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PYHÄN HENGEN VOITELU
OSA 8

Seppo Välimäki 
9.4.2017
c/o Hilpinen

Pyhän Hengen lahjat ja virat Jumalan yhteyden kautta

• Pyhä Henki ilmaisee Jumalan sydämen – Jumalan rakkaus on vuodatettu 
meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta joka on meille annettu

• vain hengen uudestisyntymisen kautta ihmisen pääsee Pyhän Hengen yhteyteen
– Jumalan rakkauden tuntemiseen – lisääntyvästi

• kaikille, jotka ottivat hänet vastaan hän antoi auktoriteetin oikeuden tulla 
Jumalan lapsiksi – yhteys Isään Pyhässä Hengessä – ”ei kukaan tule Isän 
luokse kuin minun kauttani”

• uudestisyntyminen hengessä tapahtuu kerran – mutta koko elämä on Jeesuksen 
lisääntyvää vastaanottamista  

• Pyhän Hengen vaikutuksesta olemme Jumalan yhteydessä henkemme kautta – 
Jumalasta erossa elämisen sijasta me ajattelemme elämäämme Isän rakkauden
esteettömän yhteyden kautta Pyhässä Hengessä – tiedämme, että Pyhässä 
Hengessä meillä on kaikki mitä voimme elämässämme tarvita

• orpo sielu katsoo yksittäisiin Hengen lahjoihin ja tavoittelee niitä epätoivoisesti
– lapseuden hengessä elävä sielu katsoo Isään, täyttyy Pyhällä Hengellä ja 
vastaanottaa Hänen kirkkautensa / palvelee Hänen kirkkaudestaan käsin

• rakkaussuhde Isään synnyttää oikean palvelumotivaation ja 
palveluvarustuksen – Pyhässä Hengessä on kaikki Hengen lahjat, Hengen virta 
ja Hengen voimavaikutukset 

• ei tarvita mitään trikkitemppuja, portaaliteologioita, mielikuvaharjoituksia, 
pyrkimyksiä luovuttaa lihallisia aisteja Jumalalle jne – vaan henki hallitsee, 
kommunikoi Jumalan kanssa – sulautuminen Jeesuksen minuuteen

• uudistunut sielu toimii yhteistyössä Pyhän Hengen ja uudestisyntyneen hengen 
kanssa katsomaan Pyhän Hengen todellisuuteen – henki ottaa sielun ja ruumiin
resurssit käyttöönsä Pyhän Hengen johdatuksessa
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• uuden liiton elämän = Jumalan valtaherruuden hallitseman elämän sisältö on 
Pyhän Hengen syvällinen ja intensiivinen vaikutus, inspiraatio ja johdatus 
kaikessa – kaikki, mikä ei ole Pyhän Hengen inspiroimaa on kuolleita tekoja – 
joita Pyhä Henki ei vahvista sitä seuraavilla merkeillä ja tunnusteoilla

• Jumalan valtakunnassa Pyhällä Hengellä on ratkaiseva ja kaikkea hallitseva 
merkitys – siksi Jeesus valmensi opetuslapset Pyhässä Hengessä upottamiseen 
ja sen kautta he saivat uuden luomistyön, varustuksen, valtuutuksen ja 
lähettämisen

• kaikki Pyhän Hengen lahjat voivat aktivoitua toimimaan yhdessä Pyhän 
Hengen voiman manifestaatiossa – kaikki Hengen virat voivat toimia saman 
palvelijan kautta yhdessä palvelutilanteessa

• näyttää siltä että Pyhä Henki pääsee aktivoimaan joitakin lahjoja ensiksi – 
mutta mikään Pyhän Hengen lahja ei ole keneltäkään poissuljettu – tarvitaan 
vain antautumista, virittymistä, uskoa ja kuuliaisuutta

Kaikki tapahtuu uskon kautta Pyhässä Hengessä

Room. 12:3
3. Sillä sen mielisuosion kautta, joka on minulle annettu, kehoitan jokaista, joka on 
joukossanne, ettei teidän tule ajatella ylpeästi yli sen mitä pitää ajatella, vaan ajatella 
terveesti, niin kuin Jumala on kullekin uskonmäärän jakanut.  

• Jumalan valtakunnan elämä on uskon elämää ilmestyksen Pyhän Hengen 
vaikutuksessa ja Jumalan rakkaudessa – kaikki on mahdollista sille joka uskoo 
Pyhän Hengen voitelussa

• ihminen voi uskonnollisen tiedon kautta rakentaa sieluunsa yltiöpäisen 
sielullisen uskon rakennelman, joka on todellisuudessa Pyhän Hengen 
vaikutuksen ulkopuolella – eikä se tuota muuta kuin pettymyksen

• Ilmestyksen Henki jakaa ihmiselle vain sellaisia asioita, jotka ovat ihmiselle 
mahdollisia vastaanottaa Jeesuksen pelastustyön sisällä siinä hetkessä – 
tahdomme parantua heti, mutta emme ehkä ole siinä tilassa että kykenisimme 
uskossa vastaanottamaan – kaikki sielun kaipaukset eivät voi täyttyä tässä 
maailmassa

• yhteys Pyhään Henkeen ratkaisee, mitä voimme uskoa omaksemme kussakin 
hetkessä – tämä on turvavarustus, rajoittava suoja, jotta ihminen suuntautuisi 
oleelliseen = Jumalan Isän rakkauteen!!!
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Room. 12:4-11
4. Sillä niin kuin meillä on yhdessä ruumiissa monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä 
ei ole sama tehtävä,
5. niin me monet olemme yksi ruumis Kristuksessa ja kukin toistemme jäseniä.
6. Meillä on erilaisia mielisuosion lahjoja meille annetun mielisuosion mukaan:

• meillä kaikilla on Jumalan mielisuosio, joka on samanlainen kaikille – 
mielisuosion lahjojen erilaisuus johtuu siitä, että eri ihmisillä on erilainen usko
omistaa, aktivoida ja jakaa eri lahjoja – tilanteet ja ihmiset ovat erilaisia – 
Pyhä Henki jakaa lahjoja tilanteen luonteen ja tarpeen mukaan

… joko profetoimisen lahja, uskon määrän mukaan,

• uskon määrä kasvaa sen mukaan miten lähellä olemme Jeesusta (=täyttyneet 
Pyhällä Hengellä ja Jumalan valtakunnan totuuksilla) – uskon määrä voi 
kasvaa jossain tilanteessa (erityisen uskon lahja) palvelutyötä varten – Pyhä 
Henki toimii meissä kussakin hetkessä aktiivisen uskon määrän mukaan

7. tai virka uskollisena virassa tai opettaja opettamisessa
8. tai kehoittaja kehoittamisessa, antaja hyvyydessä, johtaja innossa, laupeuden 
harjoittaja ilossa – kaikki toimii uskon määrän mukaan.
9. Olkoon rakkaus vilpitön. Kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni.
10. Veljesrakkaudessa olkaa helläsydämiset toisianne kohtaan; kunnioittamisessa 
kulkekaa toistenne edellä.
11. Älkää harrastuksessa olko laiskat; olkaa Hengessä palavat; palvelkaa Herraa.

• mikään ei ole sen suurempaa kuin olla ahkera ja palava Herran työssä – Isän 
rakkaudessa ja lapseuden hengessä, ei suorittajaminuudessa – silloin alkaa 
tapahtua omassa elämässä ja palvelutyössä

Sisäinen varustus Pyhässä Hengessä palvelemiseksi

• kaikki lähtee yhteydestä Pyhään Henkeen Jeesuksen veren kautta – tämä on 
pelastuksen suurin lahja, joka avaa kaikki muut lahjat – Pyhän Hengen täysi 
lahja on annettu kaikille, jotka ottavat Jeesuksen vastaan

• Isän rakkaus motivoi, inspiroi, aktivoi ja antaa voiman kaikelle Pyhän Hengen 
työlle maailmassa – kun sisäinen ihmisesi yhtyy Isän äärimmäiseen rakkauden 
myötätuntoon Pyhän Hengen voitelu vapautuu toimimaan kanssasi

• toiset etsivät Pyhällä Hengellä täyttymistä enemmän kuin toiset ja virittävät 
saamiaan lahjoja aktiivisemmin käyttöön kuin toiset – toisilla on paremmat 
edellytykset tähän koska he saavat parempaa opetusta kuin toiset
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• mutta kaikilla pelastetuilla on Pyhä Henki täydellisenä opettajanaan – 
virittämään Pyhän Hengen lahjoja toimintaan – siksi  näitä tulisi julistaa yhä 
enemmän

• sisäiset avaimet Pyhän Hengen voiteluun:

◦ rakkaussuhde Jumalaan ja ihmisiin: Isän äärimmäisen rakkauden 
myötätunnon (splankizomai) tunteminen ja jakaminen, uskon yhteyden 
tunteminen, ja toteuttaminen suhdekeskeinen elämä, Isän sydämen 
tunteminen – anteeksiantamuksessa eläminen

◦ anteeksiantamuksessa eläminen – elää Jumalan valtaistuimen näköalan 
mukaan, jossa Jeesuksen pelastus ja uusi luomistyö hallitsevat

◦ kunnioituksen elämäntapa: Jumalan kunnioittaminen ja ihmisten 
kunnioittaminen – Jumalan luomistyön kunnioittaminen, Jumalan Sanan 
kunnioittaminen, Jumalan itsensä kunnioittaminen, Jumalan läsnäolon 
kunnioittaminen – häpeäkulttuurista irtisanoutuminen

◦ Jumalan rauhan omistaminen: Jeesuksen pelastustyön sisällä eläminen – 
ratkaisukeskeisyydessä eläminen – Jeesukseen samaistuminen – ”Hengen 
mieli on elämä ja rauha”

◦ ilmestyksen voima: herkistyminen vastaanottamaan Pyhän Hengen 
ilmoitusta, ilmestystä, johdatusta, vaikutusta – ja toteuttamaan sitä Jumalan 
uskossa

◦ Jumalan usko: edellytys kaikkeen Pyhän Hengen toimintaan – Pyhän 
Hengen yhteys – sielun yhtyminen ilolla Jumalan valtaherrauden 
todellisuuteen

◦ vanhurskauden voima – Jeesuksen minuuden omistaminen: uskot itseesi 
Jeesuksessa, Hänen palvelijanaan – vapautettuna pimeyden painostuksista, 
voideltu sinussa on Jeesuksen ilmestymisen toivo niille, jotka tarvitsevat 
Jeesuksen ilmestymistä

Pyhän Hengen lahjat

1. Kor. 12:1-11
1. Hengellisistä (pneumatikos = henkeä koskeva, hengellinen) en tahdo teidän, veljet,
olevan tietämättömiä.
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• tässä ei tarkoiteta vain hengellisiä lahjoja, vaan kaikkia Pyhän Hengen 
vaikutuksia ihmiseen ja ihmisen kautta – Jumalan valtaherrauden ja Jumalan 
yhteyden todellisuuksia joista uskovien tulee olla tietoisia – edellä käsiteltiin jo
osa niistä 

2. Tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä kuljetettiin mykkäin epäjumalain luo, miten
vain tahdottiin.
3. Sen tähden teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan Hengessä, 
sano: "Kirottu Jeesus" – eikä kukaan voi sanoa: "Herra Jeesus", ellei ole Pyhässä 
Hengessä.

• Pyhä Henki toimii kauttasi sen mukaan kuinka Pyhä Henki hallitsee sinun 
sisäisessä ihmisessäsi – sen mukaan Hän tulee ilmi sinun puheesi, palvelutyösi 
ja elämäsi kautta

4. Lahjoilla on ero, mutta sama Henki vaikuttaa.
5. Samoin on ero palvelutehtävillä ja sama Herra vaikuttaa.
6. Myös on ero voimavaikutuksilla, mutta sama Jumala, joka kaikki kaikissa 
vaikuttaa.

• Pyhän Hengen vaikutus = Herran vaikutus = Jumalan vaikutus = Jumala on 
yksi

7. Mutta kullekin on annettu Hengen vaikutuksen ilmituleminen yhteiseksi hyväksi.

• Pyhä Henki on kaiken Jumalan valtakunnan ilmestymisen toteuttaja – Hänen 
moniulotteisuutensa on ihmisiä hämmentävä – Jumalan ilmestyminen tulee 
häkellyttämään sinuakin vielä ”tuhat kertaa”

• Kristuksen ruumiissa Pyhä Henki vaikuttaa erilaisia lahjoja ja palvelutehtäviä 
Jeesuksen tarkoituksen ja uskovan omien ominaisuuksien mukaan – 
kenelläkään ei ole kaikkia lahjoja / palvelutehtäviä – mutta kun lahjoja 
käytetään yhdessä niin lopputuloksena on, että ihmiset näkevät Jeesuksen 
suuremman kirkkauden ilmestymisen

• kaikki Pyhän Hengen vaikutukset sisältävät Jumalan yliluonnollisen viisauden 
ja näkökyvyn – jokainen ilmentymä antaa lahjan saajalle oman vaikutuksensa 
– mutta se antaa myös lahjan välittäjälle oman vaikutuksensa ja 
silminnäkijöihin oman vaikutuksensa

• tämän vuoksi älä koskaan kritisoi tai rajoita Pyhän Hengen vaikutuksia tai 
Pyhän Hengen voimassa palvelevia ihmisiä vaan tutki aina mitä Jumala haluaa 
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vaikuttaa ja puhua sinulle

Pyhän Hengen lahjat

• perustavat lahjat Jeesuksessa: pelastus, vanhurskaus, rakkaus, ilmestyksessä 
näkeminen, Jumalan usko, yhteys Jumalaan – Pyhän Hengen uudistavaan 
vaikutukseen antautuminen

• ilmestyksen lahjat: tiedon sana, viisauden sana, henkien erottamisen lahja => 
syntyy usko Pyhän Hengen vaikutuksesta

• julistamisen lahjat: julistaminen, eri kielillä puhuminen, kielten selitys => 
syntyy uskon teko ihmisen uskon kuuliaisuuteen ojentautumisessa

• voimatekojen lahjat: erityinen usko, terveeksitekemisten lahjat, voimalliset teot
=> voimateon ilmituleminen Pyhässä Hengessä

• kaikki nämä Pyhän Hengen yliluonnolliset voimavaikutukset toimivat yhdessä 
toisten voimavaikutusten kanssa – ei ole viisasta yrittää erottaa niitä toisistaan
ikäänkuin ne olisivat erillisiä lahjoja – Paavali halusi saada korintolaisia (ja 
sinua) ymmärtämään kuinka monimuotoinen Pyhän Hengen toiminta on – 
Pyhän Hengen yliluonnollisesta virrasta voidaan havaita nämä ilmentymät

• kaiken Pyhän Hengen ilmitulemisen motivaationa on Isän rakkaus – Isän 
rakkauden kautta Jeesus ilmestyy ongelmissa olevien avuksi ja palvelijoiden 
rakentumiseksi – koko ajan toteutuu samanaikaisesti monta Pyhän Hengen 
tarkoitusta jokaista läsnäolijaa varten

• yhteisessä kokoontumisessa Pyhä Henki puhuu toiselle jonkin erityisen asian, 
Hän opettaa toiselle toisenlaisen näkökulman samasta Jeesuksen 
yliluonnollisesta ilmestymisestä – koskaan ei ole kilpailua, vaan toisen 
ilmestys vahvistaa toisen ja tuo ilmi Jeesuksen suuruutta

• Pyhä Henki haluaa johdattaa uskovia palvelemaan yhdessä – eli virtaamaan 
samassa Pyhän Hengen yliluonnollisessa virrassa – kukin tuo siihen virtaan 
oman osuutensa – Jeesus tulee yhä enemmän kirkastetuksi siinä, että Hän 
toimii kaikkien kautta

11. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki jakaen kullekin erikseen niin 
kuin tahtoo. (tarkennettu käännös SV)

• kaikki Hengen lahjat tulevat ikäänkuin paketissa, jonka Jumala on antanut 
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meidän avattavaksemme oman kiinnostuksemme, janomme, 
suuntautumisemme ja uskomme kautta 

• hengelliset lahjat ovat Pyhän Hengen jatkuvaa virtaa – koko elämän ja kaikki 
elämän alueet kattavaa puhdistumista, vapautumista pimeydestä, Pyhän 
Hengen lisääntyvää läsnäoloa, Pyhän Hengen erilaisia vaikutuksia

• usein ihmiset olettavat, että yhden lahjan ilmituleminen johtaisi parantumiseen 
– näin ei ole, vaan parantuminen on jatkuvaa uskon ja kirkkauden kasvamista 
elämässä

• älä etsi jotain erityistä sinua kiinnostavaa lahjaa vaan etsi Pyhässä Hengessä 
upottamista, Isän rakkautta, lihan kuolettamista, kutsumustasi, antautumista, 
NYT-hetken elämää Jeesuksen yhteydessä – niin Jeesus varustaa sinut koko 
ajan kaikilla tarpeellisilla lahjoilla, joita sinä tarvitset tehtäväsi suorittamisessa

• Pyhä Henki jakaa Hengen lahjoja sen mukaan kuinka kullakin ihmisellä on 

◦ 1) Jeesukselle ja Pyhälle Hengelle antautumista – vapautta demonien 
häirinnästä

◦ 2) Isän sydämen rakkautta / kunnioitusta lähimmäisen hyväksi
◦ 3) tottumusta ja kykyä toimia yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa
◦ 4) uskoa ja rohkeutta toimia juuri siinä hetkessä Pyhän Hengen kanavana

• Pyhä Henki jakaa lahjoja sen mukaan myös mikä on Jumalan kasvattava tahto 
ja suunnitelma itse kutakin kohtaan kussakin tilanteessa – olemme täysin 
riippuvaisia Pyhän Hengen inspiraatiosta – mitä enemmän uskoa ja herkkyyttä 
sitä enemmän Pyhän Hengen virtaa

• sielun ja ruumiin parantuminen on monien mielen uudistumisten, Pyhän 
Hengen kosketusten ja läpimurtojen summa – jokaisen yksittäisen 
parantumisen jälkeen jää suuri joukko elämän alueita, jotka edelleen 
tarvitsevat parantumista

• parantuminen on tulosta parantumisen vastaanottamisen elämäntavasta – eli 
lisääntyvästä Pyhässä Hengessä upottamisesta – jatkuvasta muutoksesta kohti 
lisääntyvää kirkkautta – fyysiset parantumiset ja sielun parantumiset 
tapahtuvat luonnostaan matkan varrella

1. Kor. 12:8.-10: 
Sillä yhdelle annetaan Hengen kautta
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• mikä tahansa lahja tai mitkä tahansa Pyhän Hengen lahjat yhdessä tai erikseen 
– Pyhän Hengen virrassa – kaiken käynnistää ilmestyksen henki

1) viisauden sana – viisaus kuinka tulee toimia inhimillisen tai 
yliluonnollisen tiedon perusteella kussakin tilanteessa – henkien 
erottamisen lahja toimii usein tämän kanssa – suuntautuu tulevaisuuteen 
ja Jumalan suunnitelmien etenemiseen

2) toiselle tiedon sana saman Hengen kautta – aikaisemmin joltain 
ihmiseltä salattu tieto tai näköala paljastuu Pyhän Hengen ilmaisemana –
liittyy parantumisten / ratkaisujen vastaanottamiseen

3) toiselle usko samassa Hengessä – uuden liiton usko (Jumalan usko) 
tulee Pyhästä Hengestä ja yhteydestä Jeesukseen – Pyhä Henki voi antaa 
selittämättömän ja hetkellisen uskon erityistä tilannetta ja tehtävää 
varten – kaikki toiminta yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa tapahtuu 
Jumalan uskossa – sielun uskon tulee yhtyä tähän ilolla

4) toiselle terveeksitekemisten lahjoja samassa Hengessä – laaja 
valikoima kaikkia Pyhän Hengen antamia valmiuksia, kykyjä, Hengen 
lahjoja parantamisen alueella – kaikki 9 Hengen lahjaa voivat toimia 
parantamisten yhteydessä – parantamisen armolahjaa ei ole – sellainen 
on vain noituuden harjoittajien sanastossa

5) toiselle voimatekoja – Pyhän Hengen erityisen voiman ilmitulemisia 
eri elämän alueilla – parantuminenkin on voimateko – kuolleista 
herättäminen, luovat ihmeet, luonnonlakien ylittäminen jne – voimateko 
voi olla pitkäaikaisen uskossa ojentautumisen tuloksena ilmestyvä 
Jumalan valtakunnan kirkkaus jollain elämän alueella

6) toiselle julistaminen Pyhän Hengen inspiraatiossa – erityinen Pyhän 
Hengen vaikuttama ilmestystieto / ulottuvuus Jumalan valtakunnasta, 
kehotus, opetus, lohdutus – profetoimisen armolahjaa ei ole – se on 
uskonnollista sekaannusta – mutta on ilmestyksen Hengen vaikutus ja 
yhteistyökyky Pyhän Hengen kanssa, joka tuo ilmi Pyhän Hengen 
inspiroiman julistuksen – profetia ei ole tulevaisuuden ennustamista 
vaan lohdutusta, rohkaisua ja kehoitusta uskonelämän vahvistamiseksi

7) toiselle henkien erottamisia – tarkka erotuskyky ihmisen luonnollisen 
hengen, Pyhän Hengen ja pimeyden henkien välillä – Jumalan 
suunnitelmien erottaminen ihmisessä – pimeyden häirinnän erottaminen 
johtamisessa – Pyhän Hengen yliluonnollisen toiminnan ymmärtäminen 
eri tilanteissa



131

8) toiselle kielten lajeja – eri kielillä puhumisen lahja – ihminen puhuu 
Pyhän Hengen vaikutuksessa kieltä, jota hän ei ole luonnollisesti oppinut
– ei tarkoita ainoastaan ns. rukouskieltä – vrt Azusa kadun herätys

9) toiselle taas kielten selitys – kielillä puhumiseen tulee erityinen 
ilmestyksen hengen vaikutus – se tarkoittaa Pyhän Hengen inspiroimaa 
sanomaa, joka alkaa virrata kielillä puhumisen kautta, mutta joka 
tarvitsee selittää luonnollisella kielellä sen ymmärtämiseksi – 
verrattavissa profetiaan, joka tulee Pyhän Hengen inspiraatiossa suoraan 
ilman kielillä puhumista

• Paavali jaottelee Pyhän Hengen toiminnasta selkeästi toisistaan erottuvia 
vaikutuksia – mutta todellisuudessa niitä ei voida tarkastella yksittäisinä 
ilmiöinä – kuten Paavali jo edellä oli perustellut

• Pyhän Hengen voitelu on ehyt yliluonnollinen virta, josta ilmenee eri 
tilanteissa ja eri hetkessä erilaisia vaikutuksia – ihmisten tarpeitten ja heidän 
uskonsa määrän mukaan – Pyhällä Hengellä on jokaiselle ihmiselle jokaisessa 
hetkessä ratkaisu ja avain hänen ongelmaansa

• jokaiseen Pyhän Hengen lahjaan liittyy lahja palvella, lahja vastaanottaa ja itse 
manifestaatio elämän uudistumiseksi – nämä voivat toimia vain rakkauden ja 
uskon yhteyden kautta ihmisten ja Jumalan välillä

Room. 1:11-12
11. Sillä minä ikävöitsen teitä nähdä, voidakseni antaa teille jonkun hengellisen 
lahjan, että te vahvistuisitte,
12. se on, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä uskostamme, teidän 
ja minun. 

1. Kor. 14:1
1. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja, mutta 
pyrkikää varsinkin siihen, että julistaisitte Pyhän Hengen inspiraatiossa.

Kielillä puhuminen

1. Kor. 14:2-5
2. Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Kukaan ei näet kuule, vaan 
hän puhuu salaisuuksia hengessä.
3. Mutta Pyhän Hengen inspiraatiossa julistava puhuu ihmisille rakentaen ja 
kehoittaen ja lohduttaen.
4. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. 
5. Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin soisin teidän 



132

profetoivan; sillä profetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla 
selitä, niin että seurakunta siitä rakentuu. (tarkennettu käännös)

• kielillä puhuminen on ensimmäinen merkki Pyhän Hengen läpimurrosta 
ihmisen sielussa – on selvää, että tämä lahja ja vaikutus on tarkoitettu kaikille 
uskoville – kaikki eivät osaa heti antaa puhekeskustaan Pyhän Hengen 
inspiraatioon – vaikka mahdollisuus olisi

• kielillä puhuminen on perustava lahja – yritys päästä omistamaan muita 
Hengen lahjoja ilman kielillä puhumista voi johtaa vääristymiin

• kielillä puhumisella on moniulotteinen vaikutus – se vahvistaa omaa henkeä – 
sen kautta virtaa Pyhän Hengen voimavaikutus sille joka kuulee – se liittää 
uskovien henkeä toisiinsa – ilmestyksen Henki aktivoituu – usko vahvistuu – 
henkitietoisuus vahvistuu

1. Kor. 14:18-19
18. Kiitän Jumalaa – kielillä puhuen enemmän kuin teistä kukaan;
19. mutta seurakunnassa tahdon mieluummin puhua viisi sanaa ymmärrykselläni, 
opettaakseni muitakin, kuin kymmenentuhatta sanaa kielillä. 

Julistaminen Pyhän Hengen inspiraatiossa

• julistaminen Pyhän Hengen inspiraatiossa on laajempi käsite kuin perinteinen 
”profetointi”, jossa julistaja kokee erityistä vahvaa Hengen inspiraatiota yli 
järjen ja logiikan

• Pyhän Hengen vaikutus julistamisessa on rajaton ja äärettömän 
monimuotoinen – erityinen ilmestyksen sana voi tulla Pyhän Hengen 
vaikutuksessa huomaamatta – sitten on hetkiä, jolloin ympärillä olevat 
ihmisetkin huomaavat julistajan olevan erityisen Pyhän Hengen inspiraation 
vaikutuksessa

• on tärkeää hyljätä vanhan liiton profeettamaneerit tai oletukset – Pyhä Henki 
on jatkuvasti uutta luova ja Hänen vaikutuksensa on selittämätön – suurempi 
kuin luonnollisten sanojen sisältö on

• julistajan saarna voi olla profetia, opettajan opetus voi olla profetia, sinun 
kommenttisi kahvipöydässä voi olla profetia, sinun ensimmäiset sanasi 
ystäväsi tavatessasi voivat olla profetia – oleellista on tunnistaa Pyhän Hengen
erityisen ilmoituksen vaikutus puheessa
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• Pyhä Henki vaikuttaa julistamisen kautta rakentumista, kehoitusta ja 
lohdutusta – jotta seurakunta pääsisi yhä vahvempaan Jeesuksen tuntemiseen 
ja Jumalan valtakunnan elämään

1. Tess. 5:16-22
16. Olkaa aina iloiset.
17. Rukoilkaa lakkaamatta.
18. Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa 
Jeesuksessa.
19. Henkeä älkää sammuttako,
20. profetoimista (Pyhän Hengen inspiraatiossa julistamista) älkää halveksuko,
21. mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;
22. karttakaa kaikenkaltaista pahaa.

• vahvista henkeäsi johtamaan elämääsi yli sielun sekavuuden – säilytä 
kiitollisuus, koska Pyhä Henki on silloin erityisesti kanssasi – kiitollisuus on 
voimakas ase pimeyttä vastaan

• suhtaudu janolla, kiinnostuksella ja kunnioituksella Pyhän Hengen 
voitelemaan julistukseen

• koettele kaikki oman sisäisen todistuksesi ja Jumalan valtakunnan tuntemisesi 
kautta – jos joudut epätietoisuuteen etsiydy Pyhän Hengen syvempään 
kosketukseen ja Hän opettaa sinua tarkemmin

Jeesus antaa henkilökohtaisen kutsumuksen ja viran – Pyhä Henki antaa lahjat

Ef. 4:11-13
11. Ja Hän (Jeesus) antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi,
toiset paimeniksi ja opettajiksi,
12. täysin valmistaakseen pyhät palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin 
rakentamiseen,
13. kunnes kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, 
täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden kasvun mittaan... (AS)

• viisi uuden liiton palveluvirkaa eivät tule ensisijaisesti esiin Pyhän Hengen 
lahjojen määrän tai laadun mukaan – vaan ne tulevat esiin sen kyvyn ja uskon 
mukaan, mikä kullakin ihmisellä on rakentaa Kristuksen ruumista – Pyhä 
Henki antaa tarvittavat lahjat kuhunkin tilanteeseen

• jos sinulla vahva sydämen halu rakentaa seurakuntaa Jeesuksen tuntemisessa 
Jeesus nostaa sinut virkaan ja Pyhä Henki antaa sinulle kaikki siihen tarvittavat
Hengen lahjat – Pyhän Hengen sytyttämä halu rakentaa seurakuntaa on 
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viisitahoisen palveluviran motivaatio – Jeesus antaa kyllä työkalut siihen

• uskovalla voi olla suvereeni ilmestyksen lahja esimerkiksi – mutta hänen 
sisimpänsä on särkynyt, elämän hallinta ei toteudu, sielunvihollinen ryöstää 
perhettä, taloutta, palvelutyötä koska eheyttä, kestävyyttä, pitkäjänteisyyttä, 
ahkeruutta, uskollisuutta ja uskottavuutta ei ole – siksi Jumala ei voi asettaa 
Hengen virkaan, vaikka yksittäinen lahja olisikin suvereeni

• apostolilla täytyy olla kyky ja elämäntilanne sellainen, että Jumala voi lähettää 
hänet erityisiä tehtäviä varten (apostolos = lähetetty) – ja apostolilla täytyy olla
terve ja luja usko sekä yhteys Pyhän Hengen voiteluun – Paavalin apostolin 
lahjoina havaitaan esimerkiksi julistajan ja opettajan kyky, ilmestyksen kyky, 
hengellisen erottamisen kyky, päättäväisyyttä, rohkeutta, nöyryyttä, 
uskollisuutta, kärsivällisyyttä jne

• profeetalla täytyy olla samoja ominaisuuksia kuin apostolilla, mutta erityisesti 
hänellä on Jumalan auktoriteetissa toimiva ilmestyksen kyky – uuden liiton 
profeetta on julistaja, ei ennustaja – Hän julistaa Jumalan valtakunnan 
ilmestymistä ihmisten keskuudessa avaten Jumalan ilmoitusta ja uusia 
Jeesuksen kirkkauden muotoja – valmistaen tietä Hänen tulemukselleen 
kasvattamalla seurakuntaa Jeesuksen tuntemisessä

• opettajalla täytyy olla terve ja luja usko sekä yhteys Pyhän Hengen voiteluun –
hänellä täytyy olla kyky tarkasti ilmaista, millainen on Jumalan valtakunta, 
miten Jumalan valtakunta ilmestyy ja miten ihminen voi toimia ja palvella 
Jumalan valtakunnassa – hänellä täytyy olla erityinen kyky ratkaista 
uskonelämän ongelmia ja näyttää miten asiat toimivat Jumalan valtakunnassa

• evankelistalla täytyy olla erityinen ja vahva Jeesuksen ilmestys Pelastajana, 
Parantajana ja Vapauttajana, jotta hän voi nopeasti vakuuttaa ihmisiä Hänen 
todellisuudestaan ja johtaa ihmisiä vastaanottamaan Jeesuksen – hänen 
palvelutyötään tulee seurata parantumiset, vapautumiset, ihmeet ja merkit – 
niinkuin apostolin, profeetan, paimenen ja opettajankin palvelutyötä

• paimenella täytyy olla erityinen Isän sydän kasvattaa ihmisiä Jeesuksen 
tuntemiseen ja vapauttaa heidät siihen kutsumukseen ja Jumalan 
suunnitelmaan, mikä heillä kullakin on – paimen ei saa sitoa ihmisiä itseensä 
vaan johtaa liittymään Jeesukseen – sisäisen parantumisen voitelu on 
merkittävä paimenen tehtävässä – sekä Jumalan rakkauden, uskon ja 
ilmestyksen lahja nähdä ihmisessä Jumalan suunnitelma ja rohkaista sekä 
kasvattaa astumaan siihen
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• nämä virat tarkoittavat kokopäiväistä antautumista Jumalan valtakunnan 
työhön – Jeesus nostaa näihin tehtäviin sitten kun siihen on tullut varustus – 
ihmiset nimittävät virkoihin mutta siitä tulee suuria ongelmia – näihin viiteen 
virkaan liittyy erityinen Jeesuksen muotoon ja luonteeseen kasvaminen ja 
virkaan liittyvä auktoriteetti pimeyden voimien ylitse – sekä kyky tuoda ilmi 
Jeesuksen valtavaa ilmestymistä kaikkialla

1. Kor. 12:28-31
28. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia 
profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten lahjoja 
parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä.
29. Ovatko kaikki apostoleja? Ovatko kaikki profeettoja? Ovatko kaikki opettajia? 
Tekevätkö kaikki voimallisia tekoja? (huomaa paha käännösvirhe suomalaisessa 
raamatussa, joka esittää kysymykset kielteisessä rajoittavassa muodossa!)
30. Onko kaikilla parantamisten lahjoja? Puhuvatko kaikki kielillä? Kykenevätkö 
kaikki niitä selittämään?
31. Mutta tavoitelkaa innokkaasti parempia lahjoja. Ja vielä minä osoitan teille tien, 
verrattoman tien = etsikää Jumalan splankizomai-rakkautta

• Paavali ei tarkoita, että Jumala määrää jotkut apostoleiksi ja toiset avustajiksi –
tai toiselle kielillä puhumisen lahjan ja toiselle parantamisten lahjoja – vaan 
hän nimenomaan kehottaa tavoittelemaan seurakunnan rakentumisen kannalta 
parempia hengen lahjoja ja virkoja

• hengellisen kasvun ja pyrkimyksen kautta Pyhä Henki varustaa ja kasvattaa – 
kunnes Jeesus nostaa erityiseen tehtävään ja valtuutukseen

• Pyhän Hengen vaikutuksen mukaan kaikki Hengen lahjat voivat toimia saman 
henkilön palvelutyössä – eri Hengen viratkin voivat toimia palvelutilanteen ja 
tarpeitten mukaan

Julistuksesi:

• Rakas Jeesus, haluan omistaa Sinun palvelunäkysi – paranna, puhdista ja 
uudista minut niin että tulen siihen kykeneväksi – täytä minut Pyhällä Hengellä
ja tulella Sinun palvelutehtävääsi varten!

PYHÄN HENGEN VOITELU ON LASKEUTUNUT YLLENI, 
IHMISET ALKAVAT TUNNUSTAA SYNTEJÄÄN MINULLE, 
DEMONIT ALKAVAT MANIFESTOIDA 
JA MINÄ KÄSKEN NIITÄ LÄHTEMÄÄN JEESUKSEN NIMESSÄ, 
IHMISTEN SIELUISSA OLEVAT DEMONISET SITEET JA VALHEET MURTUVAT 
JA IHMISET SAAVAT KOSKETUKSEN JEESUKSEEN JA JEESUKSEN KAUTTA 
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PYHÄÄN HENKEEN JA  ISÄÄN, 
KATKERUUDEN, VIHAN JA NOITUUDEN KIROUKSET KATKEAVAT, 
IHMISET VAPAUTUVAT PIMEYDEN VALLASTA, 
SAIRAAT ALKAVAT PARANTUA JA IHMISET PELASTUA
JA IHMISET JA ALKAVAT YLISTÄÄ JUMALAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


