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Esipuhe
Cherien kirja “Ylistyksen Paikka” – “Place of Praise” – on
rikasta opetusta ylistyksestä. Hänen opetuksensa on
syvällistä, ja lukiessa voi aistia, että hän on omimmillaan
kirjoittaessaan aiheesta, joka on lähellä hänen sydäntään.
Hän tuo esiin tuoretta materiaalia ja näkemystä ylistyksen
eri ulottuvuuksista ja samalla avaa aihetta tavalla, joka
antaa lukijalle mahdollisuuden nousta korkeammalle
alueelle uskonvaelluksessa Herran kanssa. Näitä sivuja
lukiessa sinunkin sydäntäsi herätellään ylistämään Herraa
kaikkina aikoina. Nyt on aika astua henkilökohtaisesti
”Ylistyksen Paikkaan”!

Pastori Steve Brooks, Moravian Falls, NC
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KIRJOITTAJAN SAATESANAT
Tämä kirja sai alkunsa 12 vuotta sitten, kun Herra antoi
minulle luonnoksen. Tiesin tuolloin etten ollut kokenut tai
ymmärtänyt aihetta koko täyteydessään.
Kirjan
alkuvaiheista alkaen olen joutunut kulkemaan monien
koettelemusten ja kokemusten läpi Herran kanssa.
Rukoukseni on, että Herra puhuu sinulle näiden sivujen
kautta.
Herra Jumala, kiitän Sinua siitä Kuka Sinä olet minun
elämässäni. Rukoilen että kirjan lukijat alkavat kokea Sinun
valtavan läsnäolosi uudella tavalla seistessään Ylistyksen
Paikassa.
Cherie Sheridan
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LUKU 1

MIKSI YLISTÄMME JUMALAA?
”Tulkaa hänen porteilleen kiittäen, hänen esipihoilleen
ylistystä laulaen. Kiittäkää häntä, ylistäkää hänen
nimeään.” Psalmi 100 : 4
Miksi ylistämme Jumalaa? Ihmiset kertovat, että näin vain
tapahtuu heidän täyttyessään Pyhällä Hengellä. Tämä on
totta. Mutta monet eivät ole täynnä Pyhää Henkeä eivätkä
ylistä Jumalaa. -Mitä tarkoitat? Minut on kastettu Pyhällä
Hengellä. Rukoilen kielillä. Hyvä niin, ja näin tuleekin
olla. Mutta ellet ylistä Jumalaa, et pysy täynnä Pyhää
Henkeä. On mahdollista aina todeta, ketkä ovat täynnä ja
ketkä eivät. Pyhää Henkeä täynnä olevat ihmiset ylistävät
jatkuvasti Jumalaa siitä, mitä Hän tekee parhaillaan.
Koettelemuksenkin keskellä he ylistävät Jumalaa ja Hänen
ihmeellistä rakkauttaan ja rauhaa, jonka Hän on antanut
heille koettelemuksen kautta. Ennenkaikkea he kiittävät
Häntä, koska Hän on Jumala.
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Ylistys on tunnustuksen ilmaus, kiitos tai ihailu.
Jumalan ylistämisellä ei ole mitään tekemistä
olosuhteittemme kanssa.
On olemassa henkilö nimeltä Huonojen Uutisten Ursula,
jolla on aina kerrottavana surkea nyyhkytarina tämän
hetkisestä elämästään. Voi olla, että Jumala on parhaillaan
tekemässä kymmenen hyvää asiaa hänen elämässään,
mutta hän kertoo ainoastaan juuri tapahtuneen huonon
asian. Tunnetko ketään, johon tämä kuvaus sopii? Oletko
koskaan itse ollut tällainen henkilö? Uskon, että me kaikki
olemme uskonvaelluksessamme olleet sellaisella paikalla,
että olemme unohtaneet ylistää Jumalaa hyvistä asioista.
Tämä on kuitenkin helppo muuttaa alkamalla kiittää Häntä.
Jumalan läsnäolossa, Hänen esipihoillaan on asuinpaikka,
johon voimme astua ja jossa voimme pysyä.
Tämän kirjan tehtävänä ei ole esittää kaikkia tapoja ylistää.
Siitä aiheesta on jo kirjoitettu monia kirjoja. Kirjani
tarkoitus on välittää sinulle ”Ylistyksen Henki”. Kuten
kaikkea muutakin Jumalalta tulevaa, sinun tulee etsiä
Häntä. Vietä aikaa Jumalan sanan äärellä ja Hänen
läsnäolossaan. Etsi Jumalaa Hänen itsensä tähden. Ei sen
tähden, mitä Hän voi tehdä puolestasi tai mitä sinä tarvitset.
Etsi Häntä vain sen vuoksi koska HÄN ON.
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Yhteys
Oletko koskaan kysynyt Jumalalta, mistä Hän haluaisi
puhua tänään? Erotatko aikaa Häntä varten? Oletko
koskaan kokenut, että kun olet päättänyt rukoilla ja viettää
aikaa Jumalan kanssa, kesken keskustelun puhelin soi. Mitä
silloin teet? Jätätkö puhelimen huomiotta vai keskeytätkö
tuokiosi Jumalan kanssa vastataksesi puhelimeen? Vastaat
puhelimeen, tietenkin. Varmaankaan kukaan muu ei ole
tehnyt näin kuin minä. Vai kuinka? Kaiken kukkuraksi et
lopeta puhelua heti. Sen sijaan juttelet puhelimessa tunnin.
Ja kun puhelu on päättynyt, sinulla ei enää olekaan aikaa
Jumalalle.
Me
sallimme
puhelimen
keskeyttää
keskustelumme Kaikkivaltiaan kanssa. Ei voi olla totta?!
Mitä tekisit, jos Jumala ilmestyisi ovellesi ja pyytäisi
tavata sinut? Sinä kutsuisit Hänet sisään välittömästi.
Kuulostaa hyvältä, mutta itse asiassa Hän tulee paikalle
joka hetki ja koputtaa jatkuvasti sydämesi ovelle, etkä sinä
edes avaa ovea.
Jos sinulla olisi tapaaminen presidentin kanssa, tottahan
pitäisit kiinni tuosta sovitusta tapaamisesta. Kuinka paljon
enemmän meidän tulisi varata aikaa yksinomaan Herraa
varten? Milloin? Se on sinun ja Jumalan välinen asia. Pidä
vain kiinni sovitusta ajasta!
Mitä tekemistä tällä on ylistyksen kanssa? Kaikki. ”Siellä
teidän tulee Herran, Jumalanne, edessä syödä ja iloita
perheenne kanssa työnne tuloksista, joilla hän on teitä
siunannut.” 5. Moos. 12 : 7
4

Kun vietät aikaa Herran kanssa, ylistys virtaa sinusta
Hänen läsnäolossaan viettämäsi ajan seurauksena. Iloitset,
koska tiedät, että Jumalalla on kaikki hallinnassaan.
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Ylistyksen esteitä
Ehkä sanot itsellesi, että haluat ylistää Jumalaa mutta et
vain kykene. Sinua on satutettu. Olet masentunut. Sinua
nolottaa. Sinusta tuntuu, että kaikki katsovat sinua. Tai
ehkä olet vihainen Jumalalle, koska Hän ei tehnyt jotain
pyytämääsi sillä tavalla kuin sinä ajattelit että Hänen olisi
pitänyt tai luulit Hänen tekevän.
Ehkä uskoit lujasti, että sinä saat ottaa vastaan
parantumisen tai että joku toinen paranee, mutta näin ei
käynytkään. Ehkä joku kuoli, ja sinä kannat kaunaa
Jumalaa kohtaan. Jumalan sana kehottaa meitä
”riemuitsemaan ahdingosta”. Kuinka voin iloita
kokemastani? Ylistä Jumalaa, että pääsit koettelemuksen
läpi! Et ole enää keskellä koetusta! Pyydä Jumalaa
paljastamaan sinulle, mitä sinun piti oppia koettelemuksen
kautta. Sen jälkeen iloitse siitä!
Haluan jakaa kokemuksen, jonka läpi itse kuljin useita
vuosia sitten. Mieheni oli jättänyt minut ja haki avioeroa.
Monet ihmiset tulivat luokseni ja kertoivat, että Jumala
eheyttäisi avioliittoni. Että Jumala pystyisi tekemään
ihmeen mieheni kohdalla. Ihmiset kertoivat nähneensä
unia, että mieheni muuttuisi. Toiset taas sanoivat minulle,
että Jumala vihaa eroa.
Että Jumala antaisi anteeksi avioeron synnin. Kaikkien
näiden hyvää tarkoittavien mutta harhaan johtavien
sanomien ja lisäksi eron aiheuttaman tunteiden
myllerryksen sekä pettymyksen keskellä en voinut muuta
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kuin juosta Jumalan luo. Liian monet äänet kertoivat
minulle liian monia asioita. Minun täytyi kuulla Jumalan
ääni – ja minä kuulin.
Olin päättänyt käydä läpi prosessin tietäen, että Jumala on
puolellani ja uskoen koko ajan, että Jumala tekisi jotakin
estääkseen eron. Minä en halunnut eroa, mieheni tahtoi.
Minä uskoin, että voisimme saada avioliiton toimimaan.
Mieheni ei uskonut. Näin jatkoin eteenpäin. Herra jopa
laittoi minut oikeuden eteen. Joka kerta ollessani tuomarin
edessä uskoin, että tulos olisi minulle myönteinen.
Sydämessäni kuitenkin halusin, että Jumala pysäyttäisi
kaiken. Kaikkein vähiten halusin käydä eroprosessin läpi.
Sitten joku tuli luokseni ja sanoi nähneensä unen, että
miehestäni tulisi sellainen, joksi Jumala oli hänet kutsunut
ja että avioliittomme eheytyisi. Kun tuo henkilö tuli
luokseni tämän sanoman kanssa, halusin uskoa sen
huolimatta siitä, mitä Jumala oli kertonut tilanteestani.
Jumala oli puhunut minulle, että Hän vapauttaisi minut
pahasta tilanteesta. Mutta minä halusin mieluummin pysyä
kahleissa kuin kohdata eron ja käydä sen läpi.
Niinpä otin vastaan sanoman. Luovuin puolustuksesta erooikeudenkäynneissä koska uskoin, että Jumala tulisi
yliluonnollisesti pysäyttämään kaiken. Hän ei kuitenkaan
tehynyt niin.
Muistan päivän, jolloin evioero astui voimaan. Olin todella
vihainen Jumalalle. Kolmen päivän ajan (jotka tuntuivat
ikuisuudelta) kävin valtavaa sisäistä taistelua. Mutta Jumala
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ymmärsi minua ja piti minut pystyssä. Neljäntenä päivänä
menin Pyhän Hengen
johdatuksesta seurakuntaan.
Tavallisesti ylistän Jumalaa radikaalilla tavalla. Soitan
tamburiinia, tanssin ja huudan Jumalan puoleen, en
kuitenkaan tuona iltana. Ylistyksen ja palvonnan aikana
yritin ottaa tamburiinin käteeni ja soittaa, mutta en vain
pystynyt. Heitin sen pois ja juoksin vessaan itkemään. Kun
olin rauhoittunut, menin takaisin paikalleni. Minä vain
seisoin siinä. Sisimpäni huusi Jumalalle. Sanoin: ”Jumala,
haluan ylistää sinua mutta en voi.” Silloin Jumala sanoi
minulle: ”Nosta vain kätesi ylös.”
Ne tuntuivat raskailta kuin lyijy ja painoivat ainakin sata
kiloa. Tuntui kestävän ikuisuuden saada ne ylös. Mutta kun
sain kohotettua käteni, kaikki murtui. Kaikki viha Jumalaa
kohtaan vain katosi. Jumalan rakkaus ympäröi minut.
Miksi jaoin tämän henkilökohtaisen kokemuksen kanssasi?
Koska tiedän, etten ole ainoa, joka on ollut vihainen
Jumalalle. Ei Jumala sanonut minulle koskaan,että Hän
eheyttäisi avioliittoni. Raamatussa on kyllä lupauksia,
joissa Hän näin vakuuttaa. Mutta sitä Hän ei luvannut
minulle omassa tilanteessani. Miehelläni on oma tahto.
Hän sai valita lähteekö hän. Tiedän että Jumala antoi
hänelle mahdollisuuksia katua. Hänen valintansa oli jättää
ne huomiotta. Mutta Jumala on uskollinen.
Entä sinä? Onko sinulla jotakin Jumalaa vastaan? Oletko
menettänyt jonkun rakkaasi?
Käynyt läpi avioeron?
Kokenut taloudellisen romahduksen? Älä syytä Jumalaa.

8

Ylistä Häntä! Kaikki viha ja kauna, joita olet kantanut
vuosikausia, putoavat pois, ja sinua sitoneet painot irtoavat.
Jumala on hyvä Jumala ja Hän rakastaa sinua. Monesti
joudumme käymään läpi tilanteita sen vuoksi että laitamme
muita asioita Jumalan edelle.
Meillä on epäjumalia sydämessämme, ja Jumala haluaa
poistaa ne. Hän haluaa olla ainoa palvonnan kohde. Hän on
mustasukkainen Jumala eikä tahdo että sinun ja Hänen
välillään on mitään muuta.
”Älkää kumartako mitään muuta jumalaa, sillä Herra, joka
on kiivas Jumala, ei suvaitse muita jumalia rinnallaan. ”
2. Moos. 34 : 14
Olen nähnyt Jumalan liikkuvan ihmisten elämässä
sellaisella tavalla, joka särkee täysin kaikki kainalosauvat,
joihin he ovat nojanneet. Kyseessä on voinut olla raha, joku
henkilö tai työpaikka. Asiat voivat olla hyvin moninaisia,
jopa lapsemme tai lapsettomuus voivat olla epäjumalia
Jumalan edessä. Ajatuksemme voivat pyöriä sen ympärillä
mitä meillä ei ole, sen sijaan että ylistäisimme Häntä siitä,
mitä meillä on.
Tiedän koskettavani arkaa aihetta. Ihmiset eivät halua
kuulla: ”Päästä irti, anna se Jumalalle.” Miksi? Siksi että
halu pitää kiinni pakkomielteestä on tullut niin tutuksi, jopa
lohtu heille. He haluavat saada osakseen sympatiaa. – Mitä
sinä oikein puhut? Tarkoitatko etten saisi kertoa
kenellekään, mitä koen parhaillaan? Ei, en minä niin sano.
Mutta kun aina uudelleen kerrot ongelmistasi kaikille
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tapaamillesi ihmisille, jopa ventovieraillekin,
ongelmista on tullut sinulle epäjumala.

silloin

Puhumattakaan siitä, että joka kerta kun kerrot ongelmasta,
sinä ruokit juuri sitä asiaa, jonka haluat muuttuvan.
Tällaisessa tilanteessa sinun tulee kohottaa kätesi ylös
ja alkaa ylistää Jumalaa. Voi olla, että alat ylistää lihan
voimin, mutta kun jatkat huutoasi Jumalan puoleen ja
siunaat Häntä, pääset astumaan Hengen maailmaan.
”Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat
rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä sen kaltaisia
rukoilijoita Isä tahtoo.” Joh. 4 : 23 (1938 käännös)
”Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset palvojat palvovat
Isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia palvojia Isä
etsii.” ( KJV –käännös, suom.huom.)
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LUKU 2
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SYITÄ YLISTÄÄ
”Ylistäkää häntä hänen voimallisista teoistansa, ylistäkää
häntä, sillä hänen herrautensa on suuri.” Psalmi 150 : 2
(1938 käännös)
Monesti pidämme itsestään selvinä niitä siunauksia ja
armoa, jotka Jumala on lahjoittanut elämäämme.
Kuinka monet ihmiset valittavat aviopuolisostaan? He
kertovat ystävilleen jatkuvasti mitä vaimo tai mies on nyt
tehnyt! He näkevät ainoastaan kaikki väärät asiat. He eivät
koskaan vaivaudu huomaamaan hyviä asioita ja kiittämään
niistä. Meidän tulee peittää puolisomme rakkaudella.
Rakkaus suojelee, rakkaus kunnioittaa, rakkaus peittää ja
rakkaus antaa anteeksi. Herran sana sanoo:
”Onnen löytää, joka vaimon löytää, hän on päässyt Herran
suosioon.” Snl 18 : 22 (1992 käännös)
Tämä pätee myös vaimoon, jolla on hurskas mies. Meidän
tulisi ylistää Jumalaa aviopuolisostamme. Kuinka monet
meistä tekevät niin?
”Lapset ovat Herran lahja, kohdun hedelmä on hänen
antinsa.” Psalmi 127 : 3 (1993 käännös)
Myös lapset ovat Herran antama siunaus. Kohtelemmeko
heitä sellaisina? Vai valitammeko sitä mihin he nyt ovat
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sotkeutuneet? Oletko ensin toivonut lapsia ja sitten kun
Jumala on siunannut sinua lapsilla, oletko unohtanut, mitä
Herra on tehnyt sinulle? Ylistä Häntä!
Sanot ehkä että kumpikaan tilanne ei sovellu sinuun.
Nousitko tänä aamuna ylös vuoteesta? Pystyt lukemaan
tätä kirjaa, joten siis näet. Kiitä Häntä! Ylistä Häntä!
Elämässämme on joka päivä lukemattomia asioita, joista
voisimme ylistää Jumalaa. Tosiasia on, että alamme valittaa
kaikesta, mitä emme näe Jumalan tekevän, sen sijaan että
ylistäisimme Häntä kaikesta, mitä Hän tekee ja on tehnyt.
Saatat sanoa: ”Sinä et ymmärrä, mitä minä olen käynyt
läpi. Minut on raiskattu, hakattu ja jätetty kuolemaan..
Kukaan ei koskaan rakastanut minua. Jos Jumala
kerran on ylistyksen arvoinen, miksi Hän antoi tämän
tapahtua minulle?” Nuo ovat kauheita kokemuksia.
Valitettavasti aivan liian monet ihmiset ovat joutuneet
kokemaan tällaisia asioita. Mutta sinä kuitenkin selvisit
niistä. Sinun ei tarvitse jäädä noihin kokemuksiin. Saatana
yritti tuhota sinut. Mutta se ei pystynyt siihen. Jumala
varjeli sinut. Jumala on pitänyt kätensä ylläsi. Hän tahtoo
sinun eheytyvän täysin. Sinä voit eheytyä. Ylistä Häntä
siksi, että Hän rakastaa sinua. Ylistä Häntä siksi, että Hän
haluaa eheyttää sinut. Ylistä Häntä siksi, että olet yhä täällä
kertomassa, kuinka Jumala toi sinut kaiken läpi. Ylistä
Häntä!
Ylistä Jumalaa siksi, että Hän on väkevä Jumala. Ylistä
Häntä siksi, että Hän on sinun ystäväsi. Ylistä Häntä siksi,
13

että Hän on sinun rakkautesi kohde. Ylistä Häntä siksi,
että Hän on sinun Jumalasi. Ylistä Häntä siksi, että
Hän on sinun puolustajasi. Ylistä Häntä siksi, että Hän on
sinun puolustus-asianajajasi. Ylistä Häntä siksi, että Hän on
sinun vapauttajasi. Ylistä Häntä siksi, että Hän on sinun
parantajasi. Ylistä Häntä siksi, että Hän on sinun
pelastajasi. Ylistä Häntä siksi, että Hän on sinun
lunastajasi.
Ylistä Häntä siksi, että Hän on sinun ylösnousemuksesi.
Ylistä Häntä siksi, että Hän on.
Yhä uudelleen kuningas Daavid ylistää Herraa psalmeissa.
Lue psalmi 145, se on täynnä syitä ylistää Herraa.
Tee lista kaikista asioista, jotka Jumala on tehnyt
elämässäsi. Toista niitä yhä uudestaan. Kerro niistä
ihmisille. Kun elät koettelemuksen aikaa, ota esiin
tuo lista ja ala ylistää Jumalaa siitä, minkä kaiken läpi Hän
on jo tuonut sinut.
”Daavid joutui suureen hätään, sillä miehet olivat poikiensa
ja tyttäriensä vuoksi niin katkeria, että uhkasivat kivittää
hänet kuoliaaksi. Mutta Daavid haki tukea Herrasta,
Jumalastaan.” 1. Sam. 30 : 6
Daavid oli juuri palannut taistelusta ja huomannut, että
kaupunki oli poltettu maan tasalle, ja amalekilaiset olivat
vieneet kaikki naiset ja lapset. Daavidin miehet halusivat
kivittää hänet, koska heidän perheensä oli viety pois.
Daavidin oma perhekin oli viety. Luovuttiko Daavid?
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Vihastuiko hän Jumalalle? Syyttikö hän Jumalaa
tapahtuneesta? Ei. Daavid rohkaisi mielensä Herrassa,
Jumalassansa. Hän muisti, kuinka Jumala antoi leijonan ja
karhun hänen käsiinsä. Hän muisti voiton, jonka Jumala
antoi Goljatista. Hän muisti kaikki taistelut,
joiden läpi Jumala oli tuonut hänet. Kun Daavid alkoi
kiittää Jumalaa kaikesta, mitä Hän oli jo tehnyt hänelle, hän
vahvistui siinä tietoisuudessa, että Jumala toisi hänet myös
tämän koettelemuksen läpi.
”Daavid sai haltuunsa kaiken, minkä amalekilaiset olivat
vieneet, ja vapautti myös molemmat vaimonsa. Mitään ei
puuttunut, ei suurta eikä pientä, ei ainoatakaan poikaa tai
tytärtä eikä mitään amalekilaisten saaliina viemistä
tavaroista. Daavid sai kaiken takaisin.” 1. Sam. 30 : 1819
Kadu sydämessäsi sitä, että olet pitänyt Jumalaa itsestään
selvyytenä. Anna anteeksi Jumalalle jos olet ollut Hänelle
vihainen. Hän rakastaa sinua. Pysähdy nyt hetkeksi ja ala
ylistää Jumalaa siitä, mitä Hän on tehnyt elämässäsi.
Jos emme vietä aikaa rukouksessa ja Jumalan sanaa lukien,
meidän luottamuksemme Jumalan kykyyn tuoda meidät
vaikeiden aikojen läpi alkaa horjua. Ongelmistamme
tulee suurempia kuin Jumala. Silloin on vaikea ylistää
Jumalaamme. Sen sijaan alamme valittaa Hänelle. Alamme
katsoa ihmisiin ja asioihin, jotka voisivat viedä meidät
vaikeuksien läpi. Lääkäreihin, perheenjäseniin, ystäviin,
pastoreihin, työhön, huumeisiin, alkoholiin, seksiin...mihin
15

tahansa, mikä täyttäisi tyhjiön. Pitkä odotus (kauas siirtynyt
toivo, engl. NIV –käännös, suom.huom.) tekee sydämen
sairaaksi.
Kun menetämme toivomme tilanteen
lopputuloksen suhteen, me siirrymme lihan tekoihin
saadaksemme apua.
”Pitkä odotus ahdistaa sydäntä, elämä elpyy, kun toive
täyttyy.” (1992 käännös)
(”Kauas siirtynyt toivo tekee sydämen sairaaksi, mutta kun
toivo tulee, se on
elämän puu.” Engl. KJV –käännös)
Kun me viivymme Herran edessä, pysymme täynnä Häntä.
Pysymme täynnä Hänen rauhaansa ja iloansa olosuhteista
huolimatta.

Kuuliaisuus
”Nostakaa ilohuuto Jumalalle, joka on meidän
väkevyytemme; nostakaa riemuhuuto Jaakobin Jumalalle.
2. Virittäkää kiitosvirsi, lyökää vaskirumpuja, soittakaa
suloisesti kanteleita ynnä harppuja. 3. Puhaltakaa pasuunaa
uudenkuun aikana, täyden kuun aikana, meidän
juhlapäivämme kunniaksi. 4. Sillä tämä on käsky Israelille,
Jaakobin Jumalan säädös.” (1938 käännös)
Tämä psalmi erityisesti
Herraa....ÄÄNEKKÄÄSTI.
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kehottaa

meitä

juhlimaan

Jumala käski meitä soittamaan musiikkia, huutamaan,
puhaltamaan
pasuunaan,
lyömään
vaskirumpuja,
soittamaan harppuja ja laulamaan. Meitä kehotetaan
juhlimaan Häntä.
En tiedä sinusta, mutta kun itse olin maailmassa, osasin
kyllä huutaa, tanssia ja pitää hauskaa!
Mietipä kuinka ihmiset huutavat ja hurraavat
suosikkiurheilujoukkueilleen. He seisovat, taputtavat,
hurraavat ja nauttivat, kun heidän joukkueensa voittaa.
Kuinka paljon enemmän meidän tulisi ylistää voimallista
Jumalaamme? Mehän olemme voittajajoukkueessa.
On surullista, että tullessaan Jumalan huoneeseen ihmiset
käyttäytyvät kuin olisivat tulleet ruumishuoneeseen tai
hautajaisiin.
Jumalan omien tulisi pursuta elinvoimaa ja olla täynnä
elämää! Ei vaeltaa kuin kuin kuolleet, kumaraan
painuneina, synkkinä ja elottomina.. Totta puhuen, joskus
tuntuu, että joidenkin kasvot voisivat murentua jos he
hymyilisivät.
Ei Jumala suotta käskenyt meitä huutamaan ja pitämään
ääntä. Kun huudamme ja ylistämme Jumalaa, me samalla
särjemme pimeyden linnakkeita. Murramme masennuksen
ja ahdistuksen ikeitä, joita vihollinen lähettää tiellemme
yrittäen estää meitä täyttämästä Jumalan suunnitelmaa
elämässämme.
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Sana teille, joilla on lapsia. Miksi te opetitte lasta
pysähtymään ja katsomaan molempiin suuntiin ennen
kadun ylitystä? Senkö takia, että halusitte olla ilkeitä?
Ei, vaan siksi että halusitte suojella lasta ja antaa viisautta.
Entä jos lapsi ei kuunnellut sinua? Tartuit häntä kädestä
kiinni ja vedit takaisin ennen kuin vahinko tapahtui ja ehkä
annoit saman opetuksen uudestaan kunnes lapsi oppi.
Kun Jumala antaa meille käskyn huutaa tai ylistää Häntä,
tarkoituksena on antaa meille viisautta ja varjella meitä
vaaroilta.
Se on yksi Jumalan antama ase arsenaalissamme vihollisen
voittamiseksi.
6.”Hän asetti sen todistukseksi Joosefille käydessään
Egyptin maata vastaan. Minä kuulen puheen, joka on
minulle outo: 7. ”Minä nostin taakan hänen hartioiltansa,
hänen kätensä pääsivät kantokorin kuormasta. 8.
Hädässäsi sinä huusit, ja minä vapautin sinut; ukkospilven
peitosta minä vastasin sinulle, minä koettelin sinua
Meriban veden luona. Sela.” Psalmi 81 : 6 – 8 (1938
käännös)
Tässä Jumala opettaa meitä. Todistuksen opetus tuotti
tuloksia. Kun kansa totteli, Jumala poisti taakat ja esteet.
Aikaisempaan esimerkkiin palatakseni: kun lapsi oppii
katsomaan molempiin suuntiin ennen kuin ylittää kadun,
hän saa tehdä niin ilman että pitää sinua kädestä.
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9. ”Kuule, kansani, minä varoitan sinua; Israel, jospa sinä
minua kuulisit!
10. Älköön sinulla olko muukalaista jumalaa, äläkä
kumarra vierasta jumalaa.”
Nyt meille on annettu lisää ohjeita. Meidän pitää
KUUNNELLA mitä meidän käsketään tehdä. Jae 10 sanoo
mielenkiintoisella tavalla, että meissä ei saa olla mitään
vierasta jumalaa (engl. KJV –käännös), emmekä saa
palvoa mitään vierasta jumalaa.
Voimme tarkastella jaetta pienemmissä osissa. Mitä se
tarkoittaa, että meissä ei saa olla mitään vierasta jumalaa?
Katsotaan kuinka sanakirja määrittelee sanan jumala.

Jumala
1. Olento, jonka katsotaan olevan täydellinen, kaikkivoipa,
kaikkitietävä maailmankaikkeuden alkuupanija ja hallitsija,
monoteististen uskontojen uskon ja palvonnan pääkohde. 2.
Olento, jolla on yliluonnollisia voimia tai ominaisuuksia;
olento johon jokin kansa uskoo ja jota se palvoo, erityisesti
miespuolinen jumalolento, jonka ajatellaan hallitsevan
jotakin luonnon tai todellisuuden aluetta. 3. Yliluonnollisen
olennon kuva, palvonnan kohde. 4. Olento, jota palvotaan,
ihaillaan tai seurataan (raha oli heidän jumalansa 5.
Erityisen komea mies 6. Voimakas hallitsija tai itsevaltias
1.
Joku ihailun kohde:
- idoli, sankari, sankaritar, tähti, ihailtu henkilö,
legendaarinen henkilö, suosittu hahmo, ajankohtainen mies
ajankohtainen nainen, yleisön suosikki, johtava tähti
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(American Heritage Dictionary –sanakirja)
Meidän määritelmämme mukaan jumala on joku, jota
palvomme, jolla katsomme olevan voimaa ja valtaa
elämässämme; kyseessä voi olla asia, henkilö, fyysinen tila
tai jopa uskomus.
Tämä on hyvin tärkeää. Emme useinkaan näe voittoja
elämässämme siksi että meillä on näitä vieraita jumalia.
Juuri ne estävät meitä olemasta täysin kuuliaisia Jumalalle.
Lähtekäämme poistamaan vieraita jumalia ilmeisimmästä
päästä ensin: Buddha, Muhammed, Enkelit, Allah, Egyptin
jumalat – jos olet uudestisyntynyt ja ottanut vastaan
Kristuksen Herranasi ja Vapahtajanasi, Messiaana, silloin
pitäisi olla itsestään selvää, että nämä ovat epäjumalia.
Monille ei kuitenkaan ole selvää, että on esineitä joihin
liittyy epäjumalia. Kodeistamme löytyy monia sellaisia.
Usein ne ovat ulkomailta tuotuja matkamuistoja. Tai leluja,
joilla lapset leikkivät. Esineitä, joita meillä on kotona takan
reunalla tai kirjahyllyssä. Kyseessä voi olla seinävaate,
huopa, vaatekappale, maalaus, kirja tai elokuva.
Usein, kun minua pyydetään tulemaan rukoilemaan jonkun
puolesta, näen kotiin astuessani asioita, jotka ovat antaneet
viholliselle luvan tulla sinne. Tiedän, että varmaan
parhaillaan mietit, onko sinulla tällaisia esineitä kotonasi.
Tässä on neuvoni sinulle: rukoile ja pyydä Pyhää Henkeä
näyttämään onko kodissasi tai omaisuutesi joukossa
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esineitä tai ihmisiä, joita siellä ei tulisi olla. Huolimatta
siitä, kuinka paljon esine maksoi, hankkiudu siitä eroon,
jos Pyhä Henki kiinnittää huomiosi siihen. Ehdottomasti
älä anna sitä jollekulle toiselle. Hävitä se. Miksi haluaisit
siirtää demonit muille?
En anna sinulle luetteloa esineistä yksinkertaisesti siksi,
että se on sinun ja Jumalan välinen asia.
Vihollinen on soluttautunut SINUN kotiisi hyvin ovelasti.
Millaisia piirrettyjä filmejä lapsesi kateselevat? Mitä sinä
katselet? Millaista musiikkia sinä kuuntelet? Millaisia
kirjoja luet? Millaisia koruja olet ehkä saanut? Jos et
todellakaan voi luopua jostakin esineestä, rukoile ainakin
seuraavasti:
Rukous: Isä Jumala, asetan tämän esineen Jeesuksen veren
alle ja käsken kaiken saastaisen lähtemään siitä nyt
Jeesuksen nimessä. Käsken sitä lähtemään ja kiellän
palaamasta koskaan.
Tähän mennessä tuskin olen sanonut mitään sellaista, mitä
sinun olisi liian vaikea ottaa vastaan. Nyt minä aion
koskettaa joitakin kultaisia vasikoita. KAIKKI asiat, jotka
laitat Jumalan edelle, ovat epäjumalia. JOKAINEN saamasi
diagnoosi, joka asettuu Jumalan sanan Totuuden
yläpuolelle,
on
epäjumala.
Ihmiset
jumaloivat
heikkouksiaan, vammojaan. Ne ovat kuin rintamerkki, jota
pidämme saadaksemme itsellemme huomiota, sääliä, tukea
ja tunnustusta. Niitä käytetään myös tekosyinä kun ei
haluta tehdä, mitä Jumala on tarkoittanut meidän
tekevän. ....Minä kärsin Kristuksen tähden....
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Tahdon sanoa, etten suhtaudu kevyesti ihmisten
kamppailuihin terveydellisiä vaivoja ja sairauksia vastaan
Jumalan sanan avulla. Pyydän, älkää loukkaantuko. Puhuin
sellaisille henkilöille, jotka eivät tee niin.
Kaipaatko puolisoa? Onko se ainut asia, josta puhut? Eikö
elämäsi ole täydellistä ennen kuin puoliso astuu
näyttämölle? Mistä ystäväsi sanoisivat sinun puhuvan joka
kerta tavatessasi heidät? Jos he voivat toistaa sanasi
ihanneavioliitosta ja tästä puolisosta, joka tulee
muuttamaan elämäsi, asiasta on tullut epäjumala.
Onko sinulla unelmana saavuttaa jokin päämäärä
elämässäsi? Teetkö kaikkesi sen tavoittaaksesi? Onko se
ainoa asia josta puhut? Onko siitä tullut sinulle
pakkomielle? Oletko niin sen vallassa, että lyöt laimin
perheesi ja vietät jokaisen vapaahetken yrittäen saada
unelmasi toteutumaan? Ehkä on kyse autosta tai urheilusta,
joka pakottaa sinut liikkeelle. Siitä on tullut epäjumala
elämässäsi.
Pyhä Henki johtaa meitä, ei pakota. Kuuntele rukouksiasi.
Mikäli sinulla on aikaa rukoilla. En tarkoita, ettet saa
asettaa päämääriä tai ettei sinulla saa olla unelmia. Kun
Jumala ja perhe ovat tasapainossa elämässäsi, Jumala kyllä
toteuttaa
ne.
Elämässä
on
myös
intensiivisiä
opiskelukausia, mutta vain jonkin tietyn ajan verran.
Onko sinulla addiktioita? Juotko? Käytätkö huumeita?
Katseletko pronografiaa?
Tupakoitko? Onko sinulla
seksuaalisia perversioita? Käytätkö nuuskaa? Näistä
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addiktioista on tullut sinun jumalasi. Olet antanut niille
voimaa ja valtaa elämässäsi. Kuinka addiktioiden valta
voidaan murtaa? Etsi joku, joka vaeltaa Jumalan
yhteydessä, joka paastoaa ja rukoilee kanssasi. Tee
parannus siitä, että olet antanut näille asioille valtaa
elämässäsi. Salli Jumalan vapauttaa sinut. Vapautus ei ole
huono asia. Se on hyvä! Se vapauttaa kahleista!
Jos en ole vielä koskettanut mitään elämäsi aluetta, ylistä
Jumalaa!
Oikeuksistamme kiinni pitäminen voi muodostua meille
epäjumalaksi. Anna kun selitän. On kyse oikeudestamme
olla vihainen jollekulle, kantaa kaunaa tai olla katkera. Tai
että meillä on tietynlaisia asenteita elämämme haavojen tai
kokemusten takia. Tai että olemme anteeksiantamattomia ja
ilkeitä, itsevanhurskaita ja tuomitsevia. Kaikki nämä ovat
tottelemattomuutta Jumalaa kohtaan.
On monia asioita, joista voi tulla meille epäjumalia. On
vain yksi Jumala, ja sen tulee olla Kaikkivaltias Jumala.
Pysähdy nyt hetkeksi ja anna Pyhän Hengen paljastaa
kaikki asiat tai ihmiset, joista on tullut epäjumalia
elämässäsi. Pyydä anteeksi, että olet sallinut näiden
asioiden hallita elämääsi. Pyydä Jumalaa poistamaan ne.
Joskus on kyse vain siitä, että laitamme asiat oikeaan
järjestykseen; Jumala, perhe, työ tai palvelutyö.
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11. ”Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka toin sinut
Egyptin maasta; avaa suusi, niin minä sen täytän.”
Psalmi 81
Tämä on mahtava Jumalan lupaus. Hän sanoo olevansa
Jumala, joka vapauttaa meidät kahleista, julmuudesta,
mammonan siteistä, orjuudesta ja puutteesta, taudeista ja
sairauksista, pahan valloista. Meidän tarvitsee vain saada
itsemme ylistämään Häntä, ja onpa elämässämme
meneillään mitä tahansa, Hän täyttää suumme ylistyksellä.
12. Mutta minun kansani ei kuullut minun ääntäni, eikä
Israel noudattanut minun mieltäni. 13. Niin minä annoin
heidän mennä pois sydämensä paatumuksessa, he saivat
vaeltaa omien neuvojensa mukaan.”
NKJV-käännksen mukaan jae 13 sanoo, että Jumala jätti
heidät oman itsepäisen sydämensä valtaan. ”Minusta vain
ei nyt tunnu siltä, että haluaisin ylistää Häntä.” ” Haluan
kieriskellä masennuksessa, haluan pitää säälibileet.”
”Tiedän, että Jumala haluaa minun ylistävän, mutta
voinhan tehdä sen ihan hiljaa.” ”Ei minun tarvitse tehdä sitä
ääneen.” Minun Raamattuni ei kuitenkaan sano näin.
Jos ylistysksessä tarvitaan suutasi, silloin on tarkoitus
puhua ääneen, niin että muutkin kuulevat. Jumala ei käske
meitä tekemään mitään lannistaakseen meitä. Hän haluaa
vapauttaa meidät! Hän haluaa murtaa kahleemme.
14. ”Oi, jospa minun kansani minua kuulisi ja Israel
vaeltaisi minun teilläni, 15. niin minä pian masentaisin
heidän vihollisensa ja kääntäisin käteni heidän
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vihamiehiänsä vastaan. Ne, jotka Herraa vihaavat,
matelisivat heidän edessään ja heidän kohtalonsa kestäisi
iankaikkisesti. Mutta kansaansa hän ruokkisi parhaalla
nisulla; minä ravitsisin sinua hunajalla kalliosta.” Psalmi
81 (1938 käännös)
Jae 16 sanoo, että Herran vihaajat matelisivat Hänen
edessään. Kenelle Hän puhuu? Israelille, omalle kansalleen.
Ei muille kansoille. Hän puhuu myös meille. Minä en vihaa
Jumalaa, minä rakastan Häntä. Hänen mukaansa vain ne,
jotka pitävät Hänen käskynsä ja tottelevat Häntä, rakastavat
Häntä.
”Jos te minua rakastatte, te pidätte minun käskyni.” Joh. 14
: 15
Katso kaikkia niitä siunauksia, jotka seuraavat, kun
kuuliaisesti ylistät Jumalaa:
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-

Hän ottaa pois taakan harteiltasi.

-

Hän irrottaa kätemme kantokorista.

-

Hän kuulee meitä ahdingossamme ja vapauttaa
meidät.

-

Jos avaamme suumme, Hän täyttää sen.

-

Hän nujertaa vihollisemme.

-

Hän kohottaa kätensä vihollisiamme vastaan.
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-

Hän antaa meille iankaikkisen elämän.

-

Hän ruokkii meitä parhaalla vehnällä.

-

Hän vuodattaa meille kalliosta hunajaa.

LUKU 3
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Millaisia tapoja on ylistää?
Kun edistymme vaelluksessamme Herran kanssa, tulee
aikoja, jolloin meitä viedään eteenpäin myös ylistyksen
alueella. Ylistys ei ole jotain, jota meidän kuuluu harjoittaa
vain jumalanpalveluksissa. Sen pitäisi olla elämäntapa.
Korkein ylistyksen muoto on luottamus Jumalaan.
”Ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielen
mukainen. Sen, joka astuu Jumalan eteen, täytyy uskoa,
että Jumala on olemassa ja että hän kerran palkitsee ne,
jotka etsivät häntä. ” Hepr. 11 : 6 (1993 käännös)
On hyvin vaikeaa ylistää jotakuta, jota et tunne tai johon et
luota. Kuinka voit uskoa Jumalaan, jos et käytä aikaa
oppiaksesi tuntemaan Hänet? Mistä ylistys silloin voi
ilmaantua?
Kun olet täynnä Jumalan sanaa ja pysyt Hänen
läsnäolossaan, ylistys on luonnollinen seuraus Hänen
kanssaan vietetystä ajasta. Sinun ei tarvitse puristaa sitä
itsestäsi. Se tulee hengestäsi. Et voi olla ylistämättä Herraa.
On monia tapoja ylistää Herraa. Voit ylistää Häntä laulaen
tai tanssien. Voit olla yksin tai toisten joukossa, ei sillä ole
väliä. Sinun ei tarvitse osata laulaa hyvin tai tanssia
täydellisen sulokkaasti. Tärkeintä on, että ylistys nousee
sydämestäsi.
Muistan ensimmäisen kerran, kun Herran Henki tuli ylleni
ja sai minut todella ylistämään tanssien. Olin
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jumalanpalveluksessa, jossa Pyhä Henki oli läsnä ja liikkui.
Muusikot soittivat messiaanista musiikkia. Ennen kuin
tajusin, mitä minulle tapahtui, huomasin antautuvani
tanssiin. Onneksi seurakunnassa oli vapaus, eikä Henkeä
sammutettu. Kun antauduin, Herran läsnäolo voimistui
ylläni. Myöhemmin minulle kerrottiin, että Herra oli itse
asiassa johtanut minut tunnettuun Daavidin tanssiin, josta
minulla ei ollut tietoa.
Voimme tietysti olla seurakunnassa, jossa tanssi
tukahdutetaan. Syynä voi olla uskonnollisuuden henki,
pelko tai tiedon puute.
Minun täytyi todella taistella vapaudestani ylistää. En puhu
nyt toisiaan vastaan taistelevista ihmisistä. Taistelu käytiin
minun sisälläni. Aluksi me olemme hyvin tietoisia toisten
läsnäolosta ympärillämme. Katselevatko he minua? Mitä he
ajattelevat? Näytänkö minä typerältä? Mitä jos Jumala
laittaa minut tekemään jotakin epätavallista, esimerkiksi
makaamaan lattialla ja palvomaan Häntä, vaikka kaikki
muut seisovat? Alussa Herra pisti minut tekemään
epätavallisia asioita. Hän kehotti minua polvistumaan.
Muistan väitelleeni Hänen kanssaan: ”Kukaan muu ei ole
polvistuneena.” Hän sanoi minulle: ”Onko siinä jokin
ongelma?” ”Ei. Minä polvistun.” Voin kertoa sinulle, että
kuuliaisuuteni tuott minulle vapauden. Näin käy sinullekin.
Sinun täytyy harjoittaa itseäsi keskittymään Herraan ja
yksin Häneen. Miksi sinun pitäisi välittää ympärilläsi
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olevista ihmisistä? Ei sillä ole väliä, mitä Maija ajattelee tai
mitä Sami saattaa sanoa tai, Herra varjelkoon, mitä pastori
saattaa ajatella. Voin vakuuttaa sinulle, että jos olet Herraa
palvovien ihmisten seurassa, he eivät kiinnitä sinuun
mitään huomiota. Ja jos kiinnittävät, anna heidän tulla
siunatuiksi, kun sinä ilmaiset rakkauttasi taivaalliselle
Isällesi.
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Ylistys laulaen tai tanssien
”Halleluja! Laulaa Herralle uusi laulu, kokoontukaa ja
ylistäkää Häntä, te Herran omat. Iloitkoon Israel
Luojastaan, riemuitkoot Siioinin asukkaat kuninkaastaan,
ylistäkööt tanssien hänen nimeään, soittakoot hänen
kiitostaan rummuin ja harpuin!” Psalmi 149 : 1 – 3
Todellinen ylistys ja palvonta alkaa yksinäisyydessä,
kotona Herran kanssa, kun ketään muita ei ole ympärillä.
Kuinka voisimme tuoda julkisuuteen sellaista, mitä emme
ole harjoittaneet yksityisesti? Ei se onnistu.
Kun minä pelastuin, kävin elämässäni läpi erittäin vaikeaa
aikaa. Makasin vuoteellani ja huusin Herran puoleen.
Huusin ääneen kaiken kipuni ja tuskani, ja ennen kuin
huomasin, aloin laulaa Herralle.
Ja kun lauloin, Hänen ilonsa ja rauhansa saapui ja tyynnytti
sieluni ja tiesin, että kaikki oli Hänen hallinnassaan.
On ollut aikoja, jolloin olen lauaessani koikenut, että taivas
on ikään kuin avautunut minulle ja olen voinut kuulla
enkelien laulavan kanssani. Sanoinkuvaamattoman kaunista
musiikkia!
Sillä ei ole väliä, osaatko laulaa vai et, rakkaus Jumalaa
kohtaan tulvii suustasi ulos ja tekee ylistyksen kauniiksi.
Kun palvomme Herraa tanssien, meistä tulee itseasiassa
ylistyksen instrumentteja.
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Kun annamme itsemme tanssiin Herran edessä ja Hänen
kanssaan, voimme siirtyä lihan maailmasta Hengen
maailmaan.

Tanssin palveluvirka
Herra laski sydämelleni, että minun tulee esitellä lyhyesti
tanssin palveluvirka. Kokemukseni mukaan useilta
ihmisiltä puuttuu olennaista tietoa tältä alueelta.
On monia tanssiin liittyviä aiheita, joita voisin käsitellä.
Haluan kuitenkin vain esitellä joitakin ajatuksia, jota saavat
sinut miettimään tanssia eri tavalla kuin ehkä aikaisemmin..
Ensimmäisenä ja kaikkein tärkeimpänä mainittakoon, että
et voi tuoda julkisuuteen sellaista, mitä sinulla ei ole
yksityisesti Herran kanssa.
Tanssi on intiimiä. Tanssi on persoonallista. Toiseksi,
tanssi on hengellisen sodankäynnin korkea muoto.
Elämäsi täytyy olla kunnossa Herran edessä. Jos elämässäsi
on avoimia ovia, joista vihollinen pääsee sisään, voit
satuttaa itsesi. Varmista, että vietät aikaa Herran kanssa.
Kolmanneksi, sinun täytyy pitää kehosi kunnossa ja
Herralle pyhitettynä. Kun Herra haluaa käyttää kehoasi
tanssiin tai palvontaan, sinun täytyy pysyä kunnossa. Näin
Herran on mahdollista tulla täydemmin ilmi astiasi kautta.
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Toivottavasti ymmärrätte, että en puhu nyt ihmisen
painosta. Kyse on taipuisuudesta ja kestävyydestä.

Ääni, väri ja taajuus
Kaikki meidän ympärillämme oleva tuottaa ääntä
jatkuvasti. Kuulimmepa tai emme, ympäristömme puhuu
meille.
Mietipä tätä. Kävelet vaalean vihreään huoneeseen.
Millaiseksi tunnet olosi? Tyyneksi, rauhalliseksi,
rentoutuneeksi?
Kuvittele sitten käveleväsi mustaan huoneeseen. Millainen
olosi on siellä? Tyhjä? Kyselevä? Masentunut?
Miksi näin on? Värit puhuvat sinulle. Ne lähettävät
taajuuksia.
Olematta liian tekninen totean, että värillä on ääni, sillä on
aaltopituus ja taajuus.
Emme voi kuulla värin taajuutta korvillamme, kuitenkin se
lähettää tietyn taajuista ääniaaltoa.
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Gamma rays
X rays
Microwaves
Radio waves
Ultraviolet radiation
Visible light
Infrared radiation
Violet
Blue
Green
Yellow
Orange
Red
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Gammasäteet
Röntgensäteet
Mikroaallot
Radioaallot
Ultraviolettisäteily
Näkyvä valo
Infrapunasäteily
Violetti
Sininen
Vihreä
Keltainen
Oranssi
Punainen

Kuten näette yllä olevasta kuvasta, on olemassa
monenlaisia
aaltopituuksia.
Silmillä
havaittava
aaltopituuksien määrä on hyvin pieni verrattuna koko
aaltopituuksien määrään. Miksi tällainen minitiedeluento?
Kun Herra johdattaa meitä käyttämään tiettyjä vaatteita tai
tietyn värisiä lippuja, huiveja, nauhoja tai viirejä, kyseessä
on enemmän kuin mitä luonnollisin silmin voi havaita.

Äänet, nuotit, avaimet
Muistatko vanhoja vampyyrielokuvia, joissa vampyyri
meni urkujen äärelle, soitti joitakin nuotteja ja yhtäkkiä
salainen ovi avautui?
Musiikissa nuotit ovat avaimia, jotka avaavat tai lukitsevat
asioita hengen maailmassa. Ne avaavat ja sulkevat ovia.
Ellei toinen ääni keskeytä ääntä, se jatkaa ikuisuuteen asti.
On olemassa ääniaaltoja tai taajuuksia, jotka keskeyttävät ja
pysäyttävät ei-toivottuja ääniaaltoja etenemästä. Mistä
ihmeestä oikein puhun?
Sanallisilla kirouksilla, Jumalan tahdosta puhutuilla
julkilausumilla, negatiivisilla tunnustuksilla – kaikilla niillä
on taajuus.
”Te puhutte uskaliaasti minua vastaan, sanoo Herra. ”Miten
me olemme puhuneet sinua vastaan?” te kysytte.
Olette sanoneet näin: ”Turha on palvella Jumalaa. Mitä
hyötyä siitä on, että noudatamme hänen käskyjään,
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palvelemme Herraa Sebaotia ja kuljemme murhe
kasvoillamme?” Mal. 3 : 13 – 14 (1993 käännös)
Kuuntelepa mitä ihmiset puhuvat päivittäin.
”Omat puheesi ovat kietoneet sinut verkkoonsa, lupauksesi
vanginneet sinut ansaan.” Snl 6 : 2
Usein me olemme itse itsemme pahimmat viholliset.
Maailmassa saamamme koulutuksen kautta meidät on
opetettu mukautumaan sairauksiin, oireisiin, olosuhteisiin...
Mistä tiedän tämän? Puhumistamme sanoista. Emme
ainoastaan peittelemättä valita kaikesta, mikä elämässämme
on pielessä, ja ihmisisitä. Kyse on jostakin paljon
syvällisemmästä. Aivan liian usein kuulen Jumalan
palvelijoiden puhuvan vastoin Jumalan sanaa (piste). Minä
tarvitsen..., Minulla ei ole..., Minulle on tulossa...,
Puolisoni on sellainen..., lapseni tekee... Kaikkea
mahdollista. Emme ole pelkästään jääneet sanojemme
ansaan, vaan Jumala sanoo, että olemme puhuneet
”uskaliaasti” Häntä vastaan. Miksi? Koska emme ole
kyenneet omaksumaan sitä, mitä Hän sanoo meistä,
elämästämme ja ihmisistä ympärillämme. Olemme
puhuneet pahaa hyvän sijaan. Ei meidän tarvitse kieltää
olosuhteitamme. Tässä on kyse eri asiasta. Tämä koskee
todellista
luottamustamme
Jumalaan.
Jumala
kaikkivaltiudessaan sallii meidän käydä käydä läpi erilaisia
olosuhteita, jotta voimme kasvaa lähemmäs Häntä
vaeltaessamme Hänen kanssaan. Kun pyrimme lähemmäs
Häntä,
kykenemme
todella
luottamaan
Häneen,
ehdottomasti.
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Negatiiviset tunnustukset vahvistuvat, kun kerromme niistä
toisille ja he ovat kanssamme samaa mieltä. Meidän ei pidä
haluta
sitä,
että
ihmiset
yhtyvät
negatiivisiin
tunnustuksiimme. Ne muodostavat siteitä hengen
maailmassa ja niitä käytetään kirjaimellisesti sitomaan
yksilöt. Mikä on ansa?

ansa
1. Pyydys, jossa usein on silmukka ja jota käytetään
lintujen tai pienten nisäkkäiden pyydystämiseen.
2. Sen avulla kiedotaan varomaton. Edustaa vaaraa tai
vaikeutta, jota ei voi ennakoida.
American Heritage –sanakirja
Joko alat hahmottaa kokonaiskuvan? Lisäksi negatiiviset
sanat ja lausumat lähettävät taajuuksia, värejä, ääniä ja
hajuja hengen maailmaan ja vetävät demonista toimintaa
yksilön elämään.
Tässä joitakin esimerkkejä yleisimmistä lausahduksista,
joita kuulen aivan liian usein.
”Minulla on allergioita.”
”Tämä ruoka ei sovi minulle.”
”Rakastan häntä niin että voisin kuolla.”
”Olen varmaan sairastumassa.”
”Voi sinua raukkaa.”
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”Se ja se ei voi hyvin.”
”Olen rahaton.”
”En koskaan kykene tekemään sitä.”
Tarkastellaan psalmia 52 ja katsotaan, mitä muuta
Jumalalla on sanottavana suumme puheista.
”Miksi ylpeilet pahuudellasi, sankari? Jumalan uskollisuus
kestää päivästä päivään.” (1993 käännös)
”Miksi kerskaat ilkitöilläsi, sinä mahtava mies? Jumalan
hyvyys kestää iäti.” (Engl. KJV –käännös, suom.huom.)
Jumala puhuu tässä meille.

ilkityö
7. Käytös, joka aiheuttaa hämminkiä tai suuttumusta
toisessa.
8. Taipumus tai tapa tehdä ilkeyksiä tai nolata.
9. Henkilö, joka tekee kepposia tai aiheuttaa häiriötä:
”Lapsi häiriköi koulussa.”
10. Tietyn henkilön tai asian aiheuttama vahinko, tuho
tai vamma.
American Heritage Dictionary –sanakirja
Tarkastellaan yhtä määritelmää erityisesti: aiheuttaa
nolostumista. Me nolaamme Jumalaa suullamme. En tiedä,
kuinka sinä koet, minä tunnen piston sydämessäni. Psalmin
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jakeessa 3 Jumala sanoo, että Hänen hyvyytensä kestää iäti.
Puhummeko suullamme sitä vastaan?
”Sinun kielesi punoo turmiota, se on kuin terävä
partaveitsi, sinä petoksen tekijä. Sinä rakastat pahaa etkä
hyvää, sinä puhut valhetta etkä totta. Sela. Sinä rakastat
kaikkia surman sanoja, sinä kavala kieli.” Psalmi 52 : 4 –
6 (1938 käännös)
Näiden jakeiden mukaan suumme ovat teräviä, valheellisia,
tuhoavia ja epävanhurskaita. Puhumme mieluummin
kaikesta pahasta ja siitä pahasta, mitä meille tai
ympärillämme on tapahtunut, kuin tunnustamme Herran
sanaa.

petollinen



Petkuttamaan tai pettämään antautunut
Tarkoituksella harhaanjohtava, pettävä,
epärehellinen

1. Uskollisuuden tai luottamuksen pettäminen
tarkoituksella: petollisuus, uskottomuus,
epäluotettavuus, kavaluus, petos, valheellisuus
2. Tapa valehdella: valheellisuus, petollisuus,
salaaminen, vääristely, väärin vannominen,
välttely,epätotuudenmukaisuus, petos,
epärehellisyys.
American Heritage Dictionary –sanakirja
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Tämä on vakava rikos. Uskollisuuden ja luottamuksen
tahallinen pettäminen, petollisuus, kavaluus, uskottomuus,
epäluotettavuus. Haluan painottaa uudelleen, että Jumala
puhuu tässä MEILLE! Hän sanoo, että on kyse
uskottomuudesta Jumalan valtakuntaa kohtaan, kun
puhumme Hänen TOTUUTTAAN vastaan.
”Sen tähden myös Jumala kukistaa sinut ainiaaksi, hän
tarttuu sinuun ja raastaa sinut majastasi, repäisee sinut
juurinesi elävien maasta. Sela.” Psalmi 52 : 7 (1938
käännös)
Huomaa: seuraukset ovat vakavat. Psalmissa lukee ”sela”,
joka tarkoittaa: ajattele, mietiskele tätä. Älä ota sitä
kevyesti.
”Ja vanhurskaat näkevät sen ja pelkäävät, ja he nauravat
häntä: ”Katso, siinä on mies, joka ei pitänyt Jumalaa
turvanansa, vaan luotti suureen rikkauteensa ja röyhkeili
häijyydessänsä.” Psalmi 52 : 8 - 9
Pahuus tarkoittaa tässä kielen petollisuutta. Psalmin henkilö
ei luottanut Jumalaan eikä siihen, että Hän on uskollinen ja
pitää sanansa. Hän ei uskonut Jumalaa. Hän ajatteli
tarvitsevansa jonkun toisen neuvoa. Hän luuli tarvitsevansa
varasuunnitelman siltä varalta, ettei Jumala pystyisikään
toimimaan. Hän ei ottanut Jumalaa turvakseen. Hän luotti
omaan kykyynsä saada asiat tapahtumaan. Hän etsi apua
maailmasta, sen rikkauksista ja viisaudesta eikä Jumalasta.
Hän luuli kuuluvansa Jumalalle. Jumala sanoo kuitenkin,
ettei hän ole minun, vaan on petturi.
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Rukoilen, että tunnet piston sydämessäsi. Monet meistä
ovat petettyjä. Olemme uskoneet valheen ja liittoutuneet
sen kanssa. Meidän on tehtävä parannus petollisuudesta.
Olemme pelänneet ihmistä ja maailmaa enemmän kuin
Kaikkivaltiasta Jumalaa.
”Mutta minä olen kuin viheriöivä oliivipuu Jumalan
pyhäkössä. Alati minä luotan Jumalan armoon. Herra,
minä kiitän sinua ikuisesti siitä mitä olet tehnyt. Minä
luotan sinun nimeesi, sillä sinä olet hyvä omiasi kohtaan.”
Psalmi 52 : 10 – 11 (1993 käännös)
Minä haluan olla vanhurskas, tuo viheriöivä oliivipuu
Jumalan pyhäkössä. Puu, joka on täynnä elämää ja
hedelmiä. Hän, joka ylistää ikuisesti Jumalaa siitä mitä Hän
on tehnyt.
Uskon, että alat ymmärtää mitä tarkoitan. Ihmiset juoksevat
ensimmäiseksi lääkärin tai lääkekaapin luo ennen kuin
menevät Jumalan valtaistuimen luo. He haluavat
pikavastauksen. PARANNA MINUT. Jumala sanoo, että
Hän on jo maksanut hinnan kaikista tarpeistasi Hänen
Poikansa Jeesuksen veren kautta. Vau! Tässä on syy ylistää
Jumalaa!
Mitä sinun tulisi tehdä jos huomaat olevasi ansassa? TEE
PARANNUS.
”Te käärmeen sikiöt, kuinka teidän puheenne voisi olla
hyvää, kun itse olette pahoja! Mitä sydän on täynnä, sitä
suu puhuu.” Matt. 12 : 34
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On vaikea muuttaa suustamme tulevaa puhetta, jos
sydämemme ei ole täynnä hyviä asioita. Kuinka voimme
puhua Jumalan mielen mukaisesti, kun emme tunne Häntä
emmekä ymmärrä Hänen sydäntään, jonka Hän on
ilmaissut meille antamassaan sanassa. Kuinka voimme
ilmaista Hänen rakkauttaan toisille, jos emme itse pysty
ottamaan sitä vastaan? Aivan liian kauan olemme olleet
tuomitsevia ja rakkaudettomia. Olemme hylänneet ihmisiä
sen tähden että oma sydämemme ei ole saanut parantua.

Positiiviset sanat ja teot
Positiivisilla sanoilla ja Jumalan sanan positiivisella
tunnustamisella on myös taajuus. Jumalan puhutun sanan,
tanssin, musiikin, äänen, värin ja huudon taajuus kykenee
estämään ja tuhoamaan negatiivisia sanoja, ääniä ja
taajuuksia. Eikä siinä kaikki, ne laittavat Jumalan enkelit
liikkeelle puolestasi tuomaan tarvitsemasi läpimurron.
Toinen esimerkki: jos tanssit, ja Jumala johdattaa sinut
käyttämään punaisia lippuja, käyttämäsi väri lähettää
ääniaaltoja ja taajuuksia. Ne ampuvat kuin lasersäteet
hengen maailmassa, iskevät vihollista, tuhoavat sen
strategioita, murskaavat linnoituksia, lukitsevat ovia,
avaavat ovia, katkaisevat kahleita ja painoja ihmisten yltä.
Tanssi toimii myös ikään kuin vahvistimena sille, mitä
muusikot soittavat Hengen maailmassa. Ja kaiken tämän
saa aikaan tanssi lippujen kera. Siksi on tärkeää saada
ilmestys siitä, että kyseessä ON sodankäynti.
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Tanssimmeko sotiaksemme? Ei, tanssimme palvoaksemme
Herraa Hänen läheisyydessään. Tuomme samalla Kaikkein
Pyhimmän esipihan alueelle ja autamme toisia tulemaan
Herran sisäpihalle.
Raamatussa on monia kohtia, jotka puhuvat ylistyksestä,
tanssista, laulusta ja julistamisesta. Oma suosikkini on
psalmi 149. Minusta se kertoo kaiken tarvittavan.
Mietiskele psalmia juuri saamasi opetuksen pohjalta. Anna
Herran laajentaa näkyä sydämessäsi. Hän antaa sinulle
syvempää ilmestystietoa. Muista, että tärkeintä kaikessa
tässä on olla Pyhän Hengen johdatuksessa. Älä keskity
kaikkiin tukipilareihin , ole herkkä Hänen johdatukselleen.
Jumala siunatkoon sinua kun sinua liikutetaan Hänen
syleilynsä syvyyksiin.
Instrumentaalinen ylistys
”Ylistäkää häntä raikuvin torvin, ylistäkää häntä harppua
ja lyyraa soittaen!
Ylistäkää häntä tanssien ja rumpua lyöden, ylistäkää häntä
luuttua ja huilua soittaen! Ylistäkää häntä symbaalien
helinällä, ylistäkää häntä riemukkain symbaalein! Kaikki
te, joissa on elämän henkäys, ylistäkää HERRAA.
Halleluja!” Psalmi 150 : 3 – 6
Tämä sana ei oikeastaan kaipaa selityksiä. Kaikkia ihmisten
tuntemia instrumentteja voidaan ja pitäisi käyttää
ylistämään Herraa. Älkäämme rajoittuko soittamaan
pelkästään urkuja ja rumpuja. Jumala ei ole paikoilleen
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juuttunut eikä tylsä. Hän on elävä ja elämää sykkivä, ja
sellaista tulee meidän ylistyksemmekin olla.
Henkilökohtaisesti koen, että kaikkein syvin ylistys nousee
profeetallisen musiikin virratessa; silloin kun olemme
ylistyksen instrumentteina antautuneet Pyhän Hengen
virran kuljetettaviksi.
Mitä profeetallinen musiikki oikeastaan on? Se on
musiikkia, joka virtaa taivaasta muusikoiden, laulajien ja
tanssijoiden sisimpään ja heidän kauttaan ulos. Tällainen
laulun virta voi olla sinulle tuttua.
Joku alkaa laulaa kielillä ja seuraavaksi toinen henkilö voi
alkaa laulaa siihen selityksen tunnetulla kielellä; tämä on
taivaasta tullut uusi laulu. Musiikki voi myös virrata jonkun
henkilön kautta Hengen tulkintana.
Usein profeetallinen laulu avaa asioita hengen maailmassa
tuoden mukanaan parantumista, vapautusta, läpimurtoja ja
ilmestystä.
Äänet ovat avaimia. Ne avaavat asioita hengen maailmassa.
Ääni ei lakkaa, se jatkuu ikuisesti ellei sitä keskeytä jokin
toinen voima. Siksi on elintärkeää, että sanamme joita
puhumme elämästämme ovat sopusoinnussa Jumalan sanan
kanssa. Jos puhumme negatiivisia asioita elämämme ylle,
ne jatkuvat ikuisesti, ellemme pysäytä niitä särkemällä
kiroukset ja puhumalla siunauksia.
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Käden liikkeet ja tanssi luovat myös ääniä. Emme
välttämättä aina kuule niistä syntyviä ääniä, mutta ne ovat
olemassa. Muistatteko katselleenne vanhoja karateelokuvia, joissa potkujen ja lyöntien aikana kuului aina
paukahdus tai läjähdys?
Nuo äänet olivat tietysti liioiteltuja, mutta saat niiden avulla
käsityksen asiasta.
Kun joku on todella Herran läsnäolossa ja tanssii Hänen
Hengessään, käsien ja jalkojen liikkeet muodostavat ääniä.
Samalla ne repivät alas linnoituksia. Tällainen palvonta ja
ylistys on yksi esirukouksen ja sodankäynnin muoto.
Kun joku soittaa instrumenttia tarkoituksenaan ylistää tai
tomia esirukoilijana, hänen tulee olla Jumalan voitelema
tähän tehtävään. On olemassa monia hyviä muusikkoja,
mutta se ei riitä. Musiikki on tärkeä instrumentti , joka tuo
suuret määrät ihmisiä ylistyksen paikkaan. Se kykenee aina
tekemään meidät entistä tietoisemmiksi Jumalan
läsnäolosta. Siksi henkilö, jota ei ole voideltu tehtävään,
voi soittaa laulun ja se kuulostaa hyvältä, mutta siihen se
jääkin. Joku toinen, joka ei ehkä ole yhtä lahjakas mutta on
voideltu, voi soittaa saman laulun, ja Jumalan läsnäolo
saapuu paikalle. Et voi johdattaa ihmisiä sellaiseen
paikkaan, jossa et ole itse koskaan ollut. Siksi on niin
tärkeää, että henkilöt, jotka johtavat ylistystä ja palvontaa,
ovat Jumalan eivätkä ihmisen valitsemia.
Heidän täytyy olla myös Herran Pyhiä ja Pyhittämiä
astioita. On olemassa Jumalan Virta, joka kumpuaa
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Taivaallisesta Valtaistuinhuoneesta. Vain niillä, jotka
elävät lähellä Isää, on pääsy tämän Virran äärelle. Virta on
kaikkia varten. Meidän kaikkien tulee valita lähestyä
Jumalaa. Muusikot, jotka tuntevat tien sinne, voivat tuoda
myös toiset sinne. Toisin sanoen he voivat vapauttaa
elävien vesien Virran astiansa kautta kun he palvelevat
instrumenttien avulla, laulaen tai tanssien.

Oma todistukseni
Ollessani viisivuotias vanhempani ostivat minulle
flyygelin. Kerjäsin isältäni pianotunteja. Muistan kaiken
harjoittelun. Muistan, kuinka äitini kutsui minua ollessani
ulkona leikkimässä: ”On aika tulla sisälle ja harjoitella
pianonsoittoa.” En aina välttämättä pitänyt siitä, että minun
piti keskeyttää leikit harjoittelua varten. Mutta nyt olen siitä
iloinen. Kun kasvoin, pianosta tuli minulle tapa ilmaista,
mitä sisälläni tapahtui, hyvää tai pahaa. Se oli pakopaikka.
Saatoin istua pianon ääreen ja soittaa kaikki turhautumiseni
pois. Tuolloin en ymmärtänyt mitä tein, mutta nyt
ymmärrän.
Lähetin kaiken Herralle ja säädin uudelleen taajuuteni.
Siis mitä? Jokaisella on yksilöllinen taajuus ja ääni, jota
hän resonoi. Sinä voit resonoida optimitaajuudella tai
hajonneella taajuudella. Tämä on ehkä paras tapa selittää
asia: Kuvittele, että yrität asettaa radiosi taajuuden oikeaan
kohtaan . Jos se ei ole juuri oikeassa kohdassa, esiintyy
häiriöitä. Signaali ei ole tarkka. Jokapäiväisessä
elämässämme kohtaamme ihmisiä, joilla on oma taajuus, ja
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ääniä, esim. radion, tv:n, puhelimen ja tietokoneen
välityksellä sekä kohtaamme tapahtumia, stressiä,
sairauksia, taisteluita...kaikki nämä ihmiset ja tapahtumat
hajottavat tai häiritsevät meidän taajuuttamme. Ylistys
palauttaa sinut takaisin oikealle taajuudelle.

resonanssi
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Resonoiva ominaisuus tai olotila: ”Juuri koti ja
perhe saavat....elämän resonoimaan.”
George Gilder. ”Israel, portti Mekkaan, on
luonnollisesti maa, jolla on uskonnollinen
resonanssi ja geopoliittinen merkitys.” James
Wolcott.
Fysiikka: Sähköisen tai mekaanisen systeemin
värähtelyn amplitudin lisäys, joka on alisteinen
jaksolliselle voimalle, jonka taajuus on sama tai
lähes sama
kuin systeemin luonnollinen, vaimentamaton
taajuus.
Akustiikka: Erityisesti resonanssivärähtelyn
aikaansaaman musikaalisen äänen voimistuminen ja
pidentyminen.
Lingvistiikka: Äänielinten tuottaman äänen
voimistuminen artikulaation
aikana suun ja nenän ilmatiehyiden kautta.
Lääketiede: Normaalia rintakehää koputettaessa
syntyvä diagnostinen ääni.
Kemia: Sellaisen yhdisteen ominaisuus, jolla on
samanaikaisesti kahden tai useamman
rakennemuodon ominaisuudet, jotka eroavat vain
elektronien jakauman osalta. Nämä yhdisteet ovat

hyvin stabiileja, eikä niitä pystytä kunnolla
määrittämään yhden ainoan rakennemallin avulla.
The American Heritage Dictionary -sanakirja

frekvenssi
Kuvaa ominaisuuden tai ilmiön säännöllistä
toistumista aikayksikössä.
 Matematiikka, fysiikka:
- Tietyin väliajoin esiintyvän ilmiön
esiintymiskertojen lukumäärä sekunnissa.
- Periodisen prosessin täydellisten sarjojen määrä per
aikayksikkö.
- Täydellisen aaltoliikkeen, esimerkiksi sähkövirran,
toistojen määrä per aikayksikkö.
3. Tilastotiede: Frekvenssijakaumassa mitattujen
intervallien määrä.


Demonit ja Enkelit sekä jotkut ihmiset kykenevät
havaitsemaan näitä taajuuksia. Ylistys on positiivinen
taajuus, joka saa aikaan enkeleiden toimintaa.
Valittaminen, viha ja vääränlaiset puheet aktivoivat
demoneita.
Tänä kirjaa kirjoittaessani olen 45- vuotias ja olen soittanut
pianoa 40 vuotta elämästäni. Vasta noin kolmenkymmenen
vuoden iässä Herra alkoi opettaa minulle, kuinka voin antaa
Hänen soittaa kauttani. Olen huomannut, että tämä on
erilaista kuin pelkästään voitelu. Ollessani hieman yli 30vuotias muistan kuinka heräsin eräänä aamuna, ja käteni
olivat tulessa. Olin pyytänyt Herralta rukouksessa, että Hän
sallisi minun soittaa Hänelle. Tästä se alkoi.
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Minä vartuin soittaen klassista musiikkia. Minut opetettiin
lukemaan nuotteja. En soittanut korvakuulolta. En osannut
liikkua virrassa. Tiesin vain kuinka soittaa nuoteista. Sen
jälkeen kun Hänen tulensa asettui käsiini, Herra alkoi
vieraannuttaa minua nuottien lukemisesta. Hän alkoi
opettaa kuinka virrata Hengessä. Soittaessani pianoa
ihmiset näkivät värejä ja näkyjä. Kun olin noin 40-vuotias,
Herra tuli luokseni eräänä yönä ja sanoi: ”Minun käteni
ovat nyt sinun kätesi kun soitat pianoa.” Hän alkoi näyttää
minulle, kuinka jokaisella yksilöllä on persoonallinen laulu,
ääni ja taajuus; profeetallinen musiikki tuo heidät takaisin
oikeaan, Jumalan suunnittelemaan yksilölliseen taajuuteen.
On mielenkiintoista, että kun soitan ihmisryhmän edessä,
Herra koskettaa jokaista yksilöllisellä tavalla koko
yhteisölle soitetun musiikin keskellä. Olen nähnyt ihmisten
parantuvan, kun Herra on ohjannut minut soittamaan
tiettyjä sointuja toistuvasti. Yleinen vastaus on, että ihmiset
eivät ole koskaan aikaisemmin kokeneet sellaista rauhaa.
Jotkut ovat kommentoineet, että ”sinä soitit minun
elämäni”. En voi ottaa mitään kunniaa tästä itselleni. Tämä
on eri asia kuin voitelu. Se on Jumalan Virran
aikaansaamaa.
Jumalan Virrassa palveleminen on mahdollista vain silloin,
kun elät siinä. Se on seurausta intiimistä suhteesta
Jeesukseen, Isään ja Pyhään Henkeen. En voi kyllin
painottaa tämän tärkeyttä. Hengen maailmassa sen merkitys
on valtava.
En puhu ”hyviä tuntemuksia” aiheuttavasta musiikista. En
puhu
myöskään
musiikista,
jota
kuuntelemme
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”liotessamme”
Herran läsnäolossa. Puhun Jumalan
Kirkkaudesta, missä et kykene liikkumaan. Seuraa Jumalan
hiljaisuus. On kyseessä paikka, jossa Jumalan Kirkkaus
pommittaa koko olemustasi molekyylirakennetta myöten.
Paikka, jossa sinua kirjaimellisesti muutetaan Hänen
kuvansa kaltaisuuteen solutasolla. Paikka, jossa Hänen
läsnäolonsa saa sinut haluamaan Häntä yhä enemmän.
Tiedän, etten ole ainoa, joka toimii Jumalan läsnäolosta
käsin. Rukoukseni on, että yhä useammat soittajat tekisivät
niin.
Liian usein muusikot soittavat luonnollisten
lahjojensa pohjalta tai voitelun tasolla. Syy tähän on se,
ettei heillä ole aikaa olla Jumalan Valtaistuimen edessä.
Ei ole mahdollistaa johdattaa toisia paikkaan, jossa ei ole
itse ollut koskaan. Rukoilen, että juuri nyt lukiessasi tätä
Jumala välittää sinulle kosketuksensa.
” Nainen sanoi: ”Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa,
ja kaivo on syvä; mistä sinulla on sitten se elävä vesi?
Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka
antoi meille tämän kaivon ja joi siitä, hän itse sekä hänen
poikansa ja hänen karjansa?”
Jeesus vastasi ja sanoi hänelle:”Jokainen, joka juo tätä
vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä
hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä
hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka
kumpuaa iankaikkiseen elämään.” Joh. 4 : 11-14 (1938
käännös)
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Kun palvelemme lahjasta käsin, me olemme kuin tämä
nainen kaivolla: meillä ei ole mitään, millä nostaa vettä
syvästä kaivosta. Kun palvelemme Jumalan lähteestä käsin,
Hänen Virrastaan, se on kuin arteesinen kaivo, joka
kumpuaa vettä ja antaa elämän.
”Lopetettuaan puheensa Jeesus sanoi Simonille: ”Souda
vene syvään veteen, laskekaa sinne verkkonne.” Luuk. 5:4
Meidän täytyy mennä syvään veteen voidaksemme korjata
sadon.
Olemme
tarkastelleet
aiheita
hieman
erilaisesta
näkökulmasta kuin normaalisti. Miketiskele hetki juuri
lukemaasi. Mieti, millä tavalla Jumala kehottaa sinua
ylistämään Häntä. Ehkä epäröit sitä, oletko ymmärtänyt
oikein Jumalan tahdon. Kukaan toinen ei näytä toimivan
näin. No, jonkun täytyy olla ensimmäinen. Yhtä hyvin se
voisit olla sinä.
Ymmärtäkäämme, että Jumala on rajoittamaton, ja että
myös tapamme ylistää Häntä ovat rajattomat. Astu
rajoitusten kehikon ulkopuolelle.

Suureen ääneen ylistäminen
”Jeesuksen lähestyessä sitä paikkaa, mistä tie laskeutuu
Öjymäen rinnettä alas, koko opetuslasten joukko alkoi
riemuissaan suureen ääneen ylistää Jumalaa kaikista niistä
voimateoista, jotka he olivat nähneet. He huusivat:
”Siunattu Hän, Kuningas, joka tulee Herran nimessä!
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Taivaassa rauha, kunnia korkeuksissa!” Muutamat
fariseukset sanoivat väkijoukon keskeltä Jeesukselle:
”Opettaja, kiellä opetuslapsiasi!” Mutta Jeesus vastasi:
”Minä sanon teille: jos he olisivat vaiti, niin kivet
huutaisivat.” Luuk. 19:37-40
Pidän erityisesti tästä sanan kohdasta. Huudan mielelläni
kaikin voimin kuinka Suuri minun Jumalani on! Usein
huuto vain purkautuu sisimmästäni! Kunnia! Halleluja!
Asun kyllä vuoristoseudulla, missä ihmiset tuskin välittävät
huudostani, mutta tein näin myös kaupungissa asuessani.
On todella vapauttavaa, kun päästää irti ja huutaa ylistystä
Jumalalle! Mahtavaa, Herra! Minä sitten Rakastan Häntä!
Toiseksi ”huuto” särkee vihollisen ikeen yltäsi. Vihollinen
paiskii töitä oikein olan takaa estääkseen sinua ylistämästä.
Joskus meillä on tilanteita, jolloin
haluamme vain
murjottaa.
Haluamme kieriskellä myrkyllisessä itsesäälissä. Se saa
muuten aikaan huonoja taajuuksia. Paras keino päästä
eroon moisesta roskasta on huutaa! Anna palaaaaa!
Kunnia! Halleluja! Jeesus!
Sanot ehkä: ”Cherie, minulla ei ole tapana tehdä noin. Minä
ylistän Jumalaa hiljaa ja itsekseni.” Ok, jos se vapauttaa
sinut roinasta. Mutta jos ei, taistele sitä henkeä vastaan,
joka yrittää vaientaa ylistyksesi ja päästä ilmoille äänekäs
ja väkevä huuto. Se TOIMII. Särkyvän lasin tavoin se
särkee ikeitä yltäsi.
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Kerskaaminen
”Ja Hanna rukoili ja sanoi: ”Minun sydämeni riemuitsee
HERRASSA, minun sarveni kohoaa korkealle HERRASSA.
Minun suuni on avartunut vihollisiani
vastaan, (kerskaa, KJV-käännös, suom.huom.) sillä minä
iloitsen sinun avustasi. Ei kukaan ole pyhä niin kuin
HERRA, paitsi sinua ei ole yhtäkään, eikä ole Kalliota
meidän Jumalamme vertaista. Älkää yhä ylpeitä puhuko,
älköön suustanne lähtekö julkeita sanoja; sillä HERRA on
kaikkitietävä Jumala, Hänen edessään punnitaan teot.” 1.
Sam. 2: 1-3 (1993 käännös)
Ei ole kertakaikkiaan mitään väärää siinä, että kerskaat
Jumalastasi. Tämä sanan kohta kertoo Hannasta, joka
kerskasi siitä, kuinka Jumala löi vihollisen ja vapautti hänet
vihollisen käsistä. Et sinä silloin ylpeile itsestäsi kun kerrot
ihmisille kaikista mahtavista asioista, joita Jumala on
tehnyt elämässäsi.
Jumalasta kerskaaminen on mahtava tapa ylistää Häntä. Ja
samalla kun ylistät Häntä, se saa Hänet tekemään yhä uusia
asioita elämässäsi, joista voit kerskailla. Hän suorastaan
rakastaa sitä!

Julistus
”Minä julistan HERRAN nimeä. Ylistäkäämme Jumalan
kunniaa! Hän on turvamme, kalliomme, teoissaan
täydellinen. Kaikki Hänen tiensä ovat oikeat. Hän on
uskollinen Jumala, ei Hän vääryyttä tee. Hän on
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vanhurskas, tuomioissaan oikea.” 5. Moos. 32: 3-4 (1992
käännös)
Sana julistaa tarkoittaa: kuuluttaa virallisesti ja julkisesti,
ilmoittaa. Meidän tulee kuuluttaa ja julistaa Jumalamme
suuruutta.. Hän on meidän kalliomme, Hän on meidän
voimamme. Hänen tiensä ovat täydelliset ja oikeat.
Meidän ilmoitustemme tulee olla julkisia. Se tarkoittaa, että
ihmisten pitää kuulla kun puhut Jumalastasi. Julista Häntä
pyhien seurakunnan keskellä. Kerro Hänen hyvyydestään.
Älä häpeä sanoa ”Kiitos Jeesus” julkisesti, kun Hän on
tehnyt jotakin hyväksesi. Sinun pitää kiittää Häntä. Jos Hän
seisoisi paikassa, jossa voisit nähdä Hänet fyysisillä
silmilläsi, etkö kiittäisi ja ylistäisi Häntä?
Aivan liian kauan vihollinen on yrittänyt ahdistaa meidät
nurkkaan ja hiljentää meidät. ”Poliittinen korrektius” ei
toimi Jumalan Valtakunnassa. Meidän täytyy julistaa
rohkeasti ja häpeilemättä Totuutta rakkaudessa, ilman
anteeksipyyntöjä.
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LUKU 4
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YLISTYS ON SODANKÄYNTIÄ
”Heillä on huulillaan Jumalan ylistys, heillä on kädessään
kaksiteräinen miekka, he kostavat viholliskansoille,
kurittavat kansakuntia. He panevat kahleisiin niiden
kuninkaat ja lyövät rautoihin mahtimiehet. He panevat
täytäntöön tuomion, jonka Herra on laissaan säätänyt.
Tämä on Herran palvelijoiden kunniatehtävä. Halleluja!”
Psalmi 149 : 6-9 (1992 käännös)
Ylistys on sodankäyntiä. Sitoudu suorittamaan se, mitä
Jumala on käskenyt sinun tehdä. Tunnusta sitä. Ylistä
Jumalaa siitä ja katso, mitä tapahtuu.
Kun valitset ylistää Jumalaa olosuhteistasi huolimatta, otat
käteesi miekan. En yritä puhua negatiivisesti vaan yritän
selittää näitä jakeita hyvin käytännöllisellä tavalla.
Jos et ole koskaan seissyt Jumalan sanan pohjalla ja
uskonut, että Jumala pitää sanansa, et ymmärrä mistä minä
puhun. Mutta jos olet, ymmärrät täysin, mitä sanon.
Otetaan hyvin helppo esimerkki. Sanotaan, että sinun
täytyy kohta maksaa autosi osamaksu. Sinulla ei kuitenkaan
ole rahaa maksaa laskua, ei työtä tai tietoa, mistä saisit
rahat. Mitä sinä teet? Itket? Alat pelätä? Kerjäät rahaa
ystäviltäsi?
Ensiksi meidän täytyy seurata ohjeita. Siis mitä?
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”Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen
vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin.”
Matt. 6:33
Ensiksi menemme Jumalan valtaistuimen eteen saamaan
sanan Herralta. Ellei sinulla ole sanaa Herralta, mistä tiedät,
mitä tehdä ja kuinka pysyä pystyssä?
Puhuvatko olosuhteesi sinulle äänekkäämmin kuin kykysi
kuulla Jumalaa? Vaihda paikkaa, sekä hengellistä että
luonnollista. Mitä tarkoitan tällä? Ala ylistää. Laita
ylistysmusiikkia soimaan. Ala huutaa vaikkei sinusta
tuntuisikaan siltä. Eikö vieläkään toimi? Etsiydy Jumalaa
ylistävien uskovien seuraan. Pyydä heitä rukoilemaan
puolestasi. Se on soveliasta; joskus
tarvitset apua
saadaksesi läpimurron.
Tärkeintä on, ettet pistä pystyyn itsesäälin pippaloita. Älä
suutu ja syytä Jumalaa. Jos kuitenkin syytit Häntä, kadu ja
juokse Hänen luokseen. Etkö vieläkään kykene ylistämään
Häntä? Etkö vieläkään saanut tarvitsemaasi sanaa? Hmmm.
Minähän sanoin, että tämä on sodankäyntiä.
Jos se olisi helppoa, luuletko että Jumala käskisi meitä
tekemään niin yhä uudestaan ja uudestaan? Tarvitseeko
Hänen koskaan kehottaa meitä hengittämään? Ei. Hän loi
kehomme sellaisiksi, että se tapahtuu automaattisesti.
Ylistys on kuitenkin valinta. Meidän täytyy valita ylistää
Häntä katsoessamme suoraan myrskyn silmään.
Seuraava on hepreankielinen versio psalmin 149:6 jakeesta:
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” Olkoon heillä Elin ylistys kurkussaan ja sahateräinen
miekka kädessään.”
Tässä ei totisesti ole kyse mistään leikistä. Sahateräinen
miekka voi saada paljon vahinkoa aikaan. Ajattelepa tätä:
kun sinun täytyy leikata lihaa, käytätkö sileää vai
sahateräistä veistä?
Yleensä pihviveitset ovat sahalaitaisia lihan irrottamista ja
repimistä varten. Auts!
Meitä käsketään ottamaan Hengen miekka, joka on
Jumalan sana. Ef. 6 : 17
”Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin
mikään kaksiteräinen miekka, se iskee syvään ja viiltää
halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet, se
paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme.” Hepr. 4 :
12 (1992 käännös)
Oih ja voih! Toinen ”auts” on tulossa! Kykenemättömyys
ylistää Jumalaa leikkaa myös sisintämme. Edellinen jae
sanoo:
”Ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon, ettei kukaan
lankeaisi
seuraamaan
samaa
tottelemattomuuden
(epäuskon KJV käännös) esimerkkiä.” Hepr. 4 : 11 (1938
käännös)
Kyvyttömyytemme ylistää Jumalaa on suoraan sidoksissa
epäuskoon. Emme usko, että Hän hoitaa meidän
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tilanteemme.
Saako tilanteesi
turhautumaan tai ahdistumaan?

sinut

suuttumaan,

Ala ylistää Jumalaa. Tee tietoinen päätös. Ylistä Jumalaa
Hänen suuruudestaan.
”He kostavat kansoille, nuhtelevat kansanryhmiä.” Psalmi
149 : 7 (ISA käännös)
Anna kun selitän hieman. Kansat eivät tarkoita vain
paikkoja muissa maissa.
Ne käsittävät ihmisryhmiä,
järjestelmiä, alakulttuureita. Ne ovat ryhmiä, jotka toimivat
ja ajattelevat eri tavoin kuin sinä. Lääkäreillä esimerkiksi
on täysin erilainen tapa hahmottaa asioita. Heillä on
erilainen kieli. Heillä on erilainen kulttuuri. Mammonalla
on oma kulttuurinsa, tapa ajatella ja uskoa. Sen
toimintatavat
ovat
täysin
vastakkaisia
Jumalan
valtakunnalle.
Kun Jumala kostaa kansoille, se tapahtuu siten, että meidän
ajatuksemme ovat yhteneväisiä Hänen ajatustensa kanssa.
Silloin vihollinen sidotaan. Sillä ei ole enää valtaa
mielissämme. Sydämemme on keskittynyt ylistämään
Jumalaa. Sydämemme kiihkeys saa aikaan taajuuden, äänen
aaltopituuden. Pelko tai usko. Kun pääsemme ylistämään
Jumalaa, pääsemme Hänen lepoonsa.
”Panisivat kahleisiin heidän kuninkaansa ja jalkarautoihin
heidän ylhäisensä ja täyttäisivät heissä tuomion, joka on
kirjoitettu. Tämä on kaikkien hänen hurskaittensa kunnia.
Halleluja!” Psalmi 149 : 8 – 9 (1938 käännös)
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Ju – HUU! Ylistys Jumalalle! Mahtavaa, Jumala!
”Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän
uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä.”
Juuda 1 : 20
En voi kyllin korostaa rukouksen tärkeyttä. Jos et vietä
aikaa rukouksessa, et pääse sinne. Siis minne? Mihin
tahansa päämäärään, jonka Jumala on asettanut sinulle.
Pyhässä Hengessä rukoileminen rakentaa uskosi hengellistä
varastoa. Muistathan, että meidän täytyy mennä Jumalan
syviin vesiin voidaksemme ammentaa. Älä mene kaivolle
ilman ämpäriä. Unohda lusikka. Kuinka monet kristityt
yrittävät kuitenkin mennä eteenpäin tyjällä tankilla? Oletko
sinä yksi heistä? Oletko ollut hengellisesti vaikeassa
ilmapiirissä? Hengessä rukoileminen käynnistää pumpun.
Se voi olla aluksi vaikeaa, mutta kun pyrit voimallisesti
eteenpäin, se avautuu. Se voi kestää minuutteja, tuntikausia
tai päiviä.
Tahdon rohkaista sinua jotta et luovuta vain siksi, että se on
vaikeaa. Pyydä Herralta apua. Tulet huomaamaan, että alat
ylistää Jumalaa sisälläsi olevasta lähteestä käsin. Jos
huomaat valittavasi ja katselevasi kaikkia vääriä asioita, se
on varma merkki siitä, että kaivosi on kuiva ja että tarvitset
Pyhää Henkeä täyttämään kaivon tuoreella vedellä. Näin
pitäisi toimia päivittäin.
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Kuinka pääsemme ylistyksen paikkaan?
Edellisessä luvussa opimme, että ylistys on sodankäyntiä.
Se vaatii valinnan ja ahkeran, horjumattoman panostuksen
meidän puoleltamme.
Palataanpa takaisin sanakirjan ylistyksen määritelmään.

ylistys
1. hyväksynnän, kiitoksen tai ihailun ilmaus
2. jumaluuden, hallitsijan tai sankarin ylistäminen tai
korottaminen
3. Arkaainen: syy ylistää, ansio
The American Heritage Dictionary –sanakirja
Muista, että päämäärämme on seistä Jumalan valtaistuimen
edessä täydellisesti luottaen Häneen, täydellisesti ihaillen
Häntä sen tähden että Hän on.
Jos meillä on sydämessämme anteeksiantamattomuutta
Jumalaa, toisia tai itseämme kohtaan, emme kykene täysin
antautuneesti ylistämään Jumalaa sen vuoksi kuka Hän on.
Meidän ylistyksemme jää vajavaiseksi.
Jos meillä on haavoja sydämessä, tiedostettuja tai
tiedostamattomia, ylistyksemme jää vajavaiseksi.
Monet meistä ovat kykenemättömiä luottamaan Jumalaan
elämänkokemustemme tähden. Elämässämme olleet
roolimallit ovat rikkoneet luottamuksemme. Aviomiehet,
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vaimot, lapset, ystävät...heihin laittamamme luottamus on
särkynyt. Nämä ovat ihmisiä, jotka voimme nähdä ja joita
voimme koskettaa. Mitä tekee Jumala, jota emme voi
nähdä? Sillä ei ole merkitystä, sanommeko ajatuksen
ääneen vai emme. Toimintamme osoittaa sen, mitä
uskomme. Puheemme paljastaa meidät. Sydämen
kyllyydestä suu puhuu.
”Te käärmeen sikiöt, kuinka teidän puheenne voisi olla
hyvää, kun itse olette pahoja! Mitä sydän on täynnä, sitä
suu puhuu.
Hyvä ihminen tuo sydämensä varastosta esiin hyvää, paha
ihminen pahuutensa varastosta pahaa.” Matt. 12 : 34-35
Tämä on ankaraa sanaa. Tänä päivänä monet ”seurakunnat”
ovat yhtä mieltä Saatanan suunnitelmien kanssa.
Ne ovat mukautuneet negatiivisiin olosuhteisiin. Ne ovat
yhtä mieltä tv-uutisten, lääkäreiden, kipujensa ja oireittensa
kanssa, eivätkä näe verhoa, jonka Saatana on vetänyt
silmille. Jeesus sanoi, että meidän tulee ahkeroida (engl.
Sana occupy) Hänen paluuseensa saakka.
Verbi occupy tarkoittaa
 täyttää aika tai tila: Luento kesti kolme tuntia.
 asettua asumaan
 pitää hallussaan virkaa tai asemaa
 vallata, valloittaa
 puuhailla, askarrella, ahertaa, pitää itsensä
kiireisenä
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The American Heritage Dictionary –sanakirja
Ahkerointi ei tarkoita vain istumista. Se tarkoittaa
valloittamista, valtaamista. Mitä tekemistä tällä on
ylistyksen kanssa? Kaikki.
”Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä
heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen
suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut
ihmeelliseen valoonsa.” 1. Piet. 2 : 9
Meidät on kutsuttu vaeltamaan Hänen ihmeellisessä
valossaan. Kun pystymme ylistämään Herraa, meidät on
asetettu erilleen. Olemme Jumalan Valtakunnan perillisiä,
olemme Hänen Kansansa. Kykenemme ylistämään Häntä,
koska olemme vapaita tämän maailman siteistä.
Palataanpa takaisin esimerkkiini auton osamaksusta
edellisessä luvussa. Mitä teemme sen jälkeen, kun olemme
saaneet sanan Herralta? Seisomme lujina. Uskomme ja
ylistämme Jumalaa siitä, että asia järjestyy.
Mitä jos näyttääkin siltä, ettei näin käy? Rahaa ei tulekaan.
Se on myöhässä. Autoasi tullaan hakemaan.Mitä Herra
sanoi sinulle? Seiso sanan pohjalla äläkä anna olosuhteitten
horjuttaa itseäsi. Ylistä Herraa ja pysy Hänen
läsnäolossaan. Turvaudu kaikin voimin Herraan, Hän vie
sinut ongelman läpi.
Erään kerran puhuessaan minulle Herra sanoi: ”Cherie,
sinä luotat minuun silloin, kun maksan kaiken ajallaan.
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Mutta luotatko minuun yhä kun en tee niin?” Auts, se
sattui. Minun täytyi olla rehellinen itselleni ja Jumalalle.
Minua alkoi suututtaa. Vastaukseni oli ei, näyttää siltä, että
en luotakaan niin paljon kuin luulin. Kaduin ja pyysin
Herraa auttamaan minua.
Olen nähnyt Herran laittavan minut käymään läpi asioita,
jotka osoittivat, että en olisi selvinnyt ellen olisi ollut
Hänen edessään. Monesti kun vaellamme vaikuksien läpi,
silloin ei edes ole kyse meistä. Ajattele. Toisinaan Jumala.
sallii meidän kulkevan vaikeuksissa testatakseen toisten
ihmisten sydämiä. Hänen tiensä ovat meidän teitämme
korkeammalla. Jos et vaella samaa tahtia Hänen kanssaan,
kompastut ja kaadut.
Siksi meidän täytyy ylistää Häntä. Hän on uskollinen ja
luotettava ja kykenee tekemään monin verroin enemmän
kuin osaamme pyytää tai ajatella.

Portit, ovet, avaimet
”Kohotkaa korkeiksi, portit, avartukaa, ikiaikaiset ovet!
Kirkkauden kuningas tulee. Kuka on kirkkauden kuningas?
Hän on Herra, väkevä ja voimallinen. Hän on Herra,
voiton sankari.
Kohotkaa korkeiksi, portit, avartukaa, ikiaikaiset ovet!
Kirkkauden kuningas tulee.
Kuka on kirkkauden kuningas? Kirkkauden kuningas on
Herra Sebaot!” Psalmi 24 : 7 – 10
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Mitä tämä tarkoittaa? Kohotkaa korkeiksi, portit? Tässä
puhutaan meistä. Vuosia sitten kuulin jonkun sanovan, että
meillä on helmenvalkoiset portit, meidän hampaamme.
Meillä on kyky avata ja sulkea tämä portti. Näemme,
kuinka Herra tässä psalmissa kehottaa meitä avaamaan
portit, niin että Kunnian Kuningas voi tulla. Kuinka me
teemme sen? Arvasit oikein. Me ylistämme. Ja Hän kertoo
meille, että kun Hän tulee, Hän ilmestyy Herrana
Sebaotina. Hän saapuu valmiina taistelemaan puolestamme
KOKO taivaallinen armeija mukanaan!
”Kuka on kirkkauden kuningas? Kirkkauden kuningas on
Herra Sebaot!”
Tässä on järkeä. Kun keskitymme Herraan, Hänestä tulee
suuri ja ongelmistamme pieniä. Me ylistämme Herraa, ja
Hän taistelee meidän sotiamme. Meidän täytyy vain avata
portti. Herra kertoi minulle, että kaikissa elämäni asioissa
voin avata portin ja kutsua Hänet sisään.
Jos minulla on asuntolainaa pankista, voin avata portit
tuohon laitokseen, koska minulla on sopimus heidän
kanssaan. Voin kutsua Jeesuksen sinne. Jos lapseni menee
kouluun, voin kutsua Jeesuksen sinnekin. Avaa vain portti
ja sano: ”Jeesus, minä kutsun sinut ja koko taivaallisen
joukon tulemaan sisään. Avaan portit sinulle.!” Missä sinä
asut? Voit avata portin ja kutsua Jeesuksen sinne. Maksatko
veroja? Voit avata hallituksen portit. Tahdotko tehdä näin?
Hän seisoo ovella ja kolkuttaa. Hän odottaa.
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”Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee
minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä
sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun
kanssani.” Ilm. 3 : 20 (1938 käännös)
Jeesus seisoo ovella ja kolkuttaa. Päästätkö hänet sisälle?
Hän haluaa aterioida kanssasi.
”Ja hänen ylleen minä puen sinun pukusi, hänen
vyötäisilleen sidon sinun vyösi, hänen käteensä annan
sinun valtasi, ja hänestä tulee isä Jerusalemin asukkaille ja
koko Juudan sukukunnalle.
Hänen olalleen minä ripustan Daavidin huoneen avaimen.
Hän avaa, eikä kukaan sulje, hän sulkee, eikä kukaan
avaa.” Jesaja 22 : 21-22 (1993 käännös)
Daavidin avain oli radikaali ylistys ja palvonta. Tämä sanan
kohta kertoo, että meillä on auktoriteetti avata ja sulkea.
Kun me avaamme, se on avattu ja kukaan muu ei voi sulkea
sitä kuin se, joka avasi. Vastaavasti kukaan ei voi avata sitä
kun olemme sulkeneet sen.
Mitä asioita omassa elämässäsi tahtoisit avata? Mitä taas
sulkea?
”Ja minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle
minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita.
Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet.
Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja
minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa
vapautettu.” Matt. 16 : 18 – 19
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Jumala on antanut meille avaimet sitoa ja päästää. Lukita ja
avata asioita maan päällä ja taivaissa. Ylistys lukitsee
Saatanan toimintaa taivaissa. Me toimimme täällä maan
päällä, ja taivaissa hänen lähettiläitään estetään
suorittamasta pahoja tekojaan ylistyksemme tähden maan
päällä. Kun ylistämme maan päällä, me samalla avaamme
paikkoja Hengen maailmassa Sotajoukkojen Herralle ja
Hänen armeijalleen toimia. Tavallaan me vapautamme
heidät toimimaan puolestamme, heidät siis vapautetaan.
Kun Herra Sebaot vapautetaan, me vapaudumme. Sinä voit
sanoa ettei Jeesus ole sidottu. Yleisesti ottaen ei olekaan.
Jos emme yksilöinä kykene ylistämään Häntä tai elämään
kuuliaisina Hänen sanalleen, Hän on estetty auttamasta
meitä elämässämme. Jos me vain valitamme ja säälimme
itseämme, Hän on sidottu eikä voi toimia kohdallamme.
Usein me etsimme jotakin oikein ylihengellistä selitystä
näille jakeille, mutta Jumala ei tarkoittanut, että ne olisivat
vaikeita ymmärtää. Pietari sai ilmestyksen siitä, kuka
Jeesus on. Tämä Jeesuksen antama ilmestys auttoi häntä
ymmärtämään, mitä ja keitä hän sitoi ja päästi.
Kuinka monet ihmiset ovat saaneet avaimia Herralta? Onko
niistä mitään hyötyä ellemme käytä niitä lukitsemaan ja
avaamaan? Jos ne vain roikkuvat avaimenperässä, ne ovat
hyödyttömiä. Kuinka monella on ollut kotona avaimia,
jotka vain lojuvat iankaiken ja sitten heität ne menemään,
koska et enää tiedä, mihin ne kuuluvat? Olisiko noilla
avaimilla yhä kyky avata, jos ne laitettaisiin oikeaan
lukkoon? Kyllä. Ongelmana on, ettemme tiedä, mitä ne
avaavat.
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Jumala on antanut monille meistä avaimia. Mutta ne
roikkuvat hengellisessä avaimenperässä ilman nimilappua.
Minä pyysin Jumalalta, että Hän alkaisi laittaa nimiä omiin
avaimiini niin että tietäisin, mihin ne kuulvat ja milloin
käyttää niitä.
Me olemme se pääportti ja ovi, johon Jumala haluaa
käyttää näitä avaimia. Jumala haluaa, että avaudumme
Hänelle ja Hänen valtakuntansa asioille, niin että Hän voi
virrata kauttamme. Kiitoksen portit ovat ylistyksen esipihan
ulkopuolella ja ovet rakennuksen pyhien paikkojen
sisäpuolella. Kaikkiin tarvitaan avaimia. Ne edellyttävät
meiltä, että etsimme Herran kasvoja ja saamme ilmestyksen
Jeesuksesta. Oletko valmis käyttämään noita
avaimia?
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LUKU 6
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MITÄ YLISTYS SAA AIKAAN?
VAPAUS!

VAPAUS!

VAPAUS!

Kun vihollinen on sidottu, sillä ei ole enää valtaa meidän
mielessämme. Kun astumme sisään ylistämään Jumalaa,
voimme astua Hänen lepoonsa. Silloin meihin tulee Ilo!
Ilo! Ilo!
”Kultakin koetellaan tulessa, ja onhan teidän uskonne
paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa
teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen
Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa.
Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen
te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe, ja te riemuitsette
sanoin kuvaamattoman, kirkastuneen ilon vallassa, sillä te
saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.”
1. Piet. 1 : 7 – 9
Oi Jumalan Kirkkautta! Tämän vuoksi me ylistämme
Häntä, Hänen ihanaa, mahtavaa läsnäoloaan. Kun olet
kerran kokenut Hänen Kirkkautensa ja Majesteettisuutensa
– Wow!
Haluat sitä vain lisää.Juuri ylistys tuo mukanaan Jumalan
läsnäolon.
”Panemaan
kahleisiin
heidän
kuninkaansa
ja
jalkarautoihin heidän ylhäisensä.” Psalmi 149 : 8 (1938
käännös)
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Kun alamme ylistää Jumalaa, Herran enkelit lähtevät
liikkeelle puolestamme. Se on kuin lisäisi polttoainetta
rukouksen tuleen. Kuninkaat hallitsevat kuningaskuntiaan
ja ylhäiset valvovat niitä. Kun he taistelevat Jumalan
Kuningaskuntaa vastaan, on aika riistää heiltä valta! Me
teemme tämän julistamalla Jumalan Sanaa ja ylistämällä.
Tämä kirjaimellisesti sitoo heidät kahleisiin hengen
maailmassa. Meidän ei edes tarvitse puhua näille
kuninkaille suoraan. Me ylistämme Jumalaa, ja Herra
Sebaot hoitaa sodankäynnin. Aika mahtava vaihtokauppa.
Paras tapa sotia ja voittaa on saada ohjeet Sotajoukkojen
Herralta, Jeesukselta. Hän antaa sinulle strategian. Seuraa
vain Hänen ohjeitaan. Älä lankea noudattamaan mitään
kaavaa; ihmisluonnolle on ominaista toistaa sitä, mikä
toimi viimeksi. Tämä ei kuitenkaan ole Jumalan luonteen
mukaista. Miedän tulee saada tuoreet ohjeet jokaista
tilannetta varten ja sitten noudattaa niitä.
”Sillä Herra on mielistynyt kansaansa, hän kaunistaa
noyrät pelastuksella.” Psalmi 149 : 4 (1938 käännös)
Herra sanoi minulle kerran: ” Cherie, nöyryyttä on se, että
myönnät ettet voi tehdä mitään ilman minua ja että sallit
minun neuvoa ilman vastarintaa.” Nöyryys Jumalan edessä
on sydämen asenne Häntä kohtaan, sillä ei ole mitään
tekemistä ihmisten kanssa. Kun ylistämme jatkuvasti Isää,
sydämemme ovat pehmeät Hänen edessään, taipuisat
lihasydämet, ei kivisydämet. Toisinaan nöyryys Jumalan
edessä saattaa näyttää uhmakkuudelta ihmisten edessä. On
tärkeää, ettei näitä kahta sotketa. Päämääränä on omistaa
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Valtakunnan ajattelutapa, ei maallinen. Nämä kaksi ovat
toisiansa vastaan. Suurin osa sodankäynnistä tapahtuu
meidän sisimmässämme, sielu vastaan henki. Henkemme
tulee olla Pyhän Hengen johdon alainen, ja sielumme ja
ruumiimme alamaisia hengelle. Kun meidät kasvatetaan
tämän maailman järjestelmän mukaan , silloin meidän
sielumme hallitsee ja hukuttaa hengen äänen. Sieluistamme
nousevat pelko, epäilys ja epäusko. Pelon, epäilyksen ja
epäuskon tähden meillä on ahdistusta, huolia,
hermoromahduksia, vihaa, meillä on tarve juoda
rauhoittuaksemme tai ottaa lääkkeitä turruttaaksemme
itsemme. Yksinkertaisesti sanottuna kyse on siitä, että
emme luota Jumalaan. En kerro teille mitään sellaista, mitä
en ole itse käynyt läpi. Minä tiedän.
Makasin eräänä yönä vuoteessani kun Herra tönäisi minua
ja kehotti tulemaan olohuoneeseen tapaamaan Häntä. Heti
kun tulin sinne, aloin täristä Hänen läsnäolonsa voimasta.
Hän neuvoi minua kävelemään erään pienen, seinällä
roikkuvan laatan luo. Siihen oli kirjoitettu Hepr. 11:11
”Uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perustamiseen,
vieläpä yli-ikäisenä, koska hän piti luotettavana sen, joka
oli antanut lupauksensa.”
Tuona hetkenä tunsin sanan totuuden koko olemukseni
ytimessä. Tajusin, että kaikki pelko ja kauhu
ennakoimattomia ja hallitsemattomia olosuhteita kohtaan
johtuivat siitä, että vaikka todella rakastin Jumalaa, en
kuitenkaan ehdottomasti luottanut siihen, että Jumala on
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uskollinen sanalleen, jonka Hän oli puhunut minulle.
Tuossa hetkessä jotakin särkyi sisimmässäni.
Tarve hallita olosuhteitani väistyi minusta. Nyt kykenen
täysin luottamaan Jumalaan kaikilla elämäni alueilla. Ei se
tarkoita, etten mene Jumalan luo ja puhu Hänelle asioista.
Se tarkoittaa vain, että minulla on rauha, koska tiedän, että
Hänellä on jo suunnitelma ja lopputulos elämääni varten.
Kyseessä on samanlainen ero kuin silloin, jos yrität soutaa
venettä voimakasta virtaa vastaan tai jos laitat airot
lepäämään veneeseen ja annat virran viedä sinut
päämäärään (Jumalan joki on se virta).
Toivon, että et ymmärrä väärin, mitä sanon. Sinulla
TÄYTYY olla sana Herralta olosuhteitasi varten, antaapa
Hän sitten sanan kohdan, josta pitää kiinni, tai Hän puhuu
suoraan henkeesi. Kyseessä on Jumalan antama sana. Kun
kerran olet saanut tämän sanan Herralta, pidä siitä kiinni.
Ylistä Häntä olosuhteittesi keskellä alusta loppuun saakka.
Hän toteuttaa lupauksensa, jos emme menetä
rohkeuttamme. Tämä sana ei tule sinulle helposti. Sinä
tiedät, että se on Jumalalta tullut sana Sinulle. Jos joku
ystäväsi on saanut sanan omaan tilanteeseensa, se ei
tarkoita, että sama pätee sinunkin kohdallasi. Sinun täytyy
saada oma, ainutkertainen sana. Sinun täytyy OMISTAA
se.
Silloin kykenet seisomaan lujana ja ylistämään Jumalaa
siitä. Silloin voit vain katsella, miten Jumala toteuttaa
lupauksensa. Jumala voi neuvoa sinua tekemään jotakin tai
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Hän voi kehottaa sinua olemaan tekemättä muuta kuin
luottamaan Häneen. Jumalalla on paljon kärsivällisyyttä.
Hän odottaa, kunnes tulemme oman tiemme päähän.
Kunnes olemme tehneet kaiken mitä inhimillisesti voimme:
huutaneet, itkeneet, surreet, repineet hiuksiamme...
niin kauan kuin on tarpeen. Kunnes luotamme Häneen
kykyynsä pitää meistä huolta. Meidän täytyy vain tehdä
mitä Hän käskee. Itse asiassa ei ole kovin vaikeaa palvella
Jumalaa ja elää Häntä varten, kun sallit Pyhän Hengen
johtaa. Tämäkin on yksi ylistyksen muoto. Se voi olla
hieman työlästä sellaisille, joiden täytyy tietää kaikki ja
kuinka kaiken pitäisi tapahtua. Tämä tietämisen tarve
perustuu pelkoon. Mitä? Eikö se olekaan asianmukaista
suunnittelua? On olemassa asioita, joita et yksinkertaisesti
voi suunnitella. On asioita, joita Jumala ei aio kertoa
sinulle. Hän tahtoo, että luotamme Häneen yksityiskohtien
ja lopputuloksen osalta. Usko minua: minä tiedän, olen
kokeillut kaikkea tätä.
Oma lihamme vetää meitä pois ylistämästä, kun yritämme
tehdä jotakin Jumalan tahdon ulkopuolella. Tai kun meistä
tuntuu, että Jumala ei toimi tarpeeksi nopeasti puolestamme
ja ajattelemme, että hän tarvitsee apuamme asioiden
jouduttamiseksi. Voitko kuvitella!
Jumala sanoi minulle kerran: ”Cherie, en tarvitse apuasi.”
Minä aivan muserruin. Minä kun luulin, että minulla oli
kaikenlaisia taitoja ja ideoita, joilla pystyisin avittamaan
Jumalaa. Kuinka hassua!
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Älä vain ymmärrä minua väärin. Hän ei tarvinnut apuani
tilanteessa, jossa olin. On aikoja, jolloin Hän vaatii meitä
tekemään oman osuutemme.
Kun antaudumme Pyhän Hengen johdatukseen ja
ylistämme Jumalaa koko ajan, saamme kokea Hänen
levollista läsnäoloaan. Pyydän Pyhän Hengen apua
käytännöllisesti katsoen kaikkiin asioihin. Siksi että Hänen
avullaan asiat hoituvat aina. Minä kiitän ja ylistän Häntä
jatkuvasti. Minä innostun nähdessäni, mitä olemme saaneet
yhdessä aikaiseksi. Tuskin maltan odottaa, että saan kertoa
toisille päivän seikkailuista. Tämä kaikki on ylistystä.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Rauha, ilo ja tyytyväisyys vaikeinakin aikoina
tulevat ylistävästä ja kiittävästä sydämestä.
Kerrataan vielä luvusta kaksi ylistyksen hyödyt:
Hän ottaa taakat pois harteiltamme.
Meidän kätemme vapautuvat kantokorista.
Hän kuulee meitä kun olemme vaikeuksissa ja
vapauttaa meidät.
Jos avaamme suumme, Hän täyttää sen.
Hän karkottaa vihollisemme.
Hän kohottaa kätensä vastustajiamme vastaan.
Hän lahjoittaa meille iankaikkisuuden.
Hän ruokkii meitä hunajalla kalliosta.

LUKU 7
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YLISTYKSEN LÄSNÄOLON HARJOITTELU
Harjoittaa:
 Tehdä tai suorittaa jotakin tottumuksesta tai
toistuvasti.
 Tehdä jotakin toistuvasti jonkin taidon
saavuttamiseksi tai hiomiseksi.
 Harjoittaa ammattia.
American Heritage Dictionary –sanakirja
Ensimmäisenä sanaa harjoittaa määriteltäessä mainitaan,
että se on jotakin, mitä teemme toistuvasti. Yhä uudestaan
ja uudestaan ja uudestaan...alat päästä jyvälle. Et voi
koskaan ylistää tarpeeksi. Kun olet harjaannuttanut itsesi
ylistämään Jumalaa pahimmissakin tilanteissa, sinä todella
ylistät Häntä. Hämmästyttävää kyllä, ihmiset eivät
useinkaan vaikeuksissa ollessaan unohda ylistää. Usein niin
käy hyvinä aikoina. Elämä vie meidät niin mennessään, että
unohdamme. Olipa kyse hyvistä tai huonoista ajoista,
meidän täytyy olla harjaantuneita ja tottuneita ylistämään.
Mieti tätä, jos satut elämään vaikean tilanteen keskellä:
Jumala katsoi sinut arvolliseksi käymään tällaisen
koettelemuksen läpi. Hän tiesi, että selviäisit siitä. Hän
kirjaimellisesti uskoi sinulle tuon vaikeuden. Ja jos Hän
teki näin, se tarkoittaa, että selviät siitä. Ylistys tuo sinut
ulos sieltä, missä olet henkisesti ja emotionaalisesti
tällaisissa olosuhteissa.
Et ehkä voi muuttaa asioita, jotka tapahtuvat. Mutta pystyt
valitsemaan sen, miten ne vaikuttavat ja kuinka selviät
koettelemuksesta. Jumalan ylistäminen saa katseemme pois
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olosuhteista ja pitää ne kohdistettuina Jumalaan. Ylistys
pitää meidät siinä paikassa, missä Jumalan ääni puhuu
meille voimakkaammin kuin olosuhteemme.
Läsnäolo: 1. Paikalla oleminen, tämänhetkinen
olemassaolo tai asian esiintyminen. 2. Ajan tai tilan
välitön läheisyys. 3. Tila joka on tärkeän
merkkihenkilön, erityisesti hallitsijan, välittömässä
läheisyydessä. 4. Henkilö joka on läsnä. 5. Henkilön
käyttäytyminen erityisesti silloin, kun läsnäolo vaatii
kunnioittavaa käytöstä.
American Heritage Dictionary –sanakirja
Haluan esittää sinulle ajatuksen. Ylistys on yhtä kuin
ilmapiiri. Se on läsnäolo, joka ympäröi meidät. Mitä
tarkoitan tällä? Pyhä Henki meissä auttaa ylistämään Isää ja
Jeesusta. Kun alamme ylistää Jumalaa, Hänen läsnäolonsa
meissä (Pyhä Henki) saa enempi tilaa ja täyttää ilmapiirin
ympärillämme. Jumalan ja Isän ylistäminen tuo Jumalan
läsnäolon olosuhteisiimme.
Hänen läsnäolonsa kirjaimellisesti karkottaa vihollisen.
Toimi näin. Ala kertoa Jumalalle, kuinka suuri Hän on!
Kerro Hänelle, että Hän on Väkevä Jumala, elämäsi ja
olosuhteittesi Hallitsija. Tuo ilmi Hänen ominaisuutensa.
Kuinka ihmeellinen, ihana, kuinka armollinen Hän on. Kun
alat korottaa Jumalaa kaikista Hänen ominaisuuksistaan, ne
alkavat vaikuttaa ilmapiiriisi ja olosuhteisiisi. Jumala on
dramaattinen! Hän rakastaa sitä, että saa tulla
tilanteeseemme Voimassa, Väkevyydessä ja Kunniassa.
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”Täyttäisivät heissä tuomion, joka on kirjoitettu. Tämä on
hänen hurskaittensa kunnia. Halleluja!” Psalmi 149 : 9
Meillä Jumalan pyhinä on kunnia täyttää Jumalan
vihollisilleen asettama tuomio Hänen ylistyksensä kautta.
Muista kuitenkin, että me emme määrittele, keitä Jumalan
viholliset ovat, sen tekee Hän. Hän lähettää tuomionsa,
koska Hän on vanhurskas. Kuvittele, että sinulla on pieni
lapsi, noin kolme- tai nelivuotias. Lapset haluavat vain
käpertyä syliisi ja halata ja että sinä rakastat ja lohdutat
heitä. Vain siksi, että sinä olet sinä. He taputtelevat
kasvojasi, koskettavat nenääsi. He kertovat kuinka paljon
he rakastavat sinua.
Sitten, yhtäkkiä iso ja voimakas mies tulee ja ottaa lapsen
sylistäsi ja vie hänet toiseen huoneeseen. Kun lapsi sitten
siellä on lopettanut itkunsa dramaattisen tapahtuman
jälkeen, hän alkaa vain hiljaa laulaa ja kertoa, kuinka ihana
sinä olet. Silloinkin, kun hän ei voi enää nähdä sinua tai
tuntea läsnäoloasi. Kuitenkin hän jatkuvasti ilmaisee
rakkauttaan sinua kohtaan. Mitä tunteita tämä herättäisi
sinussa? Etkö haluaisi tehdä kaikkesi tuon lapsen hyväksi?
Kuinka paljon enemmän Jumala haluaakaan tehdä meidän
puolestamme. Kun vihollinen tulee tekemään tuhojaan
elämässämme, taivaallinen Isämme näkee. Hän kuulee
meidän ylistävän Häntä huolimatta siitä, missä me olemme
tai mitä käymme läpi parhaillaan. Hän tahtoo oikeutta
enemmän kuin me! Hän rakastaa meitä!
Poikani Peter tiesi aina lapsena kuinka lähestyä minua. Hän
ei koskaan tullut luokseni valittaen. Hän tuli aina rakastaen
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ja yksinkertaisesti pyysi minulta mitä hän tarvitsi. Jos
pystyin antamaan hänelle, mitä hän halusi, hän sai sen. Jos
joku tuli luokseni ruikuttaen ja valittaen, se sai minut
sulkeutumaan, teki minut vihaiseksi, ja vastaukseni oli ei.
Jumala kertoi, että Hän ei pitänyt siitä, että Israelin kansa
valitti erämaassa.
Hintana oli Luvattu Maa. Mitä me mahdollisesti
menetämme ruikuttamalla ja valittamalla? Jos olet
syyllistynyt tällaiseen, sinun ei tarvitse tuomita itseäsi. Tee
vain parannus ja ala ylistää Jumalaa. Kiitä Häntä
hyvyydestään ja anteeksiantamuksesta. Kiitä Häntä siitä,
että Hän on katsonut sinut arvolliseksi käymään läpi sen
mitä parhaillaan koet. Kiitä Häntä Hänen armostaan ja
laupeudestaan. Kiitä Häntä, että Hän on tuonut sinut tähän
pisteeseen elämässäsi, jossa voit nähdä tarpeesi ylistää
Häntä. Harjoittele jatuvasti. Emme voi koskaan lakata
ylistämästä Jumalaa. Sen pitäisi olla automaattista,
alitajuista luonteeltaan – jotakin, mikä virtaa meistä
luonnollisesti, koska rakastamme Isäämme.
Kun uskomme Jumalan lupauksiin ja pidämme kiinni
Hänen sanastaan, me ylistämme Jumalaa. On olemassa
muutosvaihe, jossa siirrymme julistamaan Jumalan sanaa ja
luottamaan siihen sen sijaan että yrittäisimme vakuuttaa
itsellemme, että Hänen sanansa on totta ja että Hän pitää
lupauksensa. Jotkut kutsuvat jälkimmäistä pään tiedoksi.
Sydämen uskoa on se, että tiedämme Hänen tekevän mitä
Hän lupaa.
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YLISTYS ELÄMÄNTAPANA
”Iloitkoot hurskaat, veisaten hänen kunniaansa,
riemuitkoot he vuoteissansa.” Psalmi 149 : 5 (1938
käännös)
Ylistys
elämäntapana
liittyy
suoraan
läheiseen
suhteeseemme Isän kanssa. ”Iloitkoot hurskaat, veisaten
hänen kunniaansa” ei tarkoita vain hyvää tunnetta.
Kyseessä on hengellinen paikka. Aina kun luen ilmaisun
”olla jossakin paikassa” tiedän, että on olemassa myös
vastakohta ”olla pois tuosta paikasta”. Tämä tarkoittaa, että
voimme olla sisällä Hänen kunniaansa tai sen ulkopuolella.
Esipiha, Sisäpiha (Pyhä), Kaikkeinpyhin (Pyhin Paikka);
nämä ovat läheisen Jumalasuhteen eri tasoja. Sisäpihalla
me tunnistamme kuka Jumala on. Voimme ylistää Häntä,
koska Hän on Jumala. Me tiedämme, että Hän on Jumala,
mutta emme tunne Häntä. Annamme pappien
(palvelijoitten) lähestyä Jumalaa ja kuunnella Häntä meidän
puolestamme. Jumalalla on oma paikkansa ja meillä
omamme. Kun meillä on ongelmia tällä alueella, voimme
päättää mennä hieman lähemmäs Pyhää Paikkaa. Siellä
alamme tunnistaa Jumalan ominaisuuksia, ehkä jossain
määrin myös Jumalan persoonaa. Siellä ollessamme
alamme saada ilmestystietoa siitä, kuka Jumala todella on.
Meissä syntyy nälkä Jumalan puoleen.
Haluamme palvella Häntä. Alamme etsiä Häntä ja rukoilla.
Katsomme kuitenkin asioita yhä horisontaalisesta tai
lihallisesta näkökulmasta. Luulemme näkevämme asioita
hengellisesti, ja niin näemmekin osittain, mutta meissä
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on yhä paljon lihallisuutta, joka täytyy ristiinnaulita
alttarilla. On paljon saven ja raudan sekoitusta. Rauta hioo
rautaa, mutta mukana on vielä paljolti lihallisuutta.
”Sääret rautaa, jalat osaksi rautaa, osaksi savea.” Dan. 2 :
33
”Rauta rautaa hioo, ihminen hioo ihmistä.” Snl 27 : 17
Tässä paikassa kuljemme monien eri vaiheitten kautta. Jos
sallimme Pyhän Hengen karsia ja jalostaa meitä, pystymme
astumaan sisään Kaikkeinpyhimpään. Siellä me laulamme
äänekkäästi vuoteillamme. Vuode tässä yhteydessä
tarkoittaa läheisyyttä ja liittosuhdetta. Kyseessä on paikka
väliverhon takana. Siellä Jumalan läsnäolo asuu. Eikö
Jumala asu minussa? Kyllä asuu. Kaikkinpyhimmässä sinä
annat Hänelle tilaa tehdä mitä ikinä Hänen tarvitsee tehdä
elämässäsi. Hänen läsnäolonsa Kirkkaudessa Hän on
sinussa ja sinä olet Hänessä. Yhdessä te olette Yksi. Tässä
paikassa Hänen rakkautensa läpäisee sinun sisimpäsi ja
virtaa sinun kauttasi toisille. Se on paikka, jossa teot
lakkaavat ja Hänen armonsa alkaa. Se on levon ja rauhan
paikka, missä emme enää ole vain lapsia vaan todellisia
Herran palvelijoita. Olet olemassa Häntä varten. Menet
minne tahansa, uhraat mitä tai kenet tahansa, teet mitä Hän
pyytää etkä enää pidä uhrausta uhrauksena vaan
etuoikeutena. Se on paikka, missä Hänen kirkkautensa
pukee sinut, täyttää sinut ja virtaa kauttasi. Et ole enää lihan
siteissä. Se on paikka, missä ylistys kirjaimellisesti
kimpoaa olemuksesi jokaisesta solusta ja saa Jumalan
rakkauden ja valon virtaamaan sinusta.Tällaisessa paikassa
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Aatami ja Eeva asuivat ennen kuin lankesivat syntiin. Et
ole enää alaston ja häpeissäsi, vaan vaatetettu ja
täydellinen, ennalleen asetettu. Elät ja liikut ja olet
Hänessä. Vaellat Kristuksen täyteyttä vastaavassa
kypsyydessä, vaellat Rakkauden voimassa ja Jumalan
valtakunnan auktoriteetissa. Siinä paikassa Jumala haluaa
meidän kaikkien olevan.
Kun olemme ylistyksen, kestävyyden, kuuliaisuuden,
koettelemusten ja Isä Jumalan ja Jeesuksen nälän kautta
tulleet tähän paikkaan Jumalassa, on mahtavaa, että
voimme johdattaa toisiakin sinne.
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•

Ylistämme Jumalaa, koska Hän on Jumala.
Ylistämme Häntä sekä hyvistä että pahoista
ihmisistä, jotka Hän on asettanut elämäämme.

•

Voimme ylistää Häntä sanoillamme, tanssien,
laulaen, instrumenttien avulla, kerskaten Hänestä,
huudoin, julistaen ja luottaen Häneen.

•

Kun ylistämme Jumalaa, se saa sotajoukkojen
Jumalan taistelemaan puolestamme. Ylistys antaa
meille voiton Hänessä! Kun ylistämme Jumalaa,
Hänen läsnäolonsa siirtää vihollisen syrjään.

•

Rauha, Ilo ja tyytyväisyys astuvat sisään, kun
ylistämme Herraa vaikeinakin aikoina. Ne tuovat
vapauden elämäämme ja vapauttavat meidät tämän
maailman siteistä. Pelko, epäilys ja epäusko ovat
seurausta siitä, ettemme luota Jumalan toteuttavan
sanansa kohdallamme. Kun puhumme vastoin
Jumalan Totuutta, kyseessä on petos Jumalan
valtakuntaa vastaan.

•

Ylistyksen tulisi olla jotakin, joka virtaa meistä
alitajuisesti ja luonnollisesti koska rakastamme Isää.

•

Hänen läsnäolonsa Kirkkaudessa Hän on sinussa ja
sinä olet Hänessä. Yhdessä te olette Yksi. Tässä
paikassa Hänen rakkautensa lävistää sinun
olemuksesi ja virtaa sinusta ulos toisia varten. Se on

paiikka, jossa teot lakkaavat ja Hänen armonsa
alkaa. Se on levon ja rauhan paikka. Paikka, jossa
emme ole enää vain lapsia vaan Herran todellisia
palvelijoita. Se on paikka, jossa Hänen kirkkautensa
verhoaa sinut, täyttää sinut ja virtaa ulos sinusta. Et
ole enää lihan sitoma. Se on paikka, jossa ylistys
suorastaan kimpoaa olemuksesi jokaisesta solusta ja
saa Jumalan rakkauden ja valon virtaamaan sinusta.
Tämä on ylistyksen paikka.
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Rukous
Isä, siunaan jokaista tämän kirjan lukijaa ja pyydän sinun
Henkesi antamaa ilmestystä siitä, kuinka vaeltaa Ylistyksen
Paikassa. Pyydän, että vastaat kaikkiin heidän tarpeisiinsa.
Kiitän sinun kansastasi, Herra. Ylistän sinua siitä,
millaisiksi sinä olet luonut meidät jokaisen. Kiitän sinua
sen henkilön elämästä, joka juuri nyt lukee tätä rukousta.
Isä, minä tiedän, että sinä teet monin verroin enemmän kuin
osaamme pyytää tai edes ajatella Jumalan meissä
vaikuttavan voiman kautta. Kiitos, että sytytät uudelleen
uskon Sinuun ja Sinun sanaasi. Minä vapautan Sinun
siunauksesi ja läsnäolosi juuri nyt Jeesuksen väkevässä
nimessä.
Herra, jos jotkut eivät tunne sinua, pyydän, että tulet
todelliseksi heille. Juuri nyt. Näytä heille hyvyytesi, Herra.
Kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan Kirkkautta
vailla. Tie Isän luokse käy Hänen Poikansa, Jeesuksen,
kautta.
Pyydä Jeesusta tulemaan elämäsi Herraksi. Sinun tarvitsee
vain tarkoittaa sitä koko sydämestäsi. Pyydä Hänen apuaan
elämääsi. Pyydä anteeksi syntejäsi. Lakkaa tekemästä
syntiä. Jos tarvitset apua, pyydä Häneltä. Jumala on
uskollinen. Hän auttaa kyllä, jos todella haluat. Hanki
raamattu, lue sitä päivittäin. Pyydä, että Pyhä Henki täyttää
sinut läsnäolollaan ja auttaa sinua ymmärtämään Jumalan
sanaa.
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Place of Praise - Ylistyksen Paikka - on nautittavaa ja
helppoa luettavaa kaikenikäisille. Nuoret ja vanhat voivat
omaksua tässä kirjassa esitetyt syvälliset totuudet.
Place of Praise - Ylistyksen Paikka - ei käsittele
ainoastaan fyysisiä tapoja, joilla voimme ylistää Jumalaa,
vaan myös sydämemme tilaa. Se tuo meidät yksilöinä
siihen paikkaan, jossa Jumalan olemus täyttää sinut ja
kaiken, mikä liittyy sinuun.
Seurakunta on suurelta osin sidottu ja sen on vaikea ylistää
Jumalaa. Tämä kirja tuo esiin sellaisia ylistyksen tapoja,
joita ei ole tullut ajatelleeksi. Se avaa ymmärrystämme, niin
että Jumalan vapaus voi astua elämäämme.
Rukoilen, että tämä kirja siunaa sinua ja tuo
sinut "Ylistyksen Paikkaan".

Cherie Sheridan johtaa järjestöä nimeltä On Track
Restoration Project. Hän on lopun ajan profeetta, psalmista
ja opettaja. Jumala on kutsunut hänet kaivamaan kaivoja,
avaamaan sydänten lukkoja ja vapauttamaan Jumalan
Virran.
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