
Syyskuu 2019 - Ylös nostamisen kuukausi (Pastori Chris Oyakhilome) 
 
Jeesus sanoi, että hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä sitten 
tekee? Luoko ja muovaileeko Hän tällä hetkellä asioita? Ei. Ainut asia mitä Hän 
tekee on se, että Hän vain puhuu. Tämä on tärkeää ymmärtää siksi, koska se on 
merkki voimasta ja auktoriteetista. Sinä tulet vielä hämmästymään sitä, mitä sinä 
pystyt saamaan aikaiseksi puhumalla! 
 
Monet ihmiset kyllä puhuvat, mutta he puhuvat aivan vääriä asioita. Jotkut sanovat 
“minähän olen aina äänessä.” Niinhän sinä oletkin aina äänessä, mutta ehkäpä sinä 
et puhu oikeita asioita… Sinä voit sanoa oikeita asioita ja ne tulevat käymään toteen, 
mutta sinä voit myös sanoa ihan vastaavasti vääriä asioita ja nekin tulevat toteen. 
Tästä syystä sinun mielesi on hämmennyksen vallassa, koska sinä sekoitat hyvää ja 
huonoa vettä sekaisin. Tämä voi olla se ongelma elämässäsi. 
 
Viime kuu oli todella kaunis kuukausi. Elokuu oli meidän “Kauneuden Kuukausi.” 
Tuliko sinun elämästäsi kauniimpaa? Ajattelepa sitä kaikkea, mitä Jumala on tehnyt 
sinulle ja minkälaista kirkkautta ja kunniaa Hän on sinulle tuonut.  
 
Sillä on merkitystä kuinka sinä näet asiat. Kaikki eivät näe oikein. Joitain ihmisiä 
kutsutaan värisokeiksi, koska kun he esimerkiksi näkevät jotain vihreää, he näkevät 
vihreän sijasta sinistä. Tai ku he katsovat jotain mikä on keltaista, he näkevät sen ja 
rekisteröivätkin sen olevan oranssia. Jokin on siis vialla, koska he eivät näe oikein. 
Lääkärit sanovat sitten tällaiselle henkilölle, että meidän täytyy tehdä jotain sinun 
näöllesi. He saattavat tehdä hänen silmilleen esimerkiksi jotain hoitoa.  
 
Hengessä sinun tulee oppia näkemään niin kuin Jumala näkee. Sinun tulee oppia 
näkemään niin kuin Jumala. Ja sinun tulee myös oppia kutsumaan niitä asioita mitä 
näet, niillä nimillä millä Jumala niitä kutsuu.  
 
Minäpä selitän tämän sinulle. Esimerkiksi silloin, kun sinä vartuit ja menit kouluun, 
sinulle opetettiin, että tämä on mustan värinen (Pastori osoitti mustaa mikrofonia), eli 
se ei ole siis minkään värinen. Se on täysin musta. Miksi me siis kutsumme sitä nyt 
mustaksi? Siksi, että meille on opetettu, että kun se näyttää tältä (osoitti edelleen 
mustaa mikrofonia), sitä kutsutaan silloin mustaksi. Jos minulle olisi opetettu, että 
kun se näyttää tältä, sitä kutsutaan vihreäksi, silloin minä olisin kutsunut sitä sillä 
nimellä. Sinua siis opetettiin kutsumaan mustaa mustaksi. Sama asia on punaisen 
värin kanssa. Kun sinä näet jotain punaista, niin sinä sanot, että se on punainen, 
koska näin sinulle on opetettu.  
 
Joten hengessä sinulle voidaan myös opettaa sitä, kuinka nähdä ja tulkita sitä mitä 
sinä näet. Jotta sinä voit katsoa ja kutsua sitä mitä sinä näet, sillä nimellä millä 
Jumala sitä kutsuu.  
Pointti tässä on nyt se, että jotkut katsovat heidän silmillään, kun he etsivät jotain 
asiaa. Eli kun heille sanotaan esimerkiksi jostain esineestä, että “se on pöydän alla”, 
he menevät polvilleen ja alkavat katsomaan ja etsimään sitä heidän silmillään. Toiset 
taas tekevät puolestaan niin, että he eivät kumarru katsomaan, vaan he yrittävät 
löytää sen pelkästään laittamalla kätensä pöydän alle ja näin löytää kyseisen 
esineen.  
 
Sinulla on erilaisia aisteja ja niitä kaikkia ei ole tarkoitettu käytettäväksi samaan 
asiaan. Et voi käyttää sinun tuntoaistiasi tulkitsemaan eri värejä. Jumala on antanut 
sinulle sitä varten näköaistin, että sinä voisit tulkita eri värejä ja jotta voisit nähdä 
niissä eroavaisuuksia.  
 



Hengessä sinulla on myös aisteja. Ja sinun herkkyys Jumalan Hengen puoleen 
auttaa sinua arvioimaan niitä asioita, joita sinä näet. Jumalan lapsena sinä olet 
syntynyt Jumalan kuvaksi ja sinun tulee oppia kuinka reagoida oikein. 
 
Kuninkaallisille opetetaan tietynlaisia asioita. Jos sinua ei ole kasvatettu sellaiseen 
mentaliteettiin, joka kuninkaallisilla on, sinulla ei ole sitä luonnostaan. Kuninkaallisille 
opetetaan auktoriteetista ja nöyryydestä. Olen huomannut, että jokainen oikeasti 
mahtava ihminen, on nöyrä ihminen. Muutoin se menestys, jonka hän on 
saavuttanut, on saatu jonkun toisen henkilön kautta, eikä hän voi pitää tällaista 
menestystä yllä, ainakaan loputtomasti. Mutta jokainen oikeasti mahtava mies tai 
nainen, on todella nöyrä persoona. 
 
Tämä on niin totta, koska Jeesuskin opetti, että Jumala korottaa nöyrän. Nöyryyttä 
tarvitaan, että Jumala voi korottaa jonkun henkilön. Joten kun kuninkaallisia 
opetetaan, heille opetetaan voimasta ja auktoriteetin tärkeydestä ja kuinka käyttää 
auktoriteettia. Et voi kuitenkaan opettaa näitä asioita ilman, että opettaisit myös 
nöyryydestä. Heille opetetaan nöyryydestä, siitä kuinka olla nöyrä, kuinka reagoida 
oikein ja kuinka voittaa heidän omat tunteensa. Nämä ovat niin tärkeitä asioita, koska 
ilman näitä ei voi elää todellista kuninkaallista elämää. Muuten sitä eläisi vain 
tavallisen ihmisen tavoin elämällä. Kuninkaalliset ja tavalliset ihmiset eivät elä 
samalla tavalla. 
 
Kun Jumala opettaa Hänen lapsiaan, Hän opettaa heitä kuin kuninkaallisia, koska 
näin Hän ajattelee omista lapsistaan. Joten sinun tulee oppia kuinka reagoida ja 
valita sanasi oikein. Jumala kertoo meille kuinka hallita vihaa, koska viha on se, mikä 
tuhoaa kuninkaallisuuden kauneuden. Kuninkaallinen henkilö ei koskaan käytä tai 
näytä vihaansa ennen kuin mennään tiettyjen rajojen yli. Joten sinä et siis ilmaise 
vihaa, vaan sinä hillitset sen. Koska jos sinä käytät vihaa, sinun tulee käyttää sitä 
niitä vastaan, jotka täytyy todella tuhota. Joten et voi käyttää sitä veljiäsi ja sisariasi 
vastaan, koska heitä ei pidä tuhota. Joten Jumala sanookin sinulle, että hallitse 
vihaasi. Joten älä ole vihainen pitkään. Tämä kaikki on tärkeää siksi, että Jumala 
valmistaa sinua.  
 
“Ja Daavid ymmärsi, että Herra oli vahvistanut hänet Israelin kuninkaaksi, 
koska hänen kuninkuutensa oli korotettu korkealle Herran kansan Israelin 
tähden.” 1. Aikakirja 14:2 
 
Daavidin kuninkuus oli korotettu korkealle. Miten kuninkuus voidaan korottaa 
korkealle? Se oli ylhäisyyksiin korotettua kuninkuutta. Tällä kuninkuudella oli suuri 
kunnia Israelin kansan vuoksi. Tämä kuninkuus oli korotettu korkealle. Tämä on 
ihmeellistä. Vau!  
 
Apostolien teot 3:1-8 
1 Ja Pietari ja Johannes menivät pyhäkköön yhdeksännellä hetkellä, 
rukoushetkellä. 
2 Silloin kannettiin esille miestä, joka oli ollut rampa hamasta äitinsä kohdusta 
ja jonka he joka päivä panivat pyhäkön niin kutsutun Kauniin portin pieleen 
anomaan almua pyhäkköön meneviltä. 
3 Nähdessään Pietarin ja Johanneksen, kun he olivat menossa pyhäkköön, hän 
pyysi heiltä almua. 
4 Niin Pietari ja Johannes katsoivat häneen kiinteästi, ja Pietari sanoi: "Katso 
meihin". 
5 Ja hän tarkkasi heitä odottaen heiltä jotakin saavansa. 



6 Niin Pietari sanoi: "Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä 
minä sinulle annan: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja 
käy." 
7 Ja hän tarttui hänen oikeaan käteensä ja nosti hänet ylös; ja heti hänen 
jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat, 
8 ja hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli; ja hän meni heidän kanssansa 
pyhäkköön, käyden ja hypellen ja ylistäen Jumalaa. 
 
Tämä mies oli ollut rampa äitinsä kohdusta saakka, eikä hän ollut koskaan kävellyt. 
Pietari ja Johannes näkivät hänet ja Pietari sanoi tälle miehelle, että katso meihin, 
minulla ei ole sitä rahaa mitä pyydät, mutta sitä mitä minulla on, sitä minä annan 
sinulle. Se mitä Pietari teki ei ollut rukousta, eikä se tapahtunut rukouksen voimalla.  
 
Monet sanovat “Jumala on antanut meille voiman rukoilla,” mutta ei Jumala ole 
antanut meille voimaa rukoilla. Raamattu sanoo, että Jeesus antoi opetuslapsille 
voiman parantaa. Hän antoi meille voiman parantaa, eikä voimaa rukoilla. Näiden 
kahden välillä on ero. On ihmisiä, jotka rukoilevat sairaiden puolesta, sen sijaan että 
he käyttäisivät sitä voimaa mikä heillä on parantaa sairaita. Jeesus antoi meille 
voiman parantaa kaikenlaisia sairauksia ja tauteja. Tämä on se mitä Raamattu 
sanoo.  
 
Pietari ymmärsi tämän ja siksi hän sanoi “sitä mitä minulla on, sitä minä annan 
sinulle”. Voi kuinka minä rakastan tätä! Hän ei siis alkanut rukoilemaan, vaan hän 
sanoi “Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy.” Ja sitten 
Raamattu sanoo, että Pietari otti hänen kädestään kiinni ja nosti hänet ylös ja heti 
hänen jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat. Ja se mitä tapahtui tämän jälkeen oli se, 
että mies hypähti pystyyn ja hyppeli ja ylisti Jumalaa.  
 
Raamattu ei kerro meille, että mies olisi tuntenut jotain erityistä tunnetta hänen 
jaloissaan, vaan että hänen nilkka luunsa vastaanottivat voiman. Raamattu ei sano, 
että mies tunsi jaloissaan jotain erityistä. Jumala on antanut meille tarkemman tiedon 
ja kuvauksen Raamatussa ainoastaan niissä tapauksissa, kun se on ollut tarpeellista 
kertoa, että joku on nimenomaan tuntenut parantuneensa. 
 
Esimerkiksi Markuksen Evankeliumissa 5, Raamattu kertoo meille naisesta, joka 
sairasti verenvuototautia. Raamattu kertoo meille, että tämä nainen tunsi kehossaan, 
että hän oli parantunut tästä taudista. Tällä naisella oli ollut tämä sairaus jo 12 vuotta, 
mutta nyt hän tunsi, että hän oli parantunut. Ehkäpä hän tunsi kylmää tai kuumaa. 
Jotkut ihmiset sanovat, että minä tunsin kylmää, jotkut sanovat minä tärisin ja jotkut 
taas sanovat, että eivät oikein voi edes kuvailla mitä kokivat, koska se oli sellainen 
sisäinen tunne. Mitä tahansa tämä nainen kokikaan, hän kuitenkin koki sen, että oli 
parantunut. Mistä tämä nainen sitten tiesi, että tämä tunne mitä hän koki, oli tunne 
parantumisesta, joka oli tapahtunut? Se oli hänen uskonsa, joka oli toiminnassa. 
Raamattu ei sano, että nainen näki, että verenvuoto loppui, vaan että hän tunsi 
kehossaan, että hän oli parantunut.  
 
Raamattu sanoo, että miehen jalat ja nilkat vahvistuivat. Hänen luunsa vastaanottivat 
voiman. Luilla ei ole tunteita, joten tämä ei ollut tunne kokemus. Vaan hänen luunsa 
vastaanottivat voiman, eli jotain meni siis näihin luihin.  
 
Kun Pietari sanoi tälle miehelle “Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, 
nouse ja käy” ja nosti hänet ylös, samalla hetkellä miehen jalat ja nilkat vahvistuivat. 
Ja siinä hetkessä tämän miehen oma usko oli käytössä. Raamattu sanoo, että hän 
hypähti pystyyn. Hän siis vastasi uskossa siihen mitä Pietari sanoi ja hypähti pystyyn! 
 



Kun Jumala puhuu sinulle, sinun tulee vastata siihen mitä Hän sanoo. Sinun tulee 
oppia vastaamaan Jumalalle, koska se on se hetki missä sinun ihmeesi on! Se on se 
paikka missä on voima ja missä se sinun ihmeesi menifestoituminen on! Se on siinä 
hetkessä, kun sinä vastaat Jumalalle.  
 
Daavid ymmärsi, että Herra oli vahvistanut hänet Israelin kuninkaaksi, koska hänen 
kuninkuutensa oli korotettu korkealle. Hän näki tämän. Kuinka hän tiesi tämän? Hän 
ei vielä voinut mennä ympäri kuningaskuntaansa. On siis olemassa uskon 
kuuleminen ja uskon tietäminen.  
 
Kun minä rukoilin ja katsoin tätä syyskuuta, Jumalan Henki sanoi minulle, että 
syyskuu on “Ylös nostamisen kuukausi!” Elämässäsi tulee olemaan ylös nostamista 
Pyhän Hengen kautta. Ylös nostamista tulee tapahtumaan sinun palvelutyössäsi ja 
seurakunnassasi, sitä tulee tapahtumaan sinulle henkilökohtaisesti ja myös sinun 
perheellesi! YLÖS NOSTAMISTA TULEE TAPAHTUMAAN! Ja sinä tulet 
vastaamaan uskossa Jumalalle. Raamattu sanoo, että tämä rampa mies hypähti 
pystyyn! Ja sinun hengessäsi sinä tulet seisomaan! Halleluja! Nyt on ylös nostamisen 
kuukausi. Kunnia Jumalalle! 
 

	


