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PYHÄN HENGEN VOITELU
OSA 7
Seppo Välimäki
8.4.2017
c/o Hilpinen
Syväparantuminen = minuudessa nouseminen = syyllisyys/viha traumasta
vapautuminen = rakkauden voiteluun pääseminen
• traumoista parantuminen ja Jumalan uskon saavuttaminen huipentuu
syyllisyydestä / syyttämisestä ja vihasta vapautumiseen – tilalle tulee minuutta
hallitsevaksi anteeksiantamus ja rakkaus
• anteeksiantamus = sielunvihollisen luonteen (viha, syyttäjä) ja sen koko
vaikutuksen ulos ajaminen ihmisen sielusta ja koko elämästä
• sielunvihollisen yksi hallitseva piirre on vihaa kohdistava syyttäjä – se ei luovu
syyttäjän virasta eikä vihasta – mutta pelastettujen tulee irtisanoa syyttäjän
vaikutus omassa elämässään lopullisesti ja kokonaan
• alitajuinen syyllisyys – tiedostamaton syyttävässä hengessä (= itsesyytöksessä)
eläminen – pitää yllä traumaattisuutta ja ruokkii sitä – syyllisyyden kautta
demonit pitävät uskoviakin kidutuksessa heikkoudessa ja orjuudessa sekä
estävät parantumisten ja Jumalan siunausten vastaanottamista
• alitajuinen viha – sisimpään kätketty pimeys, joka purkautuu esiin paineen
kasvaessa riittävän suureksi – muuten ihminen pystyy pitämään sen piilossa –
paitsi että vähitellen siitä muodostuu minuutta alaspainava itsevihan orjuus
• syyllisyys/vihatrauma tekee ihmisen sielun heikoksi, epävarmaksi,
epävakaaksi, epäluotettavaksi, orjuutetuksi, katkeraksi – heikkouden henki
valtaa sielun – sielu tottuu olemaan syyllinen lankeemuksiin, epäilyksiin,
himoihin, pelkoihin jopa pelkkiin ajatuksiin ja tunteisiin tulee itseään ja muita
syyllistävä painostus
• syyllistyys/vihatraumassa elävä ihminen kokee jatkuvaa tiedostamatonta
painetta etsiä syyllisiä, tuomita, vaatia rankaisua, vihata, kritisoida – hän ei
pysty osoittamaan kestävästi rakkautta, keskittymään ratkaisujen etsimiseen ja
toteuttamiseen – hänellä ei ole rauhaa itsensä eikä ympäristönsä kanssa
• Jumalan valtakunnassa kaikki syyllisyys / syyttäminen / viha on valhetta –
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Jeesuksen anteeksiantamuksen täydellisesti puhdistava voima hallitsee
Jumalan valtakunnassa – se on totuus, ikuinen muuttumaton todellisuus siellä
missä Jeesus hallitsee
• demonit pitävät kyllä huolen siitä, että syyllisyys/vihatraumasi saa lisää
valheellista ruokaa – joko omasta sielustasi, muiden ihmisten taholta tai
suoraan pimeydestä – jos sinulla on vastaanottoa tälle myrkylle
• jonain päivänä sinun tulee lopettaa syyllisyydessä / vihassa eläminen
Jeesuksen lisääntyvän kirkkauden läsnäolossa – jos et itse nouse, kukaan
toinen ei voi nostaa sinua – hylkää syyllisyystrauma / vihatraumasi ja siirry
anteeksiantamuksessa elämiseen Jeesuksen nimessä
• syyllisyys / syyttäminen / vihaaminen on oman vastuun
(ANTEEKSIANTAMUKSEN JA RAKKAUDEN VELVOITTEEN) pakenemista –
pimeyden tekojen tunnustaminen, tuomitseminen ja hylkääminen ja
anteeksiannetuksi uskominen sekä rakkauden lain toteuttaminen on vastuun
ottamista omassa elämässä Jeesuksen nimessä – syyllisyys / syyttäminen / viha
sitoo syntiin ja estää sen tunnustamista – siinä ei ole mitään tavoiteltavaa
Julistuksesi:
• Rakas Jeesus, tunnustan, että olen ollut vihan / syyttäjän lapsi niinkuin kaikki
muutkin ovat olleet – tunnustan että sielussani on vihaa, syytöstä ja syyllisyyttä
• Rakas Jeesus, nyt tuomitsen, hylkään ja irtisanon kaiken sielunvihollisen
luonteen, vihan, syyttäjän ja syyllisyyden
• Rakas Jeesus, otan vastaan Sinun pelastuksesi, Sinun rakkautesi ja
anteeksiantamuksesi – puhdista Jeesus minun sieluni kaikesta vihasta,
syyllisyydestä ja syytöksestä
• Rakas Jeesus, täytä minun henkeni, sieluni ja ruumiini sinun rakkaudellasi ja
anteeksiantamuksellasi – elän tästä alkaen rakastettuna Isän poikana / tyttärenä
Sinun nimessäsi
• Rakas Pyhä Henki, vahvista minut ja opeta minulle uusi elämä Jeesuksessa!
Vapautettu Jumalan pojan / tyttären minuuteeen
• kun koko elämä on luovutettu Pyhän Hengen tulen kosketukseen – kun kaikki
salat on paljastettu ja annettu Jeesukselle – sinulla on vapautus ja
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vanhurskautus uskon kautta Jeesukseen ja Hänen sovitustyöhönsä
• kun olet omaksunut anteeksiannettuna elämisen, sinulla ei ole mitään tarvetta
etsiä syyllistä ongelmiisi itsesi ulkopuolelta – voit jättää jokaisen ihmisen
Jeesuksen käsiin joko pelastumaan tai puhdistumaan Hänen kirkkaudessaan
• traumojen analysointi on tarpeellista totuuden tunnustamiseksi, mutta se tulee
lopettaa anteeksiantamuksen omistamiseen – ja siirtyä Jeesuksen kirkkauden
hallitsemaan elämään
• sielunvihollinen tulee testaamaan elämäsi ja uskon vanhurskautesi uudestaan
ja uudestaan – se ei ole merkki Jumalan epäsuosiosta tai uskon elämäsi
epäonnistumisesta – se on vain merkki siitä, että olet jo astunut voittoon
• Pyhä Henki vakuuttaa pelastetun asioista hänen elämässään, jotka eivät kuulu
enää hänelle ja asioista, jotka tulevat Jumalasta hänen elämäänsä – mutta Hän
ei syytä – syyttäjä on pimeyden voima
• uskonnollisuuden suurimpia orjuuttavia voimia on pitää ihminen jatkuvassa
syyllisyydessä, jossa julistetaan Jumalan vihaa, vain hetkellistä
anteeksiantamusta tai Jumalan hyväksyntää lain tekojen kautta
• MUTTA JUMALA ON RAKKAUS – Jeesuksen suuri ilosanoma on vapaus
vihasta, syyllisyydestä, rangaistuksesta ja tuomiosta elämän kaikilla alueilla –
Hänen pelastuksensa vastaanottamisen kautta
• Jumala Isä haluaa, että sinä elät Jeesuksen yhteydessä ja Pyhän Hengen
voimassa – ISÄN RAKKAUDESSA, vanhurskaudessa, rauhassa ja ilossa,
totuudessa ja anteeksiannettuna Jeesuksen nimessä ja Pyhän Hengen tulen
voimassa
• Pyhässä Hengessä ja tulessa upottamisessa Jeesus opettaa täydellisen
rakkautensa ja anteeksiantamuksensa – Pyhä Henki vahvistaa pelastetun
omistamaan Isän rakkauden ja anteeksiantamuksen keskeneräisenä uskovana –
elämä Jumalan valtakunnassa on Jeesuksen veren jatkuvan puhdistusvoiman
alla elämistä Isän rakastettuna ilman syyllisyyttä
Gal. 4:1-7
1. Mutta minä sanon: niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, ei hän missään kohden
eroa orjasta, vaikka hän onkin kaiken herra;
2. vaan hän on holhoojain ja huoneenhaltijain alainen isän määräämään aikaan asti.
3. Samoin mekin; kun olimme alaikäisiä, olimme orjuutetut maailman alkeisvoimien
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alle.
4. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain
alaiseksi syntyneen,
5. lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme pojan asemaan.
6. Ja koska te olette poikia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa
Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!"
7. Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan poika; mutta jos olet poika, olet myös
perillinen Jumalan kautta.
• uudestisyntymisen kautta sinä olet tullut Jumalan lapseksi – Jeesus on kantanut
syyllisyytesi – siksi sinun tulee elää syyllisyydestä / syyttämisestä vapaana –
orja on syyllinen, poika on vapaa Hengestä syntymisen kautta
• Jeesuksen perinnön omistamisen kautta sinä olet vanhurskautettu ja tullut
Jumalan pojaksi henkesi uudestisyntymisen kautta – sinun perintösi on
Jeesuksen minuus, Jeesuksen vanhurskaus, ”Voideltu sinussa, kirkkauden
toivo” on ilmestynyt sinussa – tähän asemaan ei kuulu syyllisyys / syyttäminen
• Jumalan poikana sinä elät anteeksiantamuksessa ja Pyhän Hengen
auktoriteetissa – kuoletat hengellä lihan teot ja omistat lunastetun minuuden –
uskon vanhurskauden Jeesuksessa – ja omistat uskon auktoriteetin sieluasi
vastaan hyökänneitä demoneja vastaan
• Jumalan poikana sinä olet hyljännyt sairaan, traumaattisen ja syyllisen
valheminuuden – sinä et enää omista traumoja, demoneja tai sairauksia – ne
eivät ole sinun omiasi vaan ne ovat pimeyden painostuksia sinun elämääsi
vastaan
• sinussa on Jeesuksen pelastama, puhdistama ja uudestisynnyttämä uusi elämä
– pimeys on voitettu Jumalan uskon kautta sisäisessä ihmisessäsi – ja Pyhässä
Hengessä upottamisessa roska palaa pois
• vaikka traumasi olisi kuinka syvällä et saa pitää itseäsi loputtomasti syntisenä,
traumaattisena, sairaana, riivaajien asuntona, ongelmatapauksena – vaan
sinun tulee nousta Jumalan uskon kautta hengessäsi omistaen asemasi
Jumalan poikana – omistaen Jeesuksen pelastustyön, kuolettaen hengellä lihan
teot, antautuen yhä syvempään Pyhässä Hengessä upottamiseen
• voittotila tulee siitä, että henkesi voima nousee uskossa, totuudessa,
rakkaudessa ja vanhurskaudessa hallitsemaan sielullisen / lihallisen
heikkoutesi ylitse – sen manifestaationa elämäsi puhdistuu ja sinä nouset
vanhurskautetun minuudessa Jeesuksen nimessä – koska uskot Jeesuksen
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pelastustyön olevan totta elämässäsi
• Jumalan uskon kautta hengessäsi sinä elät Jeesuksen veren jatkuvan
puhdistusvoiman alla – pidät sielusi ja elämäsi keskeneräisenäkin täysin
Jeesuksen veren lunastamana – otat vastaan Pyhän Hengen tulta koko ajan
sielusi ja elämäsi puhdistamiseksi yhä lisää – ajatuksesi itsestäsi ovat Pyhän
Hengen mukaan eikä turmeltuneen sielusi tai uskonnollisten valheitten mukaan
Jeesuksen nimessä
Väärän syytöksen torjuminen
Joh. 8:46-50
46. Kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin? Jos minä totuutta puhun, miksi
ette minua usko?
47. Joka on Jumalasta, se kuulee Jumalan sanat. Sentähden te ette kuule, koska ette
ole Jumalasta."
48. Niin juutalaiset vastasivat ja sanoivat hänelle: "Emmekö ole oikeassa, kun
sanomme, että sinä olet samarialainen ja että sinussa on riivaaja?"
49. Jeesus vastasi: "Minussa ei ole riivaajaa, vaan minä kunnioitan Isääni, ja te
häpäisette minua.
50. Mutta minä en etsi omaa kunniaani; yksi on, joka etsii ja tuomitsee.
• sielunvihollinen etsii omaa kunniaansa, syyttää ja tuomitsee vääryydellä kenet
vain saa ansaan – Jeesus ei halua antaa kunniaa sielunviholliselle – Hän
käyttää siitä halventavaa nimitystä ”yksi” tai ”joku”
• jos sinua syytetään aiheesta, tunnusta totuus – jos sinua syytetään aiheetta, älä
ota vastaan syyllisyyttä – älä antaudu syyttäjän aseeksi ketään vastaan – koska
muuten demonit tulevat ja painavat sinut maahan
• Jeesuksen lunastava voima ei pääse koskettamaan sinua täysimääräisesti jos
elät anteeksiantamattomuudessa, katkeruudessa, vihassa, ilkeydessä yms –
demoneilla on silloin valta kiusata sinua vaikka lopun ikääsi – koska
anteeksiantamattomuudella, vihalla ja katkeruudella tulet sopimukseen
sielunvihollisen kanssa ja joudut sen orjaksi
• syyttävän ja tuomitsevan asenteen omaksuva sokeutuu ja etsii tuomiota muita
kohtaan – traumaattinen sielu näkee toisessa niitä demoneja, joita hänellä
itsellään on
• monet syvän hylkäämisen trauman kokeneet huomaavat että he saavat
karismaa sielullisella ”profeetallisuudellaan” – heistä tulee oman syyllisyytensä
eli tuomioprofetioidensa julistajia – sen kaltaisia karta
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• syyttävä ja tuomitseva elämänasenne puetaan usein ”hienompaan” muotoon –
kriittisyys, hengellinen erottaminen, oikeaoppisuus, raamatullisuus, totuuden
nimessä jne – nämä ovat demonisia naamareita, jotka tulee hyljätä
• vain Jumala näkee totuuden ja siksi Hän voi tuomita = ratkaista jokaisen
elämän ongelmat oikein – Jeesuksen sovitustyön kautta
Älä koske Jumalan voideltuihin
• erityinen kirkkauden tie voidellun asemaan uudessa liitossa on siinä ettet
koske muihin Jumalan voideltuihin – tämän merkitys on suurempi kuin ensin
alkuun näyttää – koska se osoittaa jumalallisen luonteen kehittyneen sinussa
demonisen luonteen sijaan
1. Aik. 16:18-22
18. Hän sanoi: 'Sinulle minä annan Kanaanin maan, se olkoon teidän perintöosanne'.
19. Teitä oli vähäinen joukko, vain harvoja, ja te olitte muukalaisia siellä.
20. Ja he vaelsivat kansasta kansaan ja yhdestä valtakunnasta toiseen kansaan.
21. Hän ei sallinut kenenkään heitä vahingoittaa, ja hän rankaisi kuninkaita heidän
tähtensä:
22. 'Älkää koskeko minun voideltuihini, älkää tehkö pahaa minun profeetoilleni'.
1. Sam. 24:1-8
1. Mutta Daavid lähti sieltä ja oleskeli Een-Gedin vuorten huipuilla.
2. Ja kun Saul palasi ajamasta filistealaisia takaa, ilmoitettiin hänelle: "Katso, Daavid
on Een-Gedin erämaassa."
3. Niin Saul otti kolmetuhatta valiomiestä koko Israelista ja meni etsimään Daavidia
ja hänen miehiään Kauriskallioiden itäpuolelta.
4. Ja kun hän tuli tien varrella oleville karjatarhoille, oli siellä luola; ja Saul meni
luolaan tarpeelleen. Mutta Daavid ja hänen miehensä istuivat luolan perällä.
5. Niin Daavidin miehet sanoivat hänelle: "Katso, tämä on se päivä, josta Herra on
sanonut sinulle: 'Minä annan vihamiehesi sinun käsiisi, tehdäksesi hänelle, mitä
hyväksi näet'." Ja Daavid nousi ja leikkasi salaa kappaleen Saulin viitan liepeestä.
6. Mutta sen jälkeen Daavidin omatunto soimasi häntä siitä, että hän oli leikannut
Saulin viitan lievettä.
• tuntevatko uuden liiton uskovat Pyhän Hengen nuhtelua siitä, että ovat
juorunneet Jumalan lapsesta / palvelijasta pahaa – arvostelleet, mitätöineet,
torjuneet?
• oikaisevatko he harjoittamaansa vääryyttä julkisesti, internetissä tai
keskusteluissa?
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7. Ja hän sanoi miehillensä: "Pois se! Herra varjelkoon minua tekemästä sitä
herralleni, Herran voidellulle, että satuttaisin käteni häneen; sillä hän on Herran
voideltu."
8. Ja Daavid kovisti miehiänsä eikä sallinut heidän hyökätä Saulin kimppuun. Niin
Saul nousi luolasta ja meni matkaansa.
• viitta on symboli Jumalan hengellisestä valtuutuksesta ja palvelutyöstä –
Daavid ymmärsi voitelun olemuksen Saulissa, vaikka tämä toimi väärin
• Daavid ymmärsi suuren totuuden – jos joku on Herran voitelema, Herra itse
on käsittelevä hänen elämänsä – uudessa liitossa jokainen uudestisyntynyt
uskova on Herran voideltu ja Pyhä Henki on käsittelevä hänenkin elämäänsä
• Billy Grahamin mission eräs perustus oli, ettei kukaan siinä tiimissä palveleva
arvostele toisten Jumalan palvelijoiden persoonallisuutta, toisia seurakuntia
eikä heidän palvelutyötään
• tämä vanhurskaus johti Billy Grahamin – yhdessä tiiminsä kanssa – yhdeksi
maailman kuuluisimmaksi ja eniten hedelmää kantavaksi evankelistaksi –
Pyhän Hengen voitelu pysyi ja kasvoi tämän tiimin yllä
• sinä saatat tulla tuntemaan Jumalan voidelluista arkaluontoisia asioita ja
valheellisia juoruja – mutta silloin sinun tulee ymmärtää tämä periaate – jos
haluat itse voiteluun, et saa vahingoittaa Jumalan jo voitelemia – älä koske
hänen viittaansakaan!
• sinulla ei tarvitse olla mielipidettä kaikista – eikä yhtään mielipidettä tai juorua
toista voideltua vastaan – koska silloin asetut itse Jeesusta vastaan
Matt. 7:1-3
1. "Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi;
2. sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan; ja millä mitalla te
mittaatte, sillä teille mitataan.
3. Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa hirttä omassa
silmässäsi?
Jaak. 5:8-9
8. Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä.
9. Älkää nurisko, veljet, toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi; katso, tuomari
seisoo ovella.
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• on kaksi tuomaria
• 1) sielunvihollinen = jos tuomitset ihmisiä vihollisen hengessä suusi ovella on
tuomari = sielunvihollinen / syyttäjä, joka tuo pimeyden voimia elämääsi –
sitoo sinut tuomioon, epäonnistumiseen, pelkoon, heikkouteen, ahdistuksiin jne
• 2) Pyhä Henki = kun elät anteeksisantamuksessa etkä tuomitse ihmisiä
ympärilläsi – ajatuksissasi, sanoissasi ja teoissasi – Pyhä Henki vahvistaa
Jeesuksen kuninkuuden pelastavien, vapauttavien ja parantavien sanojesi
kautta
• kun annat kaiken tuomion Jeesukselle sinä pysyt Pyhän Hengen voitelussa
vapaana syyttäjästä – elät Jumalan uskossa, onnistut elämässäsi, elät
rohkeana ja pelottomana täynnä vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä
Hengessä
• uudestisyntymisessä ”viimeinen tuomio” sinua ja elämässäsi olevaa pimeyttä
vastaan on jo tapahtunut – Jeesus on lausunut vapauttavan tuomion sinun
uudestisyntyneelle hengellesi ja uudelle elämällesi Hänen yhteydessään ja
liittänyt sinut henkesi kautta Isän yhteyteen – määrännyt sinut kasvamaan ja
muuttumaan ”voimasta voimaan ja kirkkaudesta kirkkauteen”
• samalla Pyhä Henki on tullut elämääsi tuomitsemaan ja poistamaan
yhteistyössä sinun kanssasi kaiken pimeyden mikä sielussasi, ruumissasi ja
elämässäsi vielä vaikuttaa – kuolettaakseen ”vanhan ihmisen”– tehdäkseen
sinusta voidellun Jeesuksen seuraajan
Joh. 8:10-11
10. Ja kun Jeesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän
hänelle: "Nainen, missä ne ovat, sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut?"
11. Hän vastasi: "Herra, ei kukaan." Niin Jeesus sanoi hänelle: "En minäkään sinua
tuomitse; mene, äläkä tästedes enää syntiä tee".
Room. 14:10-13
10. Mutta sinä, minkätähden sinä tuomitset veljeäsi? Taikka sinä toinen, minkätähden
sinä halveksit veljeäsi? Sillä kaikki meidät asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen.
• olemme jo asetetut Jumalan silmien eteen – kaikki on paljastettua emmekä voi
peittää mitään – Pyhä Henki toimii kanssamme sen mukaan kuinka paljon me
elämme Jumalan valtakunnan järjestyksen mukaan
• jos otamme tuomion omaan käteemme Jeesus ei pääse tuomitsemaan
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demonisaatiota ja vapauttamaan meitä
11. Sillä kirjoitettu on: "Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni pitää
jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen ylistämän Jumalaa".
12. Niin on siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme.
• itse asiassa teemme koko ajan tilin itsestämme Jumalan edessä – Pyhä Henki
voi toimia kanssamme vain sen mukaan kuinka Jumalan valtakunta hallitsee
sisimmässämme ja tulee ilmi ulospäin sanojemme ja tekojemme kautta
13. Älkäämme siis enää toisiamme tuomitko, vaan päättäkää pikemmin olla
panematta veljenne eteen loukkauskiveä tai langetusta.
2. Tim. 2:19-21
19. Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti: "Herra
tuntee omansa", ja: "Luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä
mainitsee."
20. Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puuja saviastioita, ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten.
• kompromississa elävä uskova saa tehdä jotain halvempaa Jumalan
valtakunnassa – koska Jumala on armollinen – hän saa toimia laskiämpärinä
niin kauan että hän kyllästyy siihen ja luopuu vääryydestään!
• sisimpänsä puhdistaneesta uskovasta Pyhä Henki tekee astian jaloa käyttöä
varten!
21. Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä
varten, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis.
• kulta- ja hopea-astioita käytetään juhla-aterioilla, ilon, kirkkauden,
mielisuosion, rakkauden yhteydessä – hopeaiset ruokailuvälineet säilytetään
puhtaina kaapissa ja ne odottavat vain juhlakäyttöä – vessan puhdistusharjat
ovat eri tarkoitusta varten ja niitä säilytetään eri paikassa!
Julistuksesi:
• Rakas Jeesus, hylkään valheellisen, syyttävän, tuomitsevan, katkeran, ylpeän,
kriittisen hengen – nousen totuudessa ja annan kaikille anteeksi ja uskon
itselleni anteeksiantamuksen täydellisesti!
• Rakas Jeesus, hylkään erityisesti Sinun voideltujesi arvostelemisen, juorujen
kuuntelemisen ja levittämisen – haluan elää Sinun kirkkautesi näköalassa
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kaikkia Sinun voideltujasi kohtaan!
• Rakas Jeesus, nousen Jumalan pojan – lunastetun ja uuden luomuksen
minuudessa – tuomaan ilmi Isän rakkauden mielisuosiota ja Jumalan
valtakuntaa tässä maailmassa!
Hoidettavan minuudesta voidellun minuuteen
• Pyhän Hengen puhdistavan työn tarkoituksena on saavuttaa Jeesuksen minuus
– koska Jeesus on ottanut sinun syntisi päälleen ja valmistanut sinulle
vapauden – sinun tulee omistaa tämä vapaus, vanhurskaus, Jumalan lapsen ja
pojan asema, Jeesuksen seuraajan asema tunnustautumalla siihen
• et voi vapauttaa ketään demonisaatiosta, jos tilanteessa vaikuttavat demonit
saavat sinut uskomaan, että olet niiden vallassa – jos olet niiden vallassa ne
riisuttavat sinut alasti niinkuin riivattu mies riisui ylipappi Skeuan seitsemän
poikaa – mutta vaikket et olisi niiden vallassa mutta uskoisit demonien vallan
itseäsi kohtaan, lopputulos on sama – demonit tulevat häpäisemään sinut etkä
voita niitä!
• ole vakuuttunut siitä, että olet vapautunut demonisaatiosta uskon kautta
Jeesuksen nimeen – Pyhä Henki on vahvistanut henkesi, antanut sinulle
Jumalan uskon ja Jeesuksen vanhurskauden – ja demonit ovat menettäneet
mahdollisuutensa orjuuttaa elämääsi – tämä usko on horjumaton silloin kun
elät täydellisessä anteeksiantamuksessa
• Jeesuksen nimessä sinulla on asema, oikeus ja voitelu ajaa ulos riivaajia –
Pyhä Henki vahvistaa sinut uskon vanhurskaudessa ja auktoriteetissa kun olet
todellisesti tuominnut ja hyljännyt elämääsi painostavat riivaajat – vaikka et
olisi vielä täydellinen lihan mukaan
• Jeesus tukee ja vahvistaa sinua silloin kun julistaudut Hänen vanhurskautensa
suojaan – jokaisen hyökkäyksen hetkellä sinulla on ratkaisu mennä yhä
lähemmäksi Jeesusta ja omistaa yhä suurempi uskon ja hengen voima kaikkea
demonisaatiota vastaan
Julistuksesi:
• Rakas Jeesus, uskon Sinun täydelliseen pelastavaan, parantavaan ja
vapauttavaan voimaan elämässäni!
• Rakas Jeesus, irtisanoudun kaikista heikkouden hengistä ja hoidettavan
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minuudesta – ja otan vastaan voidellun ja vapautetun Jumalan pojan minuuden!
• Rakas Jeesus, kiitos kirkkaudestasi, kiitos uudesta minuudesta, kiitos
vanhurskauden voimasta, kiitos Isän rakkauden turvapaikasta ja mielisuosiosta
Sinussa ja Sinun kauttasi Jeesus!
Uusi ajattelu ja uusi minuus
• jos olet ollut hyljätty, sinun tulee ajatella toisin nyt – ”Olen yhteyteen otettu ja
otan ihmiset yhteyteeni!”
• jos olet tullut hyväksikäytetyksi tai ollut hyväksikäyttäjä, sinun tulee ajatella
nyt toisin – ”Minua ei kukaan enää hyväksikäytä, enkä hyväksikäytä ketään!”
• jos olet tullut torjutuksi tai torjunut muita, sinun tulee ajatella nyt toisin –
”Minua ei kukaan torju enää enkä minä torju ketään – avaudun rakkauden
yhteyteen vanhurskaudessa!”
• jos olet tullut syytetyksi tai syyttänyt muita, sinun tulee ajatella nyt toisin –
”Minua ei kukaan enää syytä, en vastaanota syytöksiä, enkä syytä toisia – olen
vapautettu ja vapautan kaikki muut ihmiset!”
• jos olet tullut petetyksi tai pettänyt muita, sinun tulee nyt ajatella toisin –
”Minua ei kukaan enää petä, minä luotan ihmisiin enkä petä ihmisten
luottamusta – olen vapautettu elämään uskon luottamuksessa ja Pyhän Hengen
viisaudessa!”
• jos sinulle on valehdeltu tai olet valehdellut muille, sinun tulee nyt ajatella
toisin – ”Minulle ei kukaan enää valehtele, en usko valheita, enkä valehtele
kenellekään – olen vapautettu elämään totuudessa!”
Joh. 8:34-36
34. Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee
syntiä (= elää Jumalan yhteyden ulkopuolella, ajattelee, puhuu ja tekee tekoja, jotka
eivät ole Jumalasta – elää vihan ja pimeyden johtamana) on synnin (Jumalasta eroon
johtaneitten pimeyden voimien) orja .
35. Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika pysyy iäti.
• pimeyden voimat eli orjuuttajat ovat saaneet vain väliaikaisen mahdollisuuden
orjuuttaa ihmisiä – Jeesuksen pelastustyön kautta Jumala aloitti uuden
luomistyön – viimeisen Aadamin eli Jumalan lasten nostamisen esiin –
vapauttamalla uudestisyntymisen kautta ihmiset sielunvihollisen orjuudesta ja
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liittämällä heidät Pyhässä Hengessä yhteyteensä lapsina
• Jeesus tulee olemaan ikuinen Kuningas Jumalan valtakunnassa Taivaassa ja
maan päällä – nyt me elämme muutoskautta, jossa suurta ilosanomaa tulee
julistaa mahdollisimman suuren joukon pelastamiseksi maailmasta Jumalan
valtakuntaan
36. Jos siis Poika tulee tekemään teidät vapaiksi, niin te tulette olemaan todellisesti
vapaat (lapset).
Syväparantumista on tapahtunut aika paljon
◦ kun uudestisyntyneenä ihmisenä tiedostat esteettömän yhteyden Jumalaan –
uskot siihen ja ajattelet itsestäsi Jumalan yhteyden kautta – olet henkesi
kautta sisäisesti suuntautunut ja kiinnittynyt Jumalaan sekä vastaanotat
Hänestä elämäsi sisällön = Jeesuksen pelastustyö hallitsee elämääsi
◦ kun uudestisyntynyt henkesi ottaa yliotteen sielustasi ja siinä hallitsevista
vaikutuksista – silloin kykenet hengen voimassa kuolettamaan lihan teot =
elät uskon vanhurskaudessa vapaana syyllisyystraumasta ja
demonisaatiosta – ja vastaanotat parantumisen kaikille elämäsi alueille
◦ kun minuuttasi hallitsee Jumalan pojan minuus – kaikki, joita Jumalan
Henki johtaa, ovat Jumalan poikia
◦ kun olet saavuttanut hengellisen kypsyyden ja täysi-ikäisyyden ja elät /
hallitset Jumalan valtaistuimen näköalassa (anteeksiantamuksessa)
◦ kun olet siirtynyt hoidettavan minuudesta voidellun minuuteen, jossa omat
traumasi ja sielusi särkyneisyys ei estä Pyhän Hengen voitelua – henkesi ja
sielusi elävät Jumalan uskossa – ilmestystieto inspiroi ja johtaa sinua ja Isän
rakkaus hallitsee
◦ kun sisäinen ihmisesi tulee kykeneväksi samaistumaan Jeesukseen
Voideltuna, elämään ja palvelemaan Isän rakkaudessa – Pyhän Hengen
voitelussa – sinulla on vahva luottamus itseesi Jeesuksessa
◦ kun olet vapautunut oman itsesi vankilasta – pystyt kohtaamaan ketä
tahansa Isän rakkaudessa ja kunnioittavassa asenteessa – olet voittanut
uskonnollisen rähjäkulttuurin, häpeässä elämisen, vertaamisen, kilpailun ja
alaspainamisen yms
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• nämä eivät tarkoita demonista tai ihmisen tavoittelemaa täydellisyyden
vaatimusta ihmisessä, vaan Pyhän Hengen lisääntyvää hallintaa elämässä Isän
rakkaudessa – jonka vaikutuksesta syntyy kyky astua Jeesuksen valmistamaan
elämään ja palvelutyöhön yhä enemmän
• kaikki tapahtuu Isän rakkauden mielisuosiossa – kärsivällisessä ohjauksessa ja
suojassa – rakastetun ja lunastetun tilassa – on tilaa harjoitella, on tilaa
epäonnistua, on tilaa onnistua ja kasvaa Jeesuksen nimessä!
• syväparantuminen = sielu on vapautettu ”alkeisvoimien” orjuudesta Jumalan
poikien kirkkauden vapauteen – elämään Isän sydämen kautta – tämäkin kyky
ja valmius kasvaa vain harjoituksen kautta
Pyhällä Hengellä ja tulella täyttyminen niin että Jeesuksen palvelutyö nousee
esiin sinussa on Jumalan valtakunnan päämäärä – sielun ja ruumiin kaikki
parantumiset kuuluvat tähän
• Pyhän Hengen ja tulen voima vie sinut siihen minkä Jumala on tarkoittanut –
tuli polttaa esteet ja toteuttaa uuden luomistyön, mikä tarvitaan tähän
muutokseen
• sinä olet synnytystapahtumassa – Jumalan suunnitelman tulee murtautua esiin
sinusta – tämän maailman ruhtinaan ikeiden tulee murtua kokonaan
• Jumalan suunnitelma sinun elämässäsi on suurempi ja väkevämpi kuin
uskotkaan – olet enemmän Pyhän Hengen pilven alla kuin uskotkaan
Ap. t. 8:5-19
5. Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta.
6. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen
sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki.
7. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä;
ja moni halvattu ja rampa parani.
8. Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa.
9. Mutta ennestään oli kaupungissa muuan mies, nimeltä Simon, joka harjoitti
noituutta ja hämmästytti Samarian kansaa sanoen olevansa jokin suuri;
10. ja häntä kuuntelivat kaikki, pienet ja suuret, ja sanoivat: "Tämä mies on se
Jumalan voima, jota kutsutaan 'suureksi'".
11. Ja he kuuntelivat häntä sentähden, että hän kauan aikaa oli noituuksillaan heitä
hämmästyttänyt.
12. Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan
valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet
että naiset.
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13. Ja Simon itsekin uskoi, ja kasteen saatuansa hän pysytteli Filippuksen seurassa; ja
nähdessään ihmeitä ja suuria, voimallisia tekoja hän hämmästyi.
14. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut
vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen.
15. Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän
Hengen;
16. sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut
Herran Jeesuksen nimeen.
• onko elämässäsi ollut mitä tahansa kosketuksia noituuteen / spiritismiin –
ennustamisia, horoskoopeja, lasinliikuttelua, demonista meditaatiota, sielun
kontrollia / manipulaatiota, demonisia inspiraatioita, näkyjä, musiikkia,
videoita, painajaisia, parapsykologiaa, new age harrastuksia, sopimuksia /
lupauksia / valoja pimeyden voimien kanssa – JEESUKSEN NIMESSÄ
IRTISANOUDU KAIKISTA TÄLLAISISTA!
17. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen.
• Filippuksen julistaessa Samariassa ihmiset vapautuivat demoneista ja monet
paranivat mutta he eivät silti voineet täyttyä Pyhällä Hengellä koska noituuden
sidokset estivät sen
• uskoontulemiset ja parantumiset eivät riittäneet apostoleille – koska
◦ 1) Jeesuksen päämääränä uudessa liitossa on saada ihmiset avautumaan
Pyhälle Hengelle – jotta he voivat täyttyä Pyhällä Hengellä jatkuvasti niin,
että he lopulta tulevat upotetuiksi Pyhällä Hengellä ja tulella Isän
lupauksen täyttymisen merkityksessä
◦ 2) koska vain Pyhässä Hengessä ja tulessa upottamisessa syntyy SE
Jeesuksen ilmestys, uusi luomistyö, ilmestyksen yhteys, Jumalan usko ja
Isän rakkauden voitelu, jonka seurakunta tarvitsee kyetäkseen jatkamaan
Jeesuksen palvelutyötä
• Pyhässä Hengessä ja tulessa upottamisessa syntyy seurakunta jolla on kyky
jatkaa Jeesuksen palvelutyötä – Pyhässä Hengessä ja tulessa upottamiseen
sisältyy kaikki parantuminen mitä ikinä ihminen tarvitsee
• siksi apostolit lähettivät Pietarin ja Johanneksen Samariaan jotta ihmiset
vastaanottaisivat Pyhän Hengen – jonka lisääntyvän vastaanottamisen kautta
heistä tulisi Jeesuksen seuraajia – että evankeliumin salaisuus ”Voideltu teissä,
kirkkauten toivo toteutuisi
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• noituuden ikeen murtamiseen tarvittiin Pietarin ja Johanneksen yhteinen
apostolinen auktoriteetti – sen vaikutuksesta noita Simon paljastui ja hänen
vaikutuksensa tuli tuomituksi – ja ihmiset vastaanottivat Pyhän Hengen – ja
heille tuli mahdollisuus tulla upotetuiksi Pyhässä Hengessä ja tulessa
• kun otat päämääräksesi tulla upotetuksi Pyhässä Hengessä ja tulessa, Pyhä
Henki alkaa voidella sinua uudella auktoriteetilla ja parantamisen voitelulla –
saat voitelun ja uskon julistaa Pyhässä Hengessä ja tulessa upottamista muille
• kun ihmiset alkavat täyttyä lisää Pyhällä Hengellä parantamisen voitelu
lisääntyy palvelutyössäsi – Pyhällä Hengellä täyttymisen esteet ovat samat
kuin fyysisen parantumisen vastaanottamisen esteet!
Ilmestyksen henki on avain Jumalan valtakunnan elämään
• löydä henkesi sisimmästä Hänen rakkauden kutsunsa – lähesty Häntä rohkeasti
ja anna Hänen lähestyä sinua – niin huomaat suhteesi syvenevän nopeasti
Hänen kanssaan
• hengessä näkeminen / kuuleminen on sisäänrakennettu uudestisyntyneen
henkesi ja uudistuvan mielesi kyky, jota voit ja jota sinun tulee aktivoida
harjoituksesi ja suuntautumisesi kautta
Joh. 10:27-30
27. Minun lampaani kuulevat minun ääneni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat
minua.
28. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä joudu hukkaan, eikä
kukaan ryöstä heitä minun kädestäni.
29. Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan
voi ryöstää heitä minun Isäni kädestä.
30. Minä ja Isä olemme pysyvästi YKSI (Jumala)."
Ap. t. 2:16-18
16. Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta:
17. 'Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni
kaiken lihan päälle
• ei ainoastaan profeettojen, pappien ja kuninkaitten päälle – vaan jokainen, joka
ottaa Jeesuksen vastaan saa Pyhän Hengen koko lupauksen – KOSKEE MYÖS
SINUA!
... ja teidän poikanne ja tyttärenne julistavat Pyhän Hengen voitelussa, ja
nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat.
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18. Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan
Henkeni, ja he julistavat Pyhän Hengen voitelussa. (tarkennettu käännös)
• Pyhässä Hengessä ja tulessa upottaminen muutti opetuslapset apostoleiksi – he
saivat Jumalan valtakunnan auktoriteetin uudestisyntymisessä ja Pyhän
Hengen voiman toteuttaa auktoriteettia kun he antautuivat Pyhässä Hengessä
ja tulessa upotettaviksi
• tämä muutti heidät yliluonnollisiksi persoonallisuuksiksi, Jeesuksen
apostoleiksi – heille oli normaalia parantaa sairaita, ajaa ulos riivaajia, herättää
kuolleita, profetoida, vastaanottaa Jumalalta ilmestystä näkyjen, transsien,
enkelien ja taivasvierailujen kautta
• profeetta Jooelin ja Pietarin kuvaus tarkoittaa hengen yliotetta Pyhässä
Hengessä luonnolisen sielun ylitse ihmisen elämässä – tämä on Jeesuksen
tarkoitus sinunkin kohdallasi!
Mark. 16:17-18
17. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos
riivaajia, puhuvat uusilla kielillä,
18. nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä
vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi."
Pyhän Hengen lahjojen virittäminen
• Jumala haluaa puhua meille paljon – mutta Hän puhuu meille meidän
henkemme kautta – meidän ongelmamme on, ettemme ole harjaantuneet
kuulemaan hengessämme ja omaksumaan sitä sieluumme
• Jumalan tarkoitus ihmiselle on että jokainen saa ilmestyksen Jumalasta
itsestään, ilmestyksen ihmisestä itsestään sekä ilmestyksen ihmisen elämästä,
palvelutyöstä, toimintatavoista ja päämääristä Jumalan yhteydessä Jeesuksen
pelastustyön kautta
• hengelliset aistimme ovat kehittymättömät, koska olemme tottuneet ottamaan
vaikutteet sieluumme näkyvästä maailmasta – tarvitaan siis sekä henkemme
kehittymistä ja vahvistumista, että sielumme suuntaamista hengestä
vastaanottamiseen ja harjaantumista ymmärtämään oikein
• Pyhällä Hengellä täyttynyt ihminen voi saada näkyjä Jumalalta säännöllisesti,
muttei osaa yhdistää niitä hengessä näkemiseen vaan ajattelee niitä
luonnollisina ajatuksina tai vaikutuksina
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• eri ihmisillä on erilainen sielunrakenne ja erilainen elämänhistoria, jonka
tähden valmius nähdä / kuulla Pyhää Henkeä on erilainen – se ei tarkoita, että
toinen olisi etuoikeutettu toiseen nähden – Jumalan tarkoitus on sama kaikille
• jos ihminen on avannut sielunsa näkemään pimeyden henkien ja väärien
oppien maailmaan hänen täytyy puhdistaa sielunsa ja sulkea väärät lähteet –
Pyhän Hengen johdatuksessa
• suurin ongelma on kuitenkin siinä, että uskovat ovat liian paljon suuntautuneet
katsomaan luonnolliseen (tuonelan portit) – eivätkä osaa suuntautua
katsomaan hengen mukaan (Taivaan portti)
• jos ihminen perustaa uskon elämänsä järjessään olevaan uskonnolliseen
tietoon – vaikka se olisi kuinka oikeaa – hän ei harjaannu ollenkaan Pyhän
Hengen ilmestystiedon vastaanottamisessa
• Jumalan tapa kommunikoida ihmisen kanssa on kasvoista kasvoihin –
hengestä hengelle täydessä rakkaudessa ja täysin avoimesti – uusi liitto palautti
tämän mahdollisuuden ja teki vielä enemmän kuin oli alkuperäisessä
luomistyössä
• anominen, etsiminen, kolkuttaminen on välttämätöntä koska sen kautta sinä
murtaudut ulos nykyisestä mukavuusalueestasi, nykyisistä olettamuksistasi,
nykyisestä rajoittuneisuudestasi, nykyisestä sielusi vankilasta – ulos sielun
vankilasta ja sisälle Pyhän Hengen ilmestyksen, Jumalan uskon ja Jumalan
rakkauden valtavaan maailmaan, jossa yliluonnollisuus muuttuu sinulle
luonnolliseksi
• hengelliseen erottamiseen / näkemiseen / kuulemiseen tarvitaan monien aistien
herkistämistä – Jumala voi puhua yllättäen haju- tai makuaistin kautta yhtä
hyvin kuin näkemisen tai kuulemista kautta – kaikkien luonnollisten aistien
perustana on hengelliset aistit
• esimerkiksi tiedon sanat voivat tulla sisäisen todistuksen, tuntoaistin,
kuulemisen tai näkemisen kautta – hengellinen erottaminen voi toimia
hajuaistin, tuntoaistin ja näkemisen kautta
• jokainen erityistä ilmestyksen lahjaa käyttävä julistaja on todistanut, että hän
alkoi jossain elämänsä vaiheessa kestävästi ja pitkäjänteisesti harjoitella ja
suunnata sieluaan Pyhän Hengen voitelussa Jumalan valtakuntaan näkemiseen
– tämän suuntautumisen vaikutuksesta ilmestyksen hengen vaikutus lisääntyi ja
kasvoi – ja kasvaa edelleen näiden julistajien elämässä
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• kaikilla ihmisillä on Jumalasta Pyhän Hengen lahja – hengessä näkemisen,
kuulemisen ja ymmärtämisen lahja – mutta toisten elämässä on enemmän
sielunvihollisen ja luonnollisen ihmisen rakentamia esteitä lahjan palavaksi
virittämisessä
2. Tim. 1:6-8
6. Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan lahjan, joka
sinussa on minun kätteni päällepanemisen kautta (mahdollisesti apostolin voitelu).
7. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden
ja raittiuden hengen.
8. Älä siis häpeä todistusta Herrastamme äläkä minua, hänen vankiaan, vaan kärsi
yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden, sen mukaan kuin Jumala antaa
voimaa...
• Paavali oli laskenut kätensä Timoteuksen päälle ja julistanut hänen elämäänsä
tietyn Jumalan lahjan – tämän lahjan palavaksi virittämistä estivät Timoteuksen
ihmispelko ja Jeesuksen todistuksen häpeäminen
• Jeesuksen nimessä hylkään ihmispelon ja Jeesuksen todistuksen häpeämisen en pelkää ihmisiä vaan Jumalaa – en häpeä Jeesusta vaan annan tuomion
pimeyden voimille Jeesuksen nimessä – viritän kaikki Hengen lahjat palaviksi
suuressa vapaudessa, innossa ja ilossa
• Pyhä Henki auktorisoi ja ohjaa jokaisen hengellisen lahjan toimintaa, mutta
hengellisen lahjan vastaanottamisen kyvyn harjoiteleminen on ihmisen
vastuulla – tavoitelkaa parempia Hengen lahjoja!
1. Kor. 12:31
31. Mutta tavoitelkaa innokkaasti parempia lahjoja, ja vielä osoitan teille verrattoman
tien.
• koko 1. Kor. 13. luku rakkaudesta!
1. Kor. 13:13-14:1
13:13: Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on
rakkaus.
14:1: Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin
että profetoisitte – koska se rakentaa seurakuntaa.
• Jumalan rakkauteen virittyminen aktivoi kaikki mahdolliset Pyhän Hengen
lahjat ja vaikutukset
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• älä huolehdi siitä, onko Jumalan voima sinun kanssasi – vaan huolehdi siitä,
että olet Jumalan rakkaudessa – pyri antautumaan splankizomai-rakkauteen
palvellessasi ihmisiä – niin Pyhän Hengen voima on oleva kanssasi
• kaikki Pyhän Hengen erityinen toiminta aktivoituu ja tulee mahdolliseksi
meidän kauttamme vain silloin kun antaudumme Jumalan rakkauteen ihmisiä
kohtaan, joita palvelemme
Pyhä Henki ohjaa hengen maailmassa toimimista
• ihmisen sielu on lihan ruumiin sisällä – ja ihmisen henki on sielun sisällä –
siksi ihmisen sielun tulee avautua Jeesukselle, jotta Hengen vaikutus pääsisi
ihmisen henkeen uudestisynnyttämään ihmisen
• uudestisyntyneessä hengessä on Jumalan siemen – Jumalan luoma DNA uuden
luomuksen elämän nousemista varten – uudestisyntyneessä hengessä on myös
osuus Jumalan hengestä, jonka kanssa Pyhä Henki tulee toimimaan uskovan
elämässä
1. Joh. 3:9
9. Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä – ei elä Jumalasta pois harhautuneena –
sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata syntiä – elää Jumalasta pois
harhautuneena – sillä hän on Jumalasta syntynyt (Jumalan yhteyteen).
• Pyhä Henki pääsee puhumaan uudestisyntyneeseen henkeen jatkuvasti, mutta
uskon tekojen ilmitulemiseksi ihmisen elämässä sielun tulee yhtyä Jumalan
lakiin – kasvaminen ”voimasta voimaan ja kirkkaudesta kirkkauteen”
edellyttää hengen ja sielun vuorovaikutusta ihmisen ja Jumalan välillä
• hengessä näkemisen yksi avain on tiedostaa, että me olemme ensisijaisesti
hengellisiä olentoja – ensiksi hengessä uudestisyntyneitä Jumalan lapsia sitten
toiseksi sielullisia olentoja, joilla on kyky liittyä ruumiin kautta luonnolliseen
näkyvään maailmaan
• Pyhän Hengen kanssa voimme toimia vain hengellisin aistein – Jumala on
Henki ja joka keskustelee Hänen kanssaan voi tehdä sen vain hengellisin
aistein, jonka vaikutuksen sielu tiedostaa ja ottaa vastaan
• Pyhän Hengen vaikutus henkemme kautta sieluumme on voimakas – sielu voi
kokea, että kuulin sen omin korvin tai näin sen omin silmin – kuitenkin olet
havainnut sen ensisijaisesti hengellisten aistiesi kautta, josta sielusi on sen
vastaanottanut
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• jos olemme kuuliaisia, Pyhä Henki tulee automaattisesti ohjaamaan meitä ja
pitämään meidät erossa demonisista näyistä ja ilmestyksistä – jos Pyhä Henki
näyttää meille demoneja ne on tarkoitettu välittömästi voitettaviksi Jeesuksen
nimessä
• Pyhä Henki ei näytä meille mitään ilkeitä ilmestyksiä vaan ainoastaan
Jeesuksen suurempaa kirkkautta ja Hänestä tulevia ratkaisuja
• jos pyrit tuomaan pimeyden maailman sekavia näkyjä sielusi turmeltuneesta
inspiraatiosta se tuottaa sinulle ja muille ongelmia ja sinä menetät
uskottavuutesi – koska sellaiset näyt eivät tuo koskaan ratkaisuja vaan lisää
ongelmia
• Pyhä Henki voi avata ilmestyksen maailman syvemmin vasta silloin kun
sisimpäsi on puhdistettu – kun demonien häirintä eli ”astian maku” on poistettu
sinusta virtaa esteettömästi Jumalan kirkkaus, Isän rakkaus ja Jeesuksen suuren
ilosanoman todellisuus
• hengellinen maailma on ikuinen, näkyvä on ajallinen – kaiken näkyvän takana
ja sen yläpuolella on hengellinen maailma – rajaton Jumalan valtakunta ja
vain pieni alue (toinen taivas) jossa pimeyden voimilla on määräaikainen
oikeus liikkua ja vaikuttaa
• ihminen kuvittelee että hän astuu välillä hengen maailmaan ja sitten lähtee siitä
pois – se on vain aistiharhaa – me olemme koko ajan hengellisen maailman
kanssa kosketuksessa ja alttiina hengellisille vaikutuksille – Pyhälle Hengelle,
enkeleille tai pimeyden demoneille
• tämä aistiharha johtuu vain siitä, että sielu on liian paljon tottunut elämään
luonnollisessa ulottuvuudessa – hengellinen ulottuvuus tuntuu erikoiselta ja
oudolta – vaikkei näin tulisi olla alkuunkaan!
• demonivoimat eivät kykene näkemään ihmisen sisään muuten kuin
rakentamiensa ”sillanpääasemien” eli traumojen kautta – ne tunnistavat
ihmisen sisimmässä olevat tukikohdat (huoneensa) – niissä asuvat demonit ja
pyrkivät sen kautta vaikuttamaan ihmisen sieluun
• Jumala on sulkenut tarkoituksella ihmisen sielulta avoimen pääsyn hengen
maailmaan – koska hengelliset todellisuudet ovat ”miljoona kertaa”
voimakkaammat kuin luonnolliset – eikä ihmisen sielu kestä niitä ilman Pyhän
Hengen suojaa

