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PYHÄN HENGEN VOITELU
OSA 1
Seppo Välimäki
14.1.2017
c/o Hilpinen
Pelastus Jumalan yhteyteen
•

uudestisyntyminen
◦ Jeesuksen vastaanottamisessa Jeesus uudestisynnyttää ihmisen hengen Jumalan
yhteyteen = Pyhän Hengen antaman Jumalan siemenen vastaanottaminen – jotta
Jumalan suunnitelma pääsee nousemaan esiin uuden luomistyön kautta – Jumalasta
tulevan katoamattoman elämän voiman vaikutuksesta

•

vanhan elämän lisääntyvä luovuttaminen Jeesukselle ja uuden elämän lisääntyvä
vastaanottaminen
◦ ”jos joku tahtoo Minua seurata hän kieltäköön itsensä” – poistakoon traumaattisen ja
vääristyneen sielun esteet Pyhää Henkeä vastaan – ottakoon ristinsä joka päivä –
pankoon pois vanhan ihmisen joka päivä Pyhän Hengen tulen alle – ja seuratkoon minua
– Pyhän Hengen voitelussa”

•

Pyhän Hengen jatkuva ja lisääntyvä vastaanottaminen
◦ puhdistava tuli ja uusi luomistyö – demoneista vapautuminen, sairauksien parantuminen,
uuden luomuksen vahvistuminen – Isän rakkauteen kiinnittyminen – rakkaussuhde Isän
ja Jeesuksen kanssa – Jumalan valtakunnan ilosanoman omistaminen

•

Jumalan valtakunnan elämä Pyhän Hengen voitelussa
◦ elämä Pyhän Hengen inspiraatiossa, johdatuksessa ja voitelussa – Voideltu teissä,
kirkkauden toivo on ilmestynyt – Jeesuksen palvelutyön jatkaminen – Jumalan
valtakunnan ilosanoman julistaminen – sielujen voittaminen Jeesukselle, sairaitten
parantaminen, demoneista vapauttaminen, Pyhän Hengen yhteyteen johtaminen – Isän
tekojen ilmi tuominen

Jeesuksen vastaanottaminen ja Häneen samaistuminen = suuri ilosanoma muuttumisen
kautta
•

ennen Jeesuksen vastaanottamista ihminen on samaistunut tämän maailman ruhtinaan
ajatteluun, luonteeseen, turmelukseen, toimintatapoihin, päämääriin – jotka kaikki ovat
suurta valhetta ja joista täytyy puhdistua

•

Jeesuksen pelastustyö vapauttaa tämän maailmanruhtinaan turmeltuneesta ja tuhoon
johtavasta elämäntavasta, minuudesta ja päämääristä – Isän rakkauden kirkkauteen,
totuuteen, katomattomaan elämään ja yltäkylläisyyteen = suuri sisäinen ja ulkoinen elämän
muutos

•

yritykset saada Jumalan siunauksia, läpimurtoja, ratkaisuja ilman Jeesuksen muotoon
muuttumista ovat uskonnollista petosta – vanhan liiton tai pakanallisuuden ajattelua
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Kol. 1:25-28
25. … seurakunta, jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan SUUNNITELMAN mukaan, joka
minulle on annettu teitä varten, TOTEUTTAAKSENI TÄYDELLISESTI JUMALAN SANAN
(täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan),
•

osoittaakseni Jumalan valtakunnan suuren ilosanoman täyden voiman, sisällön ja
tarkoituksen omassa elämässäni ja oman elämäni kautta

26. sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on
ilmoitettu hänen pyhillensä,
27. joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden
kirkkaus: VOIDELTU TEISSÄ, KIRKKAUDEN TOIVO.
28. Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella
viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa.
•

Jeesuksen vastaanottaminen tarkoittaa meissä olevan Jumalan antaman nykyisen elämän ja
tulevaisuuden mahdollisuuksien luovuttamista Jeesuksen pelastustyön vaikutukseen kaikilla
alueilla = samaistuminen Jeesukseen

•

Jumalasta erossa eläneen orvon minuuden ja koko elämän muuttumista / uudistumista
Jumalan pojan minuudeksi, Jumalan pojan asemaan nousemiseksi ja tämän aseman
toteuttamista

•

Jumalan poika elää Isän yhteydessä ja rakkauden mielisuosiossa Pyhän Hengen voimassa –
hän on vapautunut orvon suorittajaminuudesta ja yksinäisyydestä – hänen minuutensa tulee
rakkaussuhteesta Jumalan Isän kanssa

•

tämä merkitsee sielun puhdistumista demoneista ja traumojen syväparantumista – hengen ja
sielun uutta luomistyötä Pyhän Hengen vaikutuksesta – elämää alkaa johtaa sisäinen
ihminen, joka ilolla yhtyy Jumalan lakiin

•

Jumalan valtakunta eli hallintavalta ilmestyy uuden luomuksen sisimmässä – hengessä ja
sielussa – jonka kautta Jumalan valtakunta eli Pyhän Hengen voitelu ilmestyy näkyvään
maailmaan

•

ruumis puhdistuu ja parantuu demonien ja tämän maailman aiheuttamista sairauksista,
vammoista, stressistä ja turmeltumisesta – Pyhän Hengen temppelin puhdistuu myös
näkyvällä ja fyysisesti tuntuvalla tavalla

•

päämääränä on elämä ja palvelutyö Pyhän Hengen voitelun alla – Jeesuksen palvelutyön
jatkaminen – niin että voideltu sinussa, kirkkauden toivo ilmestyy yhä lisää jo tässä
maailmassa

”...etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttaan...”
Matt. 6:31-33
31. Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me juomme?' tahi: 'Millä me
itsemme vaatetamme?'
32. Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea
tätä tarvitsevan.
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33. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa (Pyhän Hengen voitelua) ja hänen vanhurskauttansa
(Jeesuksen olemusta), niin myös kaikki tämä teille lisätään sen ohessa.
•

meidän tulee vapautua yksittäisten asioiden ruinaamisesta Jumalalta ja tehdä se, mitä
Jeesus opetti – etsiä ensin Jumalan valtakuntaa (Pyhän Hengen täyteyttä) ja Hänen
vanhurskauttaan (= Jeesuksen minuutta) niin Isä lisää kaiken muun meille sen ohessa

•

pelastuksen lupausten toteutuminen tapahtuu Jeesukselle antautumisen ja Pyhässä
Hengessä upottamisen kautta – tämä on pelastuksen tie – ei valtavat rukouskampanjat
yksittäisten aiheitten puolesta

•

Jumala on kyllä armollinen ja ihminen pystyy vastaanottamaan yksittäisiäkin
rukousvastauksia aina kun hän voi uskossa niitä omistaa

•

mutta on parempi päästä Isän rakkauden ja kirkkauden lain alle jatkuvaan huolenpitoon,
pysyvään terveyteen, uudistuvaan elämään ja voimaan – kuin aina vain hädän tullen huutaa
Jumalan puoleen!!!!

Jumalan usko – meidän uskomme
Määritelmiä
•

sydän = uudestisyntynyt henki ja sielun sisimmät ajatukset, tunteet, mielikuvat, unelmat,
muisti – kirjoituksissa viittaa toisinaan ainoastaan sielun sisimpään – toisinaan henki ja
sielun sisin yhdessä

•

sydämen epäilys = sielun sisimmästä nousevat vastaväitteet koskien Jumalaa, Jumalan
valtakuntaa, omaa ja muiden pelastusta, pelastetun olemusta ja tehtävää Pyhässä Hengessä

•

sydämen luottamus = uudestisyntynyt henki johtaa sielun voimien ylitse – sielunvoimat
yhtyvät ”ilolla Jumalan lakiin” - ”kaikki, joita Pyhä Henki johtaa ovat Jumalan poikia”

•

Jumalan laki = Pyhän Hengen ilmoittama Jeesuksen valtaherrauden järjestys –
universaalisti ja yksittäisissä tilanteissa – tässä maailmassa ja tulevassa Jumalan
valtaherrauden toteutumiseksi – NYT hetken todellisuutta Pyhässä Hengessä – kirjoitettu
laki on alempi kuin Hengen laki Jumalan kirkkaudessa

•

Jumalan valtaherraus / valtakunta = Pyhän Hengen hallitsema tila ja suunnitelma tässä
maailmassa – Jumalan kirkkauden ilmestyminen, pimeyden voimien ja niiden tekojen
kukistuminen sekä Pyhän Hengen uusi luomistyö pelastettujen asettamiseksi Jumalan pojan
asemaan, oikeuksiin ja tehtävään – alkaen täällä maan päällä ja saavuttaen täyteyden
Taivaassa

Mark. 11:22-25
22. Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Pitäkää Jumalan usko.
23. Totisesti minä sanon teille: jos joku sanoisi tälle vuorelle: 'Kohoa ja heittäydy mereen', eikä tule
epäilemään sydämessään, vaan tulee uskomaan sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se tulee
hänelle olemaan.
24. Sentähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa vastaanottaneenne,
niin se on teillä oleva.
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25. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi...
•

siirtäkää pimeys pois uskon kautta Jeesukseen ja katsokaa Jeesuksen pelastustyön kautta
itseänne ja toisianne

… jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi
teille anteeksi (siirtäisi pois uskon kautta Jeesukseen) teidän rikkomuksenne."
•

anteeksiantamuksessa eläminen tarkoittaa elää Jeesuksen pelastustyön todellisuudessa omaa
ja toisia koskien – Jumala katsoo jokaista Jeesuksen pelastustyön kautta

•

Jumalan usko = sisäinen Pyhän Hengen ilmaisema näky siitä, mitä täytyy tulla näkyväksi
tässä maailmassa – mikä on Jumalan tahdon mukaista todellisuutta – minkä Jumalan usko
omistaa NYT hetkessä todellisuudeksi tässä maailmassa

•

täydellinen tietoisuus siitä, että uskossa omistettava todellisuus syntyy kun julistan sen
näkyväksi – Pyhän Hengen todistus Jeesuksen läsnäolosta, hyväksynnästä ja vaikutuksesta
OMAN PERSOONASI KAUTTA koskien tätä asiaa

•

täydellinen vapaus ja varmuus omistaa ja julistaa tämä näkyväksi – vapaus kaikista
vastaväitteistä tätä todellisuutta vastaan – sielu yhtyy ilolla Jumalan lakiin = tämän täytyy
tapahtua

•

katsoa kaikkea Jeesuksen täydellisen pelastustyön kautta – pimeys ja sen teot pois
siirrettyinä – Jeesus hallitsee kirkkautensa voimassa

•

kyky ja rohkeus julistaa tämä näkyväksi Jumalan arvovallassa ihmisten ja demonisen
häirinnän keskellä

•

kaikkea Jumalan uskoa hallitsevat Jumalan valtakunnan periaatteet ja totuudet
universaalisti ja yksilöllisesti – Pyhä Henki vahvistaa sinun henkeesi totuudet, tavoitteet,
toimintavat jotka kussakin tilanteessa yhtyvät Jumalan lakiin

Sielun tulee yhtyä Jumalan valtakunnan lainalaisuuksiin
•

Jumalan uskon toteutumiseksi sielun tarvitsee omaksua ilmestystieto Jumalan valtakunnan
totuuksista – sielu tulee opettaa yhtymään kaikkiin Jumalan valtakuntaa hallitseviin
periaattesiin ja päämääriin

•

Jumalan valtakunnan totuuksien julistaminen sielulle johtaa sielussa olevien demonien ulos
ajamiseen ja niiden valheitten kukistamiseen niin, että ihminen vapautuu Pyhän Hengen
suuremmalle vaikutukselle – totuus on tekevä teidät vapaiksi täyttymään lisää Pyhällä
Hengellä

•

Jumalan usko lähtee hengestä mutta sen tulee virrata esteettömästi myös sielun kautta –
siksi tarvitaan pimeyden voimista vapauttaminen ja puhdistuminen – uudestisyntynyt henki,
puhdistunut sielu ja ruumis tarvitaan yhdessä tuomaan ilmi Jumalan uskon tekoja
tämän kaiken synnyttää ja tekee mahdolliseksi Pyhän Hengen yhteys Isän ja Jeesuksen
kanssa – johon ihminen sielussaan yhtyy ilolla

•
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•

mitä enemmän Jumalan vanhurskaus eli Jeesuksen olemus on saanut sijaa sinussa sitä
enemmän voit toimia Jumalan uskon kautta Pyhän Hengen voimassa

Jumalan vanhurskaus = Jeesuksen olemus
Room. 1:16-17
16. Sillä minä en häpeä Jeesuksen suurta ilosanomaa; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin
uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.
17. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus (Jeesuksen olemus sinussa) ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin
kirjoitettu on: "Vanhurskas on elävä uskosta".
•

Jumalan usko on Jumalan ominaisuus ja tarvitaan Pyhä Henki jakamaan se ihmiselle – se on
Jumalan lahja ja Jumalan teko

•

Jumalan usko ihmisessä on kasvava ominaisuus – ihmisen hengellisen kasvun ja
harjoituksen sekä Pyhässä Hengessä upottamisen mukaan

Joh. 6:28-29
28. Niin he sanoivat hänelle: "Mitä meidän pitää tekemän, että me Jumalan tekoja tekisimme?"
29. Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on
lähettänyt".
•

Jeesus antaa opetuslapsille avaimet Jumalan tekojen tekemiseen – ottaa vastaan Jeesus ja
Hänen pelastuksensa – ja Hänen kauttaan Pyhä Henki, joka synnyttää uuden luomuksen
hengessäsi sekä puhdistaa sielusi – ja ottaa vastaan Jumalan usko henkeesi ja sieluusi – ja
antaa hengen johtaa Jumalan tekoihin

Room. 3:21-22
21. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu LAISTA
EROTETTUNA / LAISTA RIIPPUMATTOMANA / LAKIA KORKEAMPANA,
22. se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille,
jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
•

Jumala lähetti Jeesuksen Pelastajana maailmaan suoraan omasta kirkkaudestaan – Pyhän
Hengen pilvi peitti Jeesuksen hedelmöittymisestä alkaen Isän rakkauden läsnäoloon ja
yhteyteen (ei Jumalasta eroon harhautumista eli syntiä)

•

laki oli kasvattajana Jeesukseen, mutta Jeesus tuli Mooseksen lakia korkeammassa
arvovallassa – laki tuli ihmisille ymmärrettävien käskyjen muodossa mutta Jeesus tuli
Pyhän Hengen voimassa Isän kirkkaudesta

•

jos Jeesus olisi tullut Mooseksen lakiin kiinnitettynä, kaikkien pakanoittenkin pitäisi ensin
omaksua Mooseksen laki jotta he voisivat vastaanottaa Jeesuksen

•

Pyhän Hengen puhdistavan ja uutta luovan voiman kautta Jeesuksen olemus – eli Jumalan
vanhurskaus – ilmestyy meihin – meidän sinapinsiemenen kokoinen uskomme liitettynä
Jumalan rajattomaan ja kaikkivaltiaaseen uskoon

Room. 10:2-4
2. Sillä minä todistan heistä, että heillä (fariseuksilla) on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon
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mukaan;
3. sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta (Jeesuksen olemusta), vaan koettavat pystyttää
omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden (Jeesuksen olemuksen) alle.
4. Sillä Voideltu on lain täyttymys – täydelliseksi tuleminen – vanhurskaudeksi (Jeesuksen ja Hänen
pelastuksensa ilmestymiseksi) jokaiselle, joka uskoo.
Pyhän Hengen ilmoitus uskossa vastaanottamiseksi
•

Jumalan uskoon liittyy Pyhän Hengen todistus HENGESSÄ siitä, että kyseinen asia on Isän
sydämellä ja se voidaan omistaa NYT tähän maailmaan – Jumala on tahtonut tehdä kaikkea
hyvää jo kauan aikaa – mutta Hän ei ole aina löytänyt uskoa sen vastaanottamiseksi

•

kun Pyhä Henki synnyttää uskon Jumalalta vastaanottamiseksi syntyy todistus Jumalan
sydämeen, että tämä on myös ihmisen sydämessä – koska Henki tutkii ihmisen hengen
syvyydetkin

•

sisäinen Pyhän Hengen todistus on samanaikaisesti Isän sydämessä ja uskovan sydämessä –
silloin syntyy uskon yhteys, jonka Pyhä Henki vahvistaa toteuttamalla uskossa omistetun
asian – uskossa toteutetut asiat tapahtuvat samanaikaisesti Isän sydämessä ja uskovan
sydämessä – samanaikaisesti taivaassa ja maan päällä

•

Jumalan uskon aktivoitumista hallitsee Pyhän Hengen sisäinen todistus Jumalalta
vastaanottamiseksi – tämän Jeesus on antanut meille, jotta kantaisimme runsaan hedelmän

Joh. 16:7
7. Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä
mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän.
•

Jeesus Voideltuna ei voinut toteuttaa opetuslapsissa sitä, minkä vasta Pyhä Henki oli
toteuttava Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen – uudestisynnyttää Jumalan Isän yhteyteen ja
valtuuttaa omistamaan Jumalan pojan aseman ja Jeesuksen koko pelastustyön

Joh. 16:12-15
12. Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa.
13. Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen = Jumalan
valtakunnan ilmestymiseen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän
kuulee, sen hän puhuu, ja teille Jumalan valtakunnasta tulevat asiat hän teille julistaa – jotta te
julistaisitte ne näkyväksi tässä maailmassa – jotta Pyhä Henki voisi sen kautta tuoda ilmi Jumalan
valtakuntaa tässä maailmassa.
14. Hän on minut kirkastava – teille, teissä ja monille teidän kauttanne – sillä hän ottaa minun
omastani ja julistaa teille – että te julistaisitte saman näkyväksi tässä maailmassa.
15. Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja
julistaa teille.
•

Jeesus haluaa puhua meille paljon, koska hän haluaa antaa meille paljon ja muuttaa meitä
paljon jotta voimme saavuttaa elämämme tarkoituksen

•

siksi Hän on lähettänyt meille Pyhän Hengen, jonka kautta meillä on yhteys Isään ja
Jeesukseen – Pyhä Henki liittää meidät Jumalan uskoon ja kaikki mitä me omistamme ja
toteutamme Jumalan uskossa tulee tapahtumaan

7
Jumalalta vastaanottaminen
•

kaikki Jumalalta vastaanottaminen perustuu Pyhän Hengen vaikuttamaan Jumalan uskoon,
jonka Jeesus antaa siemenenä uudestisyntymisen hetkellä uskovan henkeen – vastaanottava
usko on aktiivinen, toimiva, Jeesukseen kurottautuva

•

Jeesuksen pelastustyö on synnyttänyt yhteyden Jumalaan Pyhässä Hengessä, jonka kautta
me vastaanotamme kaiken mitä Jumalalta saamme – puheyhteys, sähköposti ja tekstiviesti
ovat kaukoyhteyksiä – Pyhän Hengen sisäinen todistus on todellisin yhteytemme

Jaak. 1:6-8
6. Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä; sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota
tuuli ajaa ja heittelee.
7. Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa,
8. kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillään.
•

kaksimielinen mies tarkoittaa uskovaa, jonka elämää hallitsevat sielun voimat hengen
voiman ja Pyhän Hengen sijasta – sielukeskeinen ihminen voi vain ajoittain saavuttaa uskon
varmuuden tilan – henkikeskeinen uskova elää Jumalan uskon voimassa eikä horju

•

epäilys on sielun maailman vaikutusta – hengessä vaeltaminen tarkoittaa Jumalan uskon
todistuksessa vaeltamista – sielun epäilykset ovat loppumaton vellova meri – Jumalan usko
on kallioperustus, joka täydellisesti pysyy ja toteutuu

•

Jumalan usko meidän hengessämme tarkoittaa yliluonnollisen Jeesuksen läsnäoloa meissä
Pyhässä Hengessä – ilman uskoa ei voi vastaanottaa Jumalalta – ilman uskoa Jeesukseen ei
ole yhteyttä Pyhään Henkeen eikä yhteyttä Jumalaan

•

uudestisyntymisessä Jumalan usko tulee Pyhän Hengen kautta ihmisen henkeen – ja liittää
ihmisen sydämen tietoisuuden kautta Jumalaan – vaikka sielu ja luonnollinen ihminen ei näe
tai koe mitään erityistä

•

Jumalalta vastaanottamiseen eivät vaikuta rukousten määrä vaan rakkaussuhde, läheinen
yhteys, uskon yhteys, vuorovaikutus ja sydämen / elämän avaaminen Jeesukselle – Pyhän
Hengen voiteluun liittyminen – vanhurskaan rukous voi paljon kun se on rehellinen ja
antaunut

Joh. 15:7-12
7. Jos te pysytte minussa ja minun sanani (reema = suoraan puhuttu sana) pysyvät teissä, niin
anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja se tapahtuu teille.
•

Jeesus tarkoittaa sellaista suhdetta Pyhässä Hengessä, että ihmiset kuulevat Hänen äänensä
jatkuvasti – Pyhän Hengen sisäinen todistus ja ilmestystieto vaikuttavat heihin jatkuvasti –
silloin heillä on Jumalan usko ja he saavat siunauksia jatkuvasti

8. Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni.
9. Niinkuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä; pysykää minun
rakkaudessani – pysykää Pyhässä Hengessä.
10. Jos te pidätte minun käskyni – uskon kuuliaisuus sisäiselle todistukselle ja Jumalan yleiselle
ilmoitukselle – niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja
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pysyn hänen rakkaudessaan.
11. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi.
12. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut.
•

vanhassa liitossa ihmisen ja Jumalan suhdetta hallitsi synnin ja kuoleman laki – ihminen eli
Jumalasta erossa – vain työläitten veriuhrien kautta Jumala saattoi vierailla kaikkein
pyhimmässä kerran vuodessa – ja siirtää rikkomuksien käsittelyä eteenpäin

•

uudessa liitossa ihmisen ja Jumalan suhdetta hallitsee ESTEETÖN YHTEYS JUMALAN
PUOLELTA UUDESTISYNTYNEEN HENGEN JA PYHÄN HENGEN KAUTTA –
rakkaussuhde ja vuorovaikutus Jumalan ja ihmisen hengen ja sielun välillä Pyhässä
Hengessä – YHTEYDEN ESTEET OVAT VAIN IHMISEN UUDISTUMATTOMASSA
SIELUSSA – jotka esteet Jeesus poistaa kun sielu antautuu lisää Hänelle

•

uudessa liitossa Jeesus itse asuu pelastettujen sisimmässä koska Pyhä Henki on pelastettujen
hengessä – Pyhä Henki on heidän yllään sen mukaan kuinka paljon Jumalan valtakunta
Isän rakkaudessa hallitsee heidän sisintään

Pyhän Hengen anominen
•

Jumala lähestyy meitä koko ajan Pyhän Hengen kautta ja koskettaa meitä heti kun me
saamme sielumme avautumaan Hänen rakkaudelleen ja hyvyydelleen – esteet ovat meidän
puolellamme aina

•

sielun vastustuksen takia meidän täytyy anoa, etsiä ja kolkuttaa saadaksemme lisää Pyhää
Henkeä – sen kautta me murramme eri sielun kerroksia / pimeyden vaikutuksia ja avaamme
sisältä päin elämäämme lisää Pyhälle Hengelle

•

Pyhä Henki on helppo saada, mutta suuria ponnistuksia ja vaivannäköä tarvitaan oman
sielun vastustuksen murtamiseksi – jokainen pyrkii Jumalan valtakuntaan ponnistellen ja
vaivaa nähden!

Luuk. 11:9-13
9. Niinpä minäkin sanon teille: anokaa jatkuvasti, niin teille annetaan jatkuvasti; etsikää jatkuvasti,
niin te löydätte jatkuvasti; kolkuttakaa jatkuvasti, niin teille avataan jatkuvasti.
10. Sillä jokainen anova saa jatkuvasti, ja etsivä löytää jatkuvasti, ja kolkuttavalle avataan
jatkuvasti.
11. Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta
käärmeen,
12. taikka joka hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin?
13. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin
taivaallinen Isä antaa jatkuvasti Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat jatkuvasti!"
•

Pyhä Henki on kanssamme enemmän kuin huomaammekaan – Hän synnyttää henkeemme
jatkuvan janon, johon voimme ojentaa myös sielumme

•

jatkuvan janoamisen ja jatkuvan vastaanottamisen kautta pienimuotoisesti tapahtuu
suurempi elämän muutos kuin harvojen hetkittäisten suurien kokemusten kautta – jatkuva
jano on merkki meidän sydämemme rakkaudesta ja kunnioituksesta Pyhää Henkeä kohtaan
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•

Pyhä Henki on kaikkein paras lahjamme – Hän on yhteytemme Jeesukseen, Isään ja
kaikkeen Jumalan valtakuntaan – Hän on Opettajamme, Puolustajamme, Lohduttajamme,
Viisautemme, Voimamme, Elämämme – Hän on kaikki Jeesuksen, Isän ilmestyminen ja
Jumalan valtakunnan ilmestyminen!

Julistuksesi:
•

Rakas taivaallinen Isä, anna minulle uusi ilmestys ja sammumaton jano Pyhässä Hengessä
upottamiseksi Jeesuksen nimessä!

•

Rakas taivaallinen Isä, upota minua lisää Pyhässä Hengessä ja tulessa, että voin ymmärtää ja
nähdä Sinun valtakuntaasi!

•

Rakas taivaallinen Isä, upota minua lisää Pyhässä Hengessä ja tulessa, että Jeesus ilmestyy
minussa ja minulle lisää!

•

Rakas taivaallinen Isä, upota minua lisää Pyhässä Hengessä ja tulessa, että pimeyden
vaikutus tuhoutuu minussa ja uusi luomistyö nousee esiin!

•

Rakas taivaallinen Isä, upota minua lisää Pyhässä Hengessä ja tulessa, että Jumalan
ilmestystieto, Jumalan usko ja Jumalan rakkaus nousevat hengessäni hallitsemaan elämääni!

Vanhan liiton uskosta Jumalan uskoon
•

vanhan liiton usko on sielun kautta uskomista – sielullista uskoa – se ei voinutkaan olla
hengen kautta, koska Pyhä Henki ei päässyt ihmisiin vielä silloin

•

uuden liiton usko on hengen ja sielun kautta uskomista – se perustuu Jumalan uskoon, joka
ilmestyy Jeesuksen vastaanottamisen kautta uudestisyntyneeseen henkeen ja uudistuneeseen
sieluun

•

Jumalan usko rakentuu ihmisen sielussa ja hengessä – sisäisessä ihmisessä
◦ 1) Jumalan valtakunnan totuuksien vastaanottamisen kautta sieluun – jonka kautta sielu
avautuu Pyhälle Hengelle
◦ 2) Jeesuksen reema-sanojen kautta henkeen ja sieluun – koska ne ovat ”henki ja elämä”
◦ 3) Pyhässä Hengessä upottamisen kautta – henkeä vahvistavan / sielua puhdistavan JA
UUTTA LUOVAN selittämättömän kosketuksen kautta
◦ 4) Pyhän Hengen antaman ilmoituksen mukaan toimimisen kautta – julistaminen, uskon
teot, toimiminen johdatuksessa

Vanhan liiton usko oli alaikäisen uskoa
Gal. 4:3-7
3. Niin mekin alaikäisinä olimme orjuutettuina maailman alkeisvoimien alle.
4. Mutta kun aika oli saavuttanut täyteyden, Jumala lähetti Poikansa, naisesta syntyneen, lain
alaisena syntyneen,
5. lunastamaan lain alaiset, jotta täysin omistaisimme POJAN ASEMAN (täysi-ikäisyyden).
6. Ja koska olette poikia, Jumala lähettää itsestään jatkuvasti sydämiimme Poikansa Hengen, joka
huutaa: "Abba! Isä!"

10
7. Niin ettet enää ole vapaaehtoinen orja, vaan poika, mutta jos olet poika, niin olet myös Jumalan
osallisuudesta, yhteydestä, elämästä, perinnöstä nauttiva, Kristuksen kautta.
•

orpouden trauma, järkeisoppineisuus, vanhan liiton usko, voitelun ja opetuksen puute pitää
uudestisyntyneitäkin uskovia alaikäisen uskossa, jossa Pyhä Henki ei voi toimia

•

Jeesus kutsuu meitä JUMALAN POJAN TÄYSI-IKÄISYYTEEN, ASEMAAN, OIKEUKSIIN,
VELVOLLISUUKSIIN, TEHTÄVÄÄN JA VOITELUUN!

•

Pyhä Henki tarvitsee meidän sisäisessä ihmisessämme Jumalan uskon voidakseen tuoda
ilmi sisäisen ihmisemme kautta Jumalan valtakuntaa näkyvään maailmaan – Pyhä Henki
yhtyy vain Jumalan uskoon

•

vanhan liiton usko perustui Jumalan ulkopuolella elämiseen ilman Pyhää Henkeä – siksi
hylkää vanhan liiton alaikäisyys – astu Jeesuksen veren, Hänen kuolemansa ja
ylösnousemuksensa JA PYHÄSSÄ HENGESSÄ UPOTTAMISEN kautta Jumalan Isän
yhteyteen ja Jumalan valtakunnan elämään

Sydämen puhdistaminen Jumalan uskon kautta
1. Piet. 1:22-23
22. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljenrakkauteen ja rakastakaa
toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä,
23. te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä – Pyhän
Hengen kautta annettu hengellinen DNA, joka synnyttää uuden luomistyön ihmisessä – Jumalan
elävän ja pysyvän sanan kautta.
1. Joh. 3:9
9. Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä – elä Jumalasta erossa Jeesuksen pelastavan
vaikutuksen ulkopuolella – sillä Jumalan siemen – uuden luomuksen hengellinen DNA Pyhässä
Hengessä – pysyy hänessä; eikä hän voi / kykene elämään Jumalasta erossa eli Jeesuksen
pelastavan vaikutuksen ulkopuolella – sillä hän on Jumalasta syntynyt.
•

hamartia = harhautua pois Jumalasta (tehdä syntiä)

•

hamartano = Jumalasta pois harhautuminen (synti)

•

uudestisyntymisen kautta pelastettu on päässyt erottamattomaan yhteyteen Jumalan kanssa
Jeesuksen pelastavan voiman vaikutuksesta – hän ei voi henkensä alueella enää harhautua
pois Jumalasta – vaikka sielun mieli, ajatukset, tunteet ovat vielä harhautuneessa tilassa tai
kuvittelevat menettäneensä pelastuksen

Ap. t. 15:5-11
5. Mutta fariseusten lahkosta nousivat muutamat, jotka olivat tulleet uskoon, ja sanoivat: "Heidät on
ympärileikattava ja heitä on käskettävä noudattamaan Mooseksen lakia".
6. Niin apostolit ja vanhimmat kokoontuivat tutkimaan tätä asiaa.
7. Ja kun oli paljon väitelty, nousi Pietari ja sanoi heille: "Miehet, veljet, te tiedätte, että Jumala jo
kauan aikaa sitten teki teidän keskuudessanne sen valinnan, että pakanat minun suustani saisivat
kuulla evankeliumin sanan ja tulisivat uskoon.
8. Ja Jumala, sydänten tuntija, todisti heidän puolestansa, antaen heille Pyhän Hengen samoinkuin
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meillekin – sen todistuksena uudestisyntyneet pakanat puhuivat kielillä Pyhän Hengen
inspiraatiosssa –
9. eikä tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän kesken, sillä hän puhdisti heidän sydämensä
uskolla.
•

Pietari asetti puheenvuorollaan uuden liiton perustuksen koskien pakanoita – kukaan
ihminen ei voi saada Pyhää Henkeä, ellei ole uudestisyntymisessä vastaanottanut Jeesuksen
puhdistavaa ja vanhurskauttavaa voimaa elämäänsä Jumalan uskon kautta

10. Miksi te siis nyt kiusaatte Jumalaa ja tahdotte panna opetuslasten niskaan ikeen, jota eivät
meidän isämme emmekä mekään ole jaksaneet kantaa?
11. Mutta me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta pelastuvamme, samalla tapaa kuin hekin."
•

Jeesuksen vastaanottaminen, uskon kautta vanhurskauttaminen ja Pyhä Henki liittyvät
erottamattomalla tavalla toisiinsa – uudestisyntymisessä Jeesus käsittelee ihmisen koko
elämän Golgatan sovitustyönsä kautta ja puhdistaa hänet Jumalan uskolla – johon ihmisen
oma sinapinsiemenen kokoinen usko tulee liittyä

Voiko uskovassa olla riivaajia?
Tämän kysymyksen kohdalla on suuri kansainvälinenkin sekaannus johtuen monesta syystä:
•

ei tunneta kirjoitusten alkuperäistä merkitystä – englanninkielen väärä käännös ”possessed
by demon” tai ”demon possessed” ja siitä johtunut uskonnollinen sanonta – kreikan kielessä
puhutaan vain demonien vaikutuksen alaisuudesta tai demonin omistamisesta eikä niin että
demoni omistaisi ihmisen

•

pimeyden valta toteutuu tässä maailmassa riivaajien ja niiden vaikutuksessa olevien
ihmisten kautta – riivaajat ovat turmeltuneita henkiä, jotka työskentelevät Jumalaa, Hänen
luomakuntaansa vastaan – erityisesti ihmistä vastaan, joka on luotu Jumalan kuvaksi ja
työtoveriksi – tästä orjuudesta pääsee vapaaksi vain Jeesuksen vastaanottamisen ja Pyhällä
Hengellä täyttymisen kautta

•

uskonnollisilla ihmisillä on satumainen käsitys riivaajista – suomen kielessä on hyvin
todellinen käytännöllinen fraasi ”Mikä sinua riivaa?” – tämä on hengellinen todellisuus –
kaikki mikä ahdistaa, tuhoaa, vääristää, kuluttaa, orjuuttaa ihmistä johtuu riivaajien
painostuksesta sielussa ja sitä kautta koko elämässä

•

riivaajilla on tekemistä kaikkien sielun painostusten kanssa – epäusko, kateus, viha, pelko,
murehtiminen, hylkääminen, haureus, valhe, petollisuus, väkivalta, hyväksikäyttö, addiktiot,
noituudet, saastaisuudet, Jumalan ja Pyhän Hengen vastustaminen, kontrolli, pakottaminen,
alistaminen jne jne – riivaajat ovat sairauksien portteja tai jopa aiheuttajia

•

riivaajien asuntoina sielussa ovat niiden kylvämät valheet koskien Jumalaa, Jeesuksen
pelastustyötä, ihmistä itseään ja ihmisen mahdollisuuksia Jumalan yhteydessä –
uskonnollisuus on yksi suurimpia pimeyden hallituksia ja valtoja, jonka alla toimii suuri
määrä riivaajia

•

kun Pyhä Henki puhdistaa ihmisen sielun riivaajista, siinä ilmenee Hengen hedelmä:
rakkaus, ilo, rauha, usko, ystävällisyys, hyvyys, itsensähillitseminen jne – Jumalan
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valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä myös sielussa
•

ei tunneta eroa ihmisen hengen uudestisyntymisen ja sielun puhdistamisen välillä – vaikka
kirjoitukset opettavat tämän selkeästi – Pyhä Henki ei asu ihmisessä yleisesti, vaan ihmisen
hengessä, joka on Jeesuksen verellä puhdistettu Pyhän Hengen temppeliksi – Pyhä Henki
voi vaikuttaa uskovan sieluun ja ruumiiseen, mutta Hän asuu uudestisyntyneessä hengessä,
jonka kautta myös sielu ja ruumis voivat tulla Pyhän Hengen temppeliksi

•

jopa gerasalainen mies, jossa oli leegio (3000-6000 miestä Rooman armeijassa) riivaajia,
juoksi Jeesuksen luokse ja palvoi häntä – demonit tosin puhuivat hänen kauttaan, mutta
sehän ei ole mitään outoa esimerkiksi hiukan kiivaammassa perheriidassa

•

uskonnollinen ylpeys haluaa tehdä ihmisestä paremman kuin hän todellisuudessa on –
kuvitellaan, että uudestisyntymisessä olisi tapahtunut satumainen sielun puhdistuminen
ilman synnintuntoa, vääryydestä irtisanoutumista ja totuuden omistamista

1. Joh. 1:8-9
8. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.
9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit
anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä (=demonisaatiosta).
•

yksikään demoni tai niiden suurikaan joukko ei pysty omistamaan ihmistä kokonaan – koska
niillä ei ole pääsyä ihmisen henkeen – ihmisen henki on valmistettu Pyhän Hengen
temppeliksi eikä sinne pääse kukaan muu kuin Jeesus – siksi jokaisella ihmisellä on
mahdollisuus pelastua – tarvitaan vain Pyhällä Hengellä voideltuja julistajia, jotka
vapauttavat ihmiset demonien vallasta

•

ketään ei voida vapauttaa pysyvästi demoneista, ellei hän ole tullut Jeesukseen uskovaksi ja
vastaanottanut Pyhää Henkeä ja uudistanut sieluaan – paha henki tulee takaisin mukanaan
seitsemän vielä pahempaa

•

Jeesuksen sanoma ja palvelutehtävä on ”Herran Henki on minun päälläni sillä Hän on
voidellut minut julistamaan suurta ilosanomaa köyhille, sitomaan särjettyä sydämiä,
vapauttamaan vangittuja, päästämään sorrettuja vapauteen...”

•

särkynyt sydän on demonisaation turmelema = kova sydän – särkynyt sydän paranee kun
sielua vaivaava demonisaatio ajetaan ulos ja Isän rakkaus puhdistaa ja eheyttää sen
vanhurskauteen

•

tämän saman tehtävän Jeesus asetti opetuslapsilleen jo ennenkuin he uudestisyntyivätkään –
Jeesus antoi tämän tehtävän, auktoriteetin ja voitelun itsestään puhumansa sanan kautta
opetuslapsille, jotka siinä vaiheessa eivät vielä voineet itse omistaa näitä Pyhässä Hengessä
– tämä oli eräs voimallisimmista teoista

Luuk. 9:1-2
1. Kutsuttuaan kokoon ne kaksitoista Hän antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja
voiman ja vallan parantaa tauteja.
2. Niin lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita.
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Matt. 10:7-8
7. Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa: 'Taivasten valtakunta on tullut lähelle'.
8. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi
olette saaneet, lahjaksi antakaa.
Jumalan usko on Pyhässä Hengessä – Pyhä Henki tuo Jumalan uskon
Ap. t. 19:1-7
1. Kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali, kuljettuaan läpi ylämaakuntien, Efesoon ja tapasi siellä
muutamia opetuslapsia.
2. Ja hän sanoi heille: "Saitteko Pyhän Hengen silloin, kun olitte uskoneet?" Niin he sanoivat
hänelle: "Emme ole edes kuulleet, että Pyhää Henkeä on olemassakaan".
3. Ja hän sanoi: "Mihin upotukseen te sitten olette upotetut?" He vastasivat: "Johanneksen
upotukseen".
4. Niin Paavali sanoi: "Johannes upotti mielenmuutokseen, kehoittaen kansaa uskomaan häneen,
joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on, Jeesukseen".
5. Sen kuultuaan he ottivat upotuksen Herran Jeesuksen nimeen – Jeesuksen vastaanottaminen ja
upotus Häneen samalla kerralla.
6. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat
kielillä ja julistivat Pyhän Hengen inspiraatiossa.
7. Heitä oli kaikkiaan noin kaksitoista miestä.
•

kun nämä Johanneksen opetuslapset ottivat vastaan Jeesuksen, Pyhä Henki tuli heidän
sisimpäänsä ja kun Paavali laski kätensä heidän ylleen, Pyhä Henki tuli heidän päälleen ja
he alkoivat puhua Pyhän Hengen inspiroimina – Jumalan usko ja Pyhä Henki tuli heihin

Jumalan usko toimii vain sillä alueella, mikä on Jumalan tahto
•

Jumalan usko liittyy ja toteuttaa vain sen, mikä on Jumalan tahto ja Hänen valtakuntansa
suunnitelma / tarkoitus – Pyhä Henki antaa ilmestyksen ja synnyttää Jumalan uskon siihen,
minkä Jumala näyttää

•

voit saada Jumalan uskon eri asioihin lukemalla raamatun kirjoituksia – mutta saat vielä
enemmän suoraan Pyhästä Hengestä – ilmestyksen Hengen kautta – Pyhä Henki vahvistaa
sinun henkesi ja kirkastaa sielusi käsittämään ja omistamaan sen, minkä Pyhä Henki
ilmoittaa – missä tilanteessa tahansa

•

ennen Jumalan uskon syntymistä täytyy päästä Pyhän Hengen valaisemaan Jumalan tahdon
ja valtakunnan todellisuuteen – anomisen, Jumalan etsimisen, antautumisen ja Pyhän
Hengen kosketukseen pyrkimisen kautta

•

Pyhä Henki näyttää Jumalan tahdon ja oman tahtosi yhtymisen tavoittelemassasi asiassa –
sinun hengessäsi on jo usko siihen ennenkuin järkesi ehtii omistamaan sen – silloin sinä
uskot hengessäsi saavasi jo ennenkuin tietoisesti rukoilet ymmärrykselläsi

•

kun alat rukoilla Pyhän Hengen läsnäolossa Hän näyttää sinulle ratkaisuja, jotka ovat
usein erilaisia kuin ymmärryksesi on olettanut – ennakko-olettamuksesi estää
vastaanottamasta Jumalan ratkaisuja – tärkeintä on päästä Pyhän Hengen valaisemana
Jumalan tahdon maailmaan – silloin Pyhä Henki näyttää mikä on tie ratkaisuus
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•

yleensä Jumalan antamaan ratkaisuun sisältyy jonkin oman elämäsi esteen, väärän
suuntautumisen, pimeyden sidoksen, keskeneräisyyden poistaminen – Pyhä Henki kasvattaa
uskosta uskoon, voimasta voimaan ja kirkkaudesta kirkkaudesta kirkkauteen

•

me rukoilemme siksi, että Jeesus asetti ihmisen vastaanottamaan Jumalalta rukouksen kautta
– rukouksen kautta ihminen osoittaa, että hän on avannut sisimpänsä vastaanottamaan
Jumalalta – hyväksymään Hänen tarkoituksensa ja menetelmänsä

•

usko Jeesukseen ja Pyhä Henki ovat aina yhdessä = Jumalan usko

•

tilanteittain Pyhä Henki voi antaa erityisen uskon erityisiin asioihin, joihin ei ollut yleistä
uskoa aikaisemmin ollenkaan – Pyhän Hengen ilmestyksen kuuleminen aktivoi Jumalan
uskon kyseistä ilmestystä koskien

•

sielun vastustuksen voittamiseksi sinun tulee tuntea – kokea, ymmärtää, tunnistaa, liittyä
Jeesukseen, muistaa Häntä, tiedostaa Hänet elämässäsi – JANOAT PALAVASTI enemmän
Jumalaa, Jeesuksen pelastustyötä, Jumalan ilmoitusta ja Pyhää Henkeä

•

hengessäsi on jo valmiina Jumalan ilmestys ja Jumalan usko – kun sielussasi oleva vastustus
poistuu, Pyhä Henki voi vahvistaa sisäisen ihmisesi omistamaan uskossa ja julistamisen
kautta sen, mitä olet ollut etsimässä

•

ymmärryksen silmien avautuminen näkemään Jumalan valtakunnan todellisuutta poistaa
pimeyden vastaväitteitä sielussa – Pyhässä Hengessä upottaminen on tulessa upottamista ja
uuden luomistyön vastaanottamista henkeen, sieluun ja ruumiiseen

•

usko ja omista samalla hetkellä – sen kautta hengellinen todellisuus siirtyy näkyvään
maailmaan – Jumalan uskoon yhtymisen ja Pyhän Hengen voiman kautta – Pyhä Henki
vahvistaa ja toteuttaa kaiken, mitä Jumalan usko tahtoo vaikuttaa

•

me liitämme sinapinsiemenen kokoisen uskon Jumalan uskoon, uskomme myös
ymmärryksessämme saman, mitä hengessämme on – silloin Pyhän Hengen tuli virtaa –
Herra vahvistaa sanansa sitä seuraavilla manifestaatioilla

•

me voimme kiinnittää uskon tavoitteemme kaikkeen siihen, minkä Jeesus on valmistanut
pelastustyöllään – Pyhä Henki näyttää miten saavutamme tavoitteemme kussakin tilanteessa

Uskon kuuliaisuus – noudattaa Pyhän Hengen ilmoitusta, joka aktivoi Jumalan uskon
Gal. 3:5
5. Saako hän, joka palvelee teitä Hengessä ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, sen
aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta...
•

uskossa kuuleminen tarkoittaa oman hengen ja sielun taivuttamista kuulemaan,
hyväksymään ja omistamaan sen, mitä Jumalan usko ilmoittaa

Room. 12:1-2
1. Jumalan laupeuden kautta kehoitan siis teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi,
Jumalalle otolliseksi uhriksi, toimelliseen jumalanpalvelukseen.
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•

sisäisen ihmisenne kautta – todellisen ihmisenne, uudestisyntyneen ihmisenne kautta –
antamaan myös ruumis Jeesuksen kosketukseen ja palvelustyöhön

2. Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan – pimeyden voimien painostuksen, luonnollisen
ajattelunne, näkyvän todellisuuden ja kokemusten mukaan – vaan muuttukaa mielenne uudistuksen
kautta – Pyhän Hengen ilmestystiedon ja Jumalan valtakunnan todellisuuden mukaan –
tutkiaksenne, mikä on Jumalan hyvä ja otollinen ja täydellinen tahto.
•

parantuminen alkaa hengessä vastaanottamisesta – ilmestyksen, Pyhän Hengen ilmestyksen
ja Jumalan uskon kautta – nämä sanat on kirjoitettu uskoville, jotka olivat jo vastaanottaneet
Pyhää Henkeä jne

•

ihminen yleensä olettaa tietävänsä jo mitä raamattu sanoo – mutta omistaakseen Jumalan
uskon kuhunkin asiaan hän tarvitsee ilmestystiedon kosketuksen – se tekee Jumalan
ilmoituksesta henkilökohtaisen täydellisesti elävän hänen elämässään – Pyhässä Hengessä
upottaminen vaikuttaa tämän

Matt. 21:21-22
21. Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: jos teillä olisi uskoa ettekä epäilisi,
niin ette ainoastaan voisi tehdä sitä, mikä viikunapuussa tapahtui, vaan vieläpä, jos sanoisitte tälle
vuorelle: 'Kohoa ja heittäydy mereen', niin se tapahtuisi.
22. Ja kaiken, mitä te anotte rukouksessa, uskoen, te saatte."
•

anominen, usko ja vastaanottaminen kuuluvat yhteen – rukous rukouksen vuoksi ei hyödytä
mitään

Mark. 9:22-24
22. Ja monesti se on heittänyt hänet milloin tuleen, milloin veteen, tuhotakseen hänet. Mutta jos
sinä jotakin voit, niin armahda meitä ja auta meitä."
23. Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Miksi jos? Sinä voit uskoa! Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo".
24. Ja heti lapsen isä huusi ja sanoi: "Minä uskon; auta minun epäuskoani".
•

Jeesuksen läsnäolossa isän usko elpyi niin että Jeesus voi vapauttaa hänen poikansa

Room. 10:8-10
8. Mutta mitä se sanoo? "Sana (reema) on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi"; se on
se uskon sana, jota me saarnaamme.
•

Pyhän Hengen ilmoitus synnyttää meihin jatkuvasti Jeesuksen ilmestymisen suunnitelmaa –
se tulee uskon sanana sydämeemme – ja meidän tehtävänämme on julistaa se näkyvässä
maailmassa jotta Pyhä Henki voi vahvistaa sen sitä seuraavilla merkeillä

9. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet
kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
10. sillä sydämellä uskotaan vanhurskaudeksi (hengessä omistaminen) ja suulla tunnustetaan
pelastukseksi (=ilmituleminen näkyvässä maailmassa).
•

usko ei ole elävä, toimiva ilman sen mukaista tunnustusta ja ojentautumista – JUMALAN
USKO ON SISÄISESTI ELÄVÄ / HORJUMATON JA ROHKEASTI ULOSPÄIN JULISTAVA
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•

kaikki Jumalan valtakunnan ilmestyminen toimii tämän periaatteen mukaan – Jumala toimii
tämän mukaan – Jeesus toimi tämän mukaan – meidät on kutsuttu toimimaan tämän mukaan

Uskon vanhurskaus
Room. 3:21-26
21. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu lakia
korkeammasta auktoriteetista – lain yläpuolelta,
22. se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille,
jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
23. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
24. ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen mielisuosiostaan (karis) sen lunastuksen kautta, joka
on Kristuksessa Jeesuksessa,
25. jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa
vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
26. jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän
itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on Jeesuksen usko.
•

Jumalan vanhurskaus (=Jeesuksen olemus) tulee Jeesuksen uskon kautta meihin – meidän
henkemme saa kyvyn yhtyä Jeesuksen uskoon ja omistaa pelastuksen kaikki siunaukset –
tämä pelastus hengessä on Jumalan lahja ja vaikutus – kaikki tuleva elämämme Jumalan
yhteydessä määräytyy sen kautta

•

Jumalan uskon kautta me omistamme täyden vanhurskauden ja uuden luomistyön – Jeesus
katsoo meitä täydellisen pelastuksensa kautta – vaikka sielu, ruumis ja elämä monilla
alueilla tarvitsee vielä puhdistusta, parantumista, uudistumista

•

Jumalan uskon kautta me olemme tulleet täydelliseksi – vaikka samanaikaisesti luonnollinen
elämämme ja meistä ulospäin näkyvä pyhityselämä on vielä keskeneräinen – Jumalan usko
hengessä hallitsee pelastusta ja Jumalan valtakuntaa – sielu ei tätä ymmärrä

•

uskon vanhurskaus on meidän tilamme Jumalan näkökulmasta – pyhityselämä on se, mitä
itse ja muut näkevät elämästämme ulospäin – uskon vanhurskauden täydellisyys vetää meitä
yhä lähemmäksi Jeesusta – yhä enemmän Hänen kirkkautensa muotoa kohti
Paavali kuvaa hengessä voittamisen taistelua Room. 7. ja 8. luvuissa – hän oli jo tullut
voittajaksi, Jeesuksen apostoliksi eikä hänellä ollut mitään horjumista näissä asioissa
niinkuin väärä suomalainen raamatun käännös ja sekava opetus antaa ymmärtää

•

•

Room. 7:18-23 antaa selkeän kuvan miten ihminen kohtaa elämän hengen lain ja synnin ja
kuoleman lain elämässään – sen ymmärtämiseksi tarvitaan ilmaisun täydentämistä – lue
seuraava tarkkaan ja mietiskele sitä niin kauan että Pyhä Henki näyttää sinulle totuuden

Room. 7:18-23
18. Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla
(vanhalla ihmiselläkin) kyllä on hyvään, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei (vain uskonnollinen
moraali);
19. sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä (uskonnollinen vanha ihminen) en tee, vaan sitä pahaa,
mitä en tahdo, minä teen.
20. Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä (uusi luomus Hengessä),
vaan Jumalasta erossa elävä vanha uskonnollinen ihminen, joka minussa asuu.
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21. Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha on läsnä;
22. sillä sisällisen ihmiseni (uusi luomus Pyhässä Hengessä, omassa hengessäni ja sielussani)
puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin,
23. mutta lihallisissa jäsenissäni minä näen toisen lain (katoavaisuuden laki, lihan himot ja
demoniset orjuudet = synnin ja kuoleman laki), joka sotii minun uudistuneen mieleni lakia vastaan
ja vie minut vangiksi Jumalasta erossa elämisen lakiin, joka minun jäsenissäni on – jos minä
antaudun sille.
•

Paavali kuvaa hengellisen ihmien ja luonnollisen ihmisen toimivan eri lakien alaisuudessa –
luonnollinen ihminen elää katoavaisuuden, lihan himojen ja demonisten orjuuksien
alaisuudessa (synnin ja kuoleman laki) – jos ihminen ei hengellä kuoleta näitä lihan tekoja
hän joutuu synnin ja kuoleman lain alaisuuteen

•

ratkaisuksi Paavali opettaa: ”Kuolettaa hengellä lihan teot niin te saatte elää!”

Gal. 2:20: Kuitenkin elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Minkä nyt elän lihassa, sen elän
Jumalan Pojan uskossa, Hänen, joka rakasti minua ja antoi itsensä puolestani.
Matt. 7:21-23
21. Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka
tekee minun taivaallisen Isäni tahdon
•

Isän tahto on se, että me uskomme Jeesukseen, jonka Hän lähetti pelastamaan meidät –
kaikki vanhan liiton juutalaisuudessa elävät sanovat tänäkin päivänä ”Herra, Herra!” mutta
eivät ole pelastettuja, koska he vastustavat Jeesusta ja torjuvat Pyhän Hengen

22. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja
sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
23. Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun
tyköäni, te laittomuuden tekijät'.
•

”sinä päivänä” tarkoittaa viimeistä tuomiota – ”viimeinen tuomio” tapahtuu uskovan
kohdalla silloin kun hän ottaa Jeesuksen vastaan – Hän asettaa pimeyden vallassa olevan
vanhan ihmisensä tuomiolle ja ottaa uskon kautta vastaan uuden elämän Jeesuksessa – Hän
on siirtynyt kuolemasta elämään eikä enää joudu tuomiolle

•

mutta viimeiselle tuomiolle joutuvat kaikki, jotka eivät ole ottaneet vastaan Jeesusta – tässä
joukossa on tuntematon määrä uudestisyntymättömiä uskonnollisia juutalaisia, katolisia,
luterilaisia, new age harjoittajia, spiritistejä, okkultisteja jne – jotka käyttävät Jeesuksen
nimeä, mutta eivät ole antautuneet Hänelle

Joh. 10:14-15
14. Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut,
15. niinkuin Isä tuntee minut ja minä tunnen Isän; ja minä annan henkeni lammasten edestä.
Julistuksesi:
•

Rakas Jeesus, hylkään kaiken epäuskon, syyllisyyden, tuomion ja muut vihollisen valheet –
uskon että Sinä olet minut pelastanut ja antaudun Sinulle elämäni kaikilla alueilla – omistan
uskon vanhurskauden Sinun uskosi ja pelastuksesi kautta – kiitos Jeesus!
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•

Rakas Jeesus, hylkään luonnollisen ja sielullisen ihmiseni ja nousen uutena luomuksena
vastaanottamaan Pyhää Henkeäsi – haluan tulla upotetuksi Pyhässä Hengessä ja tulessa jotta
pimeys kukistuu ja uusi luomistyösi tapahtuu minussa – kiitos Jeesus!

•

Rakas Jeesus, tuomitsen, hylkään ja irtisanon kaikki esteet, mitkä estävät Pyhän Hengen
äänen kuulemista, Hänen vaikutuksensa kohtaamista ja vastaanottamista, tai Hänen
vaikutuksessaan pysyvästi elämistä!

•

Rakas Jeesus, minä päätän kuunnella, lukea, katsoa, mietiskellä Pyhän Hengen inspiroimia
kirjoituksia uudella tavalla – päätän viipyä Pyhän Hengen läsnäolossa ja täyttymisessä
enemmän kuin koskaan – auta minua tässä!

•

Rakas Jeesus, en pelkää Pyhän Hengen yliluonnollisuutta vaan rakastan sitä – haluan
kaikkia Isän rakkauden yliluonnollisia kosketuksia, jotka olet valmistanut minulle

•

Rakas Jeesus, haluan joutua yliluonnolliseen hengen johtamaan tilaa luonnollisen
ulkopuolella ja taivasvierailuihin, enkelien kohtaamiseen ilman mitään epäilystä ja pelkoa –
kiitos Jeesus että johdatat tähän!

•

Rakas Jeesus, otan pysyväksi elämäntavakseni suuntautua Pyhään Henkeen kaikessa
elämässäni – auta Jeesus minut tähän!

