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PYHÄN HENGEN VOITELU
OSA 2
Seppo Välimäki
29.1.2017
c/o Hilpinen
Pyhän Hengen tuli puhdistaa ja varustaa
•

Pyhä Henki laskeutuu sinun elämääsi sen mukaan kuinka Jumalan valtakunnan totuudet
hallitsevat sielussasi – pelkkä tieto ei riitä – hylkää kaikki olettamukset ja avaa sydämesi
ilmestystiedolle – niin Jeesus tekee sinusta sellaisen kuin Hän on tarkoittanut

•

kun ajatusmaailmasi on alitajuntaa myöten täynnä Jumalan valtakunnan totuuksia – myös
mielesi, tunteesi, unelmasi ja muistikuvasi ovat kirkkauden temppeli – Pyhän Hengen pilvi
alkaa levätä sinun ylläsi ja Jeesus alkaa ilmestyä ÄKILLISESTI

•

tulee aika jolloin sinä juokset nopeammin kuin uskotkaan – silloin sinun tulee olla ladattu
Jumalan valtakunnan totuuksilla ja Pyhän Hengen tulella

•

Jesus tulee käyttämään sinua enemmän kuin uskotkaan, sillä olemme äärimmäisen nopean
muutoksen ajassa – Hän tarvitsee sinua eri puolilla maailmaa

•

valmistautuminen on perusteellista siksi se kestää enemmän kuin odotetaan – mutta Herran
ilmestyminen aikakauden täyttymyksessä on nopeampi ja yliluonnollisempi kuin kukaan
uskoo – Jeesus sanoo: ”Minä tulen äkillisesti!”

Julistuksesi:
•

Hylkään kaikki olettamukseni ja avaan elämäni uudelle ilmestystiedolle Jeesuksen nimessä!

Jeesus varustaa sinut tekemään Hänen tekojaan = Jumalan valtakunnan julistamista Pyhässä
Hengessä ja tulessa
•

opettaa – Jeesus hallitsee pelastuksensa kautta Pyhässä Hengessä – saada ihmiset
ajattelemaan toisin ja ymmärtämään miten VASTAANOTTAA JEESUS PELASTAJANA,
PARANTAJANA, VAPAUTTAJANA JA HERRANA – miten antautua Jumalalle, miten
vastaanottaa Jumalalta, miten vastaanottaa Pyhää Henkeä, miten toimia yhteistyössä Pyhän
Hengen kanssa, miten vapautua demonisaatiosta, kirouksista ja miten parantua sydämen
särkymisestä ja sairauksista, miten palvella Pyhän Hengen voimassa – miten poistaa
pimeyden valheet ja epäuskon vastaväitteet ihmisten sieluista Pyhän Hengen voitelussa

•

julistaa – kytkeytyä julistuksessa Pyhän Hengen voimaan ja voiteluun niin, että lyhyessä
ajassa ihmisten henki herää ja usko nousee, sielut vakuuttuvat Jeesuksen todellisuudesta,
vastaväitteet häviävät, tulee synnintunto, pimeydestä luopuminen ja Jeesuksen lisääntyvä
vastaanottaminen, Isän rakkauden kosketuksen laskeutuminen sydämiin – herättää usko
Jumalan rakkauteen, hyvyyteen ja kaikkivaltiuteen ja usko vastaanottaa Jeesuksen
yliluonnollisia ratkaisuja Pyhän Hengen voitelussa
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•

niin että Pyhä Henki voi osoittaa todeksi Jeesuksen valtaherrauden (demonstraatio) –
demonit pakenevat, Jeesuksen ilmestys valtaa, usko nousee, Pyhä Henki alkaa täyttää
ihmisiä, mielet uudistuvat ja sairaat alkavat parantua – Pyhän Hengen voitelussa

•

tämä ei ole vain tiedoksi, tämä on minun palvelutehtäväni – tarvitsen tähän Pyhän Hengen
tulessa upottamista lisää

Matt. 4:23: Ja hän kierteli kautta koko Galilean ja opetti heidän synagoogissaan ja saarnasi
valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta, mitä kansassa
oli.
•

Pyhän Hengen voitelu johti Jeesusta koko ajan – Pyhä Henki valmisti Hänen askeleensa –
Pyhä Henki vahvisti Hänen sanansa sitä seuraavilla ihmeillä ja merkeillä – Pyhä Henki
vapautti demoneista ja paransi sairaita Jeesuksen palvelutyön kautta – näin Pyhä Henki
tekee sinunkin elämässäsi

•

Jeesus on valmistanut sinulle saman voitelun – tämä tulee sinulle kun anot, etsit ja kolkutat
jatkuvasti – ja Pyhä Henki antaa sinulle jatkuvasti ja muuttaa sinua jatkuvasti – hylkää
kaikki masennus, epäusko, luovuttaminen jatkuvasti

•

Pyhässä hengessä upottamisen prosessi kestää kauemmin kuin olemme odottaneet koska
olemme vajonneet kauemmaksi apostolisesta ilmestyksestä ja Pyhän Hengen tuntemisesta
kuin olemme ymmärtäneet – olemme vasta uskonpuhdistuksen alussa

•

uskonnollinen tieto on korvannut Pyhän Hengen henkilökohtaisen kohtaamisen ja Pyhästä
Hengestä vastaanottamisen
◦ rukouskampanjat ovat korvanneet sisäisen puhdistautumisen ja traumoista parantumisen
Pyhän Hengen tulessa
◦ kirjoitusten ja vanhan liiton selittäminen on korvannut Pyhän Hengen kosketuksen ja
ilmestystiedon
◦ uskonnolliset keskustelut ovat korvanneet Jeesuksen suuren ilosanoman julistamisen ja
palvelemisen Pyhän Hengen voimassa

•

uskovien sisimpään on rakentunut kova MINÄ TIEDÄN PAREMMIN ydin, joka ei halua
antautua Pyhälle Hengelle – siitä on tullut epäjumala, linnoitus Jumalan tuntemista,
kokemista, herkkää lähiyhteyttä vastaan – se ei halua etsiä Pyhässä Hengessä ja tulessa
upottamista – vaan viihtyy oppikeskusteluissa ja etsii lisää hyödytöntä tietoa

•

RATKAISU TÄHÄN ON SUURI NÖYRTYMINEN PYHÄN HENGEN TULESSA
UPOTTAMISEN KAUTTA

Muutos on tapahtumassa – turhautuminen on riittävää – jano nousee
•

nyt on tapahtumassa muutos – Jeesus on saanut monia syttymään ja etsimään Pyhän Hengen
tulta – on jo paljon ihmisiä, jotka eivät halua enää kuulla muuta kuin Pyhällä Hengellä
täyttymisestä ja Jeesukselle sisäisesti antautumisesta – on jo monia ihmisiä, jotka ovat
puhdistautuneet ja nousevat nyt Pyhän Hengen voimassa uuteen palveluvoiteluun

•

sinä olet kutsuttu tähän joukkoon – Jeesuksen nimessä väistyköön kaikki epäusko,
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sekaannus ja tämän maailman eksyttävät vaikutukset – Jumalan tuli vaikuttaa jo sinun
sisimmässäsi – Jeesus odottaa saadakseen laukaista sinut liikkeelle Pyhän Hengen tulessa ja
voimassa
•

mikään ei tule tapahtumaan niinkuin tähän asti on oletettu – Pyhän Hengen tulella on aivan
omat yliluonnolliset toimintaperiaatteet – suostu Hänen selittämättömän, vastustamattoman
kirkkautensa ja ihanuutensa ilmestymiseen ennalta arvaamattomalla tavalla – tulet
näkemään sellaista Jeesuksen ilmestymistä, mitä historia ei tunne

Pyhässä Hengessä ja tulessa upottaminen on Isän lupaus sinullekin
•

Jeesuksen päämäärä oli saada opetuslapset syttymään Pyhän Hengen tulesta – Hän teki
kaiken mitä tarvittiin esteitten poistamiseksi – opetuslapsilla oli paljon sekavampi käsitys
monista hengellisistä asioista kuin sinulla monikymmenvuotisen uskonnollisen uurastuksen
tuloksena – siksi sinä voit helposti saavuttaa Pyhän Hengen tulessa upottamisen päämäärän

•

opetuslapsilla oli paljon todellisempi ja läheisempi kosketus ja tietoisuus Jeesuksen
persoonasta ja voitelusta kuin monella uskonnollisella järkeisoppineella on tänä päivänä –
heillä oli suuri vakuuttuneisuus siitä, että se luonne, Pyhän Hengen voitelu ja palvelutyö,
minkä he näkevät Jeesuksessa tulee olemaan heidän elämäänsä – USKOTKO TÄMÄN?

Ap. t. 1:4-5
4. Ollessaan koolla heidän kanssaan käski hän heitä olemaan lähtemättä Jerusalemista ja
odottamaan Isältä sen lupauksen täyttymistä, josta olette Minulta kuulleet.
5. Sillä Johannes upotti veden kautta mielenmuutokseen, mutta teidät upotetaan Pyhän Hengen
kautta Jeesukseen muutamien päivien kuluttua.
•

tämä lupaus kuuluu sinullekin – hylkää kaikki epäusko ja itseesi katsominen – katso
Jeesukseen ja Hänen kaikkivaltiuteensa!

•

tähän asti sinulla ei ole ollut riittävää uskoa siihen, että Pyhässä Hengessä ja tulessa
upottaminen kuuluu sinulle – nyt sinun tulee omistaa tämä usko – silloin se tulee
tapahtumaan sinunkin elämässäsi

Aseta Pyhässä Hengessä ja tulessa upottaminen todelliseksi ja ensimmäiseksi päämääräksesi
•

rakastatko Jumalan tulta enemmän kuin omien nyt-hetken ongelmiesi ratkaisemista –
uskotko, että Jumalan tulen lankeaminen elämääsi ratkaisee kaikki muut elämäsi ongelmat?

•

uskotko, että omien ehtojen asettaminen Jumalalle estää Häntä vastaamasta sinulle juuri
siihen, mitä pidät kaikkein kipeimpänä ongelmanasi?

•

Jumalan näkökulmasta kipein ongelmasi ei ole sairautesi, köyhyytesi, epäonnistumisesi,
yksinäisyytesi tms – vaan suurin ongelmasi on Pyhän Hengen tulen puuttuminen
sisimmästäsi – vaikka sinulla on jo Pyhää Henkeä jonkin verran

•

Jumalan näkökulmasta elämäsi suurin siunaus ei ole kaikkien ongelmiesi ratkaisu,
vammojesi parantuminen tai köyhyyden kirouksen murtuminen – vaan suurin siunauksesi
tulee olemaan Pyhän Hengen tulessa upottaminen – sen Hän haluaa antaa kaikkein
ensimmäiseksi – koska sen jälkeen Hänellä on vapaus antaa ja sinulla on usko vastaanottaa
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kaikki muu sen ohessa
Julistuksesi:
•

Nyt minä ymmärrän tämän ja asetan Pyhässä Hengessä upottamisen = Jeesuksen kirkkauden
kohtaamisen elämäni tärkeimmäksi päämääräkseni ja tavoittelen sitä kunnes saavutan sen!

Katso Jeesukseen, näe Hänen kirkkautensa, usko Häneen = suuntautuminen
Joh. 6:40: Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka katsoo Poikaan / intensiivisesti
tunnistaa Pojan (teoreo) (näkee Pojan) ja uskoo Häneen, on katoamaton elämä; ja Minä herätän
hänet viimeisenä päivänä."
•

kun nostat silmäsi kohti Jeesuksen kirkkautta – sinä kytkeydyt Hänen kirkkautensa
vaikutukseen

•

Jeesukseen katsominen poistaa pimeyden häirinnän ja kiinnittää sinut Hänen
ilmestymiseensä

•

mitä enemmän katsot Häneen sitä enemmän sinä uskot Häneen, koska Hän näyttää sinulle
enemmän itsestään ja siitä mitä sinä olet Hänessä

Joh. 17:3: Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat, tiedostavat, kokevat, tunnistavat
kaikilla aisteillaan äärimmäisen intiimillä tavalla (gnosko) sinut, joka yksin olet todellinen Jumala,
ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.
Tulta minä tulin heittämään...
Luuk. 12:49-50
49. Tulta minä tulin voimakkaasti heittämään maan päälle; ja se, mitä minä tahdon on, että se jo
olisi syttynyt!
50. Mutta minä olen upotuksella upotettava, ja kuinka minä olenkaan joutuva ahtaalle ennenkuin se
on täytetty!
•

Jeesuksella oli yksi päämäärä ylitse muiden – sytyttää Pyhän Hengen tuli ihmisiin, jotka
ottavat Hänet vastaan ja haluavat seurata Häntä Jumalan valtakunnan palvelutyössä

•

synnin ja kuoleman laki piti opetuslasten sydämiä vankinaan ja esti / sammutti / peitti
Jumalan tulen syttymistä heidän sisimmässään = hengessään ja sielussaan

•

synnin ja kuoleman lain murtamiseen tarvittiin Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus – sen
jälkeen opetuslapset voivat uudestisyntyä – mutta sen jälkeen tarvittiin vielä 40 päivän ajan
Jeesuksen opetus ja parantava kosketus, jotta pimeyden esteet kokonaan poistuisivat
opetuslasten sieluista

•

tämän jälkeen tarvittiin vielä 10 päivän henkilökohtainen rukous ja valmistautuminen
Pyhässä Hengessä ja tulessa upottamiseen – homotymadon voitelu – yhteiseen palavaan
intoon syttyminen Pyhässä Hengessä ja tulessa upottamiseksi – ilman Jeesuksen läsnäoloa –
vain Pyhän Hengen sisäisessä johdatuksessa ja uskon yhteydessä
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•

olisitko valmis tulemaan koolle kymmeneksi päiväksi pelkästään odottamaan Pyhässä
Hengessä ja tulessa upottamista – olisitko valmis kaikkeen siihen Pyhän Hengen
puhdistavaan ja muuttavaan työhön, mikä kymmenen päivän jatkuvassa uskon yhteydessä
tapahtuisi?

•

kun opetuslasten sydämet olivat valmiit luopumaan kaikista esteistä ja vastaanottamaan
Pyhän Hengen tulen – Jeesus upotti heidät Pyhässä Hengessä ja tulessa helluntaina ja lähetti
heidät apostoliseen palvelutyöhön – seurakunta oli saanut perustuksen, jonka se tarvitsee
menestyäkseen

Johannes Kastaja ymmärsi Jeesuksen tärkeimmän päämäärän
Joh. 1:29-33
29. Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa, joka
ottaa – pysyvästi ja jatkuvasti – pois maailman synnin!
30. Tämä on se, josta minä sanoin: 'Minun jälkeeni on tulossa mies, joka on tullut olemaan minun
edelläni, sillä hän oli ensimmäinen – ennen kuin minä'.
31. Ja minä en ollut tuntea kuka hän on; mutta että hän tulisi näkyväksi ja täysin ilmiselväksi
Israelille, minä tulin upottamaan vedessä."
32. Ja Johannes todistaa sanoen: "Minä tuijotin läheltä Henkeä, joka laskeutui niinkuin kyyhkynen
alas taivaasta, ja joka pysyy hänen yllään.
33. Ja minä en ollut tuntea häntä; mutta hän, joka lähetti minut upottamaan veden kautta
parannukseen, sanoi minulle: 'Se, jonka päälle sinä näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se,
joka upottaa Jeesukseen Pyhän Hengen kautta.'
•

laskeutuen niinkuin kyyhkynen taivaasta alas, ja se pysyy hänen yllään – Pyhä Henki ei
tullut saalistajana niinkuin kotka tai syömään pihlajanmarjoja niinkuin tilhet – vaan
ottamaan turvapaikakseen, kiinnekohdakseen, asumuksekseen Jeesuksen

•

Johanneksen ilmaisu ei ensisijaisesti tarkoita, että Pyhä Henki olisi tullut kyyhkysen
muodossa Jeesuksen ylle – vaan hän kuvaa miten Pyhä Henki laskeutui Hänen ylleen
niinkuin kyyhkynen

•

Pyhä Henki vain tuli äkillisesti, tyhjästä ilmasta – jotain ilmavirtaa ikäänkuin liikkui – jokin
vaikutus, manifestaatio, näkyi selvästi Jeesuksessa – jokin tuli Hänen ylleen ja jäi Hänen
päälleen

•

Johannes erotti, että tämä oli Pyhä Henki, joka tästä lähtien olisi manifestoituva Jeesuksessa
ja Hänen palvelutyönsä kautta

•

tähän asti Pyhä Henki oli toiminut Jeesuksessa salatulla tavalla – Jumala oli pitänyt Hänet
suojassaan niin että Hän vasta ajallaan – 30 vuotta täytettyään tulee ilmi

•

Jeesuksen koko palvelutyö Voideltuna ja Uhrikaritsana palveli vain yhtä päämäärää – saada
Jumalan kirkkauden tuli syttymään ihmisissä – siihen sisältyy uudestisyntyminen /
pelastuminen Jumalan yhteyteen hengen kautta, demoneista vapautuminen, sairauksien
parantuminen, lisääntyvä Pyhän Hengen vastaanottaminen

•

on olemassa Pyhän Hengen tulessa upottaminen, jonka vastaanottamisessa tapahtuu ihmisen
elämän radikaali muutos ja täyttymys – elämän ainutlaatuinen sinetöinti Jeesuksen
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yhteyteen ja Pyhän Hengen läsnäoloon ja kaiken muun täyttyminen sen ohella – USKO
TÄHÄN JA TAVOITTELE TÄTÄ!
Pyhän Hengen tulessa upottamisen seurauksena
•

ihminen saavuttaa Jumalan tarkoittaman kirkkauden sisimpäänsä – traumat ja demonisaatio
on ajettu ulos, sielun valheet ja sidokset on katkaistu => sisäinen ihminen yhtyy ilolla
Jumalan lakiin – henki johtaa ihmisen elämää Pyhän Hengen voimassa

•

Isän rakkaus, Jumalan usko, Pyhän Hengen ilmestys läpäisevät sielun kerrokset ja ihminen
alkaa sisäisesti elää samaa Hengen maailmaa mitä Jumala elää – Isän lupaus ja kaipaus
täyttyvät

•

Jeesuksen palvelutyö tulee mahdolliseksi – ihmisestä tulee tulen sytyttäjä tässä maailmassa –
evankeliumin salaisuus ”voideltu teissä, kirkkauden toivo, ilmestyy” – ihmisestä tulee
kirkkauden toivo niille, jotka vielä elävät pimeydessä – Jumalan työtoveri – Hänen
alkuperäisen suunnitelmansa mukaisesti

•

sielun ja hengen väliset demoniset lukot avautuvat – hengen ja sielun alikehittyneet alueet
rakentuvat ja elpyvät – esteet Pyhän Hengen maailmaan siirtymiselle poistuvat –
luonnollisen ja yliluonnollisen rajat häviävät – sisäinen ihminen yhtyy ilolla Jumalan lakiin

•

hengen aistit elpyvät ja aktivoituvat – Hengessä näkeminen, kuuleminen, ymmärtäminen,
julistaminen, palveleminen kaikissa Pyhän Hengen yliluonnollisissa lahjoissa avautuu –
Pyhän Hengen virtaa ulospäin rajoittavat sielun esteet poistuvat – ja elävän veden virrat
tulevat virtaamaan valtavana ryöppynä sinusta ulospäin

Sielullinen ihminen muuttuu hengelliseksi ihmiseksi – uudeksi luomukseksi
•

sielullinen ilmestys oman mielikuvituksen voimassa koskien Jumalaa tai Hänen
tarkoitustaan / suunnitelmiaan / vaikutustaan => hengellinen ilmestys Pyhässä Hengessä
omistaen saman näkökulman / tilannekuvan / todellisuuden, minkä Jumala omistaa ja näkee

•

sielullinen usko on oman mielen voimassa siihen, mitä itse uskoo Jumalan voivan tehdä tai
kaipaa saada => Jumalan usko Pyhässä Hengessä liittyneenä Hänen uskoonsa, jossa
kyseinen asia on Jumalassa toteutettu ja tarvitaan vain julistus sen ilmi tulemiseksi

•

sielullinen rakkaus ihmisestä itsestään lähtevänä pyrkimys / yritys rakastaa tai osoittaa
rakkautta tahdon kautta => Jumalan rakkaus Pyhässä Hengessä, joka on Isän rakkauden
läsnäolon ja persoonallisuuden läpäisevä vastustamaton voima johon henki ja sielu sekä
ruumis sulautuvat

•

sielullinen viisaus ja tieto – oman järjen hallitsemana ja inspiroimana täyttää sielun ja sulkee
hengen => Jumalan viisaus Pyhässä Hengessä valtaa sielun ja vapauttaa hengen johtamaan
Pyhän Hengen voimassa ja viisaudessa

•

kaikki tämä on Jeesuksen syvempää kohtaamista, tuntemista ja muuttumista Hänen
kaltaisuuttaan kohti – jokainen Jumalan ilmaisema sana tai teko ilmaisee jotain Hänestä –
mutta Pyhässä Hengessä ja tulessa ilmestyvät Jeesus ja Isä rakkautensa tulessa meille
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Julistuksesi:
•

Rakas Jeesus, Sinun päämääräsi minussa on myös, että tulen upotetuksi Pyhässä Hengessä ja
tulessa – sillä sen kautta kaikki muut elämäni kysymykset saavat täydellisen vastauksen –
auta minua tulemaan upotetuksi Pyhässä Hengessä täydellisesti

•

Rakas Jeesus, Sinä haluat ilmestyä minuun, minussa ja minun kauttani – auta minua
tulemaan upotetuksi Pyhässä Hengessä ja tulessa niin että tämä tapahtuu! Kiitos Jeesus!

Asetu Jeesuksen yliluonnollisen ja koko elämäsi suojaavaan sekä päämäärään johtavaan
vaikutukseen
•

kun asetat tavoitteeksesi Pyhän Hengen tulessa upottamisen – sinä asetut Jeesuksen
yliluonnolliseen huolenpitoon ja kasvattavaan auktoriteettiin

•

kun antaudut, etsit, anot ja kolkutat Pyhässä Hengessä ja tulessa upottamista Jeesus ottaa
elämäsi haltuunsa / suojaansa ja alkaa muuttaa sinua voimasta voimaan ja kirkkaudesta
kirkkauteen – Hän koskettaa sinua lisääntyvästi uutta luovalla voimallaan – Hän parantaa
sinua lisääntyvästi samalla kun Hänen kirkkautensa lisääntyy sisimmässäsi

•

kun sinä etsit ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, kaikki muu annetaan
sinulle sen ohella – koska sinä antaudut kokonaan Jumalan suunnitelmaan – sinä asetat itsesi
etsimään ja vastaanottamaan sitä, mikä on kalleinta ja suurinta Isälle ja Jeesukselle – ja mikä
tulee sinun elämällesi olemaan kalleinta ja siunatuinta

•

Pyhässä Hengessä upottamisen seurauksena sinä saat yliluonnollisen rakkaussuhteen
Jeesuksen ja Isän kanssa – esteet sinun ja Jumalan väliltä poistuvat ja silloin sinulla on kyky
myös uskoa itsellesi kaiken, mitä Jeesus on valmistanut sinulle

•

silloin toteutuu ”...NIIN KAIKKI MUU MITÄ TE TARVITSETTE LISÄTÄÄN TEILLE SEN
OHESSA!”

•

tämä on jumalallisen huolenpidon, suojelun, mielisuosion, johdatuksen, vapautumisen,
nousemisen ja parantumisen korkein taso – sen kautta ilmestyy Jeesuksen koko kirkkaus –
selittämätön rakkaus, voima, huolenpito, uusi luomistyö, kaikkivaltius

•

sinun kipeät ja välittömät tarpeesi saavat täyttymyksen Jeesukselta – mutta sielunvihollinen
haluaa että asetat tarpeittesi täyttymyksen Pyhässä Hengessä ja tulessa upottamisen edelle
– ja näin yrittää harhauttaa sinut pois korkeimmasta päämäärästäsi

•

me olemme NYT jumalan valtaherrauden täyttymyksen ajassa – siksi uusi parantumisen
voitelu tulee Jeesuksen kirkkauden lupaukseen tarttumisen kautta

Matt. 6:33: ...Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttansa, niin tämä kaikki
teille lisätään sen ohessa.
Fil. 4:19: Mutta minun Jumalani on jatkuvasti täyttävä kaikki teidän tarpeenne rikkautensa
mukaisesti kirkkaudessa, Kristuksessa Jeesuksessa.
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•

tämä on suurin lupaus elämäsi kaikkien tarpeitten täyttymiseksi – siinä on täydellisin
rukousohje!!!

•

kun teet ehdottoman päätöksen etsiä ensin Jumalan valtakuntaa (elämää Pyhän Hengen
voitelussa) ja hänen vanhurskauttaan (Jeesuksen muotoa, luonnetta, voitelua ja tehtävää)
kaikki muukin tämän saavuttamisen ohella annetaan sinulle
◦ sinä omistat elämäsi kaikki alueet ja tarpeet Jeesuksen täydellisen ja kattavan lupauksen
alle, jossa Isä antaa sinulle enemmän kuin osaat anoakaan kaikkea hyvää
◦ sinä astut yliluonnolliseen suojaan, huolenpitoon, elävälle tielle, joka kirkastuu
kirkastumistaan aina täyteen kirkkauteen asti
◦ sinä astut yliluonnolliseen muutokseen, minuutesi uudistumiseen, elämäsi päämäärien
uudistumiseen ja kirkastumiseen
◦ sinä astut Jumalan uskon ja Jeesuksen pelastustyön sisälle, joka johtaa sinut elämäsi
sisällön ja tarkoituksen täydelliseen täyttymykseen

•

SEN TÄHDEN hylkää kaikki epäusko, epätoivo, masennus, sekaannus, uupumus,
taisteluväsymys, turhautuminen, epäonnistumiset, elämäsi historia ja kytkeydy kaikkein
suurimman kirkkauden ja siunauksen tavoittelemiseen

•

Pyhän Hengen tuli tulee syttymään sisimmässäsi yhä lisää – kunnes tulen voima saavuttaa
täyttymyksensä ja Pyhä Henki laukaisee sinut liikkeelle yliluonnollisessa voimassa

Tulen syttymiseen tarvitaan homotymadon voitelu
•

mikään uusi Jumalan valtakunnan ilmestys ja voitelu ei tule pelkästään uuden tiedon
perusteella – tarvitaan sydämen kääntyminen, katumus, väärän suunnan perusteellinen
hylkääminen sekä mielen kiinnittyminen uuteen ajatteluun – anna Pyhän Hengen johtaa sinut
tähän niin uusi voitelu laskeutuu yllesi vahvempana kuin uskotkaan

•

uuden liiton kirjoituksissa Jumalan voiman, Pyhän Hengen tulen, herätyksen ja ratkaisujen
ilmestymistä edeltää kreikan kielisissä teksteissä yksi avainsana = homotymadon

•

homotymadon tulee kahdesta sanasta homo = yhdessä ja tymadon = sielu, palava into,
kiivaus, kiirehtiminen

•

homotymadon = yhteisessä sopimuksessa, palavassa innossa, rakkauden hehkussa, yhtenä
sieluna, ponnistellen ja kiirehtien yhteisessä sopusoinnussa yhteistä päämäärää kohti –
yhteinen sopimus ei perustu yhteiseen tunteeseen vaan yhteisen päämäärän suuruuteen

•

homotymadon = sinfoniaorkesterin muusikot kiirehtivät soittamaan kapellimestarin johdolla
yhteisessä sopimuksessa, palavassa innossa, rakkauden hehkussa, yhtenä sieluna
ponnistellen yhtymään kukin oman soittimensa kanssa yhteiseen sinfoniaan sulautuen

•

sinfonia = yhteen sulautuneet soittimien äänet – niin ettei kukaan kuuntele enää yksittäistä
soitinta vaan jokainen kuulee vain sinfonian koko laajuuden, yksittäisten instrumenttien
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vivahteita ja koko musiikillisen täyteyden
Ap. t. 1:14
14. Nämä kaikki pysyivät – yhteisessä sopimuksessa, palavassa innossa, rakkauden hehkussa,
yhtenä sieluna, yhdessä ponnistellen ja kiirehtien täydessä sopusoinnussa – rukouksessa vaimojen
kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin, kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa – valmistaen sydämiä
Pyhässä Hengessä upottamiseen.
Ap. t. 2:1-3
1. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla – yhteisessä sopimuksessa,
palavassa innossa, rakkauden hehkussa, yhtenä sieluna, yhdessä ponnistellen ja kiirehtien täydessä
sopusoinnussa – vastaanottaakseen Isän lupauksen täyttymisen.
2. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen,
jossa he istuivat.
3. Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle.
Ap. t. 2:46-47
46. Ja he olivat alati, joka päivä – yhteisessä sopimuksessa, palavassa innossa, rakkauden hehkussa,
yhtenä sieluna, yhdessä ponnistellen ja kiirehtien täydessä sopusoinnussa – Jeesuksen
ilmestymiseksi palvellen toisiaan Pyhän Hengen voimassa – pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää
ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella,
47. kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä
niitä, jotka saivat pelastuksen.
•

on olemassa Pyhän Hengen voitelu, joka synnyttää homotymadon yhteyden – tämä voitelu
edeltää Pyhässä Hengessä ja tulessa upottamista – tämä voitelu puhdistaa sielut kaikista
ihmissuhdejännitteistä ja häiriöistä – jotta Pyhän Hengen voimakkain tuli pääsee
laskeutumaan – Isän täydellinen rakkaus ihmisiä kohtaan hallitsee tässä voitelussa

•

tämä voitelu on välttämätön edellytys että Pyhän Hengen tuli pääsee laskeutumaan
seurakuntaan – Jumala on säätänyt suurimman kirkkautensa ilmestymään rakkauden
ehyessä yhteydessä – Jeesus rukoili tätä ylimmäispapillisessa rukouksessaan

Joh. 17:20-23
20. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa
kautta uskovat minuun,
21. että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä
olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt.
22. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä,
niinkuin me olemme yhtä
•

opetuslapset eivät vielä olleet uudestisyntyneet eivätkä vastaanottaneet Pyhää Henkeä
sisimpäänsä – jumalallinen luonto ei ollut vielä syntynyt ja siksi Jeesus sanoi tulevassa
aikamuodossa että he olisivat yhtä

•

Jeesus antoi tämän kirkkauden opetuslapsille oman esimerkkinsä, voimatekojensa ja
opetuksensa kautta – Jeesus tiesi, että jotain ainutlaatuista oli syttynyt opetuslasten
sisimmässä, vaikka kirkkauden lupaus odotti vielä täyttymistään

•

Isän kirkkauden lupaus alkoi täyttyä opetuslasten uudestisyntymisessä – se lisääntyi kun
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Jeesus valmensi heitä Jumalan valtakunnan tuntemisessa 40 päivän ajan – ja opetuslapset
valmistivat sydämiään vastaanottamaan lopullisen kirkkauden 10 päivän rukouksessa
viipymisen kautta
23. minä heissä, ja sinä minussa - että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi,
että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut.
•

Pyhän Hengen tuli Jeesuksen sisimmässä oli Isän rakkauden ja yhteyden tuli – kun Pyhän
Hengen tuli täyttää sisimpäsi, olet yhtä Jeesuksen ja Isän kanssa – Isän kirkkaus loistaa
sisimmässäsi

•

opetuslasten täytyi vastaanottaa Isän rakkauden ja yhteyden tuli = homotymadon voitelu,
tulen yhteys, joka poistaa kaikki rakkauden yhteyden esteet – heidän tuli pystyä tähän ilman
Jeesuksen persoonallista läsnäoloa – koska Jeesuksen läsnäolo varmasti peitti ongelman –
rakkauden yhteys tarvittiin suurimman Pyhän Hengen tulen laskeutumiseksi

•

apostolien homotumadon / rakkauden yhteys Jeesuksen Taivaaseen astumisen jälkeen oli
edellytys Jerusalemin herätykselle – muuten ympärillä hallitseva demonisaatio olisi
hajottanut alkavan seurakunnan – niinkuin tapahtuu tänäkin aikana

Homotymadon yhteys on edellytys Pyhän Hengen vuodatukselle tänäkin päivänä
Ap. t. 4:23-31
23. Ja päästyään vapaiksi he menivät omiensa tykö ja kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja vanhimmat
olivat heille sanoneet.
24. Sen kuultuansa he – yhteisessä sopimuksessa, palavassa innossa, rakkauden hehkussa, yhtenä
sieluna, yhdessä ponnistellen ja kiirehtien täydessä sopusoinnussa – korottivat äänensä Jumalan
puoleen ja sanoivat: "Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on!
…...........
29. Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun
sanaasi;
30. ja ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän
Poikasi Jeesuksen nimen kautta."
31. Ja kun he olivat rukoilleet – yhteisessä sopimuksessa, palavassa innossa, rakkauden hehkussa,
yhtenä sieluna, yhdessä ponnistellen ja kiirehtien täydessä sopusoinnussa – vapisi se paikka, jossa
he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa
rohkeasti.
Ap. t. 5:12-16
12. Ja apostolien kätten kautta tapahtui kansassa monta tunnustekoa ja ihmettä; ja he olivat kaikki –
yhteisessä sopimuksessa, palavassa innossa, rakkauden hehkussa, yhtenä sieluna, yhdessä
ponnistellen ja kiirehtien täydessä sopusoinnussa – koolla Salomon pylväskäytävässä.
13. Eikä muista kukaan uskaltanut heihin liittyä, mutta kansa piti heitä suuressa kunniassa.
14. Ja yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat Herraan, sekä miehiä että naisia suuret joukot.
15. Kannettiinpa sairaita kaduillekin ja pantiin vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa edes
hänen varjonsa sattuisi johonkuhun heistä.
16. Myöskin kaupungeista Jerusalemin ympäriltä tuli paljon kansaa, ja he toivat sairaita ja
saastaisten henkien vaivaamia, ja ne kaikki tulivat parannetuiksi.
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Ap. t. 8:5-8
5. Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta.
6. Ja kansa otti – yhteisessä sopimuksessa, palavassa innossa, rakkauden hehkussa, yhtenä sieluna,
yhdessä ponnistellen ja kiirehtien täydessä sopusoinnussa – vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he
kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki.
7. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä; ja moni
halvattu ja rampa parani.
8. Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa.
Hajaannuksen voittaminen homotymadon voitelussa
•

apostolit olivat kokoontuneet Jerusalemiin ratkaisemaan Jumalan valtakunnan suuren
ilosanoman julistusta uhkaavan suuren hajaannuksen – messiaaniset juutalaiset alkoivat
vaatia pakanoitakin noudattamaan Mooseksen lakia (Apt 15. luku)

•

neuvonpidon tuloksena apostolit laativat kirjeen ja lähettivät sen mukana Paavalin,
Barnabaan, Juudan ja Siilaan poistamaan hämmennys Antiokian, Syyrian ja Kilikian
seurakunnissa

Ap. t. 15:24-26
24. Koska olemme kuulleet, että muutamat meistä lähteneet, joille emme ole mitään käskyä
antaneet, ovat puheillaan tehneet teidät levottomiksi ja saattaneet teidän sielunne hämmennyksiin,
25. niin me olemme – yhteisessä sopimuksessa, palavassa innossa, rakkauden hehkussa, yhtenä
sieluna, yhdessä ponnistellen ja kiirehtien täydessä sopusoinnussa – nähneet hyväksi valita miehiä
ja lähettää heidät teidän tykönne rakkaiden veljiemme Barnabaan ja Paavalin kanssa,
26. jotka ovat panneet henkensä alttiiksi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimen tähden.
•

on ilmeistä, että apostolit sisäistivät homotymadon yhteyden hengellisen merkityksen
kaikkien valheellisten ja hajottavien henkien kukistamiseksi tässäkin asiassa

Ap. t. 15:28-33
28. kirjeessä sanotaan: ”...sillä Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne
ole pantava enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät:
29. että kartatte epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta. Jos te
näitä vältätte, niin teidän käy hyvin. Jääkää hyvästi!"
30. Niin heidät lähetettiin matkalle, ja he tulivat Antiokiaan; siellä he kutsuivat koolle seurakunnan
ja antoivat heille kirjeen.
31. Ja kun he olivat sen lukeneet, iloitsivat he tästä lohdutuksesta.
32. Ja Juudas ja Silas, jotka itsekin olivat profeettoja, kehoittivat veljiä monin sanoin ja vahvistivat
heitä.
33. Ja heidän viivyttyään siellä jonkin aikaa veljet laskivat heidät rauhassa palaamaan niiden tykö,
jotka olivat heidät lähettäneet.
Ps. 133:1-3 Daavidin laulu
1. Katso, kuinka hyvää ja suloista on, että veljekset sovussa asuvat!
2. Se on niinkuin kallis öljy pään päällä, jota tiukkuu partaan – Aaronin partaan, jota tiukkuu hänen
viittansa liepeille.
3. Se on niinkuin Hermonin kaste, joka tiukkuu Siionin vuorille. Sillä sinne – HOMOTYMADON
VOITELUUN – on Herra käskenyt siunauksen, elämän, ikuisiksi ajoiksi.
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Sinä tarvitset homotymadon voitelun joukkojen kokoamiseksi
•

apostolinen voitelu on rakkauden voitelu – sen voitelun voimasta sinulla tulee olla kyky
ylittää ihmisten kaikki heikkoudet ja ongelmat sekä demoniset hyökkäykset sinua vastaan –
sinut on määrätty kasvamaan Jumalan uskoon vieraanvaraisuuteen ja rakkauden
ylenpalttisuuteen

•

sinun on määrätty elämään Isän rakkaudessa itseäsi ja muita kohtaan ja ylittämään
jatkuvasti omat sielusi änkyrät – et pura pimeyttäsi niiden ihmisten ylle, joita olet
varustamassa – vaan sinä nouset Pyhän Hengen voimassa johtajuuteen ja paimenuuteen,
jossa kykenet varustamaan ja palvelemaan muita

•

tulevassa herätyksessä me siirrymme paljon suurempaan kirkkauteen ihmissuhteidenkin
alueilla kuin nykyinen uskonnollinen rähjäkulttuuri edustaa – Isän rakkauden kirkkaus on
kirkkautta koko elämässä Jeesuksen nimessä

•

homotymadon voitelussa sinulla on kyky koota joukkoja Jeesuksen kohtaamiseen –
homotymadon voitelussa olet vahva vaikuttaja apostolisessa tiimissä – homotymadon
voitelussa sinä nouset johtamaan apostolista tiimiä

•

Isän rakkaus ja anteeksiantamus on homotymadon voitelua johtava kirkkaus –
homotymadon voitelu on sisäistä puhtautta traumaattisuudesta ja sielun vääristymistä

1. Kor. 13:1-3
1. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelten kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin soiva
vaski ja helisevä kulkunen.
2. Ja vaikka minulla olisi profetoiminen ja tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka
minulla olisi kaikki usko, että vuoria siirtäisin, mutta minulla ei olisi rakkautta, en ole mitään.
3. Ja vaikka jakelisin kaikki varani ravinnoksi ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta
minulla ei olisi rakkautta, en mitään hyötyisi.
•

Paavali oli Jeesuksen kutsuma, varustama ja asettama apostoli – hän oli käytännössä
toteuttamassa Jeesuksen palvelutyötä – Jumalan valtakunnan opettamista, julistamista ja
demonstroimista

•

Paavali oli sisäistänyt Isän rakkauden kriittisen merkityksen ihmisten kohtaamisessa ja
palvelemisessa – hänen opetuksensa rakkaudesta tarkoittaa seurakuntaa – se ei ole
ensisijaisesti tarkoitettu huoneentauluksi makuuhuoneissa

1. Kor. 13:4-8
4. Rakkaus on pitkämielinen, lempeä; rakkaus ei ole kateellinen; rakkaus ei kerskaa, ei pöyhkeile,
5. ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei tule katkeraksi, ei ajattele pahaa,
6. ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden kanssa;
7. kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kestää.
8. Rakkaus ei koskaan katoa. Mutta profetoimiset katoavat ja kielet lakkaavat ja tieto katoaa.
•

Taivaassa ei profetoida eikä puhuta kielillä, koska siellä tunnetaan Hengen kautta kaikki ja
koko ajan peittämättömällä tavalla.
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Voideltu teissä, kirkkauden toivo – suuri päämäärä minuudellemme
•

Jeesuksen minuus oli Isässä – Hänen ei tarvinnut tuoda esille itseään – Hänen yhteytensä
Isään oli lujittunut kattamaan koko ajan Hänen ajatusmaailmansa, tietoisuutensa ja
alitajuntansa

•

Jeesuksen minuus Pelastajana, Lunastajana, Parantajana, Vapauttajana ja Uhrikaritsana
hallitsi Hänen ajatuksiaan, toimintatapojaan, tavoitteitaan ja ihmisten kohtaamista

•

kun Jeesus kohtasi ihmisiä heidän olotilastaan riippumatta – Hän katsoi heitä Pelastajana,
Lunastajana, Parantajana, Vapauttajana ja Uhrikaritsana – Hän ei voinut moittia, syyttää,
rankaista, painaa alas, pilkata, häpäistä, orjuuttaa, pettää, hyväksikäyttää, vahingoittaa –
nämä vaihtoehdot eivät olleet Hänen sisimmässään ollenkaan

•

Isä oli lähettänyt Jeesuksen ratkaisemaan ihmisen Jumalasta eroon joutumisen ongelmat ja
seuraamukset – Jeesus ei etsinyt ratkaisua ihmisestä vaan Hän itse oli ratkaisu

•

Jeesuksen seuraajina meidät on kutsuttu samaan minuuteen ja ajatteluun – Jeesuksen kanssa
sinä olet kutsuttu katsomaan ihmisiä Jeesuksen silmin ja tuomaan heille ratkaisuja
Jeesuksen ilmestymisen ja pimeyden kukistumisen kautta – puhdistu sielunvihollisen
turmelemasta luonteesta kokonaan ja omista Jeesuksen mieli ja luonne

•

meidän ei tule esittää itseämme ratkaisuna, mutta Jeesuksen läsnäolo ja kosketus Pyhässä
Hengessä on ratkaisu ihmisille joita palvelemme – Jeesus meissä katsoo ihmisiä
Pelastajana, Lunastajana, Parantajana, Vapauttajana ja Uhrikaritsana – ja me katsomme
ihmisiä Hänen lunastuksensa kautta

•

Jeesuksessa emme voi katsoa ihmisiä syyttäjänä, katkerana, vihassa, hylkäämisessä,
orjuuttamisessa, hyväksikäyttämisessä, vahingoittamisessa – vaan me katsomme jokaista
Jeesuksen pelastustyön kautta – me julistamme Jeesusta Pelastajana, Lunastajana,
Parantajana, Vapauttajana ja Uhrikaritsana ja uskomme ihmisten puolesta Hänen ilmestyvän
heille

•

hylkää jo pimeyden luonto ja alaikäisyys – astu Jeesuksen minuuteen, Isän rakkauteen,
Pyhän Hengen kirkkauteen ja voimaan

Julistuksesi:
•

Rakas Jeesus, minä hylkään kaikki sisäiset traumani, haavani ja demoniset painostukset –
haluan omistaa homotymadon voitelun!

•

Rakas Jeesus, auta minua tulemaan upotetuksi Sinuun Pyhässä Hengessä ja tulessa! Kiitos
Jeesus!

