
Palvelutyön kuukausi 
 

Joinain kuukausina, kun kuulette uuden kuukauden sanoman, olette varsin 
iloisia ja huudatte VAUUU!!! Ja taas toisinaan joinain kuukausina, ette ole oikein 
varmoja pitäisikö nyt huutaa ilosta vai ei, ja etenkin niinä kuukausina, jotka tulevat 
vastuun kanssa. Nyt saatat ajatella, että pastori Chris valmistaa meitä nyt tätä 
tulevaa kuukautta varten. Tämä kuukausi tulee olemaan erittäin mukava, etenkin kun 
ymmärrät mihin asemaan Jumala on sinut asettanut. Joten minäpä kerron sinulle 
mitä tapahtui.  
 

Olin rukoilemassa ja katsoin hengessä tätä tulevaa kuukautta ja Herra näytti 
minulle sateenvarjon. Sanoin sitten, “Sateenvarjo? Mitä varten tämä sateenvarjo 
on?” Tämähän on ihmeellistä. Tiedätkö minkälaista käyttöä varten sateenvarjo on? 
Sitä kannetaan ja pidetään pään yläpuolella silloin, kun sataa vettä tai jos haluat 
suojata itsesi auringon paahteelta. Minäpä luen sinulle nyt muutaman Raamatun 
paikan siitä, mitä Jumala ajattelee omista ihmisistään. 
 

“Herra luo Siionin vuoren jokaisen asuinsijan ylle ja 
sinne kokoontuneiden ylle pilven ja savun päivisin, ja 
yöksi loistavan ja roihuavan tulen liekin: sillä kaiken 
tämän yllä kirkkaus on oleva suojana. Ja se oleva 
kuin maja, joka varjelee päivän kuumuudelta ja 
turvapaikka, joka suojaa myrskyiltä ja sateelta.” 
Jesaja 4:5-6 KJV 

 
Mitäs ajattelette tästä? Eikö tämä olekin ihmeellistä? Tämä on todella ihanaa. 

Avain tähän asiaan liittyen tulee nyt tässä, minäpä luen vielä uudestaan sen.  
 

“Herra luo Siionin vuoren jokaisen asuinsijan ylle ja 
sinne kokoontuneiden ylle pilven ja savun päivisin, ja 
yöksi loistavan ja roihuavan tulen liekin: sillä kaiken 
tämän yllä kirkkaus on oleva suojana.” 

 
Mihin tällä nyt viitataan? Suojelukseen. Tämä on ihmeellistä! Tässä puhutaan 

siitä, että Jumala suojelee omia ihmisiään ja Hänen kirkkaus on meidän suojamme. 
Tämä on voimallista ja mahtavaa! Mutta katsos, siitä tulee vieläkin mahtavampaa! 
 

On olemassa kristittyjä, jotka löytävät itsensä omassa elämässään sellaisesta 
paikasta, jossa he sanovat, “Oi Jumala tarvitsen sinun suojelusta, tarvitsen tätä ja 
tuota.” Miten me rakastaisimmekaan sitä, jos Jumala tekisi tämän meille ja suojelisi 
meitä tällä Hänen ihmeellisellä kirkkaudellaan. Jos Jeesus on se, kuka Hän sanoo 
olevansa ja jos Pyhä henki on juuri sitä mitä Jumalan Sana sanoo Hänen olevan ja 
jos kaikki mitä Jumala on tehnyt Raamatun mukaan on totta, niin kuin se tietenkin 
onkin. Silloin minä mietin, että mitä minun tulisi oikein odottaa Häneltä? Haluan 
näyttää sinulle sen, mitä Hän sanoo Jesajassa 32:3, 
 

“Katso, kuningas on hallitseva vanhurskaudessa, ja 
valtiaat vallitsevat oikeuden mukaan. Silloin on 
jokainen heistä oleva turvana tuulelta ja suojana 
rankkasateelta, oleva kuin vesipurot kuivassa 
maassa, kuin korkean kallion varjo nääntyvässä 
maassa” Jesaja 32:1-2 

 
Tämän täytyy puhua meidän Kuninkaastamme, koska on olemassa vain yksi 

Kuningas, joka voi hallita vanhurskaudessa. Siinä Sanan paikassa, jonka luimme 



aiemmin, Jumala puhui siitä, että Hän suojelee sinua, mutta tässä alleviivatussa 
kohdassa sanotaan, että sinä olet nyt tämä suojelija! Näetkö näiden kahden välillä 
olevan eron?  
 

“Silloin näkevien silmät eivät ole ummessa ja 
kuulevien korvat ovat avoinna kuulemaan.” Jesaja 
32:3 

 
Miksi tämä on niin tärkeää? Siksi, että Jeesus tuli ja sanoi Jesajan profetian 

mukaisesti, että teillä on korvat, mutta ette kuule. Te kuuntelette, mutta ette kuule. Te 
katsotte, mutta ette ymmärrä. Miksi? Koska Jeesus sanoi, että jos ette kuule, 
ymmärrä, usko ja käänny, niin en voi teitä parantaa. Kamalaa, eikö vain? He eivät 
voineet kuulla. Ja kun Jeesus julisti Sanaa, kuulijat vain sanoivat “Tämä on kovaa 
puhetta, kuka voi sitä kuulla?” ja he tulivat vihaiseksi Jeesukselle. 
 

“Ajattelemattomien sydän käsittää taidon, ja 
änkyttäväin kieli puhuu sujuvasti ja selkeästi.” Jesaja 
32:4 

 
Joten mitä tässä kuussa tulee nyt tapahtumaan? Tämä kuukausi on: 

PALVELUTYÖN KUUKAUSI! 
 
Sinä tulet ottamaan oman paikkasi! Haluan sinun tietävän tämän. Roomalaiskirje 
5:17 sanoo, 
 

“Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden 
kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa 
enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden 
lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan 
yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta.”  

 
Joten nämä valtiaat vallitsevat oikeuden mukaan. Ja tämä tapahtuu nyt! 

Julistin kerran erään sanoman, jonka olen julistanut vain yhden kerran aikaisemmin 
tähän mennessä. Luulenpa, että laitamme sen LoveWorld kanavalle, jotta voitte 
nähdä sen myös. Se on todella mukava ja tärkeä sanoma. Se on sanoma, jonka 
kaltaista sanomaa ette ole vielä aiemmin kuulleet. Opetan siinä jae jakeelta 
ilmestyskirjasta. Haluan jakaa tämän teille, koska se on todella tärkeä opetus. Kunnia 
Jeesukselle! 
 

Joten Hän siis kertoi meille, että ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden 
lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen 
kautta. Tämä elämä on annettu sinulle nyt, jotta sinä eläisit sitä. Tässä nykyisessä 
ajassa tullaan määrittelemään se, mitä me tulemme tekemään tulevissa 
aikakausissa. Tämä on vasta valmistautumisen ja oman tulevan paikkasi 
määrittämisen aika. Tämä on elämänkoulun paikka ja tästä syystä sinun tulee ottaa 
Jumalan Sana tosissasi, koska tässä ajassa sinua koulutetaan hallitsemaan. Ja tämä 
hallitseminen ei ole vain tätä aikaa varten. Vaan sinä opit nyt hallitsemaan täällä, ja 
tulevissa aikakausissa sinä laitat sitten täytäntöön sen, mitä olet oppinut. Halleluja! 
Siunattu olkoon Jumala! Kiitos Herra Jeesus!  
 

Ota nyt hetki aikaa rukoukseen ja avaa sydämesi ja puhu Herralle, sillä 
todellinen palvelutyö on Jumalan kanssa hallitsemista. Halleluja! Se on Jumalan 
kanssa hallitsemista ja tätä sinä tulet tekemään. Sinä tulet olemaan muiden ihmisten 
suojelija ja auttaja. Tulet olemaan turvapaikkana elämän myrskyiltä. Tätä sinä tulet 
olemaan toisille ja he tulevat myös kuuntelemaan sinua! He tulevat varmasti 



kuuntelemaan sinua, koska tuot heille Jumalan Sanaa, Jumalan kirkkautta ja apua. 
Tämä on sinun palvelutyösi. Sinä muutat ihmisten elämiä Pyhän Hengen voiman 
kautta. Sinusta on tullut lepopaikka Jumalan Hengelle! 
 
	


