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Kun ihmiset vihaavat sinua

Video: https://www.youtube.com/watch?v=gu9lmtNDcyk

2. tessalonikalaisille 1:6: "koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä 
ahdistavat," Nyt, ihmiset antavat sinulle aina ongelmiaan. He tulevat vastustamaan sinua aina. He 
tulevat haastamaan sinua aina. He tekevät pahaa aina. He tekevät kaikenlaista ilkeää sinulle aina. 
He kiroavat sinua. He sadattelevat sinua. He väittelevät kanssasi. He ovat vihaisia sinulle. He 
ajattelevat kaikenlaista pahaa sinusta. Kuunnelkaa, älä murehdi siitä! Älä huolehdi siitä! Jos joku 
vastustaa sinua ja jos joku väittelee kanssasi, älä lähde mukaan väittelyyn. Jos joku tekee pahaa 
sinulle, älä tee mitään pahaa hänelle. 

Älä yritä kostaa. Raamattu sanoo roomalaisille 12:19: "Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa 
sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: 'Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra.'" Herra
kostaa. Näettekö, asia on siinä, että Jumala katsoo sen oikeudenmukaiseksi teoksi, kun Hän maksaa 
ahdistuksella heille, jotka tekevät pahaa sinulle. Ihmiset, jotka aiheuttavat sinulle harmia, he saavat 
rangaistuksen siitä ja näet sen heidän elämässään. Raamattu sanoo psalmissa 23:5: "Sinä valmistat 
minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen..." Näin siinä tapahtuu. Joten, ihmiset eivät pidä 
sinusta ja he vastustavat sinua. 

Mutta, he tulevat näkemään sinut siunattuna. Ja, kun he näkevät sinun siunaukset, heidät on 
tuomittu. Koska he ajattelevat, miksi tuo tyyppi, miksi tuolla kristityllä menee noin hyvin ja minulla
menee niin huonosti. No, koska sinä kiroat toisia. Jumala sanoi, että Hän siunaa niitä, jotka 
siunaavat toisia ja kiroaa heidät, jotka kiroavat toisia.  No, sinä näet minut siunattuna ja itse olet 
kirouksessa kaiken sen ilkeyden takia, mitä olet tehnyt ja kaiken sen pahantahtoisuuden takia, jota 
olet aiheuttanut minulle. Se sanotaan tässä, Jumala maksaa sen takaisin. Älä kosta vaan anna 
Jumalan tehdä se. Jumala tekee sen. Minä olen nähnyt sen omilla silmilläni. Okei. Yhä uudelleen ja 
uudelleen. Jumala rankaisee heitä. Luottakaa minuun. 

Sinun on parasta JUOSTA!!!!!

Video: https://www.youtube.com/watch?v=94y_K2jw-IM

2. tessalonikalaisille 3:6: "Mutta Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä me käskemme teitä, veljet, 
vetäytymään pois jokaisesta veljestä, joka vaeltaa kurittomasti eikä sen opetuksen mukaan, jonka 
olette meiltä saaneet." Nyt, kuunnelkaa. Teillä on veljiä ja sisaria kirkossa ja teillä on ystäviä 
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ympärillänne. Jos he vaeltavat kurittomasti. Jos he tekevät sitä, mikä ei ole evankeliumin mukaista. 
Jos he tekevät sitä, mikä on Jumalan vastaista. He elävät jumalattomasti. He ovat kirkossa ja he 
elävät jumalattomasti. Kuunnelkaa, vetäydy pois heidän luotaan. Jos sinulla on ystäviä, jotka elävät 
kurittomasti, vetäydy heidän luotaan. Jos sinulla on ystäviä, jotka kiroilevat ja sadattelevat ja 
harrastavat kaikenlaista ilkeyttä ja pahuutta, vetäydy pois heidän seurastaan. Miksi? Koska, jos 
pysyt heidän seurueessaan, sinä opit heidän tavoilleen.

Näettekö, jos pysyt heidän seurassaan, tulet oppimaan heidän tavoilleen. Joten sinun on 
vetäydyttävä. Raamattu sanoo, mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä? Mitä yhteistä on 
vanhurskaudella ja laittomuudella? 2. korinttilaisille 6:14: "Älkää antautuko kantamaan vierasta 
iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä 
yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä?" Kun olemme ystäviemme seurassa ja he tekevät 
kaikenlaista järjettömyyttä, se tekee meidät surulliseksi. Älä jää sinne. Kirkossa on veljiä ja sisaria, 
jotka harrastavat ilkeyttä, ja sinä tiedät sen, älä jää heidän seuraansa. Vaihda paikkaa. Jätä heidät 
omilleen. Joka tapauksessa, jätän tämän tähän. Tässä Robert, Kristuksen suurlähettiläs. 

Kristittyjen on tehtävä tämä joka päivä

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ZAlt0MCo2Wk

2. timoteukselle 1:6: "Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan,
joka sinussa on minun kätteni päällepanemisen kautta." Nyt, asia on tämä. Meillä kaikilla on 
lahjoja. Jeesus Kristus vapautti vangitut ja antoi lahjoja ihmisille. Joten, meille on annettu lahjoja. 
Hengellisiä lahjoja, jotka on annettu uskovalle. Meille on annettu voitelu(ja). Meille on annettu 
kutsu(ja). Meille on annettu kaikki nämä hyvät asiat. Mutta, asia on tämä. Näin siinä tapahtuu. 
Pitkän ajan kuluessa, me saatamme muuttua kylmäksi ja muuttua paatuneeksi Jumalan asioiden 
suhteen. Meistä voi tulla kova maaperä. Joten, mitä meidän on tehtävä? Meidän on puhallettava 
lahjat palaviksi. Meidän on kynnettävä kova maaperä. Meidän murrettava se ja puhallettava lahja 
palavaksi. 

Koska, tiedättekö mitä. Jos laitat mitä tahansa nestettä tai vastaavaa mutaan, ne erottautuvat. Ajan 
kuluessa ne erottautuvat. Joten, mitä meidän on tehtävä. Meidän on sekoitettava se uudelleen. 
Sekoitettava lahjaa. Sinun on sekoitettava itseäsi. Sinun on sekoitettava itseäsi Jumalan asioissa. 
Mitä se tarkoittaa? Palaa takaisin sanaan. Ala rukoilemaan. Rukouksessa murtaudu läpi. Älä vain 
rukoile ja jos et saa voittoa, sinä lopetat. Ei. Tarvitaan voitto. Tarvitaan läpimurto. Sitä meidän pitää 
tehdä. Sytytä lahja, jonka Jumala on antanut sinulle. Murtaudu läpi ja ala palamaan uudelleen. 
Aloita palvelutyösi uudelleen. Se tulee olemaan syvällistä.
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Kuunnelkaa, 2. timoteukselle 2:15: "Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset 
kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa." Nyt, tuo edellinen 
oli melko itsestäänselvää. Sinun on opiskeltava sanaa. Koska, tämä on aika syvällistä. Meillä on nyt
ryhmä kristittyjä, jotka ovat kristinuskossa, jotka eivät opiskele Jumalan sanaa. Ja ainoa asia, mitä 
he tekevät, he tekevät sen mukaan, mitä joku toinen ihminen sanoo. Se on heidän opiskeluaan. He 
opiskelevat sitä, mitä toiset ihmiset ovat opiskelleet sen sijaan, että opiskelisivat itse sanaa ja 
löytäisivät asiat itse ja osoittaisivat itsensä näin ollen hyväksytyksi. He katsovat videoita ja 
kuuntelevat saarnoja, mutta he eivät aukaise Raamattuaan ja lue kirjoituksia itse osoittaakseen 
itsensä hyväksytyksi. Ja mitä silloin tapahtuu? Heistä tulee Jumalan lapsia, joita heitellään sinne 
tänne eri opinkappaleiden mukaan. Koska he tuntevat jonkun toisen henkilön jumalan. 

He eivät tunne Raamatun Jumalaa itselleen. He tuntevat Jumalan, josta minä puhun, mutta he eivät 
tunne omaa Jumalaansa. He nojaavat jonkun toisen henkilön jumalasuhteeseen. Se ei toimi sillä 
tavalla. Sinun on opiskeltava osoittaaksesi itsesi hyväksytyksi. Sinun on tunnettava kirjoitukset. 
Sinun on tunnettava Vanha Testamentti. Sinun on tunnettava Uusi Testamentti. Sinun on tiedettävä, 
kun minä puhun näistä asioista, ovatko ne totta. Ja, tiedättekö mitä. Se on myös tapa, jolla kynnät 
kesantomaan, josta puhuin aikaisemmin. Osoita itsesi hyväksytyksi. Opiskele sanaa, mikä kyntää 
joutomaan, jos olet jo paatunut Jumalan asioiden suhteen. Opiskele sanaa. Se on välttämätöntä. 
Erityisesti näinä päivinä ja tässä ajassa. 
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