
*****Kingdom citizenship*****

*****Kuningaskunnan kansalaisuus*****

Video: https://www.youtube.com/watch?v=f5wGo63Upb8&t=1710s

Kolme asiaa:
-Jumalan kuningaskunta
-taivaan kansalaisuus
-suurlähettiläs

Edellä mainitut kolme asiaa ovat Jeesuksen Kristuksen opetuksen peruspilarit. Jeesus puhui 
palvelutyössään kuningaskunnasta ja siihen liittyvistä asioista. Mutta me Jumalan kuningaskunnan 
kansalaisina emme tiedä, mitä tarkoittaa kuningaskunta. Me käymme vain kirkossa ja kuuntelemme 
hienoja saarnoja. Ne on hyviä. Tiedän, tiedän, että jokaisella meistä on henkilökohtainen suhde Jumalaan.
Mutta meidän on ymmärrettävä, mitä tarkoittaa kuningaskunta, jotta kykenemme elämään voimakasta 
elämää.

***Kuningaskunnan kansalaisuus***
Ymmärrättekö, ettemme ole kotoisin täältä - maasta. Olemme syntyneet ylhäältä ja meidät on lähetetty 
ylhäältä. Me tulemme taivaasta. Samalla tavalla kuin Jeesus tuli taivaasta me tulimme taivaasta, kun 
synnyimme uudelleen. Sitä muuten tarkoittaa uudelleen syntymisen kokemus, josta Raamattu puhuu. Se 
sanoo, että olemme syntyneet uudelleen ylhäältä. 

Apostolien teoissa mainitaan paikka nimeltään Makedonia. Makedonian valtion pääkaupunki oli 
Tessalonika. Siitä saa nimensä myös tessalonikalaiskirje. Makedoniassa oli muitakin suuria kaupunkeja, 
joista eräs oli Filippia. Se oli roomalaisten omistuksessa oleva kolonia, jossa pääosin asui siis 
roomalaisia. Se löytyy apostolien teoista kappaleesta kuusitoista. 

Apostolien teot kappale 16 jae 12: "And from thence to Philippi, which is the chief city of that part of 
Macedonia, and a colony: and we were in that city abiding certain days." Oikeastaan apostolien tekoja 
voidaan kutsua Luukkaan toiseksi kirjaksi vaikka sen nimeksi on annettu apostolien teot. Ap.t.16:12 
puhuu siitä, että Filippia on kolonia Makedonian valtiossa. 

Apostolien teot kappale 16 jae 20: "And brought them to the magistrates, saying, These men, being Jews,
do exceedingly trouble our city," Tässä kuvaillaan tilannetta, jossa Paavali ja Silas saarnasivat Filippiassa,
kun roomalaiset ja paikalliset ärsyyntyivät heihin ja heidät raahattiin paikalliseen maistraattiin. 
Ap.t.16:21: "And teach customs, which are not lawful for us to receive, neither to observe, being 
Romans." Tässä siis puhutaan siitä, kun roomalaiset valittivat paikallisessa maistraatissa, että Paavalin ja 
Silaksen saarnaaminen ei ollut laillista eikä sitä voinut noudattaa, koska kyseessä oli Filippia - 
roomalainen kolonia. 

Edellä on kuvattu kuningaskunta ja me kirkkona olemme kolonia. Me kirkon jäsenet olemme taivaasta. 
Meillä on kirkko, joka on paikallinen kolonia täällä maan päällä. Mutta me emme ole maasta kotoisin, 
koska olemme taivaasta. Olemme kolonia maassa. Vastaavasti kuin roomalaisella kolonialla Filippiassa 
Makedonian valtiossa oli roomalaisten etuoikeudet, koska he olivat roomalaisia. Sama pätee meihin. Me 
olemme maassa ja olemme kolonia. Meillä kirkon jäseninä, kolonian jäseninä, on samat oikeudet ja 
resurssit kuin jos olisimme taivaassa. Ne [etuoikeudet] on annettu meille.

Kun Paavali kirjoitti filippiläiskirjeen [book of philippians englanniksi], hän puhuu siinä paljon 
kuningaskunnasta. Koska hän ymmärsi Filippian olevan roomalainen kolonia Makedoniassa. Hän antaa 
siinä kuvauksen ja valaistusta siihen, mitä kuningaskunta tarkoittaa. Me alamme pian ymmärtämään, mitä
tarkoittaa olla taivaan kuningaskunnan kansalainen. Kun ymmärrät kansalaisuutesi ja sen, kuinka toimit, 
elämäsi muuttuu. Minun elämäni muuttui valtavasti, kun ymmärsin kuningaskunnan, kansalaisuuden, 
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suurlähettilään ja niihin liittyvät opetukset. Paavali kirjoittaa filippiläiskirjeessä paikalliselle kirkolle, 
kuinka heidän tulisi olla ja käyttäytyä - Jumalan lapsina. Paavali opettaa heitä niissä asioissa. 

Filippiläiskirje kappale 1 jae 27: "Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ: that 
whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, 
with one mind striving together for the faith of the gospel;" Tuo sana conversation alkuperäisellä kreikan 
kielellä tarkoittaa sanaa conduct - käyttäytyä. Toisin sanoen Paavali tässä kehottaa Filippian kirkkoa ja 
sen jäseniä käyttäytymään kristittyjen tapaan ja kuningaskunnan kansalaisten tapaan. Paavali sanoo, että 
vaikka hän ei pääse paikalle, käyttäytykää näin. Hän sanoo, että meidän tulisi olla lujasti kiinni yhdessä 
hengessä ja yksimielisesti puolustaa uskoa evankeliumiin. 

Nykykirkossa tilanne on tämä: sinä uskot kolminaisuuteen, kun minä uskon yhteen Jumalaan. Minä 
uskon kielillä puhumiseen, kun sinä et usko siihen. On olemassa tätä keskustelua ja väittelyä eri asioista 
ja yhteentörmäyksiä sen takia. Kristillisyyden sisällä on väittelyä. Se tarkoittaa sitä, että me emme vaella 
kuningaskunnan kansalaisina. Koska jos vaeltaisimme kuningaskunnan kansalaisina, meillä ei olisi 
väittelyä ja kädenvääntöä keskenämme. Tilanne näkyy korinttilaiskirjeessä, jossa havaitsemme erilaisia 
"ismejä" ja väittelyä. Korintin kirkossa muodostui nurkkakuntia ja jakaantumista leireihin. 
Kuningaskunnan kansalaisina meidän ei pitäisi roikkua toistemme kurkuissa kiinni väitellen 
opinkappaleista. Kansalaisina meidän on tarkoitettu vaeltavan yhdessä, yksimielisyydessä ja yhdessä 
uskossa ponnistellen evankeliumin puolesta - evankeliumin totuuden puolesta. 

Se ei tarkoita henkilökohtaisia keskusteluja ja nurkkakuntia ja jakaantumista. Kristillisyys nykyisin on 
juuri tuota yksittäisten henkilöiden esille tuomaa uskomusjärjestelmää ja väittelyä niiden 
oikeudenmukaisuudesta ja totuudenmukaisuudesta evankeliumin totuudelle. Ja siinä me menemme 
harhaan. Sen sijaan meidän pitäisi olla yksimielisiä, yhdessä hengessä ja yhdessä uskossa ponnistella 
evankeliumin totuuden puolesta. Sitä meidän pitäisi tehdä, mutta emme tee. [Kysymys: kuinka ihmiset 
voivat ponnistella evankeliumin totuuden puolesta, kun suurin osa ihmisistä ei edes tunne perusasioita 
evankeliumista/Raamatusta?] Me taistelemme keskenämme sellaisten asioiden ympärillä, jotka eivät ole 
tärkeitä.

Aina on oltava tilaa keskustelulle, mutta meidän on oltava viisaita. Meidän on valittava aika, paikka ja 
tapa, jolla keskustelemme, oikein. Kuningaskunnan kansalaisina meidän tulisi olla yhtä mieltä, yhdessä 
uskossa, yhdessä hengessä ja ponnistella evankeliumin totuuden puolesta. Tällä tavalla kuningaskunnan 
kansalaisten on tarkoitus käyttäytyä. Me menemme tässä sunnuntain ohi ja sunnuntaisaarnan tuolle 
puolelle. Me menemme kuningaskunnan opetukseen. Silloin elämäsi nousee eri tasolle. Silloin sinä 
ymmärrät, miksi sinun pitää tehdä tiettyjä asioita. Filippiläiskirjeessä kappaleessa kolme jakeessa 20: 
"For our conversation is in heaven; from whence also we look for the Saviour, the Lord Jesus Christ:" 
Tuo sana conversation alkuperäisellä kreikan kielellä tarkoittaa kansalaisuutta. Kun luemme jakeen 
uudelleen vaihtamalla sanan conversation sanalla citizenship, se siirtyy toiselle tasolle.

Paavali siis sanoo, että kansalaisuutemme on taivaassa. Me emme ole maan kansalaisia. Me olemme 
taivaan kansalaisia. Ja sen mukaan meidän tulisi käyttäytyä - kansalaisina taivaasta. Hän jatkaa, että 
"from whence also we look for the Saviour, the Lord Jesus Christ." Koska olemme taivaasta ja sen 
kansalaisia, me katsomme Herraa Jeesusta Kristusta kaikessa, mitä teemme maan päällä. Ihmiset eivät 
katso Herraa Jeesusta Kristusta vaan jotain muuta. Tämä menee vielä pitemmälle. 

Kun olemme lihassa, me emme käyttäydy niin kuin kuningaskunnan kansalaisten tulisi käyttäytyä. Koska
kuningaskunnan kansalaiset eivät toimi lihassa [taivaassa ei ole kehoa/ruumista]. Toisin sanoen kun 
käyttäydyt mielipuolen lailla ja olet hulluuden partaalla, et käyttäydy kuin kuningaskunnan kansalainen. 
Käyttäydyt maan tavalla. Kun tarkastelemme Kristuksen mallia maan päällä, saamme täydellisen 
kuvauksen, miten meidän tulisi käyttäytyä maan päällä nyt, kun olemme saaneet taivaan 
kansalaisuutemme takaisin [olemme syntyneet uudelleen ylhäältä]. Kun synnyimme [luonnollinen 
syntymä], meillä ei ollut taivaan kansalaisuutta. Aatami oli menettänyt sen Eedenin puutarhassa [synti]. 
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Mutta nyt kun olemme pelastuneet, me olemme saaneet kansalaisuutemme takaisin - olemme jälleen 
taivaan kansalaisia. 

Jeesus Kristus tuli taivaasta ja meidän on mallinnettava elämäämme sen mukaan, mitä Kristus teki. Miten
Kristus käyttäytyi, siten meidänkin tulisi. Koska Hän on täydellinen esimerkki, miten kuningaskunnan 
kansalaisen tulisi toimia. Me emme ole maasta emmekä kuulu maahan vaan olemme pyhiinvaeltajia. 
Heprealaiskirje kappale 11 sanoo, että olemme pyhiinvaeltajia - olemme muukalaisia; muualta tulleita. 
Olemme ohikulkumatkalla. Olemme taivaasta. Meillä on taivaallinen kansalaisuus. Meidän on 
mallinnettava Kristusta, koska hän oli täydellinen esimerkki, miten kuningaskunnan kansalaisen tulisi 
elää.

Galatalaiskirjeestä selviää, miksi meidän tulisi tehdä joitain asioita ja toisaalta jättää tekemättä jotain. 
Galatalaiskirje 5:22: "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, 
faith,  Meekness, temperance: against such there is no law." Edellä kuvattu on sitä, miten Kristus vaelsi. 
Kristus vaelsi hengen hedelmissä ja hänellä oli ne. Hän eli kuvatulla tavalla maan päällä ollessaan ja niin 
kuningaskunnan kansalaisten tulisi toimia. Sillä tavalla meidänkin tulisi elää. Jos joudut taisteluun, et elä 
hengen hedelmissä. Meidän tulisi vaeltaa rauhassa, uskossa, ilossa, itsehillinnässä, pitkäjänteisyydessä. 
Kristus sanoo, että meidän tulisi olla pitkäjänteisiä toisiamme kohtaan. Jeesus Kristus sanoi, että ottakaa 
hallintaan kunnes tulen. Occupy/ottaa hallintaan/miehittää tarkoittaa sitä, että olemme mukana 
toiminnassa. Minä puhun miehityksestä. Meidät on lähetetty maahan miehittämään se. Olemme täällä 
ottamassa asiat hallintaan. Ihmiset, meidät on lähetetty tänne ottamaan asiat hallintaan.

Me toimme taivaan mukanamme. Kristus tullessaan toi taivaan mukanaan maahan. Ja niin meidänkin 
pitäisi tehdä. Me tuomme taivaan mukanamme maahan. Meidän on tarkoitus tuoda rauha, rakkaus, ilo, 
pitkäjänteisyys. Meidän on tarkoitus houkutella ihmisiä. Fariseukset sanoivat, miksi taistelette Kristusta 
vastaan. Näettehän, että koko maailma kulkee hänen mukanaan. Miksi koko maailma kulki hänen 
perässään? Koska hän oli tullut kuningaskunnasta. Hän oli tuon kuningaskunnan kuningas ja eli 
kuningaskunnan periaatteiden mukaan. Koko maailma halusi nähdä hänet [was attracted to him]. Miksi 
koko maailma ei halua nähdä kirkkoa/käydä kirkossa? Koska se ei elä kuningaskunnan periaatteiden 
mukaan. Kun sinä elät kuningaskunnan periaatteiden mukaan, ihmiset tulevat luoksesi. Silloin ihmiset 
sanovat sinulle: "Miksi täällä on niin rauhallista? Miksi täällä on niin vapauttava ilmapiiri? Miksi sinä 
teet töitä vain 30 tuntia viikossa, kun itse työskentelen 80?" He kysyvät sinulta tuollaisia kysymyksiä. 
Miksi? Koska he ovat hämmästyneitä.

Kun elät kuningaskunnan periaatteiden, lakien ja määräyksien mukaan, elämästäsi tulee ihmisten mielestä
mielenkiintoista. Sinusta tulee houkutteleva. Sinun elämäntavastasi tulee houkutteleva ihmisten mielestä. 
Sinun ei tarvitse tunkea Jeesusta ihmisten kurkusta alas vaan he tulevat kysymään sinulta: mistä on 
kysymys? Miksi olet noin siunattu? Voit silloin vastata: "Olen kuningaskunnan kansalainen." Voit silloin 
alkaa selittämään, mistä kuningaskunnasta on kysymys. Voit jakaa tämän asian ihmisten kanssa. Kerro 
ihmisille, että katsovat tämän videon uudelleen, koska tässä on paljon asiaa sisällä. Olen saanut ilmestystä
näistä asioista monta päivää. 

Kuunnelkaa. Emme ole tästä maailmasta. Raamattu sanoo roomalaiskirjeessä kappaleessa 12: "be not 
comformed to this world, but be ye transformed by renewing of your mind, that ye may prove that is 
good and acceptable and perfect will of God." Paavali siinä sanoo meille kuningaskunnan kansalaisina, 
ettei meidän tulisi mukautua maailmaan. Mukautua tarkoittaa siis muovautumista. Älkää siis mukautuko 
maailmaan vaan muuttukaa mielenne uudistumisen kautta. Hän sanoo siis, että muuttuaksenne ja 
vaeltaaksenne kuningaskunnan kansalaisuudessa ja saadaksenne kaikki resurssit ja edut taivaasta, 
mielenne täytyy uudistua. Jos elät maailman mukaan, et voi elää kuningaskunnan kansalaisuudessa. 
Silloin et myöskään saa mitään etuja kuten rauha, rakkaus, ilo, pitkäjänteisyys jne. Sinut on leikattu 
kokonaan irti. 

Saatana yrittää pitää sinut pimeyden kuningaskunnan kansalaisena. Jos et uudista mieltäsi, sinä jäät 
pimeyden kuningaskunnan kansalaiseksi. Tässä kohdassa kuljetaan todella syvissä vesissä. Meillä on 
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kaksoiskansalaisuus. Tiedätkö, mitä tarkoittaa kaksoiskansalaisuus? Minun ystävälläni, Edwardilla, on 
kaksoiskansalaisuus. Hän on Iso-Britannian kansalainen ja Barbadoksen kansalainen, mistä hän on 
kotoisin. Hän on molempien valtioiden kansalainen. Hän voi siis matkustaa Barbadokselle ja saada sen 
valtion etuudet itselleen. Toisaalta hän voi tulla takaisin Englantiin ja saada itselleen britannian 
kansalaisen etuudet. Hänellä on kaksoiskansalaisuus. Tämä kulkee syvissä vesissä. Tämä on muuten iso 
sekaannuksen aiheuttaja, joten pyydän kuuntelemaan tarkasti seuraavat kymmenen minuuttia. Sinä pääset
vapaaksi lopullisesti, kun kuuntelet tarkasti seuraavat kymmenen minuuttia. 

Sinun lihasi [keho/ruumis/aistit] on kiinnittynyt maailmaan. Sinun synnillinen luonteesi on kiinnittynyt 
pimeyden kuningaskuntaan [huom. ei siis pimeyden demokratiaan tai itsenäisten valtioiden yhteisöön]. 
Me synnyimme syntiin. Lihamme on synnillinen. Se on meidän synnillinen luonteemme - liha [aistit]. 
Meidän henkemme on kiinnittynyt taivaaseen. Meidän henkemme on täydellinen ja synnitön. Lampaan 
veri osti ja lunasti henkemme. Kun sinä synnyit maailmaan ennen kuin olit pelastunut, synnyit 
pimeyteen. Synnyit syntiin. Sinun lihasi oli synnillinen, sielusi oli synnillinen ja henkesi oli synnillinen. 
Sinä olit synnillinen. Mutta kun sinä pelastuit, kun sinut lunastettiin, sinun henkesi lunastettiin [Jeesus 
osti henkesi itselleen] Lampaan verellä. Mutta lihasi on yhä synnillinen. Meidän on erotettava ne kaksi. 
Meidän on erotettava toisistaan liha ja henki. Tiedän, että ne molemmat ovat osa sinua. Sinä olet siellä. 
Koska henkesi on jossain siellä synnillisen ruumiisi sisällä. Mutta jos erotat ne toisistaan, kaikki synti jää 
lihaan. Henkesi on vapaa synnistä ja se on syntynyt uudelleen. 

Kun kuolet, liha menee maahan. Kun kuolet, lihasi menee maahan ja täydellinen henkesi, joka on 
syntynyt uudelleen, synnitön henkesi, menee taivaaseen. Koska se on taivaan kansalainen. Lihasi on yhä 
pimeyden kuningaskunnan kansalainen ja yhteydessä pimeyden kuningaskuntaan. Mutta henkesi on 
uudelleen syntynyt ja yhteydessä valon kuningaskuntaan. Joten edessämme on käynnissä taistelu. Luen 
jakeen teille. Teidän ei tarvitse ymmärtää sitä. Tiedän, että olette lukeneet tämän jakeen aikaisemmin. 
Mutta luetaan se uudelleen, koska ette ole ymmärtäneet sitä. En minäkään ymmärtänyt sitä ja siksi luin 
sen uudelleen. Totta puhuakseni ymmärsin sen vasta tänään. Pysykää mukanani. Teidän ei tarvitse 
ymmärtää sitä. 

Roomalaiskirje 7:13 ja siitä eteenpäin. Room. 7:13-25:"Was then that which is good made death unto 
me? God forbid. But sin, that it might appear sin, working death in me by that which is good; that sin by 
the commandment might become exceeding sinful. For we know that the law is spiritual: but I am carnal, 
sold under sin. For that which I do I allow not: for what I would, that do I not; but what I hate, that do I.
If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. Now then it is no more I that do 
it, but sin that dwelleth in me. For I know that in me (that is, in my flesh,) dwelleth no good thing: for to 
will is present with me; but how to perform that which is good I find not. For the good that I would I do 
not: but the evil which I would not, that I do. Now if I do that I would not, it is no more I that do it, but 
sin that dwelleth in me. I find then a law, that, when I would do good, evil is present with me. For I 
delight in the law of God after the inward man: But I see another law in my members, warring against the
law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. O wretched 
man that I am! who shall deliver me from the body of this death? I thank God through Jesus Christ our 
Lord. So then with the mind I myself serve the law of God; but with the flesh the law of sin."

Pohjimmiltaan Paavali sanoo tässä, että hän haluaa tehdä hyvää ja tietää, mitä hyvä on, mutta ei voi. 
Pahuus on olemassa hänessä. Hän puhuu omasta lihastaan. Henki haluaa tehdä hyvää. Hänen henkensä 
haluaa tehdä oikein. Mutta hänen lihansa ei halua [tehdä hyvää]. Hänen lihansa haluaa tehdä pahaa. Hän 
sanoo, ettei minussa ole mitään hyvää. Liha on paha. Hyvä on. Joku sanoi, että henki on halukas 
tekemään hyvää, mutta liha on heikko. Paavali siis sanoo, että kehonjäseneni ovat sodassa. Henki 
taistelee lihaa vastaan ja liha taistelee henkeä vastaan. Siinä on edessämme kaaos. Miksi? Sinä olet 
taivaan kansalainen ja henkesi haluaa tehdä taivaan valtakunnan asioita, mutta lihasi on pimeyden 
valtakunnan jäsen ja haluaa tehdä maailmallisia asioita. Siksi sisälläsi on sota menossa. Siksi joudut 
ponnistelemaan koko ajan. 
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Toisin sanoen, me tahdomme tehdä hyvää, mutta emme kykene siihen. Me aina lankeamme ja 
epäonnistumme. Kun ymmärrät, että sinulla on kaksoiskansalaisuus: toinen on pimeyden valtakunnan 
kansalaisuus [liha] ja toinen on valon valtakunnan kansalaisuus [henki joka on pelastunut]. Mitä meidän 
pitää tehdä? [TÄMÄ ON TÄRKEÄ KYSYMYS!] Meidän on vahvistettava henkeä! Tämä menee nyt 
hyvin, hyvin mielenkiintoiseksi. 

Jotkut meistä Jumalan lapsista emme käyttäydy kuin kuningaskunnan kansalaisten tulisi. Minä annan 
esimerkin asiasta. Tämä on voimakasta. Olipa kerran nainen, joka asui muslimivaltiossa. Kyseessä on 
erittäin uskonnollinen muslimivaltio. Nainen muutti länteen ja eli 20 vuotta siellä, joten hänestä tuli 
länsimaalaistunut. Eräs mies, samasta muslimivaltiosta, näkee naisen televisiossa. Mies kuulee naisen 
olevan samasta maasta kotoisin ja nainen kertoo televisiossa, että hän on muslimi. Muslimimies sanoo, 
että mitä tämä on: "Ei tuo nainen ole muslimi! Hän valehtelee, koska jos hän olisi muslimi, hänen pitäisi 
peittää kasvonsa, koska on naimisissa. Hänen ei pitäisi olla edes televisiossa. Eikä hänen pitäisi puhua 
tuolla tavalla kuin tekee. Hän ei ole kotoisin tästä muslimivaltiosta. Hän valehtelee."  

Tämä on sitä, mitä tapahtuu Kristuksen ruumiissa. Meillä on kuningaskunnan kansalaisia, jotka eivät 
käyttäydy kuin olisivat kuningaskunnasta. He käyttäytyvät kuin olisivat kotoisin pimeyden 
kuningaskunnasta. Me tiedämme, että he ovat pelastuneet, mutta he eivät käyttäydy kuin olisivat 
kuningaskunnasta. He käyttäytyvät kuin olisivat maailmasta eivätkä käyttäydy kuin olisivat pelastuneet. 
He ovat hulluja. Siellä on kaikenlaista hulluutta menossa. Kuunnelkaa. Jos menemme 
galatalaiskirjeeseen, luulemme, että Jumalan lapsena oleminen tarkoitta sääntöjä: tee näin! Älä tee näin! 
Jumalan lapsena oleminen ei tarkoita sääntöjä!!! Ei ole kysymys lainkaan siitä. Ennen kuin luen 
galatalaiskirjeen, luen ensin heprealaiskirjeen.

Heprealaiskirje 4:12: "For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any twoedged 
sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a 
discerner of the thoughts and intents of the heart." Heprealaiskirjeen kirjoittaja, voi olla Paavali kuka 
tietää, sanoo, että Jumalan sana on nopea ja voimakas ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. 
Jumalan sana jakaa sielun, hengen ja kehon keskenään. Joten sinä voit nähdä eron, mitä tapahtuu. Sitä 
Jumalan sana tekee. Galatalaiskirjeessä kappaleessa viisi, jae 18: "But if ye be led of the Spirit, ye are 
not under the law [Jumalan kuningaskunnassa ei ole kymmentä käskyä tms.]. Now the works of the flesh 
are manifest, which are these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, Idolatry, witchcraft, 
hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, Envyings, murders, drunkenness, 
revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they 
which do such things shall not inherit the kingdom of God. 

Mistä Paavali tässä puhuu? Hän sanoo siinä, että jos vaellat lihasi mukaan, sinä vaellat pimeyden 
valtakunnan kansalaisena. Vaellat pimeyden valtakunnan jäsenenä. Kun vaellat hengen mukaan, vaellat 
taivaan valakunnan kansalaisena. Ymmärrättekö? Kun sanoin, heprealaiskirjeessä neljä, että Jumalan 
sana on nopea ja voimakas kuin mikään kaksiteräinen miekka, joka jakaa sinut osiin. Voit silloin asettaa 
asiat oikeille paikoilleen. Monesta tuntuu, että heidän on mentävä ja tehtävä jotain pahaa. Silloin heidän 
on sanottava itselleen: "Hetkinen, tuohan on pimeyden valtakunnan kansalaisuutta. Se vetää lihaani 
puoleensa." Minun on vaellettava taivaan kuningaskunnan kansalaisena. Silloin tekemisiäni ohjaa hengen
veto. Tämä on juurisyy siihen, että meidän on oltava Jumalan sanassa. 

Meidän on luettava Raamattua. Miksi? Kun luet Raamattua, sinä ravitset henkeäsi. Jos et lue Raamattua, 
sinä ravitset lihaasi. Kuulitteko tuon? Jos luet Raamattua, ruokit henkeäsi. Jos et lue Raamattua, ruokit 
lihaasi. Jos rukoilet, sinä ruokit henkeäsi. Jos et rukoile, ruokit lihaasi. Näettekö eron? Tämä on 
voimakasta, mitä juuri kerroin teille. 

Tässä kuljetaan syvissä vesissä. Katsoin juuri pastori David Lynnin puhetta. Hän on voimakas 
evankelista. Jotkut puhuivat, että hän on episkopaali tai jonkin sortin kristitty. Hän on homoseksuaali - 
gay. Hän on homoseksuaalinen kristitty. Asiasta keskusteltiin jne. Mutta minä haluan sanoa, että taivaassa
ei ole homoseksuaaleja kristittyjä. Ei ole olemassa taivaan kansalaisia, jotka harjoittavat haureutta. Jos 
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menet taivaaseen tai jos näet taivaan, kukaan ei harjoita haureutta, kukaan ei harjoita noituutta, kukaan ei 
ole naismainen mies, kukaan ei vihaa eikä ole raivoisa, kukaan ei kapinoi. Kukaan ei tee sellaista taivaan 
valtakunnassa. 

Joten jos olet maassa ja elät kuningaskunnan kansalaisena, kuinka voit harjoittaa haureutta? Olen kristitty
haureuden harjoittaja. Olen kristitty, joka tekee aviorikoksen. Mistä te puhutte? Se on mahdotonta! Et voi 
olla kuningaskunnan kansalainen ja tehdä sellaista! Et elä silloin kuningaskunnan mukaan. Älkää 
ymmärtäkö väärin. On kristittyjä, jotka kamppailevat haureuden kanssa. On kristittyjä, jotka 
kamppailevat homoseksuaalisten taipumustensa kanssa. He kamppailevat ja Jumala vahvistaa heitä ja 
Jumala auttaa heitä. En puhu heistä!!! Minä puhun Jumalan lapsesta, joka elää himossa. Ja joka taistelee 
ja on kahleissa. En puhu sinusta vaan kristitystä, joka sanoo: "Olen homoseksuaalinen kristitty ja käyn 
kirkossa." Ja he käyttävät mekkoa. Se on mahdotonta. Et voi olla molempia. Et voi tehdä niin ja väittää, 
että olet taivaan kansalainen. 

Koska minä näen omin silmin, mitä teet ja kuinka elät ja voin sanoa: "Sinä valehtelet." Et ole taivaan 
kuningaskunnan kansalainen. Koska taivaan kansalaiset eivät tee sellaista! Kuunnelkaa minua, taivaan 
kuningaskunnan kansalaiset eivät polta crackiä [huumetta]. Kun menet taivaaseen, et näe siellä 
kenenkään polttavan crackiä. Et näet siellä noituutta. Miten taivaassa toimitaan, tulisi olla malli sille, 
miten me toimimme maassa. Enkelit. Enkelit ovat taivaassa. Mitä he tekevät? He ovat kuuliaisia. He 
tekevät Isän tahdon. He ovat omalla paikallaan. He ovat kuuliaisia ja heillä on [hengen hedelmät]: 
rakkaus, rauha, ilo. Ihmiset kertovat kohtaamistaan enkeleistä ja kokemastaan ylitsevuotavasta 
rakkaudesta ja ilosta. Se johtuu siitä, että enkeli on taivaan kansalainen. Rakkaus, jonka koet kohdatessasi
enkelin, johtuu siitä, että enkeli on taivaan kansalainen. 

Ja se on sitä, mitä taivaassa on. He vaeltavat hengessä: rakkaudessa, ilossa, rauhassa, hyvyydessä. Kaikki 
tuo löytyy sieltä. Kun olemme maassa, sitä meidänkin pitäisi matkia. Sen pitäisi tulla meistä näkyviin. 
Kun se tulee meistä näkyviin, osoitamme olevamme taivaan kuningaskunnan kansalaisia. Mutta täällä on 
ihmisiä, jotka valehtelevat. Kuunnelkaa, on kristittyjä, jotka harjoittavat haureutta, mikä johtuu siitä, että 
vetovoima vetää lihaa puoleensa. Sinua vedetään [lihasi mukana] pimeyden kuningaskuntaan. Ja se 
voimistuu sinussa koko ajan. Ja siksi sinä kamppailet koko ajan. Ja siksi sinulla on ongelmia. Ja siksi 
sinulla on taistelu käynnissä koko ajan jäsenissäsi. 

Kun ymmärrät, miten sinun tulisi käyttäytyä. Kun ymmärrät, miten sinun tulisi käyttäytyä, 
galatalaiskirjeen sanoma on ymmärrettävissä. Kuinka käyttäydyn haureudessa ja noituudessa ja 
kapinassa? Mennään hetkeksi taaksepäin. Oli enkeli, joka oli kerubi. Hänen nimensä oli Lucifer. Hän oli 
omalla paikallaan ja vaelsi viisaudessa, rakkaudessa, rauhassa, ilossa - se oli täydellistä. Mitä tapahtui? 
Kapina nousi hänen sisältään ja hän teki syntiä. Hän kapinoi Jumalaa vastaan. Hän sai potkut taivaasta. 
Miksi? Koska kapinoi Jumalaa vastaan. Hän menetti kansalaisuutensa. Genesiksessä on enkeleitä, jotka 
jättivät taivaan. He saivat lapsia, ihmisnaisten kanssa. He jättivät taivaan kapinassa ja himossa ja 
sekaannuksessa. He eivät voineet jäädä taivaaseen, koska sellaista ei löydy taivaasta. Kun he alkoivat 
käyttäytyä hullusti, he automaattisesti alkoivat ajautua pois taivaasta. He päätyivät jonnekin muualla ja 
sitä tapahtuu, kun elät synnissä. Joten hänen sisältään, sydämestä, kumpusi kapina ja hän ajautui synnin 
vetämä pois taivaasta. Siitä tuli iso sekasotku.

Kun olet kirkossa ja näet kristittyjen käyttäytyvän hullusti, kyllä he ovat kristittyjä, mutta se on häpeä, 
mitä he tekevät. Sinä vedät näytöstä. Käyttäydyt hullusti. Käyttäydyt lihasi mukaan etkä välitä siitä. Sinä 
teet pilaa muista. Sinä saat meidät muut, kuningaskunnan kansalaiset, näyttämään hölmöiltä. Sen sijaan 
sinun pitäisi käyttäytyä oikein ja hallita itsesi ja käyttäytyä kuin kuningaskunnan kansalaisen tulee. 
Ymmärrättekö, mitä ajan tällä takaa? Toivottavasti te saatte jotain tästä itsellenne, koska yritän osoittaa 
teille, mitä meidän pitää tehdä joka päivä. Meidän tulee lukea Raamattua joka päivä. Luen Raamattua 
joka päivä. Koska jos en lue sitä, henkeni kutistuu ja lihani voimistuu. Ja alan tekemään noituutta. Se 
tarkoittaa, että alan ajautumaan pimeyden valtakuntaa kohti ja synti vetää minua puoleensa - olen 
matkalla helvettiin. 
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Jotkut teistä olette kahleissa, koska harjoitatte pahuutta. Te rakastatte Herraa ja haluatte tehdä hyvää, 
mutta kun teet syntiä, henkesi sanoo: "Ei, ei, ei..." Ja lihasi huutaa: "Kyllä!" Se vastaa sitä, että sisälläsi 
on kaksi ääntä. Lihan ääni ja hengen ääni. Hengen ääni sanoo: "En tahdo tehdä tuota." En halua olla 
osallisena tuollaisessa. Mutta liha haluaa olla osallisena sellaisessa toiminnassa. Sinulla on 
kaksoiskansalaisuus ja kaksoispersoonallisuus. Ja taistelu on käynnissä ruumiinjäsenissäsi. Se ääni 
heikentää sinua, koska teet jotain pahaa ja ilkeää. Mutta henkesi on murheissaan: "En halua tehdä 
tuollaista!" Sinä tulet murheelliseksi tehtyäsi tuon pahan teon ja sinä kadut ja sanot Herralle: "Herra, anna
anteeksi." Tämä kaikki johtuu siitä, että sisälläsi on menossa sota. Kun tunnet vihan ja raivon nousevan 
sisältäsi, se ei tule hengestäsi. Se on lihasi ääni. Ota lihasi hallintaan [jos olet vihainen, älä kosta, anna 
Herran kostaa]. 

Minä laitan tuon vihan hallintaan, koska olen kuningaskunnan kansalainen. Minun on laitettava se 
hallintaan. En vaella lihan mukaan. Sinä saat siitä etuja itsellesi. Etuja. Ihmiset tulevat luoksesi. Ihmiset 
tulevat kysymään sinulta, miksi sinulla menee noin hyvin. Vastaat silloin: "Minä elän taivaan 
kuningaskunnan kansalaisena." On eri tapoja tehdä tätä työtä [palvelutyö, ministry]. Evankelistat tekevät 
sen omalla tavallaan ja heillä on paikkansa sitä varten. Mutta minä yritän osoittaa teille, mitä tarkoittaa 
kuningaskunnan kansalaisuus. 

Se oli siinä. Olen päättänyt tältä osin. Toivottavasti saitte jotain itsellenne tästä opetuksesta. Jos teillä on 
kysymyksiä tämän päivän aiheesta, voitte kysyä. Mutta jos ei, jos teillä on muuta kysyttävää, voisitteko 
kysyä ne lauantaina live-sessiossa. Lauantaina on erilainen tilanne ja voitte kysyä silloin kysymyksenne. 
Tänään olen puhunut kuningaskunnasta, koska teidän on ymmärrettävä, mikä kuningaskunta on. 

Jotkut meistä kuningaskunnan jäsenistä, elämme hullua elämää. Emmekä saa mitään etuja 
kuningaskunnasta ja me kärsimme. Me olemme varattomia, kuvottavia ja iljettäviä. Meidän mielemme on
murheellinen ja henkemme on heikko. Meidän perheemme on hajaannuksessa. Ei, se ei ole sitä, mitä 
pitäisi tapahtua. Monella Jumalan lapsella on ahdistusta. Heitä kiusaavat demonit. Sellaista ei löydy 
taivaasta. Taivaassa ei ole ahdistusta. Joten jos mielesi on kuningaskunnan mukainen ja vaellat 
kuningaskunnan periaatteiden mukaisesti, sinulla ei ole ahdistusta enää. Koska et vaella ahdistuksen 
mukana. Koska ahdistus tulee pimeyden kuningaskunnasta. 

Hyvä on, sanot, että olet hyvä ihminen ja luet Raamattuasi. Tiedän sen. Nyt, sinun on tehtävä vielä jotain,
ymmärrettävä asioita. Sinun on ymmärrettävä, miksi teet sitä [luet Raamattuasi]. Nyt sinä tiedät, mihin 
suuntaan olet matkalla. Olet kuningaskunnan kansalainen. En ole päässyt vielä kertomaan, mitä tarkoittaa
suurlähettiläs. En ole päässyt vielä diplomaattiseen syytesuojaan [diplomatic immunity]. En ole vielä 
päässyt sinne asti, mutta nuo asiat ovat henkeni sisällä. Ja nuo asiat ovat olleet siellä pitkän ajan. Ja 
viikon aikana olen kertonut jotain perusasioita, mutta nämä kingdom connections -lähetykset menevät 
asiassa pintaa syvemmälle. 

Ensi viikolla kingdom connections alkaa klo kahdeksan. Se on ensi keskiviikkona. Jumala on mahtava. 
Kyllä olen rukoillut ihmisten puolesta ja he ovat parantuneet. Viive. Joka kerralla, kun lähetyksessä on 
viivettä, voi olla, että lapset ovat tietokoneella yläkerrassa. Siitä on kysymys. He tekevät koneella jotain 
yläkerrassa. He käyttävät internettiä. Voi olla, että joudun ostamaan paremman nettiyhteyden. 
Nopeamman internetyhteyden. Mutta Jumalan armosta, Jumala antaa kaiken tarvitsemani. 

Tämä oli tässä. Kiitos Jumalalle. Käykää katsomassa videoitani, koska siellä on paljon asiaa. Opiskelkaa 
uudelleen niitä. Kerratkaa. Ensi viikolla puhutaan siitä, miten etsimme Jumalan kuningaskuntaa. Kuinka 
etsin Jumalan kuningaskuntaa ja koko sen vanhurskautta? Ja mitä tuo kaikki edes tarkoittaa? Sellaista 
luvassa ensi viikolla. Me tutkimme Jumalan kuningaskuntaa, jotta tiedät, miten sinun tulisi vaeltaa. Yrität
olla kristitty ja tehdä hyvää ja kaikkea sellaista, kartat syntiä, ja yrität rukoilla. Kyse ei ole siitä. Yritän 
antaa ymmärryksen, miksi emme tee niin. Saamme ymmärryksen, miksi teemme niin ja kuinka 
toimimme, jolloin elämäsi nousee uudelle tasolla. 
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Rukoilen, Jeesuksen nimessä, että Jumala siunaa jokaista katsojaa. Ja että Hän antaa resurssejaan 
elämääsi. Rukoilen, että nämä kuningaskunnan sanat saavat sijaa sydämessäsi ja siemen alkaa kasvamaan
sydämessäsi. Ja sinä alat tuottamaan paljon hedelmää ja elämäsi muuttuu. Jeesuksen nimessä. Rukoilen, 
jokaisen katsojan puolesta nämä sanat, jotka olet minulle antanut, että ne juurtuvat heidän sydämiinsä ja 
ne alkavat kasvamaan. Ja he alkavat ymmärtämään, mistä kuningaskunnan kansalaisuudessa on kysymys.
Ja he tietävät, kuinka elää elämäänsä tästä eteenpäin, Jeesuksen nimessä. 

Jumala siunatkoon teitä. Kiitos kaikille, jotka rukoilevat tämän työn puolesta ja kaikille lahjoittajille. 
Arvostan työtänne. Jeesuksen nimessä. Laitan videon kanavalleni siitä, kuinka saada Jumala liikkumaan. 
Kutsun sitä sillä nimellä [How to make God move?]. Hyvä on. Nähdään lauantaina kello yhdeksän. 
Jumalan siunausta. Hyvää yötä kaikille. 
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