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PYHÄN HENGEN VOITELU
OSA 6

Seppo Välimäki 
26.3.2017
c/o Hilpinen
 
Mielikuvituksen turmeltuminen johti ihmisen syntiinlankeemukseen = eroon 
Jumalasta

1. Moos. 3:4-7
4. Niin käärme sanoi vaimolle: "Ette suinkaan kuole;
5. vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän 
silmänne, ja te tulette olemaan niinkuin Jumala, tietämään (jada = tietää, tuntea, 
kokea intiimillä tavalla) hyvän ja pahan." (korjattu käännös)

• sielunvihollisen valhe oli häkellyttävä 
◦ 1) tulla Jumalan vertaiseksi on mahdoton ajatus
◦ 2) tulla tuntemaan hyvä ja paha niinkuin Jumala on mahdottomuus

• Jumala ei tunne läheisen yhteyden / osallisuuden kautta, ei koe, ei tiedosta 
pahaa eikä yhdy pahaan – vaan Jumala tuntee läheisellä tavalla ainoastaan 
hyvyyden ja kirkkauden ja yhtyy siihen (jada)  – Jumala näkee pahan, mutta 
sillä ei ole osuutta Hänessä

• langennut ihminen kyllä tulee tuntemaan sielussaan hyvän ja pahan – siitä 
tuleekin hänen elämänsä suurin ahdistus ja ongelma – vaikka pyrkisikin 
hyvään, ei voi saavuttaa sitä ilman Jeesusta ja synnin tilasta pois kuolemista
 

• sielunvihollinen ei tunne, ei näe, ei koe, ei tiedosta mitään muuta kuin pahan 
eikä se yhdy mihinkään  muuhun kuin pahaan – siksi sillä ei ole mitään 
tulevaisuutta koska Jumala hallitsee maailmankaikkeutta

• antautuminen keskustelemaan sielunvihollisen kanssa johti siihen, että ihmisen
mielikuvitus altistui demonisille valhenäyille

• käärme vetosi ihmisen mielikuvitukseen – tähän asti ihmisen mielikuvitus oli 
suuntautunut Jumalaan – ihminen eli suhdekeskeistä vuorovaikutuselämää 
Jumalan kanssa täydessä yltäkylläisyydessä ja turvassa

• sielunvihollinen houkutteli kirkkauden tilassa elävän ihmisen suuntaamaan 
mielikuvituksensa eroon Jumalasta ja kääntymään mielikuvituksessaan 
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valheellisiin näkyihin, jotka vihollinen syötti ihmiselle

6. Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja 
suloinen puu antamaan ymmärrystä....

• ihminen alkoi nähdä sielunvihollisen antamia valheellisia mielikuvia siitä mitä 
uusia ihania elämän mahdollisuuksia hyvän ja pahan tiedon puu avaisi – 
valheellisesti – jotka avautuisivat jos hän vain ottaisi tästä hyvän ja pahan 
tiedon puusta

• jos ihminen olisi mielikuvituksessaan katsonut Jumalan rakkauden 
täydellisyyttä, huolenpitoa, siunauksia, yliluonnollisessa voimassa elämisen 
helppoutta hän olisi sanonut – VAIKENE JA VÄISTY VALEHTELIJA JA 
PETTÄJÄ!

• mielikuvitus synnytti valhetodellisuuden, joka johti tottelemattomuuteen 
Jumalan varoitukselle – tätä lankeemusta ei käynnistänyt traumaattisuus vaan 
uteliaisuus

• kuinka moni lankeemus ja onnettomuus edelleenkin tässä maailmassa aiheutuu 
uteliaisuudesta?

…ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen 
kanssansa, ja hänkin söi.
7. Silloin aukenivat heidän molempain silmät, ja he huomasivat olevansa alasti- 
Jumalan suojaava kirkkaus Pyhässä Hengessä oli väistynyt ja ihmiset olivat yksin ja 
alasti – ja he sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot.

• mielikuvituksen valhetodellisuuden lumous hävisi kun Pyhän Hengen 
todellinen läsnäolo ja suoja väistyi – Jumalasta eroon joutumisen ankeus alkoi 
vähitellen valjeta ihmiselle

• demonivoimat tunkeutuivat ihmisen sieluun ja alkoivat saastuttaa hänen 
mielikuvitustaan – erilaiset pelot, murheet, hylkääminen, syyllisyys, tuomio, 
väkivalta, demoniset näyt, valheet, noituudet, himot ja muu pimeyden roska 
Jumalan valtakunnan kirkkauden sijasta
 

• ihmisen mielikuvituskyky ei sinänsä kadonnut mutta se turmeltui ja vieraantui 
Jumalasta, Jumalaan suuntautumisesta ja Hänen asioistaan – sielunvihollinen 
alkoi vallata ihmisen mielikuvituksen sisältöä

• mielikuvituksen sisällön saastuminen teki ihmisestä Jumalan vastustajan ja 
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synnytti saastaisen, ahdistuneen ja tuomitun minäkuvan – ja avasi portit 
kaikelle pimeyden orjuudelle ja tuhotyölle ihmisen elämässä

Mielikuvituskyky on Jumalasta – mutta sen suuntautuminen ja sisältö pitää 
puhdistaa

• monet uskovatkin ajattelevat minuuttaan turmeltuneen mielikuvituksensa 
kautta – koska he eivät ole antaneet Pyhän Hengen puhdistaa sitä – Jeesuksen 
oman minuus ja tulevaisuus määräytyy todellisuudessa uudestisyntyneen 
hengen ja sen kautta vaikuttavan Jeesuksen pelastustyön mukaan

• syntiinlankeemuksesta johtuen ihmisen mielikuvitus on kuitenkin vain osaksi 
saastunut – ongelmallista on se, että ihmisen mielikuvitus on uskomattoman 
nopea – koska sillä on suora kytkentä alitajuntaan – tällä on jumalallinen 
tarkoitus, mutta lankeemuksen tilassa se aiheuttaa suuria ongelmia

• sielun syväkerrosten pimeät virrat ja demonisaatio syöttävät mielikuvitukseen, 
uniin, unelmiin, toiveisiin arkitodellisuutta vääristävää vaikutusta ihmisen 
ulkopuolelta, muistista ja alitajunnasta – mielikuvitus lähtee liikkeelle 
ennenkuin ihminen tietoisesti ehtii hallitsemaan sitä

• YKSI PELASTUKSEN SIUNAUS = uudestisyntynyt ihminen pystyy Pyhän 
Hengen voimalla sulkemaan pimeyden vaikutuksen pois mielikuvituksestaan, 
hylkäämään mielikuvituksen saastaisen sisällön ja suuntaamaan 
mielikuvituksensa Jumalan valtakunnan todellisuuksiin Jeesuksen nimessä 

• henki on nopeampi ja vahvempi vartija kuin sielu – Pyhä Henki pystyy 
suojaamaan alitajunnankin

Mielikuvituksen suuri voima

• mielikuvituksella on kyky

◦ muodostaa tietoisuuteen sisäisiä kuvia, ajatuksia, tuntemuksia, inspiraatioita
ilman luonnollisten aistien suoraa vaikutusta – muodostaa uusia sisäisiä 
todellisuuksia, joita ei ole ihmisen sisimmässä tai ulkopuolella luonnollisilla
aisteilla todettavissa

◦ liittää luonnollisten aistien tuomaan informaatioon uusia kuvia, uusia 
ajatuksia, uusia tuntemuksia ja uusia inspiraatioita – synnyttää uusia 
sisäisiä todellisuuksia, joita ei ole ihmisen sisimmässä tai ulkopuolella 
luonnollisilla aisteilla todettavissa
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◦ omaksua jatkuvasti ja nopeasti uutta – luoda nopeasti uutta – se on 
oppimiskyvyn ja kasvun perusta, jolla ihminen omaksuu uusia asioita 
tietoisuuteensa – laajentaa maailmankuvaa, kuvaa itsestään ja Jumalasta

◦ synnyttää täysin todellisuuden ulkopuolisia ajatuksia, suunnitelmia, 
tarinoita – ja saamaan niistä tunteita, kokemuksia, tyydytystä ja elämän 
sisältöä

◦ ottamaan vastaan uudestisyntyneen hengen inspiraatiota – Jumalan 
valtakunnan todellisuutta Pyhän Hengen kautta – tämä on mielikuvituksen 
varsinainen tarkoitus

• Jumala on luonut ihmisen mielikuvituksen

◦ käsittämään, hahmottamaan ja tuomaan näkyvään maailmaan ihmisen 
sielun omia ajatuksia, tunteita, unelmia, pyrkimyksiä

◦ käsittämään, hahmottamaan ja tuomaan näkyvään maailmaan Jumalan 
hengellisiä todellisuuksia Hänen yhteydessään = ymmärtämään 
Jumalan valtakuntaa ja tuomaan ilmi Hänen valtakuntaansa näkyvään 
maailmaan ilmestystiedon valaisemana

• koska mielikuvituksella on näin valtava kyky, sielunvihollinen pyrkii 
saastuttamaan ihmisen mielikuvituksen, ottamaan sen käyttöönsä, tai 
sulkemaan sen kapasiteettia – jotta ihminen ei näkisi mielensä silmin Jumalan 
ihanaa ja täydellistä valtakuntaa – JOTTA IHMINEN JÄISI 
SIELUNVIHOLLISEN VANGIKSI toteuttamaan pimeyden suunnitelmia

• mielikuvituksen valtava voima tulee havainnolliseksi nykyisessä 
virtuaalimaailmassa – ei enää tarvita inhimillistä kontaktia tai luonnollisten 
aistien kautta kokemista – nykyään elämysten ja elämänsisällön saamiseksi 
riittävät elokuvat, roolipelit, virtuaalihahmot, virtuaaliseksi ja jopa 
virtuaalivaimo (yleistä Japanissa) – kohta ei osata enää kohdata ihmisiä vaan 
otetaan 3D silmälasit ja 3D äänitekniikka, joiden kautta ihminen elää 
mielikuviensa ja virtuaaliviihteensä kanssa (!)

• ihmisen mielikuvitus on sielun suuri voimavara ja elämän sisällön synnyttäjä –
suurin osa liiketoiminnasta perustuu mielikuvien synnyttämiseen ja niiden 
kautta elämän merkityksen lisäämishoukutuksiin tavaroita ja palveluja 
ostamalla
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Mielikuvituksen inspiroituminen

• mielikuvitus saa ruokaa 
1. kaikesta ihmisen elämästä, tekemisestä, oppimisesta ja kokemisesta 

nyt hetkessä
2. unelmista, kaipauksista, tunteista
3. muistin kautta tulevista mielikuvista
4. alitajunnasta tulevasta vaikutuksesta
5. unista, harjoitetuista mielikuvista, viihteestä – niistä muodostuu oma 

päiväunimaailmansa
6. demonien suorasta ja välillisestä vaikutuksesta (pelot, murheet, 

ahdistukset, himot, orjuudet, vääryydet, saastaisuudet jne)
7. Pyhän Hengen vaikutuksesta – uudestisyntyneen hengen kautta – 

tämä on ihmisen vapautumista pimeyden orjuudesta ja hänen 
jumalallisen tarkoituksensa täyttymistä 

• uudestisyntynytkin ihminen voi sulkea pois mielikuvitustaan ja unelmiaan – 
eikä uskalla antaa mielikuvitustaan edes Jumalan Hengen vaikutukseen – 
koska hän kokee mielikuvituksensa saastaiseksi tai vaaralliseksi väärän 
opetuksen tai traumaattisuuden takia

• jos ihminen on avannut sielussaan kanavia noituudelle, tehnyt erityisiä 
sopimuksia demonien kanssa tai joutunut pitkälliseen vääryyden 
harjoittamiseen / elämäntapaan jonkin demonisaation painostuksessa 
tarvitaan syvällinen puhdistautuminen, joka saattaa viedä jonkin verran aikaa

• uskovan ihmisen sielussa oman suuren ongelmansa muodostavat valheelliset 
profetiat – jos ihminen ottaa vastaan valheprofetioita ilman että hän tutkii 
niitä Pyhän Hengen valossa sisäisen todistuksen kautta, hänen 
mielikuvitustaan voivat alkaa ruokkia valheen henget

• monissa vanhan liiton profetioissa ja ilmestyskirjassa on näkyjä, joiden 
tutkiminen on vahingollista Jumalan valtakunnan ilmestymisen kannalta – ne 
ruokkivat mielikuvitusta tuhoavilla näyillä Isän rakkauden ja Jeesuksen 
pelastustyön sijasta

Julistuksesi:

• Jeesuksen nimessä minä irtisanoudun kaikesta väärästä mielikuvituksen 
kehittämisestä ja harjoittamisesta demonisten tai oman luonnollisen mielen ja 
lihan himojen päämäärien palvelemiseksi!
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• Jeesuksen nimessä irtisanon ja suljen jokaisen mielikuvitukseni portin, jonka 
olen avannut Jumalaa vastustaville demoneille, noituudelle, harhaopeille ja 
muille pimeyden valheille!

• Jeesuksen nimessä irtisanon ja hylkään jokaisen sieluni trauman, joka on 
saastuttanut ja orjuuttanut mielikuvitustani – hylkään pelot, murehtimiset, 
ahdistukset, kielteiset ja tuhoavat mielikuvat, pimeiden muistojen mielikuvat!

• Jeesuksen nimessä hylkään kaikki pimeyden saastuttamat mielikuvat ja 
muistikuvat jotka ovat vääristäneet minun kuvaani Jumalasta, itsestäni ja 
muista ihmistä – ja pyydän Jeesus, puhdista mielikuvitukseni kaikesta 
saastutuksesta!

• Jeesuksen nimessä hylkään kaikkien väärien opetusten, näkyjen, profetioiden 
saastuttavan vaikutuksen ja pyydän Jeesus sinun kirkkautesi ilmestymistä 
mielikuvitukseeni ja täyttämään minut Jumalan valtakunnan ilmestyksillä

• Jeesuksen nimessä hylkään kaiken Jeesuksen ulkopuolella tapahtuneen mielen 
kontrollin, mielikuvien, näkyjen, unelmien, inspiraatioiden vastaanottamisen, 
niiden etsimisen ja niiden aktivoimisen ja niiden orjuuden

• Rakas Jeesus, annan mielikuvitukseni Sinun valtakuntasi käyttöön – puhdista 
minut, vapauta minut, luo minut uudeksi mielikuvitukseni alueella!

Mielikuvitus ja unelmat

• ihmisen sielun kaipaukset ovat mielikuvitusta voimakkaasti aktivoiva ja 
suuntaava voima – sielun kaipaukset määräytyvät siitä, minkä ihminen näkee 
tavoittelemisen arvoiseksi

• syntiinlankeemuksessa ihminen otti vastaan valheellisia unelmia ja mielikuvia, 
jotka tuhosivat Jumalan yhteyden – Pyhä Henki käyttää ihmisen mielikuvitusta
Jumalan valtakunnan näkemiseen ja ymmärtämiseen

• aseta Jumalan kirkkaus, Isän rakkauden tunteminen, Jeesuksen pelastustyön 
tunteminen ja Pyhän Hengen läsnäolo sekä uusi elämäsi Pyhän Hengen 
voitelussa päämääräksesi – unelmoi näistä ja anna Pyhän Hengen täyttää 
mielikuvituksesi kirkkaudella

• kun asetat Jumalan valtakunnan elämän arvojärjestyksessä korkeimmaksi, 
sinun on helppo suunnata mielikuvituksesi tähän kirkkaimpaan päämäärään ja 
saavuttaa päämääräsi Jeesuksen yhteydessä
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Fil. 3:8-10
8. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, 
minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki 
ja pidän sen lantana – että voittaisin omakseni Kristuksen
9. ja minun havaittaisiin olevan hänessä, ei omistaen omaa vanhurskautta laista, 
vaan sen, joka on Voidellun uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta 
uskoa varten;
10. tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksensä, 
samaistuen Hänen kuolemaansa... (tarkennettu käännös / SV)

• Paavali mitätöi vanhat unelmat ja muistikuvat ja asetti tilalle uudet unelmat 
Jeesuksen ylösnousemusvoiman tuntemiseksi ja ilmestymiseksi – tee sinäkin 
samoin!

Fil. 3:13
13. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: päästän 
mielestäni / jätän huomiotta (epilantanomai) sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä
kohti, mikä on edessäpäin minä riennän kohti voittopalkintoa...

• epilantanomai = päästän mielestäni, jätän huomiotta – se on eri asia kuin 
unohtaa, joka yleensä käsitetään tahdosta riippumattomaksi ilmiöksi – 
dementiaksi

• sielu pyrkii palaamaan menneisyyteen, koska sielu on siitä selviytynyt ja siksi 
kokee sen turvallisempana kuin kurottautua uuteen, joka on tuntematonta – 
tämän vuoksi tarvitaan tietoinen menneisyyden taakse jättäminen

Julistuksesi:

• Rakas Jeesus, kiitos että olet johdattanut minut tähän asti Sinun yhteydessäsi!

• Rakas Jeesus, auta minua vapauttamaan sieluni, mielikuvitukseni, muistini, 
tietoisuuteni kaikesta menneisyyden painolastista – Sinun nimessäsi luovutan 
pois mielestäni sen, mitä minun ei tarvitse muistaa tai toteuttaa NYT eikä 
tulevina päivinä

• Rakas Jeesus, kurottaudun kohti tulevaa – Sinun lisääntyvää ilmestystäsi 
Pyhän Hengen voimassa!

• Kiitos Jeesus, että autat minua!
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Pyhä Henki tarvitsee ihmisen mielikuvituksen ilmestyksien antamiseen

• vanhassa liitossa erityinen Jumalan vaikutus ihmisen mielikuvitukseen oli kun 
Jumala antoi Moosekselle lain opetukset, ohjeet ilmestysmajan rakentamiseen 
ja siellä toteutettavan palvelustyön toteuttamiseen

• tämä tietomäärä oli valtava ihmisen sielun omaksuttavaksi – Jumala antoi sen 
Moosekselle ilmestyksessä – sisäisen tiedon ja kuvien muodossa – Mooseksen 
kirjoissa näiden ilmestysten selittämiseen tarvitaan monta lukua – ja silti niissä 
on vain pieni osa Mooseksen saamasta koko ilmestyksestä

• toinen erityinen ihmisen mielikuvituksen lataaminen oli kun Jumala antoi 
Besalelille ja hänen apulaisilleen ilmestyksen ja taidollisuuden tehdä kaikki 
ilmestysmajan esineet niinkuin Jumala oli tarkoittanut

2. Moos. 31:1-6
1. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:
2. "Katso, minä olen nimeltään kutsunut Besalelin, Uurin pojan, Huurin pojanpojan, 
Juudan sukukunnasta;
3. ja minä olen täyttänyt hänet Jumalan hengellä, taidollisuudella, ymmärryksellä, 
tiedolla ja kaikkinaisella kätevyydellä
4. sommittelemaan taidokkaita teoksia ja valmistamaan niitä kullasta, hopeasta ja 
vaskesta,
5. hiomaan ja kiinnittämään kiviä ja veistämään puuta, tekemään kaikkinaisia töitä.
6. Ja katso, minä olen antanut hänelle apulaiseksi Oholiabin, Ahisamakin pojan, 
Daanin sukukunnasta, ja olen antanut kaikkien taidollisten sydämeen taidollisuuden 
tehdä kaikki, mitä minä olen sinun käskenyt teettää:

• vanhassa liitossa Jumala täytti ihmisen sielua, ajatusmaailmaa ja 
mielikuvitusta Hänen suunnitelmillaan – mutta uudessa liitossa Hän täyttää 
ihmisen hengen läsnäolollaan ja vaikutuksellaan – ja vaikuttaa sen kautta 
ihmisen sieluun – synnyttää Jumalan valtakunnan ilmestyksen sisäiseen 
ihmiseen (henki + sielu)

• henki on yhteydessä Jumalan kanssa – siksi hengen täytyy saada johtaa sielua 
Pyhän Hengen inspiraation mukaan, jotta hengessä olevat Jumalan 
suunnitelmat voivat tulla ilmi näkyvään maailmaan ihmisen sielun, fyysisen 
elämän ja auktoriteetin kautta

• vapauta mielikuvituksesi pimeyden orjuudesta ja anna mielikuvituksesi koko 
kapasiteetti Jumalan käyttöön – puhdistettu mielikuvituksesi vastaanottaa ja 
näkee helposti Jumalan näkyjä ja kaikkia muita vaikutuksia – ja enemmän kuin
uskotkaan
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Matt. 5:8: Äärimmäisen onnellisia ja siunattuja ovat puhdassydämiset, sillä he saavat
ihmetellen katsoa Jumalaa – ja Hänen valtakuntaansa. (tarkennettu käännös)

Jumalan usko on Jumalan tahdon ja suunnitelman näkemistä Pyhässä Hengessä

• kaiken, minkä Jumala sanoo, Hän näkee jo hengessään toteutuneena – sen 
tähden Hän uskoo jokaisen puhumansa sanan synnyttävän sen, mitä sana 
tarkoittaa

Room. 10:8-10
8. Mutta USKON OIKEAMIELISYYS (= PUHDISTETTU AJATTELU / 
MIELIKUVITUS) – sanoo: "Julistaminen / ilmoitus / sana on sinun lähelläsi – sinun 
suussasi ja sinun sydämessäsi – se on se uskon julistus / ilmoitus / sana, jota me 
julistamme.

• uskon julistus / ilmoitus / sana, jota Paavali julisti = Jumalan valtaherrauden 
näkeminen / kuuleminen on sinun hengessäsi – sielusi tavoittaa sen ja sinä 
puhut sen ulos – sinä julistat Pyhän Hengen inspiraation mukaan Jumalan 
valtakunnan ilmestymistä näkyvään maailmaan

• sisäisesti puhdistettu sisin ajattelee luonnostaan Jumalan yhteyden ja Jumalan 
uskon kautta – sisin näkee luonnostaan Jumalan kirkkauden, Jeesuksen 
todellisuuden, oman asemansa Jeesuksen yhteydessä ja Hänen 
valtaistuimellaan voittajana

• puhdistettua mielikuvitusta voi Pyhän Hengen ilmestys käyttää voimakkaasti 
• herättämään tietoisuutta Jumalan tarkoituksista kussakin hetkessä ja 
• herättämään Jumalan uskon näiden tarkoitusten toteutumiseksi
• antamaan voiman ja kyvyn toimia sen mukaan

9. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että 
Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä tulet pelastumaan;
10. sillä sydämellä uskotaan vanhurskaudeksi ja sen lisäksi suulla tunnustetaan 
pelastumiseksi (=Jeesuksen valmistaman pelastuksen ilmitulemiseksi). (tarkennettu 
käännös)

• kun sisäinen ajattelusi / mielikuvituksesi on puhdistettu Jumalaa vastustavista 
pimeyden vaikutuksista, Pyhän Hengen inspiraatio pääsee sinun tietoisuuteesi 
ja sinulla on rohkeus julistaa kaikki se näkyvään muotoon – ja Pyhä Henki 
tulee toteuttamaan sen mukaisen todellisuuden
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Room. 10:14-17
14. Mutta kuinka he huutaisivat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he 
voisivat jatkuvasti uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla 
ilman sitä, joka julistaa?
…
17. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Pyhällä Hengellä voidellun 
julistuksen (reema) kautta. (tarkennettu käännös)

• Jumalan usko ei tule kirjoitetun sanan järjellisestä kuulemisesta, vaan Pyhän 
Hengen voiteleman julistuksen / sanan kuulemisen kautta – jossa Jeesus puhuu 
suoraan vastaanottajan sydämelle reema-sanana

• sielun usko tulee Jumalan valtakunnan totuuksien omistamisesta – se tarvitaan 
myös – mutta se on aina heikompi kuin Jumalan usko ihmisen hengessä – kun 
sielu yhtyy sielullisessa uskossa Jumalan uskoon ihmisen hengessä sisäinen 
ihminen yhtyy ilolla Jumalan lakiin

• Pyhä Henki voitelee sellaisen julistuksen, joka tulee Jeesuksesta – se on aina 
reema-julistusta hengen kautta eikä järjen oppia

• kun julistaja näkee hengessään sen, minkä hän julistaa – silloin Pyhä Henki voi
siirtää kuulijan henkeen saman ilmoituksen / kuvan ja synnyttää / laajentaa / 
kasvattaa kuulijan ilmestystä ja uskoa

• sinä voit saada ilmestystä Jumalan valtakunnasta 

◦ 1) kuuntelemalla / lukemalla / katsomalla Pyhän Hengen voitelemaa 
julistusta ilmestyksen hengessä palvelevan julistajan kautta,
 

◦ 2) vastaanottamalla Pyhän Hengen suoraa ilmoitusta henkeesi – SISÄISTÄ 
TODISTUSTA ja

◦ 3) ojentautumalla toimimaan Pyhän Hengen todistuksen mukaan – jolloin 
Pyhä Henki puhuu ja näyttää sinulle lisää – sinä astut ovesta sisään ja 
siirryt uskon ulottuvuuteen, jota et aluksi tiennyt olevan olemassakaan

• tärkein ilmestystä ja uskoa vahvistava vaikutus on Pyhän Hengen suora 
kosketus – tämä on uskomme lähde ja uskon elämämme tavoite – Pyhä Henki 
tuo rajoittamattoman Jumalan uskon meidän ulottuvillemme
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Erilaisia mielikuvituksen käyttömahdollisuuksia

• harjoittamalla mielikuvitustaan ihminen harjaantuu näkemään mielessään yhä 
enemmän aineettomia asioita – demonisesti viritetyn mielikuvaharjoittelun 
kautta ihminen voi avata sielunsa pimeyden vaikutukselle vaarallisella tavalla

• ihminen voi määrättyyn rajaan asti saada sielunsa vakuuttuneeksi Jumalan 
valtakunnan perustotuuksista vanhasta testamentista niin, että sielun sisin 
”näkee” Jumalan valtakunnan totuudet pysyvänä todellisuutena, joita ei voi 
muuttaa – juutalaisuus ilman Pyhän Hengen ilmestystietoa

• jos ihminen uudestisyntymättömänä harjoittaa uuden liiton ilmoituksen 
tutkimista, hänen mielikuvitukseensa alkaa piirtyä Jeesuksen elämä, Pyhän 
Hengen vaikutukset, Jeesuksen opetukset jne – Pyhä Henki pääsee puhumaan 
hänelle ja inspiroimaan hänen mielikuvitustaan Jumalan totuuksilla – kohta 
hän ottaa Jeesuksen vastaan

• kun uudestisyntynyt harjoittaa raamatun ilmoituksen lukemista, Pyhä Henki on
hänen opettajanaan ja hän saa henkeensä yliluonnollista ilmestystietoa ja 
mielikuvitusta muuttavaa ja laajentavaa vaikutusta sekä ilmestystä niistä 
hengellisistä todellisuuksista, jotka ovat luonnollisen mielikuvituksen 
yläpuolella

• uudestisyntynyt ihminen voi kehittää hengellistä mielikuvitustaan – hengessä 
näkemistä – pyrkimällä Pyhän Hengen opettamana visualisoimaan niitä 
todellisuuksia, mistä Jeesuksen ja apostolien elämässä kerrotaan

• Pyhä Henki pystyy synnyttämään uskovan hengelliseen mielikuvitukseen 
hengellisen kuvan kirjoitetusta tai kuullusta sanasta – tekemään 
yksinkertaisenkin raamatun jakeen äärimmäisen voimakkaaksi Jumalan 
ilmoitukseksi, jossa on yliluonnollinen elämän muuttava voimalataus

• uudestisyntyneen uskovan tulee ensin etsiä Pyhän Hengen kosketusta ja 
ilmestystä ja antaa sen vallata ja muuttaa luonnollista mielikuvitusta – ei niin 
päin, että mielikuvitustaan laajentamalla pyrkii hengellisiin ilmestyksiin

• sisäinen näkemisesi synnyttää vakuuttuneisuuden sisäiseen ihmiseesi – kaikki, 
minkä henki ja sielu näkevät, tulee kiistämättömäksi Jumalan valtakunnan 
todellisuudeksi sinulle – tavallaan on oikein sanoa, ettet voi uskoa ellet näe 

• Jumala haluaa näyttää jatkuvasti sinun sisäiselle ihmisellesi kuvia Hänen 
valtakunnastaan että sinä saat horjumattoman uskon siihen, mitä Hän näyttää
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Jumalan valtakunnan näkeminen hengessä

• kun ihminen uudestisyntyy, hänen henkensä saa kyvyn nähdä Jumalan 
valtakunnan todellisuutta – uudestisyntynyt henki pystyy muodostamaan 
hengellisen aistinsa kautta kuvia, vaikutuksia, todellisuuksia Jumalan 
valtakunnasta, Jumalasta, Hänen suunnitelmistaan, rakkaudestaan, 
ilmoituksestaan jne

• tästä hengellisestä ilmestyksen voimasta ihmisen sielu pystyy omistamaan osan
sielun uudistuneeseen mielikuvitukseen, tietoisuuteen ja muistiin – jokainen 
hengen ilmestys sisältää ulottuvuuksia, jotka jäävät vain hengen omaisuudeksi

• hengessä on yliluonnollinen muisti, Jumalan viisaus ja apu (pilvipalvelin!) – 
mikään dementia ei ulotu uudestisyntyneen hengen alueelle, jonka kautta 
Jeesus ja Hänen valtakuntansa vaikuttaa ihmiseen

Matt. 13:13-17
13. Sen tähden puhun heille vertauksin, koska näkevinä he eivät näe ja kuulevina he 
eivät kuule eivätkä ymmärrä.
14. Heissä käy toteen Jesajan ennustus, joka sanoo: 'Kuulemalla kuulette ettekä 
ymmärrä, näkemällä näette ettekä käsitä.
15. Sillä turtunut on tämän kansan sydän ja korvilla he työläästi kuulevat; silmänsä 
he ovat ummistaneet, jotteivät näkisi silmillä, eivätkä kuulisi korvilla, eivät 
ymmärtäisi sydämellä eivätkä kääntyisi ja jotten Minä heitä parantaisi.'
16. Mutta onnelliset ovat teidän (opetuslasten) silmänne, koska ne näkevät, ja 
korvanne, koska ne kuulevat.
17. Sillä totisesti sanon teille: monet profeetat ja vanhurskaat ovat hartaasti halunneet 
nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole 
kuulleet.

Jeesus sanoo toisin sanoen:

• Jos ihmiset näkisivät Jumalan rakkauden Jeesuksessa...
• Jos ihmiset näkisivät Jeesuksen Messiaana ja Jumala Poikana – ihmisen 

muodossa...
• Jos ihmiset näkisivät Isän Jeesuksen persoonassa...
• Jos ihmiset näkisivät Pyhän Hengen voitelun Jeesuksen persoonassa...
• Jos ihmiset näkisivät Jeesuksen Pelastajanaan, Parantajanaan ja Vapauttajanaan

kaikesta pimeyden vallasta...
• Jos ihmiset näkisivät Jeesuksen ainoana mutta täydellisenä tienä Jumalan Isän 

ja Hänen kirkkautensa yhteyteen...
• Jos ihmiset näkisivät itsensä Jeesuksessa ja Jeesuksen heissä...
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• … niin ihmiset ottaisivat Hänet avosylin, iloiten ja estottomasti vastaan … 
antaisivat kaiken pimeytensä Hänen verensä puhdistettavaksi … ja kohtaisivat 
Jeesuksen ylösnousemusvoiman elämänsä kaikilla alueilla ... tulisivat 
upotetuiksi Pyhässä Hengessä ja tulessa … vastaanottaisivat uuden luomistyön 
elämäänsä ja uuden elämän Jeesuksen seuraajina … ja parantuisivat kaikista 
synnin vammoista ja seuraamuksista

• … jos sinä näet kaiken tämän, sinä antaudut täydellisesti Jeesukselle … annat 
kaiken pimeytesi Jeesuksen veren puhdistettavaksi … kohtaat Jeesuksen 
ylösnousemusvoiman elämäsi kaikilla alueilla … tulet upotetuksi Pyhässä 
Hengessä ja tulessa … vastaanotat uuden luomistyön elämääsi ja uuden elämän
Jeesuksen seuraajana  … ja parannut kaikista synnin vammoista ja 
seuraamuksista

• kun sanomaa Jeesuksesta julistetaan Pyhässä Hengessä ja voimassa, Pyhä 
Henki voi inspiroida kuulijoiden hengen ja sielun näkemään julistetun sanan 
videokuvana tai jopa siirtymään hengen voimassa siihen julistetun sanan 
todellisuuteen ilmestyksen voimassa

• tämä on meidänkin pyrkimyksemme!!!

Sisäisen ihmisen puhtaus

2. Kor. 7:1: Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme 
kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme – Jumalalle 
erottautumisemme – täydelliseksi Jumalan pelossa.

• lihan saastutus on tuonelan porttien eli luonnollisten aistien ja sieluun 
vaikuttavien demonien vaikutus ihmisen sieluun ja lihaan – ja myös 
luonnollinen epäpuhtaus

• hengen saastutus on saastuneen sielun kautta vaikuttava henkeä sitova, 
orjuuttava, vangitseva vaikutus – jonka takana ovat saastaiset pimeyden henget
– uudestisyntynyt henki itsessään on Pyhässä Hengessä puhdistettu ja kutsuu 
sielua puhdistumiseen koko ajan
 

• uudestisyntymisessä Pyhä Henki tulee ihmisen henkeen – siinä tapahtumassa 
henki on kokenut ”uudestisyntymisen peson” jossa pimeys on menettänyt 
voimansa ihmisen henkeä vastaan – siksi ihminen on Jeesuksen 
vastaanottamisen jälkeen ”pelastunut”
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Gal. 5:19-22
19. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,
20. epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, 
eriseurat, lahkot,
21. kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, 
niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista (pysyvästi) harjoittavat, 
eivät peri Jumalan valtakuntaa.
22. Mutta (Pyhän) Hengen hedelmä – ihmisen hengessä, sielussa ja elämässä – on 
rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, 
itsensähillitseminen

• Hengen hedelmä on Pyhän Hengen työ, joka tarvitaan sielussa, jotta ihminen 
pääsisi Jumalan valtakunnan elämään

• Jumalan valtaherrauden / kuninkuuden periminen = astua puhdistumisen ja 
uuden luomistyön kautta Pyhän Hengen voitelemaan elämään ja 
palvelutyöhön, omistaa Jeesuksen meille jättämä perintö voideltuina, astua 
Jeesuksen kutsuun ja palvelutyöhön TÄSSÄ MAAILMASSA JO

• tämä on eri asia kuin uudestisyntyä Jeesuksen vastaanottamisen kautta ja saada
Jumalan uskon kautta syntien anteeksiantamus ja yhteys hengessä Jumalan 
kanssa ja pelastua Taivaaseen kuoleman jälkeen vaikka koko elämä ei vielä ole 
Pyhän Hengen voitelun hallitsema

• Jumalan valtakunnan (= Jumalan yhteyden siunaukset) kaikki ilmestyminen on
lahjaa – se on perintö, jonka vastaanottamiseen tarvitaan pimeyden perinnöstä
luopuminen

• jokaisella ihmisellä on uskoon tulemisen jälkeen suuri puhdistustyö ja suuri 
muutos pimeyden orjasta Jumalan pojan minuuteen – pelastus Taivaaseen on 
tullut uudestisyntymisessä

• Jumalan valtakunnan perinnön omistaminen tässä maailmassa tarkoittaa 
sielun ja elämän puhdistamista ja uudistamista Pyhälle Hengelle antautumisen 
kautta Jeesuksen nimessä niin että tulee varustus Jeesuksen palvelutyön 
jatkamiselle TÄSSÄ MAAILMASSA

Jumalan rakkauden ajatteleminen on puhtautta mielikuvituksessakin

1. Kor. 13:4-7
4. Rakkaus (agape) on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei 
kerskaa, ei pöyhkeile,
5. ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele 
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kärsimäänsä pahaa,
6. ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa;
7. kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii.

• agape-rakkauden ajatukset, mielikuvat, unelmat, sanat ja teot ovat kirkkautta –
niissä on sielua puhdistava ja suojaava Pyhän Hengen läsnäolo – rakkauden 
lain toteuttamisessa demonisaatio on voimaton ja joutuu pakenemaan

Julistuksesi:

• Rakas Jeesus, janoan elää sinun rakkautesi kirkkaudessa – hylkään kaiken 
vihan ja otan vastaan Isän rakkauden ja hyvyyden sieluni ja mielikuvitukseni 
kaikille alueille!

Mielikuvitus johtaa joko pimeyden tai valkeuden tekoihin 

Matt. 15:17-20
17. Ettekö käsitä, että kaikki, mikä käy suusta sisään, menee vatsaan ja ulostuu?
18. Mutta mikä käy suusta ulos, se tulee sydämestä – mielestä, ajatuksista, 
mielikuvituksesta, unelmista, muistista, alitajunnasta – ja se saastuttaa ihmisen.
19. Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, 
varkaudet, väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset.
20. Nämä ihmisen saastuttavat; mutta pesemättömin käsin syöminen ei saastuta 
ihmistä."

• niin kauan kun demonisaatio on kätkettynä ihmisessä, muut ihmiset näkevät 
hänet puhtaana – Jumala näkee kaiken koko ajan – demonisaatio ilmaisee 
ENNEMIN TAI MYÖHEMMIN läsnäolonsa ihmisen käytöksessä, puheessa ja 
teoissa

• kun ihminen puhuu ääneen tai teoillaan toteuttaa sisimmässään olevan 
pimeyden inspiraatiota, ihmisen ulkopuolella olevat demonit tunnistavat tämän
ihmisen olevan heidän vallassaan ja käyvät tämän ihmisen päälle lisää – ja 
saastuttavat hänet

• mitättömät demonipunkit käyttävät mielikuvituksesi voimaa ja synnyttävät 
sieluusi jättiläisiä, joita ei ole olemassakaan – valheihmeitä tai vaikutuksia, 
joita ei ole olemassakaan – ennen pitkää nämä ”jättiläiset” alkavat vaikuttaa 
elämääsi ja tulevat sinusta ulos kaikille näkyvässä muodossa

• sinun tarvitsee ajatella tässäkin asiassa toisin – mielikuvituksesi kyky on aina 
oleva sinun omaisuutesi – ja mielikuvituksesi sisällön määräät sinä itse
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• sinä voit antaa jatkuvasti mielikuvituksesi sisällön Jeesuksen puhdistettavaksi 
ja ottaa vastaan jatkuvasti kirkastettu Jumalan valtakunnan sisältö 
mielikuvitukseesi – ja asettaa tämä Jumalan käyttöön – sitten elämässäsi alkaa 
tapahtua yliluonnollisia asioita Jumalan voimassa

• kun mielikuvituksesi täyttää Jeesuksen kaikkivaltius ja kirkkaus sinä puhut ja 
julistat sitä todellisuutta ulospäin – Jumalan valtakunnan hengellisen 
todellisuuden ja kirkkauden näkeminen täyttää sielusi koko ajan – silloin elät 
Jumalan valtakunnassa ja tuot Jeesuksen pelastuksen todellisuutta ilmi 
elämäsi kautta koko ajan

Julistuksesi:

• Jeesuksen nimessä irtisanoudun kaikesta mielikuvitukseni saastuttamisesta – 
syyllisyydestä, hylkäämisestä, katkeruudesta, epäonnistumisesta, 
kielteisyydestä ja itseni tuomitsesta – puhdista minut ja täytä minun 
mielikuvitukseni Sinun kirkkautesi ilmestyksellä

• Jeesuksen nimessä hylkään kaiken valheen, pelon ja epäuskon siitä, ettei 
mielikuvitukseni voisi omaksua Jumalan valtakunnan ilmestystä 

• Jeesuksen nimessä annan mielikuvitukseni Jumalan valtakunnan käyttöön – 
haluan jatkuvasti vastaanottaa uutta ilmestystä Sinulta – haluan että 
mielikuvitukseni täyttyy Jumalan valtakunnan näkemisestä yhä suuremmassa 
kirkkaudessa

• Kiitos Jeesus, että saan antaa mielikuvitukseni lahjat ja kyvyt Sinun käyttöösi!

Pyhä Henki näyttää sinulle Jumalan tahdon ja suunnitelmat Jeesuksessa

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 teille Jumalan valtakunnasta tulevat asiat hän teille julistaa (uudelleen).
14. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa (uudelleen) 
teille.
15. Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun 
omastani ja julistaa (uudelleen) teille. 

• kaikki mitä Pyhä Henki puhuu meille synnyttää meidän henkeemme ”kuvan” – 
Jumalan valtakunnan todellisuuden – meidän henkemme näkee ja omistaa sen 
– ja sielu voi saada siitä sen mitä sielu ymmärtää
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• Jeesus sanoi, että Isä näyttää Hänelle kaiken – tämä tarkoittaa kuvien 
näkemistä!

• kun mielikuvituksesi on vapautunut sielunvihollisen vankilasta Pyhä Henki voi 
julistaa sinulle yhä enemmän ja voimakkaampaa Jeesuksen ilmestymistä ja 
sinä näet Jumalan valtakunnan ilmestyksen hengessä myös mielikuvituksessasi

Jumala näkee toteutuneena sen minkä Hän uskoo ja puhuu

Mark. 11:22-23
22. Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Pitäkää Jumalan usko.
23. Totisesti minä sanon teille: jos joku tulee sanomaan tälle vuorelle: 'Kohoa ja 
heittäydy mereen', eikä tule epäilemään sydämessään, vaan tulee uskomaan että mitä 
hän sanoo, se tulee tapahtumaan, niin hänellä on se oleva.

• Jumala näkee hengessään kaiken jo ennenkuin Hän puhuu – Hän uskoo siihen,
mitä Hän sanoo, koska Hän hengessään jo näkee sen tapahtuvan

• kun sinulla on Jumalan usko, sinä näet hengessäsi ja sielussasi Jumalan 
ilmaiseman todellisuuden – silloin sinä et ole kaksimielinen vaan sinä uskot, 
että se mitä sinä sanot tulee olemaan sinulle

• hengessä ja sielussa näkeminen vakuuttaa sinut jo olemassa olevasta Jumalan 
todellisuudesta – et tarvitse siihen mitään muuta ponnistusta

• kun henkesi ja mielikuvituksesi näkevät sen, mikä on jo vapautettu Jumalan 
valtakunnassa, sinulla on täysi varmuus pitää se totena ja voima julistaa se 
näkyvään maailmaan

Aseta mielikuvituksesi Jumalan käyttöön

• ota nyt vastaan vapautus syyllisyydestä mielikuvituksesikin alueella – usko 
saastaisuus jätetyksi Jeesuksen veren alle – Jeesuksen veren puhdistusvoima on
käynyt läpi mielikuvituksesikin – voit tästä lähtien pysäyttää jokaisen pimeän 
ajatuksen ja suunnitelman Pyhän Hengen voimassa

• hylkää vanhojen saastuneitten mielikuvien kanssa eläminen ja itsesi 
viihdyttäminen – näe sen täydellinen arvottomuus ja tuhoava vaikutus – 
tiedosta taistelukenttäsi ja suuntaudu Jeesuksen kirkkauden ilmestyksiin

• usko itsellesi puhdas mielikuvitus, joka tulee olemaan Jumalan käytössä 
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voimallisesti – kiitä Jumalaa mielikuvituskyvystäsi – tiedosta mielikuvituksesi 
jumalallinen tarkoitus – ole varma ja luja oikeudestasi käyttää mielikuvitustasi
Jeesuksen kanssa

• etsi Pyhän Hengen kosketusta, antaudu jatkuvaan syväpuhdistukseen – anna 
Jeesuksen tulen ilmestyä mielikuvitukseesi ja hallita siellä – etsi 
mielikuvitukseesi Pyhän Hengen uutta luomistyötä – niin kirkkaus lisääntyy 
uskomattoman nopeasti elämässäsi

• kiinnitä mielikuvituksesi Jeesuksen kirkkauden tavoittelemiseen – etsi Hänen 
näkemistään, kokemistaan, kohtaamistaan, vaikutustaan, inspiraatiotaan – aseta
mielikuvituksesi Jeesuksen käyttöön – tutki, mieti, lepää Hänen kirkkautensa 
näkemisessä ja tuntemisessa 

• johda mielikuvituksesi työskentelemään Pyhän Hengen antamien sanojen, 
vaikutusten, inspiraation ja näkyjen kanssa

• ajattele, puhu ja toteuta hyvää – anna Pyhän Hengen asettaa este pahan 
puhumiselle, turhalle puhumiselle ja kaikille pimeyden ilmaisuille

• kun tietoisuuteesi alkaa tulla Pyhän Hengen inspiroimia pieniä impulsseja, 
pieniä vaikutelmia, vähäisiä tuntemuksia herkistä sisimpäsi ja mene 
lähemmäksi tätä ilmestystä – silloin Pyhä Henki puhuu lisää

• harjoittele tuntemaan, näkemään ja kuulemaan mielikuvituksessasi Pyhän 
Hengen vaikutuksia – sinä opit erottamaan onko lähde sinun luonnollinen 
mielesi, jo oppimasi totuudet tai menetelmät, vai onko Pyhä Henki 
inspiroimassa suoraan – sisäisen todistuksen sekä myös yrityksen ja 
erehdyksen kautta

• kun sielusi ajatukset ja mielikuvituksesi ovat vakuuttuneet Jumalan 
valtakunnan todellisuudesta joka jo on hengessäsi et voi elää muuten kuin 
Jumalan uskossa – silloin et voi julistaa muuta kuin Jeesuksen täydellistä 
pelastavaa totuutta kaikille, jotka haluavat kuulla

Julistuksesi: 

• Rakas Jeesus, auta minua täyttämään mielikuvitukseni Sinun kirkkautesi 
katselemisella – haluan nähdä Sinut aina silmieni edessä Voideltuna Ihmisen 
Poikana, Uhrikaritsanana ja Kuninkaana Isän valtaistuimella!

• Rakas Jeesus, auta minua täyttämään mielikuvitukseni kaikista Sinun 
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lupauksistasi ja pelastuksesi siunauksista, Isän rakkauden ihanuudesta!

• Rakas Jeesus, auta minua täyttämään mielikuvitukseni Jumalan valtakunnan 
ilmestyksillä ja todellisuuksilla – täyttymään sillä, mitä olen Sinussa ja sillä, 
mitä Sinä olet minussa!

• Rakas Jeesus, auta minua täyttämään mielikuvitukseni Sinun rajattoman 
voimasi tuntemisella, Sinun rajattoman voitelusi osallisuudella, parantavalla 
voitelullasi, Isän rakkaudella ja Jumalan uskolla!

• Kiitos Jeesus että Sinä autat minua tässä!

Kaikki on nyt toisin

Matt. 13:13-17
13. Sen tähden puhun heille vertauksin, koska näkevinä he eivät näe ja kuulevina he 
eivät kuule eivätkä ymmärrä.
14. Heissä käy toteen Jesajan ennustus, joka sanoo: 'Kuulemalla kuulette ettekä 
ymmärrä, näkemällä näette ettekä käsitä.
15. Sillä turtunut on tämän kansan sydän ja korvilla he työläästi kuulevat; silmänsä 
he ovat ummistaneet, jotteivät näkisi silmillä, eivätkä kuulisi korvilla, eivät 
ymmärtäisi sydämellä eivätkä kääntyisi ja jotten Minä heitä parantaisi.'

Julistuksesi:

• Kaikki on nyt toisin!!!! Sydämeni ei enää ole turtunut eikä mikään estä minua 
parantumasta!!! – KIITOS JEESUS!!!

• KOSKA minun henkeni ja sieluni silmät ovat avautuneet
◦ minä näen lisääntyvästi niinkuin nähdä tulee – ja pystyn näkemään oikein 

Sinut ja Sinun valtakuntasi
◦ minä kuulen lisääntyvästi niinkuin kuulla tulee – ja pystyn kuulemaan 

oikein Sinua ja Sinun valtakuntaasi
◦ minä ymmärrän lisääntyvästi sydämelläni niinkuin ymmärtää tulee – ja 

pystyn ymmärtämään oikein Sinua ja Sinun valtakuntaasi

• Rakas Jeesus, olen luopunut sydämeni paatumuksesta ja turtumisesta – olen 
ottanut Sinut vastaan Jeesus, antautunut Sinulle – kiitos että Sinä olet 
uudestisynnyttänyt minut Sinun yhteyteesi, Isän lapseksi – kiitos että Sinä olet 
tullut sydämeeni ja antanut minulle Pyhän Hengen!

• Rakas Jeesus, kiitos että olet avannut minun luonnolliset ja hengelliset silmäni,
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korvani ja ymmärrykseni näkemään Sinut, kuulemaan Sinua ja ymmärtämään 
Sinua – kiitos rakas Jeesus, että Sinä ymmärrät minua täydellisesti ja autat 
minut täyteen kirkkauteesi lisääntyvän Pyhässä Hengessä ja tulessa 
upottamisen kautta

• Rakas Jeesus, näen hengessäni ja sielussani Sinut Pelastajanani, Parantajanani,
Vapauttajanani ja Kuninkaanani – näen sinut Voideltuna, näen Sinut 
Uhrikaritsana, näen Sinut Jumalan Poikana

• Rakas Jeesus – näen Sinut Isän valtaistuimella Herranani ja Kuninkaanani – 
uskon, että olet liittänyt minun henkeni Sinun henkeesi – että olet asettanut 
minut hallitsemaan valtaistuimellasi Sinun kanssasi kaiken pimeyden vallan ja 
alkeisvoimien ylitse Pyhässä Hengessä!

• Rakas Jeesus, näen otan Sinut ja Sinun kirkkautesi vastaan koko elämääni – 
otan Sinut vastaan henkeeni, sieluuni, ruumiiseeni ja koko elämääni yhä lisää –
antaudun Sinun kirkkaudellesi yhä lisää!

Matt. 13:16-17
16. Mutta onnelliset ovat teidän (opetuslasten) silmänne, koska ne näkevät, ja 
korvanne, koska ne kuulevat.
17. Sillä totisesti sanon teille: monet profeetat ja vanhurskaat ovat hartaasti halunneet 
nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole 
kuulleet.

• henkeni ja sieluni silmät ovat nyt äärimmäisen onnelliset, koska minun silmäni
näkevät Sinun kirkkautesi, minun korvani kuulevat Sinun äänesi ja minun 
sydämeni ymmärtää Sinun valtakuntaasi – kiitos rakas Jeesus!!!

• Rakas Jeesus, koska näen tämän kaiken, uskon sen itselleni – siksi rakas 
jeesus, uskon että sinun haavojesi kautta olen parannettu – parantava voitelu 
virtaan minuun koko ajan - siksi palvon ja ylistän sinua!


