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PYHÄN HENGEN VOITELU
OSA 3
Seppo Välimäki
12.2.2017
c/o Hilpinen
Miksi uskovat alkavat hinkua Taivaaseen ennen aikojaan?
•

miksi ihmiset alkavat hinkua Taivaaseen uskoon tultuaan vaikka Taivasten valtakunta on
laskeutumassa heidän sisimpäänsä TÄSSÄ JA NYT Pyhässä Hengessä

•

koska ihmisille julistetaan lain kirousta ja he tulevat yhä enemmän tuntemaan syntisyyttään,
vikojaan, ongelmiaan – he joutuvat traumojensa ja demoniensa kanssa umpikujaan – ennen
uskoontuloa kaikki meni paremmin!

•

koska ihmisille EI OLE JULISTETTU Jumalan valtakunnan ilosanomaa todellisessa Pyhän
Hengen voimasssa vaan ainoastaan Taivaaseen pääsemisen ilosanomaa sielullisessa
voimassa – tuonpuoleinen on ainoa toivo

•

koska ihmiset eivät tunne Pyhän Hengen tulen voimaa – heillä on väärä käsitys Jeesuksen
pelastavasta voimasta ja Isän rakkaudesta – kompromissielämä saa jatkua eikä usko nouse
omistamaan sitä, minkä Jeesus on lunastanut pelastetuille

•

mutta kun ihmisille julistetaan Jeesuksen valtaherrauden ilosanomaa Pyhän Hengen ja tulen
voitelussa – niin Jeesukselle ja Pyhälle Hengelle antautumisen kautta ihminen vapautuu
demonien orjuudesta, pääsee lisääntyvään Pyhän Hengen voimaan ja kirkkauteen –
saavuttaa elämänsä tarkoituksen Jeesuksen seuraajana – ja täyttää Jumalan hänen elämälleen
antaman tarkoituksen

Vapautumista ja sisäistä parantumista hallitsevia Jumalan valtakunnan totuuksia
Luuk. 4:18-21
18. "Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia
köyhille; hän on lähettänyt minut parantamaan sydämeltään (=minuudeltaan, mieleltään,
ajatusmaailmaltaan, tunteiltaan, unelmiltaan, muistikuviltaan, alitajunnaltaan) särjettyjä,
saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen,
19. saarnaamaan Herran otollista vuotta".
20. Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui; ja kaikkien synagoogassa
olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt.
21. Niin hän rupesi puhumaan heille: "Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän
korvainne kuullen".
•

tämä oli Jeesuksen palvelunäky – jonka Isä oli Hänelle antanut – meillä Jeesuksen
seuraajina tulee olla sama näky, sama tärkeysjärjestys, sama päämäärä ja sama voitelu

Joh. 8:31-32
31. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun sanassani
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(logos = siinä mitä olen sanonut, minun ajattelutavassani, minun aikomuksissani / opissani /
päämäärässäni), niin te totisesti olette minun opetuslapsiani;
32. ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi".
•

Jeesus on totuus – Jeesus tekee meidät vapaiksi vastaanottamaan Pyhää Henkeä, Jumalan
yhteyden, Hänen persoonallisuutensa, palvelutyönsä ja elämän Jumalan valtakunnassa =
totuus

Joh. 16:7-11
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.
8. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion:
•

”... Hän vakuuttaa maailman Jumalasta eroon harhautumisesta, Jeesuksen ja Isän
oikeudenmukaisuudesta ja tuomiosta pimeyden valtoja vastaan....”

9. synnin, koska he eivät usko minuun – ehdottomalla luottamuksella (Jumalan usko);
10. vanhurskauden, koska minä menen Isän tykö, ettekä te enää minua näe;
11. ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu.
•

Pyhä Henki antaa Jumalan uskon – Pyhä Henki ilmaisee Jeesuksen vanhurskauden ja
Hänen palvelutyönsä – että vain Jeesuksen kautta voidaan mennä Isän luokse – Pyhä Henki
osoittaa tuomion kaikkia demoneja ja niiden tuhotöitä vastaan – ja ajaa ne ulos kun
ihminen irtisanoutuu niistä ja käskee ne ulos Jeesuksen nimessä

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

vapautumisen ja parantumisen edellytys on tunnustaa suullaan vihollisen työ omassa
elämässään ja lausua sille tuomio Jeesuksen nimessä sekä irtisanoutua siitä Jeesuksen
nimessä

•

pimeyden teot omassa elämässsä ovat
◦ 1) ensin lapsuudessa vastaanotetut vääryyden kosketukset ja
◦ 2) sitten aikuisuudessa itse valitut pimeyden orjuudessa toteutetut vääryydet sekä
◦ 3) muiden ihmisten kautta tulleet vääryyden hyökkäykset –
◦ 4) ja niistä johtuneet traumat, sairaudet, onnettomuudet, tuhoutumiset

•

Jumalan valtakunnan yleiset totuudet ohjaavat sielua puhdistumiseen ”karheista demoneista”
– se alkaa vääryyden tietoisesta tunnistamisesta, tunnustamisesta ja hylkäämisestä –
elämäntapojen muuttumisesta

•

Pyhä Henki johtaa vapautumisen ja sisäisen parantumisen täyteen kirkkauteen – alitajuntaa
myöten – aina on tila suuremmalle kirkkaudelle, koska Jumalan kirkkaus on rajaton
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•

ilman Pyhälle Hengelle antautumista ihminen ei pääse sisäisen parantumisen prosessiin
ollenkaan – koska tarvitaan antautuminen Jumalalle ja Isän rakkauden ilmestyminen ja
tunteminen, jotta sielu uskaltaa tunnustaa ja kohdata kaikkein kipeimmät ja peitetyimmät
haavoittumiset – ja tarvitaan ilmestystieto mitä tarvitsee käsitellä ja kuinka se tapahtuu

Joh. 16:13-15
13. Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän
puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille
julistaa.
14. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.
15. Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja
julistaa teille.
Mitä on sydämeltään särkynyt ihminen Jumalan näkökulmasta?
•

sydämeltään särkynyt ihminen = minuudeltaan, mieleltään, ajatusmaailmaltaan, tunteiltaan,
unelmiltaan, muistikuviltaan, alitajunnaltaan särjetty ihminen – minkä vaikutuksesta hän on
myös ruumiillisesti ja elämän hallintansa sekä elämänsä tarkoituksen toteuttamisessa
särkynyt

•

esimerkki täysin ehyestä ihmisestä oli Jeesus Voideltuna = persoonallisuus, jossa ilmeni
täydellinen hengen, sielun ja ruumiin eheys, viattomuus, loukkaamattomuus

•

Jeesuksen Voidellun eheys ilmeni siinä, että
Pyhä Henki oli täydellisesti Hänen kanssaan ja suojasi Hänet
Jeesus toimi täydellisesti yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa
Jeesus oli Isässä ja Isä oli Hänessä rakkaussuhteessa
Jeesuksen auktoriteetti oli täydellinen Isän täydellisen yhteyden
Jeesuksen koko elämä – henki, sielu, ruumis, palvelutyö, talous, ihmissuhteet – oli
kirkkaudessa ja tyydytetty Isän rakkauden kautta
◦ Jumalan Isän rakkaus, Pyhän Hengen ilmestys ja Jumalan usko hallitsivat Häntä
◦
◦
◦
◦
◦

•

Jeesuksen lunastustyö on tehnyt meille mahdolliseksi tavoitella ja omistaa Hänen
minuuttaan, Hänen elämänsä kaltaista yhteyttä Isään, Hänen palvelutyötään – Pyhän Hengen
tulessa upottaminen johtaa meidät tähän – synnyttää meihin sama eheys, sama voitelu, sama
päämäärä ja tarkoitus kuin mitä Jeesuksella Voideltuna oli

Jes. 61:1-4
1. Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa
nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja
kahlituille kirvoitusta,
2. julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme hyvityksen päivää, lohduttamaan
kaikkia murheellisia,
3. panemaan Siionin murheellisten päähän – antamaan heille – juhlapäähineen tuhkan sijaan,
iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan, ja heidän nimensä on oleva
"vanhurskauden tammet", "Herran istutus", hänen kirkkautensa ilmoittamiseksi / julki tuomiseksi.
4. Ja he rakentavat jälleen ikivanhat rauniot, kohottavat ennalleen esi-isien autioituneet asuinpaikat;
ja he uudistavat rauniokaupungit, jotka ovat olleet autiot polvesta polveen.
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•

sydämeltään särjetty ihminen = Jumalasta erossa elävä henki, sielu ja ruumis
◦ ei näe Jumalan rakkautta, Jumalan kirkkautta, Jumalan hyvyyttä – vastustaa Jumalaa
◦ ei jaksa uskoa Jumalan siunauksiin eikä vastaanottaa niitä
◦ ei osaa välittää muille Jumalan rakkautta
◦ ei jaksa nousta siihen elämän tarkoitukseen, minkä Hän on ihmiselle luonut
◦ on sielunvihollisen kiusaamisen, hyväksikäytön, orjuutuksen ja ryöstön kohteena
◦ on tuhoutunut ruumiissaan, elämänhallinnassaan ja tarkoituksensa toteuttamisessa

•

=> särkynyt sydän = Jumalasta erossa elävä sisäinen ihminen (henki + sielu) johtaa ihmisen
kuolemaan ja katoamaan pimeyteen – koska pimeyden valtakunta on hänen sisimmässä
osassaan

•

särkynyt sydän tarkoittaa ihmisen hengen ja sielun tuhoutumista niin, ettei Jumalan
valtakunta pääse sitä hallitsemaan vaan pimeys hallitsee ihmisen elämää – vaikka ihmisen
henki – ja sen kautta koko elämä kuoleman jälkeen – pelastuu Jumalan yhteyteen
uudestisyntymisessä, ihmisen sielussa oleva traumaattisuus painaa uskovan elämää alas eikä
hän saavuta rauhaa, iloa eikä vanhurskautta Pyhässä Hengessä

•

särkyneellä sydämellä ihminen ei saa myöskään Jumalan parantavaa voimaa ruumiiseensa
ja muuhun luonnolliseen elämäänsä – koska ei ole uskon voimaa omistaa Pyhän Hengen
läsnäoloa ja vaikutusta

•

särkynyt sydän elää orvon minuudessa ja ongelmissa – minä itse ajattelussa –
tappioelämässä, suorituspaineissa, demonisissa valheissa ja orjuuksissa – vihan ja
riivaajahenkien inspiroimana – epäuskon tilassa Jumalan vastustajana

•

sairaudet, vammat, raihnaudet särkevät ihmisen sydäntä lisää ja synnyttää vastustusta
Jumalaa kohtaa – vaikka toisaalta ihminen totuttaa itsensä olotilaansa ja etsii parantumista
Jumalalta – sisäinen ahdistus ja masennus painaa elämää alas

•

tästä tilasta pelastumiseen tarvitaan Jeesuksen vastaanottaminen sielun ja mielen
syväkerroksiin – hänen pelastava ja uutta luova kosketuksensa, joka poistaa pimeyden
valtakunnan hänen sisimmästään – jotta Pyhä Henki voi synnyttää Jumalan valtakunnan
hänen sisimpään osaansa

•

vasta kun sisäisen ihmisesi eheytyy, sinä tulet kykeneväksi toimimaan yhteistyössä Jumalan
kanssa niinkuin Hän on tarkoittanut – Pyhä Henki pääsee parantamaan sinut ja
uudistamaan koko elämäsi

•

voi olla, että erityinen orpouden tai demonisaation trauma on johtanut sinua etsimään apua
Jeesukselta – kyllä Jeesus haluaa antaa sinulle kyvyn selviytyä elämässäsi mutta

•

Jumalan tarkoitus sinussa on korkeampi kuin inhimillisen lääketieteen ja psykologian
tarkoitus ja kyky – Jumala haluaa vapauttaa sinusta esiin Jeesuksen voidellun olemuksen ja
palvelutehtävän – se on yliluonnollinen muutos mutta se vasta on elämäsi täyttymys!!

•

itsetyytyväiset, selviytymiskykyiset eivät useinkaan etsi Jeesusta, koska heillä on
vertaamisen kautta ikäänkuin paremmuuden todistus – janoiset, köyhät, sairaat etsivät apua
ja heille on Jumalan valtakunta Jeesuksen nimessä!
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Pyhässä Hengessä ja tulessa upottamisen merkitys SYVÄPARANTUMISESSA
•

niin kauan kun uskova on antautunut vain vähän Pyhälle Hengelle hän voi elää
kompromissielämää – hän voi säilyttää vanhaa elämäänsä samalla kun saa hiukan Pyhän
Hengen nostetta elämäänsä – mutta hänen henkensä eikä Jumalan Henki hänessä tule
koskaan tyydytetyksi – eikä hän saa läpimurtoa sielunsa syvemmistä traumoista – vaan
joutuu elämään tappiolla joillain elämänsä alueilla

•

mutta kun Pyhän Hengen tuli kohtaa ihmisen hengen, sielun ja ruumiin, tulee ilmi uusi
Jumalan valtakuntaan vapautettu elämä – ”...ruumenet Hän polttaa sammumattomassa
tulessa....” – tämä on tarkoitettu tapahtumaan täällä maan päällä Jeesuksen vastaanottamisen
seurauksena

•

sisäisessä parantumisessa on helppo käsitellä sielun tiedostamia asioita – mutta nämä ovat
sisäisen parantumisen kannalta vain jäävuoren huippu – syvimmät ja elämää vahvimmin
sitovat voimat tulevat alitajunnasta, tunne-elämän ja muistin syväkerroksista

•

vain Pyhässä Hengessä ja tulessa upottaminen johtaa sielun syväkerroksen puhdistumiseen
ja parantumiseen – kompromissielämä loppuu ja alkaa uusi elämä Pyhän Hengen tulessa,
Isän rakkaudessa, vapaudessa, vanhurskaudessa, rauhassa ja ilossa

Minuuden muuttuminen pelastuksen syvenevän vastaanottamisen kautta
•

vapautumisen ja sisäisen parantumisen päämäärä on synnyttää ihmiseen Jumalan pojaksi
otetun minuus – hengen voima, sielun puhtaus, Pyhän Hengen täyteys ja Jeesuksen
palveluvoitelu – ”Voideltu teissä, kirkkauden toivo” tulee ilmi

Pelastettu
Joh. 10:9: Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä
sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen.
•

hengen uudestisyntymisen kautta ihminen pääsee sisälle – Jumalan yhteyteen – siitä alkaa
uusi Jumalan valtakunnan kasvu – jatkuva uusi luomistyö

Opetuslapsi
Joh. 8:31-32
31. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun sanassani, niin
te totisesti olette minun opetuslapsiani;
32. ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi".
•

Jeesuksen opetusten vastaanottaminen tekee pelastetusta opetuslapsen – Hänen Sanansa
vapauttaa ihmisen ottamaan vastaan Pyhää Henkeä ja pelastuksen ulottuvuuksia lisää

Ystävä
Joh. 15:14-15
14. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä.
15. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee; vaan
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ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut Isältäni.
•

Jeesus julisti opetuslapsille uuden aseman Hänen ystävinään – Jeesus oli täyttänyt
tehtävänsä Voideltuna ja nyt Hän ottaa Uhrikaritsan aseman – Hän asettuu täydellisesti
meidän alimpaan asemaamme – ystävänämme – synnin orjuudessa – lunastaakseen meidät
synnin ja kuoleman lain alta

•

pidätkö sinä itseäsi Jeesuksen palvelijana – joka suorittaa elämää, uskoa ja palvelutyötä
Jeesukselle saadakseen palkan – vai Jeesuksen ystävänä, jolla on valtavan syvällinen
rakkaussuhde, avoin ja herkkä vuorovaikutussuhde ilmestyksen hengessä – pidätkö Jeesusta
ystävänäsi, joka on tullut täysin samalle tasolle sinun kanssasi?

•

Jeesus on jo valinnut meidät ystävikseen – Hän on jo ystävä meille – mutta me astumme itse
siihen ystävän asemaan kun kuulemme Hänen Sanansa ja teemme sen mukaan – asetamme
elämämme Jumalan valtakunnan järjestykseen Pyhässä Hengessä

Veli / sisar = Jumalan lapsi
Joh. 20:17. Jeesus sanoi hänelle: "Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö;
mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän
Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö".
•

ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus nopeasti korottaa opetuslapset ystävän asemasta Hänen
veljensä / sisarensa asemaan = Jumalan lapsen asemaan – tämä asema tulee mahdolliseksi
vain uudestisyntymisen kautta

•

Jeesus sanoo sinullekin: ”Olen kuolemani kautta ostanut sinut vapaaksi pimeyden vallasta.
Olen murtanut synnin ja kuoleman lain sinua vastaan ottamalla päälleni sinun
rangaistuksesi. Olen luovuttanut elämäni Voideltuna Ihmisen Poikana sinulle ja antanut
sinulle uuden elämän rakkaan Isäni ja Minun yhteydessäni. Isä on uudestisynnyttänyt sinut
Hänen uuteen suunnitelmaansa, Hänen lapsekseen ja Minun sisarekseni ja veljekseni
ikuisesti!”

•

Jeesus katsoo sinua nyt Isän lapsena, saman perheen jäsenenä – Hän näkee sinussa Isästä
tulleen DNA:n, joka tulee ilmi Pyhän Hengen voiman kautta – katso sinäkin Jeesusta
Voideltuna isona veljenäsi, jossa näet esikuvasi, tavoitteesi, uuden elämäsi

•

katso Jeesusta samanaikaisesti Isän valtaistuimella Kuninkaana ja Jumalanasi, rakkaanasi
joka valtaa sisimpäsi, joka yliluonnollisella tavalla kantaa Isän perintöä niinkuin sinäkin –
Hän Jumalana ja sinä Hänen yhteydessään seuraten Häntä

•

säilytä sydämessäsi samanaikaisesti pelastetun, Jeesuksen opetuslapsen, Jeesuksen ystävän
ja Jeesuksen veljen / sisaren = Jumalan pojan / sisaren identiteetti – sillä olet vasta matkalla
kohti täydellisyyttä

Jumalan poika = Jeesuksen palvelutyön jatkaja = Jeesuksen perinnön haltija
Gal. 4:3-7
3. Samoin mekin; kun olimme alaikäisiä, olimme orjuutetut maailman alkeisvoimien alle.
4. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen,
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5. lunastamaan lain alaiset, että me täysin omistaisimme pojaksi otetun aseman.
6. Ja koska te olette poikia (uios), on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa (uios)
Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!"
7. Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan poika (uios); mutta jos olet poika (uios), olet myös
perillinen Jumalan kautta.
Syväparantuminen Jumalan Isän rakkauden tulessa
•

syväparantuminen tapahtuu yhä voimakkaammassa Jumalan Isän henkilökohtaisessa
kohtaamisessa – Hänen yhteydessään, sisällään, vaikutuksessaan – koska vain Pyhä Henki
voi koskettaa ihmisen hengen ja sielun kätkettyjä alueita – sekä tuoda parantumisen ihmisen
ruumiiseen
◦ 1) Jumalan Isän rakkauden kosketuksessa – sydän avautuu ja uskaltaa kohdata
kipeimmät asiat elämässä,
◦ 2) Pyhän Hengen ilmestystiedon ja profeetallisen palvelutyön kautta – ilmestystieto
paljastaa mistä on kysymys
◦ 3) Jumalan uskon kautta – omistaa vapautuminen demonisaatiosta ja ehetynyt minuus
jeesuksessa
◦ => tapahtuu hengen vahvistuminen, sielun eheytyminen, koko minuuden ja elämän
uudistuminen ja muutos

1. Piet. 2:25: Sillä te olitte "eksyksissä niinkuin lampaat", mutta nyt te olette palanneet sielujenne
paimenen ja kaitsijan (Jeesuksen) tykö (yhteyteen, Hänen pelastuksensa sisälle ja voiman
vaikutukseen Pyhässä Hengessä) – jonka kautta teillä on yhteys Isään.
•

me avaamme itsemme nyt suuremmalle Pyhän Hengen kosketukselle kuin koskaan –
vastaanotamme suuremman Jeesuksen ilmestymisen elämäämme kuin koskaan

•

kun Pyhä Henki koskettaa, sinäkin koet erilaisia manifestaatioita – älä pelkää, älä ihmettele
– se on syväparantumista Pyhän Hengen voimassa – anna jokaisen kohdata Pyhää Henkeä
rauhassa!

•

tämä kokoussarja tähtää Pyhän Hengen voitelussa tapahtuvaan sisäisen ihmisen
parantumiseen Jumalan yhteydessä – päämääränä Jeesuksen ilmestyminen sinun elämässäsi
– niin että voit siirtää tämän voitelun toisille

•

me olemme Pyhän Hengen vuodatuksen, vapautumisen, parantumisen ja uuden luomistyön
ilmapiirissä – Jeesuksen uusi kosketus laskeutuu sinuun ja sinun yllesi juuri nyt ja tästä
eteenpäin – lisääntyvästi!

•

sitä myöten kun Jumalan valtakunnan totuudet valtaavat sieluasi, Pyhä Henki pääsee yhä
syvemmälle vapauttamaan, parantamaan ja uudistamaan sinua – läpimurto tulee Jeesuksen
nimessä!
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Julistuksesi:
•

Rakas Jeesus, avaan sydämeni salaisen kammiot sinun puhdistettavaksesi ja
parannettavaksesi – antaudun sinulle kokonaan!

•

Rakas Jeesus, anna minulle uusi usko sisäiseen parantumiseeni, vapautumiseeni ja elämäni
uudistumiseen Pyhän Hengen voimassa ja voitelussa!

•

Jeesuksen nimessä tuomitsen, hylkään ja irtisanon kaikki sielussani vaikuttavat traumat,
demonisaatiot, pimeyden valheet ja vaikutukset ja otan vastaan Sinun kirkkautesi!

•

Tule Pyhä Henki ja täytä minua niin että kaikki tämä tapahtuu Jeesuksen nimessä!

Orpouden trauman voittaminen = alitajunnan uudistaminen Jumalan yhteyteen
•

hengen uudestisyntymisen kautta ihmiselle tulee hengen todistus Jumalan yhteydestä –
Jumalan Henki meidän henkemme kanssa todistaa, että me olemme Jumalan lapsia – mutta
sielun alitajunta ei anna tätä todistusta ilman syväpuhdistusta

•

pimeyden voimat nostavat alitajunnastamme esiin tuntemattoman määrän Jumalan yhteyttä
vastustavia väitteitä – mielen uudistamisen päämäärä onkin saada alitajunta ilolla
yhtymään Jumalan lakiin 24/7 periaatteella

•

nykyään ymmärretään, että yli 90% ihmisen elämää johtavista aivotoiminnoista ovat
alitajuisia – tietoisuuden ulkopuolella – alitajuiset toiminnot ovat automatiikkaa, jonka
vuoksi ihmisen ei tarvitse käyttää tietoista pohdiskelua jokaiseen toimintoonsa

•

alitajunta muodostuu lapsesta alkaen kaikesta siitä vaikutuksesta, mikä tulee näkyvästä
maailmasta ja demonien vaikutuksesta – koska hengen ja sielun kehittymättömyyden kautta
lapsi on hyvin suojaton eikä voi olla uudestisyntynyt ja Pyhän Hengen suojassa

•

ainoastaan Jeesus kasvoi täydellisessä Pyhän Hengen suojassa Voidellun palvelutehtävään
asti – Hän olikin Jumalan Isän uusi luomistyö viimeinen, lopullinen ihminen – HÄN SYNTYI
JA KASVOI ISÄN KIRKKAUDEN SUOJASSA – ei tämän maailman orjuuden alla

•

alitajunta toimii assosiaatioiden, tilannemuistikuvien, kokemusten, tunnelatausten,
varhaisten käyttäytymismallien, demonisten hyökkäysten, äitisuhteen, isäsuhteen, kodin
ilmapiirin perustalta – ei varsinaisen tiedon tai logiikan perusteella

•

Jumalasta erossa elämisen alitajuinen vaikutus sielussasi on suurempi ongelma kuin
uskotkaan – se on kaikkien ongelmiesi juuri ja ratkaisun este - vain Pyhässä Hengessä
upottaminen kukistaa loppujen lopuksi tämän linnoituksen

•

ihmisen alitajunnasta nousevat vaikeimmin voitettavat Jumalaa vastustavat väitteet –
Jeesuksen julistus ”AJATELKAA TOISIN JA KÄÄNTYKÄÄ” tarkoittaa erityisesti alitajuntaa

•

meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset ja siksi ne ovat voimalliset kukistamaan myös
alitajunnasta nousevat vastaväitteet
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Sinun hengelliset sota-aseesi alitajuntasi puhdistamiseen:
◦ usko ja omista Jeesuksen täydellinen pelastustyö – hylkää pimeys ja antaudu Jeesukselle
◦ vastaanota Pyhän Hengen ilmoittamaa totuutta Jumalan valtakunnan periaatteista
sieluusi, tietoosi, ymmärrykseesi
◦ upotuskaste Jeesuksen nimeen kukistaa voimakkasti sielun linnoituksia ja raivaa tilaa
Pyhän Hengen kosketukselle
◦ anna Pyhän Hengen puhua sinulle uutta ilmestystä, ota se vastaan ja antaudu
muutokseen
◦ tuomitse ja hylkää Pyhän Hengen valaisemana / uskon vakuuttuneisuudella kaikki
pimeys, väärät uskomukset ja ajatusrakennelmat
◦ julista itsellesi ja opeta muille Jumalan valtakunnan uutta elämäntapaa
◦ harjoita uuden ilmestyksen mukaista elämää ja hylkää vanha elämäntapa
◦ antaudu jatkuvasti lisää Pyhässä Hengessä upotettavaksi
◦ aseta Jeesuksen minuus, elämä ja palvelutyö omaksi päämääräksesi
•

sielullisen uskonnollisuuden muuttuminen Pyhän Hengen ja uudestisyntyneen hengen
johtamaksi ilmestystiedossa elämiseksi on sielun ytimet ja ulkoisen elämän järisyttävä
muutos ja syväparantuminen – demoniset vastustajat ovat väistyneet

•

silloin voit käyttää Taivasten valtakunnan avaimia häiriöttömästi kaikkeen Jeesuksen
pelastustyön julistamiseen ja ilmitulemiseen

Julistuksesi:
•

Jeesuksen nimessä irtisanoudun kaikesta tietoisesta ja tiedostamattomasta pimeyden
vaikutuksesta sielussani!

•

Rakas Jeesus, anna minulle ilmestyksen ja viisauden henki niin, että voin erottaa väärän,
hyljätä sen ja omistaa totuuden sekä hallita elämääni totuudessa!

Isän kirkkauden näkeminen hengen kautta
Joh. 14:23
23. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun
Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan pysyvästi.
•

Tämä on Jeesuksen lupaus siitä, että Isän kirkkauden näkeminen kuuluu sinun pelastukseesi
– sinun ei tarvitse yrittää tavoittaa Isän kirkkautta, vaan Isän kirkkaus tavoittaa sinut
Jeesuksen nimessä!

Jumalan valtakunnan näkeminen / erottaminen ei tarkoita vain
•

profeetallisten kirjoitusten ymmärtämistä – kykyä nähdä, kuulla, tuntea, maistaa, haistaa
Pyhän Hengen ilmestymistä – kykyä vastaanottaa / välittää Pyhän Hengen lahjoja –
parantumisia, tiedon sanoja, Jumalan voiman vaikutuksia, protetioita, kielten selittämisiä,
hengellistä erottamista

•

vaan se tarkoittaa Jeesuksen ja Isän kirkkauden näkemistä ja omistamista Pyhän Hengen
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kautta omassa hengessäsi – tämän kirkkauden tulee olla silmiesi edessä ja tietoisuudessasi
kaikkea muuta korkeammalla ja voimakkaampana
•

kun näet ja omistat Isän kirkkauden hengessäsi, Jeesuksen tuli palaa sinussa – tämä on se
tuli, jota Jeesus tuli heittämään – tässä tulessa Jeesus eli ja palveli Voideltuna

Luuk. 12:49: Tulta minä tulin heittämään maan päälle; ja se mitä minä tahdon on, että se jo olisi
syttynyt!
•

Jeesuksella Voideltuna oli Isän kirkkauden tuli sisimmässään – Hän näki, tunsi, koki ja
omisti Isän kirkkauden todellisuuden, Hänen rakkautensa, kaikkivaltiutensa,
rajoittamattoman jumaluutensa – henkensä ilmestyksen kautta – tämän saman Isän
kirkkauden tulen Jeesus vuodattaa kaikkien omiensa sydämiin

•

anna sinun näkysi lepattavasta kynttilänliekistä KASVAA Jumalan Isän rajattoman
rakkauden ja voiman tulihehkun näkemiseksi ja omistamiseksi Pyhän Hengen kautta

•

Jumalan valtakuntaan näkeminen johtaa Jeesuksen valtakunnan omistamiseen = sinä näet
Jeesuksen kautta ja ilmestyksen hengessä Isän kirkkauden tulenhehkun, rakkauden,
käsittämättömän voiman, viisauden, katoamattoman elämän, kaikkivaltiuden – Pyhä Henki
johtaa sinut omistamaan tämän

Julistuksesi:
•

Rakas Jeesus, avaa minun henkeni silmät, korvat ja ymmärrys näkemään Sinun ja Isän
kirkkautta!

•

Rakas Jeesus, otan vastaan sen tulen, jota Sinä tulit heittämään maan päälle, kiitos Jeesus!

Rakkaussuhde Jumalan kansssa
•

syväparantuminen tapahtuu yhdessä rakkaussuhteen kehittämisen kanssa Pyhässä
Hengessä

•

Jumalan valtakunnan totuudet johtavat tähän – mutta lopulta tämä pelkistyy Pyhän Hengen
vastaanottamiseen ja Pyhän Hengen voitelun alla elämiseen

•

kaikki mitä olemme rukoilleet ja julistaneet tässäkin kokoussarjassa tarvitsee täyttymyksen,
läpimurron, manifestaation – Pyhä Henki tarvitaan toteuttamaan tämä

•

Pyhä Henki on tullut sinuun synnyttämään sinulle syväkiintymyssuhteen Jeesuksen, Isän ja
Pyhän Hengen kanssa – kun sinulle tulee syväkiintymyssuhde Isän rakkaudessa Hänen
kanssaan – et voi toteuttaa pimeyttä lähimmäisiäsi kohtaan – vaan haluat tuoda ilmi Isän
kirkkautta

•

tulee uusi Pyhän Hengen vuodatuksen aalto – kaikkia edellisiä suurempi ja läpimurtavampi
– herätyksen aallon viivästyminen ei johdu profeetallisten julistusten puutteesta – vaan siitä,
että Herra ei ole löytänyt riittävästi sellaisia ihmisiä, jotka antautuisivat Pyhässä Hengessä
ja tulessa upottamiseen
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•

kaikki mitä tähän mennessä on tapahtunut on vain valmistautumista – demoneista
vapautuminen, sisäinen parantuminen, uskonnollisuudesta vapautuminen

•

sinä olet luotu elämään luonnollisten aistien ja resurssiesi kautta luonnollisessa maailmassa
– sinä olet myös luotu elämään hengellisten aistiesi ja resurssiesi kautta Pyhän Hengen
maailmassa

•

hengelliset resurssisi ovat: uudestisyntynyt henkesi, uudistunut mielesi, Pyhä Henki sinun
hengessäsi, Jumalan valtakunnan ilmestystieto ja totuus sielussasi, elämääsi johtava
Jeesuksen motivaatio = Jeesuksen ilmesystieto, Jumalan rakkaus, Jumalan usko

•

hengellisten resurssiesi tulee voittaa luonnolliset resurssisi jotta voisit elää ja palvella
Jumalan valtakunnassa

•

Pyhä Henki tekee kaiken sen, mitä olet koko ikänäsi Hänen tahdossaan rukoillut – syy miksi
jokin asia ei ole toteutunut on siinä, ettet ole riittävästi antautunut Pyhälle Hengelle, jotta
Hänen kirkkautensa olisi voinut koskettaa elämääsi

Rakkaussuhde johtaa Jeesuksen yliluonnolliseen ilmestykseen
Joh. 20:11-17
11. Mutta MIRIAM seisoi haudan edessä ulkopuolella ja itki. Kun hän näin itki, kurkisti hän
hautaan...
•

käytän tarkoituksella oikeaa heprealaista nimeä Miriamista – koska silloin voit paremmin
kuvitella hänet todellisena ihmisenä, jolla ei ollut vain opettajan / oppilaan suhde Jeesukseen
vaan henkilökohtainen rakkaus itse Jeesusta kohtaan Opettajanaan– tämä rakkaus oli
syväkiintymyssuhde Pyhässä Hengessä – sillä ei ollut seksuaalista ulottuvuutta niinkuin
jotkut pilkkaajat ovat väittäneet

•

Miriam Magdalan kylästä rakasti Jeesusta erikoisen paljon – Jeesuksen rakkaus, Hänen
hyvyytensä, Isän kirkkaus Hänessä oli huumannut Miriamin – Miriamin rakkaus Jeesusta
kohtaan johti hänet etsimään Häntä vaikka Häntä sanottiin kuolleeksi

•

rakkaussuhteen voima johti enkelten ilmestymiseen ja myös Jeesuksen henkilökohtaiseen
ilmestymiseen Miriamille

12. ja näki kaksi enkeliä valkeissa vaatteissa istuvan, toisen pääpuolessa ja toisen jalkapuolessa,
siinä, missä Jeesuksen ruumis oli maannut.
13. Nämä sanoivat hänelle: "Vaimo, mitä itket?" Hän sanoi heille: "Ovat ottaneet pois minun
Herrani, enkä tiedä, mihin ovat hänet panneet".
•

enkelit olisivat voineet selittää Miriamille että Jeesus oli ylösnoussut – mutta se ei täyttänyt
Jeesuksen sydämen kaipausta antaa henkilökohtaisesti Miriamille lohdutus ja uusi näky
siitä, mitä Jeesus on nyt

•

jos sinä olet lähdössä johonkin vaikka lyhyellekin matkalle, sinä ilmoitat suunnitelmasi ja
paluusi sinun rakastetuillesi, joiden kanssa olet jatkuvasti yhteydessä – vielä enemmän
Jeesus, joka rakasti Miriamia erityisellä herkkyydellä halusi kohdata hänet nopeasti ja
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poistaa kaiken surun hänen sydämestään
14. Tämän sanottuaan hän kääntyi taaksepäin ja näki Jeesuksen siinä seisovan, eikä tiennyt, että se
oli Jeesus.
15. Jeesus sanoi hänelle: "Vaimo, mitä itket? Ketä etsit?"...
•

ensiksi Jeesus peitti itseään – Hän halusi antaa Miriamille mahdollisuuden ilmaista
rakkauttaan ja ikäväänsä Jeesusta kohtaan – ”Etsitkö sinä minua? Rakastatko sinä Minua
paljon?”

•

Jeesus ei voinut ilmaista itseään täydellisesti ellei heidän välillään olisi edelleen syvää
rakkauden yhteyttä

15. (jatkoa) ...Tämä luuli häntä puutarhuriksi ja sanoi hänelle: "Herra, jos sinä olet kantanut hänet
pois, sano minulle, mihin olet hänet pannut, niin minä otan hänet".
16. Jeesus sanoi hänelle: "MIRIAM!" Tämä kääntyi ja sanoi hänelle hebreankielellä: "RAKAS
OPETTAJA!".

•

Miriamin ilmaisema rakkauden ikävä sai Jeesuksen ilmaisemaan itsensä – Hän lausui sanan
”Miriam” äänellä, josta virtasi täydellinen rakkaus, hyväksyntä, yhteys, hellyys, hyvyys,
ihanuus jne – Jeesus ilmaisi itsensä ja Miriam ilmaisi sydämestään sen, mitä hän tunsi
Jeesuksesta syvimmällä sisimmässään

•

Jeesuksen ja Miriamin kohtaaminen perustui syvään rakkaussuhteeseen – se tapahtui
keskellä maailmanhistorian mullistavimpia tapahtumia

•

Miriam sai erityisen oikeuden erityisen rakkausuhteensa takia kohdata Jeesuksen heti kun
Hän oli herätetty kuolleista ja oli nousemassa taivaaseen kuolleista herätettynä ihmisenä –
ennen kuin Isä kirkasti Hänet täydellisesti korottamalla Hänet valtaistuimelleen

•

tämä tapaaminen oli ”protokollan ulkopuolella” – yksikään Jeesuksen valitsemasta 12
opetuslapsesta ei saanut kokea tätä

•

ellet antaudu syvään rakkaussuhteeseen Jeesuksen kanssa Hän ei voi ilmaista itsestään
syvempiä ulottuvuuksia sinulle

•

Jeesus haluaa kohdata sinutkin ja osoittaa henkilökohtaisen syväkiintymyssuhteensa sinuun
– ja antaa sinulle henkilökohtainen syväkiintymysvoima Hänen yhteyteensä – silloin kaikki
sinun orpoutesi traumat ovat voitetut ja Hänen uskomaton voimansa ja kirkkautensa alkavat
ilmestyä elämässäsi

•

antaudu sinäkin erikoiseen rakkaussuhteeseen Jeesuksen kanssa niin Jeesus on tekevä
sinulle poikkeuksellisia ja ”normaalin käytännön” ulkopuolella olevia voimatekoja
elämässäsi!!!

Joh. 20:17. Jeesus sanoi hänelle: "Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö;
mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän
Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö".
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•

Jeesus asettaa nyt opetuslapsensa ystäviäkin korkeampaan asemaan suhteessa Häneen –
MINUN VELJENI, MINUN SISARENI – tarkoittaa yhteistä Isää, samaa perhekuntaa, samaa
perillisen asemaa, samaa Jumalan pojan asemaa ja tehtävää – jonka olemus tulee
täydellisessä muodossa ilmi vasta Taivaassa!!

•

meillä on korkea kutsumus, korkea asema ja meidän tulee omistaa Jumalan pojan / tyttären
minuus – mutta aina me olemme riippuvaisia Jeesuksesta ja Hänestä tulevasta kirkkaudesta
Hänen seuraajinaan

Puhdassydämiset saavat nähdä Herran – sellaisena kuin Hän on kirkkaudessaan
Matt. 5:8: Äärimmäisen onnellisia ja siunattuja ovat puhdassydämiset, sillä he saavat ihmetellen
katsoa Jumalaa.
•

Miriamin sisin oli puhdistunut pimeyden vallasta – hän pystyi antautumaan
syväkiintymyssuhteeseen Jeesuksen kanssa – epäilemättä Miriam tuli äärimmäisen
onnelliseksi ja siunatuksi kun hän sai nähdä Jeesuksen ylösnousemustilassa

•

Jeesus ei pidätä oman rakkautensa ilmaisuja sinulle – Hän antaa sinun rakastua itseensä
hillittömästi – Hän haluaakin että rakastut Häneen rajattomasti – koska Hänellä on voima ja
kyky vastata rakkautesi kaipaukseen täydellisellä voimalla ja uskollisuudella – Hän ei
koskaan hylkää eikä jätä sinua vaan ilmaisee läsnäoloaan sinulle yhä enemmän – ja sinä
koet Hänen läsnäoloaan yhä enemmän

•

puhdistumisen myötä Jeesus ilmestyy sinulle yhä kirkkaampana – mitä enemmän Isän
kirkkaus ja äärimmäinen rakkaus alkavat läpäistä sielusi muureja sitä enemmän sinä koet
Jumalan kirkkautta ja osaat toimia Hänen kanssaan

•

eheytynyt sisimpäsi pystyy vastaanottamaan, kokemaan ja välittämään Isän äärimmäistä
rakkauden myötätuntoa tilanteittain ja hetkittäin – ja silloin Jeesuksen voimeteot tulevat
julki myös sinun kauttasi Jeesuksen nimessä!

•

Jumalan ääretön rakkaus on yhtä Hänen voimansa kanssa – kun henkesi ja sielusi virittyvät
Jumalan rakkauden äärettömän voimakkaisiin tunteisiin, olet kytkeytynyt Hänen
ilmestykseensä ja voimaansa

•

silloin et tunne etkä koe mitään pimeyden voimaa tai luonnollista esteenä, vaan sinä elät
Jumalan ratkaisun näkemisessä ja omistamisessa – sisäinen ihmisesi unelmoi yhdessä
Jumalan kanssa ja johtaa elämääsi yhä suurempaa kirkkautta kohti

•

ota vastaan Isän kirkkaus henkeesi ja sieluusi – yliluonnollinen ilmestyksen voima Pyhässä
Hengessä – joka liittää sinut Isään ja hänen kirkkautensa suunnitelmaan – kokemuksellisessa
täyteydessä, yltäkylläisyydessä, ihanuudessa

2. Kor. 4:6-7
6. Sillä Jumala Isä, joka sanoo: "Loistakoon valo pimeydestä", on Hän, joka loistaa sydämissämme
– että Jumalan kirkkauden tunteminen antaisi valoa / valaisisi muita Jeesuksen Voidellun
läsnäolossa.
7. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalasta eikä
meistä. (tarkennettu käännös / SV)
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•

omista Isän kirkkauden todellisuus sisimmässäsi – anna Hänen rakkautensa, Hänen
kaikkivaltiutensa, Hänen hyvyytensä, Hänen ihanuutensa loistaa jatkuvasti sisimmässäsi!

Eheytynyt sydän elää Jumalan äärettömässä rakkaudessa
•

Jeesuksen sovitustyön tarkoitus on tehdä ihmisen sisin kykeneväksi elämään Jumalan
rakkaudessa ja välittämään sitä ulospäin – se tarkoittaa vihan demonien ja niiden
vaikutusten hävittämistä ihmisen hengessä, sielussa ja ruumiissa

•

Pyhän Hengen vaikutuksesta ihmiseen kasvaa uusi sisäinen ihminen, joka elää Isän
äärimmäisen rakkauden tulessa, joka vastaanottaa Isän kirkkauden suunnitelmia ja joka
toimii Jumalan uskossa – jo tässä maailmassa.

•

Jumalalla ei ole passiivisia tai voimattomia tunteita – Hänen tunteensa ilmaisut ovat Hänen
voimansa ilmitulemista räjähtävällä tavalla – kun me yhdymme Jumalan rakkauden
tunteisiin ihmistä kohtaan, Hänen voimansa ilmestyy meidän kanssamme

•

Jumalan tunteilla on kaksi äärimmäistä suuntausta ja voimalatausta – 1) rakkaus ihmistä
kohtaan ja 2) viha pimeyden voimia ja niiden vaikutuksia kohtaan

•

kun me suostumme tähän äärimmäiseen tunnelataukseen me tulemme kykeneviksi
toimimaan yhteistyössä Jumalan kanssa

Rakkaussuhde vaatii vastakaikua
•

JUMALALLINEN RAKKAUDEN LAKI = rakkaus odottaa vastakaikua

•

inhimillinen rakkaus kuolee jollei se saa vastakaikua – Jumalan rakkaus on itsessään pysyvä,
yltäkylläinen ja täydellinen, mutta hänen rakkautensa ilmentymät ihmisiä kohtaan
pidättyvät jos ihminen ei anna vastarakkautta

•

jollei ihminen anna vastakaikua Jumalan rakkaudelle Jeesuksen vastaanottamisen kautta –
ihminen ei tule kokemaan Jumalan rakkautta eikä pelastavaa voimaa – Jeesus on Jumalan
rakkauden suurin manifestaatio

•

tämä rakkauden ja vuorovaikutuksen laki on jumalallinen – rakkaussuhde johtaa kiihtyvään
kirkkauden ja siunausten ilmestymiseen – Jumala rakastaa sinua ja sinä vastaat Hänen
rakkauteensa => Jumala ilmaisee lisää rakkauttaan ja sinä vastaat Hänelle lisääntyvän
antautumisen ja rakkauden kautta => Jumala ilmaisee yhä lisää rakkauttaan...

•

Jumalan rakkaus on ehtymätön ja loukkaantumaton – niin kauan kuin sinä elät tässä
maailmassa sinä saat aina palata Isän rakastavaan syliin – vaikka olisit hyljännyt sen
joksikin aikaa – Isä osoittaa sinulle aina loukkaantumatonta täydellistä rakkautta

•

Jumalan rakkauden virta toteuttaa syväparantumisen ihmisen hengessä, sielussa ja
ruumiissa – me saamme antautua tähän virtaan ja kokea / jakaa siitä tulevia siunauksia
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Yliluonnollinen Jumalan rakkaus
•

kirjoitukset ilmaisevat Jumalan rakkautta ja hyvyyttä monilla ihanilla inhimillisillä sanoilla
– mutta ne ovat vain varjo Isän sanomattoman suuresta ja moniulotteisesta rakkaudesta

•
•
•

khesed = suosio, ystävällisyys, hyvyys, armo, sääli – yleisimmin käytetty
racham = rakastava myötätunto, herkkä rakkaus, niinkuin äidin kohtu ruokkii lasta
chanan = kääntyä rakkaudessa, ystävällisyydessä, suosiossa heikommassa asemassa olevan
puoleen
eleos = synnit mitätöivä ja pois siirtävä laupeus
karis = rakkaus ja hyvyys, joka antaa kaiken hyvän rakkautensa kohteelle
agape = epäitsekäs rakkaus, joka suuntautuu rakkauden kohteen parhaaksi
Isän sydän = näkee jokaisen lapsensa, luotunsa isyyden kautta osana omaa elämäänsä ja
sydäntään, omassa sydämessään
krestotes = hellyys, suloisuus, hyvyys
agathos = hyvä

•
•
•
•
•
•
•

nämä sanat eivät määrittele Jumalan rakkautta – Jumala itse määrittelee rakkautensa –
ainoastaan Pyhä Henki pystyy ilmaisemaan ihmiselle Jumalan rakkauden yliluonnollisia
ulottuvuuksia

•

mikään ihmisen hallitsema tieto, teoria, sanallinen tai kirjallinen kuvaus tai kokemus ei voi
antaa oikeaa käsitystä Isän rakkaudesta – vain Pyhän Hengen yliluonnollinen ja
sielunvoimat ylittävä kosketus ja ilmoitus voi ilmaista meille Jumalan rakkautta

Isän rakkaus ilmestyy sinulle Pyhän Hengen kosketusten kautta
Jeesuksen läsnäolossa sinun henkeesi tulvahtaa yliluonnollinen lämpö, turvallisuus, rauha ja
rakkauden kosketus. Kun syntituskassasi antaudut Jeesukselle ja tunnustat eksymisesi Hänen
rakkautensa voima pyyhkii syyllisyyden pois sielustasi ja antaa sinulle rauhan, uuden elämän ja
uuden voiman.
Kun olet riivaajien painostuksessa etkä osaa vapauttaa itse itseäsi, Jeesuksen rakastava,
kaikkivaltias puhdas auktoriteetti koskettaa sinua ja pimeyden ote sielustasi irtoaa. Kun olet
sairauden, kivun, vaivan tai muun suuren ongelman piirityksessä ja Jeesus ilmestyy sinulle
vapauttaen ja parantaen sinut, sinä saat kokea jotain ainutlaatuista rakkauden ja kirkkauden voimaa.
Kun Jeesus pyyhkäisee kirkkautensa voimalla elämästäsi pois jonkin voittamaton esteen, ikeen,
kirouksen tai ongelman, saat välähdyksen ehdottomasta rakkaudesta, joka antaa sinulle hyviä
lahjoja ilman omaa ansiostasi.
Kun antaudut Pyhän Hengen läsnäoloon ja saat kokea Isän rakkauden lohdutusta, rohkaisua, uutta
ilmoitusta, johdatusta, vapautumista sinä juurrut yhä lisää Isän rakkauden äärettömään ihanuuteen.
Hänen ihanuutensa vetää sinua puoleensa ja sinä haluat yhä lähemmäksi Häntä.
Kun olet kiireessä, paineessa ja teet virheitä ja huomaatkin että Jumalan varjelus ja suojelus
olivatkin käyneet edelläsi ja varjelleet sinut suurelta onnettomuudelta, sinä mykistyt ja tulet täyteen
valtavaa kiitollisuutta ja rakkautta Jumalaa kohtaan. Hän rakasta sinua niin paljon että suojelee
elämäsi tuhoutumiselta.
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Kun olet normaalissa elämässäsi, unessa tai valveilla ja yhtäkkiä silmiesi eteen avautuu taivaallinen
näky, joka koskettaa sinun elämäsi tilannetta juuri siinä missä tarvitset. Sinut täyttää ihmettely,
kunnioitus, kiitollisuus ja ylistys Jumalaa kohtaan. Sinä tajuat kuinka tarkkaan Jumala seuraa sinua
ja kuinka sinun elämäsi tilanteet ovat Hänen suojassaan ja johdatuksessaan.
Kun kohtaat lähimmäisesi, jolla on suuri tarve apuun, ratkaisuihin, parantumiseen, elämässä
selviytymiseen sinun sydämesi täyttää Jumalan rakkaus häntä kohtaan. Mitä enemmän antaudut
Jumalan rakkauteen häntä palvellaksesi sitä enemmän sisimpäsi täyttyy Jumalan rakkaudella ja
Jeesus kohtaa myös sinua itseäsi käsittämättömällä suloisuudellaan.
Kun kiität, ylistät ja palvot Jumalaa, huomaat kuinka kytkeydyt välittömästi Isän rakkauden
selittämättömään kirkkauteen. Pyhä Henki alkaa laskeutua yllesi ja vie sinut taivaallisiin näkyihin,
jotka tulevat muuttamaan elämäsi suunnan. Silloin sydämesi puhkeaa yhä suurempaan ylistykseen
ja palvontaan, sillä sinulla on valtava Isä, jonka rakkaus huumaa sinut! Pimeyden pilvet väistyvät
yltäsi ja sisimpäsi täytyy onnella ja tyydytyksellä.
Isä tyydyttää sydämesi halajamiset hyvyydellään!

