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Tarkenna linssiä
Kun Jumala antaa jollekulle tai jollekin tehtävän, Hän 
antaa alusta pitäen myös selkeän kutsun. Siksi Room. 
4:17b sanoo: ”kutsuu olemattomat, ikäänkuin ne oli-
sivat” (1938). Englanninkielinen Amplified-käännös 
sanoo, että Hän puhuu olemattomista asioista, jotka 
Hän on ennalta määrännyt ja luvannut, ikään kuin 
ne jo olisivat olemassa. Eli samalla, kun Herra antaa 
käskyn, Hän antaa sen mukana myös lupauksen siitä 
hedelmästä ja tuloksesta, jonka käskyn täyttäminen 
tuo. Se on vähän kuin näkisi tulevaisuuden ennalta!

Esimerkiksi:

a. 1. Moos. 12:1-3 Jumala kutsuu Abrahamin jättämään 
kotimaansa ja lähtemään maahan, jonka Hän osoittaisi. 
Se oli Abrahamin kutsu. Mutta sen käskyn mukana 
tuli myös lupaus kutsun tuloksista, jopa sukupolvien 
päähän. Me saamme edelleen nauttia tämän lupauksen 
tuloksista!

b. Luukas 1:76-79 kertoo Johannes Kastajan synty-
mästä. Hänen kutsunsa kuvasi hänet selvästi profeet-
tana, joka valmistaa Herralle tien. Tuloksina olivat 
pelastus, syntien anteeksisaaminen ja valo niille, jotka 
vaelsivat pimeydessä.

c. Jeesus: enkelit lauloivat Hänen kutsustaan (Luukas 
2:11) ja siitä puhui myös Simeon (Luukas 2:32-35). 
Se täyttyi ristillä, ja me elämme edelleen tuon kutsun 
ja lupauksen täyttymyksen tuomissa siunauksissa ja 
pelastuksessa.
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d. Apostoli Paavalin kutsu oli olla ”valittu astia”, joka 
kantoi Jumalan nimeä kuninkaiden ja pakanoiden 
eteen (Ap. t. 9:15). Se on tapahtunut kerta toisensa 
jälkeen. Saamme edelleen kokea sen siunauksia Paa-
valin kirjoittamien mahtavien Uuden testamentin 
kirjeiden kautta.

Joskus kauan sitten Jumala on varmasti antanut sinul-
lekin erityisen Sanan tai lupauksen, ehkä profeetallisen 
sanan, joka lausuttiin elämäsi ylitse. Tai ehkä sait Sa-
nan lapsellesi, kun hän oli vielä kohdussa? Mitä Sanan 
paikkaa Jumala käytti kutsuessaan sinut palvelutyöhön 
vuosia sitten? Palaa siihen. Se kuvaa sinun kohtaloasi, 
ja sinun tulee tarkentaa fokuksesi siihen uudelleen, 
jotta se vaikuttaisi tulevaisuuteesi.

Apostoli Paavali antoi Timoteukselle käskyn taistella 
”jalo taistelu” (1. Tim. 1:18). Sillä se on se sana, jota 
Herra valvoo toteuttaakseen sen ( Jer. 1:12). Se on se 
sana, josta Jumala on luvannut, ettei se tyhjänä palaa 
( Jes. 55:11). Jumala on velvollinen valvomaan Sanaan-
sa! Ei ihmisten ajatuksia tai mielipiteitä.

Jumalan kutsu voi koskettaa henkilöä (kuten Abraha-
mia, 1. Moos. 12:1-3), kaupunkia (kuten Jerusalemia, 
Matt. 23:37) tai kansaa (kuten Edomia ja Juudaa, Hes. 
25). Sinulla henkilönä, sinun kaupungillasi tai kansal-
lasi on erityinen kutsu! On aika tarkentaa fokusta us-
kon silmin, katsoa taakse siihen lupaukseen ja käyttää 
sitä huomisen ihmeiden ponnahduslautana.

”On aika tarkentaa fokusta 
uskon silmin, katsoa taakse 
siihen lupaukseen ja käyt-

tää sitä huomisen ihmeiden 
ponnahduslautana.”

Opetuskirje



Viime aikoina olen rukoillut epätoivoisesti erään rak-
kaan ihmisen tarpeen puolesta, enkä enää tiedä, miten 
rukoilisin. Herra muistutti minua lupauksesta, jonka 
sain tästä ihmisestä vuosia sitten, ennen kuin hän oli 
syntynytkään. Aloin huutaa tuota lupausta ja tuota Sa-
naa uudelleen Jumalan puoleen. Joskus meidän täytyy 
käydä uudestaan rohkaisun ja ilmestyksen paikoissa, 
joita Jumala on antanut vuosien mittaan, jotta ne aut-
taisivat meitä tämän päivän ja huomisen päätöksissä.

Kun Jumala antoi sinulle lupauksen, Hän tiesi, että 
tarvitsisit rohkaisua myöhemmin. Hän itse asiassa an-
toi kauan sitten lupauksen siitä, mitä Hän on säätänyt 
tulevaisuudellesi. Sitä sinun tulee puhua, rukoilla ja 
mietiskellä tänään, jotta voit pitää fokuksen oikeana 
myös tulevaisuudessa.

Kun olin pyörätuolissa ankarissa kivuissa ja epätoivoi-
sena jalkani takia, minut piti liikkeessä lupaus (tietty 
Raamatun kohta), jonka Jumala oli antanut minulle 
32 vuotta aikaisemmin. Sen avulla jaksoin uskoa ja 
säilyttää fokukseni. Se auttoi minua jälleen kerran us-
komaan tulevaisuuteen tämän päivän kivun keskellä!

Oletko pastori? Minkä lupauksen olet saanut seura-
kuntaasi varten? Sinun ja seurakuntalaistesi on aika 
alkaa jälleen kerran rukoilla ja julistaa sitä lupausta. 
Rukoiletko lastesi, perheesi tai työsi puolesta? Palaa 
menneisyyden ilmestyksen ja inspiraation paikkoihin. 
Tuo ne tähän hetkeen ja julista niitä tulevaisuuteen. 
Sillä Jumala ”luo huulten hedelmän” ( Jes. 57:19). 
Lähes päivittäin julistan uudestaan sitä lupausta, joka 
minulle annettiin 38 vuotta sitten, jotta vaikuttaisin 
tähän päivään ja näkisin läpimurron huomenna!

Kuule Herran sana sinulle: ”Sillä niinkuin maa tuottaa 
kasvunsa ja niinkuin kasvitarha saa siemenkylvönsä 
versomaan, niin saattaa Herra, Herra versomaan van-
hurskauden ja kiitoksen kaikkien kansojen nähden” 
( Jes. 61:11, 1933).
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WHY GOD WOULD HEAL YOU
It does not matter what kind of healing you need, God is the same 
yesterday, today and forever. He healed and restored people throughout 
the Old and New Testament and still does today. Based on various 
powerful testimonies and examples from her ministry and life,   
Suzette explains why God would heal you. 
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HOLY OF HOLIES
Are you longing for a life in the 
presence of God as you are called 
to live here on earth? Do not allow 
activities and distractions to prevent 
you from this any longer. Do not 
look at your own inadequacy but at 
the way that Jesus has made available 
to you. Learn from Suzette how to 
enter the holy of holies and how to 
move there in authority.
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THE 6 ALTARS
The Bible mentions 6 altars of prayer. What does the flame of God on your personal 
altar look like? Is it a large flame burning fiercely or just a small flame? Learn how to 
fan the flame afresh and how God wants to act through your prayers – your personal 
altar is the place where revival starts.

These powerful new teachings from Suzette are available on our website 
www.voiceinthecity.org/en/shop on CD or as MP3 Download
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