
MAALISKUUN PROFETAALINEN 
SANOMA

– Pastori Chris –

"Ja Herra sanoi Moosekselle, "Katso, minä olen nimeltään 
kutsunut Besalelin, Uurin pojan, Huurin pojanpojan, Juudan 
sukukunnasta; ja minä olen täyttänyt hänet Jumalan Hengellä, 
viisaudella, ymmärryksellä ja tiedolla, ja kaikkinaisella 
kätevyydellä" 2. Mooseksen kirja 31:1-3 KJV

“sommittelemaan taidokkaita teoksia ja valmistamaan niitä 
kullasta, hopeasta ja vaskesta, hiomaan ja kiinnittämään kiviä 
ja veistämään puuta, tekemään kaikkinaisia töitä.” 2. 
Mooseksen kirja 31:4-5 

Vau! Ajattelepa tätä, Jumala sanoi, että Hän kutsui Besalelin. 
Besalel oli ihminen aivan kuten kuka tahansa muukin. Jumala 
sanoi, että Hän on täyttänyt Besalelin viisaudella, ymmärryksellä ja 
tiedolla. Minä olen opettanut teille aiemmin seitsemästä Jumalan 
hengestä. Jos sinä opiskelet Raamattua syvällisesti, voit löytää 
sieltä viittauksia seitsemään Jumalan henkeen. Jos sinä opiskelet 
esimerkiksi Sakarjan kirjaa, Ilmestyskirjaa tai Jesajan kirjaa, sinä 
voit alkaa ymmärtämään enemmän näistä Jumalan seitsemästä 
hengestä. Numero seitsemän symboloi täydellisyyttä numeroissa. 
Se symboloi täyteyttä ja täydellisyyttä. 

Tästä ylempänä olevasta Raamatun paikasta voimme lukea 
miehestä, joka oli täytetty kolmella näistä seitsemästä Jumalan 
hengestä. Jakeessa kolme luetellaan nämä kolme henkeä, se 
sanoo, “...ja minä olen täyttänyt hänet Jumalan Hengellä, 
viisaudella, ymmärryksellä ja tiedolla….” 

“Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen 
juuristansa. Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden 



ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja 
Herran pelon henki.” Jesaja 11:1-2

Tästä Raamatun paikasta voimme nähdä profetaaliset sanat, jotka 
on puhuttu Messiaasta. Messias on se, kenellä on nämä seitsemän 
Jumalan henkeä. Ennen Messiaan tuloa kenelläkään ei ollut näitä 
kaikkia seitsemää Jumalan henkeä. Mutta Jeesukselle annettiin 
täyteys, Jumalan henkien täyteys. 

Vanhasta testamentista voit opiskella paljon Herran hengestä, joka 
on yksi näistä Jumalan seitsemästä hengestä. Tätä henkeä 
kutsutaan Herran hengeksi, joka on herruuden henki, hallinnan 
henki. Tämä henki voimaannuttaa sen henkilön kenessä tämä henki 
on tai kenen yllä tämä henki lepää. Vanhan testamentin aikoihin 
tämä henki lepäsi jonkun henkilön yllä, ja se sai hänet tekemään 
voimallisia tekoja ja hallitsemaan toisten yli. Raamattu kertoo, että 
tuomarit vastaanottivat Herran hengen. Raamattu kertoo myös, että 
Herran henki tuli voimallisesti Simsonin ja Daavidin ylle. 

Nämä ovat Jumalan seitsemän henkeä: Herran henki, 
ymmärryksen henki, neuvon henki, voiman henki, tiedon henki ja 
Herran pelon henki.

“Ja tekee hänestä nopean ymmärtämään Herran pelossa: ei 
hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan kuulolta” 
Jesaja 11:3 KJV

Tämä “nopea ymmärtämään” tarkoittaa nopeaa havaitsemaan, 
nopeaa vastausta. Tämä Sananpaikka sanoo siis, että Messias, 
jolla on nämä seitsemän Jumalan henkeä, tulee olemaan nopea. 
Hänessä on jotain ihmeellistä.

Palataanpa vielä takaisin Besaleliin. Haluan sinun huomaavan, että 
Jumala sanoi, että Hän on täyttänyt hänet viisauden hengellä, 



ymmärryksellä ja tiedolla niitä töitä varten, jotka Jumala halusi 
Besalelin tekevän. 

“Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka 
seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva 
ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin 
kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen 
aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan 
kirjoitetut ovat. Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, 
toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen 
kauhistukseen. Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus 
loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin 
tähdet, aina ja iankaikkisesti.” Daniel 12:1-3

“Mutta sinä, Daniel, pidä nämä asiat salassa ja sulje tämä kirja 
sinetillä lopun aikaan saakka. Monet harhailevat, mutta tieto 
tulee lisääntymään." Daniel 12:4 KJV

Tästä Raamatun paikasta voimme lukea Danielille annetuista 
profetaalisista sanoista. Huomasitko lopussa viimeisen lauseen, 
joka sanoo, “tieto tulee lisääntymään”, eikä siis, että “tieto 
lisääntyy”. Tämä tarkoittaa siis sitä, että Jumala saa tämän 
tapahtumaan. Tämä ei ole siis jotain, mitä tulisi tapahtumaan 
itsestään tai koska olisi vain sen aika tapahtua. Tämä tarkoittaa sitä, 
että Jumala tulee antamaan ja vapauttamaan lisää tietoa ihmisille, 
niin että he pystyvät saavuttamaan lisää sellaista tietoa, jota Hän 
antaa ihmisille. He ovat kykeneviä vastaanottamaan tämän tiedon. 
Tietoa tullaan siis antamaan lisää!

Jumalan Henki sanoi minulle, että maaliskuu on TIEDON 
KUUKAUSI! Sinun tulee muistaa se, että jokainen Jumalan lapsi on 
vastaanottanut Jumalan Hengen täyteyden, joka taas tarkoittaa sitä, 
että jokainen, joka on vastaanottanut Pyhän Hengen, on 
vastaanottanut kaikki seitsemän Jumalan henkeä. Jos haluat saada 



lisää ymmärrystä näistä seitsemästä Jumalan hengestä, voit lukea 
kirjan nimeltä “Seven Spirits Of God”. Tästä kirjasta tulet oppimaan 
niin paljon uusia asioita. 

Tiedon henki on yksi Jumalan hengistä. Tässä kuussa elämässäsi 
tulee olemaan tämän hengen ilmentymistä ja toimintaa. Tiedon 
henki saa tiedon lisääntymään elämässäsi. Sinun täytyy olla valmis 
tätä varten. Sinun tulee päättää, että sinä tulet oppimaan tässä 
kuussa jotain uutta. Sinun tulee avata sydämesi uudelle tiedolle, 
koska tämä on se, mitä Pyhä Henki tulee tekemään. Hän aikaansaa 
sen, että tietoa tullaan lisäämään elämääsi, joten sinun tulee olla 
valmiina tätä varten. Sinun tulee avata sydämesi tälle tiedolle. 

Sinun tulee ymmärtää, että tieto on hyvin tärkeä asia. Luetaanpa 
tästä lisää Raamatusta.

“Ottakaa vastaan minun ohjeeni, älkääkä hopeata, ja tieto 
ennen parhainta kultaa.” Sananlaskut 8:10 KJV

Tässä on viisasta puhetta. Ota vastaan ohjeita mieluummin kuin 
rahaa, ja tietoa mieluummin kuin kultaa. Tieto on siis parempaa kuin 
kulta. Todella monet ihmiset käyttävät paljon aikaa ja vaivaa 
saadakseen rahaa, mutta Jumala kertoo sinulle tässä jotain. Hän 
sanoo, että tieto on tärkeämpää kuin kulta. Joten anna tässä 
kuussa huomiosi tiedolle.

“Viisas mies kerää tietoa: mutta typerän suu on lähellä tuhoa.” 
Sananlaskut 10:14 KJV

SANO: “Minä tulen keräämään tietoa tässä kuussa.”

“Tietoa hankkii ymmärtäväisen sydän, tietoa etsii viisasten 
korva.” Sananlaskut 18:15

Minä puhun nyt tiedosta, jota sinä voit soveltaa omaan elämääsi. 
Tietoa, joka saa sinut etenemään ja menemään eteenpäin omassa 



elämässäsi. Tämän tyyppisestä tiedosta minä puhun sinulle siis 
juuri nyt. 

“Myöskään, sielu ilman tietoa, ei ole hyvä; ja kiirehtivän jalka 
astuu harhaan.” Sananlaskut 19:2

Sinulla saattaa olla paljon tietoa sinun omassa mielessäsi, mutta 
tässä Sananpaikassa puhutaan tarpeellisesta viisaudesta, ei 
hyödyttömästä. Todella monilla ihmisillä on hyödytöntä viisautta. 
Miksi kutsun sitä hyödyttömäksi viisaudeksi? Siksi, että sellainen 
viisaus ei auta heitä saavuttamaan mitään heidän elämissään.

Raamatussa sanotaan siis, että sielu, jolla ei ole tietoa, ei ole hyvä. 
Ei ollenkaan hyvä asia. Se ei ole siis hyvä asia, että sielu on ilman 
tietoa. 

“[Taidollisella ja jumalallisella] viisaudella talo [elämä, koti, 
perhe] rakennetaan, ja ymmärryksellä se vahvaksi varustetaan 
[vakaalle ja hyvälle perustalle]. Tiedon avulla sen huoneet 
[kaikki alueet] täyttyvät kaikenlaisilla kallisarvoisilla ja ihanilla 
rikkauksilla. Viisas mies on vahva, ja tiedon mies vahvistuu 
voimassaan.” Sananlaskut 24:3-5 AMP

Sinä voit rakentaa sinun elämääsi, kotiasi, perhettäsi, yritystäsi tai 
mitä tahansa instituutiota taidollisella viisaudella ja ymmärryksellä 
sinä voit valaa sen perustan vakaaksi. Joillakin ihmisillä on todella 
ihana ja läheinen perhe, mutta he ovat köyhiä. Perhe on instituutio. 
Monet seurakunnat ovat hyvin vakaita, mutta heillä ei ole rahaa 
toteuttaa heidän omaa näkyään. 

Sinä voit rakentaa omaa elämääsi, perhettäsi, yritystäsi tai mitä 
tahansa asiaa elämässäsi tiedon kautta. 



“Tiedon avulla sen huoneet [kaikki alueet] täyttyvät 
kaikenlaisilla kallisarvoisilla ja ihanilla rikkauksilla. “ 
Sananlaskut 24:3-5 AMP

Tämä tapahtuu siis tiedon kautta. Raamattu sanoo, että lisätkää 
uskoonne hyveellisyyttä. Ja Jumala on antanut tietyn uskon määrän 
meille kaikille. Hyveellisyys ja täydellisyys tulevat meidän 
sisältämme käsin, koska Jumala on antanut ne meille. Siksi minä 
voin aikaansaada sen, että ne tulevat entistä enemmän näkyviin 
omassa elämässäni. Erinomaisuus, jumalallisuus ja veljellinen 
ystävällisyys ovat minun sisälläni ja ne tulevat ilmi minun 
sisimmästäni käsin. Mutta on olemassa yksi asia, joka tulee minulle 
ulkopuolelta käsin, ja tämä asia on TIETO. Raamattu sanoo, että 
lisätkää uskoonne hyveellisyyttä ja hyveellisyyteen tietoa. 
Kreikankielinen sana tälle tiedolle on ´gnosis´, joka tarkoittaa 
hankittua tietoa, tieteellistä tietoa; tietoa, jonka olet hankkinut.

SANO: “Minä tulen oppimaan jotain uutta tässä kuussa. Minä olen 
valmis vastaanottamaan tietoa. Minä tulen saamaan uutta tietoa 
tässä kuussa!” 

“Ja tämän lisäksi antakaa kaikki ahkeruutenne siihen, että 
lisäätte uskoonne hyveellisyyttä ja hyveellisyyteen tietoa, ja 
tietoon itsehillintää, ja itsehillintään kärsivällisyyttä, ja 
kärsivällisyyteen jumalallisuutta, ja jumalallisuuteen veljellistä 
ystävällisyyttä, ja veljelliseen ystävällisyyteen rakkautta.” 2. 
Pietarin kirje 1:5-7 KJV

Tieto on niin tärkeää. On olemassa kolmenlaista erilaista 
perus tavan laatu is ta t ie toa , jo is ta puhutaan Uudessa 
Testamentissa. 

Ensimmäinen näistä on GNOSIS, toinen GINOSKO ja kolmas 
EPIGNOSIS. Nyt minulla ei ole aikaa kertoa tarkempia 
yksityiskohtia näistä. Yksi seikka, mikä tekee tästä myös todella 



mielenkiintoista on se, kun Jeesus sanoi, että “te tulette 
tun temaan to tuuden , j a to tuus on tekevä te idä t 
vapaiksi” (Johannes 8:32). 

Mennäänpäs vielä katsomaan Sananpaikka Kolossalaiskirjeestä 
3:10 (KJV), joka sanoo, “ja pukeneet päällenne uuden ihmisen, 
joka uudistuu tiedossa sen kuvan mukaisuuteen, joka on hänet 
luonut.” Tässä puhutaan EPIGNOSIS tiedosta, joka on sellaista 
tietoa, joka on tarkkaa ja täsmällistä, ja jo tiedossa olevaa tietoa. Se 
on todella voimallista. Huomaa, että Raamattu sanoo tässä, että 
“joka uudistuu tiedossa.” Tämä tieto saa sinut uudistumaan 
jatkuvasti sen kuvan mukaisuuteen, joka loi sinun uuden sisäisen 
ihmisen. Mitä enemmän tunnet Luojaasi, sitä enemmän sinä muutut 
olemaan sellainen kuten Hän on. Mitä enemmän sinä vietät aikaa 
Hänen kanssaan, sitä enemmän sinä tunnet Häntä, ja sitä 
enemmän sinä olet kuin Hän on. Tätä on epignosis tieto. 

“Armo ja rauha tulkoot moninkertaistetuiksi teille Jumalan ja 
meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta.” 2. Pietarin 
kirje 1:2 KJV

Haluatko sinä lisää armoa elämääsi? Silloin sinun ei tule pyytää 
Jumalalta, että “Oi Herra, ole kiltti ja anna minulle lisää armoa!” 
Tahdotko enemmän armoa elämääsi? Haluatko lisää rauhaa 
elämääsi? Se ei tapahdu rukouksen tai paaston kautta. Tämä 
Sananpaikka sanoo, että armo ja rauha tulkoot moninkertaistetuiksi, 
ei lisätyksi. Tämä on suurenmoista! Joku kysyi minulta kerran, että 
“Miten sinä voit olla aina niin rauhallinen ja täynnä elämää?” 
Vastaus tähän löytyy tästä Sananpaikasta. Armo ja rauha ovat 
lisääntyneet elämässäni kaikkien näiden vuosien ajan Jumalan ja 
meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen (epignosis) kautta.

“Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille kaiken, mikä 
elämään ja jumalisuuteen kuuluu, hänen tuntemisensa kautta, 



joka on kutsunut meidät kirkkauteen ja hyveellisyyteen” 2. 
Pietarin kirje 1:3 KJV.

Katsopa tätä lausetta tarkasti. Siinä sanotaan, että Hänen 
jumalallinen voimansa on antanut meille kaiken, mikä elämään ja 
jumalisuuteen kuuluu, hänen TUNTEMISENSA
(epignosis) kautta, joka on kutsunut meidät kirkkauteen ja 
hyveellisyyteen.
Kun minä sain tietää, että Jumala on kutsunut minut kirkkauteen ja 
erinomaisuuteen, minä tein päätöksen mielessäni, että minä tulen 
aina olemaan erinomainen (2. Pietarin kirje 1:3 NLT). 

SANO: “Minulla on erinomainen mieli, minä en tee tyhmiä asioita, 
en tee hulluja tai typeriä asioita. Ei, ei ja vielä kerran ei! Minä olen 
erinomainen. Minä elän erinomaista elämää. Minulla on 
erinomainen mieli. Minun mieleni on täynnä Jumalan ajatuksia. 
Halleluja!”

Jumala haluaa, että me kasvamme tiedossa. Joten tässä kuussa 
sinä tulet opiskelemaan Sanaa ja sinä tulet laajentamaan sitä tiedon 
määrää, mikä sinulla tällä hetkellä on. Varmista se, että sinä opit 
tässä kuussa jotain uutta, jotta voit kuukauden lopussa sanoa 
varmuudella, että “Minä opin tämän asian maaliskuussa. Sain 
paljon uutta tietoa maaliskuussa.” Aiotko sinä tehdä tämän? 

Tämä on hyvin käytännöllistä. Muistatko, kun sinun tuli opetella 
kertolaskut ulkoa? Sinusta saattoi tuntua aluksi todella vaikealta ja 
saatoit jopa miettiä, että opitkohan koskaan niitä. Sinä keksit lauluja 
ja loruja, joiden olisi pitänyt helpottaa sinua oppimaan nämä 
kertolaskut ulkoa, mutta silti niiden opetteleminen oli vaan 
haasteellista. Sinusta saattoi aluksi tuntua, että sinä et tule koskaan 
oppimaan niitä, mutta sitten sinä lopulta kuitenkin opit ne! Muista 
se, että jos sinä kerran pystyit tekemään sen, niin sinä voit tehdä 
ihan mitä vaan! 



SANO: “Minä olen valmis oppimaan. Minä voin oppia ihan mitä 
vaan. Minä olen valmis maaliskuuhun. Jumala tulee lisäämään 
tietoa elämääni. Ja minä olen valmis vastaanottamaan kaiken sen 
tiedon, mitä Jumala tulee antamaan minulle tässä kuussa. Minä 
olen valmis maaliskuuta varten, Jeesuksen Nimessä. Aamen!”

“Viisas mies on vahva, ja tiedon mies vahvistuu voimassaan.” 
Sananlaskut 24:5 AMP

SANO: “Minä olen viisas mies / nainen. Minä rakastan tietoa. Minä 
rakastan tietoa.”

Tämä on todella tärkeää, koska yksi seitsemästä Jumalan hengestä 
on tiedon henki, joten älä väheksy tietoa. Älä väheksy sitä! Tästä 
syystä minä pidän siitä, kun sinä olet meidän kokouksissamme, 
koska meidän kokouksissamme me jaamme Jumalan Sanaa, joka 
auttaa sinua rakentamaan omaa elämääsi. Täällä Jumalan Sana 
tulee sinun luoksesi sellaisella tavalla, joka lisää tietoa sinun 
elämääsi. Sinun on todella vaikea tulla meidän kokouksiimme, niin 
että sinulla oleva tiedon määrä ei tulisi lisääntymään. Joten osallistu 
siis näihin seurakunnan kokouksiin, koska ne tulevat siunaamaan 
sinun elämääsi. Osallistu Jumalanpalveluksiin sunnuntaisin ja 
keskiviikkoisin, koska ne tulevat siunaamaan sinua. Pidä huolta 
siitä, että käyt seurakunnassa. Sinun pastorisi opiskelevat Sanaa, ja 
he haluavat jakaa tätä Sanaa sinun kanssasi, jotta sinäkin voit 
saada lisää tietoa Jumalasta. 

Sinun tulee päättää mielessäsi, että sinä tulet oppimaan jotain uutta 
tässä maaliskuussa, jotta ensi kuussa voit sanoa sen, mitä sinä opit 
maaliskuussa. Ota nyt aikaa kielillä rukoilemiseen ja kiitä Jumalaa 
tämän kuukauden sanomasta ja siitä, että Jumala tulee lisäämään 
elämääsi lisää tietoa ja ymmärrystä! 


