Understanding prophecy and this year #1
Profetian ymmärtäminen ja tämä vuosi, osa 1
Hei kaikki,
Kun ollaan uuden vuoden alussa, jokaisen mielessä on päällimmäisenä se, mitä Jumala sanoo
vuodesta 2015. Internet tulvii 'sanoja Jumalalta' koskien kaikkea mahdollista lähtien
mysteeriplaneetta Nibirun maan ohittamisesta aina Kalifornian valtamereen putoamiseen,
Israelin sotimaan lähtemiseen, Yhdysvaltain talouden luhistumiseen ja niin moneen muuhun
asiaan.
Kuinka kristitty voisi tietää mikä on aitoa, mikä on markkinointia, mikä on lihasta, ja
lopultakin sitä, mitä Jumala todella sanoo kansalleen? Ennen kuin vastaan tuohon viimeiseen
kysymykseen siitä, mitä Hän todella sanoo, joitakin perussääntöjä Hänen teidensä
tuntemiseksi:
Ensimmäinen asia: MINÄ OLEN
Tämä on läksy jokaiselle, jolle Herra on koskaan näyttänyt jotakin tulevaa koskien heidän
omaansa tai toisten elämää, ja moni elämä on joutunut perikatoon ja monta ankaraa läksyä
opittu, koska ei toimittu tämän periaatteen alaisena. Herra on MINÄ OLEN, mikä merkitsee,
että Hän on aina nykyhetkessä.
Sen tähden kun Hän paljastaa jotakin hengellesi jostakin asiasta tai joku antaa sinulle
profeetallisen sanan tai aistit jotakin tulevaa jotakuta toista ihmistä koskien, se tuntuu siltä
kuin NYT. Se johtuu vain siitä, että HÄN on NYT, MINÄ OLEN, aina nykyhetkessä oleva Hän.
Mutta se ei tarkoita, että sinun on määrä tehdä tuo asia nyt ja heittää pois terve järki ja
suunnittelu.
Apt. 26:13-18:ssa Paavali kertoo todistuksensa kuningas Agrippalle ja siteerasi sitä, mitä
Herra kertoi hänelle päivänä, jolloin ilmestyi hänelle Damaskoksen ulkopuolella: "…Minä olen
ilmestynyt sinulle tätä tarkoitusta varten… ja sinä tulet olemaan niiden asioiden todistaja,
jotka olet nähnyt ja joihin liittyen Minä tulen ilmestymään sinulle myöhemmin… ja
vapauttamaan sinut ihmisistä ja pakanoista, joiden luo Minä nyt sinut lähetän…"
Mutta kesti vähintään 10 vuotta ennen kuin hän meni pakanoiden luo
Hän vietti kolme vuotta Arabiassa saaden ilmestystä, ja SITTEN meni tapaamaan Pietaria.
Luukas tiivistää Apt. 9:n lukijoidensa tähden, mutta Paavali kertoo kolmen vuoden kuluneen,
ennen kuin hän tapasi Pietarin ja apostolit. Ja oli noin seitsemän lisävuotta myöhemmin
ennen kuin hän alkoi palvelutyönsä pakanoille. (Gal. 1:13-18, Apt. 9:22-28, 13:46-48; Apt. 9
oli noin 35 jKr, Apt. 13:46 noin 45 jKr.)
Tiedän eräästä naisesta, joka meni Hong Kongiin, koska Jumala oli kertonut kutsuneensa
hänet sinne ja vastoin kaikkien neuvoa hän meni ilman rahaa, ilman taloudellista tukea ja
päätyi soittamaan seurakunnalle saadakseen lentolipun kotiin kaksi kuukautta myöhemmin.
Oliko hänet kutsuttu? Ehkä, mutta hänen olisi pitänyt antaa asian kehittyä ymmärtäen, että
sen kertoi hänelle MINÄ OLEN, aina nykyhetkessä oleva Hän. Mutta Hän ei tarkoittanut, että
naisen täytyi mennä juuri silloin, Hän ei odottanut tai halunnut naisen heittävän pois tervettä
järkeään. Oli naisen vastuulla hankkia tuki itselleen ja Hän olisi auttanut naista, mutta nainen
oli ylimielinen ja toimi välittömästi ja kärsi sen tuloksena.

Emme yritä saada asioita tapahtumaan, emme yritä auttaa Jumalaa koska luulemme
selvittäneemme, kuinka se tapahtuu, meidän on määrä käyttää tervettä järkeä ja sallia
Hänen ohjata askeleitamme.
Tiedän ihmisiä, jotka ovat jättäneet hyväpalkkaiset työnsä, koska Jumala puhui heille, että
Hänellä on heille toinen paikka joka merkitsisi ylennystä tai Hän sanoi, että heidät on
kutsuttu palvelutyöhön – ja se tuntui siltä kuin NYT – niinpä he jättivät työnsä ja kituivat
hämmennyksessä ja taloudellisessa kurimuksessa ihmetellen, mitä Jumala oli heille tekemässä
– HE olivat 100% väärässä, koska he ylihengellistivät Hänen sanomansa siihen pisteeseen
saakka, että he panivat pois terveen järjen.
Joten kun jollakulla on profetia sinulle, tai hän sanoo sen olevan maailmalle tai maalle,
ymmärrä, että se tuntuu kuin JUURI NYT, välitön, tapahtumaisillaan. Muista, että Herralle
'pian' on meille usein vuosia tai vuosikymmeniä. VT:ssä Hän varoitti Israelia tuhosta 150 vuotta
ennen kuin se itse asiassa tapahtui, mutta se tuntui siltä kuin 'nyt'.
Toinen juttu: profetia on lineaarista
Tarkoitan sitä, että Ef. 3:3-6:ssa Paavali puhuu siitä, kuinka mysteeri, joka pidettiin salaisena
maailman perustamisesta lähtien, mutta on nyt paljastettu apostoleille ja profeetoille, että
pakanat tulisivat olemaan liiton kansaperijöitä. Voitteko kuvitella? Paavali sanoo, että
pakanoiden pelastuminen oli mysteeri, jota ei paljastettu ennen kuin Helluntaina!
Tämä mysteeri mainitaan useita kertoja, Room. 16:25-26, Kol. 1:26-27 niiden joukossa.
Yksi suosikkijakeistani: "Kristus teissä, kirkkauden toivo" on asiayhteydessä, jossa puhutaan
siitä, että pakanoilla on Kristus heissä, minkä Paavali sanoo olevan ilmestys mysteeristä, joka
kerran pidettiin salassa aikakausilta ja sukupolvilta.
Se merkitsee sitä, että kaikki profetia Vanhassa testamentissa näyttää menevän suoraa linjaa
eikä mitään ole seurakunnassa siinä välissä – se on lineaarista. Esimerkiksi Hesekiel 36 ja 37
profetoivat Isralin tulemisesta valtioksi tulemisesta jälleen, sitten luvut 38 & 39 kertovat
maailmansodasta, jossa Israel ja sen liittolaiset taistelevat tulevaisuuden Venäjää ja sen
liittolaisia vastaan, ja sen jälkeen välittömästi luvussa 40 nähdään Tuhatvuotisen valtakunnan
temppeli ja Messias hallitsemassa maapalloa.
Jossakin kohtaa siinä on noin 2000 pakanoiden pelastumisen vuotta, mutta Hesekielille ei
tuota paljastettu, joten se mitä Herra kertoo hänelle, on suoralla linjalla ilman että on
aavistustakaan jakeiden välissä olevista tapahtumista, joskus jakeiden välissä ollessa
kokonaisia vuosisatoja.
Toinen esimerkki
Jeesuksen ensimmäinen viesti on Lk. 4:18-23:ssa. Hän siteerasi Jesaja 61:1-2:a lopettaen
keskellä virkettä: "… ja saarnaamaan Herran otollista vuotta." Ja Hän istuutui ja sanoi: "…
tänä päivänä tämä kirjoituksen kohta on täyttynyt." (suomennos tässä)
Mutta jos luette Jes. 61:1-2, havaitsette Hänen lopettaneen keskellä virkettä: "…
saarnaamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme koston päivää, ja lohduttamaan
niitä jotka surevat (koston päivän jälkeen)." Miksi Jeesus lopetti keskellä virkettä
sanoakseen, että Hän täytti otollisen Herran vuoden, mutta ei jatkanut virkettä loppuun
koskien meidän Jumalamme koston päivää?

Hän lopetti, koska Hän ei voinut paljastaa, että Herran otollisen vuoden ja meidän
Jumalamme koston päivän väliin oli sijoitettu 2000 vuoden aika pakanoiden tulla osaksi
liittoa. Se oli yhä mysteeri, joka pidettiin Isän omassa tiedossa Helluntaihin saakka.
Niinpä Jeesus siitä syystä lopetti keskellä virkettä. Ajatelkaapa nyt – satojen vuosien ajan
hurskaat juutalaiset olivat väitelleet Jes. 61:1-2:sta koskien tätä yhtä ainutta päivää, Herran
otollisen vuoden päivää ja meidän Jumalamme koston päivää. Opetuksia laadittiin,
'ilmestystä' tuosta jakeesta levitettiin – ja se kaikki tehtiin virheellisesti koska Isä ei ollut
paljastanut 2000 vuoden aukkoa keskellä virkettä. He tekivät johtopäätöksiä perustuen
osittaiseen informaatioon. Pitäkää kiinni tuosta ajatuksesta…
Antakaapa kun sidon yhteen kaiken tähän mennessä käsitellyn...
Samalla tavalla, kun Isä salasi ihmiskunnalta sen, että Hän tulisi avaamaan liittonsa Israelin
kanssa kaikille kansakunnille, kenelle tahansa, joka vastaa uskossa, niin Hän on myös
pidättänyt Omassa tiedossaan tempauksen ja Kristuksen toisen tulemisen ajankohdan – Jeesus
kertoi meille selvästi, ettei kukaan tiedä sitä hetkeä eikä päivää, eivät enkelit, ei edes Hän,
vaan Isä yksin. Ja samalla kun tempaus on kerrottu ennalta pasuunansoiton juhlassa, Israelin
viidennessä festivaalissa ja ensimmäisessä syksyn festivaaleista, ei sanota koska tuo
tapahtumaa tulee tapahtumaan. (Matt. 24:36, Apt. 1:7)
Se merkitsee, että profetia, josta kuulemme meidän päivinämme koskien lopun aikoja, on
myös lineaarista – Hän hyppää suoraan tempauksen ja toisen tulemisen yli, koska näiden
tapahtumien ajoitusta ei ole paljastettu ihmiskunnalle.
Sen tuloksena monet opettajat huomaavat tänään, kuten kaukaisten aikojen rabbit
väittelemässä Jes. 61:stä – he tekevät johtopäätöksiä ja saavat ihmiset olemaan aivan
tohkeissaan asioista, jotka pidetään salaisina Isän tiedossa, eikä heillä ole aavistustakaan
siitä, että profetiassa on aukkoja, koska Isä pidättää nuo asiat Itsellään. Opettajat, jotka
tekevät johtopäätöksiä tuollaisten asioiden ajoituksesta erehtyvät yhtä lailla kuin nuo rabbit
Jesajasta Jeesukseen, koska heillä myös on osittaista informaatiota eikä heidän pitäisi tehdä
johtopäätöksiä tai laatia olettamuksia.
Pysytelkää poissa lopun aikojen saarnaajien luota, jotka tekevät johtopäätöksiä ajoitukseen
liittyen, koska he tekevät niin osittaisen informaation pohjalta. Muistakaa, Hänelle joka on
MINÄ OLEN, kaikki asiat ovat välittömiä. Mutta Isän teissä epäviisaat vetävät hätiköityjä
johtopäätöksiä, jotka aiheuttavat huolta, pelkoa ja hämmennystä. Jaakob sanoo
hämmennyksen olevan ihmisen/maailman viisautta, Jumalan viisaus on puhdasta ja
rauhallista. Pysytelkää rauhassa.
Siispä Kalifornia saattaa pudota valtamereen. Ja ehkä Yellowstonen kansallispuisto räjähtää
ja pyyhkii pois suurimman osan Yhdysvaltoja ja ehkä St. Louisissa ja Memphisissä on suuren
luokan maanjäristys, mutta profetia on lineaarista – se voisi tapahtua ahdistuksen ajassa, se
voisi tapahtua toisen tulemisen ajankohtana. Se voisi tapahtua Tuhatvuotisen valtakunnan
lopussa, kun maa tehdään uudeksi tulella – me vain emme tiedä.
Kertoopa Herra sinulle jotakin omaa elämääsi varten tai jonkun toisen elämää varten tai kyse
on profeetallisesta sanasta tai unesta maatasi varten, tajua se, että jopa ilmestys
hirvittävistä tapahtumista, jos se on Hänen antamansa, on kietoutunut rauhaan. Ja se saattaa
tuntua siltä kuin NYT, mutta tajua, että Hän on MINÄ OLEN; niin että se on normaalia. Käytä
viisautta, pysyttele rauhassa, ja enemmän ensi viikolla… siihen saakka, siunauksin!
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Understanding prophecy and this year #2
Profetian ymmärtäminen ja tämä vuosi, osa 2
Hei kaikki,
Olen kertomassa siitä, kuinka ymmärtää modernia profetiaa kertoen viime viikolla siitä kuinka
Herra on MINÄ OLEN, aina nykyhetkessä oleva Hän, mikä merkitsee sitä, että kun Hän kertoo
meille jotakin, se tuntuu siltä kuin NYT ja välittömältä. Tämä johtuu siitä, koska Hänen aina
nykyhetkessä olemisen maailmassaan se on NYT, niinpä kun Hän puhuu meille, tuntuu siltä
kuin se asia tulee tapahtumaan välittömästi.
Ja kerroin siitä, kuinka profetia on lineaarista. Kun asioita on pidätetty Isän tietoon eikä
paljastettu ihmiskunnalle, profetia hyppää yli sen mitä ei ole paljastettu, eikä meillä ole
aavistustakaan mihin nuo mysteerit sopivat.
Seuraava – profetian ei täydy tapahtua jotta se olisi ollut todellinen
Yksi ohjeista muinaisessa Israelissa koskien sitä, että jokin profetia oli Herralta, oli se, että
mitä sitten profetoitiinkin, se todella tapahtui, kuten edeltäkäsin oli kerrottu, mutta tuo ei
ole ainoa ohje.
Mooses – 2. Moos. 3:16-17:ssa Herra käski Moosesta palavan pensaan luona palata Egyptiin,
koota vanhimmat ja kertoa heille, että Hän tulee viemään heidät Luvattuun maahan:
"…maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä."
Tuon puhui Herra suoraan Moosekselle ja sen jälkeen Israelin vanhimmille ja sen jälkeen
kansalle – eikä se koskaan tapahtunut. Jokainen tuon profetian kuullut kuoli autiomaassa
saavuttamatta koskaan Herran lupaamaa maata. (Vain Joosua ja Kaaleb näkivät sanan
täyttyvän.)
Joona – Joona 3:40:ssa Joona profetoi, että Ninive tulee tuhoutumaan 40 päivässä, mutta
tiedätte tarinan. He tekivät parannuksen ja kun Herran näki heidän katumuksensa, Hän
muutti mielensä, mikä vihastutti Joonan.
Jesaja – Jes. 38:1:ssa kuningas Hiskia on sairas ja Jesaja profetoi hänelle: "Näin sanoo Herra:
Toimita talosi; sillä sinä kuolet etkä enää parane." Mutta kuningas kääntää kasvonsa seinää
vasten ja ajaa asiaansa jotta eläisi ja jakeeseen viisi tultaessa Herra muuttaa mielensä ja
käskee Jesajaa kertomaan Hiskialle, että Hän lisää 15 vuotta tämän elämään.
(On ironinen käänne, että 2. Kun 31:1 kertoo Hiskian pojan Manassen olleen 12 vuotta vanha
kun hänestä tuli Juudan kuningas Hiskian kuollessa, mikä merkitsee hänen syntyneen Hiskian
elämän viimeisen 15 vuoden aikana. Vaikka Manasse teki parannuksen elämänsä * lopussa, hän
oli paha kuningas ja sahautti Jesajan kahtia*, mikä merkitsee sitä, että se, joka profetoi
hänen isänsä elämän pidentymisen niin että Manasse voi saattoi edes syntyä, joutui tuon
sanan uhriksi. Sellaista on elämä Herrassa, ne joiden luo meidät usein lähetetään, ovat
vähiten kiitollisia ja joskus jopa näkemät meidät vihollisina, vaikka he ovat Jumalan armon
vastaanottajia meidän välityksellämme.) * 2. Aikak. 33:11-19, * Hepr. 11:37

Olivatko nämä profetioita Herralta? Kyllä. Mutta huomatkaa, mikseivät ne koskaan
toteutuneet – sen tähden kuinka ihmiset reagoivat noihin sanoihin. Ensimmäisessä tapauksessa
ihmiset eivät nähneet niitä lupauksia, jotka heille oli annettu, koska he jättivät Herran
seuraamisen. Kahdessa muussa tapauksessa ihmiset tekivät parannuksen, kun he kuulivat
heille osoitetut sanat.
Ja lisätkää tämä soppaan...
Apt. 27:10:ssa Paavali on vanki, joka on astumassa Roomaan matkalla olevaan laivaan. Hän
havaitsee hengessään, että jos he nostavat purjeet, he tulevat menettämään laivan, lastin ja
elämänsä ja hän kertoo heille, ettei tule nostaa purjeita. He eivät ota häntä huomioon ja
hirvittävä myrsky iskee laivaan ja juuri kun kaikki toivo on mennyttä…
Paavali kertoo heille jakeissa 22-31, että enkeli seisoi hänen vierellään yöllä ja kertoi hänelle,
että vaikka he tulisivat menettämään laivan ja lastin paljastetun mukaisesti, mutta Isä oli
säästänyt kaikkien 276:n laissa olevan hengen. Se merkitsee sitä, että se mitä Paavali oli alun
perin havainnoinut koskien heidän elämänsä menettämistä, oli itse asiassa ilmestys Isältä
koskien sitä, mitä paholainen oli heille suunnitellut, ja Isän puuttumisen kautta tuo
suunnitelma pysäytettiin.
Herralta tulevia nykyajan sanoja varten
Henkilökohtaisella tasolla monilla hyvää tarkoittavilla kristityillä on ollut sellainen kokemus
kuin Paavalilla, jolloin Isä on paljastanut heille jotakin paholaisen suunnittelemaa, ja sitten
he menevät kertomaan jollekulle: 'Jumala kertoi minulle' (Epätarkkaa, he vain havaitsivat
jotakin hengessään). Sitten sitä ei tapahdu ja he ihmettelevät, kuulivatko he väärin.
Monet uskovat eivät ole riittävän kokeneita Isän teillä tietääkseen, koska kyse on Pyhästä
Hengestä, joka yrittää näyttää heille vihollisen suunnitelman, vai onko kyse itse vihollisesta,
joka yrittää pelotella heitä. Koska heidän havaitsemansa on kielteistä, he ajattelevat sen
täytyvän tulla paholaiselta ja he nuhtelevat Pyhää Henkeä – tajuamatta, että kyse on Isästä,
joka yrittää paljastaa vihollisen suunnitelman ja yrittää saada heidät pyytämään Häntä
puuttumaan asiaan.
Nykyajan profetia ja maailmantapahtumat
Kuullessani joitakuita nykyään julkaistavia maailmantapahtumia koskevia profetioita tunnistan
joidenkuiden noista ihmisten julkisuuteen kertomista profetioista olevan sellaisia, että niissä
on itse asiassa kyse sellaisen informaation jakamisesta, jota Isä on antanut sitä varten, että
Häntä pyydettäisiin puuttumaan asiaan, niin ETTEIVÄT nuo tapahtumat toteutuisi, mutta eivät
nuo ihmiset eivätkä heidän kuulijansa ymmärrä sitä.
Ensimmäinen tehtävä kenelle tahansa, joka vastaanottaa sanan tulevaisuuden tapahtumaa
koskien, on rukoilla. Heidän tulee määritellä se, onko tuo tapahtuma kiveen hakattu eikä sitä
voi muuttaa, tai jos se tapahtuu, mutta se kuinka se tapahtuu, voidaan muuttaa, tai jos se
voidaan pysäyttää kokonaan.
Esimerkiksi...
Matt. 24:15:ssä Jeesus vahvistaa jotakin, mistä Daniel* profetoi: Antikristukseksi identifioitu
mies tulee astumaan Jerusalemin temppeliin seitsenvuotisen rauhansopimuksen puolivälin
kohdalla ja kääntyy Israelia vastaan. Jeesus sanoi, että kun ihmiset näkevät sen, heidän tulee
lähteä ulos Jerusalemista ja suunnistaa kukkuloille erämaassa. Jakeessa 20 Hän sanoo: "Ja
rukoilkaa, ettei matkanne tapahdu talvella eikä sapattina…" * Dan. 9:27

Huomatkaa, että tuo tapahtuma, Antikristuksen tulo temppeliin, on kiveen hakattu – se tulee
tapahtumaan! Mutta Jeesus sanoi, että rukoilkaa, ettei se tapahdu talvella eikä
sapattipäivänä – voidaan rukoilla vuodenajan muuttamiseksi suotuisammaksi matkustamiselle
ja päivän muuttamiseksi toiseksi kuin sapatti, jolloin Israelissa on matkustusrajoituksia.
Yhteenveto
Tähän mennessä olen kertonut kuinka Herra on MINÄ OLEN, niinpä kaikki mitä Hän paljastaa
tai puhuu meille tuntuu siltä, kuin se tulisi tapahtumaan välittömästi. Olen kertonut kuinka
silloin kun asiat pidätetään Isän tiedossa, profetia hyppää yli sen, mikä on kätketty, mikä
aiheuttaa sen, että asiat näyttävät meistä olevan kaikki yhtä profetoitujen tapahtumien
rikkoutumatonta linjaa, kun itse asiassa voi olla vuosia tai tapahtumia, jotka Hän on
sijoittanut väliin pitkin matkaa.
Olen kertonut kuinka profetia saattaa olla Jumalalta, muttei koskaan toteudu sen johdosta,
kuinka ihmiset tuohon sanaan reagoivat. Sekä sydämen kovuus että katumus saattavat merkitä
sitä, että Herra muuttaa mielensä eikä se, mikä edeltäpäin kerrottiin, ehkä koskaan tapahdu.
Olen nähnyt kuinka useat kerrat vihollisen suunnitelma paljastetaan ihmisille, koska Isä
haluaa puuttua tilanteeseen ja puuttuukin jos pyydetään, mutta jotkut eivät ymmärrä ja
aikaansaavat pelkoa Kristuksen ruumiissa kertomalla näistä tapahtumista sanoen, että nämä
asiat tulevat aivan varmasti tapahtumaan.
Ja olemme nähneet kuinka asioita, jotka aivan varmasti tulevat tapahtumaan, voi muuttaa
ajoituksen osalta vain rukouksen kautta.
Mitä uskovan tulee tehdä? Ketä uskoa?
Kuinka me tiedämme, onko se mitä kuulemme tai joku toinen sanoo kuulleensa tai nähneensä,
Jumalalta? Kuinka me tiedämme, onko se kiveen hakattu vai voidaanko se muuttaa? Onko se
ilmestys Isältä siitä mitä paholainen on suunnitellut?
Tuota ensi viikolla - kuinka tietää onko jokin profetoitua asia Jumalalta, ja sen jälkeen
minkälainen ilmestys se on? Siihen saakka siunauksin,
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Understanding prophecy and this year #3
Profetian ymmärtäminen ja tämä vuosi, osa 3
Hei kaikki,
Olen puhunut siitä, että meidän päivinämme annettu profetia maailman tapahtumista saattaa
tapahtua tulevina kuukausina ja vuosina. Kysymys on: kuinka reagoimme, kun tunnettu puhuja
sanoo Jumalan näyttäneen hänelle, että Kalifornia putoaa valtamereen ja Meksikon Baja
Californian niemimaa tulee saareksi ja valtameri täyttää Kalifornian keskuslaakson?
(Esimerkiksi)

Miten meidän tulee reagoida profetioihin, jotka puhuvat pian tulevasta Yhdysvaltain ja
maailman talouden romahtamisesta, mellakoista ja laittomuudesta? Tuleeko meidän
varastoida ruokaa ja vettä? Kuinka saamme Jumalan viisauden näissä asioissa?
Pyhä Henki ja sinun henkesi
Jeesus sanoi: " Kun totuuden Henki on tullut, Hän tulee opastamaan teidät kaikkeen
totuuteen, koska Hän ei tule puhumaan sellaista joka on Hänestä Itsestään, vaan mitä tahansa
Hän kuuleekin, Hän tulee puhumaan teille, ja Hän tulee näyttämään teille tulevia asioita."
Joh. 16:13 (suomennos tässä)
Paavali vahvistaa tämän 1. Kor. 2:9-12:ssa sanoen, että: "Mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva
kuullut, minkä Jumala (Isä) on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Jumala on
paljastanut nämä asiat meille Henkensä kautta sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin…
Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan Henki… olemme saaneet
Pyhän Hengen, että tietäisimme, mitä Jumala Isä on meille lahjoittanut."
Tämä on tärkeää, koska...
Jeesus sanoi Pyhän Hengen olevan totuuden Hengen. Se merkitsee sitä, että jos rukoilet
itsellesi Mercedestä, mutta Isä on antanut sinulle Volkswagenin, Pyhä Henki tulee kertomaan,
että VW on annettu. Hän kertoo tarkan totuuden sellaisena kuin Isä sen julistaa.
Jos julistaja sanoo jotakin, joka on vallalla olevaa hullutusta ja kaikki ympärilläsi sanovat 'Niin
ja aamen', mutta hengessäsi on murhe siitä, että julistajan sanoma on väärin, Hän kertoo
totuuden riippumatta siitä kuka tuo julistaja on. Jos sanot jotakin, mitä sinun ei pitäisi sanoa,
ja tunnet murhetta sisälläsi, mutta pääsi ei tiedä lainkaan, mitä sanoit väärin, Hän, Totuuden
Henki, tekee sinulle tiettäväksi, että sanomasi oli väärin (ja jos vietät aikaa kysyen Isältä mitä
se oli, Hän tulee paljastamaan sen sinulle).
Ja jos sinulla on rauha hengessäsi sellaisen päätöksen tekemisen suhteen, joka vie sinut
tiettyyn suuntaan, mutta pääsi on täynnä kysymyksiä, rauha on Isän viestintää sinulle Hänen
Henkensä kautta siitä, että se on tosiaankin se suunta, johon sinun tulee mennä ja taivas on
määrännyt rauhan sinulle.
Rauhan seuraaminen
Uskossa vaeltaminen pitää yleensä sisällään tuon rauhan seuraamisen silloinkin kun mieli ja
tunteet vellovat ja etsivät yksityiskohtia. Jos hengessäsi on rauha, niin sitten sinun täytyy
kontrolloida ajatuksiasi ja tunteitasi ja keskittää ne tuohon sisäiseen rauhaan.
Rauhan antaminen henkeesi on Pyhä Henki kertomassa sinulle tarkalleen sen, mitä Isä on
valmistanut sinua varten, ja tuo rauha on Isän mielipide käsillä olevasta asiasta – jos on rauha,
ole rauhassa.
Se merkitsee, että kun kuulet sotien melskettä ja tietoja sodista, romahtavasta taloudesta ja
hirvittävistä asioista, jotka tulevat maan kansoille, ja ihmettelet, mitä sinulle tulee
tapahtumaan, siirrä välittömästi huomiosi keskittymään siihen, mitä hengessäsi on. Koetko
rauhaa, vai onko jotakin mikä todistaa ja sanoo, että se koskee sinua?
Viisaus Jumalalta tuntuu kuin...
"Viisaus joka tulee Jumalalta, on tämän kaltaista: ensiksikin se on puhdasta. Se on myös
rauhaisaa, lempeää ja sopuisaa." (Jaakob 3:17, ERV-käännös, suomennos tässä)

Jumalan viisaus on puhdasta ja rauhaisaa ja lempeää. Niinpä kun sinulla on ilmestystietoa
jostakin pahasta mikä on tapahtumaisillaan, miltä se tuntuu? Olen havainnut, että vaikka
ilmestys Isältä olisikin jostakin pahasta, tuo ilmestys on kietoutunut Hänen rauhaansa. Tuo
rauha, kuten yllä sanoin, on Pyhä Henki sanomassa Hänen saaneen Isältä ja Herralta sen, että
kaikki tulee olemaan okei, kaikesta huolehditaan ja armo on annettu. Jos Hän panee rauhan
henkeesi, se on taivaan sana sinulle sanomassa, että Isällä on homma hoidossa!
Viisaus maan päältä tuntuu kuin...
"Tämä viisaus ei ole ylhäältä, vaan on maanpäällistä, pirullista, aistillista (aisteihin
suuntautunutta, ei suuntautunutta Jumalan henkeen). Sillä missä on kateutta ja riitaa, siellä
on hämmennystä ja kaikenlaista pahaa." (Jaakob 3:15-16, Kuningas Jaakon käännös,
suomennos tässä)
Huomaa maanpäällisen viisauden määreet – aisteihin suuntautunut (pelko, paniikki,
tunteellinen), hämmennys, riita. Viisaus maailmasta saa ihmisen paniikkiin. Se saa hänet
ajattelemaan, että hänen täytyy toimia välittömästi tai kaikki on menetetty. Viisaus
maailmasta saa aikaan riitaa, hämmennystä ja avaa ovet toisille synneille. Siltä puuttuu rauha
ja sen sijaan se herättää pelkoa.
Tapa jolla se tapahtuu...
Rauhan seuraaminen tuntuu usein siltä kuin astuisi ovesta, joka on hieman raollaan – kurkistat
sisälle, näet kaiken olevan hienosti, joten astut enemmän sisäpuolelle. Rauha on tuon
kaltaista – tunnet rauhaa, joten seuraat sitä, kunnes hengessäsi on 'pidäke'… tavallisesti se
tarkoittaa, että on jotakin mitä pitää tehdä luonnollisessa tai odotat, että jotakin tapahtuu
luonnollisessa… ja sitten tuo rauha täyttää henkesi taas ja astut muutaman askeleen lisää
eteenpäin.
Sanotaan vaikka, että joku uskova on lukenut internetistä viimeisimmän hirveän jutun, jonka
joku sanoo kohtaavan maata ja josta he näkivät unta tai näkivät näyssä. Tai ehkä joku on
tutkinut maailman taloutta ja voi nähdä tapahtumassa olevan muutoksia, jotka ovat
yhdensuuntaisia joidenkin Jumalalta tulleiden aitojen sanojen kanssa, joita ihmiset ovat
kertoneet, ja hän ihmettelee, mitä hänen tulee tehdä jos mitään.
Mitä tehdä ?!?
Hyvä periaate
Toisille antamista koskevat ohjeet Uudessa testamentissa tarjoavat viisautta tietää mitä
meidän pitäisi tehdä jos mitään koskien omia tulevia tarpeitamme. 2. Kor. 8:12-13:ssa Paavali
puhuu siitä, kun korinttolaiset antavat kolehdin opetuslapsille Jerusalemissa. Hänen ohjeensa
antamiselle on tämä:
"... jos olette halukkaita, se hyväksytään sen mukaisesti mitä ihmisellä on, ei sen mukaisesti
mitä heillä ei ole. Sillä en halua teidän helpottavan heidän taakkaansa luoden samalla
itsellenne taakan. Mutta nyt yltäkylläisyytenne aikana voitte auttaa heitä, ja kun he ovat
yltäkylläisyydessä ja te puutteenalaisina, he voivat auttaa teitä, joten on olemassa tasaarvoisuus."

Se hyväksytään sen mukaisesti, mitä teillä on… saan melko säännöllisesti sähköpostiviestejä
ihmisiltä, jotka kysyvät, pitäisikö heidän varastoida ruokaa jopa 1-3 vuodeksi. Samaan
hengenvetoon he toteavat, ettei heillä ole ylimääräistä rahaa sen tekemiseksi yhdellä kertaa.
Vastaukseni on tämä – jos sinusta tuntuu, että sinun pitäisi tehdä näin, niin tee se sitten sen
mukaan mitä sinulla on, älä osta luottokortilla, älä velkaannu, mutta vähän tässä kohdassa ja
vähän tuossa kohdassa, niin ettet luo taakkaa.
Jälleen, käänny henkesi puoleen – koetko rauhaa, vaikka mielessäsi on hämmennystä ja
pelkoa? Mene sitten rauhan mukana ja pistä kuriin ajatuksesi ja tunteesi kuuliaisiksi tuolle
rauhalle – kun Jeesuksen täytyi ruokkia väkijoukko, jossa oli 5.000 miestä plus naisia ja lapsia,
ainoa asia, joka hänelle annettiin aluksi, oli pojan lounas. Mutta Jeesus sanoi: "Se riittää." Jos
olet rauhassa, sitten taivas sanoo sinulle: "Se riittää."
Auttaa myös, jos palautat mieleesi kaikki ne asiat, joista Hän on sinut tuonut turvaan,
jokaisen uskollisuuden hetken, jokaisen huolenpidon osoituksen, jokaisen armon osoituksen
halki vuosien. Tuon historian pitäminen ajatuksissasi auttaa sinua tulemaan vakuuttuneeksi
siitä, että Hän tulee olemaan paikalla myös tulevaisuudessasi. Yksi suosikkisiteerauksistani
Corrie ten Boomilta on tämä: "Ei ole koskaan väärin uskoa tuntematon tulevaisuus tunnetulle
Jumalalle."
Raamatun lupaukset ovat todellisia ja totta eivätkä riipu taloudellisista tilanteista,
hallituksista tai rahasta. Kun sinulta puuttuu jotain, pyydä Isältä: "2. Piet. 1:3-4 sanoo, että
kaikki mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, on annettu, joten paljasta huolenpitosi, Isä!",
ja katso kun Hän pitää huolen. Käytä tervettä järkeä, pysyttele rauhassa! Uusi aihe ensi
viikolla, siihen saakka siunauksin,
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