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PYHÄN HENGEN VOITELU
OSA 5
Seppo Välimäki
12.3.2017
c/o Hilpinen
Jeesuksen anteeksiantamus on pimeyden vaikutuksen pois siirtäminen
• uskonnollinen koodisana ”syntien anteeksiantamus Jeesuksessa” ei ole
Jumalan mielen, tunteiden tai suhtautumistavan muutos koskien meidän
turmeltuneisuuttamme ja pimeyttämme – niinkuin ihminen käsittää
anteeksiantamisen / anteeksipyytämisen: pahoillaan olo, tunteiden elpyminen,
sääli jne
• vaan ”syntien anteeksiantamus Jeesuksessa” on Jumalan Isän ja Luojan
rakkauden ja viisauden motivoima ja Jeesuksen Poikansa kanssa yhdessä
toteuttama yliluonnollinen oikeustoimi – joka on valmistettu jokaiselle
ihmiselle – mutta joka tulee voimaan vain niiden kohdalla, jotka
vastaanottavat Jeesuksen Pelastajanaan = kaiken ihmistä kohdanneen
pimeyden läsnäolon, vaikutuksen ja tuhotyön poissirtäminen Jumalan
kirkkauden yhteyteen pääsemisen kautta
2. Kor. 5:21
21. Sen, joka ei synnistä (=Jumalasta eroon harhautumisesta ja se seurauksista)
tiennyt (gnosko = tuntea, kokea, olla osallinen tietoisuuden, yhteyden ja vaikutusten
kautta henkilökohtaisesti), hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä
tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.
Sillä hän, joka ei tuntenut syntiä, hänet hän teki synniksi teidän tähtenne, että me
olisimme hänen kauttaan puhtaat Jumalalle. (aramealainen teksti)

Hes. 22:30: Minä etsin heidän joukostansa miestä, joka korjaisi muurin ja seisoisi
muurinaukossa minun edessäni maan puolesta, etten minä sitä hävittäisi, mutta en
löytänyt.
• ennen Jeesusta ei ollut ketään, joka olisi voinut toimia Jumalan Isän kanssa
yhdessä maailman pelastamiseksi – maailma oli tuhoon tuomittu
• nyt Jeesus on meidän välimiehemme – Hänen kauttaan on ilmestynyt pelastus
koko maailmalle – Hän on Uhrikaritsamme, Kuninkaamme ja Luojamme
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• Jumala on nyt meille armollinen – pelastus on saatavilla, Pyhä Henki on
saatavilla – ei tarvitse pyytää Jumalalta lisää armoa, vaan ottaa vastaan se
armo, jonka Hän on jo antanut Jeesuksen kautta
• anteeksiantamuksen kokeminen on syvenevä prosessi – se alkaa
uudestisyntymisen kokemuksesta mutta se liittyy aina Pyhän Hengen
valaiseman pimeyden luovuttamiseen Jeesuksen veren alle – eli syvenevään
puhdistumiseen
• tämä oikeustoimi on Jumalan taholta kertatapahtuma Golgatalla ja Jeesuksen
ylösnousemuksessa – se manifestoituu ihmisille Jeesuksen vastaanottamisessa
– ja ilmenee uudestisynnyttämisen armona ja Jumalaan liittämisenä
uudestisyntyneen hengen kautta
• meidän tulee uudestisyntyneinä uskovina elää omistaen Jeesuksen
anteeksiantamus täydellisenä ja pysyvänä – siitä johtuu velvoite antaa anteeksi
toisille – ja siitä johtuu jano ja kaipaus puhdistua yhä lisää – kaikki pimeys on
jo tuomittu Jeesuksessa
• hylkää syntinen eli Jumalasta erossa elävä minuus, koska olet Isän yhteydessä
Pyhän Hengen voitelun kautta
Jeesuksen anteeksiantamus
1. mitätöi kaikki pimeyden voimien sopimukset, uhkat, vaatimukset ja
pyrkimykset
1. omistaa ihminen valtaansa tai
2. tuhota ihmisen elämää sairauksilla, onnettomuuksilla tai
3. eristää ihminen Jumalan yhteydestä ja Hänen siunauksistaan
2. antaa Jumalalle oikeuden kutsua kaikkia ihmisiä Jeesuksen kautta
pelastukseen ja täydelliseen yhteyteensä – sekä toteuttaa pelastetuissa uusi
luomistyö Pyhän Hengen voimassa – alkaen jo täällä maailmassa
3. antaa ihmiselle oikeuden / voiman ottaa Jeesus vastaan, uudestisyntyä ja
liittyä hengen uudestisyntymisen kautta Jumalan lapseksi Pyhän Hengen
yhteyden kautta – ja alkaa kasvaa kohti Jeesuksen minuutta ja voitelua
4. antaa ihmiselle oikeuden / voiman vastaanottaa Pyhän Hengen UUSI
LUOMISTYÖ – vapautua synnin taakasta, sairauksista, demonisaatiosta,
onnettomuuksista, elämän tappioista ja epäonnistumisista – alkaen täällä
maailmassa ja saavuttaen täyttymyksen Taivaassa
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5. antaa ihmiselle oikeuden / voiman tulla tuntemaan Isän sydämen
äärimmäisen rakkaus – kasvaa rakkaussuhteessa Isän, Jeesuksen ja Pyhän
Hengen kanssa – tulla Isän rakkauden lahjojen vastaanottajaksi
6. antaa oikeuden / voiman muuttua ”voimasta voimaan ja kirkkaudesta
kirkkauteen” Isästä tulevan katomamattoman elämän vaikutuksesta – elää
ikuisesti Jumalan lapsena ja kasvaa Jumalan poikana Isän yhteydessä Pyhän
Hengen kautta
7. antaa ihmiselle oikeuden / voiman omistaa Jeesuksen minuus, Hänen
voitelunsa, Hänen palvelutyönsä – kasvaa Jumalan pojan / perillisen
täysivaltaiseen semaan – toteuttaa Jeesuksen kanssa Hänen palvelutyötään
maailmassa ja sen jälkeen Taivaassa
• Pyhän Hengen eläväksi tekevän vaikutuksen kautta sinulla on oikeus puhdistua
ja vapautua kaikesta pimeyden saastutuksesta, demonisaatiosta, sairauksista,
vammoista, ongelmista ja päästä Hänen katoamattomasta elämästään
osalliseksi ja vastaanottaa jatkuvasti uutta Jumalan luomistyötä omaan
elämääsi – ja jakaa kaikkea tätä uskon kautta monille siunaukseksi
• ”syntien anteeksiantamus Jeesuksessa” on Jumalan kirkkauden ilmestyminen
pelastettuihin Jeesuksen kautta – ja vapauttaminen rajattomaan yhteyteenIsän
kanssa ja osalliseksi Hänen määrättömästä kirkkaudesta – tämän jokainen
ihminen voi omistaa yhteistyössä Jumalan kanssa
• hylkää uskonnollinen, tunteenomainen ja sielullinen käsitys ”syntien
anteeksiantamuksesta Jeesuksessa” – omista Jeesuksen kautta Isän
yliluonnollinen yhteys ja auktorisointi elämääsi – täydellinen yhteys Isään,
Pyhän Hengen koko lahja, Jumalan valtakunnan auktoriteetti pimeyden
voimien ja muiden alkeisvoimien ylitse
• kun omistat ”syntien anteeksiantamuksen Jeesuksessa” sinä asetut Jumalan
valtaistuimelle Jeesuksen kanssa – nouset hallitsemaan elämässäsi Jeesuksen
pelastustyön toteutumiseksi omassa ja lähimmäistesi elämässä – sinä asetut
katsomaan kaikkia ihmisiä ja kaikkea luomakuntaa niinkuin Isä katsoo –
Jeesuksen veren ja Pyhän Hengen rajattoman ja täydellisen uudistuksen kautta
Ne, joiden ”synnit” te ”siirrätte pois” niille ne ovat poissiirretyt – ne, jotka te
pidätätte, niille ne ovat pidätetyt..
Joh. 20:22-23
22. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille: "Ottakaa Pyhä
Henki.
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23. Joiden synnit (=Jumalasta eroon harhautumisen ja sen seuraukset) te anteeksi
annatte (=siirrätte pois Minun nimessäni), niille ne ovat anteeksi annetut (=siirretty
pois Minun nimessäni) ; joiden synnit (=Jumalasta eroon harhautumisen ja sen
seuraukset) te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt."
• opetuslapset uudestisyntyivät vastaanottaessaan Jeesuksen ylösnousseena ja
vastaanottaessaan Pyhän Hengen – samalla Jeesus luovutti heille Jumalan
lapsen asemaan kuuluvan auktoriteetin julistaa ihmisille vapautusta pimeyden
vallasta Hänen nimessään
• Jeesuksen pelastuksen auktoriteetti astui voimaan opetuslasten elämään kun he
uudestisyntyivät Jeesuksen ylösnousemuspäivän iltana – mutta he tarvitsivat
vielä lisää Pyhän Hengen voimaa ja uutta luomistyötä voidakseen toteuttaa
saamaansa auktoriteettia = Pyhässä Hengessä ja tulessa upottamisen
Luuk. 24:46-49
46. Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena
päivänä nouseva kuolleista,
47. ja että kääntymistä ja mielenmuutosta syntien anteeksisaamiseksi (=Jumalasta
eroon harhautumisen ja sen seurausten poissiirtämiseksi) on saarnattava hänen
nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.
48. Te olette tämän todistajat.
49. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää
tässä kaupungissa, kunnes teidät puetaan voimalla korkeudesta."
Ap. t. 1:4-5
4. Ollessaan koolla heidän kanssaan hän käski heitä olemaan lähtemättä Jerusalemista
ja odottamaan Isältä sen lupauksen täyttymistä, josta olette Minulta kuulleet.
5. Sillä Johannes upotti veden kautta mielen muutokseen, mutta teidät upotetaan
Pyhän Hengen kautta Minuun ja Isän yhteyteen muutamien päivien kuluttua."
Jeesuksen suuri ilosanoma on
• pelastumattomalle mahdollisuus ottaa Jeesus vastaan ja uudestisyntyä Isän
yhteyteen Hänen lapsekseen – uskon kautta Jeesukseen
• uudestisyntyneelle mahdollisuus ottaa vastaan lisääntyvästi Pyhää Henkeä –
uskon kautta Jeesukseen
• sairaalle mahdollisuus ottaa vastaan täysi parantuminen kaikista sairauksista –
uskon kautta Jeesukseen
• demonien ja traumojen painostamalle mahdollisuus ottaa vastaan vapautus
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kaikista pimeyden orjuuksista – uskon kautta Jeesukseen
• apostoliseen palvelutyöhön valmistautuvalle mahdollisuus ottaa vastaan Isän
koko lupaus Pyhässä Hengessä ja tulessa upottamisesta – uskon kautta
Jeesukseen
Jeesus riisui aseet hallituksilta ja valloilta pimeyden avaruuksissa oman
elämänsä ja palvelutyönsä kautta
1) tulemalla ihmiseksi – Jeesus poisti kaikki vastaväitteet siitä, ettei lihassa
elävä luonnollinen ihminen voisi olla oikeamielinen, puhdas ja Jumalan
yhteydessä – väite, johon sielunvihollinen sai voiman syntiinlankeemuksen
jälkeen
2) tulemalla Voidelluksi – Jeesus Voideltuna Ihmisen Poikana poisti kaikki
vastaväitteet siitä, ettei ihminen voisi vastaanottaa Pyhää Henkeä ja tulla
Jumalan työtoveriksi yliluonnollisissa voimateoissa tässä maailmassa –
parantamalla kaikkia sairauksia pelastumattoman tilassa olevien ihmisten
elämässä Jeesus osoitti Isän äärimmäisen rakkauden ihmistä kohtaan
3) tulemalla Uhrikaritsaksi meidän puolestamme – Jeesus Uhrikaritsana poisti
kaikki vastaväitteet siitä, ettei Jumala rakastaisi ihmistä ja ottaisi häntä
kirkkautensa yhteyteen – että Jumala ei voisi / haluaisi siirtää pois ihmisen
syntejä – että Jumala haluaisi rankaista ja tuhota ihmisiä tai työntää heidät pois
luotaan
4) tulemalla ylösnousemusvoimassa kuolleista herätetyksi – Jeesus
ylösnousseena kuolleista poisti kaikki vastaväitteet koskien pelastettujen
ylösnousemusta ja pääsyä kirkastettuun tilaan Taivaassa – Jeesus kutsui
ihmisiä seuraamaan Häntä Taivaaseen asti – me saamme elää koska Hän elää!
5) tulemalla Isän kirkkauden voimalla Hänen valtaistuimelleen asetetuksi Hän
tekee jatkuvasti mitättömäksi kaikki vihollisen pyrkimykset Hänen omiensa
elämässä – Jeesus on nyt Kirkkkauden Herra ja Hänellä on kaikki valta
Taivaassa ja maan päällä – Hän pystyy poistamaan kaikki vihollisen esteet
jokaisen ihmisen elämästä, jota ottaa Hänet vastaan ja haluaa tulla täyteen
Hänen kirkkauttaan
• Jeesus riisti kaikki aseet sielunviholliselta, jotka voisivat estää Jumalan
suunnitelman toteutumista niiden kohdalla, jotka ottavat Jeesuksen vastaan – ja
elävät uskon kautta Jeesuksen ýhteydessä
• ainoat aseet, joita sielunvihollinen voi käyttää Pyhällä Hengellä täytettyjä
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uskovia vastaan on pimeydestä tulevat valheet, joita demonit puhuvat uskovien
sieluun sekä mieliin kylvetyt traumat, joissa demonit vastustavat Jumalan
valtakunnan ilmestymistä ihmisen elämässä
Jeesus riisti jokaiselta demonilta kaikki aseet ihmistä vastaan
• syyllisyys, tuomio, rangaistus – Jeesus kantoi jokaisen ihmisen syyllisyyden,
tuomion ja rangaistukset kaikista mahdollisista rikkomuksista, vääryyksistä ja
niiden vaikutuksista
• hylkääminen – Jeesuksessa Jumala Isä todisti halunsa ja voimansa ottaa
ihminen yhteyteensä, vaikka ihminen oli hyljännyt Jumalan – Jumala
uudestisynnyttää jokaisen ihmisen omaksi lapsekseen luovuttamalla hänelle
osan omasta Hengestään, yhtyen ihmisen henkeen ja liittäen ihmisen ikuisesti
yhteyteensä
• pelko – Jumalan Henki poistaa ihmisen mielestä, ajatuksista, tunteista,
unelmista, mielikuvituksesta, alitajunnasta kaiken pelon ja valheen Jumalaa
Isää kohtaan – Jeesus ilmoitti Jumalan rakastavana Isänä ja vuodattaa Pyhän
Hengen kautta Isän rakkauden jokaisen pelastetun elämään
• viha, murha ja väkivalta – koko Jeesuksen palvelutyö Voideltuna todisti
Jumalan äärettömän rakkauden ihmisiä kohtaan – Jeesus vuodatti UUDEN
RAKKAUDEN HENGEN pelastettujen sisimpään vihan hengen sijaan – Jeesus
osoitti, että Isän rakkaus voittaa kaikki vihan demonit
• hyväksikäyttö, alistaminen, orjuuttaminen – Jeesus osoitti Isän sydämen, joka
ei hyväksikäytä eikä alista ketään, vaan uhrautuu jokaisen puolesta ja palvelee
jokaista
• katkeruus ja anteeksiantamattomuus – Jeesus toteutti Isän anteeksiantamuksen
meidän hyväksemme – antakaa anteeksi niin teillekin anteeksi annetaan =
kaiken vihollisen vallan ja vaikutusten poissiirtäminen ja Jumalan kirkkauden
vastaanottaminen
• varastaminen, petos ja valhe, ulkokultaisuus, farisealaisuus – Jeesus valmisti
täydellisen yltäkylläisyyden ihmisille Isän rakkauden yhteydessä – Hän mitätöi
puutteenalaisuuden, köyhyyden kirouksen, varastamiset, petokset ja valheet –
varas ei ole tullut muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhomaan, mutta
Minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja yltäkylläisyys
• demonien / saastaisten henkien / haureuden / noituuden / addiktioiden orjuus –
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Jeesus vaiensi ja ajoi ulos riivaajia kaikkialla missä Hän opetti, julisti ja
demonstroi Jumalan valtakuntaa – Pyhän Hengen voimalla Jeesus eheyttää
särjetyt sydämet – hän parantaa sielun haavat, joihin demonisaatio ja addiktiot
kiinnittyvät
• sairaudet, vammat, tuhoutuminen – Jeesus paransi kaikki sairaat, jotka tulivat
Hänen luokseen ja joiden luokse Pyhä Henki Hänet johdatti
• epäusko, epätoivo, masennus – Isän rakkaus ilmestyi Jeesuksen kautta – Isän
rakkauden huolenpito, parantava ja nostava voima mitätöi epäuskon, epätoivon
ja masennuksen – Isä on Jeesuksessa ratkaissut kaiken
• kuolema – Jumalan yhteydessä elävää ei hallitse enää kuolema vaan
Jumalasta tuleva katoamaton elämä – joka uskoo Jeesukseen häneen
kuolemalla ei ole enää valtaa – ruumiskaan ei ole kuoleman oma vaan
Jeesuksen parantava voima uudistaa katoavaisen ruumiinkin
• pelastuksen siunauksien toteutuminen on Pyhässä Hengessä – yhteys Isään on
Pyhässä Hengessä, Jeesus meissä on Pyhässä Hengessä, parantuminen,
vapautuminen ja uusi luomistyö on Pyhässä Hengessä – siksi lisääntyvä
Pyhällä Hengellä täyttyminen johtaa lisääntyvään parantumiseen ja siunauksiin
Jes. 53:4-6
Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti
päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta
hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain
tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen
haavainsa kautta me olemme parannetut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin
lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä
kaikkien meidän syntivelkamme.
• kreikan kielessä anteeksisantamus on ”afiemi” (= siirtää pois, lähettää pois) ja
anteeksiantaminen on ”afesis” (= pois siirtäminen, pois lähettäminen). Jumala
Isä siirsi oman tahtonsa ja uskonsa kautta Jeesuksen päälle kaiken sen, mikä
oli tullut meidän päällemme Jumalasta eroon harhautumisemme seurauksena
• tämä tarkoittaa toisin sanoen synnin ja kuoleman lain kukistamista, jotta
ihmiset pääsivät elämän Hengen lain (=Pyhän Hengen vaikutuksen) alle
Jeesuksen vastaanottamisen kautta
• Jumala uskoo ihmiseen Jeesuksen pelastustyön kautta – usko sinäkin Jumalaan
ja itseesi Jeesuksen pelastustyön kautta – ajattele niinkuin Jeesus ajattelee Isän
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valtaistuimella – Hän katsoo sinua oman täydellisen verensä puhdistusvoiman
ja Pyhän Hengen kaiken täydellisesti uudistavan voiman kautta – kun Jeesus
sanoi ”Se on täytetty!” kaikki oli täytetty jokaisen ihmisen vastaanotettavaksi
milloin tahansa ja missä tahansa
Anteeksiantamuksen prosessi lähimmäistä kohtaan
• Jeesuksen anteeksiantamus on ensisijaisesti hengellinen oikeustoimi, jota sinut
on kutsuttu toteuttamaan muita ihmisiä kohtaan uskon kautta Jeesuksen
nimessä – Pyhä Henki tulee johtamaan yhä syvempään puhdistumiseen ja
vapauteen kaikissa ihmissuhteissasi – Isän sydämen tuntemisen kautta
• kun omistat Jumalan uskon, sinä ajattelet, puhut ja toimit Jeesuksen täydellisen
sovitustyön mukaan – et hyväksy sielussasi loukkaantumisia, kärhämää, riitaa
jne – et katso kenenkään ihmisen synteihin tai vajavuuksiin – vaan sinä katsot
Jeesuksen täydellisyyteen, omistat Hänen kirkkautensa ja toteutat Hänen
kirkkauttaan muita kohtaan
• anteeksiantamuksessa eläminen on Jumalan uskossa elämistä – se on
Jeesuksen koko sovitustyön hyväksymistä ja Jumalan rakkauden auktoriteetin
toteuttamista kaikkea pimeyden voimaa vastaan
• Jeesuksen nimessä sinä saat käskeä demonit ulos ja mitätöidä niiden tuhoteot
eivätkä ne voi sinulle mitään – julistaa Jumalan valtaherrauden ilmestymistä
omaan elämääsi ja lähimmäistesi elämään Jumalan uskossa – kun elät
Jeesuksen anteeksiantamuksessa ja Hänen yhteydessään
• Jeesuksen valtaistuimella sinulla ei ole syytä, varaa eikä mahdollisuutta olla
katkera tai anteeksiantamaton vaan sinulla on kaikki syy ja motivaatio antaa
anteeksi ja elää anteeksiantamuksessa – hallita Jeesuksen kautta kaiken
pimeyden ja sen vaikutusten pois siirtämiseksi Jeesuksen nimessä
• omista tämä Jumalan valtakunnan näkökulma ja aseta sielusi turmeltuneet
tunteet ja vääristyneet muistikuvat syrjään – vain Jumala tietää mikä on totuus
– sinun ei tarvitse aina sitä tietää – mutta sinä tarvitset kyvyn elää jatkuvassa
anteeksiantamuksessa niin silloin sinä menestyt ja olet Pyhän Hengen suojassa
ja voimassa.
• anteeksiantamus Jeesuksen kautta on ainoa tie vapauteesi – et voi muuttaa
menneitä tapahtumia mutta voit pelastaa tulevaisuutesi omaksumalla
anteeksiantamuksen elämäntavan.
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• Pyhä Henki antaa sinulle ilmestyksen Jumalan toteuttamasta
anteeksiantamuksesta Jeesuksessa – omista uskon kautta Isän kirkkaus
henkeesi, sieluusi ja elämääsi Jeesuksen nimessä.
• usko Jeesuksen täydellisesti kaiken pimeyden puhdistava ja pois siirtävä
auktoriteetti oman elämäsi hyväksi – siirrä uskon kautta Jeesuksen nimeen
elämästäsi pois kaikki, missä sielunvihollinen syyttää, ahdistaa, piirittää tai
vainoaa sinua – toteuta tämä sama jokaista ihmistä kohtaan
• pyydä Pyhää Henkeä näyttämään kaikki ihmissuhteesi, joissa sinun tarvitsee
mennä syvempään anteeksiantamukseen ja sitä seuraavaan sovitukseen –
ihmissuhteesi läheisyydestä riippuen
• luovuta pois kaikki kaunat, vihat, loukkaantumiset, koston ja hyvityksen
vaatimukset sinua haavoittaneita kohtaan – ei tarkoita oikeudellisesta
yhteiskunnallisesta vastuusta vapauttamista – vaan tämä on vapautus Jumalan
edessä, jonka kautta sinä pääset vapauteen kaikesta pimeyden orjuudesta.
• julista kaikkien ihmisten ylle täydellinen anteeksiantamuksesi riippumatta siitä,
mitä heidän kauttaan pimeys on saanut vaikuttaa sinuun – silloin elät Jumalan
valtaistuimen näköalassa
• pyydä Isän rakkautta koskettamaan kaikkea sisimpäsi haavoittumista ja
eheyttämään sinut niinkuin et olisi saanut yhtään haavaa, iskua tai vammaa –
Jeesuksen nimessä – Pyhän Hengen läsnäolossa tapahtuu syvempi
anteeksiannon prosessi kuin järjen kautta.
• kiitä, ylistä ja palvo Jeesusta siitä, että Hänen kauttaan ja Hänen yhteydessään
saat olla kokonaan vapautettu kaikesta pimeyden vallasta ja elää Isän
rakkauden mielisuosiossa ja kirkkaudessa
• pidä kiinni kirkkaudessa elämisen valinnastasi ja torju jatkuvasti ja heti sielusi
kerroksista tai pimeyden suorasta painostuksesta tulevat pimeät väitteet ja
kiusaukset.
• kylvä ympärillesi Jumalan valtaistuimen kirkkautta ja auktoriteettia Isän
rakkaudessa, Jumalan uskossa, Ilmestyksen Hengessä – Pyhän Hengen
parantavassa ja vapauttavassa voitelussa Jeesuksen nimessä
Room. 5:17
17. Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta,
niin paljoa enemmän ne, jotka vastaanottavat aktiivisesti mielisuosion ja
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oikeamielisyyden / puhtauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan
yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta.
Julistuksesi:
• Rakas Jeesus, ymmärrän, tiedostan ja olen vakuuttunut katkeruuden ja
anteeksiantamattomuuden demonisesta tuhovoimasta elämässäni – tuomitsen
ja hylkään kaiken katkeruuden ja anteeksiantamattomuuden – niiden juuret ja
niiden kautta tulleet kiroukset ja muut demonivoimat ja niiden tuhotyöt –
Jeesuksen nimessä ulos!
• Rakas Jeesus, nousen uuteen elämään Sinun kirkkaudessasi – puhdista minun
sydämeni kaikesta saastasta ja pimeydestä – valitsen elää
anteeksiantamuksessa, siunauksessa ja rakkaudessa kaikkia ihmisiä kohtaan –
täytä sydämeni Sinun kirkkautesi läsnäololla nyt ja ikuisesti!
• Rakas Jeesus, uskon kautta omistan Sinun vanhurskautesi ja mielisuosiosi
täydellisyyden ja elän Sinun valtaistuimesi kirkkaudessa – auta minua
pysymään tässä valtavassa ja ihanassa asemassa Sinun rakkaudessasi
• Kiitos Jeesus että Sinä teet tämän!
Katkeruus Jumalaa kohtaan on pimeyden valhetta
Katkeruutesi Jumalaa kohtaan on kokonaan pimeyden valhetta. Jumala on ainoa
täydellisen hyvä ja Hän on täydellisesti sinun puolellasi kaikkea pimeyttä vastaan.
Jumala on rakastanut sinua äärettömällä Isän rakkaudella siitä lähtien kun Hän on
sinut luonut. Rakkautensa tähden Hän uhrasi oman Poikansa kuolemaan sinunkin
edestäsi, että pääsisit Hänen rakkautensa mielisuosioon!
Liian monet vääryydet ovat kohdanneet elämääsi. Mikään niistä ei ole ollut Jumalan
tahto. Jumalan Isän sydän on ne jo tuntenut ja Hän haluaa ottaa sinut syliinsä ja
parantaa sinut. Kukaan ihminen ei voi niitä ratkaista puolestasi mutta tarvitset uskon
yhteyttä ihmisiin, jossa sinua palvellaan niin, että Jeesus parantaa sinut.
Anna Jumalan Isän rakkauden koskettaa sinua ja parantaa särkynyt sydämesi! Vietä
aikaa Isän sylissä – kutsu Pyhää Henkeä elämääsi yhä lisää ja sinä paranet!
Hän on ilmestynyt kohdatakseen sinua ja parantaakseen sinut. Hänen kirkkautensa on
täydellinen hyvitys kaikesta tappiosta ja menetyksistä, mitä olet joutunut kokemaan.
Hän antaa sinulle uuden tulevaisuuden ja toivon – kokonaan uuden elämän!
Antaudu Jeesuksen rakkauden kosketukseen ja anna anteeksi. Anna itsellesi anteeksi
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ja vapauta kaikki ihmiset elämässäsi kaikesta hyvityksestä, kostosta, vihasta,
hylkäämisestä ja muusta vääryydestä. Silloin elät Jumalan valtakunnassa yhä
suuremmassa Pyhän Hengen voitelussa!
Ihmisen suhde Pyhään Henkeen voi olla
1. kokonaan Pyhän Hengen ulkopuolella = pelastumaton, pimeyden voimien
oma
2. uskonnollisesti lukkiutunut – vain lisääntyvä järkeisoppi muttei lisääntyvää
Pyhän Hengen voitelun tuntemista – uudessa liitossa Pyhällä Hengellä
täyttymisen tulee mennä kaiken uuden hengen ilmestyksen edellä – muuten
sielullisuus valtaa ihmisen
3. saavutetusta tasosta alas luisuminen – väärässä ympäristössä / opetuksessa,
Pyhän Hengen arvostelemisessa, maailmaan suuntautumisessa – ei tarkoita
pelastuksen menettämistä vaan Jumalan valtakunnan suunnitelman osittaista
menettämistä tai hidastumista tässä aikakaudessa
4. ylläpito-täyttyminen niin että suunnilleen pysyy samassa Pyhän Hengen
virrassa, minkä on saavuttanut – rutiininomainen uskonelämä, jossa
ihmisten verkosto tukee omaa uskonharjoitusta mutta ei ole kykyä omaan
latautumiseen Pyhän Hengen läsnäolossa
5. jatkuva mutta pienimuotoinen Pyhässä Hengessä latautuminen – etenemistä
tapahtuu, mutta liian hitaasti – jatkuva näky suuremmasta läpimurrosta,
herätyksen odotus, itsensä lohduttaminen uskonnollisilla näyillä – muttei
voimaa / janoa astua siihen
6. jano suureen läpimurtoon on ainoa uskon elämän mielekäs suuntautuminen
– suuret läpimurrot ja yllättävät Pyhän Hengen kosketukset – erityisen
tavoittelemisen, avautumisen, antautumisen tuloksena
7. Pyhässä Hengessä ja tulessa tapahtuva jatkuva upottaminen on paras
elämäntapa – Pyhän Hengen synnyttämä jano johtaa tähän – tämä tyydyttää
Jumalan Hengen ihmisessä – tämä tyydyttää sinun sydämesi janon – ota
tämä läpimurtotavoite elämäsi suuntautumiseksi niin sinä tulet
saavuttamaan suuria!
Pyhää Henkeä vastustavasta kontrollista vapautuminen
• kielillä rukoileminen = puhekeskuksen vapautuminen Pyhän Hengen
inspiraatioon – kielillä laulaminen = antautuminen Pyhän Hengen inspiroimiin
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sanoihin ja säveliin
• ensiksi on tietysti irtisanouduttuva kaikesta Pyhää Henkeä vastustavasta
pelosta, noituudesta, vääristä uskonnoista, pakanallisista uskomuksista,
ilmeisistä demonisaatioista ja vääristä kirjoitusten tulkinnoista jne – sitten
alkaa sielun syvemmän vastustuksen purkaminen
• orpo sielu on omaksunut suojautumisen kaikkea ulkopuolista vaikutusta
vastaan – koska demonit ovat särkeneet sielun – torjunta on päällä silloinkin
kun Pyhä Henki lähestyy – ”en halua / osaa / pysty antautumaan Pyhälle
Hengelle”
• orpo sielu on omaksunut traumaattisuuden takia tuntemattoman määrän
uskonnollisia vääriä oppeja ja asenteita – pelko, kriittisyys, järkeisopillisuus,
sielun kontrollivoima – jotka vastustavat hengessäsi olevaa auktoriteettia,
Pyhää Henkeä ja Pyhälle Hengelle antautumista
• ilman demonisia valheitakin luonnollinen ihminen vastustaa henkeä, koska
luonnollinen ihminen on oppinut elämään lihallisten ja sielullisten aistien ja
inspiraation (=tuonelan porttien) kautta
• Jumalan valtakunnan suuren ilosanoman ensimmäinen tarkoitus on vakuuttaa
ihminen siitä, että nyt häntä lähestyy rakastava Isä, joka on jo täysin
hyväksynyt ihmisen Jeesuksen veren kautta ja siirtää pois kaiken pimeyden
painostuksen hänen elämästään Pyhän Hengen voiman vaikutuksesta – kun
ihminen vain antautuu Pyhälle Hengelle
• Pyhä Henki tulee ihmiseen sen mukaan kuinka ihminen janoaa, antautuu ja
avautuu vastaanottamaan – Jeesus tarvitsee ihmisen oman tahdon ilmaisun,
jotta Hän voi poistaa ne esteet, jotka vastustavat Pyhää Henkeä – tähän
tarvitaan tietysti julistamista, opetusta ja rukouspalvelua
• itsekontrollin johtava motivaatio on erilaiset pelot – siksi tarvitaan Jumalan
rakkauden kosketusta Pyhässä Hengessä sulattamaan ihmisen sydämen ja
vapauttamaan pelkojen vankilasta – auttamaan häntä rauhaan ja avautumaan
Pyhälle Hengelle lisää
• tarvitaan tietoinen Jumalaa vastustavasta pelosta ja itsekontrollista
luopumisen päätös ja julistus – mielenmuutokseen johtava synnintunto tällä
alueellaJeesuksen kautta sinulla on pääsy Pyhän Hengen kosketukseen vaikka
olisit vielä täynnä Jumalaa vastustavia traumoja – ”jos me tunnustamme
syntimme, on Hän uskollinen ja vanhurskas ja antaa kaikki synnit anteeksi ja
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puhdistaa kaikesta vääryydestä”
• itsekontrollin ja muiden sielunvoimien alitajuinen ulottuvuus on mahdotonta
voittaa ihmisen omilla sielun voimilla – jokainen uusi Jeesuksen kosketuksen
taso on etsittävä Pyhän Hengen voitelussa uskon kautta
• anna Pyhän Hengen synnyttää sinuun suuri vakuuttuneisuus, jano ja usko,
jotka auttavat sinut ulos itsekontrollin ja muiden sielunvoimien vankilasta –
Pyhä Henki tulee hyvin nopeasti sinun avuksesi kun ojentaudut janossa Häntä
kohti – ”jos joku janoaa, hän tulkoon Minun tyköni ja juokoon...”
• pelko ja itsekontrolli eristävät sinua Jumalan kosketuksesta – kun tulet
vakuuttuneeksi sen tuhoavasta vaikutuksesta, voit tuomita ja hyljätä sen –
silloin Pyhä Henki tulee koskettamaan sinua nopeasti uudella herkkyydellä
• mitä enemmän ihminen harjoittaa uskontoa järkeisopin kautta, sitä
vahvemmaksi sielun kontrollivoimat rakentuvat – ihmisellä voi olla täydellinen
oppi Pyhästä Hengestä muttei ollenkaan kykyä antautua Hänelle
• vapautunut ja Pyhän Hengen kosketusta saanut uskova voi lukittua uudelleen
sielun voimien vankilaan, jos hän on Pyhää Henkeä vastustavissa yhteyksissä,
kuuntelee vääärää opetusta tai antaa tämän maailman hengen vallata elämäänsä
uudestaan
• Pyhän Hengen johtama elämä perustuu rakkaussuhteeseen ja Pyhän Hengen
läsnäolon synnyttämään rauhaan ja turvallisuuteen – silloin sielu on vapautettu
valheellisista demonisista kontrollipyrkimyksistä ja siitä johtuvasta suuresta
stressistä
Julistuksesi:
• Rakas Jeesus, tunnustan syvän ja vaikeasti voitettavan pelon ja itsekontrollin,
sielun voimien ja demonisten traumojen kontrollin elämässäni – en osaa
antautua Pyhälle Hengelle niinkuin haluaisin!
• Rakas Jeesus, luovutan nyt Sinulle kaiken sieluni vastustuksen ja antaudun
Sinulle – puhdista ja vapauta minun sieluni niin että pystyn antautumaan
Pyhälle Hengelle yhä enemmän!
• Rakas Jeesus, luovutan Sinulle kaikki pelot, jotka ovat johtaneet minut
suojautumaan väärällä tavalla ja toteuttamaan väärää itsekontrollia – otan
vastaan Sinun rakkautesi turvan! Kiitos Jeesus, että autat tässä!
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Rakkaussuhde Jumalan kansssa = suhde Pyhään Henkeen
• Jumalan valtakunta eli Isän hallintovalta, tahto ja suunnitelmat ilmestyvät
tässä maailmassa Pyhän Hengen läsnäolon ja vaikutuksen kautta ihmisessä
• Jumalalla on vain syväkiintymyssuhde ihmisen kanssa – jonka Jumala on
luonut uudestisyntymisen kautta vastaanottamaan, omistamaan Hänen
rakkautensa – sulautumaan Hänen rakkauteensa sekä jakamaan eteenpäin
Hänen rakkauttaan
• => ihminen ei pääse Jumalan tarkoittamaan läheiseen yhteyteen Hänen
kanssaan muuten kuin sulautumalla Hänen rakkauteensa – se tarkoittaa
vapautumista kaikesta sydämen särkymisestä, minkä demonistaatio on
aiheuttanut
• => ihmisten välisissä suhteissa pätee sama Jumalan valtakunnan periaate – voit
päästä läheiseen syväkiintymyssuhteeseen vain sellaisen ihmisen kanssa, jonka
kanssa voit jakaa yhteisen rakkauden
• Pyhä Henki on tullut sinuun synnyttämään sinulle syväkiintymyssuhteen
Jeesuksen, Isän ja Pyhän Hengen kanssa – kun saavutat syväkiintymyssuhteen
Isän rakkaudessa Hänen kanssaan et voi toteuttaa pimeyttä lähimmäisiäsi
kohtaan – vaan haluat tuoda ilmi Isän kirkkautta
Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä anovat
Luuk. 11:9-13
9. Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte;
kolkuttakaa, niin teille avataan (KOSKIEN PYHÄN HENGEN
VASTAANOTTAMISTA)
10. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.
11. Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan
sijasta käärmeen,
12. taikka joka hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin?
13. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka
paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä
anovat (aiteo = pyytää, kaivata, tarvita)!"
• Pyhä Henki on jo annettu, Isä tahtoo kohdata meitä täydellä voimallaan –
mutta sielun turmeluksen takia me itse tarvitsemme anomista, etsimistä ja
kolkuttamista, että sielumme vapautuu, puhdistuu ja pääsee liittymään Jumalan
valtakuntaan
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• Jumalan valtakunnan paradoksi – kaikki on Jumalan taholta mielisuosion
lahjaa ilman yrittämistä – mutta murtautuaksesi sielusi voimien vankilasta
sinut täytyy ponnistella
Ps. 46:11: "Lakatkaa yrittämästä / ponnistelemasta, antakaa olla, olkaa hiljaa
(rafah) ja tietäkää, tuntekaa, tiedostakaa hengessänne, sielussanne ja ruumiissanne
(jada) että Minä olen Jumala (elohim), minä tulen olemaan korkealle koroitettu
pakanakansojen keskuudessa, tulen olemaan korkealle koroitettu maan päällä."
(täydennetty käännös SV)
• Jumala odottaa saadakseen ilmaista itseään rakastetulleen kunhan ihminen
hiljentää oman touhunsa ja hätäilemisensä (vrt. Martta ja Maria)
• kun hiljennämme sielun voimia me alamme nähdä ja kokea hengessämme
Jumalan suuruutta – Jumala ei halua kohdata meitä musertavalla ylivoimalla
vaan Hän tulee meidän heikkoutemme tasolle ja antaa meidän valita
rakkaussuhde Häneen – nähdä Hänen suuruutensa hiljaisuudessa
• sinun henkesi on jo Jumalan yhteydessä ja kuulee Häntä – sinun tarvitsee vain
hiljentää sieluasi ja herkistyä kuulemaan ja näkemään henkesi kautta
• Jeesuksen ääni voi olla vastustamattoman voimakas, mutta myös hyvin
vähäiseltä tuntuva vaikutelma, sisäinen hengen tunne, sisäinen kuva, ajatus,
välähdys – Hänen ilmoituksensa voi tulla lähes tiedostamattomasti, jonka
saatat ohittaa ellet ole herkistynyt – mutta kun herkistät itsesi tulet
huomaamaan kuinka paljon Jeesus puhuu sinulle
• Jeesuksen sisäinen ilmestys ja kohtaaminen antaa avaimet Pyhän Hengen
voitelun vapautumiseksi oman elämäsi kautta – Jeesuksen sisäinen ilmestys
vapauttaa sinut omista suorituksistasi ja sinä ymmärrät, että sinun tarvitsee
vain pysyä Hänen läsnäolossaan
• Jeesuksen hiljaisen äänen kuuleminen avaa Hänen voimansa ilmestymisen –
sisäisen todistuksen, sydämessä ymmärtämisen, hengen silmillä näkemisen ja
hengen korvilla kuulemisen kautta – hengessäsi oleva Jumalan usko kiinnittyy
tähän, omistaa sen ja toimii sen mukaan
• Jeesus haluaa puhua sinulle enemmän kuin sinulla on aikaa / halua kuunnella
– voit kuulla Hänen äänensä vain kun sielusi kuohutus on rauhoittunut – sinun
taistelusi on rauhoittaa sielusi hiljaisuuteen jotta kuulisit hengessäsi Pyhän
Hengen ääntä
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Matt. 6:6: Vaan kun rukoilet, mene kammioosi, sulje ovesi ja esitä anomuksesi
(proseukomai) Isälle, joka on salassa, ja Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinulle
julkisesti.
• Jumala on salassa luonnolliselta mieleltä, mutta Hän ilmoittaa itsensä hengen
kautta, joka on yhteydessä Häneen – Hän kohtaa sinua äärimmäisen intiimisti
kahden kesken
• Pyhä Henki kutsuu sinua kahdenkeskiseen kohtaamispaikkaan Jumalan kanssa
– hiljennä itsesi odottavaan tilaan rauhasta käsin
• Jumala kohtaa sinua yksinäisyydessä ja maksaa palkan julkisesti – Pyhän
Hengen voitelu laskeutuu Jumalan kohtaamisessa ja tulee näkyväksi heti kun
kohtaat ihmisiä
Joh. 14:26-27
26. ...mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän
opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.
27. Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna
teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne (mielenne, sielunne sisin)
olko ahdistunut älköönkä peljätkö.
• Jeesus on määrännyt meille rauhan Hänen yhteydessään, jotta voisimme
vastaanottaa lisää Pyhää Henkeä – Puolustaja Pyhä Henki antaa meille rauhan
ja puhuu meille rauhasta käsin – siksi sielussa myllertävät demonivoimat on
ensin kukistettava että voimme kuulla Jumalan äänen
Joh. 5:20-30:
20. Sillä Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee; ja hän on
näyttävä hänelle – Pyhän Hengen sisäisen todistuksen kautta – suurempia tekoja kuin
nämä, niin että te ihmettelette.
21. Sillä niinkuin Isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös Poika tekee
eläviksi, ketkä hän (ISÄ) tahtoo.
• Pyhän Hengen sisäinen ilmestys vie meidät Jumalan valtaistuimen rajattomaan
näköalaan ja vaikutukseen – kun uskomme kiinnittyy Pyhän Hengen antamaan
sisäiseen todistukseen ”KAIKKI ON MAHDOLLISTA JUMALAN KANSSA
SILLE, JOKA USKOO”
hiljentymisen vaiheet:
• uskon päätös / julistus etsiä rauha ja Pyhän Hengen kosketus
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olosuhteiden rauhoittaminen – ympäristö, ihmiset, äänet jne
sisäisen mielen rauhoittaminen asettumalla lepotilaan
suorituspaineitten, vihollisen painostusten hylkääminen
oman ajatusmaailman – ongelmakeskeisen ratkaisukoneiston – hiljentäminen
sielun häirintä vähenee ja hengessä aistiminen alkaa
Pyhä Henki alkaa virrata sinuun lisää
sielussasi nousee demonisaatiota ja ahdistusta – mutta sinä luovutat sen
Jeesukselle
• Pyhä Henki koskettaa sinua lisää …. sielussasi nousee uusi ahdistus …. sinä
luovutat sen Jeesukselle ja kutsut ”Tule Pyhä Henki ja täytä minut uudestaan!”
…. tämä jatkuu....
• tämä on rauhaan laskeutumisen puhdistusprosessi – pääset yhä nopeammin yhä
syvempään rauhaan – olosuhteista riippumatta
• lopulta tästä hengellisestä harjoituksesta tulee sinulle normaali elämäntapa
kaikissa olosuhteissa
•
•
•
•
•
•
•

