arvoisia, että heidät otetaan mukaan pilviin. 

Mutta asia on tämä, me emme mene sinne töiden perusteella. Me menemme sinne Hänen työnsä 
perusteella. Me emme nojaa ihmisten töihin. Se on lahja. Pelastus on lahja Jumalalta. Se ei perustu 
ihmisen työhön, jottei kukaan pysty kerskailemaan. Efesolaisille 2:9: "ette tekojen kautta, ettei 
kukaan kerskaisi." Joten meidän lohdutuksemme ja tukemme on Kristuksessa. Kun olet 
Kristuksessa, olet uusi luomus ja kaikista asioista on tullut uutta. Kaikista asioista tulee upouutta. 
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Joten, kun olemme Kristuksessa, me olemme uusia luomuksia. Me olemme Hänessä. Kun Hän 
ilmestyy, me tiedämme, että olemme Hänen kanssaan. Meidät otetaan mukaan pilviin. 

Raamattu sanoo 1. tessalonikalaisille kappaleessa 4, lopussa, siellä on arkkienkeli ja Jumalan 
trumpetti ja Kristuksessa kuolleet nousevat ensiksi ja ne, jotka jäävät jäljelle [maahan] otetaan 
Herran mukaan ilmaan. Me luemme sellaista. Mutta sitten siinä sanotaan: "Niin lohduttakaa siis 
toisianne näillä sanoilla." Lohduttakaa. Joten kaikki nuo puheet ylöstempauksesta ja siihen liittyvät 
unet, niiden on tarkoitus olla lohduttavia. Kaikki ne puheet Herran ilmestymisestä, niiden olisi 
oltava lohduttavia puheita. Jos ne eivät lohduta sinua, silloin sinä elät pelossa [kauhussa]. Ja meidän
on silloin lopetettava sellainen. Asiat jotka kauhistuttavat sinua, sulje se. Sulje se, koska mitä se 
tekee sinulle? Sellainen antaa paikan viholliselle, joka tulee elämääsi ja se tuo sinulle kauhua. 

Kun minä katson videoita ylöstempauksesta ja Herran ilmestymisestä, minä olen onnellinen. Siellä 
on vanhurskauden kruunu, joka on sinua varten ja niitä varten, jotka odottavat Hänen 
ilmestymistään. Jos olet kauhuissasi Herran ilmestymistä, lopeta se. Lopeta se nyt. Ala rakastamaan 
Hänen ilmestymistään. En malta odottaa, että Hän ilmestyy. Koska, kun Hän ilmestyy, siellä tulee 
olemaan uusi taivas ja uusi maa, mikä on vanhurskas. Ja siellä Hänen uudessa taivaassa ja maassa, 
se tulee räjäyttämään hengellisen mielesi. 

***

Kuinka teet itsestäsi nöyrän Jumalan edessä

Video: https://www.youtube.com/watch?v=QC5usQ-V8Dg

1. Pietarille 5:6: "Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi." 
Kuunnelkaa, kun luet Raamattua, sinä nöyrryt Jumalan käden alla. Kun sinä rukoilet, sinä nöyrryt 
Jumalan käden alla. Tai Herran edessä. Sinä nöyrryt. Kun sinä ylistät Häntä, sinä teet itsestäsi 
nöyrän. Kun sinä asetat Jumalan ensimmäiseksi ja kun tunnustat Hänet kaikissa toimissasi, niin Hän
ohjaa sinua kaikilla poluillasi. Sinä nöyrryt silloin. Sananlaskut 3:6: "Tunne hänet kaikilla teilläsi, 
niin hän sinun polkusi tasoittaa." Sinä asetat itsesi matalalle ja nostat Hänet korkealle. Sinä asetat 
itsesi alas ja kohotat Hänen sanansa oman päiväsi yläpuolelle. Sinä kohotat, sinä ylistät, sinä 
kohotat Jumalan sanan itsesi yläpuolelle ja oman päiväsi yläpuolelle ja kaiken sen yläpuolelle, mitä 
olet tekemässä.

Jumala sanoi: "Menkää alas polvillenne, niin te saatte kaikki avaimet." Jos haluat kohota korkealle, 
sinun on ensin alennuttava. Jos haluat mennä ylös, sinun on ensin mentävä alas. Polvillesi ja naama 
maata vasten. Nöyrry Jumalan vahvan käden edessä ja hän kohottaa sinut ajallansa. Monella 
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ihmisellä on paljon ongelmia. En kuule Jumalaa. Elämässäni on yötaivas. Minä ponnistelen tämän 
asian kanssa. Minä kamppailen tuon asian kanssa. Antakaa, kun näytän teille jotain. Tee itsestäsi 
nöyrä. Mene sanaan. En osaa lukea Raamattua ja minusta Raamatun lukeminen on vaikeaa. 
Tiedätkö, mitä sinun on tehtävä? Nöyrry ja upota pääsi Raamattuun. Pakota itsesi lukemaan. Pakota 
itsesi ylistämään. Pakota itsesi rukoilemaan.

Koska, anna kun kerron teille jotain. Teidän lihanne ei halua rukoilla. Teidän lihanne ei halua 
nöyrtyä Herran edessä. Ei koskaan! Raamattu sanoo, että liha ja henki ovat keskenään sodassa. Ne 
ovat toistensa vihollisia. Ne taistelevat keskenään koko ajan. Joten lihasi... Sinun liha on sekasotku. 
Kun liikut lihassa, kun vaellat lihan mukaan, sinä alat silloin operoimaan pakanoiden (wheel of 
gentile) tapaan. Jos et tiedä, mitä pakanoiden tapa tarkoittaa, toivon, että luet Pietarin kirjeen. Koska
siellä kerrotaan, mitä pakanoiden tapa (wheel of gentile) on. [pakanoiden tapa = irstaus, himot, 
liikaa viiniä, rellestystä, juhlintaa, iljettävää epäjumalien palvelusta].

***

Saatana vihaa Jumalan kuningaskuntaa

Video: https://www.youtube.com/watch?v=qZ2uKEvEabE

Kuunnelkaa, paholainen ei halua sinun tietävän... Tai hän haluaa sinun olevan tietämätön Jumalan 
kuningaskunnasta. Hän ei halua sinun ymmärtävän, mikä Jumalan kuningaskunta on. Nyt, tämä on 
aika syvällistä. Jeesus Kristus tuli saarnaamaan kuningaskunnan evankeliumia. Hän ei saarnannut 
kuolemaa, hautaamista ja ylösnousemusta. Hän ei julistanut sellaista. Hän julisti kuningaskunnan 
evankeliumia. Kun hän tuli autiomaasta, hän saarnasi kuningaskunnan evankeliumia. Jopa apostolit 
julistivat kuningaskunnan evankeliumia. Nyt, monet uskovat eivät edes tiedä, mikä Jumalan 
kuningaskunta on. Jumalan kuningaskunta on paikka tai alue. Jumalan kuningaskunta on valtio. 
Jumalan kuningaskunta on maa-alue. Sitä se on. Ja meidän täytyy tietää, kuinka se toimii ja kuinka 
se käyttäytyy.  

Paholainen ei halua sinun ymmärtävän, mikä kuningaskunta on. Koska, kun käsität, mikä Jumalan 
kuningaskunta on, taivaan kuningaskunta, kun ymmärrät käsitteet ja periaatteet, sinä ymmärrät, 
kuinka se toimii. Sinun elämäsi tulee vain räjähtämään. Sinun elämäsi tulee kasvamaan. Kaikki 
kuningaskunnan... On olemassa paljon, paljon kuningaskunnan vertauskuvia, joissa Jeesus sanoo: 
"Kuningaskunta on kuin...hiiva, joka on piilossa taikinassa ja se nousee." Okei. Jumala sanoo 
kaiken sen sinapinsiemenestä, että se on pienin siemen, mutta kun se kasvaa, siitä tulee eräs 
suurimmista puista. Okei. Siinä on kyseessä kuningaskunnan evankeliumi [evankeliumi = hyvät 
uutiset]. 
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Kun ymmärrät sen ja se pääsee sisälle elämääsi, pieni pala sitä pääsee sisälle elämääsi, pienen pieni 
pala ymmärrystä kuningaskunnasta pääsee sisälle elämääsi, se kasvaa ja laajenee ja elämäsi etenee 
kokonaan uudelle tasolle. 

Paholainen ei halua sinun tietävän kuningaskunnan evankeliumia. Voit mennä kristittyjen tai 
uskovien luokse, kysyä heiltä: "Mikä on Jumalan kuningaskunta?" Ja minä takaan sinulle, suurin 
osa heistä ei tiedä. Ja ne, jotka ajattelevat tietävänsä, he alkavat puhumaan asioista, joilla ei ole 
mitään tekemistä sen kanssa, mistä kuningaskunnassa on kysymys. Joten, jos haluat tietää enemmän
kuningaskunnan evankeliumista ja siitä, mikä se on, tule katsomaan minun live-lähetystä tiistaisin. 
Se on Kingdom Connections. Jos haluat tietää, mikä Jumalan kuningaskunta todella on. 
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