Uskovia usein kiusaa kysymys:

Olenko pyhä vai syntinen?
Olet syntinen, ei sinulla ole
mitään mahdollisuuksia!

”Olet täysi nolla!”
- Totta!
Mutta kun Jeesus
tulee ykköseksi
eteen olen täysi 10

Kunnossa oleva suhde Jeesukseen ratkaisee asian!
Roomalaiskirjeestä 8;1. löytyy vastaus kysymykseen:

”Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.”
Tuon sanakohdan mukaan me olemme pyhiä, jotka olemme Jeesuksessa Kristuksessa!
Sanankohta edellyttää myös olemista Jeesuksessa Kristuksessa!
Roomalaiskirje 8. jatkuu:
2. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.
3. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta Jeesus tuli ja otti meidän lihamme tekemät synnit
omikseen ja sovitti ne ristillä verensä vuodattamalla ja
heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman poivapautti meidät synnin siteistä! Hän tuomitsi synnin
kansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja
omassa lihassaan.
tuomitsemalla synnin lihassa.
4. että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen.
5. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaa, on lihan mieli, mutta niillä jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli.
Meistä tulee uusia luomuksia uskoontulossa!
Me emme jatka lihassa elämistä ja syntien tekemistä.
6. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta Hengen mieli on
Meidän ajatusmaailmamme rauhoittuu ja me vaelelämä ja rauha.
lamme Hengen osoittamaa tietä Jumalan ääntä kuun7. sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vasnellen!
taan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.
8. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otol- Jotka jatkavat elämäänsä muuttumattomina eivät ole
liset.
tulleet Jeesusta tuntemaan.
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Olemisemme Jeesuksessa Kristuksessa on avainasia
- Me joko olemme Jeesuksessa tai emme ole!

Ajatelkaa kuinka korkealle Jumala meitä ihmisiä
arvostaa! Hänen Henkensä jo asuu meissä! Sama
Henki joka herätti Jeesuksenkin kuolleista!
Sama Henki tekee meidätkin eläviksi!

9. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä,
Tässä uskovia sanotaan jo vanhurskaiksi!
se ei ole hänen omansa.
10. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synYhteys Jumalaan ei ole pelkoa, vaan se on luottanin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.
muksellista rauhaa. Me voimme luottaa Häneen
11. Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen
kaikissa tilanteissa, joita Hän meille sallii kaskuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuk- vaaksemme Hänen teillään. - Paavalikin oli jatkusen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruu- vasti täpärissä tilanteissa! Ja aina hän selvisi!
Jumalan koulut ei ole leikkikouluja. Niiden tavoimiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.
te on korkealla ja todellinen ! Kunpa uskal12 Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, li- taisimme lähteä Hänen viitoittamalleen tielle.
han mukaan elääksemme.
Meistäkin voisi tulla sankareita, ei pelkureita.
Näitä Paavaleita Jumala nyt etsii!
13. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman;
mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin te saatte
elää.
14. Sillä kaikki joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.
15. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden
hengen, jossa me huudamme: ”Abba! Isä!”
16. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia.

Paholainen kylvää levottomuutta
Pitää ensinnä kysyä missä kohtaa Jumalan mahdollisuudet loppuvat. Hän on luonut tämän koko valtavan
maailman. Asettanut kaiken kohdalleen. Maailmankaikkeuden suuruutta eivät edes tiedemiehet pysty
selvittämään. Heiltä loppuu jo mittayksikötkin mitä he käyttäisivät.
Ihmisestä itsestä, joka on meitä kaikkia lähellä, löytyy aivan
käsittämätön määrä erilaisia teollisuuslaitoksia. Siitä löytyy
happotehtaita, neutralointilaitteita, valtava määrä mittareita
ja säätölaitteita, näkö - kuulo ja aistilaitteita, Siitä löytyy niin
valtava tietokonekin ettei maailmasta sellaista toista löydy lähellekään. Siitä löytyy jopa yhteydenpitolaitteet Jumalaankin.
Paholainen kylvää levottomuutta!
- Ne vain pitää Jeesuksen virittää oikealle taajuudelle.
Syytös: - ”Katso nyt mitä tänäänkin olet tehnyt,
mene heti tekemään parannusta!”
- Paholainen on syntien ja käskyjen erikoisasiantuntija. - Siltä voi tiedustella, mikä on syntiä, jos ei
muuten selviä. Se on perehtynyt niihin erikoisen

Näitä laitteita Jumala kutoo äitien kohduissa. Kutominen alkaa
aivan pienestä idusta jossa on jo koko ihmisen kaava valmiina.
Näitä Jumalan ihmisen kohdussa rakentamia hienoja ihmisiä
sitten tuhotaan abortoimalla. - Luulen Jumalan katselevan sitä
tuhoamista suuresti murheellisena. Tämänkin synnin Hän kykenee antamaan anteeksi. Eikö Hän sitten
pystyisi selvittämään muita syntejämme? Pienetkään synnit eivät ole hänelle pieniä, koska niitä ei ymmärtääkseni pystytä erottelemaan on vain synti!
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Erään asian olen uskossaoloni aikana pannut merkille: - Saatana haluaa tehdä meistä uskovista ennen
kaikkea levottomia ja ryöstää omistamamme rauhan!
Jos se löytää sellaisia asioita, joista se voi syyttää uskovia, niin heti se käyttää sen mahdollisuuden sumeilematta!
Varsinkin äsken kääntyneisiin sitä se soveltaa tehokkaasti. Sitten se syyttää herkästi synnistä tai käskyjen täyttämättä jättämisestä. Moni luulee Jumalan niistä syyttävän, Ei Jumala mitään syytä! Hän haluaa pelastaa! Saatana se
syyttäjä on. Tässä kohtaa olen huomannut väärää pelokkuutta. Jos Jumala haluaa meidän korjaavan jotain asioita
Hän puhuu rakkaudella niistä Henkensä kautta. Jumalan Henki voi olla murheellinen, mutta ei vaadi mitään äkkiratkaisuja. Ei Hän pakota mihinkään äkkinäiseen. - Hänellä on muuten aikaa asioiden hoitamiseen. Hän elää ikuisesti.
Meistä ihmisistä Jumalan aika etenee monesti kovin hitaasti. Asioiden eteneminen saattaa kestää kymmeniä vuosia.
Pimeys haluaa viedä meiltä uskovilta ensiksi rauhan. Sitten se tekee meistä levottomia. Tämä se on se kenttä millä
tärkeimmät taistelut hengellisellä kentällä käydään! Usein nämä taistelut käydään jokaisen ihmisen sisimmässä!
Pimeys tietenkin sanoo vielä: - Ettei niitä asioita voi puhua kenellekään! Juuri niistä asioista pitäisi puhua sielunhoitajan kanssa.
Mikä sitten voisi olla keino kasvattaa rauhan niin vahvaksi, ettei sitä pimeys voisi heilutella. Jumala haluaa vahvistaa rauhaamme kärsivällisyyttämme kasvattamalla. Kun olemme kasvaneet kärsivällisyydessä, niin pinna ei pala
helposti, eikä pimeys saa sijaa elämässämme!
Siinä on sitten jo Jumalallakin tekemistä meidän kanssamme! Meidän eteneminen näissä asioissa on huippuhidasta! Kasvamista siinä asiassa ei juuri kenessäkään voi huomata. Ehkä kun paljon on aikaa kulunut, niin joistakin ihmisistä sitä on havaittavissa. Siinä kannattaisi tehdä aivan määrätietoinen valinta:
- Tulisi olla tyytyväinen tuli eteen mitä tahansa ja kasvattaa omaa kärsivällisyyttä
Luulen Paavalilla olleen tämän asenteen. Hän ei koskaan valittanut tilannetta, vaan odotti Jumalan hoitavan asiat.
Paavalin koettelemuksia on osa kerrottu 2 Kor. 11;25. Hän oli uskon sankari! Hänellä oli kärsivällisyyttä!
Meillä tulisi olla rauha ainakin kolmeen suuntaan: - Jumalaan, itsemme ja kanssaihmisten kanssa.
Muutokset, jotka auttaisivat tässä asiassa menemään eteenpäin: - Lakkaa keskittymästä itseesi, Kun paholainen
muistuttaa virheistäsi niin kiitä muistuttamisesta, Älä vertaile itseäsi, joku on aina parempi sinua, luota itseesi ja
siihen, että Luoja rakastaa sinua, Älä anna muiden kohtelun masentaa, heillä on vain vaikeuksia sinun kohtaamisessaa, Älä anna muiden ohjata elämääsi. Kuuntele sydämesi ääntä. Pyri rauhaan ensin itsesi kanssa ja sitten muiden
kanssa. Ei voi saada rauhaa, jos sisus myllertää. Kun omistaa rauhan niin siitä pystyy puhumaan. Paras todistus lapsille on rauhallisuus myrskyn kohdatessa. Emme voi antaa sitä mitä meillä ei ole. Kuuntele mitä Jumala sanoo sinusta. Kaunan kantaminen ei sovi Herran palvelijalle. Eniten ongelmia aiheuttaa meidän oma ylpeytemme. Ilman
nöyryyttä suhteemme ulkopuolisiin ei toimi. Opi olemaan hiljaa. Älä kerro kaikkia mielipiteitäsi. Älä kontrolloi toisia
ihmisiä. Kuuntele Pyhää Henkeä. Anna ihmisten tehdä omat päätöksensä ja omat virheensä. Kunnioita ihmisiä sellaisina kuin he ovat. Älä loukkaannu helposti. Anna anteeksi nopeasti. Auta lasta tulemaan Jumalan mieleiseksi.
Päästä irti menneestä ja kulje eteenpäin..
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