KUULE SUOMI! Pohjoismaiden
seurakuntien on aika nousta
rukoustaisteluun maidemme puolesta!
Lars Enarson kirjoittaa: Tammikuussa 2018 alkoi Ruotsi rukousliike
2Aik. 7:14, erittäin vakavan Jumalan puheen seurauksena: ”Se mitä juuri
Ruotsissa tapahtuu on tietoista, strategista yhteiskunnan murtamista,
jotta voidaan asettaa antikristillinen diktatuuri.”
Ruotsin tulevaisuudesta
käydään hengellinen
taistelu elämästä ja
kuolemasta. Jumala
kehottaa rukoilijoita
seisomaan muurin aukossa
maanpuolustamiseksi.
Lars Enarson on kehottanut uskovia sitoutumaan ainakin päivittäin 7min
rukoukseen Ruotsin puolesta, jos mahdollista niin polvillaan. Tämä video
vetoomus näytettiin eräässä seurakunnassa, jonka jälkeen pastorille oli joku
tullut kertomaan että hän oli saanut edellisenä yönä unessa saman 7min
rukous vetoomuksen, jossa oli annettu ymmärtää, että siitä rukousaika voi
kasvaa.
Tässä on osa Lars Enarsonin Saarnoista 12.01.2020 sekä 05.01.2020 ja
muutama muu asia heidän kotisivultaan vapaasti suomennettuna.
(Saarna12.01.2020) Haloo!! Jumala on
muuttanut kansakuntia rukouksen kautta
monilla puolilla maailmaa. Miksi se olisi
mahdotonta täällä? Se on siksi, että me
olemme niin laiskoja, uskomme että silti
pärjäämme.
Minä olen opettanut rukouskouluja, mutta
noilla jotka ovat muuttaneet kansakuntia

rukouksin, heillä ei ole ollut rukouskouluja, vaan huuto: Jos Jumala et kuule
me hukumme.
Rukoillaan siihen asti kunnes rukous vastaus tulee, niin oppii rukoilemaan.
Me emme lopeta ennen kuin hän vastaa.
Toiseksi rukousaiheemme on, että nousee julistajia jotka julistaa parannusta:
Täytyy tapahtua parannus ja herätä sanan kuuliaisuuteen. Täytyy saada
takaisin Jumalan pelko ja sanan kunnioitus niin, että emme vain kerää
itsellemme ”jääkaapin Raamatun paikkamagneetteja”, jotka tuntuvat
mukavilta. Vaan meidän tulee tutkia Raamattua kannesta kanteen niin, että se
tutkii meidät.
PYHITETTY OLKOON SINUN NIMESI!
Jumalan nimi ei tule ikinä pyhitetyksi yhteiskunnassamme, jos Hän
ei saa seurakuntaa näyttämään Kristuksen kaltaiselta.
Se olemme me, jotka kirkastamme Jeesuksen Kristuksen nimen
elämällämme!
Meidän täytyy saada kuulla evakeliumin julistusta joka saa aikaan
parannusta.
Meidän täytyy tulla pyhäksi kansaksi sekä ottaa selvää sanasta
mitä meidän tulee tehdä.
Apt.6:2,4 Niin ne kaksitoista kutsuivat kokoon opetuslasten joukon ja
sanoivat: "Ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan
toimittaaksemme pöytäpalvelusta… Mutta me tahdomme pysyä
rukouksessa ja sanan palveluksessa.”
Minä uskon, että ei tarvita montaa sananjulistajaa jotka tulevat tälle
sanan paikalle kuuliaiseksi niin, että antautuvat rukoukseen ja
sanan tutkimisen palvelutehtävään, niin että saame muutoksen.
Teologinen korrektius on hieno asia, mutta se ei riitä. Siitä pitää
tulla hengen miekka.
Julistuksen tulee kummuta rukouksista ja Jumalan kohtaamisesta.
Kun pääsin takaisin rukouksen kutsumukseen minua ei ole
päästänyt rauhaan Daivid Wilkeonin mentorin sanat:
”Sananjulistajat jotka ei vietä vähintään 2 tuntia rukouksessa
päivittäin ovat hyödyttömiä”
Hän on myös kirjoittanut kirjan: ”Miksi herätys odottaa”

Argentiinassa 1954 alkoi herätys. Se alkoi Tommy Hicksin
nimisestä sanan julistajasta. Hän oli kokeillut kaikkia ja hän aikoi
lopettaa palvelutyönsä. Silloin Jumala kysyi: ”Kaikkiko?” Tommy:
”Joo, ei ole mitään mitä voisin tehdä!” Jumala: ”Joo, sinä olet
tehnyt kaikki sinun tavallasi. Miten olisi jos tekisit minun tavallani?”
Tommy: ”Mitä tarkoitat?” Jumala: ”Kuinka pitkä on normaali
työpäivä? Tommy: ”8 tunta.” Jumala: ”Sen ajan odotan, että luet
Raamattua ja rukoilet, kunnes minä sanon mitä sinun tulee tehdä!”
Tommy alkoi toimimaan Jumalan puheen mukaan. Tuon johdosta 2
kuukauden aikana tuli 4000 000 ihmistä uskoon…
Seurakunnan tulee pelastaa se mikä pelastettavissa on!
Moos.16:45 "Poistukaa tämän joukon luota, niin minä tuokiossa heidät
tuhoan." Silloin he lankesivat kasvoillensa. 46 Ja Mooses sanoi Aaronille:
"Ota hiilipannu ja viritä siihen tuli alttarilta, pane siihen suitsuketta ja vie
se nopeasti seurakunnan luo ja toimita heille sovitus, sillä viha on
lähtenyt liikkeelle Herran tyköä, vitsaus on jo alkanut." 47 Ja Aaron teki,
niinkuin Mooses oli käskenyt, ja riensi seurakunnan keskelle, ja katso,
vitsaus oli jo alkanut kansan keskuudessa. Silloin hän suitsutti ja toimitti
kansalle sovituksen. 48 Ja hänen siinä seisoessaan kuolleitten ja elävien
vaiheella vitsaus taukosi. 49 Mutta niitä, jotka vitsauksesta kuolivat, oli
neljätoista tuhatta seitsemänsataa henkeä, paitsi niitä, jotka saivat
surmansa Koorahin tähden.

(Saarna 05.01.2020) 14 Avainta
kansakunnan muutokseen
1 Samuelin kirja Luku 7 pohjalta. (Joista
tässä käsitellään 7 avainta).
Johdanto
1Sam. 2:16 Kun mies sanoi hänelle:
"Ensin poltettakoon rasva; ota sitten
itsellesi, mitä haluat", niin hän sanoi: "Ei niin, vaan anna se nyt heti,
muutoin minä otan väkisin.”17 Ja nuorten miesten synti oli kovin suuri
Herran edessä, koska he pitivät Herran uhrilahjan halpana.
Ilmestysmaja oli seissyt yli 369 vuotta, papisto oli langennut pahasti syntiin.
Kansa oli lopettanut etsimästä Herraa. Filistealaiset olivat polttanut ilmestys
majan. He olivat ottaneet liitonarkin, joka oli tuonut heille kirousta, jonka
tähden he palauttivat sen Israelille vaunuilla lahjoineen Beet-semekseläisen
Joosuan pellolle…
1Sam. 6:19 Mutta Herra surmasi Beet-Semeksen miehiä sentähden, että
he olivat katsoneet Herran arkkia; hän surmasi kansasta
seitsemänkymmentä miestä, viisikymmentä tuhatta miestä; ja kansa suri
sitä, että Herra oli surmannut niin paljon kansaa.
Sieltä se toimitettiin Abimelikin taloon mäelle.

Jonkun pitää samaistua Jumalan kivun kanssa, silloin Jumalan
laupeudelle tulee tilaa. Norjassa on mennyt kaikista pisimmälle
moralittomuudessa, niin että kuusivuotiaat itse lain mukaan voi
päättää ”sukupuolen vaihtamisesta”. Jumala ei jätä tällaista
tuomitsematta. Kun Israelin kansa kapinoi erämaassa tuli Jumalan
tuomio. Nyt me saamme tehdä sen jonka Aaron teki. Meidän täytyy
”hiilipannun” kassa juosta kuolleiden ja elävien väliin, että voimme
pelastaa sen mikä voidaan pelastaa. Koska emme tiedä kuinka
kauan Jumala vielä kutsuu!

Avain 1:
1Sam. 7:1 Niin Kirjat-Jearimin miehet tulivat ja veivät Herran arkin sinne
ja toivat sen Abinadabin taloon mäelle. Ja hänen poikansa Eleasarin he
pyhittivät pitämään huolta Herran arkista.
Israel oli saanut kunnioituksen Herran arkkia kohtaan joten he
asettivat liitonarkin hoitajan Eliasaterin.
Liitonarkissa oli kaksi asiaa: liiton taulut ja kerubit arkun kannessa,
jotka kuvaavat Jumalan läsnäoloa. Tuo arkki asetettiin
korkeimmalle paikalle, eli mäelle jolle se kuului. Sillä tärkein ja
pyhin asia kuuluu korkeimmalle paikalle.
Myös meidän pitää saada takaisin Jumalanpelko ja Jumalan Sanan
kunnioitus.
Kun me tulemme Jumalan kasvojen eteen, emme voi tehdä sitä
miten tahansa. Eli ensimmäinen askel muutokseen tulee kun

saame seurakuntana takaisen kunnioituksen Jumalan Sanaa ja
Jumalan läsnäoloa kohtaan. ”Eliasaterin tehtävä” seurakunnissa ja
herätysliikkeissä on useinkin laimin lyöty.
Minä olen asunut 22 vuotta Israilissa. Siellä olen seurannut
synägookan menoja. Siellä otettaan usein esille tavallinen
käsikirjoitettu kirjakäärö, jonka arvo saattaa olla 50 000€. Ennen
kuin niitä otetaan esille lauletaan ylistystä ja sen jälkeen otetaan
esille kirjakäärö. Sitä kuljetetaan pitkin synagookaa ja sille
annetaan ilmapusuja. Tapahtuman nimi on ”krisendo”. Tämän
jälkeen kirjakäärö lasketan pöydälle. Siihen ei saa koskea joten
luentaa seurataan siihen tarkoitetulla tikulla.
Tähän asiaan liittyen toinen asia on, josta Paavali sanoo: Tulee
erityisessä kunniassa pitää vanhimpia, jotka seurakuntaa hyvin
hoitavat, jotka sanassa ja opetuksessa työtä tekevät.(1Tim 5:17)
Avain 2
1Sam. 7:2 Ja siitä päivästä, jona arkki oli asettunut Kirjat-Jearimiin, kului
pitkä aika, kului kaksikymmentä vuotta; ja koko Israelin heimo huokaili
Herran puoleen.
Se otti aikaa silloin, että Jumala ilmestyi, niin on myös tänäkin
päivänä.
Sillä se ottaa aika, että olemme valmiit kohtaamaan Jumalan.
Meillä on mahdottomassa tilanteessamme oltava tarve ja jano
kohdata Jumalamme ja hänen läsnäolonsa.
Kun Dawid Wilkerson oli viimeisen kerran Ruotsissa hän sanoi, että
hänellä ei ole muuta sanaa tälle kasalle kuin ”apatia”. Se on
hirveätä. Me emme välitä, että Jumalan läsnäolo ei ole niin
keskellämme kuin ennen. Me pärjäämme ilman sitäkin.
Se otti Israelin kansalta aikaa lankeemuksen jälkeen kääntyä ja tulla
ehdottomaksi kaipauksessa Jumalaa kotaan.
Seurakunnan käännyttyä Jumalan puoleen tiedämme kuinka
kaukana olimme Jumalasta. Me tykkäämme, on ”ihan ok”, että
ihmisiä ei tule uskoon, sairaat ei parane ja jumalattomuus menee
yhä pitemmälle ja pitemmälle.

Israelilta kului 20 vuotta huokaillen Herran puoleen. Vasta kun
kolmas kymmenes vuosiluku alkoi, tapahtui muutos. Onko näin
myös Ruotsi rukousliike 2Aik. 7:14 ?
Olen kokeneet kuinka rukouksen henki lisääntyy. Tapahtuuko
kolmantena vuotena läpimurto? Jumala on sama maassamme.
Sama kuin niissä maissa missä on rukoiltu ja on saatu muutos! Me
emme ole vielä rukoilleet periksi antamatta, tuskassa polvillamme.
siksi Jumalattomuus valtaa alaa ja meillä ei ole Jumalan antamaa
muutosta maassamme.
Minä olen kokenut että Jumalan nälkä on kumminkin lisääntynyt
tämän kahden vuoden sisällä. Usko on ruvennut kasvamaan, siihen
että Jumala tulee vierailemaan, sillä Jumala on uskollinen.
Jes. 55:6 Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan;
huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on.
Avain 3
1Sam. 7:3 Mutta Samuel sanoi koko Israelin heimolle näin: "Jos te
kaikesta sydämestänne käännytte Herran puoleen, niin poistakaa
keskuudestanne vieraat jumalat ja astartet ja kiinnittäkää sydämenne
Herraan ja palvelkaa ainoastaan häntä, niin hän pelastaa teidät
filistealaisten käsistä."
Mistä Israelin kansa tuli tehdä parannus? Pitääkö minun pienistäkin
epäjumalista tehdä parannus? Epäjumala on kaikki mitkä Jumalan
ohessa on sinun turvasi.
Joh.5:21 Lapsukaiset, kavahtakaa epäjumalia.
Samuel odotti ja sitten kysyi haluatteko todella tehdä
parannuksen? Jos todella haluatte tehdä parannuksen, hävittäkää
silloin epäjumalat. Epäjumalia oli baalit ja astatarin jumalat. Minä
näen asian niin baalin jumalilla palvonta kuvaa elämää
materitlisuudelle, mammonalle ja vain tälle ajalliselle.
Jeesuksessa emme elä tuollaisille, vaan Jumalan tahdon
tekeminen on päämäärämme.
Astataren jumalilla taas on yhteys seksuelisiin morallittomuuksiin,
perheiden rikkomiseen, se on kaikkialla ja kaikkiin yhteiskunnan
lokeroihin soluttautunut.
Jeesuksen omat on elettävä puhtaasti!

Käyttämällä aikaa rukouksessa ja sanan opiskelussa. Siitä tulee
olla meidän elämän päätarkoitus. Meillä on ollut niin kauan
epäjumalia, nyt meidän täytyy vain palvella Jumalaa.
Matt.6:24 Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko
tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista
halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa.
Olemmeko jahdanneet sitä että saisimme taloudellisesti ja
materialisti paremmat olot? Paremman auton, kauniimman keittiön
jne.
Matt.6:33 Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen
vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.
Avain 4
1Sam. 7:4 Niin israelilaiset poistivat baalit ja astartet ja palvelivat
ainoastaan Herraa.
5 Ja Samuel sanoi: "Kootkaa koko Israel Mispaan, ja minä rukoilen
teidän puolestanne Herraa."
Samuel kutsui seurakunnan yhteen rukous kokoukseen
parannuksen jälkeen Mispaan. Me rukoilemme, että Tukholman
Solna Halli tapahtumassa maaliskuussa 2020 voisi olla Mispa.
Mispa nimen merkitys on vartiotorni. Siis meidän tulee tulla yhteen
ja kuulla mitä Herralla on sanottavana. Jumala tulee puhumaan
meille kun kokoonnumme yhteen.
Raamattu puhuu kun Helluntai oli tullut olivat he kaikki yhdessä
koolla. Ylä salissa oli aitoa yhteyttä. Olen täysin vakuuttunut että on
myös väärennetty yhteyttä jossa ”kaikkien pitää olla mukana. Tulee
siten mitä vaan, sen pitää tapahtua. Uskokoon he mitä vaan jne.”

Sitten on Hengen yhteys, jossa Jeesus itse kerää opetuslapsensa
hänen itsensä ympärille keskinäiseen yhteyteen. 50 päivää ennen
Helluntaita olivat he kokoontuneet keskustelemaan kuka heistä on
suurin. Pian sen jälkeen he huomasivat kieltäneensä mestarinsa.
Tuon nöyryytyksen jälkeen he kykenivät tulemaan yläsaliin
kokemaan Jumalan aitoa yhteyttä.
Tänäpäivänä on paljon puhetta yhteydestä.
Meidän täytyy käsittää mistä on kysymys.
Onko se Hengen yhteyttä, vai ihmisen organisoimaa yhteyttä joka
on täysin samaa kuin Baabelissa.
Väärennetyn yhteyden perustana on kompromissi Jumalan sanan
kanssa, todellinen yhteys perustuu kuuliaisuuteen Jumalan sanalle.
Väärennetty yhteys pysyy koossa ihmispelon kautta, todellinen yhteys
rakentuu rakkauden kautta.
Väärennetty yhteys antaa etusijan asemalle ja ansioille, todellinen
yhteys keskittyy nöyryyteen ja palveluun.
Väärennetyn yhteyden tarkoitus on luoda kontrolli, todellinen yhteys
antaa rohkaisevan tunnustuksen.
Väärennetty yhteys pyrkii suuruuteen, todellinen yhteys pyrkii
pyhyyteen.
Väärennetty yhteys on maallinen ja inhimillinen, todellinen yhteys on
taivaallinen ja yliluonnollinen.
Väärennetty yhteys on hierarkkinen organisaatio, todellinen yhteys on
perhe.
Väärennetty yhteys vaatii ihmisen voimaa, todellinen yhteys vaatii
Hengen voimaa.
Väärennetty yhteys motivoi valtapyrkimykset, todellista yhteys motivoi
etsimään Jumalan kunniaa.
-

Avain 5
1 Sam 7:6 Niin he kokoontuivat Mispaan, ammensivat vettä ja
vuodattivat sitä Herran eteen sekä paastosivat sen päivän; ja he
sanoivat siellä: "Me olemme tehneet syntiä Herraa vastaan." Ja Samuel
jakoi israelilaisille oikeutta Mispassa.
Veden vuodatus on kuva itsensä tyhjentämisestä ja
murtuneisuudesta.
Val. 2:19 ..Anna sydämesi vuotaa kuin vesi Herran kasvojen
edessä… Sitten sanotaan että he paastosivat.
Solna halli tapahtuman aikana myös mekin paastoamme lauantain.

Herraa, meidän Jumalaamme, että hän pelastaisi meidät filistealaisten
käsistä.”
Huutaakon seurakunta pelastuksen ja vanhurskauden puolesta Herran
edessä ! Se on meidän tehtävämme ja Solna hallissa aiomme rukoilla
ja huutaa Ruotsin kansan puolesta.
Avain 7
1 Sam. 7:9 Niin Samuel otti imevän karitsan ja uhrasi sen polttouhriksi,
kokonaisuhriksi, Herralle; ja Samuel huusi Herraa Israelin puolesta, ja
Herra kuuli häntä.
Eli ensimmäinen uhrimme on murtunut sydän Jumalamme edessä.

1Joh. 1:8-10 Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me
eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. Jos me
tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin
että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät
kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, ettemme ole syntiä
tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen
sanansa ei ole meissä.
Ennen kuin me olemme nöyrttyneet ja antaneet sanan sekä hengen
tutkia meitä, luulemme, että kaikki on ok. Samoin kuin Laudikean
seurakunta joka sanoi olevansa rikas, mutta oli todellisuudessa
köyhä, murtumaton ja kaukana nöyryydestä. Laodikean
seurakunnalle Jumala antoi kehoituksen:
Ilm. 3:18-20 Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa,
tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että
niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja
silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit.
Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja
kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus.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.
Avain 6
1Sam. 7:7-8 Kun filistealaiset kuulivat israelilaisten kokoontuneen
Mispaan, lähtivät filistealaisten ruhtinaat Israelia vastaan. Kun
israelilaiset kuulivat sen, pelkäsivät he filistealaisia. Ja israelilaiset
sanoivat Samuelille: "Älä kieltäydy huutamasta meidän puolestamme

Psa. 51:19 Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki; särjettyä
ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, hylkää.
Jooel. 2:13 Reväiskää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne, ja
kääntykää Herran, teidän Jumalanne, tykö; sillä hän on
armahtavainen ja laupias, pitkämielinen ja armosta rikas, ja
hän katuu pahaa.
Toinen uhrimme on, että luovutamme koko elämän Jumalan
käyttöön.
Jumala tulee vierailemaan maassamme, mutta se maksaa uhrin,
jollekin se maksaa elämän. Mutta se on kunnia antaa henkensä
Jeesuksen nimen tähden. Tulee vainot, vaikeat ajat, mutta me
annamme ruumiimme alttiiksi ja sanomme tapahtukoon sinun
tahtosi ei meidän.
Tähän liittyen kaksi ruotsalaista on nähnyt identtisen näyn:
Missä 4 verenpunaista nuolta lähtee pohjoismaista kohden
eurooppaa, jatkaen kulkua Marokon kautta Israeliin. Näyn mukaan
evankelistat lähtevät täältä pohjoismaista. Heistä osa joutuu
maksamaan marttyyriuden hinnan.
Room.12:1 Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta
kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi,
Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen
jumalanpalveluksenne.

Matt.16:25 Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa
sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää
sen.
Kolmas uhrimme on, että annamme kiitoksen ja ylistyksen
Jumalalle
Psa. 50:23 Joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua; joka ottaa
tiestänsä vaarin, sen minä annan nähdä Jumalan autuuden.”
Lopuksi muutama sana Ruotsin ja Suomen yhteisestä historiasta.
Kun katolisuus uhkasi tulla takaisin Ruotsi-Suomeen. Uppsalan kokouksessa
vuonna 1593 Ruotsin uudistus vahvistettiin historiallisella päätöksellä, jonka
mukaan Pyhät kirjoitukset, "Pyhien profeettojen, evankelistojen ja apostolien
kirjoitukset”, ovat ainoat opin ja elämän johtolanka. Kokouksessa läsnäolijat
lupasivat Jumalan edessä, että he olivat valmiita suojaamaan hengellä ja
verellä päätöksen toteutumisen.
Viidenkymmenen vuoden kuluessa tästä kokouksesta Ruotsi-Suomi oli
muuttunut merkityksettömästä kansakunnasta Euroopan nurkassa
suurvallaksi, jolla oli ratkaiseva vaikutus maailmanhistoriaan. Jumala käytti
Ruotsi-Suomea pelastaakseen ja vahvistaakseen uskonpuhdistusta
Westfalenin rauhalla v.1648, joka lopetti 30-vuotisen sodan ja toi rauhan
Eurooppaan.
Suomennos: Mika Mäkelä mikasamuelmakela@gmil.com
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