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PYHÄN HENGEN VOITELU
OSA 4

Seppo Välimäki 
12.2.2017
c/o Hilpinen

Jumalan läsnäoloon pääseminen ylistyksen kautta

Ef. 5:18-21
18. Älkää juopuko viinistä, sillä siinä on irstaus, vaan täyttykää Hengellä,
19. puhuen keskenänne psalmein ja kiitoslauluin ja hengellisin lauluin, veisaten ja 
laulaen sydämessänne Herralle,
20. kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä
21. ollen toisillemme alamaiset Kristuksen pelossa.

”Älkääkä olko viinin kautta juovuksissa, sillä siinä on irstaus, vaan täyttykää hengen 
kautta!
Ja puhukaa teidän sielujenne kanssa 
1) lauluilla, – jossa lauletaan Herrasta ja Hänen uskollisuudestaan
2) ylistyksillä, ja – Jeesuksen ilmestymistä ja Häntä korottovia ylistyslauluja
3) hengen lauluilla, ja – Pyhän Hengen inspiroimia lauluja
4) laulakaa sydämissänne Herralle – sisäinen hengestä nouseva kiitos, ylistys ja 
palvonta ”
(arameankielinen teksti / Tuomas Levänen)

• Paavali erottaa toisistaan 1) vanhan liiton laulut (psalmit), 2) kiitoslaulut, 3) 
Hengen inspiroimat laulut sekä 4) sydämessä laulamisen – tämä näkyy vielä 
selvemmin arameankielisessä tekstissä 

• on olemassa Pyhän Hengen inspiroimia lauluja, jotka johtavat Jumalan 
kirkkauden läsnäoloon – sitten on sielullisesti koostettuja IHMISKESKEISIÄ 
uskonnollisia sanoja käyttäviä lauluja, jotka johtavat sielullisiin tunnelmiin, 
omaan yrittämiseen, epäuskon taisteluihin, uskonnolliseen sekaannukseen ja 
itsekeskeisyyteen – on tärkeää erottaa nämä toisistaan – vanhan liiton lauluista
on siirryttävä uuden liiton ylistyslauluihin ja hengessä laulamiseen

• ylistyksen tavoite on Hengellä täyttyminen = Jumalan läsnäolo

• ….puhuen psalmein ja lauluin...laulaen hymnejä...laulaen sydämessä...kiittäen 
Jumalaa...ollen toisilleen alamainen – ei ylistyksen suorittamisesta tai 
esittämisestä – EI YLISTÄÄ JUMALALLE VAAN LIITTYÄ PYHÄSSÄ 
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HENGESSÄ ISÄN PALVONTAAN

• olla toisilleen alamainen ylistyksessä tarkoittaa sitä, että ylistyksen tulee 
sulautua homotymadon sinfoniassa yhdeksi sopusointuiseksi virraksi – joka 
antaa jokaiselle tilan tuoda esiin omaa ylistystään

1. Kor. 14:13-15
13. Sentähden rukoilkoon se, joka kielillä puhuu, että hän taitaisi selittää.
14. Sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta 
ymmärrykseni on hedelmätön.
15. Kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava 
myöskin ymmärrykselläni; minun on ylistettävä synnyttäen musiikkia (psallo) 
hengelläni, mutta minun on on ylistettävä synnyttäen musiikkia myöskin 
ymmärrykselläni. 

• Paavali opettaa tärkeän hengellisen periaatteen – kielilläpuhumisessa on 
välitön yhteys Pyhän Hengen virtaan hengen kautta – hengessä ylistämisessä 
on välitön yhteys Jeesuksen ilmestymiseen siinä hetkessä

• meidän tulee oppia ylistämään ja palvomaan Jumalaa niin, että Pyhä Henki saa 
liittää meidät ilmestyksen virtaan, jossa Jeesus näyttää uusia asioita

• ota ylistyksesi tavoitteeksi päästä joka hetki Pyhän Hengen ilmestyksen virtaan
– silloin et voi suorittaa ylistystä ihmisille tai Jumalalle, et voi keskittyä omaan
suoritukseesi, et voi suuntautua luonnolliseen – vaan silloin suuntaudut Pyhän 
Hengen hallitsemaan maailmaan

Ylistyksen eteneminen Jeesuksen kohtaamiseen palvonnassa

1. antaa kunnia, kiitos ja palvonta Jumalalle – luonnollisella ymmärryksellä, 
laululla, tanssilla, eleillä

2. avautua Pyhän Hengen kosketukselle – siirtyä luonnollisesta ylistämisestä 
hengessä ylistämiseen

3. antautua Hengen inspiroimiin lauluihin ja tanssiin – Pyhän Hengen virrassa

4. laulaa sydämessä Herralle – sisäinen kiitos, ylistys ja palvonta Jeesuksen 
kirkkauden näkemisessä ja läsnäolossa

5. päämääränä sisäinen kohtaaminen Jeesuksen ja Isän kanssa Pyhässä 
Hengessä = Jeesuksen läsnäoloon, Isän rakkauteen ja Ilmestyksen Henkeen 
pääseminen
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• jos ylistyksessä oma suorittaminen (laulu, soitto, tanssi, savukoneet) ja 
tietoisuus ympäristöstä tulee liian keskeiseksi, Jeesuksen yliluonnollinen 
sisäinen kokeminen estyy – huomio kiinnittyy luonnolliseen – siihen, miten itse
ja muut suorittavat ylistystä ympärilläsi

• kun sisimpääsi tulee Jumalan ylistäminen ja kiittäminen hallitsevaksi 
suuntautumiseksi, et enää tarvitse erityistä ylistyshetkeä virittyäksesi Isän 
rakkauden virtaan – silloin elävän veden virrat virtaavat sinusta jatkuvasti, 
missä tilanteessa tahansa

• voit ”laulaa sydämessäsi Herralle” vasta sitten kun sieltä on karkotettu 
kirkkautta vastustavat pimeyden voimat – silloin Jumalan valtakunta on tullut 
sisimpään osaasi – silloin et elä orjuudessa, nurjuudessa tai katkeruudessa 
Jumalaa ja ihmisiä kohtaan – tämä on syväparantumisen yksi päämäärä

• pyrimme nyt syvempään sisäiseen avautumiseen Pyhässä Hengessä – niin että 
pääsemme laulamaan sydämissämme Herralle – että Pyhä Henki saa ilmaista 
taivaallisia asioita meidän henkeemme – Jeesus ilmestyy meidän hengessämme
ja saamme kokea yliluonnollista Jumalan valtakunnan vaikutusta lisää

• siirrymme esipihan taistelulauluista, henkivaltojen murtamisesta, ylistyksen 
suorittamisesta => pyhäkössä tapahtuvaan palvontaan Pyhän Hengen 
inspiraatiossa ja sydämessä laulamiseen

• pyhäköstä me siirrymme kaikkein pyhimpään ja Herran katselemiseen / 
kohtaamiseen – ei enää julistusta, taistelua, kielillä rukoilemista, palvelutyötä –
vaan Hänen kirkkautensa katselemista, Hänen pilvessään lepäämistä ja 
parantumista

Sydämen virittämisen ongelma vanhassa liitossa

• Israelin kuningas Jooram, Juudan kuningas Joosafat ja Edomin kuningas olivat 
joutuneet sotajoukkoineen vaikeaan veden puutteeseen erämaassa ja he tulivat 
kysymään neuvoa Elisalta, koska joku Israelin kuninkaan palvelijoista muisti, 
että profeetta Elisa asui tällä alueella

• Elisalle oli erittäin vastenmielistä ryhtyä auttamaan Israelin ja Edomin 
kuningasta, mutta Juudan kuninkaan Joosafatin tähden hän suostui – Elisa oli 
tunnelukossa ja tarvitsi jousisoittimen soittajan herkistämään hänen henkeään 
vastaanottamaan Jumalan ratkaisua
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2. Kun. 3:15-20
15. Mutta tuokaa minulle nyt jousisoittimen soittaja / muusikko (nagan)." Ja kun 
jousisoittimen soittaja soitti, niin Herran käsi laskeutui hänen päällensä...

• musiikki sai Elisan sisimmän avautumaan Pyhän Hengen inspiraatiolle – 
Herran käsi laskeutui hänen päälleen niin että muutkin  havaitsivat sen – ja 
Elisa pystyi julistamaan yliluonnollisen Jumalan ratkaisun

16. ja hän sanoi: "Näin sanoo Herra: Tehkää tämä laakso kuoppia täyteen. 
17. Sillä näin sanoo Herra: Te ette tule näkemään tuulta ettekä sadetta, ja kuitenkin 
tämä laakso tulee vettä täyteen; ja te saatte juoda, sekä te että teidän karjanne ja 
juhtanne.
18. Mutta tämä on Herran silmissä pieni asia: hän antaa Mooabin teidän käsiinne,
19. ja niin te valloitatte kaikki varustetut kaupungit ja kaikki valitut kaupungit, 
kaadatte kaikki hedelmäpuut, tukitte kaikki vesilähteet ja turmelette kivillä kaikki 
hyvät peltopalstat."
20. Ja katso, seuraavana aamuna, sinä hetkenä, jona ruokauhri uhrataan, tuli vettä 
Edomista päin, niin että maa tuli vettä täyteen.

Julistuksesi:

• Rakas Jeesus, tahdon alati kiittää, ylistää ja palvoa sinua – yhteisessä 
sinfoniassa uskon yhteydessä – niin että Pyhä Henki pääsee koskettamaan 
jokaista!

• Rakas Jeesus, tahdon päästä syvempään sydämessäni ylistämiseen ja 
ilmestyksen henkeen – Sinun kirkkautesi näkemiseen ja kokemiseen – niin että 
Sinun yliluonnolliset vaikutuksesi pääsevät virtaamaan minun kauttani!

• Rakas Jeesus, haluan olla koko ajan valmis tuomaan Sinun yliluonnollista 
kirkkautta esiin elämäni kautta missä tahansa olenkin!

Ihmiskunnan suurin pyyntö

Joh. 14:8-10
8. Filippus sanoi hänelle: "Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme".
9. Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä 
tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten 
sanot: 'Näytä meille Isä'?
10. Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä 
teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat 
hänen.
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• Jeesus Voideltuna ja samalla Isän ainosyntyisenä Poikana oli ainoa, joka oli 
kykenevä ilmoittamaan Jumalan Isänä – vain Hänellä oli rakkaussuhde Isään –
vain Hänen puhtautensa, kirkkautensa ja voimatekonsa pystyivät heijastamaan 
oikealla tavalla Isän sydäntä ja Hänen kaikkivaltiuttaan

• vain Jeesuksessa Voideltuna oli Pyhä Henki, jonka kautta Isä voi ilmoittaa 
itsensä – vain Jeesuksen yllä oli Pyhän Hengen voitelu, jonka kautta Isä osoitti 
rakkautensa ihmisiä kohtaan

• vain Jeesus Voideltuna pystyi ilmaisemaan mitä Isä ajattelee ihmislapsista, 
miten Hän kohtelee heitä ja mikä suunnitelma Hänellä on ihmisiä varten

• vain Jeesuksen antaminen Uhrikaritsaksi, vikauhriksi meidän puolestamme 
pystyy ilmaisemaan sen SYVÄKIINTYMYKSEN, joka Isällä on kaikkiin 
luomiinsa ihmisiin – SEKÄ poistamaan sen esteen, jonka sielunvihollisen 
valtaan joutuminen sai aikaan Jumalan Isän ja ihmisten välille

• ”Näytä meille Isä, niin me tyydymme!” on ihmiskunnan sydämen kipein huuto 
tänäkin päivänä – Isä haluaa kohdata jokaisen ihmisen ja antaa hänelle 
kirkkautensa – mutta se voi tapahtua vain Jeesukselle ja Pyhälle Hengelle 
antautumisen kautta

• Jumala on asettanut jokaisen ihmisen sisimpään syvän tietoisuuden että on 
olemassa Isä – ja syvän tarpeen kohdata Isä – Jumala on myös valmistautunut 
täyttämään tämän janon ja kaipauksen taivaallisilla rikkauksillaan jo tässä 
maailmassa Pyhän Hengen kautta

• Isän löytäminen, kohtaaminen ja yhteys on ratkaisu ihmisen kaikkiin 
ongelmiin – ihmisen luonnollinen perhejärjestys ja lisääntyminen toteuttaa Isän
löytämisen periaatetta

• jos ihminen ei tule tuntemaan Jumalaa Isänä se johtaa hänen elämänsä 
tuhoutumiseen – jos ihminen ei lapsena tule tuntemaan Isän rakkautta, se 
traumatisoi hänet syvään orpouteen ja elämän rasituksiin – siitä tulee 
myöhemmin aikuisuudessa suuria ongelmia suhteessa Jumalaan Isänä

• Jumalan Isän suhde meihin on SYVÄKIINTYMYSSUHDE, jonka syvyyttä 
voimme vain osaksi ymmärtää – Pyhä Henki johtaa meitä siihen 
syväkiintymyssuhteeseen, joka Jumalalla on meihin – vain Pyhän Hengen 
kautta opimme tuntemaan Isän sydäntä
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Syväkiintymyssuhdehäiriö tuli Jumalasta eroon joutumisen takia

• ihmisen jumalasuhdeongelmat alkavat lapsen ja vanhempien välisestä 
syväkiintymyssuhteen puuttumisesta – ensin on luonnollinen ihminen ja sitten 
on hengellinen ihminen – lapsi ottaa vastaan syväkiintymyskyvyn vanhempien 
kautta – tarvitaan hengen ja sielun aikuistuminen, jotta ihminen tiedostaa 
uudestisyntymisen ja voi vastaanottaa Pyhän Hengen syvempää opetusta

• syväkiintymyssuhdehäiriön poistaminen ihmissuhteiden ja jumalasuhteen 
tasolla on ratkaisu Jumalan ja ihmisen välisen suhteen ongelmiin – tämä on 
uskon elämän syvin, herkin ja vaikuttavin alue

• Jumala on luonut ihmisen elämään syväkiintymyssuhteessa kanssaan – 
”rakasta Herraa sinun Jumalaasi yli kaiken...”

• syntiinlankeemus turmeli tämän äärimmäisen herkän ja tärkeän yhteyden 
ihmisen ja Jumalan välillä ja lukemattomat pelot tulivat kaikkine 
seuraamuksineen hallitsemaan ihmisen sielua

• levoton sielu on harhautunut pois Jumalan rauhasta ja etsii lohdutukseksi 
viihdettä, joka tekee sielun yhä levottomammaksi ja ahdistuneemmaksi – 
uskovakin käyttää vapaa-aikansa Jumalaan suuntautumisen sijasta viihteeseen 
suuntautumiseen – ja sisäinen rauhattomuus ja turvattomuus vain kasvaa = 
stressin ja elämänhallinnan ongelma

• ”...rauhan minä annan teille, minun rauhani, sen minä jätän teille – en Minä 
anna niinkuin maailma antaa (joka on pelkoa, murehtimista, ahdistusta, 
sekaannusta, hämmennystä, valheellisuutta, kirouksen alaisuutta, sairautta, 
tuskaa, demonien painostusta ja kuolemaa)...” 

• ”...vaan Minun rauhani Minä annan teille (joka on syväkiintymyssuhdetta 
Jumalan kanssa, vanhurskautta, rauhaa hengen, sielun, ruumiin ja elämän 
kaikille alueille sekä voittajan iloa Pyhässä Hengessä ja Isän rakkauden 
mielisuosiossa...” – silloin Pyhän Hengen tuli on polttanut roskat ja kirkkaus 
hallitsee

• Jeesuksen pelastustyö tarjoaa ihmiselle täydellisen, syvimmän, siunatuimman 
ja herkimmän syväkiintymyssuhteen Jumalan Isän kanssa Pyhässä Hengessä – 
hengen uudestisyntymisen, hengen vahvistumisen kautta ja mielen 
uudistumisen kautta – niin että Jumalan rauha, rakkaus, vapaus ja ilo 
hallitsevat ihmisen hengen kautta sielua ja ruumista
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• meidän ongelmamme on sielun turmeltuminen ja vieraantuminen 
syväkiintymyssuhteesta Jumalan kanssa – sielunvihollinen on päässyt Jumalan 
ja ihmisen väliin – Jumalan rauhan sijasta stressi ja sen seuralaisina tulevat 
ahdistukset, pelot ja muut kiusaajat vainoavat myös uskovia 

• tarvitsemme mielenmuutosta ja kääntymistä = Jumalasta eroon joutumisen 
valheen tunnistamista ja hylkäämistä päästäksemme siihen rauhan 
hallitsemaan rakkaussuhteeseen Jumalan kanssa, jossa saamme kaikki 
elämämme tarpeet ja yltäkylläisesti – koska uudestisyntynyt henkemme on jo 
Isään liittynyt
 

• Pyhän Hengen voitelussa ja Jumalan uskon kautta sinä pääset kohtaamaan ja 
voittamaan syväkiintymyssuhdehäiriön omassa elämässäsi ja palvelemaan 
toisia tällä alueella

Jumalan valtakunnan ilmestymisen periaatteet

1. tunnistaa pimeys / demonisaatio Pyhän Hengen valossa – verrata omaa 
elämää Jumalan valtakunnan periaatteisiin – miksi en voi toimia niinkuin 
kirjoitukset ja Pyhä Henki kehottavat

2. tunnustaa oma osallisuus elämää orjuuttaviin pimeyden vaikutuksiin – sekä 
ymmärtää reitti mistä tämä pimeys on tullut (sukukiroukset)

3. omistaa Jeesuksen anteeksiantamus (syntien ja niiden vaikutusten pois 
siirtäminen) itselleen ja niille, joiden kautta pimeys on tullut sisimpään

4. hyljätä kaikki pimeys ja siihen liittyvät ajatukset, tunteet, mielikuvitus, 
unelmat, muistikuvat – ottaa tilalle Jumalan valtakunnan järjestys kaikille 
elämän alueille

5. ottaa vastaan Jeesuksen ilmestyminen kaikille elämän alueille = täyttyä 
lisääntyvästi Pyhällä Hengellä – harjoittaa syväkiintymyssuhdetta Jumalan 
ja ihmisten kanssa – suuntautua toisin, muuttua ja elää toisin

Jeesuksen kanssa sinulla on oikeus ja velvollisuus hallita elämässäsi myös 
alitajuntasi alueella

Room. 5:17: Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden 
kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka aktiivisesti vastaanottavat mielisuosion 
ylenpalttisuuden ja vanhurskauden vapaan lahjan, tulevat elämässä hallitsemaan 
yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta. 
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• uudestisyntyneen henkesi kautta olet asetettu Jeesuksen täydelliseen 
pelastukseen ja Isän yhteyteen / auktoriteettiin – Isän kirkkauden yhteyden 
takia sinun hengessäsi on rajaton auktoriteetti toteuttaa Jumalan tahtoa 
elämässäsi 

• uudestisyntyneen henkesi kautta sinulla on asema, oikeus ja velvollisuus 
nousta hallitsemaan Pyhän Hengen voimassa kaikkea sielussasi, 
alitajunnassasi ja elämässäsi vaikuttavaa pimeyttä vastaan Jeesuksen nimessä

• sinun alitajuntasi on osa sielusi monimutkaisuutta mutta henkesi on asetettu 
johtamaan elämääsi Jeesuksen kanssa – Pyhä Henki pystyy paljastamaan 
alitajuntasi – siksi sinä voitat jokaisen sielun häiriön alitajunnassasikin

• tarvitset erityisen Pyhän Hengen voitelun, ilmestystiedon ja Isän rakkauden 
voitelun voidaksesi palvella muita ihmisiä tällä alueella – psykologinen 
analyysi auttaa paljastamaan ongelmia mutta sielunvoimilla yrittäminen johtaa 
umpikujaan – vain Pyhä Henki pystyy parantamaan tämän alueen traumoja

• kaikki hylkääminen, syyllistäminen, rangaistus, tuomio, pelko, uhkailu, kovuus,
lakihenkisyys, vaatimus, kontrolli jne  pitää kuolla sinussa, jotta voit palvella 
tällä alueella

• voidaksesi palvella tällä alueella miekan tulee ensiksi mennä oman sydämesi 
lävitse – silloin ymmärrät kuinka Pyhä Henki toimii ja Isän rakkaus parantaa – 
vaikka ihminen joutuukin kohtaamaan oman sisimpänsä kipeimmät alueet

• kun kuuntelet ja luet tätä, muista että Jeesus on jo lunastanut sinut henkesi 
uuden syntymisen kautta kaikista näistä – Hänen pelastuksensa voima on jo 
käsitellyt ongelmasi – Isä odottaa jo kiihkeästi saada kohdata sinua!

• kohtaa Isän rakkaus Pyhässä Hengessä, kohtaa pimeytesi Hänen 
rakkaudessaan, hylkää se ja nouse Isän rakkaudessa ja Pyhän Hengen 
voimassa!

• ota vastaan tämä opetus ja anna totuuden tehdä sinut vapaaksi – anna Pyhän 
Hengen tuomita sisimmässäsi vääryys ja uskon kautta omista vapautuminen – 
Pyhä Henki on toteuttava kaiken tarpeellisen uudistustyön sinussa ajallaan

Julistuksesi:

• Rakas Jeesus, vie minut Isän rakkauden äärettömään hyväksyntään, 
turvallisuuteen, rauhaan, lepoon, uskon varmuuteen – että voin avata sisimpäni
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Pyhän Hengen parantavalle kosketukselle!

• Rakas Jeesus, uskon Isän rakkauteen ja Hänen täydelliseen hyväksyntäänsä – 
siksi avaan sydämeni Hänen kosketukselleen – siksi minä vapaudun, paranen 
ja eheydyn Pyhän Hengen kosketuksessa!

Syväkiintymysuhde lapsen ja vanhempien välillä

• kaikkien mielen linnoitusten ja demonisaation juuret ulottuvat minuuden 
ytimeen, joka rakentuu odotusajasta alkaen sekä erityisesti 0-3 vuoden iässä – 
tämä syväkerros rakentuu rakkauden, hellyyden, huolenpidon, turvallisuuden, 
huomioimisen ja rakastavan / hyväksyvän vuorovaikutuksen kautta

• jos lapsi saa kaikkea tätä hänen sielunsa kiinnittyy äitiin ja isään ehdottomalla
luottamuksella – hänelle tulee syväkiintymyssuhde äidin ja isän kanssa – 
silloin lapsen minuudessa on eheys, lujuus, kestävyys, jota demoniset voimat 
eivät pysty tuhoamaan – vaan tällainen lapsi antaa elämäänsä Jumalalle ja 
synnyttää syväkiintymyssuhteen Jumalan kanssa 

• jos lapselle ei synny syväkiintymyssuhdetta hän kokee elämänsä suurimman 
menetyksen ja vääryyden – tämä puute tulee rampauttamaan hänen elämäänsä 
– hänestä tulee orpo ja demoneilla on helppo pääsy hänen sieluunsa, 
ruumiiseensa ja koko elämäänsä

• mutta kiitos Jumalalle, Hän lähetti Jeesuksen pelastajana pelastamaan 
jokaisen ihmisen juuri tästä sielun ja minuuden syvimmästä särkymisestä ja se 
aiheuttamista traumoista ja onnettomuuksista

Luuk. 4:18-19
18. "Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan 
evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut sitomaan sydämeltään särjettyjä, 
saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut
vapauteen,
19. saarnaamaan Herran otollista vuotta". (= julistamaan pelastuksen aikakautta ja 
syvää vapautumista kaikesta pimeyden vallasta)

• syväkiintymyssuhteen saaminen perustuu vanhempien ehyeen 
rakkaussuhteeseen, yhteisiin kasvatusperiaatteisiin, vastuulliseen lapsen 
rakastamiseen ja omien tarpeiden sivuun laittamiseen lapsen hyväksi – lapsi on
toivottu, siunattu, täydellisesti turvaan otettu jo ennen syntymäänsä – ja se 
pystytään osoittamaan lapselle
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• Jumalan tarkoitus on, että lapsi saa hedelmöittymisestä alkaen täyden 
turvallisuuden, huolenpidon, rakkauden läsnäolon, hellyyden, lähikosketuksen,
hoivan, vuorovaikutuksen äänen, kosketuksen, sanojen ja yhteisen perhe-
elämän kautta 

• Jumala on luonut ihmisen elämään tämän järjestyksen – sen toteutumista 
pimeyden voimat yrittävät estää haavoittamalla ihmistä kaikkein 
haavoittuvimmassa iässä

• jos vanhemmat eivät pääse Jumalan tarkoittamaan rakkaussuhteeseen lapsi 
joutuu sukuhenkien armoille – sukukirousten etenemisreitti on vanhempien 
sydämen kovuuden kautta

• pieni lapsi ei tunnista omaa minuuttaan erillisenä vanhemmistaan vaan elää 
vanhempien minuuden kautta – hänen oma minuutensa alkaa kehittyä tästä 
vanhempien rakkaussuhteen turvapaikasta – ja tulee vahvaksi ja lujaksi

• pieni lapsi on onnellinen siitä, ettei hänen tarvitse hallita itse elämäänsä – 
vanhemmat omistavat hänet ja pitävät hänestä huolta – hän ei ole itsensä oma 
– lapsi saa keskittyä kasvamiseen ja oman tilan valtaamiseen elämässä

• suhteessamme Jumalaan hallitsee sama periaate – orpo on itsensä ja pimeyden
oma, Jumalan poika on Isän oma – ja kaikki elämä perustuu tähän 
todellisuuteen

1. Kor. 6:19-20
19. Vai ettekö tiedä, että ruumiinne on sen Pyhän Hengen temppeli, joka teissä on 
Jumalalta, ettekä ole itsenne omat?
20. Sillä te olette hinnalla ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne.

• syväkiintymyssuhde kasvaa vanhempien ja lapsen välille kun avioyhteyttä – ja 
siitä seuraavaa vanhempien ja lapsen suhdetta – hallitsee epäitsekäs rakkaus, 
huolenpito, hellyys, huomiointi, vuorovaikutus, turvallinen auktoriteetti, 
turvalliset rajat, anteeksiantamus, uhrautuminen lapsen hyväksi

• tästä Jumalan valtakunnan järjestyksestä syntyy ikuisesti kestävä sydänten 
yhteys, keskinäinen luottamus, avoimuus ja turvallisuus lapsen ja vanhempien 
välille = syväkiintymyssuhde

• monet uskonnollisuudesta tietämättömät perheet osaavat antaa lapsilleen 
paremman lähtökohdan kuin lakihenkisen tai muun vääristyneen 
uskonnollisuuden orjuuttamat perheet
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• syväkiintymyssuhteessa elävä lapsi on rauhallinen, tyydytetty, iloinen, 
kasvuhaluinen, nopeasti kehittyvä, helposti rauhoitettavissa, luottaa 
vanhempien ohjeisiin, tottelevainen, auttavainen, innostunut, tovereihin 
sopeutuva

• syväkiintymyssuhteen pahimmat häiriöt syntyvät kun lapsi on 0-3 vuoden iässä 
– äidin yhteyden katkeaminen, imetyksen laiminlyönti, isän puuttuminen, äidin
stressi / masennus / uupumus, lapsen jättäminen yksinäisyyteen, 
hellyydenosoituksien puute jne. vaurioittavat syväkiintymyssuhdekyvyn 
kehittymistä yhtä hyvin uskovissa kuin uskottomissa perheissä

• noin kolmevuotiaasta alkaen lapselle alkaa selkeämmin kehittyä oma 
persoonallisuus – jos siihen mennessä ei ole muodostunut 
syväkiintymyssuhdetta lapsen äidin / isän välille lapsen oma persoonallisuus 
alkaa torjua vanhempien yhteyttä – tai jopa suojella itseään vanhempien 
kosketukselta – etäännyttää itsensä vanhemmista – lapsesta tulee yksinäinen, 
orpouden minuus alkaa rakentua – ei avaudu enää vanhemmilleen vaan alkaa 
kantaa yksin omia ongelmiaan jne.

• Jumalan suunnitelman mukainen vanhemmuus kasvattaa lapsen sieluun 
syväkiintymyssuhteen ja syväkiintymyskyvyn tulevassa aikuisuudessa – lapsesta
tulee suhdekeskeinen suorituskeskeisyyden sijasta – se suojelee häntä monilta 
tämän maailman tuhovoimilta

Syväkiintymyssuhdehäiriön vaikutuksia

• syväkiintymyssuhteen rakentuminen häiriintyy ”normaaleiltakin” tuntuvista 
häiriöistä perheessä – jo yhdestä traumatisoivasta tapahtumasta: riita, lapsen 
huolenpidon laiminlyönti, itkettäminen, yksin jättäminen, rankaisu ja 
lyöminen, kovakourainen koskettaminen, syyttäminen, moittiminen jne – mitä 
tapahtuu silloin jos tämä jatkuu lapsen koko elämän ajan?

• ellei lapsi koe pysyvästi rakkaudellista ja turvallista hoitoa hetkelliset hellittelyt
eivät enää paranna jo syntynyttä vammaa – siihen tarvitaan syvä Pyhän 
Hengen kosketus jo lapsenkin iässä

• suurin osa aikuisista kieltää epäonnistuneen lapsuutensa eivätkä he tunnista 
syväkiintymyssuhdehäiriötään – he ovat synnyttäneet vääristyneen, 
hyötykeskeisen, pinnallisiin ihmissuhteisiin perustuvan elämäntavan – heidän 
elämänsä merkitys tulee suorittamisesta / saavutuksista eikä ihmissuhteista – 
he ovat sopeutuneet oman luonteensa / elämänsä vääristymiin – tarvitaan Pyhä
Henki avaamaan nämä alueet
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• syväkiintymyssuhdehäiriöt ilmenevät jo lapsena pelkotiloina, 
ihmissuhdeongelmina, itsetyydytyksen / lohdutuksen / turvan etsimisen 
erilaisina vääristyneinä muotoina, ahdistuneisuutena, masentuneisuutena, 
alemmuutena, kapinallisuutena, kiukutteluna, kilpailuhenkenä, kurittomuutena,
kateutena, häpeänä, ylpeytenä, unihäiriöinä, ruokailuhäiriöinä, levottomuutena 
jne

• avioliiton onnistumisen edellytys on, että miehen ja vaimon sielut löytävät 
ehdottoman turvapaikan puolisonsa rakastavassa, puhtaassa ja vihasta vapaassa
sydämessä – vanhempien syväkiintymysvoimasta lapsi ammentaa oman 
elämänsä tärkeimmät rakennusaineet

• syväkiintymyssuhteen puuttuminen johtaa uskovan aikuisuudessa hyvin 
vaikeasti voitettaviin ongelmiin – suorittaja => työnarkomaani => menestyjä 
=> addiktoitunut himoihin => loppuunpalanut => sairas, masentunut – 
nykyisen muotisanan ilmaisu ”narsisti” sopii tähän 

• syväkiintymyssuhteen puuttuminen johtaa uskovan lakihenkiseen ja etäiseen / 
oppikeskeiseen suhteeseen Jumalan kanssa – hän vastustaa Pyhää Henkeä, ei 
luota Jumalan rakkauteen, elää suorituskristillisyyttä / järkeisoppia, ei osaa 
antautua Pyhälle Hengelle, kokee lähelle tulevat ihmiset ahdistavina jne.

• paha syväkiintymyssuhdehäiriö johtaa ihmisen syrjäytymiseen – hänellä on 
kovan suoritusvaatimuksen ja epäonnistumisen masentama heikko minuus, 
ihmissuhdeongelmia, epäonnistumisen tunne – lopputuloksena luuseriminuus, 
joka hylkää kaikki tavoitteet ja luovuttaa

• syväkiintymyssuhdehäiriö = sielun turvattomuustrauma = orpouden 
syvätrauma, joka voi tulla yhtä hyvin uskovassa perheessä tunnekylmyyden 
takia – se on sukukirousten siirtymisen kanava – pimeyden pohjamuta, jonka 
Pyhässä Hengessä ja tulessa upottaminen puhdistaa

• ihminen, joka ei ole kokenut syväkiintymyssuhdetta, elää sisäisessä 
yksinäisyydessä, orpoudessa ja suorittajaminuudessa – ei ikävöi ketään – ei ole
onnellinen kenenkään kanssa – eikä ole onnellinen yksin

• syväkiintymyssuhdehäiriö paljastuu viimeistään avioliitossa – jossa täytyisi 
nimenomaan päästä tällaiseen elinikäiseen elämän liittoon

• joskus puolisoiden traumat kietoutuvat toisiinsa niin, että he selviytyvät 
paremmin kun eroavat – aikuiset selvivät paremmin mutta lapset tulevat 
kokemaan suurimman tappion – mutta jos Jeesus saa ilmestyä Hän parantaa 
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erityisesti lapset

• syväkiintymyssuhdehäiriö on kaiken elämää orjuuttavan ja tuhoavan 
pimeyden vaikutuksen läpimurtopiste – jokaisella ihmisellä tässä maailmassa 
on tämä ongelma jossain muodossa – se johtaa ihmisen hengen taipumaan 
demonisille vaikutuksille helposti

• syväkiintymysssuhdehäiriö muodostaa vääristyneen minuuden ja elämäntavan,
jota hallitsee pelko ja turvattomuus – tästä seuraa stressialttius, josta 
seuraavat yli 90 % ihmisten sairauksista – tästä seuraa alttius uusille ja 
jatkuville demonien hyökkäyksille – koska tämä ongelma on alitajunnassa ja 
sisältää demonisia voimia, psykologia ja psykiatria ei voi voittaa niitä

Parantuminen syväkiintymyssuhdehäiriöstä

• ihmisen täytyy antautua Jeesukselle ja Pyhälle Hengelle parantuakseen 
syväkiintymyssuhdehäiriöstä – Pyhä Henki toimii nimenomaan 
syväkiintymyssuhdehäiriön parantumiseksi = särkyneen sydämen 
eheyttämiseksi

• psykologinen terapia ei auta koska sielun suurimmat ongelmat ja niiden 
ratkaisut ovat alitajuisella sielun alueella – ei muistikuvaa vaan ahdistavia 
tunteita, pelkoja, hylkäämistä, pimeyttä

• Jumala synnyttää syväkiintymyssuhteen ihmisen kanssa uudestisynnyttämällä 
ihmisen hengen ja yhtymällä Pyhässä Hengessä ihmisen henkeen – tätä 
suurempaa syvyyttä ei ihmisessä ole

1. Kor. 2:9-11
9. vaan niin kuin on kirjoitettu: "Mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut eikä 
ihmisen sydämeen tullut, mutta minkä Jumala on valmistanut niille, jotka Häntä 
rakastavat",
10. sillä meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä kautta. Henki näet tutkii kaikki, 
Jumalan syvyydetkin.
11. Sillä kuka ihmisistä tietää ihmisen asiat paitsi ihmisen henki, joka on hänessä. 
Samoin ei myöskään kukaan tiedä Jumalan asioita paitsi Jumalan Henki. (Saarisalon 
käännös)

• Pyhän Hengen päämäärä on synnyttää syväkiintymyssuhde – yliluonnollinen 
rakkaussuhde – Jumalan ja ihmisen välille – tästä rakkaussuhteesta tulee sielun
syväkerrosten parantuminen
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• syväkiintymyssuhteessa Jumalan kanssa ihminen on onnellinen siitä, ettei 
hänen tarvitse yksin johtaa ja toteuttaa elämäänsä – vaan hänen minuutensa 
on Isään liitetty – Isä minussa ja minä Isässä – ajattelu / tietoisuus / alitajunta 
johtaa hänen elämäänsä

• syväkiintymyssuhde on pienen lapsen kaltaiseksi tulemista suhteessa Jumalaan 
– samalla kun oma aikuisuus ja itsenäisyys kasvaa Pyhän Hengen voimassa – 
minuuden uudet ulottuvuudet Jumalan poikana, jotka vain Pyhä Henki voi 
saada aikaan ihmisessä

Matt. 18:1-4
1. Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö sanoen: "Kuka siis on suurempi 
taivasten valtakunnassa?"

• Jeesus oli vakuuttanut opetuslapsilleen että heidän elämällään on erityinen 
merkitys Hänen yhteydessään – Jeesus oli antanut heille näyn suuremmasta 
tarkoituksesta kuin luonnollinen elämä antaisi

• opetuslasten orpouden trauma pakotti heitä kilpailemaan suuruudesta 
Jeesuksenkin silmissä – saadakseen sen kautta arvostusta ja hyväksyntää – 
alkutekstissä on vertailumuoto suurempi, eikä suurin – koska suurin asema voi
olla vain Jumalalla

• Jeesus ei mitätöinyt opetuslasten suurta elämän tarkoitusta vaan Hän opetti 
heille mikä on todellisen suuruuden sisältö Jumalan valtakunnassa

2. Kutsuttuaan tykönsä pienen lapsen Jeesus asetti hänet heidän keskelleen
3. ja sanoi: "Totisesti sanon teille: ellette ajattele toisin ja tule pienten lasten 
(paidion=pieni lapsi) kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan.
4. Joka siis nöyrtyy niin kuin tämä pieni lapsi, hän on suurempi taivasten 
valtakunnassa.

• syväkiintymystraumassa on pahaa ja syvällistä Jumalaa ja Jumalan yhteyttä 
vastustavaa demonista vaikutusta – jolla on yleisesti tunnettu nimi on YLPEYS 
– siksi Jeesus käyttää ilmaisua ”nöyrtyä”

• pieni lapsi on ”nöyrtynyt” olemaan luonnostaan osa äidin / isän elämää ja 
minuutta – hänellä ei ole tarvetta korottaa omaa egoaan – hänelle riittää että 
”Hän on Isässä ja Isä on hänessä”

• syväkiintymyssuhteessa Jumalan ja ihmisten kanssa elävä on suurempi 
Taivasten valtakunnassa kuin sellainen, joka ei elä siinä rakkaussuhteessa – 
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koska vasta silloin Pyhä Henki saa johtaa ja vaikuttaa hänen koko elämäänsä

• syväkiintymyssuhteen vahvistumisen kautta Pyhä Henki pääsee sielun 
syväkerroksiin ja murtaa demoniset sielun sidokset ja voimat – orpouden 
kiroukset – jotka ovat vastustaneet Jumalan yhteyden näkemistä, kokemista, 
tiedostamista

• ihminen on onnellinen ja tyydytetty kun hän saa olla täysin riippuvainen 
Pyhästä Hengestä – hän on päässyt Jumalan Isän rakkauden turvaan – ei 
tarvitse enää taistella omia taisteluja vaan saa nauttia Jeesuksen voiton 
siunauksista

• hän on tullut riippuvaiseksi Isästä – ei tiedosta enää orpouden minuutta – hän 
elää Jumalan yhteydessä, jossa Isä, Jeesus ja Pyhä Henki asuvat ja vaikuttavat 
hänen hengessään ja johtavat hänet elämään Jumalan valtaherrauden 
yhteydessä

• syväkiintymyssuhdekyvyn omaavasta lapsesta tulee kykenevä syvään ja 
uskolliseen rakkaussuhteeseen avioliitossa, syvään ja luotettavaan 
työsuhteeseen, ystävyyssuhteisiin – ja suhteeseen Jumalan kanssa

• lapselle tulee suojavarustus stressialttiutta ja demonisia houkutuksia vastaan – 
hänen sisimpäänsä kasvaa oikeudenmukaisuus – koska hän on lapsena saanut 
sen oikeudenmukaisen hoivan ja kasvatuksen, jonka Jumala on tarkoittanut – 
orpous on lapsen elämän suurin vääryys

• lapsen autoimmuunijärjestelmä kasvaa terveeksi ja ehyeksi antaen suojan 
sairauksia vastaan – hänestä tulee terve myös aikuisena – elää voittajana oman
elämänsä tarkoitusta toteuttaen – ei tule astmaa, allergiaa, yliherkistymisiä, 
stressivaivoja jne 

• maailma on turvaton, mutta Jumalan suunnitelma ympärillämme olevan 
turvattomuuden ja ongelmien voittamiseksi on sisäinen turvallisuus, hengen, 
sielun ja ruumiin autoimmuunijärjestelmä Pyhän Hengen suojassa – nämä 
suojavarustukset rakentuvat ja korjautuvat Pyhän Hengen vaikutuksesta 
ihmiseen – kaiken ydin on syväkiintymussuhde Jumalaan ja ihmisiin

• syväkiintymyssuhdekyky on ratkaisevan tärkeä ehyelle minuudelle ja tunne-
elämälle – se on sydämen särkymisen tuhoisin alue – siksi Jeesus haluaa 
ensimmäiseksi eheyttää sydämeltään särjetyt
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Sukukirousten voittaminen

• syväkiintymystä vastustavat kaikki pimeyden voimat – erityisesti seuraavat 
sukukiroukset:
 
◦ kuolema – abortin uhka, ei-toivottu lapsi, väkivalta, hyväksikäyttö, 

kuolemanvaara, elämää mitätöivät ja tuhoavat kiroukset

◦ noituus ja epäjumalanpalvelus – vanhempien minuuden vääristyminen, 
äärimmäinen sydämen kovuus, lasten hyväksikäyttö eri muodoissaan, 
demonisten sopimusten siirtäminen lapsille, demoniset sielun harhat, 
demoneille vihkiytymiset, sopimukset pimeyden voimien kanssa

◦ väärät uskonnot – suorittajaminuus siirtyy uskonnon harjoittamiseen 
(jehovalaisuus, mormonismi, judaismi, new age, idän uskonnot jne) – 
irtisanoudu kaikista opeista, yhteykseistä, harrastuksista ja elämäntavoita 
jotka liittyvät näihin

◦ addiktiot – alkoholi, huumausaineet, muut himot – ei kykyä rakastaa muita 
kuin himojaan

◦ viha, katkeruus – olen itse vihattu, haluan vihata muita – vihaa rakkautta ja 
rakkauden osoituksia

◦ hylkääminen – Jumalasta eroon joutumisen häpeä / tuhoutuminen – minussa
on ”jotain” mitä ei hyväksytä – siksi en hyväksy muita – hylkäävä henki on 
sielunvihollisen minuutta

◦ häpeä – orpouden trauman seuralaisena tulee orpouden häpeä – josta 
syntyy ylpeys, itsekäs esillä olemisen, näyttämisen ja tehostamisen tarve – 
joka alistaa jopa lasta ja kilpailee lapsen kanssa (oikeassa oleminen)

◦ haureus, hylkääminen
▪ hengellinen (henki alistuu eri demoneille vuorotellen, uskonnollisuus), 
▪ sielullinen (ei pysty kiinnittymään yhteen kumppaniin, eikä 

useampaankaan) ja 
▪ fyysinen (himojen vääristämä seksuaalisuus)

◦ mustasukkaisuus – hylkäämisen, vihan ja kuoleman hallitsema tuhoava 
mielen tila – ei mitään tekemistä rakkauden kanssa – jo mustasukkaisuuden 
kohteeksi joutuminen tuhoaa – mustasukkaisuus löytää aina aihetta – joko 
valheellista tai todellista
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◦ kateus, kosto – puutteenalaisuudesta tuleva demoninen omistamisen ja 
kostamisen halu, joka toimii vihasta käsin, pahojen demonien kasvualusta

◦ puolison hylkääminen – perhemalli, perheen hajoaminen, isäkuvan 
hajoaminen

◦ itsekkyys – hakee tyydytystä omille himoilleen toisen kautta – ei pysty 
antamaan tyydytystä toiselle – antaa himoille asunnon

◦ valhe ja petos – ei paljasta todellista sisintään – peittää ongelmia / totuutta –
oppii elämään valheessa

◦ rikollisuus – omantunnon paaduttaminen, moraalittomuus

◦ pelko – kaikkein suurin vastustaja – Jumalan ja ihmisen sekä ihmisen / 
ihmisen välisiä suhteita tuhoava ja hallitsemaan pyrkivä demonisaatio – 
pelko on uskoa kuoleman valtaan – pelon aiheet ovat demonisia valheita, 
jotka liittyvät muistikuviin, tilanteisiin, opetuksiin, aivopesuun jne – 
täydellinen rakkaus karkoittaa pelon = yhteys Jumalaan Pyhässä Hengessä
antaa täydellisen rauhan

Julistuksesi

• Rakas Jeesus, tunnustan sielussani syväkiintymyssuhdehäiriön – 
sielunvihollinen on päässyt tuhoamaan sisintäni – paranna ja vapautua minut!

• Jeesuksen nimessä tuomitsen ja hylkään kaikki pimeyden voimat, särkymisen, 
traumani – joiden vaikutukseen olen itse antautunut – kaikki nämä ulos 
minusta!

• Rakas Jeesus, annan anteeksi isälleni, äidilleni, sisaruksillen, 
isovanhemmilleni, sukulaisilleni, kasvattajilleni, hengellisille johtajilleni ja 
kaikille muille ihmisille, joiden kautta pimeys on tullut elämääni – pelasta, 
paranna ja vapauta heidät rakas Jeesus!

• Rakas Jeesus, antaudun Sinun kanssasi yliluonnolliseen 
syväkiintymyssuhteeseen ja hylkään sitä vastustavat pimeyden voimat ja 
vaikutukset – haluan tulla tuntemaan Isän! 

• Rakas Jeesus, peitä minut Isän rakkauden parantavalla kirkkaudella, puhdista 
ja paranna minut!


