Helmikuun profetaalinen sanoma
–Pastori Chris Oyakhilome–
Jeesus sanoi, “Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen
Isänne täydellinen on" (Matteus 5:48). Voit myös löytää Raamatusta
monia henkilöitä, joista Jumala sanoi, että he olivat täydellisiä. Jumala siis
Itse sanoi, että he olivat täydellisiä. Tämä oli Jumalan lausunto heitä
koskien. Jos me olemme pahoillamme siitä, että ajattelemme olevamme
täydellisiä, silloin me toisin sanoen syytämme Jumalaa siitä, että Hän on
pyytänyt meitä tekemään jotain sellaista mihin emme pystyisi.
Täydellisyyttä ei mitata ihmisten mitoilla, ja tämä on se syy miksi sinulla
saattaa olla ongelmia täydellisenä olemisen suhteen. Sinulla tulee
olemaan ongelmia, jos sinä annat jonkun toisen päättää siitä, oletko sinä
täydellinen vai et. Kysymys kuuluukin: kuka asettaa standardin sille, mikä
on täydellistä? Ei ihminen, vaan Jumala.
Kun Jeesus oli täällä maan päällä, ihmiset eivät ajatelleet Hänen olevan
täydellinen. He syyttivät Jeesusta monista asioista, ja lopulta he
ristiinnaulitsivat Hänet ja tappoivat Hänet. He kysyivät Jeesukselta, että
miksi Hänen opetuslapsensa tekevät sapattina sellaista mikä on lailla
kielletty; he katkoivat tähkäpäitä kulkiessaan viljapellolla sapattina. Ja kun
Jeesus paransi sapattina, he sanoivat hänelle, että sinä teit jotain mikä on
laissa kielletty. Tämä oli heidän standardi täydellisenä olemiselle. Mutta
mitä Jeesus heille vastasi? Hän sanoi, “Ihmisen Poika on myös sapatin
herra” (Markus 2:28). He eivät tietenkään tienneet tästä.
Tämän jälkeen Jeesus antoi heille kaksi esimerkkiä, joiden kautta Hän
halusi todistaa sen, että he eivät todellakaan ymmärtäneet Jumalan
Sanaa. Hän sanoi, “miten Daavid pystyi syömään pyhät leivät, jotka olivat
tarkoitettu ainoastaan papeille?” He raapivat päätään, koska eivät voineet
ymmärtää tätä. Sitten Hän sanoi, että “oletteko huomanneet, että papit
työskentelevät temppelissä myös sapattina? Eihän heidän tulisi tehdä
töitä sapattina? Vai mitä?” Tämän jälkeen he sanoivat, “niin muuten, me
emme osanneetkaan ajatella tuota aiemmin.”

Jeesus oli totuuden täydellinen ilmentymä. Hän oli totuus ja Isän tahto
meille ilmi tulleena. Hän oli Jumalan tahto maan päällä. Mietipä tätä:
Jumalan tahto ihmisen muodossa. Miten tämä voi olla edes mahdollista?
Joku kysyy, “mikä on Jumalan tahto” ja sinä osoitat tähän mieheen,
Jeesukseen, ei siis Hänen tekoihinsa, vaan tähän mieheen itseensä.
Jeesus oli Jumalan tahto kaikessa täyteydessään; jokainen Hänen ajatus,
kaikki Hänen tekonsa, ja jopa se, kun Hän kulki sinun ohitse, se oli
Jumalan tahto joka kulki ohitsesi.
Ajattelepa tätä: Jumalan tahto ei ole teko tai ajatus, vaan Jumalan tahto
on tämä Mies. Jumalan rakkaus ei ole teko, sana tai lausunto, ei siis sanat
“minä rakastan sinua”. Jumalan rakkaus ei ole jotain mitä sinä teet, vaan
Jumalan rakkaus on tämä mies.
Muista tämä: Jeesus oli Jumala, joka ilmestyi meille, ja mitä Raamattu
sanoo meille rakkaudesta? Jumala on rakkaus. Sanassa ei siis sanota,
että Jumalalla on rakkautta, vaan että Hän on rakkaus. Ja Jeesus oli
Jumalan tahto ja Sana, joka ilmestyi meille, Hän oli itse Jumala
ilmestymässä meille. Jos tämä on totta ja Jumala on rakkaus, se
tarkoittaa sitä, että Jeesus on rakkaus. Joten Jeesus on Jumalan rakkaus
ilmi tulleena. Joten kun sinä näet Jeesuksen, sinä näet rakkauden. Kun
sinä kuuntelet Jeesusta, sinä kuuntelet rakkautta. Miksi tämä on niin
tärkeää? Siksi, että sinä olet myös Hänen persoonan ilmaisu. Jeesus oli
Isän persoonan ilmaisu, ja nyt sinä olet myös Isän persoonan ilmaisu; sinä
olet ilmaisu Jeesuksesta. Jeesusta kutsutaan Jumalan Sanaksi. Tiesitkö,
että sinua kutsutaan myös Jumalan Sanaksi.
Mietipä tätä hetken aikaa: vähän reilu kuukausi sitten oli joulu. Kaikkialla
ympäri maailmaa me juhlimme vauvaa, joka syntyi Betlehemissä. Jeesus
oli siis vauva. Ajattelepa tätä, sillä tämä on todella voimallista. Tämä
vauva, joka oli Jumala ihmisen muodossa, ei voinut puhua. Hän ei voinut
siis puhua, vaikka olikin Jumala. Hän vain itki, niin kuin vauvat itkevät.
Hän ei voinut ruokkia itseään, vaikka olikin Jumala. Jonkun täytyi ruokkia
Hänet, sillä Hän oli vauva. Hän siis itki, kun oli nälkäinen aivan kuten kuka
tahansa pieni vauva. Oletko koskaan oikeasti ajatellut sitä, että Jumala oli

tosiaan kerran vauvana täällä maan päällä? Tämä on kyllä niin
ihmeellistä.
Mietipä tätä: Hän alkoi ryömimään lattialla, vaikka Hän oli Jumalan Poika.
Olen kertonut teille monet kerrat siitä, mitä tämä ilmaisu Jumalan Poika
tarkoittaa. Se ei tarkoita jotakuta, joka olisi syntynyt Jumalasta, vaan
Jumalaa ihmisen kehossa. Tämä on määritelmänä Jumalan Poika
ilmaisulle. Kuvittelepa oikeasti, vaikka Hän oli Jumalan Poika—Jumala
ihmisen kehossa—Hän oli vauva ja joutui silti ryömimään lattioilla. Hän ei
voinut kävellä, mutta oli silti aivan täydellinen. Hän oli täydellisesti Jumala.
Hän ei kuitenkaan pystynyt kävelemään vielä ja Häntä jouduttiin
auttamaan jopa istumaan ja pysymään tasapainossa istuma-asennossa.
Aluksi Hän istui ja sitten Hän kaatui kyljelleen, joten Maria äidin täytyi
nostaa Hänet aina takaisin pystyyn ja kokeilla uudelleen, jospa Jeesusvauva pysyisi nyt tällä kertaa itse pystyssä. Kun Jeesus-vauva oppi ensin
istumaan, niin sitten ajan kuluessa Häntä opetettiin myös kävelemään.
Jeesuksenkin täytyi kasvaa. Vai kuvittelitko sinä, että Jeesus-vauva
hyppäsi vaan erään kerran sängystä ylös huutaen, “Päivää Maria, tässä
minä olen, minä olen sinun Jumalasi!” Ei, vaan Hän oli kuin kuka tahansa
vauva. Häntä hoivattiin, kun Hän itki. Mieti, Jumala itki pikkuisena
vauvana. Joten oli asioita, joita Jeesus ei voinut vielä tehdä, koska Hän oli
vauva. Häntä täytyi opettaa ja auttaa. Häntä täytyi opettaa kuinka kävellä
ja kuinka puhua.
Kun sinä muistat tämän, sinä ymmärrät myös sen, että silloin kuin sinä
uudelleen synnyit, sinä synnyit hengellisenä-vauvana. Näin Raamattu
opettaa. Sillä ei ole väliä uudestisynnyitkö sinä sitten 55-vuotiaana, 33vuotiaana, 15-vuotiaana tai jopa vasta 85-vuotiaana. Sillä hetkellä, kun
sinä uudestisynnyit, sinä synnyit vauvana; hengellisenä vauvana. Joten
sinun täytyy oppia asioita ja kasvaa. Raamattu sanoo, että “ja halatkaa
niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että
te sen kautta kasvaisitte...” (1. Pietarin kirje 2:2). Raamatussa sanotaan
siis, että sinä kasvat Jumalan Sanan kautta.
Mennäänpäs vielä takaisin Jeesus-vauva tarinaan. Kuvittelepa, jos tilanne
olisikin mennyt näin: Maria laittaa Jeesus-vauvan lattialle, mutta se ei
hyppää jaloilleen ja ala puhumaan hänelle, joten Maria sanoo: “Minä

luulin, että enkeli sanoi, että tämä vauva olisi Jumalan Poika? Mutta Hän
ei puhu, eikä kävele. Joosef, minusta tuntuu, että emme saaneetkaan
täydellistä vauvaa. Eikö Jumala sanonut, että Hän olisi täydellinen. Miksi
meillä on nyt vauva, joka ei ole täydellinen?” Joosef sanoo, “mitä sinä
oikein tarkoitat?” Maria vastaa, “Eikö enkeli puhunut sinullekin tästä
vauvasta, että Hän olisi Jumalan Poika. Katso nyt tätä vauvaa, Hän ei
puhu eikä kävele, Hän ei olekaan täydellinen?” Ja Joosef sanoo, “mutta
Hän on vauva? Vaikka Hän onkin Jumalan poika, Hän on silti vauva.” Hän
ei siis tehnyt asioita vielä, niin kuin aikuiset niitä tekevät, mutta Hän oli silti
täydellinen persoona. Aivan täydellinen lapsi, joka kasvoi ja kasvoi, ja teki
asioita niin kuin Hänen tulikin niitä tehdä lapsena. Aivan täydellisesti.
Kun Jeesus oli kotona kasvamassa, tiedätkö kuka asetti perheen
säännöt? Ei Jeesus-vauva, eikä myöskään 6-vuotias pieni poika Jeesus
itse kertonut isälleen mitä tehdä. Ei tietenkään, vaan isä kertoo lapselle
mitä tehdä, “no niin nyt on aika mennä nukkumaan. Silmät kiinni, nyt
nukutaan.” Joten isä asettaa säännöt, vaikka Jeesus olikin talossa. Nyt
saatat kysyä, “Pastori Chris, mistä tiedät tämän kaiken?” Siitä, että
Raamattu kertoo meille, että erään kerran kun Jeesus oli 12-vuotias,
hänen vanhempansa etsivät Häntä ja he menivät takaisin temppeliin
etsimään Jeesusta ja sanoivat, “etkö tiedä, että me olemme etsineet
sinua.” Jeesus vastasi heille, “Ettekö tienneet, että minun tulee olla Isäni
luona.” Sitten Raamattu kertoo, että tämän jälkeen Jeesus seurasi heitä ja
oli heille kuuliainen ja alamainen. Sinä voit olla vain silloin alamainen
jollekulle, jos sinä otat häneltä ohjeistusta vastaan.
Kuvittelepa tätä ja itseäsi, ja lopeta niiden virheiden murehtiminen mitä
olet saattanut ehkä tehdä. Mietipä kaikkea sitä, mitä sinä tiedät jo tällä
hetkellä, ja ymmärrä se, että sinä olet koko ajan oppimassa lisää.
Sano: “Minä olen täydellinen!”
Ainoastaan silloin, kun sinä olet täydellinen persoonassasi, silloin sinä voit
saada aikaiseksi täydellisiä asioita. Täydellisyys on täydellisyyden tulosta.
Sinä et voi tehdä täydellisiä asioita, jos sinä et olet täydellinen Tämä on
todella tärkeää. Se on aivan kuin vanhurskaus. Sinä et voi määrittää
Jumalan täydellisyyttä, ilman sitä, että tiedät mitä Jumalan vanhurskaus

on. Ainut tapa miten voit tehdä asioita, jotka ovat vanhurskaita Jumalan
läsnäolossa, on siinä tapauksessa, jos sinä itse olet tämä vanhurskaus.
Vanhurskaus on tulosta vanhurskaasta hengestä. Jos sinulla on Jumalan
vanhurskas luonto, silloin sinä teet vanhurskaita tekoja. Eikö tämä olekin
mahtavaa, että Jumalan Sana auttaa meitä näkemään eron Hengessä
elämisen ja lihassa elämisen välillä. Jos sinä vaellat Hengessä, sinä et tee
lihallisia asioita. Se olisi täysin mahdotonta, koska ne eivät kulje käsi
kädessä. Mutta jos sinä kuljet lihassa, silloin sinä et voi tehdä hengellisiä
asioita. Joten Jumala opettaa meitä Sanassaan olemaan johdonmukaisia,
eikä ristiriidassa omien sanojemme ja tekojemme kanssa.
Johdonmukaisuus on mitä luonnollisin asia sellaiselle kristitylle, joka elää
ja vaeltaa Hengessä.
Muista tämä: Johdonmukaisuus Jumalan kanssa on mitä luonnollisin asia
kristitylle, joka elää ja vaeltaa Hengessä.
Se mitä Jumala on puhunut tähän helmikuuhun liittyen on todella todella
erityistä. Olen aina halunnut tietää mitkä ovat Jumalan suunnitelmat, jotta
voin olla mukana Hänen suunnitelmissaan, koska kaikista paras paikka
olla, on olla Jumalan täydellisen tahdon keskipisteessä.
Luetaanpa Raamatusta muutama Sananpaikka.
“Puhuen itsellenne psalmein ja kiitosvirsin ja hengellisin lauluin,
sydämestänne laulaen ja luoden melodioita Herralle.” Efesolaiskirje
5:19 KJV
“Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa
toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja
hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne.”
Kolossalaiskirje 3:16
Tämä on todella voimallista. Kumpa minulla olisi aikaa selittää teille lisää
näistä Sanan paikoista!
“Niin Herran vapahdetut palajavat ja tulevat Siioniin riemuiten,
päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta
murhe ja huokaus pakenevat.” Jesaja 35:10

Mietin, että mitähän sinä nyt ajattelet….?
“Jumala olkoon meille armollinen ja siunatkoon meitä, hän
valistakoon kasvonsa meille, -Sela-” Psalmi 67:1
Ensin psalmisti pyytää tässä Jumala siunaamaan heitä ja sitten hän
puhuu profetaalisesti:
“että maan päällä tunnettaisiin sinun tiesi, kaikissa pakanakansoissa
sinun apusi. Sinua, Jumala, kansat kiittäkööt, sinua kaikki kansat
kiittäkööt.” Psalmi 67:1
“Iloitkoon kansakunnat ja laulakoon riemusta, sillä sinä tuomitset
kansat oikein ja johdatat kansakunnat maan päällä. Sela. Sinua,
Jumala, kansat kiittäkööt, sinua kaikki kansat kiittäkööt. Niin antaa
maa on satonsa; ja Jumala, meidän Jumalamme siunaa meitä.”
Psalmit 67:4-6 KJV
Huomaatko tästä jotain? Voit mietiskellä näitä Sanan paikkoja koko
kuukauden ajan ja saada syvällistä ymmärrystä siitä, mitä Jumalan Henki
puhuu meille tässä ajassa, sillä Helmikuu on laulujen kuukausi! Ala nyt
rukoilemaan kielillä ja kiittämään Jumalaa!

