Kuinka tärkeä Jeesus on?
Vain Jeesus pelastaa!
Jeesuksen tulo toi monia muutoksia uskonelämään!
Laki ja profeetat olivat Johannekseen asti. - Siitä lähtien julistetaan Jumalan valtakuntaa.
Johannes saarnasi Mark. 3;3: ”Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi”

Jeesus tuli, eli, kuoli ristillä, heräsi kuolleista, astui taivaaseen!
Uusi liitto astui myös voimaan Jeesuksen kuollessa ristillä.
Samalla aukesi myös tie kaikkein pyhimpään, alttarin esiripun repeytyessä ylhäältä
alas asti. - Me emme nyt enää tarvitse välimiehiä asioitamme hoitamaan, vaan me
voimme nyt mennä itse suoraan kaikkein pyhimpään Jumalamme puheille. Tämä on
valtava muutos Jumalanpalveluksessamme. Jeesus on vielä ylös menonsa jälkeen lähettänyt meille Pyhän Hengen yhteydenpitoa varten. - Sitä tulisi myös käyttää!

Miten uusi liitto vaikuttaa elämäämme?
Heb 8;10. ”Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden
päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne
heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.
11 Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan eikä veli veljeään sanoen: ‘Tunne Herra’;
sillä he kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut.
(Me tunnemme Hänet)!!
- Vai tunnemmeko?

Toiminnan alkaessa alettiin puhua myös sellaisista asioista kuin:
1. Jumalan valtakunta on tullut lähelle:
2. Tehkää parannus
3. Uskokaa evankeliumi
4. Ottakoon kukin kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen.
5. Saamme Pyhän Hengen lahja.
Jeesus saarnasi siitä Mark. 1;15: - "Aika on täyttynyt, ja
Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi.
Apt 2:38. Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.”
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Silloin tuli käyttöön myös sellaiset Raamatun jakeet kuin:
Joh. 14;26. ”Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä mi nun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut”
1 Joh. 2;27. ”Mutta te-teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te
ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa; vaan niinkuin hänen voitelunsa opettaa
teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä ole valhetta; ja niin kuin se on
opettanut teitä, niin pysykää hänessä.”
1. Joh 2;28. ”Ja nyt, lapsukaiset, pysykää hänessä, Jeesuksessa, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva eikä meitä häpeällä karkoitettaisi pois hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan”

Edellä olevien Raamatun jakeiden mukaan, me voimme itse ottaa rohkeasti vastaan opetusta Pyhän Hengen kautta ja luottaa siihen. Voimme toki ottaa vastaan
opetusta ihmisiltäkin. Ihmisten opetukset ovat usein myös ihmisten tasolta.
Todellisia hengellisiä totuuksia selvitettäessä tarvitaan Jumalan itsensä opetusta.
On mieltä rauhoittavaa, kun voi puhua kaikista asioista maailmankaikkeuden Jumalan kanssa ja saada Häneltä vastauksia, joihin voi luottaa.

Vaatii yleensä rohkeutta toimia niin kuin Pyhä Henki opettaa. Se
opetus, kun ei ole useinkaan yleistä mielipidettä myötäilevää!
Kirjoittajalla on jotain kokemuksia näissä asioissa!
Ensinnäkin tämä asia tuntuu olevan kaikille kovin outo asia! En ole esimerkiksi koskaan
kuullut tästä aiheesta kenenkään puhuvan. Tuntuu, että se on kielletty alue! - Miksi? Uskoisin siinä asiassa olevan pimeyden henkivalloilla sormensa pelissä.
Monet maallistuneet seurakuntien toimihenkilöt kasvattavat seurakuntalaiset itselleen
alamaisiksi! Kirkon säännöt usein myös ohjaavat. He tai ne eivät salli mitään sooloilua!

- Jos hallinta ei ole Jeesuksella, niin seurakunta tahtoo olla kylmä!
Olen kuitenkin kokenut, että noihin Raamatun jakeisiin saa luottaa! - Ne toimivat!
Siitä tosin seuraa yksin jääminen mielipiteittensä kanssa. - Ei kuitenkaan ole yksin!
Totuus ja pelastus on kuitenkin niin arvokkaita, että niistä kannattaa maksaakin!
- Valheopetusta on niin paljon. Vain Pyhä Henki opettaa luotettavasti!
Itse luotan vain Pyhän Hengen opetukseen.
Jos jonkin opetuksen johdosta sydän tulee levottomaksi, niin on parempi unoh
taa se opetus!
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Jeesukseen sitoutumisesta!
Mitenkä sitoutuneita meidän tulisi olla Jeesukseen?

Siihen antaa hyvän vastauksen Paavalin Filippiläiskirjeen 3. luku.
1. ”Sitten vielä, veljeni, iloitkaa Herrassa! Samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua
kyllästytä, ja teille se on turvaksi.
2. Kavahtakaa noita koiria, kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä, kavahtakaa noita pilalleleikattuja.
3. Sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan Hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan,
4 vaikka minulla on, mihin luottaa lihassakin. Jos kuka muu luulee voivansa luottaa lihaan, niin voin vielä enemmän minä,
5 joka olen ympärileikattu kahdeksanpäiväisenä ja olen Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, hebrealainen hebrealaisista syntynyt, ollut lakiin nähden fariseus,
6 intoon nähden seurakunnan vainooja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton.
7 Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi.
8 Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja
pidän sen roskana-että voittaisin omakseni Kristuksen.
9 ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka
laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella;
10 tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä
osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta,
11 jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista”
Meidän tulisi elää Jeesuksessa Kristuksessa ja meidän tulisi kerskata Hänestä!
Paavali luki kaiken muun roskaksi Kristuksen Jeesuksen tuntemisen rinnalla!

Paavali korottaa tässä Jeesusta yli kaiken!!!!!
Jeesuksessa on kaikki!
Korotetaanko Pyhää Henkeä yli Jeesuksen?

Olisiko meillä jotain muutettavaa?
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Oma kriisini Jeesuksen suhteen!
Noin puoli vuotta uskonratkaisuni jälkeen tuli elämääni kriisi!
Minulle tuli Jeesuksesta suuri ongelma! On voinut hyväksyä Häntä!
Saarnaaja kokouksissa kun puhui aina Jeesuksesta. Se alkoi suututtamaan minua valtavasti. - Miksei hän
puhu Herrasta ja Jumalasta. - Aina vain tuosta Jeesuksesta! Minä olin hyvin kiusaantunut siitä tilanteesta.
Kaikki piti olla kohdallani kunnossa. Olin tehnyt parannuksen, olin käynyt kasteella, olin säännöllisesti
seurakunnan toiminnassa mukana, olimme perheenä mukana seurakunnassa. - Mikä voi olla pielessä?
Jokin vain oli!
Minulle tuli siitä kova sisäinen kamppailu. En puhunut ongelmastani kenellekään. Töistä ei tahtonut tulla
mitään. Makailin vain sängyssä kotona ja etsin vastausta kysymykseeni!
Eräänä iltana katseeni kirkastui ja ponkaisin sängystä ylös. - Hän näytti minulle, että kaikkihan perustuu
Jeesuksen sovitustyöhön. Hän on sovittanut minunkin kaikki syntini ja kantanut ne ristinpuulle.
- Hän, jota en voinut sietää, olikin lopulta todella suuri hyväntekijä minulle! Hän oli antanut henkensä
minun edestäni, että minä olisin vapaa synneistäni. Enkö Hänelle olisi kiitollinen! - Se olisi todella
suurta kiittämättömyyttä. Miten olenkaan voinut olla niin tyhmä?
Pimeyden henkivallat yritti vain saada minut jäämään seurakuntaan käskyjen täyttämisen tasolle!
Tämä toinen vaihe ei ollut pimeyden valloille varmaankaan mieluinen, koska tulin siinä myös Jeesuksen
sisäisesti tuntemaan! - Tulin osalliseksi myös evankeliumista! - Jeesus on meidän evankeliumimme!
Tarkastellaan asiaa ja esitetään kysymys: - Oliko jokin mennyt pieleen?
Ei vaan kaikki oli lopulta mennyt aivan oikein!

Raamattu sanoo: 1. Tehkää parannus ja 2. Uskokaa evankeliumi!
- Minulla oli vain toteutunut siihen mennessä 1. vaihe: - Tehkää parannus
Uskokaa evankeliumi tuli minulle näin vasta jälkeenpäin todellisuudeksi! Vasta kamppailtuani asian
kanssa tuli minulle selväksi lunastajani Jeesuksen osuus! Silloin kun Jeesus minulle kirkastui, täytyin samalla kertaa myös Pyhällä Hengellä ja puhui kielillä tuntikausia. Ei Jeesuksen nimen mainitseminen ole
sen jälkeen häirinnyt yhtään. Silloin vasta minulle tuli todeksi 2. vaihe: Uskokaa evankeliumi!
(Tässäkin Jumala opetti - ei ihminen!)
Nyt oli minun kohdallani täyttynyt molemmat: Tehkää parannus ja Uskokaa evankeliumi!
Jeesus on minun ystäväni ja haluan pitää Hänestä kiinni viimeiseen asti. - Se ei aina ole tosin pelkkää
myötätuulta, kun Hän joutuu minua vielä kasvattaessaan ja sallimaan monia ongelmia tielleni, että minustakin tulisi kelvollinen kansalainen Hänen valtakuntaansa. - Ongelmien kautta me vain kasvamme!
Me kaikki olemme Hänen kannaltaan katsoen pieniä lapsia, jotka kiukuttelemme jo vähäisimmästäkin
asiasta. Me emme kykene näkemään asioita lainkaan Hänen kannaltaan. Me emme käsitä näitä tämän
ajan ongelmia, kun Hän kasvattaa meitä iankaikkiseen elämään.

- Häneen saa luottaa täysillä kaikessa!
Onkohan kellään muulla samaa ongelmaa kuin minulla oli?
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