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You are my portion forever
My King, my God
Worldly evil may last for a moment
But your power will override.

The world is quickly fading
A new heaven and earth is drawing near
Satan soon will be bound forever
And all eyes will be opened and see clear.

Lifting you high, I glorify
Your presence and all that you are
Our coming King, our everything
You bring freedom that satisfies.

Be still now heart,
Take flight now soul
For I honor the only One
Who can make a life whole.

The time’s almost here
I sense that it’s near
No earthly king will have a say
Concerning what will happen on that day.

It’s been set in stone
Recorded long ago
From the very beginning
God would be winning.

No powers below
No powers that be
Can overthrow the Creator
Of all humanity.

The glorious coming of His kingdom is near
May we all be equipped, may we all be 
prepared
So lift up your head and be of good cheer
We’re heaven bound, our home is not here.

DeepL -käännös:
Sinä olet minun osani ikuisesti
Minun kuninkaani, minun Jumalani
Maailmallinen paha voi kestää hetken
Mutta sinun voimasi voittaa.
Maailma haihtuu nopeasti
Uusi taivas ja maa lähestyy
Saatana on pian sidottu ikuisesti
Ja kaikki silmät avautuvat ja näkevät kirkkaasti.

Nostan sinut korkealle, ylistän sinua
läsnäoloasi ja kaikkea mitä olet
Tuleva kuninkaamme, meidän kaikkemme
Sinä tuot vapauden, joka tyydyttää.

Ole nyt hiljaa sydän,
Lennä nyt sielu
Sillä minä kunnioitan ainoaa
Joka voi tehdä elämästä kokonaisen.

Aika on melkein täällä
Tunnen, että se on lähellä
Ei maanpäällisellä kuninkaalla ole sananvaltaa
Siihen, mitä sinä päivänä tapahtuu.

Se on kiveen hakattu
Kirjattu kauan sitten
Alusta asti
Jumala olisi voittaja.

Ei mitään voimia alhaalla
Ei vallanpitäjiä
Ei voi kukistaa Luojaa
Koko ihmiskunnan Luojaa.

Hänen valtakuntansa loistelias tulemus on 
lähellä -
Olkaamme kaikki varustautuneita, olkaamme 
kaikki valmistautuneita!
Joten nostakaa päänne ja olkaa iloisia...
Olemme matkalla taivaaseen, kotimme ei ole 
täällä.
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Rukoilen, että yllä oleva runo on kohottaa sydämesi ja rohkaisee sinua.

Ajattele... Hän on valinnut meistä jokaisen. Hän on valinnut SINUT olemaan osa tätä ainutlaatuista 

aikaa historiassa.

Pitäen tämän totuuden mielessäsi ymmärrä, että kirjoitus on seinällä.

Jokainen tarkkaavainen voi selvästi nähdä, että maailma on nopeasti hajoamassa saumoistaan. 

Suunniteltu globaali kaaos, joka on pantu liikkeelle, kaataa dominopalikoita ja vaikuttaa kaikkeen 

hämmästyttävällä vauhdilla.

Niille, jotka uskovat Kristukseen, me tiedämme, miten tarina päättyy... Jumala voittaa! Ja kun 

Jumala voittaa, me voitamme!

Pian tätä maailmaa ei enää ole ja on uusi taivas ja uusi maa. Kaikki tunnustavat Kuninkaiden 

Kuninkaamme, sen Ainoan, jota koko ihmiskunnan olisi aina pitänyt korottaa tässä maailmassa, 

Kaikkivaltiaaksi Jumalaksi ja taivaan ja maan Luojaksi.

 “Sillä kirjoitettu on: "Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni pitää jokaisen polven 

notkistuman ja jokaisen kielen ylistämän Jumalaa" (Room. 14:11).

“Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä 

korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka 

taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen

pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra” (Fil. 2:9-11).

Maailman meno ja vauhti, jolla kaikki tapahtuu, pitäisi saada meidät ymmärtämään, että Tempaus 

on lähempänä kuin ehkä luulemmekaan. Kuten vanhassa laulussa sanotaan: "Kohta hyvin pian 

saamme nähdä kuninkaan".

Kuvittele...

Eräänä päivänä (ehkä nopeammin kuin osaamme kuvitellakaan) seisomme Vapahtajamme edessä

ja näemme Hänet kasvoista kasvoihin.

Pääset kävelemään Hänen kanssaan, joka on kulkenut vierelläsi, luonut sinut, suojellut sinua, 

huolehtinut sinusta, pelastanut sinut ja rakastanut sinua ainiaan.

https://www.youtube.com/watch?v=-rLUPyw-sXg&ab_channel=UncleSamPatriot
https://www.youtube.com/watch?v=-rLUPyw-sXg&ab_channel=UncleSamPatriot


Näet paikan, jota Hän on valmistanut sinulle. Paikan, joka on niin kaunis, niin täynnä loistoa, että 

ihmismieli ei voi käsittää. Paikka, joka on kunnioitusta herättävä ja jonka vain Isä osaisi muovata ja

muotoilla... Paikka, joka on täydellinen ja jossa kaikki on täydellisesti kohdallaan.

“...vaan, niinkuin kirjoitettu on: "mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen 

sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat" (1.Kor.  2:9). 

“Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni 

kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen 

valmistamaan teille sijaa? Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja 

otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen” (Joh. 14:1-4).

Matteus 25:34 on kaunis kutsu kaikille uskoville: “Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan 

oleville: 'Tulkaa, minun Isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna 

maailman perustamisesta asti'”. 

Ajattele...

Eräänä päivänä tulet olemaan jälleen yhdessä kaikkien edesmenneiden uskovien kanssa.

Eräänä päivänä kävelet kultakatuja ja tutustut henkilökohtaisesti niihin, joista olet lukenut ja joita 

vuosikausia olet tutkinut Raamatun sivuilla.

Eräänä päivänä sinulle annetaan katoamaton ruumis, joka kestää ja elää ikuisesti.

“Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus

peri katoamattomuutta. Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta

kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi,

ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää 

pukeutuman katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. 

Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu 

kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: Kuolema on nielty ja voitto saatu. 

Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi?" (1.Kor.15:50-55)

Uskomatonta!

Eräänä päivänä sinut ja kaikki veljesi ja sisaresi Kristuksessa kutsutaan ylös ja olet ainiaan Herran 

kanssa koko ikuisuuden! 



Paikassa, jossa ei ole epäoikeudenmukaisuutta, laittomuutta, pahuutta, stressiä eikä huolta.

 

Paikassa, jossa ei ole syntiä, ei sairautta, ei surua, ei kuolemaa, ei veroja, ei hallitusta, ei rahaa, ei 

aikaa, ei kiirettä jne.

Paikassa, jossa ei ole mitään pahaa, haitallista tai loukkaavaa.

Paikassa, joka on täynnä Isän rakkauden valoa ja hyvyyttä.

Täydellisyys... puhdas autuus... kaunein, käsittämättömin olemassaolo, kaikki valmiina ja 

odottamassa saapumistamme... sinun saapumistasi! Taivaallinen Isämme on luonut sen kaiken 

nauttiaksemme siitä ikuisesti.

Ja ikuisesti olemme Vapahtajan kanssa!

Vaikka meillä jokaisella on niin paljon kiitettävää tässä ja nyt kaikesta, mitä Jumala antaa, niin 

kuinka paljon enemmän meillä onkaan kiitettävää, kun koemme kaiken, mitä Hän on suunnitellut ...

valoisan ikuisuuden, joka on vielä tutkimatta, ja kauniin perinnön, joka on vielä nauttimatta.

On miljoona syytä, että taivas on oleva niin taivaallinen. Mikään tässä maailmassa ei ole 

verrattavissa siihen, mikä meitä odottaa.

Kaikki jumalattomuus, joka on olemassa ja läsnä tässä maailmassa, on poissa taivaasta. Siellä on 

vain hyvyyttä, kauneutta, oikeudenmukaisuutta, vanhurskautta, rauhaa, iloa ja valoa... IKUISESTI!

Joko olet innoissasi?!

Kun maailmassa vallitseva tuho ja synkkyys pahenevat, niin toivon ja rukoilen, että tämä muistutus 

tulevasta hyvästä tuo rohkaisua, iloa ja rauhaa. Aikamme tässä maailmassa on vain piippaus 

ikuisuuden valossa.

Kun elät elämääsi tässä maailmassa, niin iloitse, koska sinulla on autuaallinen toivo. Kristus kuoli 

ristillä ja nousi ylös; hänen verensä pesee sinut puhtaaksi kaikista synneistä... lahja, jonka hän 

antoi vapaaehtoisesti ehdottomalla rakkaudella. Hän maksoi velan, joka ei ollut Hänen, koska 

sinulla oli velka, jota et voinut maksaa. Hän pelasti sinut ja tulee takaisin viemään sinut paikkaan, 

jonka on valmistanut, että voisit olla Hänen kanssaan ikuisesti! Se ei ole vain hyvä uutinen, se on 

kaikkien aikojen paras uutinen!



Jos et tunne Häntä, huuda Häntä avuksi nyt... pyydä Häntä sydämeesi ja Hän ottaa sinut ilomielin 

avosylin vastaan. Silloin sinustakin tulee kanssaperillinen ja vietät ikuisuuden Vapahtajan kanssa!

Rukoilen, että kaikki nämä kauniit muistutukset kannustavat meitä kaikkia jatkamaan toivon 

jakamista muiden kanssa, olemaan kuuliaisia Jumalan kutsulle elämässämme ja rukoilemaan 

kadotettujen pelastumisen puolesta.

2.Piet. 3:9 toteaa, millaista rakastavaa Vapahtajaa me palvelemme: ”Ei Herra viivytä lupauksensa 

täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä 

kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.”

Jeesus, Vapahtajamme, on palaamassa! Ja kun hän palaa, hän haluaa löytää meidät valmiina ja 

tekemässä hänen tahtoaan. Tee nyt kaikkesi, että voisit iloisesti jakaa Hänet muiden kanssa.

Katso ylöspäin ja ole hyvillä mielin..... Olemme matkalla taivaaseen!

“Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat 

kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan 

alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu. Ja minä 

kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on 

asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, 

heidän Jumalansa; ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole

enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.”

“Ja valtaistuimella istuva sanoi: Katso, uudeksi minä teen kaikki. Ja hän sanoi: Kirjoita, sillä nämä 

sanat ovat vakaat ja todet. Ja hän sanoi minulle: Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu.

Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi. Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä 

olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani” (Ilm. 21:1-7). 
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