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T.B Joshua profeetta, Etelä-Korean kiertue 2005, päivä 2

Johdanto

T.B. Joshua on opettanut monia opetuslapsia kaikkialla maailmassa. Hän tekee apostolista työtä kuten 

apostoli Pietari aikoinaan.

Tervehdys teille kaikille, Herramme Jeesuksen Kristuksen rakkaudessa ja Pyhän Hengen yhteydessä. 

Olen innostunut ja otettu saadessani olla täällä kanssanne tänään. Jeesus Kristus ei koskaan 

onnistunut yksin. Tämä tarkoittaa, että "aamen" saa aikaan enemmän, kun kaksi yhdessä on samaa 

mieltä. Joten aloitetaan siitä, että olemme yhtä mieltä siitä, että Jeesus Kristus on meidän 

Pelastajamme.

Päivän aihe: oma roolimme (Johannes 11:1, 11:21-26)

Ihan ensimmäiseksi kehoitan teitä: "Ei ole koskaan myöhäistä aloittaa uskomaan ja noudattamaan 

Jumalan sanaa."

Sanokaa naapurillenne: "Ei ole koskaan myöhäistä aloittaa uskomaan ja noudattamaan Jumalan 

sanaa."

Jumalan sanan noudattaminen näyttää vaikealta, ennen kuin alamme ymmärtämään, että kaikki mitä 

Hän pyytää, on omaksi parhaaksemme.

Joh. 11:1 Ja eräs mies, Lasarus, Betaniasta, Marian ja hänen sisarensa Martan kylästä, oli sairaana. 

Joh. 11:2. Ja tämä Maria oli se, joka hajuvoiteella voiteli Herran ja pyyhki hiuksillaan hänen jalkansa; ja 

Lasarus, joka sairasti, oli hänen veljensä. 

Joh. 11:21 Ja Martta sanoi Jeesukselle: "Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi 

kuollut.

22. Mutta nytkin minä tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä sinä Jumalalta anot."

23. Jeesus sanoi hänelle: "Sinun veljesi on nouseva ylös".

24. Martta sanoi hänelle: "Minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa, viimeisenä päivänä".

25. Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi

kuollut.

26. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?"

Oma osuutesi

Sinulla on oma osuutesi tehtävänä. Kaikki ei ole kiinni Jumalasta. Eikä varmasti kaikki ole kiinni 

vain sinusta. Tarvitaan sekä Jumalan kykyä että sinun omaa halukkuutta siihen, että saamme 

vastaanottaa sovituksen. Jotta sinun tarpeesi tulisivat kohdatuksi. Jotta sinä voisit parantua. Jotta sinä

voisit pelastua. Jotta sinä voisit tulla siunatuksi. Sinun on tehtävä oma osuutesi.

Sanokaa naapurille: "Minulla on oma osuuteni tehtävänä." 

Kaikki ei ole kiinni vain Jumalasta. Eikä varmasti kaikki ole kiinni vain sinusta. Tarvitaan sekä 

Jumalan kyky että sinun oma halukkuutesi, että saamme sovituksen, että saamme pelastuksen, että 

saamme parantua, että saamme siunauksen.

Sanokaa naapurillenne: "Minulla on oma roolini tehtävänä."
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Kysymys nyt kuuluukin: "Mikä on minun roolini?" Katsotaan mikä rooli Martalla oli. Martta osoitti 

täydellistä uskoa Jeesukseen. Martta sanoi: "Jos sinä olisit ollut täällä tänään aikaisemmin, veljeni ei 

olis kuollut. Vaikka olet tullut nyt näin myöhään, minä uskon, mitä tahansa pyydät Jumalalta, Hän 

tekee sen." 

Onko sinulla tuollainen usko? Siihen vaaditaan Jumalan kyky ja sinun oma aito halukkuus, 

vastaanottaaksesi sovituksen. Tämä ei tarkoita vain sitä, että sanot: "Jumalan mies, auta minua! 

Rukoile puolestani!" Kysymys on itsetutkiskelusta. Kysy itseltäsi: "Uskonko että se voidaan tehdä." Ja 

samaan aikaan kysy itseltäsi myös: "Olenko tehnyt oman tehtäväni." 

Haluan näyttää teille Raamatun jakeen, jossa puhutaan uskosta. Markus 9:23 kertoo pojasta, jossa 

oli paha henki. Hänet tuotiin Jeesuksen opetuslapsien eteen. He eivät voineet vapauttaa poikaa. Ja 

sitten pojan isä meni Jeesuksen luokse. Jeesus sanoi jotain miehelle. 

Markus 9:23 "Jos voit?", Jeesus sanoi. "Kaikki on mahdollista sille joka uskoo."

Mitä tämä tarkoittaa? Haluan tuoda päivän viestin arkeemme ja joka päiväiseen työhömme. Tämä 

tarkoittaa, että mikä on mahdollista minulle, perustuu minun omaan kapasiteettiini uskoa, että Jeesus 

on Herra! Että Jeesus on Vapahtaja! Että Jeesus on Parantaja! Mikä on mahdollista minulle, ei 

välttämättä ole mahdollista sinulle. 

Katsokaa uudelleen Markus 9:23. "Jos voit?", Jeesus sanoi. "Kaikki on mahdollista sille joka 

uskoo." 

Huomatkaa tämä. Raamattu ei sano, että jotkin asiat on mahdollisia sille, joka uskoo. Raamattu ei 

myöskään sano, että pienet asiat ovat mahdollisia. Raamattu sanoo "kaikki" on mahdollista sille, joka

uskoo. 

Uskosi voi kasvaa tai vähentyä, mikä riippuu siitä, kuinka täytät sielusi Jumalan sanalla.

Mikä on mahdollista minulle, ei välttämättä ole mahdollista sinulle. Tai mikä on mahdollista sinulle, 

ei välttämättä ole mahdollista minulle. Jeesuksen nimessä. Miksi?

Room. 10:8-10: Mutta mitä se sanoo? "Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi"; 

se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja 

uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen 

uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

Kun apostoli Paavali saarnasi uskon sanoja Rooman kansalaisille, hän opetti heille, että uskon sanat 

ovat kahdessa eri paikassa - sydämessänne uskotte; suullanne tunnustatte. Tämä tarkoittaa, että 

suullinen tunnustus on osa pelastusta aivan kuten uskominen on osa pelastusta. 

Jos se mikä on mahdollista minulle, Jeesuksen nimessä, ei ole mahdollista sinulle, Jeesuksen 

nimessä, niin se mikä sinua rajoittaa, ei ole ulkopuolellasi vaan sisälläsi. Katsottaessa elämää, sen 

myrskyjä ja hankaluuksia ulkopuolelta, ne ovat paholaisen ansa. Katsottaessa asioita ulkopuolelta, se tuo 

murheita. Kun katsotte minua ulkopuolelta, näette nigerialaisen miehen. Te ajattelette: "Mitä tuo mies voi 
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tarjota meille? Hän on liian nuori ollakseen Jumalan mies."

Muistakaa, että sydämessämme meidän on tarkoitettu olevan samanlaisia kuin Jeesus. Ei 

kasvoiltamme. Kasvosi voivat olla kapeat tai pyöreät. Voit olla pitkä tai lyhyt, laiha tai tukeva, 

valkoinen tai tummaihoinen. Sydämessämme meidät on tehty samanlaiseksi kuin Jeesus. 

Paholaisen pysäyttämiseksi ei ole tarpeeksi fyysistä voimaa. Paholaisen pysäyttämiseksi ei ole 

tarpeeksi mielen voimaa. Huomaatteko nyt, miksi meidän ei pitäisi katsoa ulkopuolta? Aino tapa, 

jolla paholainen voidaan pysäyttää, on se, kun kuljemme Hengessä Jeesuksessa Kristuksessa. 

Uskovalla ei ole voimaa niin kauan kun hän toimii ulkopuolelta; luonnollisessa maailmassa hänellä 

ei ole voimaa. Teidän täytyy nyt resetoida eli säätää, uskonne, niin että kaikki asiat ovat mahdollisia. 

Minä säädän nyt uskoni niin, että kaikki asiat on mahdollisia. Joshua 1:8 Älköön tämä lain kirja sinun 

suustasi poistuko, vaan tutkiskele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkea, mitä siihen on 

kirjoitettu, sillä silloin sinä onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt. Tämä on tie Kuningaskuntaan. 

Sano naapurillesi: "Tämä on tie Kuningaskuntaan."

Teidän täytyy uskoa, se on teidän yhteytenne.

Sano naapurillesi: "Minun täytyy uskoa."

Otetaan hyvä esimerkki Luukkaan evankeliumista 11:9. On mahdotonta opettaa ihmistä, joka ei 

etsi. (Ihminen joka ei etsi tietä Kuningaskuntaan - ihminen ei etsi Jumalan tahtoa elämässään.) 

Raamattu sanoo: "Pyytäkää, ja teille annetaan. Etsikää, ja te löydätte. Koputtakaa, ja teille avataan."

En voi auttaa ketään, joka haluaa eri lopputulosta kuin minä. Jos olet täällä tänään, ja jos et ole täällä 

tänään siksi, että haluat pelastaa sielusi, en voi auttaa sinua. Amos 3:3 sanoo: "Voivatko kaksi 

ihmistä kävellä yhdessä, jos eivät ole sopineet suunnasta?" Emme voi kävellä yhdessä ilman, että 

olemme sopineet suunnasta. Voimme kävellä yhdessä vain, jos olemme sopineet suunnasta.

En voi auttaa ketään, joka on menossa eri suuntaan kuin minä; en voi auttaa sinua. 

Kiitos hyvin paljon.
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T.B. Joshua – JUMALA TULEE KYLÄÄN

Joh. 3:1 “Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä Nikodeemus, juutalaisten hallitusmiehiä.”

Joh. 3:2 “Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle: "Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi 

tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole 

hänen kanssansa.”

Jos uskon halutaan kasvavan, täytyy aloittaa pienestä. Jos uskon pitää kasvaa, meidän tulee aloittaa 

pienestä. Jos uskon pitää kasvaa, meidän tulee aloittaa pienestä.

Olit alkio äitisi kohdussa, mutta tänään, katsokaa itseänne, mitä teistä on tullut. Jos jokin alkaa isosti, 

sen pitäisi aiheuttaa huolestumista. Kaikki asiat vaativat aikaa ja valmistelua. Kaikki hyvä ja 

ihmeellinen vaatii aikaa ja valmistumista.

Joh. 3:15 “että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.” Kaikki ihmiset tulevat ja sanovat: 

“Jeesus on Herrani”; kuinka moni heistä todella uskoo sydämessään? Jos se mitä sanot, on aidosti sitä, 

mihin uskot, taivas on rajanasi. Uskomisen ongelma on tehty helpoksi, jos tiedämme, että se on toimimista 

sen mukaan, mitä Jumala on puhunut. Uskominen vaatii toimintaa, se luo toimintaa. Henki saa meidät 

tietämään, että uskominen on omistamista. Se nimenomainen hetki, kun uskot, sinä saat; Se on sinun 

välittömästi.

Jumalan Henki saa meidät tietämään, että uskominen on omistamista. Sydämessään ihminen uskoo, 

että Jeesus on Vanhurskaus. Jeesus on Pelastaja, Jeesus on Parantaja, Jeesus on Vapahtaja. Sydämellään, ei 

suullaan. Tapaan paljon ihmisiä, jotka ilmaisevat halukkuutensa, intonsa, olla Hengen täyttämiä. Minä 

annan kunnioitukseni sille, mutta teidän täytyy tietää, että teidän perustuksenne on oltava Jumalan Sanassa 

ennen kuin voitte olla Hengen täyttämiä. Teidän perustuksenne täytyy olla Jumalan Sanassa ennen kuin 

voitte olla Hengen täyttämiä, koska muutoin sydämessänne ei ole mitään, mistä Henki teitä muistuttaisi. 

Jos sydämenne on tyhjä ja olette Hengen täyttämiä, sillä [Jumalan Hengellä] ei ole mitään millä tehdä töitä. 

Henkemme toimii Sanan mukaan.

Mitä enemmän ajattelet lukemaasi [Raamattua], sitä enemmän henkesi toimii Sanan mukaan. Sana 

sydämeesi. Mitä enemmän henkesi toimii Sanan mukaan, sitä enemmän sinusta tulee Sanan osa. Kun 

sinusta tulee Sanan osa, luonnostaan, se muuttaa sinua. Sinä voit tuntea kristityn; sinä voit tuntea kuka 

ei ole kristitty. Kun minä tapaan miehen, joka tulee minua kohti tunteenomaisessa häiriössä ja 

myrskyssä, minä tiedän, että Jumalan Sana ei vallitse hänen elämässään. [Jumalan Henki antaa rauha 

sydämeen].

Eläminen Jumalan Sanassa koettelemusten ja houkutusten aikana, auttaa meitä vastaamaan Pyhän 

Hengen avulla. Me mielellämme puhumme taistelusta sen sijaan, että puhuisimme Hänestä, joka 

taistelee puolestamme. Vastaamme järjellämme Jumalan Sanan sijaan. Jos tänä päivänä on totakin 

mihin uskomme, niin se on ihmisten teot – tiede, työt, organisaatiot. 

Eräs upeimmista työkaluista, mitä meillä on, on Uskon Ranneke [Faith Bracelet]. Mietiskele Sanaa – se

on Jumala kylässä luonamme. Näinä aikoina ihmiset puhuvat epäilyksestä sen sijaan, että puhuisivat 
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omasta uskostaan. Ihmiset keskittyvät omaan viholliseensa sen sijaan, että keskittyisivät 

Lohduttajaansa. Jumalan sana tapahtuu näkymättömässä Jeesuksessa.

Kun olet kuuliainen Sanalle, minkä Pyhä Henki on puhunut, se alkaa asumaan sisälläsi. Kun olet 

koettelemuksissa ja kärsimyksissä kuuliainen Sanalle, mikä on sinulle puhuttu Pyhän Hengen toimesta, 

se saa sinut kasvamaan ja kypsymään. 

Sanokaa vierustoverillenne: Jos noudatat ja olet kuuliainen kärsimyksissä ja koetttelemuksissa Sanalle, 

jonka Pyhä Henki on sinulle puhunut, sinä kasvat ja kypsyt. Kärsimys ja koettelemukset ovat maaperä, 

jolla sinä kasvat.

Kun noudatat Sanaa, jonka Pyhä Henki on puhunut kärsimyksissä ja koettelemuksissa, näet itsesi 

kasvavan ja kypsyvän, koska koettelemukset ovat maaperä, jolla usko kukoistaa. Raamattua on luettava

hitaasti, keskittyneesti ja toistuvasti. Saatat ymmärtää lukemasi, mutta Pyhän Hengen on kannettava 

sinua eteenpäin ymmärryksestä huolimatta. Pyhä Henki on Lohduttajamme, Puolustajamme, 

Vapauttajamme. Sinun on noudatettava Pyhän Hengen puhumaa Sanaa. Kun noudatat koettelemuksissa

Sanaa, jonka Pyhä Henki on puhunut, sinä kasvat ja kypsyt.

Pyhällä Hengellä on mieli. Ihmisellä on kyky tehdä päätöksiä. Pyhällä Hengellä on valinnan voima. 

Tämä on se syy, miksi Jumala antaa meille oman harkintakyvyn. Bethesdan altaalla, kun Jeesus tapasi 

miehen, Hän kysyi: “Mitä haluat minun tekevän puolestasi? Haluatko minun auttavan sinua?” Hänen 

piti kysyä. Mies altaalla olisi voinut sanoa: “Kyllä,” tai “Ei, en tarvitse apuasi; mene.” Jeesus olisi 

sanonut: “Kiitos” ja olisi jatkanut matkaansa.

Ihmisellä on kyky tehdä päätöksiä. Pyhällä Hengellä on valinnan voima. Ihmisellä on kyky opettaa 

Raamattua, saarnata ja rukoilla. Ihmisellä on tuo kyky mutta Pyhä Henki opettaa, rukoilee ja saarnaa 

kuten Hän haluaa. Kysymys nyt kuuluukin: Sinä rukoilet – mutta kenen vaikutusvallalla[=voimalla]? 

Kaikki mitä me kristityt teemme vaativat vastaavan voiman. Tämän takia Raamattu sanoo, että se Yksi 

joka on yläpuolella on kaiken yläpuolella. Sinä tarvitset voiman ylhäältä katsomiseen ja samaan aikaan 

voit valita katsoa itseksesi. Rukoukseen tarvitset armon ylhäältä ja voit valita rukoilla itseksesi. 

Pukeaksesi vaatteet yllesi – kaikkeen tarvitaan voimaa ylhäältä, mitä sanotaan armoksi. Tämä on syy 

miksi sanotaan: elämä, jota elän, ei ole minun!

Meidän täytyy tietää, kuinka paljon tarvitsemme Jumalaa. Istumiseen puhumiseen, syömiseen, 

kaikkeen tarvitaan vastaavaa voimaa ylhäältä – armoa. Samaan aikaan voit tehdä sen itseksesi. Jos 

rukoilet eikä mitään tapahdu – sinun on odotettava. Yläpuolella tapahtuu jotakin ja samaan aikaan voit 

tehdä omia asioitasi. Sinä tarvitset armoa – kutsumme sitä epäsuoraksi vihjeeksi. Se on – vihje Jumalan

Hengeltä. Tänä päivänä, mitä on tapahtunut. 

Me olemme irtaantuneet – me elämme vapaata elämää. Tämä on alue, jolle sinun on keskitettävä 

rukouksesi tästä eteenpäin. Kun saat vihjeen Hengeltä sinun on rukoiltava: “Jumala anna armoa sen 

tekemiseen!” “Herra, ota enemmän minua”, koska me olemme enmmän itseämme, “ja anna enemmän 

sinua, Herra.” “Ota enemmän minua ja anna enemmän Sinua.” Me olemme enemmän itseämme: tämä

on syy, miksi mittaamme kristityn elämäämme siunauksilla joita vastaanotamme. Olemme täynnä 

ylpeyttä, ylimielisyyttä, vihaa, anteeksiantamattomuutta, jne. Meidän on pyydettävä Jumalalta 
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enemmän pitkäjänteisyyttä, rakkautta, ystävällisyyttä, ystävyyttä jne. Jos saat voiton/onnistumisen 

tänään, uskot: “Olen kristitty, Jumala kuulee rukoukseni.” Kun rukoilet ja rukouksemme ei tuo 

vastausta, sanot, ettet ole kristitty. Mittaamme itseämme olosuhteidemme perusteella. Kun kaikki on 

hyvin, sinä sanot: “Kunnia Jumalalle; kiitos, Jeesus!” Kun meillä on vaikeaa, alamme tarkastella 

Jeesusta huonossa valossa, ikään kuin emme olisi kristittyjä.

Sinun palauttamiseksi sinulla itselläsi on tehtävä edessäsi. Sanan mietiskely tekee Sanasta meidän 

osamme. “Oh Herra, ota enemmän minua ja anna enemmän Sinua!” Sinun ystävällisyyttäsi, itsensä 

hallitsemista, armoa, kuuliaisuuttasi jne. Sinun pitäisi olla ahkera sanomaa: “Oh Herra, ota enemmän 

minua ja anna enemmän Sinua.” Laske käsilläsi ja puhu sydämelläsi. Rukousnauhan tulisi olla 

viimeinen asia illalla ennen kuin menet nukkumaan. 

Jos heräät keskellä yötä, alat laskemaan kädelläsi ja puhumaan sydämelläsi. Sitten nukahdat uudelleen. 

Mikä ihmeellinen matka unestasi tuleekaan! Katsojat kotona, puhumme rukousnauhasta [Prayer 

Bracelet]. 

Se on eräs suurimmista työkaluista, mitä meillä on – varjelkaa sitä! Se auttaa sinua 

puhumaan uskostasi epäilyksesi sijaan. Se auttaa sinua puhumaan Hänestä, joka taistelee tälläkin 

hetkellä sinun puolestasi sen sijaan, että puhuisit omasta taistelustasi. Se auttaa myös sinua 

keskittymään sinun Lohduttajaasi vihollistesi sijaan. Laske kädelläsi ja puhu sydämelläsi.
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Profeetta T.B Joshua - Jumalan tahdon tunteminen

Video: https://www.youtube.com/watch?v=u5eGbG9-L44

Julkaistu 30.5.2016

Jos Isäsi on luvannut sinulle jotain, ja perustat uskosi tuolle lupaukselle, tämä usko on vakaata. 

Uskominen on yksinkertaisesti sitä, että toimimme sen mukaan, mitä Jumala on sanonut. Meidän on

tunnettava Jumalan lupaus ja toimittava Hänen tahtonsa mukaan.

Löydä Jumalan tahto ja lupaus elämässäsi tässä ohjaavassa saarnassa profeetta T.B. Joshualta.

JUMALAN TAHDON TUNTEMINEN 
Uskosi on vakaa, koska toimintasi perustuu siihen, mitä Jumala on puhunut. Kun yrität toimia sen 
mukaan, mitä Jumala ei ole puhunut, pakotat itsesi uskomaan jotain, mitä Jumala ei ole puhunut - se
ei ole uskomista. Sinä uneksit, toimit oman mielikuvituksesi perusteella. Meidän pitää tietää 
Jumalan tahto ja toimia sen mukaisesti.

Uskominen on yksinkertaisesti sitä, että toimimme sen mukaan, mitä Jumala on puhunut. Jotkin 
ihmiset ovat matkustaneet kaksi kolmekin päivää päästäkseen tänne. Joten todellakin olette täällä, 
koska uskotte. Joten Jumala on luvannut teille jotain, koska olette täällä.
Jos Isäsi lupasi sinulle jotakin ja perustat uskosi tuolle lupaukselle, uskosi on silloin vakaa. Enkä 
puhu nyt isästäsi vaan Jumalasta. Jos Isäsi lupasi sinulle jotain ja perustat uskosi siihen, se usko on 
vakaata. Sen takia meidän tulee tietää Jumalan tahto ja toimia sen mukaisesti. Meidän tulee tietää 
Jumalan lupaus ja toimia Hänen tahtonsa mukaan.

JUMALAN TAHDON TUNTEMINEN
Jos et tiedä Jumalan tahtoa, et voi parantaa ketään. Sinun pitää tietää, haluaako Jumala parantaa 
jonkin henkilön tuolla hetkellä vai ei. Ennen kuin avaat suusi. Me tiedämme Hänen tahtonsa ennen 
kuin rukoilemme. Sinä arvioit suhdettasi Jumalaan sen perusteella, miten moneen rukoukseen saat 
vastauksen. Jos rukoukseesi vastataan, sinä ajattelet: "Jumala rakastaa minua." Jumala rakastaa 
kaikkia. Halleluja.

Jos Isäsi lupasi sinulle jotain ja perustat uskosi tuolle lupaukselle, uskosi on silloin vakaata. Kun 
Isäsi ei ole luvannut sinulle mitään ja pakotat itsesi uskomaan - silloin et usko vaan haaveilet, koska
uskot sellaiseen, mikä ei ole todellista. Sanon sen uudestaan. Sana "usko" on vaikea asia. Usko 
sijaitsee sinun ja pelastuksesi välissä. Uskominen tulee helpoksi, kun tiedät, että se on toimimista 
sen mukaan, mitä Jumala on luvannut, mitä Jumala on sanonut. Se tarkoittaa, että sinun tulee tuntea 
Hänen tahtonsa.

JUMALAN TAHDON TUNTEMINEN
Tämän takia sanomme:"Tapahtukoon Sinun tahtosi." Vasta silloin kun tiedät Jumalan tahdon, voit 
toimia Hänen tahtonsa mukaan ennen kuin rukoilet. Tämän takia meidän tulee tietää Jumalan tahto 
ja toimia sen mukaan. Se on profeetallinen sana sinun elämääsi - ota se!

Et ole perustanut uskoasi sille, mitä Jumala on sanonut. Perustat uskosi sille, mitä itse haluat tai 
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mitä itse etsit, et sille mitä Jumala on sanonut tai mitä Jumala tekee. 
Sano naapurillesi: Perustat uskosi sille, mitä itse haluat, et sille, mitä Jumala on sanonut tai mitä 
Jumala tekee.

Tämän vuoksi uskosi näyttää unelmoinnilta. Sellainen usko ei ole todellista. Unelmoit oman 
mielikuvituksesi perusteella. Näin on käynyt meille tänään. Jos Jumala ei ole luvannut sinulle 
jotakin ja pakotat itsesi uskomaan, sellainen usko ei ole todellista. Sinä unelmoit mielikuvituksesi 
perusteella.

Kaikki mitä saatana yrittää tuoda esille tuhotakseen meidät on meidän etumme. Jos saatana tuo 
pääkivun, se on tilaisuus rukoilla enemmän. Jos saatana tuo vihaa, se on tilaisuus liikkua lähemmäs 
Jumalaa. Halleluja. Halleluja. Nouskaa ylös, nouskaa ylös! Kiitos Jumala!

Tapa jolla Jumala on järjestänyt tämän kirkon. Tapa jolla Jumala on järjestänyt tämän kirkon on 
sellainen, että tänne on hyvin vaikea tulla ilman uskoa. Jumalan lupaus pitää olla tiedossamme 
ennen kuin alamme rukoilemaan. Jos näin ei ole, tulet jatkuvasti pettymään. Et pysty erottamaan 
toisistaan ihmettä ja jotain outoa tapahtumaa. Jos et tunne Jumalan tahtoa ja tarjoat rukousta, kun 
jotain outoa tapahtuu, sanot että se on vastaus. Jumalan lupaus tarkoittaa Jumalan tahtoa. Kaikkialla
Raamatussa kun puhutaan Jumalan lupauksesta tarkoitetaan Jumalan tahtoa. Kun tiedämme 
Jumalan tahdon, me toimimme Hänen tahtonsa mukaan. Siksi sanomme: "Tapahtukoon tahtosi."

JUMALAN TAHDON TUNTEMINEN
Usko on luottamusta, joka nousee tosiasiasta, että vastapuoli on vilpitön, luotettava ja luottamuksen 
arvoinen. Me emme etsi suurta uskoa vaan suurta Jumalaa. Suuri Jumala. Kuka on tuo mainittu 
vastapuoli? Kuka on luotettava tässä maailmassa? Kuka on luottamuksen arvoinen? Se on Yksi, 
jolla ei ole alkua eikä loppua, johon voidaan luottaa. Usko on luottamusta, joka nousee tosiasiasta, 
että vastapuoli on vilpitön, luotettava, luottamuksen arvoinen. 

Mutta missä meidän ongelmamme kristittyinä tänä päivänä on, se on sanassa "usko". Sana usko ja 
sana luottamus. Joskus sanomme: "Suussamme on voima." Sydämemme usko vapautetaan uskon 
avulla. "Tulkoon valkeus" - vapauttaakseni tuon voiman, minä tarvitsen uskoa. Usko on 
Taivaallinen resurssi. Jos tarvitset Taivaallisia resursseja, käytät uskoasi. Jos sinun pitää ostaa 
jotain, käytät dollareita, euroja jne. Jos haluat Taivaallisia resursseja kuten parantuminen, 
vapautuminen, Jumalan kaikki siunaukset, pelastus, sinä tarvitset uskoa ostaaksesi ne; ne ovat 
Taivaallisia resursseja. Uskoa voidaan pitää Taivaallisena valuuttana, jolla ostetaan Taivaallisia 
resursseja. Viidellä dollarilla et voi ostaa kaikkea. Jokin maksaa enemmän...kuten kymmenen 
dollaria.

Nyt te ymmärrätte sanan usko. Usko on Taivaallinen valuutta. 

Sanokaa naapurillenne: Usko on Taivaallinen valuutta. Se mitä voitte tehdä riippuu Taivaallisen valuutan 
määrästä, mitä teillä on. Miten paljon Taivaallisia resursseja voitte ottaa vastaan, riippuu siitä, miten paljon 
Taivaallista valuuttaa teillä on – uskoa. Et voi ostaa enempää kuin mitä sinulla on. Usko kasvaa, kun 
jatkamme lukemista, kuuntelemista ja noudattamista - se kasvaa. 

Sanokaa naapurillenne: Antakaa uskonne kasvaa.
En kuule teitä. Niin että voitte hankkia itsellenne suurempia Taivaallisia resursseja.
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T.B. Joshua - KUINKA ELÄÄ JUMALAN SANASSA

Uskonteot osa 4

Uudistumaton mielemme on aina lietsomassa sotaa uskoa vastaan. Sinä tunnustat uskosi – olen uskon 

mies, minulla on uskoa Jumalaan – kieltäen sen toimissasi.

Sinä tunnustat uskosi Sanaan kieltäen sen toiminnassasi. Usko ilman tekoja on kuollut. Sinä tunnustat 

uskosi Sanaan kieltäen sen toimissasi. Yrität uskoa, ja kuitenkaan koskaan et toimi Sanan mukaan. 

Yrität uskoa, mutta et koskaan toimi Sanan mukaan. Kertokaa vierustoverillenne: Yrität uskoa, mutta et 

koskaan toimi Sanan mukaan. Jumala ei koskaan tee mitään ilman Sanaansa. Se oli ihan ok alkukirkossa 

[kirjoitettua Jumalan Sanaa ei ollut, vaan se kulki tuleville sukupolville puhuttuna perimätietona], mutta ei 

se ei ole ok tämän päivän kirkossa.

Paavali jatkaa Galatalaiskirjeessä 5:19 kuvaillen aistien työtä, lihan työn ilmentymiä. Hän antaa pitkän 

listan niistä. Me kaikki tunnemme ne. Jos olet uudistetun Hengen johdettavana, et ole lain alla. 

Galatalaiskirje 5:18 antaa hyvin graafisen kuvan aisteista ja Hengestä. Sana “liha” olisi pitänyt kääntää

“aistit”. Mitä kutusmme lihan synneiksi ovat aistien syntejä. Ei ole mahdollista käsitellä yksityiskohtaisesti 

niitä mainitsematta niitä, koska ne kaikki ovat fyysisia ovia aivoihimme. Haju, maku, kuulo, näkö ja tunne 

ovat kaikki fyysisia ovia, jotka johtavat aivoihin. Ne kaikki nähdään yhdistyvän fyysiseen kehoomme. 

Tämä meidän kehomme on laboratoriomme, missä olemme oppineet kaiken sen maallisen tiedon. Minä

tiedän, että tämä esine on kova, koska löin kädelläni sitä. Tiedän että se on makeaa, hyvin makeaa, 

koska maistoin sitä. Sinä vaadit näkeväsi jotakin, koska elät aistiesi varassa. Se on tuoksu, koska minä 

haistan sen.

Sinun henkesi täytyy hallinnoida aistejasi. Voittaaksesi sinun henkesi täytyy hallinnoida aistejasi. Sinun

mielesi täytyy olla siten uudistunut, että se tietää Sanan ja toimii sen mukaisesti. On olemassa Sanan 

kuulijoita, pelkkiä kuulolla olijoita, hyviä puhujia mutta ei tekijöitä. Päivittäisen valleuksemme taistelut

käydään aistejamme vastaan. Haluan niitä asioita, jotka näen. Minkä voin syödä, juoda ja tuntea sen.

Se mitä Jeesus kysyi Martalta tässä – Hän kysyy kaikilta, jotka haluavat nähdä Jumalan kirkkauden; 

Hän kysyy kaikilta, jotka haluavat nähdä Jumalan hyvyyden. Meidän pitää uskoa, että me tulemme 

näkemään. Me emme ensin näe, sitten usko. Me uskomme ensi, sitten näemme. Usko tulee ennen 

näkemistä. 

Psalmi 27:13 “Mutta minä totisesti uskon näkeväni Herran hyvyyden elävien maassa.”

Kadotettu sydän = epätoivo. Jos et voi uskoa näkeväsi Jumalan hyvyyden, sinä vajoat epätoivoon. Asiat, 

jotka pitävät meidät erillään epätoivosta, eivät ole niitä mitä näemme vaan mitä uskomme. Gal 5:18 

Paavali antaa hyvin graafisen kuvan lihan ja hengen ilmentymistä.

Uudenlainen tieto

Muistakaan käsky Joh. 13:24, rakastakaa naapurianne niin kuin itseänne, mikä on suurin käsky. Meillä 

on uudenlaista tietoa – ilmestystietoa. Se tulee ilmestyksen kautta, ei aistien. Meillä on uudenlaista 

tietoa – ilmestystietoa. Jos otan Raamattuni – voin arvioida sen olevan noin 2 kg painava. Se perustuu 

aisteihini. Mutta henkeni ja sydämen kautta, ilmestyksen kautta, voin sanoa kuinka painava Raamattu 

on!!! Se on tietoa, joka on tullut meille toimimalla Sanan mukaan ja elämällä sen mukaisesti. Ihmiset 
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sanovat: “Kuinka ihmeessä tiesit tuon miehen oleva taikuri? Kuinka ihmeessä tiesit, että tuo mies 

paranee? Kuinka ihmeessä sinä näet näkyvä?” Hengen rukous vaatii ilmestystä. Mutta kun harjoittelet 

rukousta, luet kirjoja, tunnustat Jeesukselle, kiellät Hänet toiminnassasi. Se on tietoa, ilmestystietoa 

joka tulee meille toimimalla Sanan mukaan ja elämällä siinä. Me teemme Sanan, elämme Sanassa, 

toimimme Sanan mukaan ja luotamme ehdottomasti Sanaan. Koska me tiedämme, että Jumala ja 

Hänen valtaistuimensa varmistaa jokaisen sanan. Tämä antaa hiljaisen ja rauhallisen luottamuksen.

Olet kristitty ilmestyksen kautta. Sinä voit tulla kristityksi vain ilmestyksen kautta; Voit tulla pastoriksi 

vain ilmestyksen kautta. Tämä ilmestys, kuten olen sanonut, on hengellinen. Se on tietoa, joka on tullut

meille toimimalla Sanan mukaan ja elämällä Sanassa. Me teemme Sanan, toimimme Sanan mukaan, 

elämme Sanan mukaan ja luotamme ehdottomasti Sanaan. Me tiedämme Jumalan ja Hänen 

valtaistuimensa varmistavat joka Sanan. Tämä antaa meille hiljaisen ja rauhallisen luottamuksen. 

Paavali antaa Gal 5:18 erittäin graafisen kuvan aisteista ja hengestä. 

Mielesi ei voi uudistua vain opiskelemalla Sanaa. Kerro naapurillesi: Mielesi ei voi uudistua vain 

opiskelemalla Sanaa. Kuunnelkaa mitä sanon: Sinun täytyy tehdä Sanan mukaan, elää Sanan mukaan, 

toimia Sanan mukaan ja luottaa ehdottomasti Sanaan, koska Jumala ja Hänen kruununsa varmistavat 

joka Sanan. Tämä antaa meille hiljaisen ja rauhallisen luottamuksen. Sanasta täytyy tulla olemuksesi 

osa, koska se elää meissä – Jumalan Sana. Aivan kuten veri on osa meitä; aivan kuten lihakset ovat osa 

meitä, niin Sanasta täytyy tulla erottamaton osa meitä. 

Aivan kuten lihaksesi ovat osa sinua; aivan kuten veri on osa sinua, niin Sanasta täytyy tulla 

erottamaton osa sinua, koska se elää meissä.
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T.B. Joshua – Oletko valmis kuolemaan ?

Opetusta 10.6.2015 

Oletko valmis viimeistä päivääsi varten? Tiedätkö minne olet matkalla? Tässä kaikille oleellisessa 

viestissä, jonka TB Joshua otsikoi 'Moottoritie Taivaaseen', opit tärkeitä periaatteita kuinka 

valmistautua siihen yhteen asiaan, joka on väistämätön jokaiselle luodulle auringon alla - kuolemaan.

"Sinun ei tarvitse pelätä minne olet matkalla, kun tiedät, että Jumala kulkee kanssasi." - TB Joshua

Katsojat ympäri maailmaa, minne voimme mennä hänen läsnäolostaan? Kiitos ajastanne; tiedän että olette 

siunatut. Haluan, että katsomme yhdessä muutamaa jaetta Raamatusta. Ja tiedän, että se siunaa teidän 

sielunne, henkenne ja kehonne. Roomalaiskirje 10:1 "Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen 

Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat." 

Tuo on suurin asia, mitä voit toisen puolesta rukoilla - sielun pelastuminen.

Roomalaiskirje 10:2 "Sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei 

taidon mukaan;"

Roomalaiskirje 10:3 "sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää 
omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle."

Tuota voidaan pitää itsevanhurskautena. Raamattu sanoo, että itsevanhurskaus ylistää itseään, kun 

Jumalan vanhurskaus ylistää Herramme Jeesuksen Kristuksen loppuun saatettua työtä.

Roomalaiskirje 10:4 "Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo."

Jokaiselle joka uskoo.

Roomalaiskirje 10:5 "Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, 
joka sen täyttää, on siitä elävä."

Todistusteksti:

Roomalaiskirje 10:13 "Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu"

Opetuksen otsikko: MOOTTORITIE TAIVAASEEN

Päästäksesi Taivaaseen sinun täytyy seurata ristiä. Mitä on ristin seuraaminen? Moottoritie Taivaaseen 

alkaa tällä puolella kuolemaa ja sisäänpääsy sinne on hyvin helppo löytää. Sisäänpääsy Taivaaseen 

Raamatun kautta on helppoa, koska Raamattu sanoo tässä, että kuka tahansa huutaa avuksi Herran 

nimeä pelastuu.

Sisäänpääsy Taivaaseen on helppo löytää. Roomalaiskirjeessä 10:1-13 Paavali esittää, että tie 

Taivaaseen ei ole vaikea löytää. Oletko sinä oikealla tiellä?

KYSY NAAPURILTASI: Oletko sinä oikealla tiellä?

Apostoli Paavali sanoo tässä, että tietä Taivaaseen ei ole vaikea löytää eikä saavuttaa. Kysymys onkin: 

Oletko oikealla tiellä Taivaaseen? Tuo on kysymys, joka sinun pitää kysyä itseltäsi! Se on aivan 

edessäsi. 

KERRO NAAPURILLESI: Se on avain edessäsi!

Jumalan sanassa, koska Raamatussa sanotaan, että Hän puhuu meille sanansa kautta Hengessään.

KERRO NAAPURILLESI: Se on aivan edessäsi - tie Taivaaseen.

Orig
in

al



243 / 335

Se on aivan edessäni Jumalan sanassa. Se on aivan nenäni edessä Jumalan sanassa - tie Taivaaseen. 

Kirjassaan Johannes 14:6 kertoo, että Jeesus sanoi: "Minä olen tie, totuus ja elämä." Johanneksen 

evankeliumi 14:6 "Jeesus sanoi hänelle: Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö 

muutoin kuin minun kauttani." Hän kuoli meidän syntiemme takia ja anasti kuolemalta vallan 

ylösnousemuksessaan. Teidän ei tarvitse pelätä, minne olette matkalla, kun tiedätte, että Jeesus on 

matkalla kanssanne.

KERRO NAAPURILLESI: Sinun ei tarvitse pelätä, minne olet matkalla, kun tiedät, että Jeesus on 

matkalla kanssasi.

Et ole yksin. Kuolema ei ole piste; se on vain pilkku. Se ei ole piste, se on vain pilkku. Te laitatte 

pilkun kirjoitukseenne. Koska Jeesus Kristus on kuollut ja ylösnoussut. Se ei ole piste; se on vain 

pilkku. Me, jotka laitamme uskomme Häneen, Jeesukseen Kristukseen, voimme katsoa kuolemaa ei 

pisteenä vaan pilkkuna. Jos laitat uskosi Jeesukseen Kristukseen, kuolema ei ole piste vaan pilkku. 

Mikä tahansa päivä, jopa tämä päivä, saattaa olla viimeinen päiväsi maapallolla. Meidän on oltava 

varmoja, että olemme valmiita lähtöömme.

KYSY NAAPURILTASI: Oletko sinä?

Jos olemme valmistautuneet kuolemaan, olemme valmistautuneet elämään.

KERRO NAAPURILLESI: Jos olet valmistautunut kuolemaan, olet valmistautunut elämään.

KERRO NAAPURILLESI: Jos olet valmistautunut kuolemaan, olet valmistautunut elämään.

KERRO NAAPURILLESI: Jos olet valmistautunut kuolemaan, olet valmistautunut elämään.

Oletko sinä?

[Laulu] Olen valmis kun Herra saapuu...

KERRO NAAPURILLESI: Jos olet valmistautunut kuolemaan, olet valmistautunut elämään.

Oletko sinä?

Olitpa sitten nuori tai vanha, se mikä merkitsee, on armo jatkaa elämistä tästä eteenpäin. Ihminen voi 

kuolla nuorena ja silti olla tyytyväinen elämään. Mutta paha ihminen ei ole tyytyväinen vaikka eläisi 

pitkän elämän. Uskominen Jumalaan ja sen jatkaminen on ainoa tapa saada ne asiat, joihin et ole 

valmis.

KERRO NAAPURILLESI: Uskon jatkaminen Jeesukseen on ainoa tapa saada asiat, joihin et ole 

valmis.

Jos olet valmistautunut kuolemaan, olet valmistautunut elämään. Rukoilen, että tiedätte, kun on sinun 

aikasi lähteä. Rukoilen puolestasi tänään, että kun on sinun aikasi lähteä, sinä tiedät sen. Jeesuksen 

nimessä. Kiitos Herra.
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T.B. Joshua - Rukouksen esteet

MIKÄ ESTÄÄ RUKOUKSEMME?

Rukouksemme esteenä on se, että henkemme ei ole vapaa. Kun henkemme on vapaa, se tulee herkäksi 

Jumalan Hengelle [Pyhälle Hengelle]. Mistä johtuu, että henkemme on tylsyyden, huolen ja 

ahdistuksen tilassa? Jopa silloin, kun olet Jumalan läsnäolossa[tunnet Jumalan läsnäolon!], olet 

huolestunut! Tämä johtuu paholaisen luonteenomaisuudesta ja sen toiminnasta. Kun henkesi on vapaa, 

se tulee herkäksi Jumalan Hengelle. Kun tilanne on päinvastainen, meidän henkemme muuttuu 

käyttökelvottomaksi työkaluna.

T.B.Joshua [kysyy seurakunnalta]: “Haluatko vapaan hengen?” -Kyllä

T.B.Joshua [kysyy seurakunnalta]: “Haluatko vapaan hengen?” -Kyllä

Pidä siis sydämesi vapaana huolista!

Sanokaa vierustoverillenne: pidä sydämesi vapaana huolista!

Mitä on huoli? Murhe, ahdistus, paine, kurjuus. Kun henkesi on vapaa, se tulee herkäksi Jumalan 

Hengelle. Pidä sydämesi etäällä huolesta, murheesta, ongelmista, ahdistuksesta, paineesta.

[Gospel-laulu]Sisällä sydämessäni. Sisällä sydämessäni. Herra, haluan olla niin kuin Jeesus. Sisällä 

sydämessäni. Sisällä sydämessäni. Herra, haluan olla niin kuin Jeesus. Sisällä sydämessäni.

Kristillisyys sijaitsee sydämessä. Kerro vierusteoverillesi!

Heprealaiskirje 4:3 “Sillä me pääsemme lepoon, me, jotka tulimme uskoon, niinkuin hän on sanonut: "Ja 

niin minä vihassani vannoin: 'He eivät pääse minun lepooni'", vaikka hänen tekonsa olivat valmiina 

maailman perustamisesta asti. “

Ne jotka uskovat pääsevät lepoon. Uskoa ja lepoa ei voi erottaa toisistaan. Usko on ihmisen sydämessä.

Rukouksen este

Kun henkilö on tylsyyden, ongelman, murheen tilassa - se johtuu paholaisen luonteesta. Silloin henkilö 

kysyy itseltään: olenko minä oikeassa paikassa? Olenko minä oikeassa asemassa? Hän alkaa 

epäilemään omaa uskoaan, mikä johtuu paholaisen luonteesta.

Rukous on hyvin paljon yhteistyötä Jumalan kanssa. Sinä ja Jumala teette yhteistyötä – nostatte painon 

yhdessä, teette työtä yhdessä, keskustelette yhdessä, kävelette yhdessä, istutte yhdessä jne.

Kun rukoilet jonkun nimeen [tai sen nimen kautta], Hän antaa ohjeita. [Gospel-laulu] On olemassa yksi

ihmeellinen nimi Jeesus. On olemassa yksi ihmeellinen nimi Jeesus. Ei ole toista sellaista nimeä. On 

olemassa yksi ihmeellinen nimi Jeesus.

On olemassa ihmisiä nimeltään 'Jeesus', mutta on vain yksi nimi Jeesus, jossa on Pyhän Hengen voima.

Muut nimet 'Jeesus' ovat vain kutsumanimiä uskonveljillemme jossain. Sitä nimeä, Jeesus, voit kutsua 

vain silloin, kun henkesi on vapaa. Kun henkesi on vapaa, voit tehdä yhteistyötä. Et voi tehdä 

yhteistyötä Hänen kanssaan, kun henkesi ei ole vapaa [murheesta, ahdistuksesta, paineesta]. 

Henkemme toimii sanan mukaisesti.
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Onko henkesi vapaa? Rukoilet jonkin asian puolesta ja kuitenkin myöhemmin havaitset itsesi 

murehtimassa edelleen sen asian suhteen - olet täynnä ahdistusta, epäilyjä, murhetta – aivan kuin et 

olisi ikinä asian puolesta rukoillutkaan! MIKSI? Koska henkesi ei ole vapaa. Kun henkesi ei ole vapaa, 

se ei koskaan voi olla herkkä Jumalan Hengelle. Se ei koskaan voi tuntea Jumalan Henkeä. Se ei 

koskaan voi houkutella Jumalan Henkeä. Se ei koskaan voi olla tietoinen Jumalan Hengen läsnäolosta.

[T.B. Joshua, profeetta, näyttää kuinka hän kävelee ja lyö jalkansa johonkin kovaan.] Tunnen kipua, 

koska jalkani ei ole kuollut. Kun isket jalkasi, tunnet kipua siinä. Kun henkesi ei ole vapaa, et voi 

tuntea Jumalan Henkeä tai olla tietoinen Jumalan Hengen läsnäolosta. Olet murheellinen, ahdistunut, 

ajattelet pystytkö tekemään sen, epäilet, tuskailet asian suhteen. Kyseessä on epäuskon eräs muoto! Se 

on epäuskon eräs muoto. Peru se. Lopeta se. Lopeta epäily. Lopeta murehtiminen. Toimia uskon 

mukaan on nyt, ei seuraavaksi koska usko on tässä hetkessä. Se uskoo nyt, toimii nyt, tunnustaa nyt ja 

vastaanottaa nyt.

Usko on nykyhetkessä. Se uskoo, vastaanottaa, toimii ja tunnustaa nyt. Epäonnistuminen uskonteossa 

mitätöi rukouksemme. Rukoustamme, minkä asian suhteen tahansa, tulisi seurata asenteena täydellinen 

usko Jumalaan ja siihen, että Hän on nyt työstämässä vastausta [rukoukseemme]. Joku taistelee 

helvettiä vastaan sinun puolestasi. Joku taistelee helvettiä vastaan puolestasi tänään! Joku Pyhän 

Hengen persoonassa voittaa pelon puolestasi tänään, Jeesuksen Kristuksen nimessä! Epäonnistumisen 

pelko voitetaan tänään! Syytöksien pelko voitetaan tänään! Sairauden pelko voitetaan tänään, Jeesukse 

Kristuksen nimessä!

Usko vaatii, että me todella lepäämme. On olemassa kristittyjen usko ja on olemassa uskonnollinen 

usko. Kristittyjen usko vaatii, että todella lepäämme, jossa sydämemme on vapaa huolesta, 

ahdistuksesta, paineesta ja kehomme on vapaa työstä. Maailma tänään harjoittaa uskonnollista uskoa ja 

sanoo, että he ovat kristittyjä. Sanot olevasi kristitty ja uskot, että Jumala tekee sen sinun puolestasi. 

Miksi olet ahdistunut ja pohdiskeleva? Johtuuko se siitä, että pelkäät, että Hän ei tee sitä hyvin?

[Laulu] Usko Jumalaan, kaikki on mahdollista...

Kristityn usko vaatii, että me todella olemme levossa, jossa sydän on vapaa huolesta ja ahdistuksesta ja 

keho on vapaa työstä. Se on kristityn uskoa. Jotta sydämesi olisi vapaa huolesta ja kehosi vapaa työstä, 

sinulla täytyy olla uskoa [omistaa uskoa – ainakin vähän] Herramme Jeesuksen Kristuksen loppuun 

saatettuun työhön, se ei ole uskoa itseesi.

Rukouksen este

Yksi suurimmista esteistä rukoukselle on tylsyyden tila sydämessäsi. Ajattelet: saanko maksettua 

velkani, murhetta, epäilyä, ahdistusta... Kuinka maksan tämän kuukauden vuokran? Vasta sitten kun 

sydämesi on vapaa murheesta ja ahdistuksesta se tulee herkäksi Jumalan Hengelle. Jos Jumala on se 

joka tekee asian puolestasi, miksi olet ahdistunut? Miksi murehdit? Johtuuko se siitä, että epäilemme, 

että Hän ei osaa tehdä sitä tarpeeksi hyvin tai että Hän ei voi tehdä sitä yksin? Jos näin on, niin me 

emme ole yhteistyössä Hänen kanssaan. Se [epäily] mitätöi yhteistyömme. Rukousta, minkä asian 

suhteen tahansa, tulisi seurata täydellisen luottamuksen asenne Jumalaa kohtaan ja siihen, että Hän on 

nyt työskentelemässä vastausta.

Sano vierellä istuvalle: pidä murhe poissa sydämestäsi! Jos halut vapaan hengen. Vain vapaa henki voi 

houkutella, voi tuntea Jumalan Hengen. Jumala siunatkoon Sanansa! Kiitos kaikille!
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T.B Joshua - Saatanan taktiikat paljastuvat

Video: https://www.youtube.com/watch?v=4c7PK8y56KA

Hyvää huomenta kirkko! Voitte istua! Halleluja. Katsojat, me tiedämme että olette siellä. Missä tahansa 
olettekin, missä tahansa tilanteessa olettekin, Jeesus tietää paremmin. Aamen.

Viestin otsikko: Haasteet joita kohtaamme suhteissamme
Roomalaiskirje 12:1 "Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, 
antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen 
jumalanpalveluksenne."
Roomalaiskirje 12:2 "Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne
uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä."
Roomalaiskirje 12:19 "Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä 
kirjoitettu on: "Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra." 
Roomalaiskirje 12:20 " Vaan jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota 
häntä, sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle."
Roomalaiskirje 12:21 " Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä."
Sanalaskut 10:12 "Viha virittää riitoja, mutta rakkaus peittää rikkomukset kaikki."
Lukemattomat kristityt ovat vangittuina rikkomusten takia. Niiden haavojen ja kipujen takia, joita 
rikkomukset ovat aiheuttaneet elämässämme, suurin osa meistä ei voi työskennellä kunnolla omassa
ammatissaan. Sinä pystyt parempaan kuin mitä tällä hetkellä teet - mutta koska on kaikki ne 
rikkomukset. Havaitset, ettet voi toimia kunnolla ammatissasi. Kun katsot ympärillesi, havaitset, 
että tuossa on rikkomus, tuossa rikkomus, ... Rikkomuksista ja vihasta ja hyökkäyksistä on tullut 
epidemia, se on kaikkialla.

Esimerkiksi yhtäkkiä työpaikallasi pomosi katsoo sinuun ja sanoo: "Minä alennan sinut." Mietit, 
että mitä väärää olet tehnyt. Sitten havaitset, että henkilö, joka on alempana kuin sinä, jota olet 
ohjannut, jota olet auttanut, onkin sinun pomosi. Sanot mielessäsi, että mitä ihmettä. Tuo sinun uusi 
pomosi on nuorempi kuin sinä, jonka sinä olet harjoituttanut ajan kanssa tehtäväänsä ja hänestä on 
tullut lähiesimiehesi. Vielä ylempänä oleva päällikkö sanoo, että tämä on nyt uusi lähiesimiehesi. 
Tuo uusi lähiesimiehesi on ollut samassa työpaikassa ja nuorempi työntekijä kuin sinä ja sinä olet 
hänet opettanut tehtäviinsä. Uusi nuori esimies on yhtiön omistajan sukulainen ja päässyt siten 
asemaansa. Tätä ennen uusi esimiehesi oli sinun alaisesi, mutta nyt osat ovat vaihtuneet. Nyt kun 
hänestä on tullut esimiehesi, hän välttelee sinua. Hän käskee sinun raportoida sinne ja sinne ja 
sinne. Sitten teillä on kokous ja siellä on rivi päälliköitä ja pomoja, ja siellä istuu myös uusi 
esimiehesi. Nyt uusi esimiehesi sanoo kaikkien edessä, että markkinointiosaston päällikkö, jolla hän
viittaa sinuun, on huomenna selvitettävä hänelle, miten hän aikoo hoitaa osastonsa. 

Koska meillä on haavoja ja kipuja, joita rikkomukset ovat aiheuttaneet elämässämme, suurin osa 
meistä ei voi toimia kunnolla työssään. Me emme voi toimia kunnolla, koska me pidämme toista 
ihmistä anteeksiantamattomuuden vankina. KERRO NAAPURILLESI: Me emme voi toimia 
kunnolla, jos pidämme toista ihmistä anteeksiantamattomuuden vankina. KERRO NAAPURILLESI: Me 
emme voi toimia kunnolla, jos pidämme toista ihmistä anteeksiantamattomuuden vankina. 
Me kannamme vihaa, kiukkua, suuttumusta, katkeruutta ja kipua jotain henkilöä kohtaan. Sinä 
luulet voivasi toimia kunnolla, kun kannat vihaa, suuttumusta ja katkeruutta. Se on itsensä 
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vangitsemista! Tiedämme, että monet ihmiset ovat oikeassa vankilassa. Mutta tämä on kaikkein 
vaarallisin vankila! Kun puhumme vankilasta, ajattelemme niitä, jotka ovat siellä tiilenpäitä 
lukemassa. Mutta täällä on lukemattomia ihmisiä, jotka ovat vanginneet itse itsensä! Maailman 
ihmisistä 90 prosenttia on itse tekemässään vankilassa!!!

Monet ovat uhreja - itse aiheutetussa vankilassa. Olet vihasi, kiukkusi, suuttumuksesi, katkeruutesi, 
kipusi ja anteeksiantamattomuutesi vankilassa. Rikokkomukset, loukkaukset ja hyökkäykset 
vangitsevat lukemattomia kristittyjä, katkaisevat ihmissuhteita ja laajentavat olemassa olevia 
murtumia välillämme. 

Ellemme me vapauta itseämme, Jumala ei kuule meitä. Me olemme estyneet ja vammautuneet 
täyttämästä täyttä kykyämme. Se että kannat loukkausta/rikkomusta toista ihmistä kohtaan, estää ja 
vammauttaa sinua täyttämästä täyttä kykyäsi. Olit oikeassa tai väärässä, sinulla ei ole kristittynä 
oikeutta pitää kiinni rikkomuksesta toista ihmistä kohtaan. Olit sitten oikeassa tai väärässä, sinulla 
ei ole oikeutta pitää kiinni toisen ihmisen rikkomuksesta. 

Muistakaa joka aamu ensimmäisenä, kun lähdettä liikkeelle Jeesuksen kanssa, Herran rukous: 
"Anna minulle anteeksi syntini kuten minäkin annan anteeksi niille, jotka ovat minua vastaan 
rikkoneet." Oletko tehnyt niin? Annatko anteeksi? "Päivittäinen leipämme" tarkoittaa sitä, että joka 
päivälle on oma armonsa  .   Olit oikeassa tai väärässä sinulla ei ole oikeutta kantaa loukkausta, vihaa, 
suuttumusta, kateruutta jotain ihmistä kohtaan. Jotkut meidän rikkomuksistamme juontuvat 
lähimmistämme ja rakkaimmistamme. Mitä suuremmat ovat odotukset sitä suurempi on pudotus. 
Jotkut rikkomuksistamme juontuvat lähimmistämme ja rakkaimmistamme kuten isä, äiti, vaimo, 
mies tai lapsi. 

Psalmi 55:13 "Sillä ei minua herjaa vihollinen - sen minä kestäisin - eikä minua vastaan ylvästele 
minun vihamieheni - hänen edestään minä voisin lymytä;"
Psalmi 55:14 "vaan sinä, minun vertaiseni, sinä, minun ystäväni ja uskottuni,"
Psalmi 55:15 "jonka kanssa me elimme suloisessa sovussa, yhdessä vaelsimme Jumalan 
huoneeseen juhlakansan kohinassa!" 

Jos viholliseni olisi hyökännyt minua vastaan, en olisi välittänyt. Mutta sinä, minun läheinen 
ystäväni, samanarvoinen mies kuin minä, minun kumppanini, tuttavani. Meidän perheemme ja 
kotimme, joiden on tarkoitettu olevan inspiraation lähteitä, suojelukseksi, turvapaikaksi, kasvuksi, 
missä opimme antamaan rakkautta ja vastaanottamaan rakkautta, on usein kipumme juurisyy - veli 
veljeä vastaan, isä veljeä vastaan, poika isäänsä vastaan ja äiti poikaansa vastaan. Taistelukenttä - 
perhe, koti, kristitty uskonveli, läheinen ystävä, kumppani. 

Nouskaa ylös. Rukoillaan. Te haluatte vapauttaa itsenne antamalla anteeksi niille, jotka ovat tehneet
vääryyttä teitä vastaan. Vapauttakaa itsenne antamalla anteeksi niille, jotka ovat teitä vastaan 
rikkoneet. Aloita vapauttamaan itsesi nyt, antamalla anteeksi niille, jotka ovat tehneet vääryyttä 
sinua kohtaan. Ja luvatkaa itsellenne, että teette edunpalautuksen - palautuksen takaisin ystävyyteen.
Rukoillaan. Juurin nyt aloita vapauttamaan itsesi. Lupaa että teet edunpalautuksen - takaisin tilanteeseen 
joka vallitsi ennen rikosta. Avatkaa suunne katsojat kaikkialla maailmassa. Ne jotka ovat rikkoneet teitä 
vastaan tavalla tai toisella. 

Katsojat kaikkialla maailmassa, minä vapautan teidät, Jeesuksen Kristuksen nimessä, kaikesta 
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menneisyyden kivusta! Vapautan teidät syvästä kivusta – ole vapaa! Vapautan teidät Jeesuksen nimessä! 
Katsojat, vielä kerran, kuunnelkaa: minä vapautan teidät, Jeesuksen nimessä, menneisyyden kivusta! Olkaa 
vapaat, Jeesuksen nimessä! Olit oikeassa tai väärässä, sinulla ei ole oikeutta kantaa loukkausta toista 
ihmistä kohtaan. Vapautan teidät, Jeesuksen nimessä! Ole vapaa, Jeesuksen nimessä! x 4.

Lukemattomat ihmiset, tarkoitan, lukemattomat kristityt ovat vangittuna rikkomuksen takia - he 
kantavat kaunaa, katkeruutta, vihaa, suuttumusta jotain henkilöä kohtaan ja joutuvat näin 
vangituksi. Se on ansa; se on saatanan tehokas menetelmä tänä päivänä. Jos olet uhri, minä 
vapautan sinut Jeesuksen nimessä! x 3. Ole vapaa ! x3. 

Vapauta itsesi - tämä on avain. Vapauta itsesi; olit oikeassa tai väärässä, sinulla ei ole oikeutta pitää 
kiinni rikkomuksesta. Juuri nyt, vapauta itsesi antamalla anteeksi niille, jotka ovat tehneet väärin 
sinua kohtaan tavalla tai toisella. Sinä olet vanginnut itsesi niin pitkään! Olet pitänyt itseäsi 
vankilassa - siunaus on etsinyt sinua, mutta sinä olet vankilassa. Voitto on etsinyt sinua niin pitkään,
mutta sinä olet vankilassa. Vapautus on etsinyt sinua niin pitkään, mutta sinä olet ollut vankilassa. 
Parantuminen on etsinyt sinua pitkään - sinä olet ollut vankilassa. Ylennys jota olet etsinyt, on 
etsinyt sinua niin pitkään samalla kun sinä olet ollut vankilassa. Itsensä vangitsemista. Sinä itse teet 
sen; sinä laitat itsesi vankilaan. 

Parantuminen on etsinyt sinua jo niin pitkään, mutta olet ollut vankilassa. Sinun pitää vapauttaa 
itsesi antamalla anteeksi. Se on avain. Rikkomukset vangitsevat lukemattomia kristittyjä, katkaisevat 
ihmissuhteita ja laajentavat olemassa olevia murtumia välillämme. Oli olemassa jo ongelmia, ennen kuin 
rikkomus tuli. Nyt rikkomus on tullut ja murtuma levenee. Muistakaa Herran rukouksen ehto: Herra antaa 
anteeksi teille, jos te annatte anteeksi niille, jotka teitä vastaan ovat rikkoneet. Siinä on Herran ehto sinulle, 
jota on noudatettava! Herra sanoo: "Minä annan sinulla anteeksi, jos annat sinua vastaan rikkoneille 
anteeksi."
 
Kerro naapurillesi: Sinä olet pitänyt itseäsi vankilassa jo niin pitkään. 
Kerro naapurillesi: Minä olen pitänyt itseäni vangittuna jo niin pitkään. 
Jumala sanoo: "Minä et tee sinun puolestasi mitään, mitä voit tehdä itse."
Sinä sanot: "Se on minulle vaikeaa." Ei, sinun on pakko. Hän ei tee sitä puolestasi, koska voit tehdä 
sen itse. Kun vapautat itsesi, parantuminen, vapautuminen ja suojelus löytävät sinut. Ihan mitä 
tarvitset. Se on minun salaisuuteni. Se on salaisuus liikkua eteenpäin nyt, koska olet pitänyt itseäsi 
vangittuna niin pitkään. Sinä teit lupauksen, jonka epäonnistuit pitämään. Me vannoimme valan, 
jota emme pystyneet pitämään - "Anna anteeksi Herra, kuten minä annan anteeksi niille, jotka 
minua vastaan syntiä tekevät." Jos et anna anteeksi muille, se mitä kysyt Herralta, sinä et saa sitä 
Häneltä. 

Haluan nyt jokaisen avaavan suunsa ja sanovan: "Anna anteeksi minulle kuten minä annan anteeksi 
niille, jotka tekevät syntiä minua vastaan." Teitkö sinä niin? Testamentti tarkoittaa liittoa. Sinä pidät 
jotain henkilöä anteeksiantamattomuuden panttivankina. Sano naapurillesi: Minä pidän jotain henkilöä 
anteeksiantamattomuuden panttivankina. Sano itsellesi: Minä pidän jotain henkilöä 
anteeksiantamattomuuden panttivankina. En kuule teitä. 

Katsojat, kuunnelkaa minua. Te pidätte jotain henkilöä anteeksiantamattomuuden panttivankina. 
Mitä minä tarkoitan. Minä tarkoitan, että kannat vihaa, kipua, katkeruutta, mustasukkaisuutta, 
kateutta jotain henkilöä kohtaan. Kun pidät kiinni rikkomuksista toista ihmistä kohtaan, se estää ja 
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vammauttaa sinua täyttämästä kaikkia mahdollisuuksiasi. 

Näette nyt, että siinä on rajoite; avain on vapauttaa itsensä. Itsensä vapauttaminen on sinun roolisi. 
Ole vapaa, Jeesuksen nimessä, kaikesta menneisyyden kivusta! Olit sitten oikeassa tai väärässä - ole
vapaa! Kipu, syvä kipu - ole vapaa! Oletpa oikeassa tai väärässä - ole vapaa! Ole vapaa! x 3 . 
Katsoja kaikkialla maailmassa, vapautan teidät Jeesuksen nimessä, menneisyyden kivusta, tuskasta, 
syvästä tuskasta - ole vapaa! Vapautan sinut Jeesuksen nimessä! Olitpa oikeassa tai väärässä, sinulla
ei ole oikeutta pitää kiinni rikkomuksista. Ole vapaa Jeesuksen nimessä ! x 6. Lukemattomat 
ihmiset, tarkoitan lukemattomat kristityt ovat vangittuna rikkomusten takia. Se on ansa; se on 
saatanan tehokas instrumentti. Vapautan teidät Jeesuksen nimessä! x2 Jos olet uhri, vapautan sinut 
Jeesuksen nimessä ! x2 Ole vapaa! x 3. 

Ei ole liian myöhäistä; Jumalan aika on parasta. Nyt sinä olet vapaa. Sano, olen vapaa! Aloita 
iloitsemaan vapaudestasi! Iloitkaa! Iloitkaa! 

Mies seurakunnasta: ”Olen syyllinen vihaan ja anteeksiantamattomuuteen. Minä pidin monia 
ihmisiä panttivankina, mutta en koskaan tiennyt sitä, koska kun joitain tapahtui minulle, sen sijaan 
että olisin antanut asian vain mennä, minä jatkoin pitämään kiinni siitä. En tiennyt, että asiat 
menisivät niin. En ymmärrä. Ehkä ongelma on minun kasvatuksessani.” 

T.B. Joshua: Kuulitteko tuota! Koska hän on ymmärtänyt sanoman arvon, josta tänään olemme 
puhuneet, hän ymmärsi sen ja sai vapautensa! Kun sinä tiedät, missä sinun pitäisi olla, etkä ole 
siellä, se on hyvin kivuliasta. Katsokaa minua, minä T.B. Joshua, viimeiset 35 vuotta ilmestykset 
omasta tulevaisuudestani ovat tulleet säännöllisesti. Kuvitelkaa tilanne, että en olisi siellä, missä 
Jumala haluaa minun olevan tänään. En tiedä mitä minulle tapahtuisi! Koska meillä ei ole 
ilmestystä omasta tulevaisuudestamme, et voi tietää, mitä Jumalalla on varattuna sinulle. Jos olet 
nähnyt unta, nähnyt minne Jumala vie sinua etkä sinä ole siellä, ja tiedät että se on paikka missä 
sinun pitäisi olla etkä ole siellä, sinun on otettava asia vakavasti. 

T.B.Joshua kysyy mieheltä: Oletko sinä vapauttanut nyt itsesi? -Kyllä, Jumalan mies. T.B. Joshua: 
Jatketaan siis. Mitä suurempi on kipusi, sitä suurempi on kokemuksesi. Sinä olet yhdellä luokalla 
tietyn ajan. Ja jokaisella luokalla sinun oletetaan olevan yksi vuosi yliopistossa. Mutta sinun onkin 
mentävä uudelleen ja käytät kolme vuotta samalla luokalla. Sen jälkeen olet viisaampi, älykkäämpi 
ja valmiimpi. Olet oppinut paljon uutta. Minun mielestä ei ole niin pahitteeksi, jos vietät hieman 
pidempään luokallasi. Joten sinun täytyy oppia tietämään, mitä sinun on tiedettävä ennen kuin 
pääset sinne, minne Jumala haluaa sinua viedä. Jos niin ei käy, sinut turvapaikkasi häviää ja sinut 
syrjäyttää saatana. 

Kerro naapurillesi: Sinun pitää oppia riittävästi kokemusta. Jos et, sinun turvapaikkasi häviää - 
tarkoitan, saatana syrjäyttää sinut. Sinun on tunnettava köyhänä miehenä olemisen kipu, jotta voit pitää 
rikkaan miehen asemasi. Sinun on tiedettävä sairaana olemisen tuska, jotta voit säilyttää hyvän terveyden 
aseman. Sinun on tunnettava kipu epäonnistumisesta, jotta voit ylläpitää kunniatehtävän asemasi. 

Veljet olette vapaat! Haluan vakuuttaa teille; te olette vapaat! Kiitos Herra!
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Profeetta T.B. Joshua – Tärkeää opetusta synnistä

10.10.2014

Video: https://www.youtube.com/watch?v=-5_f8yt604g

Inspiroidu tästä voimakkaasta opetuksesta, jonka T.B. Joshua antaa Emmanuel TV:ssa otsikolla 

Välittäjämme. Opetuksen aiheena on se, miten kristittyjen tulisi käsitellä virheitään ja nähdä ne 

syynä etsiä Jumalaa eikä kääntää selkä Jumalalle. Emmanuel – Olkoon Jumala kanssanne!

Johannes 14:1 ”Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa 

minuun”

Jeesus – Välittäjämme

Johannes 14:2 ”Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, 

että minä menen valmistamaan teille sijaa?

Johannes 14:3 Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät 

tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. ”

Johannes 14:4 Ja mihin minä menen - tien sinne te tiedätte.”

Johannes 14:5 ”Tuomas sanoi hänelle: 'Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten 

tietäisimme tien?'”

Johannes 14:6 ”Jeesus sanoi hänelle: 'Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö 

muutoin kuin Minun kauttani.'” [Huomaa: Hän ei sanonut eräs tie vaan ainoa tie!]

Opetuksen otsikko: VÄLITTÄJÄMME

Pohditaan näitä kolmea yhdessä. Se on siis tie, totuus ja elämä. Meidän tulee pohtia niitä yhdessä ja 

suhteessa toisiinsa. Kristus on tie ja totuus ja elämä. Hän on alku, keskiosa ja loppu. Hän sanoi: ”Minä olen 

tie, totuus ja elämä.” Mietitään tätä. Kun otamme Raamattumme ja luemme, meidän täytyy sallia Jumalan 

Hengen selittää. Koska kun luet Raamattua, luet Pyhää Henkeä. Hän on alku, keskiosa ja loppu. Totuutena 

Hän on lähde. Elämänä Hän on sen loppu. Sillä ei ole alkua; sillä ei ole loppua. Sinulla on alku; sinulla on 

loppu. Sinulla on alku ja sinulla on loppu, mutta Hänellä ei ole alkua ja Hänellä ei ole loppua.

Opetuksen otsikko: VÄLITTÄJÄMME

Oletteko samaa mieltä kanssani, että Jeesus on syntisen ainoa Pelastaja – tie, todellisuus. Ei ole 

olemassa todellisuutta Hänen ulkopuolellaan. Tuo elämä on ikuinen elämä; se on Jumalan luonne. 

Tässä on Hänen pääajatuksensa: ”ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin Minun kauttani.” Syntinen 

ei voi lähestyä Jumalaa kuin Hänen kauttaan. Pelastusta vailla olevat voivat huutaa Jumalan puoleen

tuhat vuotta, mutta jos ei olisi välittäjää, heillä ei olisi toivoa. Koska kukaan ei voi lähestyä Jumalaa

ilman välittäjää.

Opetuksen otsikko: VÄLITTÄJÄMME

Kun rukoilet, täytyy sinun tuoda Jeesus näyttämölle. Jeesus ja sana ovat yhtä. Tiedän, että 

katsomalla sanaan ja toimimalla sen mukaan, minä tuon Jeesuksen näyttämölle. Kuulet vain itsesi, 

jos et katso sanaan ja ihmiset ympärilläsi kuulevat sinut, mutta Jumala ei kuule sinua. Katsomalla 

sanaan ja toimimalla sen mukaan tuot Jeesuksen näyttämölle.

Opetuksen otsikko: VÄLITTÄJÄMME

Vasta kuin katsot sanaan ja toimit sen mukaan, alkaa tapahtumaan. Sanotaan yhteen ääneen: 
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”Mitään ei tapahdu ennen kuin katson sanaan ja toimin sen mukaan!” Raamattu sanoo: ”He laskevat

kätensä sairaiden päälle ja he paranevat.” Se tarkoittaa, että sinä asetat kätesi sairaiden päälle ja he 

paranevat, mutta mitään ei tapahdu ennen kuin katsot sanaan. Sinä olet riippuvainen sanasta ja minä

olen riippuvainen sanasta.

1. Tim. 2:5 ”Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus.” 

Tämä tarkoittaa, että Jeesus tuli palauttamaan suhteen ja yhteyden Jumalan ja ihmisen välille. 

Jeesus Kristus tuli palauttamaan suhteen ja yhteyden Jumalan ja ihmisen välille.

Opetuksen otsikko: VÄLITTÄJÄMME

Kun kristitty tekee syntiä, yhteys katoaa, mutta hän ei menetä paikkaansa poikana. Meillä on Joku 

Jumalan oikean käden puolella auttamassa, joka pysyy aina uskollisena. 

1. Tim. 2:5 ”Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus.” 

Wau! Ihminen ei ainoastaan tarvitse Välittäjää vaan sen jälkeen, kun hänestä on tullut kristitty, hän 

elää maailmassa, jota hallitsee paholainen. Jos katsot lähiympäristöäsi kristittynä, se mitä näet, on 

pelottavaa: taloudellista ahdinkoa – köyhyyttä. Fyysistä ahdinkoa – sairautta ja vaivoja. Demonista 

ahdinkoa – salatieteiden harjoittamista ja rituaalimurhia. Uskonnollista ahdinkoa – 

suvaitsemattomuutta ja väkivaltaa kaikkialla. Moraalista ahdinkoa – laitostunutta korruptiota 

korkeissa asemissa. 

Ihminen ei ainoastaan tarvitse Välittäjää vaan sen jälkeen kun hänestä tulee kristitty, hän elää 

maailmassa, jota hallitsee saatana. Hänen palvelustehtävänsä välittäjänä on vähän arvostettua 

uskovien keskuudessa. Jokaisessa houkutuksessa, jokaisessa koettelemuksessa, jokaisessa vaikeassa

tilanteessa Jeesus elää ikuisesti rukoillakseen puolestamme. Se on syy voittoomme. Kristitty voi 

tehdä pahoja virheitä; ero on siinä, että heillä on jo suhde. Ero kristityn ja muiden välillä, jotka eivät

ole kristittyjä, on se, että kristityillä on jo suhde.

Kun sinulla on suhde Jeesukseen, sinä muutut ja tulet ihmiseksi, jota ohjaa Pyhä Henki eikä 

vaikutteet muilta. Ei se mitä näet ympärilläsi tai mitä luet sanomalehdestä tai mitä ihmiset näkevät 

tai mitä ihmiset sanovat tai miltä tilanteesi vaikuttaa. Se mitä kuulet. Ei. Sinun tilanteesi sanelee 

rukouksesi suunnan. Sinun olosuhteesi sanelee, mitä sanot Jeesukselle. Mutta sinä voit olla sairas ja 

sanoa: ”Kiitos Jeesus.” Tämä on se, miksi saatana jatkaa sinun houkuttelua, koska sinä sanot... 

Ihminen voi olla sairas keholtaan ja kuitenkin Taivaan suosiossa.

[Laulu: Olen tullut sanomaan, miten paljon rakastan Sinua.]

Olen tullut sanomaan, miten paljon rakastan Sinua; Herra, en ole täällä valittaakseni; monista 

ongelmistani; Henkesi ja armosi avulla; olen varma, että Sinä ratkaiset ne; Olen täällä sanoakseni, 

miten paljon rakastan Sinua. Olen täällä sanomassa, miten paljon ihailen Sinua;...]

Voitte istua, olkaa hyvät. Ihmeellistä.

Kristitty voi tehdä pahan virheen; ero on siinä, että heillä on jo suhde. He menevät Jumalan luokse 

välittömästi käyttäytymisensä takia ja Herra auttaa ja nostaa heidät takaisin jaloilleen. Herra auttaa 

ja nostaa heidät takaisin jaloilleen ja antaa heille anteeksi ja auttaa heitä, että eivät tee samaa 

virhettä. Kun teet virheen, älä juokse pois Jumalan luota; juokse Hänen luokseen. Juokse Hänen 
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luokseen käyttäytymisesi takia. Hän on armollinen Jumala, joka on aina uskollinen. Kun teet syntiä,

kristittynä, yhteys katkeaa mutta paikkasi poikana säilyy. Meillä on joku Isän oikean käden puolella,

joka on aina uskollinen. Kristitty voi tehdä pahan virheen; ero sinun ja muiden välillä on siinä – 

sinulla on jo suhde. Kun sinulla on suhde Jeesukseen, sinä muutut ja tulet ihmiseksi, jota ohjaa 

Taivaallinen Isä – etuoikeus olla Hänen ohjauksessaan. Jumala haluaa olla osallisena kaikessa sinua 

koskevassa ja kävellä kanssasi kaiken läpi, mitä tahansa elämä eteesi tuokin.

Kerro naapurillesi: Jumala haluaa osallistua elämääsi ja kävellä kaiken läpi, mitä tahansa elämä 

eteesi tuokin. Siinä on Jumala sinulle, Hän rakastaa sinua. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Kun 

kristitty tekee syntiä, hän ei menetä paikkaansa poikana vaan menettää yhteyden. Meillä on joku 

Jumalan oikean käden puolella, Isän oikean käden puolella, joka on aina uskollinen. Jumala 

siunatkoon sanansa. Kiitos, Herra.

[Laulu] Jeesus, Jeesus, Jeesus, Miten ihmeellinen Sinä olet.

Katsojat kaikkialla maailmassa. Kiitos teille ja minä tiedän, että olette siunattuja. Jumalan rakkaus 

on siunannut teidät. 

Myöhemmin, Jumalan mies selitti tarkemmin opetusta siitä, kun kristitty tekee syntiä ja yhteys 

katkeaa, mutta hän ei menetä paikkaansa poikana. Kun teet syntiä, sinä et menetä paikkaasi poikana vaan 

yhteytesi. Herra tietää, että sinä voit tulla takaisin. Hän rakastaa sinua niin paljon ja Hän tietää, että voit 

tulla vielä takaisin. Sinä voit tulla takaisin. Jos olet menettänyt paikkasi poikana, sinä et voi tulla enää 

takaisin. Sinulla ei ole enää paikkaa. Tämä on se, miksi paikka säilyy. Jos teet syntiä, sinä et menetä 

paikkaasi poikana vaan yhteytesi. T.B. Joshua näyttää, kuinka mies nousee tuolistaan ja kävelee kauemmas 

pois.

 Muut jatkavat T.B. Joshuan kanssa laulamista ja ylistämistä, mutta kauemmas kävellyt mies ei ole 

paikallaan eikä laula heidän kanssaan – yhteys on katkennut mutta hänen paikkansa on siellä yhä. 

Oletteko ymmärtäneet? Opetus ja opinkappale, jonka olette tänään vastaanottaneet; monet teistä luulevat, 

että teillä ei ole enää paikkaa. Asia ei ole niin. Jos te olisitte tietäneet tämän jo pitemmän aikaa, te ette olisi 

juosseet Jumalaa karkuun vaan sen sijaan olisitte juosseet Jumalan luokse – kun teette syntiä. Joka kerran 

kun teet virheen, sinun on juostava Jumalan luokse sen sijaan että juoksisit pois Jumalan luota, 

koska paikkasi poikana on siellä vielä. Istumapaikka on siellä. Kiitos teille, kiitos hyvin paljon.
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Profeetta T.B. Joshua – Voiko kristitty vapauttaa itsensä demonista

Video: https://www.youtube.com/watch?v=PBJ4XDUu1YE

Hyvää huomenta! Hyvää huomenta!

Kiitos. Tiedän että voitte pitää periaatteestanne kiinni. Sinulla on yksi pöydällä. Olet nähnyt niin 

paljon. Jumalan mahtava voima kulkee ihmisten keskellä. Täällä on ihmisiä, jotka odottavat 

vuoroaan kertoa todistuksensa. Olen varannut aikaa kuunnella heitä.

Kyllä. Sitten on tämä voidellun veden ja uskonrannekkeen asia. Minun täytyy käsitellä niitä.

Kyllä. Minä saan niin paljon sähköpostia koskien tätä vapautumisen asiaa, joka on tapahtunut. 

Monet kysyvät, että voivatko he vapautua ilman pastoria, joka tekee vapauttamisen? Voitko 

vastaanottaa itsevapautumisen? Tämä on juuri se asia, miksi meillä on tämä [uskonranneke]. Tämä 

on syy siihen. Monet ihmiset tulevat kysymään apua ongelmiinsa. Voivatko he vapautua? 

Itsevapautua? Kyllä. Isolla alkukirjaimella kyllä. Jos olet kristitty. Sinä voit vapautua. Kun sanon 

itsevapautua, se tarkoittaa, että jos olet kristitty.

Voiko henkilö vastaanottaa vapautumisen tapaamatta pastoria tai profeettaa? Kyllä voit vastaanottaa

vapautumisen, jos olet kristitty. Sinulla on uskovana sama vaikutusvalta kuin uskovalla, joka 

suorittaa palvelustehtäväänsä vapauttamista toisille. Sinulla on sama vaikutusvalta kuin uskovalla / 

profeetalla /T.B.Joshualla, joka suorittaa palvelustehtäänsä vapauttamista toisille ihmisille. Sinulla 

on sama vaikutusvalta kristittynä. Kirjottakaa tämä muistiin. Jos olet kristitty, sinulla on sama 

vaikutusvalta uskovana kuin pastorilla/profeetalla, joka suorittaa palvelustehtäväänsä vapauttamista.

Suussa on voimaa. Sydäntemme usko vapautuu uskolla suustamme. Sinulla on sama vaikutusvalta, 

jos olet kristitty.

Avatkaa kirjanne Markus 16:17: ”Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he

ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, … ” 

Jeesus yksiselitteisesti lupasi niille, jotka uskovat Häneen, että he ajavat ulos riivaajia. Jeesus 

yksiselitteisesti lupasi niille, jotka uskovat Häneen, että he ajavat ulos paholaisia. Mitä tämä 

tarkoittaa? Se tarkoittaa, että voit vastaanottaa vapautumisen tapaamatta yhtäkään 

pastoria/profeettaa. Tiedän, että teillä on paljon kysymyksiä. Joten nyt kysymys kuuluu, miten tämä 

uskova ylipäätään on saanut demonin? Tuo on kysymys. Kyllä. Vaikka olet uskova se ei tarkoita, 

että et pystyisi tekemään vääryyttä. Se, että olet uskova, ei tarkoita, että et voisi tehdä virhettä.

Kertokaa naapurillenne: Se että olet uskova, ei tarkoita, ettet voisi tehdä vääryyttä.

Muistakaa mitä Raamattu sanoo 2.Kor.12:7: ”Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi,

on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi.”

Saatanan sanansaattaja eli paholaisen enkeli. Saatana ei tule ilman vääryyttä. Saatana ei tule ilman 

virhettä. Saatana ei koskaan kohtaa sinua, kun olet oikeassa. Kun olet väärässä, hän tulee. Koska 

vääryys on hänen ruokaansa. Ei virhettä, ei ruokaa. Ei virhettä, ei ruokaa. Ei vääryyttä, ei 

hyökkäystä. Ei virhettä, ei hyökkäystä. 

Kysymys tänään kuuluukin: voiko henkilö vapauttaa itsensä demonista? Se on kysymys. Tuo 

kysytään minulta usein: voiko henkilö vapauttaa itsensä demonista? Vastaukseni on isolla 

alkukirjaimella Kyllä! Jos olet uskova. Voiko henkilö vapauttaa itsensä demonista? Kyllä, se on 
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isolla alkukirjaimella kyllä, jos olet uskova. Jos olet uskova, sinulla on sama vaikutusvalta kuin 

uskovalla / pastorilla / profeetalla / T.B.Joshualla, joka suorittaa palvelustehtäväänsä vapauttamista 

toisille. Sinulla on sama vaikutusvalta.

Tehkää muistiinpanoja. Sinulla on sama vaikutusvalta kuin pastorilla / profeetalla / uskovalla, joka 

suorittaa palvelustehtäväänsä vapauttamista toisille. Mikä tekee sinusta uskovan? Usko 

Kristukseen! Mikä tekee sinusta uskovan? Usko Kristukseen.     Jos olet uskova ja katsomme 

2.Kor.12:7. Piikki lihassa. Piikki on hänen kipunsa, hänen sairautensa, mutta sairauden luonteella ei 

ole väliä. Sairauden luonne, olkoon syöpä, diabetes, munuaissairaus, . . ., sillä ei ole väliä. Mutta 

Raamattu sanoo vain: piikki hänen lihaansa annettiin hänelle kenen toimesta? Saatanan. Ja ennen 

kuin saatana voi antaa sinulle mitään, sinun on pitänyt tehdä vääryyttä. Ennen kuin saatana voi 

antaa sinulle mitään, sinä olet tehnyt virheen. Jos olette ymmärtäneet, nostakaa kätenne.

Raamattu selvästi ilmoittaa, että piikki on hänen lihassaan. Tuon piikin luonnetta ei ole mainittu. 

Olkoon se syöpä, diabetes, tai... ei, se on sairaus, demoni. Kuka sen antoi? Demoni [Saatanan 

enkeli]. Kyllä, demoni antoi sen! Ja ennen kuin paha henki, demoni, voi antaa sen, sinun on pitänyt 

harhautua hänen polulleen. Jos et ole hänen polullaan, se ei saa sinua kiinni. Tämän kaiken pitäisi 

osoittaa sinulle, että henkilö voi olla uskova ja tehdä virheen. Ja vääryyttä. Tämän kaiken pitäisi 

osoittaa sinulle, että itsevapautuminen: kyllä, jos olet Kristitty. Itsevapautuminen on mahdollista, 

jos olet kristitty.

Nyt, kuinka henkilö voi olla kristitty ja joutua demonin hyökkäyksen kohteeksi tai vaikutusvaltaan? 

Kuinka? Kuinka? Kuinka monta? Kuinka monta niistä on pastoreita? Kuinka monta niistä on 

piispoja? Kuinka monta? Kuinka tämä tapahtui? Hyökkäys. Jos olet Jumalan sanassa, ja se hallitsee 

suutasi, se hallitsee sydäntäsi. Ruokaa sielulle: 2. Aikakirja 12:7 : ”Kun Herra näki heidän nöyrtyvän, tuli 

Semajalle tämä Herran sana: "He ovat nöyrtyneet; minä en tuhoa heitä, vaan minä annan heidän hädin 

tuskin pelastua, eikä minun vihaani vuodateta Jerusalemin päälle Siisakin käden kautta. ” 
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T.B. Joshua – Älä kadota keskittymistäsi

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Y_bTYqNJW2c

[Laulua] Sometime discourages but not defeated...

Emmanuel – Jumala kanssamme! (Matteus 1:23)

Katsojat kotona, missä tahansa olettekin, Jeesus on siellä. Minne voisit mennä Hänen 

läsnäolostaan? Et minnekään. Jeesus on siellä! Kiitos ajastanne. Kaikki todistukset, kaikki viestit, joita 

olette tänään saaneet kuulla ja vastaanottaa koskien pelastusta [sielun pelastus eli ikuinen elämä]. Jälleen 

kerran, kerro naapurillesi: Olen pelastettu; Jeesus on minun Pelastajani.

Kaikki todistukset, kaikki viestit, joita tänään olette saaneet kuulla ja vastaanottaa koskien 

vapautusta [alkoholi, tupakka, viha, kateus, huumeet]. Kerron naapurillesi:

Olen vapaa; Jeesus on minun Vapauttajani. Kaikki todistukset, kaikki viestit, joita tänään olette saaneet 

kuulla ja vastaanottaa koskien parantumista [sairaudet]. Kerro naapurillesi: Olen parantunut; Jeesus on 

minun Parantajani. Olen täällä puhumassa ylläpidosta. Kuinka voitte säilyttää parantumisen, jonka olette 

vastaanottaneet. Kuinka voitte säilyttää vapautumisen, jonka olette vastaanottaneet. 

Kuinka voitte säilyttää pelastuksen, jonka olette vastaanottaneet. Säilyttäminen on hyvin, hyvin 

tärkeää. Jokainen voi ostaa auton, mutta kaikki eivät osaa huoltaa autoaan. Viimeiset viikot olen puhunut 
evankeliumista, koska olen havainnut, että jotkut kollegamme ympäri maailmaa, kun avaamme päivän 
sanomalehden havaitsemme, että Jumalan palvelijat (pastorit) ovat tehneet itsemurhan. Kristitty tekee 

itsemurhan? Miksi kukaan tekisi itsemurhan? Miksi pastori tekisi itsemurhan? He kantavat asetta ja 

ampuvat itsensä. Ja niin paljon tällaista. Miksi? Miksi kukaan tekisi itsemurhan? Halleluja.

Jos olet kristitty, mikä voi aiheuttaa paineen? Miksi joku on masentunut? Jos olet uskova ja 

Jeesuksen seuraaja. 

Johannes 16:33 "Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä 

on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman." 

Huomatkaa tämä: rauha. Minussa teillä on rauha. Maailmassa teillä on ahdistus. Muistakaa, että 

olette maailmassa, mutta ette ole osa sitä. Koska olette Kristuksessa, mutta elätte maailmassa. Niille

teistä, joilla on avain kieleen, te huomaatte, että tämä lause on raskaana. Jos osaatte tai yritätte 

ymmärtää lauseen tarkoituksen. Se ei ole vain sitä mitä luemme. 

Luetaan se uudelleen ja huomioikaa avainsanat: "Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi 

minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut

maailman." Huomioikaa, että siinä sanotaan "minussa teillä on rauha". Siinä ei sanota, että teillä on 

rauha. Te tiedätte, mitä ahdistus tarkoittaa. Kaikkea mahdollista. Se on nimeltään ahdistus. Kaikki 

hölmöt asiat. Ne asiat, joita et halua. Ne asiat, joista sinä valitat. Ne asiat, jotka aiheuttavat sinulle 

jännitystä ja painetta. Ajattele, mikä aiheuttaa sinulle jännittyneisyyttä ja painetta. "...mutta olkaa 

turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman." Se tarkoittaa, että se mitä näemme ja 

kysymme on jo annettu silloin. Ne ovat asioita, jotka on jo annettu. Parantuminen, jota pyydät 

itsellesi, on ongelma, joka on jo voitettu. 

Katsotaan 1.Kor.10:13 "Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus; ja Jumala on 

uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa 
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myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää."

Siinä sanotaan "yli voimienne". Meitä kaikkia kiusataan joka päivä, mutta Hän sanoo, ettei se mene 

yli voimiemme. Muistakaa se. Sanokaa: Älä kadota keskittymistäsi. Mitä ovat ne asiat, jotka saavat 

ihmisen kadottamaan keskittymisen? Ne ovat hölmöjä asioita. Hölmöt asiat jotka aiheuttavat jännitystä ja 

painetta. Ei ollut väliä sillä, mitä Jeesuksen elämässä oli menossa, Hän piti aina keskittymisensä. Sinä olet 

kristitty. Olet lukenut Raamattusi, Uuden Testamentin. Tiedät mitä tapahtui Jeesukselle. Kun hänellä

oli nälkä... ja kun hänet vietiin pois... ja mitä tapahtui Getsemanen puutarhassa. Ja mitä he sanoivat. 

Sinut on lähetetty, ei tekemään omaa tahtoasi vaan Isän tahto. Ja Hän hyväksyi sen. Ei ollut väliä, 

mitä Jeesuksen elämässä tapahtui, Hän piti keskittymisensä. Ihmiset saattoivat ylistää Häntä 

palmunoksilla - Hänen keskittymisensä säilyi samana. 

Näen joskus ihmisiä hermostuksissaan - lähes paniikissa. Kun et tiedä, minne olet menossa - 

tavoitettasi, et tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan, sinä alat panikoimaan, kun kriisi iskee. Kriisi 

kyllä tulee, mutta Raamattu sanoo, "...olkaa turvallisella mielellä, minä ole voittanut maailman." 

Mutta jos et tiedä minne olet matkalla, etkä tiedä kohdettasi, kun houkutus tulee, alat 

tarkastelemaan Jeesusta huonossa valossa.     Kun tiedät minne olet matkalla, ei ole väliä mitä sinulle 

tapahtuu puolessa välissä. Tiedättekö mitä tarkoitan puolella välillä? Se on se, missä olet ennen kuin

pääset luvattuun maahasi. MIDDLE = PUOLIVÄLI. Puolimatka. Se on paikka, missä olet ennen 

kuin pääset tavoitteeseesi - valtaistuimelle. Kun tiedät minne olet matkalla, mitä tahansa sinulle 

tapahtuu puolivälissä, se voi olla syöpä, houkutus, ahdistus, mikä tahansa, mikä tahansa, sanoo 

Raamattu. Kun tiedät minne olet matkalla, mitä tahansa sinulle tapahtuu puolivälissä, ei voi muuttaa

keskittymistäsi. 

Jumala ei ole niin kuin ihminen, joka valehtelee. Jos olet saanut ilmestyksen, jossa näet itsesi 

menossa tuolle portille, sinä pääset sinne varmasti. Mutta jos matkasi portille on mielestäsi sitä, että 

marssit punaisella matolla, olet väärässä. Jos olet saanut ilmestyksen, että tuo portti on sinun 

kruunusi, valtaistuimesi, luvattu maasi, ja jos luulet että sinä voit marssia portille punaisella matolla

etkä kohtaa ahdistusta, sairautta, houkutuksia, kärsimystä, etkä mitään kiusausta. Jumala sanoo, että 

sinä pääset portille ja sinä vain haluat marssia sinne. Kyllä, sinä pääset sinne sanoo Herra. Mutta 

Hän sanoo myös, "katsokaa olen antanut sinulle myös voiman polkea vihollisen maahan". Ja jopa 

jos juot kuolettavaa myrkkyä se ei sinua vahingoita, sen voiman Hän on antanut sinulle. Sinä poljet

käärmeitä, skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, kohtaat kiusauksia, ahdistuksia, kriisejä, 

sairautta ja Herra on antanut sinulle voiman niiden kohtaamiseen. 

Se että olet kristitty ei tarkoita, ettet kohtaisi haasteita. Kerro naapurillesi: Tulet kohtaamaan haasteita ja 

ahdistuksia. Juokse Jumalan luokse, älä juokse pois Hänen luotaan. Sen sijaan että murehdit ympärilläsi 

olevista asioista, tilanteesta, jossa olet, haasteista, ihan mistä vain - juokse Jumalan luokse. Hän on 

luvannut, ettei Hän salli sinun haasteittesi ja tilanteesi menevän sen yli, mihin olet kykenevä. Mistä tiedät, 

että ylennys on tulossa? Haasteet ovat informaatiota. Houkutukset ovat informaatiota. Jos joku suurempi 

on tulossa, toisten ihmisten hyökkäys tulee myös. Ja mitä suurempi on tuo hyökkäys, sitä suurempi lupaus 

on tulossa. Et vain voi kävellä lupauksen luokse ja ottaa sitä. Tuo hyökkäys voi olla sairaus, rajoitus, 

pettymys, houkutus. Jos olet kristitty, muista että Jumala on uskollinen. Jos olet Hänen kanssaan ja Häntä 

varten totuudessa ja uskossa, Hän ei koskaan salli haasteittesi, tilanteesi tai houkutuksesi menevän 

yli sen mihin kykenet. 
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Kun valtio kohtaa kriisin, valtion pitäisi tietää, että sen tulevaisuus on huonompi kuin syntimme. 

Eikä yksikään valtio kävele punaista mattoa pitkin parempaan tulevaisuuteen kohtaamatta 

suurempia haasteita. Jokainen suuri valtio ja edistynyt valtio, voimakas valtio tänään, on kohdannut 

hyökkäystä [ja meni sen läpi], ennen kuin pääsivät kohteeseensa. Tilanne jonka kohtaat - olet 

paikallasi - et liiku eteenpäin etkä taaksepäin, koska sinä väistät haasteita; meidän Jumalamme ei 

ole Jumala joka väistää haasteita. Olen täällä tänään, koska minun keskittymiseni ei ole muuttunut 

kaikkien näiden haasteiden ja tilanteiden keskellä. Sinä voit myös olla siellä, oman maailmasi 

keskipisteessä. Tiedän mihin olen menossa. Minä pääsen sinne, jos jatkan uskomista Häneen 

enemmän haasteiden keskellä. 

Hylkäämme paikkamme, kun haaste tulee. Ylistämme vähemmän, kun ongelmat tulevat. Alat 

valittamaan, miksi minä. Alat vertaamaan itseäsi toisiin - tuo mies on kristitty ja hän menee 

juopottelemaan,... ja kaikkea sitä. Mutta minä olen ylistänyt Jumalaa totuudessa ja hengessä. Miksi 

kohtaan näin paljon vastustusta? Kristitty joka mittaa kristityn elämäänsä tilanteensa perusteella, ei 

koskaan pääse tavoitteeseensa. Jos jatkat kristityn elämäsi mittaamista tilanteesi perusteella, et 

koskaan pääse tavoitteeseesi. Mittaat uskoasi sen perusteella, mikä on kulloinenkin tilanteesi. Kun 

tilanne tulee, sallit sen ohjata itsesi harhaan koko ajan; sinä annat tilanteesi vaikuttaa sinun ja 

Jumalan väliseen suhteeseen, kun sen tilanteen tarkoituksena on valmistaa ja vahvistaa sinun 

intohimoasi Jumalaa kohtaan. 

Kysy naapuriltasi: Mikä on tilanteesi? 

Se että olet kristitty, ei tarkoita, ettetkö voisi olla sairas. Kun tilanteet ja haasteet tulevat, älä juokse 

Jumalan luota, juokse Jumalan luokse. 

Kerro naapurillesi: Kun tilanteet ja haasteet tulevat, älä juokse Jumalan luota vaan juokse Jumalan 

luokse. 

[Laulua...]

Halleluja. Voitte istuutua. 

Sen sijaan että murehditte asioista ympärillänne, murehdit tilannettasi, joka luo stressiä ja jännitettä,

juokse Jumalan luokse. Tämä maailma on täynnä häiriötekijöitä. 

Sano naapurillesi: Tämä maailma on häiriötekijöitä täynnä. 

Ne häiriötekijät voivat maksaa sinulle sairautena, kehittymisesi rajoittumisena, työttömyytenä... 

Haluat juosta tähän suuntaan, häiriötekijä vetää sinua toiseen. Haluat juosta suoran kilpailun. Se on 

sitä, mitä Jumala haluaa meidän tekevän - juoksevan suoran kilpailun. Mutta kun sairaus tulee, 

juokset kovaa vauhtia suoraan. Mutta kun päänsärky tulee, joudut pysähtymään. Jos pystyt 

juoksemaan päänsärystä huolimatta, vauhtisi hidastuu joka tapauksessa. Se on häiriötekijä. Mikä 

aiheutti häiriötekijän - päänsärky. Alat juoksemaan, alat juoksemaan kovaa vauhtia eteenpäin ja 

sinulle tulee puhelu. Saat kuulla että jotain ikävää on tapahtunut. Mikä aiheutti häiriön? Huonot 

uutiset. Tämä maailma on täynnä häiriötekijöitä ja 24/7 tietovirta saa yksilön pois uraltaan. 

Tilanteesi aiheuttaa sinulle häiriötä. 

Sen sijaan että murehtisit asioista ja tilanteestasi, juokse Jumalan luokse, koska niin kauan kuin elät,

sinulla on se mahdollisuus. Ei tarkastusta, ei ylennystä. Ei testiä, ei ylennystä. Sinun testisi voi olla 

sairaus, ahdistus, takaisku, pettymys jne. Mikä on sinun oma testisi? Jeesusta testattiin 40 päivän ja 

yön paaston jälkeen, kun Hän tuli takaisin vuorilta. Eikä kenessäkään ole ollut vastaavaa voitelua, 
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Hänessä oli niin suuri voitelu ja kuitenkin saatana tuli houkutuksineen. Saatana ei tullut silloin, kun 

Jeesus oli menossa erämaahan. Saatana tuli kun Jeesus päätti 40 päivän ja yön paastonsa. Ja 

Hänessä oli suuri tuli. Ja saatana tuli tuon tulen ääreen ja puhui Jeesukselle. Ja Jeesus tiesi siinä 

tilanteessa haasteensa. Jeesus oli nälkäinen. Saatana ei tule luoksesi ilman, että olisi tarkkaillut, 

millaisissa haasteissa parhaillaan olet. Jos olet sairas, saatana tulee sen sairauden kautta ja alkaa 

puhumaan sinulle - sinä tiedät kuolevasi. Saatana sanoo, katso tuota henkilöä, hänellä on sama 

sairaus kuin sinulla. Ja saatana tappaa hänet. Saatana sanoo sinulle, katso tuota henkilöä, jolla on 

sama sairaus kuin sinulle. Ja sitten saatana tappaa tuon henkilön. Ja saatana jopa haluaa lähettää 

luoksesi lääkärin, joka vahvistaa, että olet kuolemassa. Lääkäri vahvistaa, että sinulla on sama 

sairaus kuin noilla 4-5 henkilöllä, jotka juuri kuolivat samaan sairauteen. Vaikka sinun sairautesi ei 

ole sama kuin noilla toisilla oli, sinä alat uskoa olevasi kuolemassa. 

Et pääse millään karkuun paholaista. Kysyt lääkäriltä neuvoa, ja hänkin antaa kuolemantuomion. Se on 

saatanan ääni. Saatana tulee sinun oman heikkoutesi kautta. Niin paholainen tuli myös Jeesusta 

kiusaamaan ja sanoi Hänelle, että hyvä, jos olet Jumalan Poika niin... minä annan sinulle kaiken tämän 

minkä näet, jos kumarrat minua. Meidän Pelastajamme ei ollut epätoivoinen, Hän oli nälkäinen, mutta Hän 
ei ollut epätoivoinen saadakseen ruokaa. Mutta sinä, sinä olet aina epätoivoinen löytääksesi ratkaisun. 

Sano naapurillesi: Pelastaja oli nälkäinen, mutta Hän ei ollut epätoivoinen saadakseen ruokaa.

Mutta sinä olet aina epätoivoinen ja kun olet epätoivoinen ratkaisun löytymiseksi, ja jos olet 

epätoivoinen minkä tahansa suhteen, sinua voidaan houkutella. Epätoivoisuus on haaste, joka 

sinulla on tällä hetkellä. Sinä et odota Jumalan aikaa, sinä et kysy Jumalalta, että mikä on tämän 

epätoivon tarkoitus? Epätoivo tarkoittaa miestä, joka ei koskaan sano: "Kiitos Jeesus!" vaan aina 

pyytää: "Anna minulle, anna minulle!". Jos on rukouksen aika, sinä sanot, "Jumala minulla on 

kipua. Paranna minut!" Mutta sinä olet tyystin unohtanut ne parantumiset, joita olet vastaanottanut 

menneisyydessäsi. Sinä heräät aamulla ja kävelet isäsi huoneeseen ja sanot: "Tarvitsen rahaa, minun

pitää päästä tuonne." Seuraavana päivänä uudelleen: "Isä, minulla on päänsärky." Isäsi sanoo, ettet 

koskaan sano "Hyvää huomenta!" Sinä jatkat kysymästä: "Anna, anna, anna, ..." Sanavarastossasi ei

ole sanaa "hyvää huomenta". 

Samaan tapaan kysy itseltäsi, kuinka monta kertaa aloitat sanomalla "Kiitos Jeesus", ennen kuin 

pyydät jotain? Kysy naapuriltasi: Kuinka monta kertaa aloitat sanomalla "kiitos Jeesus siitä, mitä olet 

tehnyt elämässäni; kiitos Sinulle, Jeesus, että pidät minut hengissä; Kiitos Jeesus", ennen kuin pyydät, mitä

olet Häneltä kysymässä? Epätoivo ei salli sinun sanovan "kiitos Jeesus" ennen kysymystä. 
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