Marraskuun 2019 profeetallinen sanoma
Raamatussa on kertomus siitä, kuinka aasi puhui jotain, joka ei ollut sille tietenkään
ollenkaan tavallista kieltä, jota aasit normaalisti puhuvat, eli toisin sanoen tämä aasi
puhui siis kielillä. Profeetta ymmärsi mitä tämä aasi sanoi ja puhui myös takaisin tälle
aasille. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että aasi olisi ollut täynnä Pyhää Henkeä.
Eli se, että puhut kielillä ei ole vielä todisteena siitä, kyseessä voi olla vaan
pintapuolista vaikututusta. Kun sinulla on todella Pyhä Henki, Hän tulee tuomaan
itsensä julki sinun elämässäsi.
Jeesus sanoi Apostolien teoissa 1:8 ”vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte
voiman, ja te tulette PUHUMAAN KIELILLÄ?” Ei, vaan Hän sanoi, että te tulette
olemaan minun TODISTAJANI. Jos sinä et ole todistaja, minkä Pyhän Hengen sinä
olet sitten vastaanottanut? Jos sinä olet vielä epävarmana Evankeliumin julistamisen
suhteen, se tarkoittaa sitä, että sinä et ole tunnistanut vielä Pyhää Henkeä
elämässäsi, koska Pyhä Henki antaa sinulle rohkeutta, Hän antaa rohkeutta seistä
Jeesuksen Kristuksen asian puolesta. Jos olet vastaanottanut Pyhän Hengen, mutta
et ole rohkea, jotain on todella pahasti vialla. Ja se mikä on mennyt vikaan on se,
että sinä et ole täynnä Pyhää Henkeä, sinä olet kyllä vastaanottanut Pyhän Hengen,
mutta et ole täynnä Häntä.
Pyhällä Hengellä täyttyminen ei ole vain jokin yksittäinen kokemus. Me
vastaanotamme Pyhän Hengen vain yhden kerran, silloin kun Hän tulee asumaan
meihin, mutta Raamatun mukaan meidän tulisi täyttyä Pyhällä Hengellä jatkuvasti eli
siis aivan kaiken aikaa. Jos sinä olet täynnä Pyhää Henkeä, sinä julistat
Evankeliumia ja puhut ihmisille Jeesuksesta.
Ja tässä on nyt se salaisuus: kun sinä alat julistamaan ja avaat suusi, Pyhä Henki
laittaa sanat suuhusi ja Pyhän Hengen rohkeus täyttää sinut. Mutta jos sinä et avaa
suutasi, niin mitään ei tule tapahtumaan. Jumala sanoo, että ”avaa suusi ja minä
täytän sen.” Joten älä ole arka julistamaan Jeesusta Kristusta, aloita se vaan
yksinkertaisesti. Aloita vaan julistamaan ja kun sinä aloitat, Jumala antaa sinulle kyllä
ne sanat suuhusi mitä sinun tulee sanoa.
Mikä tekee tästä kuukaudesta niin erityisen on se, että tässä kuussa me tulemme
vaeltamaan tietynlaisessa tietoisuudessa. Tämä on se, mitä Herra haluaa, että me
teemme. Eli että vaellamme tietyn tyyppisessä tietoisuudessa. Tietoisuus on todella
tärkeä asia. Tietoisuus muodostuu sinun mielesi toiminnan seurauksena. Se
kuvastaa sinun mielesi sen hetkistä tilaa. Sinun mielesi vetää puoleensa sitä, mistä
se on tietoinen. Siksi usko on tietoisuutta. Se on tietoista odotusta jonkun asian
puoleen. Usko ei ole jotain, mikä toimisi automaattisesti ilman sitä, että olisimme siitä
tietoisia, vaan se on tietoista odotusta jonkun asian puoleen, muutoin kyse ei ole
uskosta. Tämä kuukausi on “Siunauksien kuukausi!” Ja sinä tulet vaeltamaan tässä
tietoisuudessa. Halleluja! Kuinka tietoisena sinä aiot olla? Ja mistä aiot olla tietoinen?
SIUNAUKSISTA!

