SUOMI KRISTUKSELLE!
Vain Jumalan väliintulo voi pelastaa Suomen yhteiskuntaelämän
siveellisestä rappeutumisesta ja siihen liittyvästä tuhosta!

Vaara on paljon suurempi nyt kuin
koskaan Talvisodan aikana!
“Minä etsin heidän joukostansa miestä,
joka korjaisi muurin ja seisoisi muurinaukossa Minun edestäni maan puolesta
etten Minä sitä hävittäisi, mutta en !!!!!
löytänyt” .... vai .... löytääkö Hän ???
Hes.22:30
Rukousherätys ja siihen liittyvä Pyhän
Hengen vuodatus on vastaus aikamme
haasteisiin, sillä siinä Jumala ilmestyy!
Joukkotiedotusvälineiden kautta tulviva
siveellinen saasta on väärinohjelmoimassa
Suomen lapsia ja nuoria ja aikuisia niin vaikeisiin käytöshäiriöihin,
että vain Pyhän Hengen vuodatuksen synnyttämä kansallinen herätys
häikäilemättömällä voimalla hyökkäävänä pyhitysliikkenä
voi kansamme pelastaa täystuholta!!!

JUMALAN SANAN OPETTAMAN RUKOUSELÄMÄN
PERUSPERIAATE No.1
JEESUS KRISTUS - HÄN ITSE! AINOA TIE JUMALAN LUO!
Jeesus sanoi: “Minä olen Tie, Totuus ja Elämä;
ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin Minun kauttani.” Joh.14:6
JEESUS KRISTUS - HÄN ITSE! AINOA TOTUUS SIITÄ MITÄ JUMALA ON!
Jeesus sanoi: “Joka on nähnyt Minut on nähnyt Isän!” Joh.14:9
JEESUS KRISTUS - HÄN ITSE! AINOA TOTUUS JUMALAN TAHDOSTA!
Jeesus sanoi: “Minä en tullut tekemään omaa tahtoani, vaan Hänen tahtonsa,
joka on Minut lähettänyt.” Joh.6:38
JEESUS KRISTUS - HÄNESSÄ TULEE KAIKKI MUUKIN VAPAANA LAHJANA!
“Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi Hänet alttiiksi
kaikkien meidän edestämme, kuinka Hän ei lahjoittaisi meille kaikkea
muutakin Hänen kanssansa? Room.8:32
JEESUS KRISTUS - HÄNESSÄ ON JO KAIKKI ANNETTU!
“Jumala ... joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä
siunauksella Kristuksessa.” Ef.1:3
“Sanokaa kutsutuille; Katso, Minä olen valmistanut ateriani, Minun härkäni
ja syöttilääni ovat teurastetut, ja kaikki on valmiina: tulkaa häihin! Mt.22:4
JEESUS KRISTUS - HÄN ITSE! AINOA LUOTETTAVA PERUSTUS!
“Muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus
Kristus!! 1.Kor.3:11
JEESUS KRISTUS ILMESTYS - RAAMATUN VARSINAINEN TARKOITUS!
Jeesus sanoi: Kirjoitukset...”Ne juuri todistavat Minusta!” Joh.5:39
“Nämä ovat Kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika
ja että teillä uskon kautta olisi elämä Hänen nimessänsä” Joh.20:31
JEESUS KRISTUS - HÄN ITSE! AINOA AVAIN SANAN AVAUTUMISEEN!
“Älä itke; katso, Jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa on
voittanut ja Hän voi avata Kirjan...” Ilm.5:5
“Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat Hänessä ‘ON’
sentähden tulee Hänen kauttansa myös niiden ‘AMEN’.” 2.Kor.1:20
JEESUS KRISTUS - RUKOUS ON SEURUSTELUA HÄNEN KANSSAAN!
“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
JEESUS KRISTUS - HÄN ITSE MEIDÄN KANSSAMME!
Jeesus sanoi: Katso, Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun
asti.” Mt.28:20 “ En Minä sinua hylkää, enkä sinua jätä.” Heb.13:5

