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KIRKKAUDEN ILMESTYMINEN – OSA 6 

Avioliitto Jumalan valtakunnassa          
 
Johdanto 
 
Kädessäsi oleva kirja on kirjasarjan ”KIRKKAUDEN ILMESTYMI-
NEN” kuudes osa ”AVIOLIITTO JUMALAN VALTAKUNNASSA”. 
Tämä kirja avaa sinulle Jumalan ainutlaatuisen suunnitelman ja 
ihmeelliset siunaukset koskien miehen ja naisen avioliittoa. Täyt-
tymyksen ajan herätys tulee olemaan myös avioliittoherätys. 
Pyhä Henki tulee kutsumaan ja liittämään toisiinsa monia Juma-
lan miehiä ja naisia ja voitelemaan heidät toteuttamaan Jumalan 
valtakunnan suunnitelmaa. 
 
Kirjasarja ”KIRKKAUDEN ILMESTYMINEN”: 
 

1. PELASTUS JA ANTEEKSIANTAMUS 
2. JUMALAN USKO 
3. PYHÄN HENGEN TULESSA UPOTTAMINEN 
4. VAPAUTUMINEN JA SISÄINEN PARANTUMINEN 
5. PARANTAMISEN VOITELU 
6. AVIOLIITTO JUMALAN VALTAKUNNASSA  
7. ILMESTYKSEN HENGESSÄ 

 
Kunkin kirjan vapaaehtoinen suositushinta on 30 euroa. Jos koet, 
ettei sinulla ole varaa maksaa tilausmaksua, ole vapaa ja ota vas-
taan kaikki, mitä Pyhä Henki haluaa sinulle antaa tämän kirjasar-
jan kautta. Jaa, kopioi ja julista näitä asioita mahdollisimman pal-
jon eteenpäin. Käytä vapaasti tätä aineistoa Jumalan valtakun-
nan palvelutyössäsi. Täyttymyksen ajan herätyksen täytyy mur-
tautua sydämiin! 
 
Kirjat ovat ladattavissa kahtena pdf-tiedostoversiona, joista toi-
nen soveltuu tietokoneella luettavaksi ja toinen puhelimella lu-
ettavaksi. 
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Pdf-tiedostot ovat ladattavissa Tulta! ry:n nettisivulta tästä lin-
kistä.  
 
Kirjasarjassa on käytetty enimmäkseen 1938 vuoden kirkkoraa-
mattua, jota on tarkennettu oikean käsityksen saamiseksi. Kään-
nöksen tarkennuksia on otettu muun muassa seuraavista läh-
teistä: 
 

• King James Version 
• American Standard Version 
• Aapeli Saarisalon käännös 
• NOVUM 
• Interlinear Scripture Analyser 
• Bereshit – Alussa / Mirja Rönning 

 
Tilausmaksun maksaminen: 
 
Maksun kohde: AVIOLIITTO JUMALAN VALTAKUNNASSA 
Maksun saaja: Tulta! ry 
Tiliyhteys: FI67 5732 7440 0222 33 
Viitenumero: 22062 
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AVIOLIITTO  
JUMALAN VALTAKUNNASSA 
 
 
1. Avioliitto Jumalan suunnitelmassa 
 
Avioliitto on tässä maailmassa erityinen lihan kuolettamisen ja 
Jeesuksen muotoon kasvamisen ympäristö. Siinä jokainen avio-
puoliso käy lävitse oman itsensä kohtaamista ja yhteyteen sulau-
tumista, olipa hän uskossa tai ei. Jumala on yhteyden ja liiton Ju-
mala. Avioliitto kasvattaa hämmästyttävällä tavalla sekä luon-
nolliseen että hengelliseen yhteyteen ihmisten tasolla. Epäile-
mättä avioliitto on tehokkain sielujen voittamisen ympäristö, 
koska siinä aviopuolisot kohtaavat äärimmäisen läheltä ihmisyy-
den, anteeksiantamuksen, henkisen ja hengellisen kasvu, synty-
misen ja kuoleman.  
 
Jumala on valmistanut avioliitolle erityisen luonnollisen ja hen-
gellisen tarkoituksen. Käsittelemme tässä kirjassa nyt avioliiton 
hengellistä tehtävää, joka tulee ilmi puolisoiden hengellisen kas-
vun ja Jeesuksen muotoon sulautumisen kautta Pyhässä Hen-
gessä upottamisessa.  
 
Jumala loi ihmisen hallitsemaan maata, ja lisääntymään sekä 
täyttämään maan. Tämän suunnitelman toteuttamiseksi Jumala 
antoi miehelle ja vaimolle auktoriteetin, voiman, viisauden sekä 
kaiken muun tarvittavan selviytymiskyvyn tässä tehtävässä. Ju-
mala vapauttaa tämän varustuksen pariskunnan elämään, kun 
he liittyvät yhteen vanhurskaudessa, rakkaudessa ja uskollisuu-
dessa. 
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Jeesuksen vastaanottamisessa Jumala uudestisynnyttää ja liittää 
ihmisen hengen yhteyteensä ja pelastaa hänet omaan suunnitel-
maansa. Sen jälkeen Pyhä Henki alkaa toteuttaa pelastetun sie-
lun ja hengen eheyttämistä, uutta luomistyötä ja sulauttamista 
uutena luomuksena Jeesukseen. Tämä Jumalan yhteyteen liittä-
misen prosessi jatkuu Taivaaseen asti. 
 
Jumalan Pojan ihmiseksi tuleminen tapahtui vanhurskaan mie-
hen ja vaimon avioliiton kautta. Pyhä Henki hedelmöitti Marian 
neitseellisesti, mutta lapsen synnyttämiseen ja kasvattamiseen 
tarvittiin Jumalalle kuuliainen mies ja vaimo. Kaikki Jumalan 
suunnitelman uusi ilmestyminen Aadamista Jeesukseen asti ta-
pahtui aviopuolisoiden kautta. 
 
Matt. 1:18-21: Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä 
Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteen meno-
aan olevan raskaana Pyhästä Hengestä. Mutta kun Joosef, hänen miehensä, 
oli hurskas, ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, aikoi hän salai-
sesti hyljätä hänet. Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi 
unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa 
tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hen-
gestä. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jee-
sus, sillä hän on vapauttava kansansa heidän synneistänsä."  
 
Jumalan suunnitelmassa on vain kaksi liittoa: liitto Jumalan 
kanssa Jeesuksen kautta ja liitto avioliiton muodossa ihmisten 
kesken. Kaikki muu ihmiskunnan elämä, lisääntyminen, perheet, 
kylät, kaupungit ja kansakunnat, yhteydet ja palvelutyöt raken-
tuvat Jumalan liiton ja avioliiton perustalle.  
 
Suuret herätykset ja Jumalan valtakunnan parantavan voitelun 
ilmestyminen uudessa liitossa on tapahtunut Jeesukselle antau-
tuneitten miehen ja vaimon palvelutyön kautta. Jumala käyttää 
myös naimattomia julistajia, mutta todellisia herätyksen läpi-
murtajia ja tulen kantajia ovat aina olleet Pyhän Hengen tulessa 
upotetut avioparit. 
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Joh. 17:20-23: Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös 
niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki 
olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin 
meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja 
sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he 
olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä - minä heissä, ja sinä minussa - että 
he olisivat täydellistyneet yhdeksi, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä 
olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakasta-
nut.  
 
Näissä jakeissa käytetään alkutekstissä ilmaisua ”täydellistyneet 
yhdeksi”. Kun Jumala vetää ihmistä yhteyteensä se merkitsee 
koko ihmisen vapautumista ja parantumista kaikista hajottavista 
ja tuhoavista pimeyden voimista. Pyhä Henki parantaa pelaste-
tun minuuden niin, että hän saa yhteyden Jeesukseen ja Juma-
laan Isään.  
 
Sisäisesti eheytynyt ihminen saa yhteyden omaan minuuteensa 
Jeesuksessa ja hänelle tulee kyky liittyä ihmisten yhteyteen Ju-

malan Isän rakkauden hallitse-
malla tavalla. Sisäisen parantu-
misen ja vapautumisen kautta 
ihmisille tulee kyky liittyä toi-
siinsa miehenä ja vaimona avio-
liitossa Jumalan tarkoittamalla 
tavalla. Näin koko ihminen ”täy-
dellistyy” yhteyteen ja eheyteen 
itsensä kanssa, suhteessaan Ju-
malaan ja suhteessaan ihmisiin. 
 
Avioliitto on rakkauden yhtey-

den täydellistymä luonnollisessa 
ja hengellisessä ulottuvuudessa. Jeesus on siinä mukana Pyhän 
Hengen tulessa. Hän tekee avioliitosta yliluonnollisen liiton yh-

Jumalasta tuleva katoa-
maton elämä parantaa, 
eheyttää ja uudistaa ihmi-
sen olemusta ja suhdetta Ju-
malaan sekä muihin ihmi-
siin. Pyhän Hengen tulessa 
upottaminen sulauttaa ih-
misen Jeesuksen Voidellun 
muotoon ja tekee hänet ky-
keneväksi rakkauden yhtey-
teen avioliitossa ja muiden 
ihmisten kanssa.  
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teyden. Hän voitelee avioparit erityisellä voimalla toteuttaa uu-
sia asioita maailmassa. Jumalan Isän yliluonnollinen siunaus ja 
voima tulee laskeutumaan jokaisen avioliiton ylle, jota Jeesus saa 
johtaa Pyhän Hengen tulessa. 
 
Miehen ja vaimon liittyminen toisiinsa avioliitossa on Jumalan 
tarkoittamaa ”täydellistymistä yhdeksi” luonnollisessa ja hengel-
lisessä ulottuvuudessa. Avioliitossa Pyhä Henki sulauttaa puoli-
soiden henget yhteiseen voiteluun ja palvelutehtävään. Pyhä 
Henki auttaa puolisoiden sieluja sulautumaan toisiinsa rakkau-
dessa ja kunnioituksessa. Pyhä Henki auttaa puolisoita löytä-
mään siunauksen myös fyysisessä yhteydessä, taloudessa, suvun 
jatkamisessa ja palvelutyössä.  
 
Mal. 4:5-6: Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee Her-
ran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet 
lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi 
ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi.  
 
Profeetta Malakia näki pimeyden vallan lisääntymisen maail-
massa. Hän näki isättömien ja orpojen joukon, joka on joutunut 
pimeyden valtaan. Hän näki, että Jumala lähettää pelastuksen 
Elian hengessä. Jumala ei paljastanut vielä pelastussuunnitel-
mansa yksityiskohtia, mutta Hän näytti Malakialle, että hän tulee 
puhdistamaan ”Leevin pojat” ja palauttamaan vanhurskauden. 
 
Puhdistavassa tulessa traumaattiset / demonisoituneet sielut 
saavat yhteyden Jumalaan Isään, isien sydämet kääntyvät lasten 
puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Avioliitot ja koko kansa 
paranee ja pimeyden tuhosuunnitelmat mitätöityvät ja Jumalan 
valtakunta ilmestyy maan päälle. 
 
Mal. 3:1-3: Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien 
minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton 
enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot. Mutta kuka 
kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä 
hän on niinkuin kultasepän tuli ja niinkuin pesijäin saippua. Ja hän istuu ja 
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sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi 
kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskau-
dessa.  
 
Täyttymyksen ajan herätyksessä Jeesus tarvitsee nimenomaan 
Pyhän Hengen tulessa upotettuja avioliittoja. Seurakunnan ja 
kansakuntien tulee palata Jumalan asettamaan järjestykseen 
elämässään. Jeesus tulee vuodattamaan erityisen avioliitoja syn-
nyttävän ja eheyttävän voitelun tänä aikana. Tulee ainutlaatui-
nen avioliittojen solmimisen nousukausi.  
 
Mal. 4:2-3: Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava van-
hurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hy-
pitte kuin syöttövasikat ja tallaatte jumalattomat (pimeyden voimat); sillä 
he tulevat tomuksi teidän jalkapohjienne alle sinä päivänä, jonka minä teen, 
sanoo Herra Sebaot.  
 
Avioliiton asema yhteiskunnassa on mittari sille, kuinka paljon pi-
meyden voimat ovat saaneet valtaa ihmisissä. Perhekeskeinen ja 
avioliiton uskollisuuteen perustuva yhteiskunta on aina ollut 
elinvoimainen ja menestyvä. Menneinä vuosikymmeninä Suo-
menkin kansa kykeni kasvamaan ja lisääntymään sekä perusta-
maan itsenäisen kansakunnan. 
 
Elämme nyt ajassa, jossa ilmenee ennen näkemätöntä rappiota 
moraalissa, seksuaalisessa identiteetissä, lasten hyväksikäy-
tössä, avioliiton uskollisuudessa, vanhempien auktoriteetissa ja 
ihmisten mielenterveydessä sekä fyysisessä terveydessä ja toi-
mintakyvyssä. Tämän tuhoon johtavan kehityksen pysäyttää Jee-
suksen antama avioliittoherätys ja sitä seuraava täyttymyksen 
ajan herätys. 
 
Täyttymyksen ajan herätys tulee parantamaan ihmiset, aviolii-
tot, perheet ja koko yhteiskunnan. Jumalan suunnitelma ei ole 
ainoastaan virvoittaa kansakunnat menestymään tässä maail-
massa, vaan puhdistaa seurakunta tempausta varten. Kun aika 
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on täytetty ja sielujen täysi luku on tullut Taivaaseen, Jumala 
tempaa maailmassa olevan puhdistetun seurakunnan Jeesuksen 
kirkkauden yhteyteen. Tätä varten Hän vuodattaa erityisen seu-
rakuntaa valmistavan ja puhdistavan Pyhän Hengen tulen maail-
maan. Avioliitot ovat avainasemassa tässä seurakunnan valmis-
tamisessa.  
 
Täyttymyksen ajan herätys alkaa yksilöitten sydänten parantu-
misesta ja henkilökohtaisesta minuuden muutoksesta. Jokaisen 
Pyhällä Hengellä täytetyn ihmisen elämä nousee Jumalan alku-

peräiseen tarkoitukseen, kirkkau-
teen ja voiteluun. Tästä seuraa 
välittömästi, että avioliitot tule-
vat nousemaan uuteen kirkkau-
teen. Pyhän Hengen tulessa 
upotetut avioliitot tulevat nou-
semaan suurempaan auktori-
teettiin, voimaan ja tehtävään 
ihmisten ja Jumalan edessä kuin 
olemme tähän asti nähneet. 
 
Täyttymyksen ajan herätyksessä 
Jeesus tulee liittämään suuren 

joukon sinkkuelämään suuntau-
tuneita, puhdistuneita mutta yksinäisiä miehiä ja naisia voidel-
tuun ja siunattuun avioliittoon. Jeesus tulee kohottamaan esiin 
uusia Pyhän Hengen tulessa upotettuja avioliittoja erityisiin teh-
täviin. 
 
Matt. 18:19-20: Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä keske-
nään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen mi-
nun Isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut 
minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä."  
 
Pyhän Hengen tulessa upottamisessa syntyy avioliiton yhteys, jo-
hon Jumala vuodattaa suurimman auktoriteettinsa ja voimansa.  

Jeesus tulee vuodattamaan 
aivan uuden avioliiton siu-
nauksen ja voitelun täytty-
myksen ajan herätyksessä. 
Jeesus tulee nostamaan to-
dellisia isiä ja äitejä luonnol-
lisessa elämässä. Hän tulee 
nostamaan voideltuja hen-
gellisiä isiä ja äitejä palvele-
maan Jeesuksen pelastuk-
sen ja Jumalan valtakunnan 
ilmestymiseksi ihmisten elä-
mässä. 
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Avioliitto on Jumalan edessä niin korkeassa asemassa, että Hän 
aloittaa täyttymyksen ajan herätyksen ja voiman vuodatuksen 
avioliittojen eheytymisestä. Jeesus ja Isä tarvitsevat liiton uskol-
lisuuteen perustuvan alttarin koko kirkkautensa laskeutu-
miseksi.  
 
Tämä suunnitelma koskettaa kaikkia ihmisiä. Pyhän Hengen val-
mistava työ on tapahtunut sielujen syvätasolla. Jeesus alkaa nyt 
murtaa sinettejä kyyhkysjoukkoon liittyneiden elämässä. Pyhän 
Hengen uudet voitelut tulevat ilmi myös avioliitoissa. Sinä voit 
kuulua johonkin seuraavista ryhmistä: 
 

• Olet avioliitossa: Jeesus haluaa antaa sinulle täydellisen 
siunauksen nykyiseen avioliittoosi. Antaudu upotetta-
vaksi Pyhän Hengen tuleen ja anna kaikki vihollisen juo-
net tulessa kulutettavaksi. Suuri siunaus ja kirkkaus odot-
taa avioliittoasi. 

 
• Olet sinkku: Tutki sydäntäsi, onko Jumala kutsunut sinut 

elämään yksin vai onko elämääsi kätketty uusi syvempi 
siunaus avioliiton kautta. Anna Isän rakkauden parantaa 
kaikki sydämesi särkymiset niin, että sinulle tulee usko ja 
eheys avioliittoon.  

 
• Olet eronnut: Et ole tuomittu yksinäisyyteen. Anna Jee-

suksen parantaa särkynyt sydämesi. Aseta entinen elä-
mäsi Jeesuksen veren alle ja traumaattisuutesi Pyhän 
Hengen tulessa kulutettavaksi. Eloa on paljon ja työmie-
hiä vähän. Jeesus haluaa voidella sinut uudella kirkkau-
della ja voitelulla.  

 
Jumalan valtakunnassa kaikki entinen on mennyt ja uusi on si-
jaan tullut. Pyhän Hengen voitelussa syntyy paljon uusia avioliit-
toja, uusia palvelutehtäviä ja Jumalan valtakunnan ilmestymistä. 
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Kaikki tulee tapahtumaan Jeesukselle antautumisen ja Hänen 
muotoonsa muuttumisen kautta. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
2. Vapaudu uskonnollisesta kirouksesta 
 
Liian monet raamatun opettajat opettavat väärin raamattua. He 
eivät erota toisistaan niitä opetuksia, jotka Jeesus antoi fariseuk-
sille niistä opetuksista, jotka Jeesus antoi Hänet vastaanotta-
neille opetuslapsille. Evankeliumeissa on aina ilmaistu, mille koh-
deryhmälle Jeesuksen opetukset kohdistuvat. Fariseuksille Jee-
sus opetti vain Mooseksen lain täydellisyyttä, koska he eivät us-
koneet Jumalan lähettämään pelastukseen, joka tulee lakia kor-
keammasta auktoriteetista itse Jumalan Pojan kautta. Mutta 
Jeesuksen vastaanottaville Pyhä Henki julistaa Jeesuksen täyttä 
vanhurskautta Isän rakkauden lahjana. 
 
Room. 3:21-22: Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat to-
distavat, on ilmoitettu ilman lakia / laista riippumatta / lakia korkeammasta 
auktoriteetista, se Jumalan vanhurskaus (Pyhän Hengen tuli ja Jeesuksen 
olemus), joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaik-
kien ylle, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.  
 
Monet nöyrät Jumalan miehet ja naiset ovat vastaanottaneet 
elämäänsä uskonnollisen kirouksen erityisesti Matteuksen evan-
keliumin 19. luvun jakeiden 3-12 väärän tulkinnan kautta. Lue 
nyt ajatuksella seuraava opetukseni ja hylkää aikaisemmat us-
konnolliset selitykset tästä. Anna Pyhän Hengen johtaa sinut to-
tuuteen, joka vapauttaa sinut avioliiton jumalalliseen suunnitel-
maan. 
 
Matt. 19:3-8: Ja fariseuksia tuli hänen luoksensa, ja he kiusasivat häntä sa-
noen: "Onko miehen lupa hyljätä vaimonsa mistä syystä tahansa?" Hän vas-
tasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa 'loi heidät mieheksi 
ja naiseksi' ja sanoi: 'Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja 
liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi'? Niin eivät he enää 
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ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihmi-
nen erottako." He sanoivat hänelle: "Miksi sitten Mooses käski antaa ero-
kirjan ja hyljätä hänet?" Hän sanoi heille: "Teidän sydämenne kovuuden 
tähden Mooses salli teidän hyljätä vaimonne, mutta alusta ei niin ollut. 
 
Tämä opetus ei ole tarkoitettu uuden liiton uskoville. Jeesus pu-
hui tämän opetuksen fariseuksille, jotka kiusasivat Häntä eivätkä 
uskoneet Häneen. He eivät etsineet totuutta vaan etsivät syytä 
surmata Jeesus. He elivät vanhan liiton tilassa eivätkä olleet ha-
lukkaat vastaanottamaan pelastusta Jeesuksen kautta.  
 
Matt. 19:11: Mutta hän sanoi heille: "Ei tämä sana kaikkiin sovellu, vaan ai-
noastaan niihin, joille se on suotu.  
 
Jeesus opetti fariseuksille tarkasti lain määräyksen, koska he sa-
noivat uskovansa lakiin – vaikka eivät itse sitä noudattaneet.  
Jeesus ei voinut opettaa heille anteeksiantamusta, särkyneen sy-
dämen eheytymistä tai uuden luomistyön voimaa, koska he eivät 
uskoneet Häneen. Jos Jeesus olisi opettanut heille uuden elämän 
mahdollisuutta anteeksiantamuksen kautta, he olisivat kivittä-
neet Hänet vääränä profeettana. Jeesuksen opetus jakeissa 3-8 
oli suotu vain fariseuksille. 
 
Jeesuksen opetus Hänet vastaanottaville ihmisille oli, on tänään 
ja on aina oleva suuri ilosanoma Jumalan valtaherruudesta. Kun 
ihminen vastaanottaa Jeesuksen Hän pelastaa ihmisen synnin, 
sairauden, demonisaation, kuoleman ja kaiken muun pimeyden 
vallasta Isän kirkkauden yhteyteen Pyhässä Hengessä.  
 
Puhdistavassa tulessa Jumala tulee toteuttamaan uuden luomis-
työn ja kohottamaan pelastetut hallitsemaan Jeesuksen kanssa 
alkeisvoimien ylitse. Tätä sanomaa ihminen ei ymmärrä, ellei hän 
ota Jeesusta vastaan, jolloin hänen silmänsä avautuvat näke-
mään Jumalan valtaherruutta hengellisessä ulottuvuudessa. 
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Jeesus osoitti (Matt. 19:3-12) fariseuksille, että ihmisten sydä-
men kovuuden tähden Jumala salli Mooseksen antaa eron ihmi-
sille. Synnin takia sydämiin pääsi pimeyden valtaa, joka esti pa-
hasti haavoittuneita ihmisiä sulautumasta avioliiton edellyttä-
mään rakkaussuhteeseen ja uskollisuuteen. Demonisaatio voi 
kiihtyä tällaisissa avioliitoissa, jolloin on parempi erota. 
 
Gal. 5:14-15: Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: "Ra-
kasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi". Mutta jos te purette ja syötte toisi-
anne, katsokaa, ettette toinen toistanne perin hävitä.  
 
Paratiisissa Jumalan kirkkauden yhteydessä ei ollut vihaa miehen 
ja vaimon sisimmässä. Jumala loi miehen ja vaimon liittymään 
sydämen rakkaudessa ja uskollisuudessa toisiinsa. Syntiinlankee-
muksessa ja sen jälkeen ihmisten sydämet turmeltuivat ja myös 
avioliittoon tuli suuria ongelmia.  
 
Jeesuksella on täydellinen pelastus kaikesta sydämen pimey-
destä niille nöyrille, jotka kääntyvät, vastaanottavat Hänet ja us-
kovat Häneen. Sisäisen parantumisen ja vapautumisen kautta on 
särkyneen sydämen eheytyminen. Jeesuksen muotoon muuttu-
misen kautta jokainen voi tulla avioliittoon kelvolliseksi ja löytää 
Jumalan siunauksen uuden avioliiton kautta. 
 
Matt. 19:9-12: Mutta minä sanon teille (fariseuksille): joka hylkää vaimonsa 
muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, se tekee huorin; ja joka nai hyl-
jätyn, se tekee huorin." Opetuslapset sanoivat hänelle: "Jos miehen on näin 
laita vaimoonsa nähden, niin ei ole hyvä naida". Mutta hän sanoi heille: "Ei 
tämä sana kaikkiin sovellu, vaan ainoastaan niihin, joille se on suotu.  Sillä 
on niitä, jotka syntymästään, äitinsä kohdusta saakka, ovat avioon kelpaa-
mattomia, ja on niitä, jotka ihmiset ovat tehneet avioon kelpaamattomiksi, 
ja niitä, jotka taivasten valtakunnan tähden ovat tehneet itsensä avioon kel-
paamattomiksi. Joka voi sen itseensä sovittaa, se sovittakoon."  
 
Jakeessa 12 Jeesus ilmaisee, miten demonisaatio alkaa tuhota ih-
misten kykyä liittyä avioliittoon. Jumala teki luomistyössään ih-
misen kykeneväksi täydelliseen avioliittoon. Tämä suunnitelma 
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häiriintyi syntiinlankeemuksen seurauksena. Me voimme ym-
märtää tästä Jeesuksen opetuksesta seuraavia hengellisiä vaiku-
tuksia: 
 

• Demonit pyrkivät tuhoamaan ihmisen kyvyn päästä avio-
liittoon jo lapsessa ja jopa äidin kohdusta alkaen.  

 
• On pahuuden vallassa olevia ihmisiä, jotka oman demo-

nisaationsa kautta särkevät omien ja muiden lasten elä-
mää sekä aikuistenkin ihmisten elämää ja minuutta niin, 
etteivät he kykene uskolliseen avioliittoon Jumalan jär-
jestyksen mukaan.  

 
• On myös ihmisiä, jotka esimerkiksi antautuakseen vain 

Jumalan palvelustyöhön valitsevat elää yksin. Tästä on 
esimerkkinä Paavali. Hänen elämänsä luonne matkusta-
vana apostolina teki avioliiton ja perheen kasvattamisen 
saman aikaisesti mahdottomaksi. 

 
Jumalan ensisijainen suunnitelma on johtaa ihmiset Pyhän Hen-
gen voitelemaan yliluonnolliseen avioliittoon. Sen kautta toteu-
tuvat ihmisen sydämen syvimmät kaipaukset ja elämän tarkoi-
tus. Avioliiton kautta toteutuu ihmisen suvun jatkamisen tarkoi-
tus ja Jumalan valtakunnan ilmestyminen. Jumala on asettanut 
ihmiseen tämän suunnitelman. Sen takia ihminen kokee elä-
mänsä täyttymyksen avioliitossa. Vain poikkeustapauksissa Ju-
mala asettaa ihmisen elämään ja palvelemaan yksin (Paavali).  
 
Jumalan Isän ja Jeesuksen välinen rakkauden yhteys on kaiken 
liiton ja rakkaussuhteen korkein ilmentymä. Se toteutuu juma-
luuden täydessä kirkkaudessa, jota emme voi nyt käsittää kuin 
hämärästi.  
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Ihmisten tasolla avioliitot näyttävät vajavaisilta ja särkyviltä, 
mutta Jumalan silmissä avioliitto on äärimmäisen arvokas ja kal-
lisarvoinen suunnitelma. Pyhän Hengen tulessa upotetut aviolii-
tot heijastavat Jumalan Isän ja Jeesuksen yhteyttä. Anna Pyhän 
Hengen näyttää sinulle tämä yliluonnollinen ulottuvuus ja tavoit-
tele sinäkin sitä! 
 
Jos sinä olet vastaanottanut Jeesuksen täydellisen sovitustyön ja 
antaudut oman särkyneen sydämesi eheytymiseen Pyhän Hen-
gen tulessa, sinä tulet niin halutessasi täydellisesti kykeneväksi 
Jumalan tarkoittamaan avioliittoon. Jos jo olet avioliitossa, ny-
kyinen avioliittosi tulee täydellisesti parantumaan. Jos olet 
sinkku ja haluat Jumalan tarkoittamaan avioliittoon, Jeesus tulee 
johtamaan sinut sellaiseen. Hylkää kaikki uskonnollinen kirous ja 
tuomio elämääsi kohtaan. Ota vastaan Jeesuksen täydellinen pe-
lastus avioliitonkin alueella. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
3. Rakkaussuhde Jeesukseen sulautumisen kautta 
 
Jumala loi miehen ja vaimon liittymään yhteen. Hän asetti heihin 
halun ja kyvyn liiton yhteyteen uskollisuudessa. Hän määräsi rak-
kauden yhteyteen suurimman auktoriteettinsa, voitelunsa ja siu-
nauksensa. Kaikki luomistyö ja ihmisen valtuuttaminen tapahtui 
Jumalan täydellisen rakkauden ja kirkkauden ilmapiirissä ja läs-
näolossa.  
 
Syntiinlankeemuksenkin jälkeen Jumalan tarkoitus on, että mies 
ja nainen liittyvät toisiinsa Jumalasta tulevassa rakkaudessa ja 
uskollisuudessa. Monet Jeesuksen ulkopuolella elävät avioliitot 
onnistuvat ja menestyvät. Pyhällä Hengellä täytetyille ihmisille 
menestyvä avioliitto täydellisesti saavutettavissa Jeesuksen 
muotoon muuttumisen kautta.  
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Avioliiton syvät, korkeat ja yliluonnolliset ulottuvuudet avautu-
vat vasta rakkaussuhteessa. Tämän vuoksi rakkauden lain tulee 
hallita seurakuntaa ja erityisesti avioliittoa. 
 
Mark. 12:28-31: Silloin tuli hänen luoksensa eräs kirjanoppinut, joka oli 
kuullut heidän keskustelunsa ja huomannut hänen hyvin vastanneen heille, 
ja kysyi häneltä: "Mikä on ensimmäinen (suurin) kaikista käskyistä?" Jeesus 
vastasi: "Ensimmäinen on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, 
Herra on yksi ainoa / ykseys / yksi Jumala; ja rakasta Herraa, sinun Juma-
laasi, kaikesta sydämestäsi (kardia) ja kaikesta sielustasi (psyyke) ja kaikesta 
mielestäsi (dianoia) ja kaikesta voimastasi (iskus)'. Toinen on tämä: 'Rakasta 
lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.' Ei ole mitään käskyä, suurempaa kuin 
nämä".  
 
Rakkauden käskyn toteuttaminen johtaa ihmisen Jumalan yhtey-
teen, ihmisten yhteyteen, avioliiton yhteyteen ja seurakunnan 
yhteyteen Pyhän Hengen voimassa. Rakkauden käskyn toteutta-
minen on yliluonnollinen tehtävä, joka johtaa ihmisen etsimään 
apua Jumalalta. Jeesus kutsuu jokaista tässä maailmassa vas-
taanottamaan pelastuksen, vapautumisen vihan vallasta ja pää-
syn Isän rakkauden siunaukseen. Avioliitto on Jumalan asettama 
korkeakoulu rakkaudessa kasvamisessa.  
 
Pyhän Hengen voimassa sinäkin kykenet suuntaamaan koko tie-
dostetun minuutesi rakastamaan Jumalaa kaikella kyvylläsi ja 
voimallasi hengessäsi, sielussasi ja koko voimassasi sekä lähim-
mäistäsi niin kuin itseäsi. Pyhän Hengen johtamassa sisäisessä 
parantumisprosessissa sinä opit kuinka Jumala rakastaa sinua. 
Sen kautta sinä opit myöskin rakastamaan lähimmäistäsi eli avio-
puolisoasi sekä muita läheisiäsi. 
 
Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi on avioliiton kuninkaalli-
nen laki. Avioliitto testaa tämän jokaisen puolison elämässä. 
Avioliitossa vaikuttaa voimakkaasti myös toinen Jumalan laki: 
”Mitä ihminen kylvää sitä hän saa niittää.” Nämä kaksi lakia yh-
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dessä avaavat kiihtyvien siunausten virran avioliitossa. Joka ra-
kastaa aviopuolisoaan, se niittää rakkautta kumppanin sydä-
mestä itseään kohtaan. Tämä lisää Isän rakkauden siunauksia 
avioliitossa edelleen.  
 
2. Kor. 5:16-18: Sen tähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mu-
kaan; jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan 
nyt enää tunne. Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, 
mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.  Mutta kaikki on 
Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja an-
tanut meille sovituksen viran.  
 
Aviopuolisoiden tulee katsoa toisiaan niin kuin Jumala katsoo 
poikiaan ja tyttäriään. Puolisoiden tulee kasvaa hengessä näke-
misessä nostamaan esiin toisissaan Jumalan asettamia kykyjä, 
voiteluja ja lahjoja. Aviopuolisot edustavat Jeesusta toisilleen ja 
vaikuttavat kaikkein eniten toisiinsa. Tämä on äärimmäisen ih-
meellinen Jumalan suunnitelma avioliitossa.  
 
Rakkaussuhde avaa avioliitossa Pyhän Hengen ilmestystiedon 
virran. Isän rakkaus antaa hienoja rakkauden vihjeitä kummalle-
kin rakkauden juhlapöydän kattamiseksi arjen keskellä. Rakkau-
den virrassa Jumalan usko nousee ja tulee kyky omistaa / vas-
taanottaa suuria rukousvastauksia ja Isän rakkauden käskemiä 
siunauksia yksilöllisesti ja yhteisesti. Jatkuva parantava ja uutta 
luova voitelu vaikuttaa pysyvän terveyden. Puolisoiden henki / 
sielu / ruumis / lapset / talous / palvelutyö voivat hyvin ja he me-
nestyvät Jumalan valtakunnan palvelutyössä ja luonnollisessa 
elämässä. 
 
Rakkaussuhde puolisoiden välillä on lasten arvokkain perintö 
vanhemmiltaan. Sen arvo on mittaamaton ja sen siunaukset jat-
kuvat polvesta polveen. Näin avioliitosta tulee taivaallista elä-
mää jo maan päällä. 
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Jeesuksen Voidellun muotoon muuttumisen kautta jokaiselle pe-
lastetulle avautuu Jumalan rakkaus. Sen kautta avautuu Jumalan 
yliluonnollinen suunnitelma avioliitolle. Pyhän Hengen tulessa 
upottamisessa aviopuolisot sulavat Jumalan Isän rakkauteen ja 
saavat yliluonnollisen siunauksen ja voitelun toteuttaa Jumalan 
suunnitelmaa avioliittonsa kautta. 
 
Me elämme nyt uutta liittoa, jossa vanhan liiton ja Mooseksen 
lain määräysten yläpuolella hallitsee Jeesuksen pelastuksen laki 
eli elämän hengen laki Jumalan Isän yhteydessä. Sukukirouksista 
ja muista sielun traumoista ja demonisaatiosta vapautuminen on 
tullut mahdolliseksi Jeesuksen veren ja Pyhän Hengen tulen vuo-
datuksen kautta. Jokainen uskovien avioliitto on täydellisesti 
eheytettävissä ja vahvistettavissa Pyhän Hengen tulessa upotta-
misen kautta. Jeesus on jokaisen puolison pelastaja ja Hän on 
myös avioliiton pelastaja. Hän korottaa kirkkauteen pukeutu-
neet puolisot yliluonnolliseen avioliiton kirkkauteen.  
 
Jes. 61:1-3: Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut 
minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjet-
tyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, 
julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme koston / hyvityk-
sen päivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Siionin murheel-
listen päähän - antamaan heille - juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä 
murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan, ja heidän ni-
mensä on oleva "vanhurskauden tammet", "Herran istutus", hänen kirkkau-
tensa ilmoitukseksi. 
 
Kova sydän tarkoittaa särkynyttä sydäntä, jonka ympärillä on 
kova suojakuori. Orpouden traumassa ihminen rakentaa särky-
neen ja tuhoutuneen sisimpänsä suojaksi kovan ulkokuoren, 
josta tulee esille itsekkyys, hylkääminen, pelko, pettymys, addik-
tiot, kontrolli, viha ja muu sellainen. Liian vahvassa traumaatti-
suudessa ihminen ei voi rakentaa avioliittoa. Hän ei osaa rakas-
taa toisia ihmisiä eikä vastaanottaa rakkautta. Hän ei osaa antaa 
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anteeksi vaan katkeroituu. Hän ei kykene liittoutumaan uskolli-
suudessa eikä ottamaan puolisoaan sydämensä turvaan.  
 
Eheytetty uusi minuus sulautuu ensin yhteen Jeesuksen ja Isän 
kanssa. Pyhä Henki vapauttaa ja puhdistaa hänen sielunsa ja ruu-
miinsa. Kova sydän sulaa Isän rakkaudessa ja hän tulee kykene-
väksi Jumalan tarkoittamaan rakkaudelliseen avioliittoon ja mui-
hin ihmissuhteisiin Pyhän Hengen voimassa. Orvon / itsekkään 
minuuden tilalle tulee minuus, joka ajattelee ja toimii rakkaus-
suhteessa ja sulautuu yhteen puolisonsa kanssa.  
 
Matt. 6:33: Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa (Pyhän Hengen voite-
lua) ja hänen vanhurskauttansa (Jeesuksen muotoa), niin myös kaikki tämä 
teille lisätään sen ohessa.  
 
Pyhän Hengen voitelun ja Jeesuksen muodon etsimisessä Jeesus 
parantaa sinun särkyneen sydämesi ja tekee sinut kestävällä ta-
valla kykeneväksi Jumalan tarkoittamaan, rakkauden ja uskolli-
suuden hallitsemaan avioliittoon. Pyhän Hengen voitelussa sinä 
saat myös ilmestystietoa ja viisautta valita oikea elämänkump-
pani. Jeesus haluaa, että sinä onnistut näissä pyrkimyksissäsi täy-
dellisesti! 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
4. Avioliiton olemus ja tarkoitus 
 
Avioliitto johtaa jokaisen puolison Jumalan asettamien liiton la-
kien alaisuuteen sekä noudattamaan näitä lakeja. Jumalan aset-
tamat liiton periaatteet Hänen ja ihmisen välillä ovat: 
 

• Liitto Jumalan kanssa perustuu vapaaehtoiseen rakkau-
teen, kunnioitukseen, hyväksyntään ja uskollisuuteen lii-
ton velvoituksissa. Uuden liiton sisältö on kaiken Juma-
lasta eroon joutumisen turmeluksen hävittäminen Jee-
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suksen pelastustyön kautta ja uuden Jumalan suunnitel-
man toteuttaminen Pyhän Hengen tulessa upottami-
sessa. 

 
• Liiton osapuolet tulevat osallisiksi toistensa vahvuuksista 

ja heikkouksista. Liiton kumppanit tulevat toimimaan yh-
teisessä auktoriteetissa toteuttaakseen yhteistä päämää-
rää. Jumala Isä antoi Jeesuksen synniksi meidän edes-
tämme, että me Jeesuksessa tulisimme Jumalan vanhurs-
kaudeksi. 

 
• Liitto edellyttää avoimuutta, rehellisyyttä, luottamusta, 

omista yksilötavoitteista luopumista ja sopeutumista lii-
ton määräämiin yhteisiin tavoitteisiin. Mitä enemmän 
pelastettu paljastaa sydämensä salaisuuksia Jumalalle, 
sitä enemmän pelastettu tulee tuntemaan Jeesuksen 
kirkkauden todellisuutta. 

 
• Liitto perustuu yhteyteen, vuorovaikutukseen, kohtaami-

seen ja yhteyden kokemiseen. Jeesuksen täytyi uhri-
kuolemansa kautta poistaa esteet Jumalan ja ihmisten 
väliltä. Jeesus on Jumalan ja ihmisen yhteyden välimies 
ikuisesti. Jumala ei muutu, mutta Pyhän Hengen tuli so-
vittaa ihmisen Jumalan yhteyteen kykeneväksi. Pyhän 
Hengen voitelu tekee pelastetusta Jeesuksen työtoverin 
tässä maailmassa. 

 
• Mitä syvempi ja lujempi liitto on, sitä syvempi muutos ta-

pahtuu liiton toteutumiseksi. Jumalan Pojan täytyi tulla 
Ihmisen Pojaksi, jotta uusi liitto voisi syntyä Jumalan ja 
ihmisen välillä. Ihmisen tulee muuttua Jeesuksen Voidel-
lun kaltaiseksi, jotta Jumalan valtakunta toteutuu maan 
päällä. 
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• Liiton syntymisen jälkeen Jumala kutsuu ihmistä yhä sy-
vempään yhteyteen ja Häneen sulautumiseen. Isän sydä-
men rakkaus vetää ihmistä yhä lähemmäksi Jumalaa. Jee-
suksen läsnäolo pelastetun sydämessä johtaa pelastetun 
anomaan, etsimään ja kolkuttamaan Jeesuksen kirkkau-
den lisääntyvää ilmestymistä omassa elämässään. 

 
Jumalan valtakuntaan pääsemisen avain on kyky liittoutua Jee-
suksen kanssa. Tämä on Jeesuksen vanhurskauden lahja, jonka 
pelastettu saa henkeensä uudestisyntymisessä. Avioliitossa ih-
misten välillä vaikuttavat samat liiton periaatteet kuin Jumalan 
valtakunnassa. Jeesus ja Pyhä Henki ovat läsnä keskeneräisessä 
avioliitossa. Mutta Jeesus ja Isä haluavat saavuttaa ihmisen ko-
konaan lisääntyvän hengen kasvamisen ja sielun eheytymisen 
kautta. Pyhä Henki muuttaa puolisoita yhä suurempaan kirkkau-
teen ja siunauksiin tulessa upottamisen kautta.  
 
Uskottomatkin ihmiset menevät avioliittoon, koska Jumala vai-
kuttaa heissä halun Hänen ihmiseen asettaman suunnitelman 
toteuttamiseksi. Uskottomat eivät tätä usein tiedosta. Kaiken 
liittoutumisen vaikuttaa Pyhä Henki tässä maailmassa. Sielunvi-
hollinen on hylkäämisen, kaaoksen ja tuhon aiheuttaja. Avioliitto 
on siis jumalallinen instituutio, vaikka suurin osa ihmisistä ei näe 
sitä. Sen tähden avioliitossa vaikuttavat mm. seuraavat periaat-
teet: 
 

• Avioliitto on sekä voima- että taitolaji. Aviopuolisot tar-
vitsevat hengen, sielun ja ruumiin voimaa toteuttaakseen 
sitä suunnitelmaa, minkä Jumala on asettanut. Yhteyden 
rakentamiseen tarvitaan kärsivällisyyttä ja rakkauden vi-
rittämää taidollisuutta. Siksi Jeesuksen läsnäolo aviolii-
tossa on valtava turva, apu ja pelastus. 
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• Avioliitto on tehokkain lihan kuolettamisen ympäristö. 
Aviopuolisot tulevat tuntemaan toisensa läpikotaisin. Mi-
tään näytelmää ei voi ylläpitää. Avoimuus, totuudellisuus 
rakkaudessa ja uskossa johtaa puhdistumiseen ja hengel-
liseen voittoon kaikesta. 

 
• Avioliitto on elämän suurimpien siunausten mahdolli-

suus. Jumala on asettanut avioliiton esikuvaksi liittosuh-
teestamme Jumalaan. Liittosuhteen kautta avioliitossa 
on Jumalan suurin valtuutus, voitelu. Vahvimmat ja vai-
kuttavimmat palvelutehtävät ihmisen elämässä avautu-
vat vain avioliiton kautta. 

 
• Jeesuksen ilmestyminen avioliiton eheyttäjänä on Juma-

lan Isän suurin rakkauden manifestaatio. Jokainen avio-
liitto voi täydellisesti kukoistaa ja menestyä Jeesukselle ja 
Pyhälle Hengelle antautumisen kautta.  

 
• Avioliitto on jatkuvasti kasvava, muuttuva ja kehittyvä 

uusi luomistyö. Siksi avioliiton hyväksi tulee ponnistella 
joka päivä. Koetukset ja siunauksetkin ilmestyvät joka 
päivä uudella tavalla. 

 
• Avioliitto on Jumalalle Isälle Hänen sydämensä tärkein 

asia, koska sen kautta toteutuu Hänen suunnitelmansa 
ihmistä ja maata koskien. Luota siihen, että sinunkin avio-
liittosi on Jumalan Isän erityisen huomion kohteena. Pyhä 
Henki eheyttää, vahvistaa ja uudistaa avioliittosi uuteen 
kirkkauteen. 

 
Avioliitto on Jumalan rakkauden ja rakkaussuhteen manifestaa-
tio maan päällä. Se on läheisyyden, yhteyden, rakkauden ja us-
kon antama varustus, turvalinna ja auktoriteetti pimeyden voi-
mia ja luonnollisia elämän haasteita vastaan.  
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Jumala lähettää lapsia avioliiton turvalinnaan. Hänen tahtonsa 
on, että jokainen lapsi saa syntyä Isän rakkauden hallitseman 
avioliiton turvaan. Silloin lapset syntyvät ja kasvavat terveiksi ja 
tulevat synnyttämään terveitä avioliittoja ja jälleen uuden ter-
veen ja Jumalan yhteydessä elävän sukupolven. Avioliitot ovat 
kaikkien kansakuntien olemassaolon ja selviytymisen perustus.  
 
Jumalan seurakunta maailmassa perustuu Jumalan palvelijoihin, 
jotka elävän rakkauden ja vanhurskauden hallitsemassa aviolii-
tossa. Avioliitossa mies ja vaimo kasvavat rakkaudessa, kunnioi-
tuksessa, anteeksiantamuksessa, yhteisessä auktoriteetissa ja 
toistensa palvelemisessa.  
 
Avioliitossa mies ja vaimo kasvavat lasten kasvattamisessa niin, 
että he kykenevät tulemaan hengellisiksi isiksi ja äideiksi. Pyhän 
Hengen voitelussa he tulevat kykeneviksi ottamana turvaansa, 
kasvattamaan ja vahvistamaan heikkoja, sairaita ja sydämeltään 
särkyneitä Jeesuksen yhteyteen. 
 
1. Tim. 3:2-5: Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden 
vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opet-
tamaan, ei juomari, ei tappelija, vaan lempeä, ei riitaisa, ei rahanahne, vaan 
sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pi-
tää lapsensa kuuliaisina; sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka 
hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta?  
 
Avioliitto on lasten synnyttämisen ja kasvattamisen ympäristö. 
Miehen ja vaimon rakkaussuhde, puolisoiden työnjako ja ponnis-
telut lasten hyväksi antavat valtavan turvallisuuden ja eheyden 
lapsille. Aviomiehen asema perheen turvana ja johtajana on poi-
kien esikuva ja tyttöjen identiteetin vahvistaja. Aviovaimon liit-
tyminen tunnevoiman antajana, inspiroijana ja hoivan antajana 
antaa identiteetin tytöille ja kasvattaa pojista terveitä miehiä. 
Terveessä avioliitossa kasvaneet lapset tulevat kykeneviksi ter-
veeseen avioliittoon ja kasvattamaan terveitä lapsia. 
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Avioliiton kautta toteutuu Jumalan antama lisääntymisen ja 
maan valtaamisen tehtävä. Jumala Isä haluaa täyttää maan ter-

veillä ja lisääntymiskykyisillä lap-
silla, jotka tulevat Jumalan Isän 
yhteyteen Jeesuksen kautta. Ju-
mala haluaa synnyttää maail-
maan ihmiskunnan, joka on pi-
meyden voittaja ja Jumalan työ-
toveri. 
 
Aviomiehen asema perheen tur-
vana ja johtajana on poikien esi-
kuva ja tyttöjen identiteetin vah-
vistaja. Aviovaimo antaa per-

heelle tunnevoimaa, uskoa, inspiraatiota ja hoivaa. Ehyt ja rakas-
tava äiti antaa identiteetin tytöille ja kasvattaa pojista terveitä 
miehiä.  
 
Täyttymyksen ajan herätys alkaa yksilöitten parantumisesta ja 
henkilökohtaisesta minuuden muutoksesta. Jeesus kutsuu jo-
kaista Pyhän Hengen tulessa upottamiseen, jotta Hän saa nostaa 
jokaisen ihmisen Jumalan alkuperäiseen tarkoitukseen, kirkkau-
teen ja voiteluun.  
 
Vanhurskaat avioliitot ja niiden kautta toimiva Pyhän Hengen ja 
tulen voima tulee olemaan täyttymyksen ajan herätyksen käyn-
nistäjä ja toteuttaja. Sinkkuherätystä voi myös olla, mutta todel-
linen seurakuntaa ja yhteiskuntaa muuttava herätys tulee Py-
hällä Hengellä voideltujen avioparien kautta. Pyhän Hengen yh-
teisöllinen voitelu tulee erityisellä tavalla laskeutumaan avio-
puolisoitten ylle. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 

Jumalan seurakunnan pe-
rustus on avioliitossa olevat 
Jumalan palvelijat. Aviolii-
ton kautta Jumala antaa 
lapsilleen ilmestyksen ja ky-
vyn syvään rakkaussuhtee-
seen, anteeksiantamuk-
seen,  sulautumiseen Pyhän 
Hengen voiteluun sekä tois-
ten palvelemiseen vanhem-
muuden auktoriteetissa. 
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5. Miehen ja vaimon yhteinen auktoriteetti ja tehtävä 
 
1. Moos. 2:18: Ja Herra Jumala sanoi: "Ei ole ihmisen (ADAM) hyvä olla yk-
sinänsä, minä teen hänelle pelastavan avun (EZER) kumppaniksi (NEGED). 
 
Tämä jae voidaan kääntää tarkasti näin: ”Minä teen hänelle pe-
lastavan, tasaveroisen ja täydentävän avun kumppaniksi”. ”Ezer” 
tulee verbistä ”azar”, joka tarkoittaa ”auttaa”, ”tukea”, ”ympä-
röidä” voimallisesti. ”EZER” sanaa käytetään vanhassa testamen-
tissa ratkaisevissa sotilaallisissa tilanteissa.  
 
Tilanteissa, joissa muiden maiden sotajoukot tulivat Israelin 
avuksi, käytetään tästä avusta sanaa ”ezer”. Tämä apu Jumalan 
avun kanssa johti Israelin useimmiten voittoon. Kaikissa raama-
tun viittauksissa, joissa käytetään sanaa ”ezer” oli kysymys hen-
gen vaarasta, jolloin ilman tätä ”ezer” apua tämä ihminen / 
kansa menehtyisi.  
 
Sana ”ezer” esiintyy 21 kertaa vanhassa testamentissa. Kahdessa 
tapauksessa se viittaa ensimmäiseen naiseen. Kolme kertaa se 
viittaa voimakkaisiin kansoihin, joita Israel kutsui avukseen. 16 
tapauksessa se viittaa Jumalaan meidän apunamme. Kirjassaan 
”Man and Woman” Philip Payne sanoo: ”ezer” tarkoittaa ”apu”, 
”pelastus”, ”suoja”, ”vahvuus, joka pelastaa miehen”.  
 
”Ezer” ei tarkoita alempaa tai vähäpätöistä apua, vaan elintär-
keää / kriittistä apua. Jumala loi miehelle elintärkeän kumppanin 
ja täydentävän vastapuolen, jonka kanssa miehellä ja vaimolla 
yhdessä on mahdollisuus voittaa taistelut. Tämä Jumalan tarkoi-
tus tulee ilmi täydellisessä muodossa silloin, kun mies ja vaimo 
liittyvät toisiinsa Pyhän Hengen voitelussa. Silloin avioliiton yh-
teyden ja avioliiton yllä olevan auktoriteetin kautta heistä tulee 
ilmi Jumalan kuva (Isän ja Pojan yhteys).  
 



27 
 

                       

Suhteessa mieheen vaimo on miestä tukeva tasaveroinen kump-
pani. Mies tarvitsee tämän voidakseen johtaa perhettä ja hen-
gellistä työtä. Samalla tavalla vaimo tarvitsee miehen tuen voi-
dakseen hoitaa perheenäidin ja hengellisen työn tehtäviä. Vaimo 
on miehen ominaisuuksia täydentävä ja mies on vaimon ominai-
suuksia täydentävä. Yhteytensä kautta he tukevat, varustavat, 
tyydyttävät ja vahvistavat toisiaan. Yhteen liittyneinä he saavat 
suuren voiman saavuttaa suuria asioita Jumalan kanssa. 
 
Aviomiehen tulee nähdä vaimossaan Jumalan antaman tasave-
roisen kumppanin ja elintärkeän / kriittisen tuen ja varustuksen. 
Tämän elintärkeän kumppanuuden kautta miehellä ja vaimolla 
yhdessä on mahdollisuus voittaa kaikki eteen tulevat taistelut. 
Näin tapahtuu silloin, kun mies ja vaimo liittyvät toisiinsa Pyhän 
Hengen voitelussa. Silloin avioliiton yhteyden ja avioliiton yllä 
olevan auktoriteetin kautta heidän elämässään on auktoriteetti 
ja heistä tulee yhteen liittyneinä ilmi Jumalan auktoriteetti ja yli-
luonnollinen siunaus.  

 
1. Moos. 2:19-20: Ja Herra Jumala teki maasta kaikki metsän eläimet ja 
kaikki taivaan linnut ja toi ne ihmisen eteen nähdäkseen, kuinka hän ne ni-
meäisi ja niinkuin ihminen nimitti kunkin elävän olennon, niin oli sen nimi 
oleva. Ja ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille ja taivaan linnuille ja 
kaikille metsän eläimille. Mutta Aadamilla ei ollut tasaveroista pelastavaa, 
täydentävää kumppania. 
 
Jumala tiesi alusta alkaen, että mies tarvitsee kumppanin. Hän 
oli luonut mieheen kaipauksen naiseen ja kumppanuuteen hä-
nen kanssaan. Jumala halusi ensin herättää Aadamissa tietoisuu-
den omista puutteistaan sekä janon ja kaipauksen saada hänen 
ominaisuuksiaan täydentävä, haastava ja molemminpuolisia tar-
peita tyydyttävä tasaveroinen kumppani. Sitten kun Jumala toi 
hänet Aadamille, Aadam ihastui ikihyväksi kumppaniinsa ja löysi 
elämänsä tarkoituksen Jumalan työtoverina vaimonsa kanssa. 
Yhdessä he vastaanottivat auktoriteetin hallita maata.  
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1. Moos. 2:19-24. Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja 
kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan li-
halla. Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut 
miehestä, ja toi hänet miehen luo. Ja mies sanoi: "Tämä on nyt luu minun 
luistani ja liha minun lihastani; hän kutsuttakoon naiseksi (isha), sillä hän on 
miehestä (ish) otettu". Sen tähden mies (ish) luopukoon isästänsä ja äidis-
tänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi. 
 
Tässä on humoristinen raamatun kohta. Mies sai Jumalalta teh-
tävän nimetä kaikki metsän eläimet ja taivaan linnut ja mies teki 
sen mukaan. Nyt Jumala toi hänen eteensä tasavertaisen kump-
panin, mutta mies ajatteli, että hänen pitää antaa nimi myös vai-
molleen – niin kuin hän antoi nimen eläimille. Mies olisi voinut 
kysyä Jumalalta, minkä nimen Jumala antaa naiselle...  
 
1. Moos. 1:26-28: Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kal-
taiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet 
ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat". Ja Jumala loi ih-
misen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja 
naiseksi hän loi heidät. 
 
Mies ja vaimo yhdessä muodostavat Jumalan kuvan. He tulevat 
olemaan lihassaan yhtä niin kuin Isä ja Poika ovat hengessään 
yhtä. Jumalan Isän ja Hänen Poikansa yhteys yliluonnollisessa 
hengen maailmassa on esikuva ja päämäärä avioliiton yhteydelle 
luonnollisessa maailmassa. Tälle yhteyden perustukselle Jumala 
antoi valtuutuksen / auktoriteetin ja kyvyn hallita maata. 
 
Jumalan kuvan ja yhteyden / auktoriteetin ilmi tulemiseksi ihmi-
sessä, tarvittiin kaksi ihmistä, jotka liittyvät yhteen niin kuin Isä 
on yhtä Pojan kanssa. Tästä seuraa, että avioliitto on Jumalan 
valtakunnan auktoriteetin korkein manifestaatio maan päällä 
luonnollisen ihmisen tilassa. Vain seurakunnan sulautuminen 
Jeesuksen kirkkauden yhteyteen Pyhän Hengen tulessa tulee 
olemaan avioliiton kirkkautta ja auktoriteettia suurempi.  
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1. Moos. 1:28: Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: "Olkaa hedel-
mälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; 
ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläi-
met".  
 
Jumala loi miehen ja vaimon hallitsemaan maata sekä lisäänty-
mään ja täyttämään maan. Nämä molemmat tehtävät toteutu-
vat miehen ja naisen avioliiton kautta. Miehen ja vaimon liitto 
toteuttaa ihmisyyden syvimpiä yhteyden tarpeita myös hengen, 
sielun ja fyysisten tarpeitten tasolla. Sen kautta Jumala toteuttaa 
ihmiskunnan lisääntymistä sekä hengellistä hallitsemista maail-
massa Jumalan kanssa.  
 
Avioliiton yhteys on ainutlaatuisessa asemassa Jumalan suunni-
telmassa. Sen kautta ihmiset kykenevät toteuttamaan kaikkein 
vaikeimpia luonnollisia ja hengellisiä tehtäviä. Jumala voi vuo-
dattaa avioyhteyden ylle kaikkein suurimman voitelunsa. Sen 
tähden miehellä ja vaimolla ei voi olla erillistä hengellistä palve-
lutehtävää kuin väliaikaisesti. Yhteinen työnäky, yhteinen voi-
telu, yhteinen auktoriteetti ja yhteinen toteuttaminen on aviolii-
ton läpimurtovoimaa yhteiskunnassa ja Jumalan valtakunnassa. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
6. Uuden ja vanhan liiton ero 
 
Vanhassa liitossa avioliiton merkitys oli luonnollisessa selviyty-
misessä, suvun jatkamisessa ja yhteiskunnallisen aseman synnyt-
tämisessä. Silloin ei tunnettu hengen uudestisyntymistä, hengen 
auktoriteettia sielun voimien ylitse eikä Pyhän Hengen voitelun 
kautta toimivaa johtajuutta. Johtajuus perheessä perustui mie-
hen fyysiseen vahvuuteen ja johtamiskykyyn. Vaimon asema oli 
alistettu, koska vaimon hengellinen potentiaali ei voinut tulla 
vielä ilmi. 
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Valitettavasti suurin osa kristillistä avioliitto-opetusta perustuu 
vieläkin patriarkaaliseen avioliittomalliin tai uuden liiton ja van-
han liiton sekamuotoon. Salomolla ei ollut Pyhän Hengen ilmes-
tystä avioliitosta puhuessaan miehen ja naisen suhteista korke-
assa veisussa. Myöskään Paavalilla sinkkuna ei valitettavasti ollut 
"sisäpiirin" ilmestystä avioliitosta. Hän ei käynyt avioliiton elä-
mänkoulua vaan nojautui vielä osaksi patriarkaaliseen kulttuu-
riin koskien avioliittoa ja miehen ja vaimon suhdetta. Sen tähden 

anna Pyhän Hengen valaista sydä-
mesi ja varustaa sinut avioliit-
toon Isän kirkkauden yhtey-
dessä. 
 
Patriarkaalisessa avioliittomal-
lissa mallissa kyllä korostetaan 
miehen velvollisuutta rakastaa 
ja huolehtia vaimostaan, mutta 
siinä pidetään vaimon persoo-

naa, hengellistä asemaa ja lahjaa 
alempiarvoisena. Tässä mallissa miehen tulisi kantaa vaimoa har-
teillaan ja ruokkia hänen hengellisiä, henkisiä ja fyysisiä tarpei-
taan. Kuuliainen vaimo söisi miehen kädestä sitä, mitä hänelle 
annetaan. Miehen pitäisi olla vaimon johtaja, holhooja, pastori, 
auktoriteetti myös hengen alueella.  
 
Pyhän Hengen voitelu ei voi toimia patriarkaalisessa avioliitomal-
lissa, koska puolisoiden tulee olla henkisesti ja sielullisesti va-
paita ja tasa-arvoisia. Patriarkaalisessa avioliittomallissa avio-
mies kontrolloi vaimonsa henkeä ja sielua auktoriteetillaan. 
Vaimo ei ole vapaa käyttämään omaa auktoriteettiaan Pyhän 
Hengen voitelussa. 
 
Jumalan tarkoitus avioliitolle voi toteutua täydellisessä muo-
dossa vasta uudessa liitossa. Jumalan tarkoitus on liittää alun pe-
rin tasaveroisiksi kumppaneiksi luodut mies ja nainen Pyhän 

Patriarkaalinen avioliitto-
malli poisti avioliiton johta-
miskriisin asettamalla mie-
hen hengelliseen, henkiseen 
ja fyysiseen ylivaltaan. Vai-
mon asema oli olla "sopiva 
apu" miehelle. Vaimo oli 
tärkeä lasten synnyttämisen 
takia, mutta hän ei ollut ta-
saveroinen miehen kanssa.  
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Hengen voiteluun sulautumisen kautta uudeksi luomistyöksi. Sil-
loin heillä on henkilökohtainen rakkaussuhde Jeesuksen kanssa 
ja he kasvavat itsenäistä hengellistä kasvua Jeesuksen yhtey-
teen. Luonnollisen elämän ulottuvuudessa he sulautuvat ”yh-
deksi lihaksi” elämän suunnitelman yhdistämisessä. Hengelli-
sessä ulottuvuudessa Pyhä Henki synnyttää avioliitosta uuden 
”toimijan”, jossa miehen ja vaimon hengellinen varustus sulau-
tuu yhteisen kutsumuksen ja palvelutyön toteuttamiseen.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
7. Aabrahamin voitelu = Isän voitelu 
 
Vanhan liiton viimeinen profeetta Malakia näki uuden liiton pal-
velutyön ytimen. Hän näki Voidellun profeetta Elian kaltaisena. 
Hän näki, kuinka orpouden trauma tulee kukistaa ihmisten sydä-
mistä Pyhän Hengen ja tulen voimalla. Sen kautta Jumalan siu-
naukset ja vanhurskaus palautetaan kansakuntiin ja kansakun-
tien tuho vältetään. 
 
Mal. 4:5-6: Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee Her-
ran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet 
lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi 
ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi.  
 
Orpouden trauma on tämän aikakauden suurin ongelma. Kaikki 
synti, demonisaatio, rikollisuus, väkivalta, laittomuus, noituus ja 
muu pimeys saa tarttumapinnan särkyneessä sydämessä. Juma-
lan ratkaisu tähän ongelmaan on täyttymyksen ajan herätys, joka 
on jo vaikuttamassa. Jeesus nostaa esiin Isän voitelun perheissä 
ja kansakunnissa. Pyhän Hengen tulessa upottamisessa ilmestyy 
Jumala Isä ja Hänen katoamaton elämänsä.  
 
Aabrahamilla oli ilmestyksen hengen kautta kosketus uuden lii-
ton elämään, Jeesuksen pelastustyöhön ja Jumalan vanhurskau-
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teen ihmisessä. Hän on myös uuden liiton uskovien esikuva Ju-
malan uskossa elävästä perheen isästä. Jumala näki Aabraha-
missa ominaisuuden, jonka Pyhä Henki luo jokaiseen Jeesuksen 
muotoon kasvavaan mieheen yhdessä vaimonsa kanssa: kyky 
siirtää vanhurskaus lapsiinsa oman uskonsa ja kasvattavan auk-
toriteetin kautta. 
 
Vanhan liiton usko voitiin siirtää vain opetuksen ja kasvatuksen 
kautta, koska Pyhän Hengen sisäinen läsnäolo ei ollut silloin vielä 
mahdollista. Uuden liiton usko voidaan siirtää lapsiin sekä Pyhän 
Hengen että myös opetuksen ja kasvatuksen kautta. Jeesus voi 
kohdata lapsia suoraan, vaikka vanhemmat olisivat epäjumalan 
palvelijoita. Pyhä Henki voi johtaa vaikeissa oloissa kasvavia lap-
sia sisäiseen Jeesuksen tuntemiseen ilman ulkoista opetusta. Ju-
mala on täydellisen orpoudessa olevien lasten isä ja vetää heitä 
erityisellä tavalla turvaansa. 
 
1. Moos. 18:19: Sillä minä olen tuntenut / kohdannut / liittynyt häneen in-
tiimillä tavalla (jada) (valinnut hänet), että hän käskisi lapsiansa ja perhet-
tänsä, joka jää hänen jälkeensä, noudattamaan Herran tietä ja tekemään 
sitä, mikä vanhurskaus ja oikeus on, jotta Herra antaisi Aabrahamille tapah-
tua, mitä hän on hänelle luvannut." 
 
Kun Jumala ilmestyi ja kutsui Aabrahamin, hän oli kuuliainen ja 
toteutti Jumalan suunnitelman omassa elämässään. Tämän kuu-
liaisuuden, uskon ja elämäntavan Aabraham siirsi perhekunnal-
leen. Jumalan valinta Aabrahamissa ja vanhurskauden siirtämi-
nen jälkipolville johti Israelin heimon syntymiseen, Mooseksen 
kautta ilmoitetun lain liittoon ja lopulta Jeesuksen Voidellun il-
mestymiseen Israelin kansan keskuudessa. Tämän vuoksi Paavali 
kutsuu kaikkia Jeesuksen vastaanottaneita Aabrahamin lapsiksi. 
 
1. Moos. 12:1-2: Ja Herra sanoi Abramille: "Lähde yksin maastasi, suvustasi 
ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen 
sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä 
olet tuleva siunaukseksi. 
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Aabraham lähti liikkeelle Kaldean Uurista ja lähti siihen maahan, 
jonka Jumala oli osoittava hänelle. Jumala kohtasi Aabrahamia 
läheisesti, intiimisti ja voimakkaasti. Hän kohtasi Aabrahamia 
rakkaudellaan ja huolenpidollaan. Aabrahamin ja Saaran aviolii-
ton kautta Jumala antoi kaikille esikuvan rakkausliitosta, jossa Ju-
malan uskoon sulautumisen kautta tapahtuu yliluonnollisia voi-
matekoja.  
 
Meillä on nyt uudessa liitossa Jeesuksen täydellinen lunastus- ja 
sovitustyö. Meillä on Pyhä Henki ja Pyhän Hengen tulessa upot-
tamisen lupaus. Tämän takia jokainen ihminen voi Jeesuksen 
vastaanottamisen kautta päästä yliluonnolliseen avioliittoon, 
jossa Jeesus tekee ihmeitä ja voimallisia tekoja. 
 
1. Joh. 2:13-17: Minä kirjoitan teille, isät, sillä te olette oppineet tuntemaan 
hänet, joka alusta on ollut. Minä kirjoitan teille, nuorukaiset, sillä te olette 
voittaneet sen, joka on paha. Minä olen kirjoittanut teille, lapsukaiset, sillä 
te olette oppineet tuntemaan Isän.  Minä olen kirjoittanut teille, isät, sillä 
te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä olen kirjoit-
tanut teille, nuorukaiset, sillä te olette väkevät, ja Jumalan sana pysyy 
teissä, ja te olette voittaneet sen, joka on paha. Älkää rakastako maailmaa 
älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rak-
kaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin 
pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta. Ja maailma 
katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikki-
sesti. 
 
Apostoli Johannes osoittaa hengellisen kasvun, jossa hengellinen 
lapsi kasvaa nuorukaiseksi, joka kykenee voittamaan pimeyden 
voimia. Nuorukainen kasvaa isäksi, jolla on Aabrahamin voitelu. 
Hän kykenee tuomaan ilmi Jumalan valtakunnan yliluonnollista 
voimaa alaikäisten kasvattamiseksi Aabrahamin uskoon. 

 
SISÄLLYSLUETTELO 
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8. Avioliiton hengellinen voima 
 
Jumalalla oli luomistyönsä alusta alkaen suunnitelmana tuoda 
esiin "lopullinen" eli "täydellinen" ihminen Jeesuksessa. Tämä 
toteutuu Pyhän Hengen tulessa upottamisessa, jossa Jeesuksen 
tuli puhdistaa ja parantaa rakkautta, yhteyttä ja uskoa vastusta-
vat traumat ja demonisaation sekä toteuttaa uuden luomistyön.  
 
Jeesuksen muotoon muuttumisen kautta ilmestyy miehen ja vai-
mon todellinen suunnitelma yksilötasolla ja liiton yhteyden ta-
solla. Rakkauden yhteys synnyttää avioliittoon alttarin, jonka 
Jeesus tulee täyttämään kirkkaudellaan. Avioliiton yhteys on 
kaikkein täydellisin kahden ihmisen liitto, johon Jeesus vuodat-
taa kaikkein suurimmat siunaukset ja auktoriteetin. 
 
Matt. 18:18-20: Totisesti sanon teille: kaikki, minkä sidotte maan päällä, on 
oleva sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä päästätte maan päällä, on oleva 
päästetty taivaassa. Vielä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä sopii 
(sumfoneo) mistä asiasta tahansa, mitä anoisivat, niin se tulee heille Isäl-
täni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on kokoontunut nimessäni, 
siinä olen heidän keskellänsä."  
 
Rakkauden, ilmestyksen ja uskon yhteyden kautta Jeesus lataa 
avioliittoon erityisen hengellisen voiman. Jeesus ilmaisi yksiselit-
teisesti, että aviopari voi yhteisessä rakkauden ”sinfoniassa” so-
pia ja anoa Isältä mitä tahansa ja Isä antaa sen heille. Jeesus aut-
taa aviopuolisoita löytämään ainutlaatuisen Pyhän Hengen yh-
teyden. Silloin kaikki Jeesuksen siunaukset ovat heidän ulottuvil-
laan. Jeesus on heidän sisimmässään ja yllään. Hän vaikuttaa yli-
luonnolliset parantumiset ja muut voimateot. 
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Pimeyden voimat tietävät avioliiton suuren merkityksen. Ne tie-
tävät, että avioliiton yhteyden kautta Jumalan valtakunta tulee 

ilmestymään voimallisesti. Pi-
meyden voimat tietävät, että 
Jeesuksen yhteydessä ja Pyhän 
Hengen voimassa elävässä per-
hekunnassa pimeydellä ei ole 
valtaa. Siksi avioliitto on suorien 
demonisten hyökkäysten ja ju-
malattomien ihmisten hyök-
käysten kohteena. 
 
Avioliitolla on jumalallinen 
asema ja tehtävä. Sen vuoksi sii-
hen astuminen johtaa puolisot 

kohtaamaan sydämensä pimeyden ja luopumaan siitä. Liiton yh-
teyteen kasvamiseksi puolisoiden täytyy luopua itsekkyydestä, 
mukavuudenhalusta, riippumattomuudesta, egon toteuttami-
sesta, sinkkunäyistä jne. Alaikäisyyden tilalle täytyy kasvaa aikui-
nen isä / äiti luonnollisen vanhemmuuden toteuttamiseksi. Hen-
gellisessä ulottuvuudessa täytyy nousta esiin hengellinen van-
hemmuus ja auktoriteetti Jumalan valtakunnan tehtäviä varten.  
 
Jumala on valmis auttamaan jokaista aviomiestä kasvamaan 
isyydessä ja johtajuudessa sekä aviopuolisona. Jumala auttaa ja 
varustaa nöyriä aviopuolisoita, vaikkei heillä olisi vielä Jumalan 
uskon voimaa. Lapset ovat Jumalan silmäterä ja Hän haluaa, että 
jokainen lapsi saa elää ja kasvaa turvassa ja rakkauden huolenpi-
dossa.  
 
Jeesuksen vastaanottaminen ja Pyhällä Hengellä täyttyminen 
johtaa miehen Aabrahamin siunauksiin perheessään, liiketoimin-
nassaan ja muussa palvelutyössä. Jeesus varustaa hänet van-
hurskauden voimalla, Isän rakkaudella, ilmestyksen hengellä ja 
Jumalan uskolla. Pyhän Hengen voitelussa hän johtaa perheensä 

Avioliitossa mies ja vaimo 
tulevat "yhdeksi lihaksi". 
Heidän luonnollinen elä-
mänsä muuttuu yhteiseksi 
elämäksi, taloudeksi, asu-
miseksi, vanhemmuudeksi, 
palvelutyöksi jne. Pyhä 
Henki sulauttaa heidät uu-
deksi "toimijaksi" maail-
massa ja Jumalan valtakun-
nassa yhteiseen uskoon ja 
voiteluun sulautumisen 
kautta. 
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vanhurskauteen ja seuraamaan Jeesusta. Parantava voitelu tulee 
virtaamaan miehen kautta, jolloin hän voi vapauttaa vaimonsa ja 
lapsensa sekä muun perheväkensä demonien painostuksesta, 
hylkäämisistä, peloista, epäilyksistä ja muista kiusauksista. 
 
Miehen ja vaimon sisäinen ihminen sulautuu erikseen Pyhän 
Hengen vaikutuksesta yhä enemmän Jeesukseen. Kummankin 
hengelliset kutsumukset nousevat esiin ja rakentuvat yhteen 
täydentäen toisiaan. Aviopuolisoiden voitelut yhdistyvät silloin 
kun kummankin sielut antautuvat Pyhän Hengen auktoriteettiin. 

Molemmat saavat Pyhältä Hen-
geltä yksilöllistä johdatusta, joka 
tähtää liiton yhteyden vahvista-
miseen. He saavat myös aviolii-
ton yhteistä johdatusta ja vah-
vistavat toistensa rakkautta, us-
koa ja auktoriteettia. 
 
Jumala on valmistanut avioliiton 
hengellisiä läpimurtoja ja voit-
toja varten. Vanhurskaat ja voi-
dellut mies ja vaimo antautuvat 

lisääntyvästi Jeesukselle. He koh-
taavat ja luopuvat oman sydämensä pimeyksistä: itsekkyydestä, 
mukavuudenhalusta, riippumattomuudesta, egon toteuttami-
sesta, sinkkunäyistä jne. Pyhä Henki kasvattaa heidät alaikäisyy-
destä täysi-ikäisyyteen. Nuoresta miehestä tulee aviomies, isä, 
hengellinen johtaja ja auktoriteetti perheessään. Nuoresta nai-
sesta kasvaa aviovaimo, Jumalan palvelijatar, hengellinen johtaja 
ja hengellinen äiti. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 

Kun Pyhä Henki yhdistää 
aviopuolisoiden voitelun, se 
on ”kymmenen” kertaa voi-
makkaampi kuin yksilön 
voitelu. Pyhän Hengen voi-
telussa liiton kumppanit 
nostavat ja vahvistavat 
niitä lahjoja, joita Isä on hei-
hin asettanut. Tämä on rak-
kauden yhteyden suurta siu-
nausta, jonka Jumala on 
kätkenyt avioliittoon. 
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9. Miehen ja vaimon erilaisuus 
 
Jumala antoi miehelle ja vaimolle tehtävän, johon he tarvitsivat 
yhteen liittymisen, yhteisen voiman ja yhteisen suuntautumisen. 
Yhteen liittyneen miehen ja vaimon tehtävä on tänäkin päivänä 
 

• hallita maata sillä auktoriteetilla ja vaikutusalalla, jonka 
Jumala antaa, 
 

• lisääntyä ja täyttää maa Jumalan yhteydessä elävällä ih-
missuvulla, 
 

• ajaa ulos maan ympärillä vaikuttavat pimeyden voimat ja 
vapauttaa Jumalan valtaherruus luomakuntaan sekä 
 

• toteuttaa Jumalan yhteyden kautta uuden yliluonnollisen 
luomistyön suunnitelman koko maata koskien. 

 
Syntiinlankeemus pysäytti tämän Jumalan suunnitelman määrä-
ajaksi. Jeesuksen kautta Pyhän Hengen voima palauttaa miehen 
ja vaimon voitelun, kyvyn, varustuksen tuoda ilmi Jumalan valta-
kuntaa maan päälle. Nyt Jeesuksen yhteydessä ja Pyhän Hengen 
tulessa elävät avioparit tulevat toteuttamaan Jumalan suunnitel-
man maan päällä.  
 
Pyhä Henki yhdistää ja vapauttaa miehen ja vaimon resurssit. 
Jeesus nostaa heistä esiin kaiken Jumalan luoman varustuksen. 
Erilaisina ihmisinä he yhdistävät voimansa ja resurssinsa Pyhän 
Hengen voitelussa. Heistä tulee täydellinen ”kommandoryhmä” 
maan valtaamiseksi ja hallitsemiseksi Jumalan tarkoitusten mu-
kaisesti.  
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Sielunvihollinen yrittää synnyttää miehen ja vaimon erilaisuu-
desta ongelman. Jeesus vahvistaa ja voitelee erilaiset ominaisuu-
det yhteiseksi vahvuudeksi. Demoniset vääristymät poistuvat ja 

Jumalan luomat ominaisuudet kir-
kastuvat ja nousevat Pyhän Hen-
gen voimassa. ja liittää ne yh-
teen Hänen suunnitelmansa to-
teuttamiseksi.  
 
Jumalan luomisjärjestyksen mu-
kaan miehellä on luontainen va-
rustus johtaa ja suojella per-
hettä Isän rakkaudessa. Hänen 
tehtävänään on tuoda turvalli-
suutta, johtajuutta, vakautta, 

rakkautta ja uskon kestävyyttä 
sekä huolenpitoa avioliittoon. Vaimon luontainen varustus on 
liittyä mieheen ja tukea kunnioituksessa miestään. Vaimon eri-
tyinen voimavara on tunne-elämän herkkyys ja intuitio. Kun puo-
lisot tiedostavat nämä erilaisuudet ja vahvuudet, siitä syntyy lii-
ton yhteyden voima. 
 
Lapselle on tärkeää jatkuvasti tietää, nähdä ja kokea, että hänen 
isänsä ja äitinsä rakastavat toisiaan ehyesti. Tämä on lasten suu-
rin turvallisuuden lähde. Silloin lapsi tietää, että hänkin on rakas-
tettu. Silloin lapsi näkee isässään ja äidissään esikuvan, jonka hän 
voi hyväksyä omaan elämäänsä. Isän rakkaudella on erityinen 
turvallisuutta tuova voima. Lapset asettavat luonnostaan tur-
vansa viime kädessä oman isänsä rakkauteen, turvallisuuteen ja 
voimaan.  
 
Lasten silmissä isän auktoriteetti on äidin auktoriteettia suu-
rempi. Kun isä ottaa tämän Jumalan antaman aseman Pyhän 
Hengen voimassa, lapset kokevat turvallisuuden ja he kasvavat 
kuuliaisuuteen auktoriteetille. Viisas äiti kasvattaa lapsia tähän 

Älä koskaan vertaa toisiin ja 
ajattele, että sinulta tai 
puolisoltasi puuttuisi joitain 
ominaisuuksia, joita tarvit-
taisiin esimerkiksi hengelli-
sessä työssä. Jeesus vapaut-
taa jokaisessa aviopuoli-
sossa kaikki tarvittavat ky-
vyt ja resurssit, mitä tarvi-
taan Hänen antamansa teh-
tävän suorittamiseksi. Pyhä 
Henki tekee tämän. 
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järjestykseen. Kun vaimo saa miehensä rakkauden ja turvan hä-
nellä on uskoa ja voimaa osoittaa lapsilleen äidin rakkautta ja 
hellyyttä. Kun mies ja vaimo asettuvat oikeille paikoilleen, kaikki 
perheen asiat järjestyvät. Pyhän Hengen voitelu ja Jumalan siu-
naus laskeutuu. Kaikki ovat onnellisia ja tyydytettyjä ja kasvavat 
yhä suurempiin voiteluihin ja tehtäviin. 
 
Isä ja äiti toteuttavat lastensa kasvatusta yhteisessä sopimuk-
sessa, rakkaudessa ja auktoriteetissa. Kun puolisot ovat yhtei-
sessä sopimuksessa, se poistaa ristiriidat lasten sisimmästä. 
Murrosiästä tulee helppo ja innostava aikuisuuteen kasvamisen 

vaihe kapinan ja turmeluksen si-
jasta. Tällaisen kasvatuksen saa-
neet lapset tulevat menesty-
mään elämässään ja löytämään 
helposti yhteyden Jeesukseen. 
Perheen ympärillä, ystävä- ja to-
veripiirissä, vaikuttavat sukuki-
roukset ja demonivoimat väisty-
vät. Koko perhe on turvassa, kun 
sen jäsenet elävät rakastaen ja 
kunnioittaen Jumalaa ja toisi-
aan. Jumalan siunaus laskeutuu 
rauhassa elävän perheen kaik-
kien jäsenten ylle.  
 
Miehen sielu on yleensä suora-

viivaisempi ja tavoite suuntautu-
neempi kuin naisen. Tähän perustuu miehen johtajuustehtävä. 
Vaimolla taas on sellaista intuitiota, reaktionopeutta, tunnepo-
tentiaalia ja tunneherkkyyttä, jota miehellä ei ole. Erilaisuus on 
voimavara ja siunausta. 
 

Miehen ja vaimon yhteen 
liittymiseen avaa Jeesuksen 
suurimmat lupaukset, suu-
rimmat voitelut, korkeim-
man auktoriteetin ja täytty-
myksen. Liiton yhteyden 
kautta pimeys menettää 
valtansa Jeesuksen yhtey-
dessä elävässä perhekun-
nassa. Jeesukselle antautu-
misen kautta avioliitossa 
syntyy auktoriteetin ja voi-
man yhteys, joka voittaa pi-
meyden valtojen hajottavat 
suunnitelmat ja tuo esille 
uusia Jumalan suunnitel-
mia. 



40 
 

                       

Aviomies ei voi saavuttaa johtajuutta vaimon ja lasten silmissä, 
jos aviomies alkaa vaatia vaimoltaan ja perheeltään alamai-
suutta. Miehen tulee luottaa omaan varustukseensa johtajana 
Pyhän Hengen voimassa. Oman esimerkkinsä, rakkautensa, us-
konsa, viisautensa ja voimansa kautta hän osoittaa olevansa joh-
taja. Silloin perheen johtamiskriisi poistuu.  
 
Vaikka miehellä on johtajuuden varustus, hän tarvitsee pitkällä 
aikavälillä vaimonsa kunnioituksen pysyäkseen vahvana omassa 
johtajuudessaan. Sekä mies että vaimo ovat riippuvaisia tois-
tensa uskosta, rohkaisusta ja panostuksesta voidakseen täyttää 
oman paikkansa. Vaimon tulee saada ehdoton rakkaus ja suoja 

mieheltään, jotta hän voi syvällä 
sisimmässään kunnioittaa mies-
tään rakkaudessa. Vaimon tulee 
kokea, että hänen miehensä ra-
kastaa, suojelee, rohkaisee ja 
kunnioittaa häntä. Silloin mies 
saa vaimoltaan tarvitsemansa 
rakkauden ja kunnioituksen. 
 
Vaimon ei tule ryhtyä paapo-
maan miestään, että tämä ryh-
distäytyisi, jos siihen on erityi-
nen tarve. Sen sijaan vaimo voi 
julistaa oman uskonsa kautta 

miehelleen Jeesuksen kohtaa-
mista ja uutta voimaa. Miehen johtajuus tulee Jumalasta. Jeesus 
on valmistanut miehelle kohtaamisen kanssaan niin, että mies 
yhdessä Jeesuksen kanssa saa todellisen johtamisvarustuksen.  
 
 

Miehen johtajuus tulee Ju-
malan häneen asettamasta 
hengellisestä dna:sta. Hen-
gellinen johtajuus on raken-
tunut mieheen sisäisesti. 
Tässä aikakaudessa näh-
dään kuinka sielunviholli-
nen painaa erityisesti mie-
hiä alas. Liian monesti avio-
vaimot joutuvat ottamaan 
miehen vastuita ja joutuvat 
sitten ahdistukseen. Tul-
koon miesten herätys ja 
avioliittoherätys Jeesuksen 
nimessä! 
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Täyttymyksen ajan herätyksessä Jumala kutsuu erityisesti miehiä 
kääntymään Hänen yhteyteensä, jotta he saavuttaisivat sen joh-
tajuuden, jonka Jumala on heihin asettanut. Jeesus ja perheet 

tarvitsevat kipeästi miesten hen-
gellistä voimaa ja johtajuutta. 
Isien sydänten täytyy kääntyä 
lasten puoleen. Silloin lasten sy-
dämet kääntyvät isien puoleen. 
 
Sinä Jumalan mies, ota vastaan 
Jeesus sydämesi ja elämäsi kai-
kille alueille. Anna Pyhän Hen-
gen näyttää, mikä on Jumalan 
todellinen tarkoitus elämällesi. 
Hylkää itsekkyys, masennus, 
alemmuus, heikkous, katkeruus, 
viha, addiktiot ja muut pimey-

den orjuudet. Antaudu Pyhän Hengen ja tulen kosketukseen. 
Jeesus ilmestyy sinulle ja muuttaa sinut. 
 
Vaimo tarvitsee miehen vahvan, uskollisen, ehdottoman, kärsi-
vällisen, anteeksiantavan rakkauden, koska naisen sielu on alt-
tiimpi tunnekuohuille ja hyökkäyksille kuin miehen. Miehen joh-
tajuus rakkaudessa antaa vaimolle turvallisuuden ja onnellisuu-
den. 
 
Miehen heikon itsetunnon yksi tunnusmerkkejä ovat kiukuttelu, 
alistuminen tai vetäytyminen. Tämä ärsyttää vaimoa ja lapsia, 
sillä sekä vaimo että lapset haluavat nähdä isässä johtajuutta, 
joka ei pelkää kohdata keskinäisiä ristiriitoja vaan ratkaisee voit-
taa ne. Johtajuus on Jumalan miehelle antama varustus, jota hä-
nen perheensä kipeästi tarvitsee. Siksi mies tarvitsee myös Ju-
malaa onnistuakseen tehtävässään miehenä.  
 

Miehen johtajuus ilmenee 
hänen rakkaussuhteestaan 
ja kuuliaisuudestaan Jee-
sukselle. Pyhä Henki vahvis-
taa hänen kykynsä rakastaa 
ja kunnioittaa vaimoaan ja 
lapsiaan Isän rakkaudella. 
Vaimo tarvitsee mieheltään 
vahvan, uskollisen, ehdotto-
man, kärsivällisen, anteek-
siantavan rakkauden voi-
man, koska naisen sielu on 
alttiimpi tunnekuohuille ja 
hyökkäyksille kuin miehen. 
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Kun aviomiehen rakkaus, uskollisuus ja huolenpito on horjuma-
ton, vaimo ja koko perhe kunnioittavat ja liittyvät hänen johta-
juuteensa. Mies, vaimo ja koko perhe saavat siitä tyydytyksen ja 
lujuuden omaan sydämeensä. Jumalan Isän sydämen mukainen 
palveleva rakkaus ja johtajuus tuo perheelle turvallisuuden ja 
siunauksen. Sen kautta avioliitto saavuttaa kaikkein suurimman 
voitelun ja auktoriteetin mitä tässä maailmassa voidaan saavut-
taa. 
 
Strateginen eli voittoon johtava neuvo aviopuolisoille: 
 

• Tunnista Pyhän Hengen voitelussa ja luonnollisessa ym-
märryksessäsi puolisossasi ne kyvyt ja vahvuudet, joita 
sinulla ei ole. 

 
• Tunnista Pyhän Hengen voitelussa ja luonnollisessa ym-

märryksessäsi omat kykysi ja vahvuutesi, joilla voit vah-
vistaa puolisoasi. 

 
• Älä lankea osoittelemaan vikoja vaan rohkaise ja siunaa 

puolisoasi vahvistumaan omassa elämässään. Poista 
kaikki syytös, moite, vikoilu, nimittely ja sormella osoit-
telu. Anna kiitosta niissä asioissa, joissa tarvitaan vielä 
kasvua. 
 

• Sovi yhdessä ja nöyryydessä kaikki asiat, joissa haluat et-
siä Jeesuksen vahvistavaa ja parantavaa voimaa. 
 

• Kiitä, ylistä ja palvo Herraa aviopuolisostasi. Osoita eh-
dotonta rakkautta, kiitosta ja kunnioitusta hänelle. Ra-
kasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. 

 
SISÄLLYSLUETTELO 
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10. Anteeksiantamus on avioliiton peruspilari 
 
Jumalan valtakunnassa avioliitto perustuu Jeesuksen täydelli-
seen anteeksiantamukseen eli pimeyden valtojen ja niiden vai-
kutusten täydelliseen pois siirtämiseen pelastetun elämästä Jee-
suksen uhrikuoleman ja Jumalan uskon kautta. Tämä tarkoittaa 
pääsyä Jumalasta Isästä tulevan katoamattoman elämän ja kirk-
kauden kosketukseen Pyhässä Hengessä. Jumala Isä uskoo Jee-
suksen pelastustyön pelastetun elämään täydellisenä hengen 
ulottuvuudessa, vaikka ihmisen tasossa työ on vielä kesken. 
 
Jumalan uskoon sulautuminen on Jumalan poikien / tyttärien py-
syvä ominaisuus ja elämäntapa, joka hallitsee jokaista päivää ja 
hetkeä. Kun avioliittoa hallitsee Jeesuksen anteeksiantamus, 
mies ja vaimo pääsevät elämään Jumalan uskossa ja Jumalan val-
takunnassa.  
 
Mark. 11:22-25: Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Pitäkää omaisuutenanne ja 
ominaisuutenanne Jumalan usko. Totisesti minä sanon teille: jos joku sa-
noisi tälle vuorelle: 'Kohoa ja heittäydy mereen', eikä epäilisi sydämessään, 
vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se tulisi hänelle ole-
maan.  Sen tähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, 
uskokaa vastaanottaneenne, niin se on teillä oleva. Ja kun te seisotte ja ru-
koilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vas-
taan, että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi tei-
dän rikkomuksenne."  
 
Jumalan anteeksiantamus antaa ihmiselle mahdollisuuden liittyä 
Jumalaan, Hänen rakkauteensa, ilmestykseensä ja uskoonsa Py-
hän Hengen kautta. Jumalalle riittää, että ihmiset antavat an-
teeksi toisilleen ihmisen voimavarojen tasolla. Silloin Jeesus voi 
vapauttaa pelastetun elämään Jumalan uskon, joka toimii yli-
luonnollisella tasolla. 
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Avioliiton pelastus ja voima on täydellisessä anteeksisantamuk-
sessa ja Jeesuksen Voidellun muotoon sulautumisessa. Sielunvi-
hollinen tietää ehyen ja syvän anteeksiantamuksen merkityksen 
ja pyrkii kylvämään katkeruutta pelastettujen sisimpään. Kun 
puolisot tunnistavat vihollisen taktiikan, he nousevat järkkymät-
tömään vastarintaan vihollista vastaan ja elävät täydellisessä an-
teeksiantamuksessa. 
 
Jos aviopuolisoiden väliin tulee katkeruutta tai jotain muuta sy-
dänten yhteyttä haittaavaa pimeyden valtaa, avioliitto menettää 
hengellisen auktoriteetin. Silloin tulee mennä yhdessä Jeesuksen 
eteen ja puhdistautua. Pyhä Henki paljastaa pimeyden juonet ja 
palauttaa avioliiton auktoriteetin ja voitelun.  
 
Tilanteen mukaan kumpi puoliso tahansa voi olla edelläkävijä an-
teeksiantamuksessa ja laukaista lukkiutuneet tilanteet. Kummal-
lakin puolisolla on aina jotain riitaan / vääryyteen sotkeutumista, 
joten lopullista syyllistä ei kannata etsiä kumppanista. Pyhä 

Henki osoittaa kummankin sydä-
melle heidän oman osuutensa. 
Kun puolisot tunnustavat ja hyl-
käävät virheestä kaiken entisen 
tulee jäädä Jeesuksen veren 
alle.  
 
Kaiken sotkun alulle panija on 
itse sielunvihollinen. Avioliitto-
kumppanit eivät saa elää pelkäs-
tään toisen osapuolen anteeksi-

annon varassa. Ristiriidat ja sydä-
men kuormat on purettava ja puhdistettava nopeasti. Sitten ne 
jätetään pysyvästi taakse ja suuntaudutaan uuteen elämään ja 
suurempaan kirkkauteen. Jeesus auttaa täydelliseen sydänten 
puhdistamiseen ja mielen muutokseen. 
 

Aviomies, joka ei koskaan 
pyydä anteeksi vaimoltaan, 
kasaa vaimonsa päälle ah-
distusta ja pelkoa. Silloin 
tunne-elämän sovitus, rak-
kaus ja yhteys menetetään. 
Mies rakastakoon vaimo-
aan ja vaimo kunnioitta-
koon miestään, ja he kaksi 
tulevat yhdeksi lihaksi an-
teeksiantamuksessakin. 
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Avioliitossa ja kaikissa ihmissuhteissa joudutaan hyvin nopeasti 
tilanteeseen, jossa pelkkä anteeksipyytely ei auta. Tarvitaan to-
dellista ajattelutavan, puheen, toimintatavan ja elämä muu-
tosta. Jeesus on läsnä jokaisessa avioliitossa ja valmis toteutta-
maan nopeaa ja yliluonnollista muutosta suurempaan kirkkau-
teen puolisoitten elämässä. Pyhän Hengen tulessa muuttuminen 
on valtavan innostavaa ja siunattua. Siitä nousee uusi tulevai-
suus, toivo, uudet näyt ja uusi elämä. 
 
Avioliitto on elävä ja jatkuvasti muuttuva todellisuus. Ellei avio-
yhteys syvene, yhteys pinnallistuu ja rutinoituu. Jumalan rakkaus 

vetää yhä syvempään ja herkem-
pään yhteyteen, koska Hän ha-
luaa voidella avioliiton yhä suu-
remmalla auktoriteetilla, voite-
lulla ja palvelutehtävällä. 
 
Miehen tulee pitää huoli omasta 
suhteestaan Jeesukseen ja Py-
hään Henkeen niin, että hän ky-
kenee hengelliseen johtajuu-
teen perheessään. Todellinen 
mies kuuntelee Pyhää Henkeä, 
antaa Jeesuksen nuhdella itse-

ään ja johtaa katumukseen tarvittaessa. Viisas mies kuuntelee 
yhtä lailla vaimoa, koska Jumala on valmistanut täyden ilmestyk-
sen ja siunauksen vain yhteisen ilmestyksen kautta. 
 
Miehen rakkaus, anteeksiantamus ja johtajuus antavat vaimolle 
ainutlaatuisen turvallisuuden ja tyydytyksen. Tästä vaimo saa 
kestävän ja voimakkaan halun kunnioittaa ja miellyttää miestään 
ja panostaa yhteiseen palvelutehtävään lasten kasvattamisessa, 
luonnollisessa ja hengellisessä työssä.  
 

Täydellinen anteeksianta-
mus on Jumalan johtajuutta 
ja auktoriteettia ihmisten 
hyväksi ja pimeyttä vas-
taan. Jumala on antanut 
miehelle johtajuuden voi-
maa enemmän kuin nai-
selle. Siksi miehen tulee olla 
ensimmäinen pyytämään 
anteeksi, puhdistautumaan 
ja muuttamaan mieltään Ju-
malan tarkoittamalla ta-
valla.  
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Vaimoilla on miehiä vahvempi kyky suhdeajatteluun ja he kyke-
nevät yleensä analysoimaan 
omaa osuuttaan ja aviosuhdet-
taan monipuolisemmin kuin 
miehet. Vaimot tiedostavat 
avioliittonsa ongelmat todelli-
semmin ja kipeämmin, koska he 
elävät miehiensä turvaan ja joh-
tajuuteen luottaen. Vaimot ajat-

televat ja kokevat avioliitossa asioita, mahdollisuuksia ja uhkia 
enemmän kuin miehet arvaavatkaan.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
11. Avioliitto on täydellinen lihan kuolettamisen koulu 
 
Avioliiton merkitys Jumalan valtakunnassa avautuu vain lihan 
kuolettamisen kautta. Lihan kuolettaminen tarkoittaa trau-
moista ja demonisaatiosta vapautumista ja hengen johtajuuteen 
pääsemistä. Tämä on jokaisen uskovan etuoikeus ja tavoiteltava 
elämänmuoto. Sen kautta ilmestyy Jumalan kirkkaus henkilökoh-
taisessa elämässä, avioliitossa ja palvelutyössä.  
 
Jeesus on valmistanut lihan kuolettamisen jokaiselle pelaste-
tulle. Avioliitto on erityinen ja siunattu lihan kuolettamisen ym-
päristö. Jeesus on valmis kohtaamaan aviomiestä ja vaimoa voi-
mallisesti ja nopeasti. Jeesus vahvistaa avioliittoja voimakkaasti. 
Hän antaa puolisoille yhdessä ja erikseen Isän rakkautta, Pyhän 
Hengen ilmestystä ja uskon voimaa omistaa yliluonnollisia rat-
kaisuja perheen elämään. Älä pelkää ongelmien kohtaamista 
vaan kohtaa ne yhdessä puolisosi kanssa tietäen, että Jeesus on 
valmistanut niihin täydellisen ratkaisun. 
 

Todellinen mies kuuntelee 
Pyhää Henkeä, antaa Hänen 
nuhdella itseään ja johtaa 
katumukseen ja puhdistumi-
seen vääryydestä. Hän tekee 
sen oman sydämensä ha-
lusta… 
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1. Kor. 10:13: Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen koetus / koke-
mus / tehtävä (peirasmos); ja Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä koetel-
tavan yli voimienne, vaan koetuksen kanssa hän valmistaa ulospääsyn siitä, 
niin että kykenette löytämään tien sen lävitse. 
 
Mitään koetusta tai haastetta avioliitossa ei pidä liioitella ja 
luulla voittamattomaksi. Aina on vain kysymys inhimillisestä koe-
tuksesta, josta on ulospääsy lihan kuolettamisen eli demonisaa-
tiosta / traumaattisuudesta vapautumisen kautta. Täydellinen 
ratkaisu jokaisessa koetuksessa on mennä Jeesuksen luokse, täy-
tyä Pyhällä Hengellä ja antaa Pyhän Hengen tulen koskettaa kaik-

kea epäuskoa, pelkoa, hylkää-
mistä, turvattomuutta, heik-
koutta ja muuta sielun trau-
maattisuutta.  
 
Jumala asettaa myös rajat sille, 
miten paljon Hän sallii ihmistä 
koeteltavan. Tämä on selittämä-
tön Jumalan laki, joka ilmenee 
tietyissä erikoisissa ihmiskohta-
loissa. Esimerkiksi jos avioliitto 
tulee toiselle tai molemmille 
kumppaneille tai lapsille liian tu-
hoavaksi, Jumala voi puuttua ti-

lanteeseen ja antaa yliluonnolli-
sen vapautuksen tavalla tai toisella. Tätä me emme voi käsittää 
opillisesti, mutta Pyhä Henki tulee ilmaisemaan vapautuksen eri-
tyistilanteissa. Olihan erokirja mahdollinen jo Mooseksen laissa. 
 
Room. 8:3-4: Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta hei-
koksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kal-
taisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla Jumalasta eroon harhautu-
misen ja sen seuraukset lihassa (luonnollisessa mielessä ja ruumiissa), että 
lain (antamisen päämääränä oleva Jumalan) vanhurskaus täytettäisiin 
meissä Jeesuksen sijaisuhrin ja kirkkauden kautta – meissä, jotka emme 
vaella lihan mukaan, vaan hengen… 

Koetukset ja niiden voitta-
minen on normaalia uskon 
elämää, joka johtaa kohti 
suurempaa kirkkautta. Koe-
tuksien kestäminen tuottaa 
täydellisen teon ja Jumalan 
siunaukset lisääntyvät. Jee-
suksen omana sinä voit koh-
data jokaisen koetuksen jo 
etukäteen voittajana. Sinun 
tulee vain saada ilmestys-
tieto, miten se tapahtuu ja 
Jumalan usko toimia Pyhän 
Hengen johdatuksen mu-
kaan. 
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Jeesuksen veren vuodatuksen ja Pyhän Hengen tulen kosketuk-
sen kautta miehen ja vaimon on mahdollista vapautua mistä ta-
hansa traumaattisuudesta. Aviopuolisoiden tulee nöyrtyä tar-
kastelemaan omaa sisintään sen sijaan, että he etsisivät vikaa 
toisesta. Sisäisen parantumisen prosessissa tarvitaan nöyrty-
mistä ja opetusta ja Pyhän Hengen voimaa.  
 
Jeesus haluaa kohdata jokaista täydellisellä parantavalla ja lu-
nastavalla voimallaan. Traumoista vapautumisen jälkeen Pyhä 
Henki tulee antamaan voiman ja kyvyn johtaa ja hallita omaa elä-
mää avioliiton siunaukseksi ja Jumalan tarkoituksen toteutu-
miseksi. 

 
Room. 8:5-6: Sillä ne, jotka suuntautuvat lihaan, harjoittavat lihan mukaisia 
asioita, mutta ne, jotka suuntautuvat hengen mukaan, harjoittavat Hengen 
asioita. Sillä lihaan suuntautuminen on kuolema, mutta hengellinen suun-
tautuminen on elämä ja rauha; 

 
Jumalan valtaherruus eli Pyhän Hengen voima on pelastetun si-
simmässä osassa. Uudestisyntynyt henki on Jeesuksen ja Isän il-
moituksen ja vaikutuksen vastaanotin. Kun sielu uudistuu ja va-
pautuu traumoista / demonisaatiosta, syntyy yhteys hengen ja 
sielun välille. Sisäinen ihminen (henki + sielu) yhtyy silloin Juma-
lan rakkauteen, ilmestystietoon ja uskoon. Pyhän Hengen työn 
kautta syntyy sisäinen ihminen, joka pystyy siunattuun avioliit-
toon isänä / äitinä tai lapsena perheessä. Näin koko perhekunta 
siirtyy Jumalan valtakuntaan ja kirkkaus lepää koko perheen yllä. 
 
Jokaisella avioliitolla on elämän kirja Taivaassa. Jumala tarkkaa 
jokaista avioliittoa ja tukee voimallisesti niitä, jotka Häntä etsi-
vät. Avioliitto on erikoisasemassa Jumalan sydämellä, joten luota 
Hänen apuunsa joka tilanteessa. Päätä sitoutua puolisoosi niin, 
että Jeesus saa täyttää suunnitelmansa avioliittoasi kohtaan. 
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Aviomiehen suurin kunnia on olla kerran Jeesuksen valtaistui-
men edessä ja todistaa, että olen ollut uskollinen vaimolleni ja 
tuonut Hänet sinun valtaistuimesi eteen. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
12. Miehen ja vaimon yhteen sulautuminen 

 
Kun aviomies tavoittaa vaimossaan “naisen sydämen” syvällä 
tunnetasolla, vaimo haluaa miehensä olevan hänen rakasta-
jansa, valtiaansa, johtajansa, auktoriteettinsa ja turvansa ilman 
mitään valtataisteluja. Tämä sydänten liittyminen toisiinsa sy-
vässä rakkaudessa ja kiintymyksessä antaa avioliitolle sen todel-
lisen merkityksen, auktoriteetin ja täyttymyksen. 
 
Järkeilevä ja valta-asetelman vakiinnuttamiseen ja manipuloin-
tiin pyrkivä johtajuus toimii sielun voimien tasolla. Se ei tavoita 
eikä ymmärrä Jumalan suunnitelmaa avioliitossa. Aviopuolisot 
tarvitsevat Pyhän Hengen ilmestystietoa ja henkilökohtaiseen 

voiteluun antautumista, jotta he 
voivat ymmärtää avioliittonsa 
tarkoituksen. Kun puolisot yh-
dessä ymmärtävät ja sopivat 
avioliittonsa tarkoituksen to-
teuttamisesta, Jeesus on antava 
Jumalan uskon ja yliluonnollisen 
voiman / voitelun siihen. 
 
Sielullisessa ajattelussa mies tai 
vaimo voi ajatella omistavansa 
puolisonsa tai lapsensa. Näin ei 
ole, sillä Jumala omistaa jokai-

sen ihmisen. Hengellisessä ulottuvuudessa puolisot tajuavat, 
että he ovat henkilökohtaisesti oman henkensä kautta liitetyt 
Jeesukseen.  

Pyhä Henki antaa puolisoille 
itsenäisen suhteen Juma-
laan, oman voitelun. Sa-
malla Hän rakentaa puoli-
soiden ominaisuuksista yh-
teisen suunnitelman sydän-
ten rakkausliitossa. Pyhä 
Henki nostaa esiin miehestä 
ja vaimosta kummankin 
luontaiset piirteet, vahvuu-
det ja heikkoudet. Ristiriidat 
poistuvat ja hengellinen 
voima kasvaa.  
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Miehellä ja vaimolla on itsenäinen henki, sielu ja ruumis, jonka 
Pyhä Henki ottaa temppelikseen. Molempien puolisoiden sielu-

jen tulee olla vapaa kontrolloin-
nista ja orjuuttamisesta. Silloin 
Pyhän Hengen voitelu virtaa mo-
lempien kautta ja Jumalan siu-
naukset ilmestyvät. 
 
Elämän koulu on avioliiton hen-
gellistä kasvuprosessia, jossa pi-
meyden juonet paljastuvat, risti-
riidat poistuvat ja hengellinen 
voima kasvaa. Mies ja vaimo 
asettuvat kumpikin omalle pai-
kalleen. Tähän kasvaminen on 

“sydämen kovuudesta” luopu-
mista ja yhdeksi lihaksi tulemista. Pyhä Henki nostaa avioparin 
uudeksi toimijaksi Jumalan valtakunnan ilmestymiseksi tässä 
maailmassa. 
 
Pyhä Henki asettaa miehen ja vaimon omille paikoilleen yliluon-
nollisella tavalla, jota luonnollinen ajattelu ei heti oivalla. Jokai-
nen ihminen ja avioliitto on yksilöllinen Jumalan suunnitelma. 
Puolisot voivat löytää esikuvia onnistuneista avioliitoista ja oppia 
niistä.  
 
Jumalan täydellinen tahto toteutuu Pyhän Hengen johtamassa 
yksilöllisessä ja ainutlaatuisessa suunnitelmassa. Tässä ei ole 
kaavaa. Avioliiton yksi innostavimpia ulottuvuuksia on löytää 
juuri se oma ja erityinen Jumalan tarkoitus ja toteuttaa sitä us-
kollisesti. Näin avioliitto on yliluonnollinen osa Jumalan valtavan   
suurta palapeliä, jonka palaset vain Hän tuntee. 
 

Pyhä Henki antaa puolisoille 
itsenäisen suhteen Juma-
laan, oman voitelun, mutta 
rakentaa samalla puolisoi-
den ominaisuuksista yhtei-
sen suunnitelman sydänten 
rakkausliitossa. Pyhä Henki 
nostaa esiin miehestä ja vai-
mosta kummankin luontai-
set piirteet, vahvuudet ja 
heikkoudet. Tähän astiaan 
Hän vuodattaa oman erityi-
sen voitelun.  
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Vahva mies suojaa ja vahvistaa herkän vaimon lahjoja ja ominai-
suuksia. Jos mies tarvitsee vaimonsa lujuutta sielussaan ja hen-
gessään, hän on siunattu vastaanottamaan vaimonsa rakkauden 
tässäkin muodossa. Jumalan mies iloitsee siitä, että hänen vai-
monsa on erilainen kuin itse on. Todellinen mies tiedostaa joh-
tajuutensa, auktoriteettinsa ja velvoitteensa perheessään eikä 
kaada niitä vaimonsa päälle. Hän kohtaa kielteisen palautteen 
etsien rakkautta, syvempää yhteyttä ja huomioiden lisääntyvästi 
vaimonsa tarpeet ja mielipiteet.  
  
Avioliiton kriisissä mies usein luulee, että hänen vaimonsa on 
häntä voimakkaampi. Näin on tietysti vain silloin, jos miehellä on 
vahvaa traumaattisuutta ja epäuskoa. Tässä heikkouden tilassa 
mies ryhtyy puolustautumaan ja taistelemaan vaimoaan vas-
taan. Vaimo menettää silloin lisää turvallisuuttaan ja alkaa hyö-
kätä entistä lujemmin. Koko tällainen mellakka perustuu valhee-
seen ja demoniseen häirintään. Miehen tulee luottaa siihen, että 

Jumala on antanut hänelle vai-
moaan suuremman voiman joh-
taa, uskoa ja antaa anteeksi. 
 
Pyhä Henki johtaa miehen ja vai-
mon sulautumaan yhteen va-
paudessa ja rakkaudessa. Näin 
Jeesuksesta tulee avioliiton täy-
dellisesti siunaava ja koossa pi-
tävä auktoriteetti. Jeesus on yh-
teisen tehtävän johtaja ja inspi-

roija Pyhässä Hengessä. Hän an-
taa tasaveroisesti todistuksen avioliiton tehtävästä sekä mie-
helle että vaimolle. Molempien tulee kuulla Hengen johdatus, 
jotta kumpikin saa vakuuttuneisuuden tärkeiden päätösten oi-
keellisuudesta.  
 

Vaimot tiedostavat tar-
peensa miehen johtajuu-
teen. He etsivät miehestään 
johtajuutta, jota voivat kun-
nioittaa vapaasta sydämes-
tään. Kun myös mies tiedos-
taa tämän, hän ryhdistäy-
tyy, säilyttää mielenrau-
hansa ja uskonsa. Pimeyden 
hyökkäys väistyy ja rauha 
laskeutuu. 
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Pyhä Henki johtaa sekä miestä että vaimoa samaa tahtia uuteen 
ilmestykseen ja uusiin suunnitelmiin. Molemmat oppivat kuule-
maan Pyhän Hengen ääntä ja molemmat saavat herkän johda-
tuksen yhteisessä palvelutyössä. Älä välitä, vaikka puolisosi olisi 
uskossa nuorempi tai vanhempi. Pyhä Henki tulee kuromaan 
eroavaisuudet umpeen. Jeesus haluaa asettaa kummankin puo-
lison omille paikoilleen.  
 
Pyhän Hengen voitelussa mies ja vaimo tiedostavat kumppa-
ninsa olevan hengen kautta Jeesuksen oma. Tämä määrittelee 

heidän asenteensa ja toimintata-
van toisiinsa. Miehen tulee ra-
kastaa, kunnioittaa ja nostaa toi-
sissaan esiin Jumalan kuvaa, voi-
teluja ja suunnitelmia. 
 
Aviopuolisoiden hengen yhteys 
Jeesukseen estää kaikki väärät 
omistus- ja alistamispyrkimyk-
set. Kun puolisot sulautuvat rak-
kaudessa, aikuisuudessa ja hen-
gellisessä kasvussa toisiinsa, he 
tulevat yhdeksi lihaksi ja elävät 
luonnollista ja hengellistä elä-

mää yhdessä ja sopusoinnussa. 
Pyhä Henki antaa heille yksilöllistä ja yhteistä rakkautta, ilmes-
tystä ja uskoa. Jeesus on heidän keskellään ja tekee voimallisia 
tekoja heissä ja heidän kauttaan. 
 
Älä ajattele, että Jumala antaa erityisen hengellisen siunauksen 
vain tiettyihin avioliittoihin. Jumalalla on yliluonnollinen suunni-
telma jokaista avioliittoa varten. Jumala on antanut tämän siu-
nauksen myös sinun avioliittoosi.  
 

Kun puolisoiden sielut ovat 
puhdistuneet ja sulautuneet 
yhteiseen uskoon Pyhässä 
Hengessä, molemmat saa-
vat samanaikaisesti saman-
laista johdatusta ja inspi-
raatiota. Tästä tulee suuri 
voimavara tehdä vaativia 
suunnitelmia ja päätöksiä 
Jumalan valtakunnan to-
teuttamiseksi. Jumala voi 
luottaa tällaiseen avioliit-
toon eikä vihollinen pysty 
sitä hajottamaan. 
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Kun puolisot kasvavat Pyhän Hengen tuntemisessa, he voivat 
mennä Jumalan eteen ja pyytää erityistä tarkoitusta ja suunnitel-
maa avioliitolleen. Jeesus tulee nopeasti ilmoittamaan ja johta-
maan avioliiton omaan suunnitelmaansa. Aviopuolisoiden tulee 
pitää avioliittonsa siunattuna ja voideltuna ja Jumalan tarkoituk-
siin erotettuna. Silloin erityinen Jumalan siunaus ja kirkkaus las-
keutuu liiton ylle. 
 
Avioliiton hengellinen siunaus ilmenee seuraavasti: 

 
• Aviopuolisot tunnistavat tarpeensa liittyä yhteen ja löy-

tävät siitä tulevat siunaukset käytännöllisesti ja hengelli-
sesti. 

 
• Aviopuolisot löytävät toisissaan tasaveroisen kumppa-

nin, joka pystyy tarjoamaan vahvuuksillaan ratkaisuja toi-
sen kumppanin hengen, sielun ja ruumiin tarpeisiin. 

 
• Aviopuolisot löytävät toistensa sydämissä täydellisen tur-

vapaikan, jossa Jeesus on heidän kanssaan, parantaa ja 
vahvistaa heitä. 

 
• Aviopuolisot vapautuvat ”minä itse” ajattelusta ja alkavat 

ajatella ”me yhdessä”. Jumalan Isän ja Jumalan Pojan yh-
teys on tämän esikuva. Kun sydämet puhdistuvat, tämä 
on luonnollinen ja normaali elämäntapa. 

 
• Avioliittoon tulee yhteisen sopimisen auktoriteetti: 

”Mistä tahansa kaksi tai kolme keskenään sopii, että he 
pyytävät sitä minun Isältäni, he saavat sen minun nimes-
säni!". 

 
• Aviopuolisot vastaanottavat erityistä Pyhän Hengen joh-

datusta ja inspiraatiota avioliiton tarkoituksen toteutu-
miseksi. 



54 
 

                       

 
• Avioliitto pääsee jumalalliseen rakkauden ja siunausten 

nousukierteeseen. Puolisoille tulee syvä Jumalan valta-
kunnan tunteminen ja siitä johtuva Pyhän Hengen voi-
telu. 

 
Vasta uskoon tulleet tarvitsevat avioliitossaan hengellistä tukea, 
kasvattamista ja vahvistamista Pyhässä Hengessä. Yksi tärkeä Py-
hän Hengen voimassa elämän avioliiton palvelutehtävä on 

eheyttää ja vahvistaa epäkypsiä ja 
epätasapainossa olevia avioliit-
toja Isän rakkaudessa ja viisau-
dessa. Jokainen aviopari tarvit-
see kasvuvaiheissaan hengessä, 
uskossa ja elämässä vahvistu-
neitten avioparien tukea. 
 
Sydänten liittyminen toisiinsa 
syvässä rakkaudessa ja kiinty-
myksessä antaa avioliitolle sen 

todellisen merkityksen, auktori-
teetin ja täyttymyksen. Miehellä ja vaimolla on itsenäinen henki, 
sielu ja ruumis, jonka Pyhä Henki haluaa ottaa temppelikseen. 
Rakkauden yhteyteen kasvaminen on “sydämen kovuudesta” 
luopumista ja antautumista Isän rakkauden suunnitelmaan kos-
kien omaa elämää ja avioliittoa sekä tietysti lapsia ja palvelu-
työtä. 
 
Jeesuksen pelastustyö koskettaa ja varustaa sekä miehen että 
vaimon henkeä yksilötasolla. Jokainen pelastettu sulautuu Jee-
sukseen yhä lähemmin. Tämä ei hajota vaan vahvistaa aviopuo-
lisoita avioliittonsa toteuttamisessa. Jumalan viisaudessa Pyhä 
Henki yhdistää miehen ja vaimon henget yhteiseksi toimijaksi 

Pyhän Hengen voitelu voi 
virrata vain itsenäisen ja va-
paan hengen ja sielun 
kautta. Pyhä Henki antaa 
aviopuolisoille itsenäisen 
suhteen Jumalaan, oman 
voitelun, mutta rakentaa 
puolisoiden ominaisuuk-
sista yhteisen suunnitelman 
sydänten rakkausliitossa. 
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Hänen yhteydessään. Yksilöllinen vahva suhde Jeesukseen vah-
vistaa puolisoiden välistä suhdetta. Jeesuksesta tulee avioliiton 
yhteisen tehtävän johtaja ja auktoriteetti Pyhässä Hengessä.  
 
Aviopuolisoiden tulee kasvaa lapsellisesta yhteisellä lusikalla 
syömisestä henkilökohtaiseen itsenäisyyteen ja Pyhän Hengen 
johtamaan tehtävien järkevään jakamiseen. Kummallakin puoli-
solla tulee olla itsenäinen tehtäväalue, jota toisen puolison ei 

tule sorkkia. Kun yhteys ja luotta-
mus kasvaa, tehtävien hoito no-
peutuu ja tehostuu. Aikaa ja 
energiaa voidaan käyttää yhtei-
sen tehtävän hoitamisen kan-
nalta tärkeämpiin kohteisiin. 
 
Vaikka molemmilla on sama il-
mestyksen hengen vaikutus, yh-
teisten asioiden ratkaisemisessa 
saattaa tulla esiin tilanteita, 
joissa miehen on tehtävä pää-

tös, johon vaimo liittyy yhteisessä uskossa. Pyhä Henki tulee 
myöhemmin todistamaan molemmille erikseen päätöksen oi-
keellisuuden. 
 
Yhteen sulautumisen edellytys on, että molemmat kumppanit 
vapautuvat sielujensa traumaattisuudesta ja muuttuvat Jeesuk-
sen Voidellun kaltaisuutta kohti. Näin he löytävät todellisen mi-
nuutensa miehenä / isänä ja vaimona / äitinä / sisarena / veljenä 
Jeesuksessa. 

 
SISÄLLYSLUETTELO 

 
 
 
 

Uudessa liitossa sekä mies 
että vaimo ovat Pyhän Hen-
gen inspiraation vastaanot-
tajia. Jeesus puhuu kummal-
lekin samoja asioita mutta 
eri näkökulmasta. Yhdessä 
he löytävät totuuden ja saa-
vat auktoriteetin toteuttaa. 
Molemmat tarvitsevat tä-
hän toistensa inspiraatiota 
ja uskoa. 
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13. Yhteisessä auktoriteetissa palveleminen 
 
Pyhä Henki opettaa toimimaan yhteisessä auktoriteetissa Jee-
suksen kanssa. Jeesukseen liittyminen vapauttaa Jumalan palve-
lijan omasta egosta ja orpona suorittamisesta. Hän sulautuu Jee-
sukseen ja Jeesus sulautuu häneen. Tämä on ”lopullinen” eli 
”täydellinen” ihminen, jota Paavali kutsuu Jumalan pojaksi. 
Tässä asemassa ja eheydessä ilmestyy avioliiton korkein auktori-
teetti ja suurimmat siunaukset. 
 
Jeesus haluaa käyttää sinuakin tasaveroisessa asemassa kans-
saan, koska sinulla on vapaa tahto, jota Jumala kunnioittaa. Jee-
suksella on yliluonnollisen suuri voima verrattuna sinuun, mutta 
tahtoelämän ja itsenäisyyden ulottuvuudessa sinä olet Jeesuk-

sen vertainen Jumalan kuvana. 
Oikeamielisyytensä tähden Jee-
sus voi toimia kanssasi vain sil-
loin kun henkesi ja sielusi tahto 
sulautuvat Hänen tahtoonsa va-
paaehtoisen valinnan kautta.  
 
Jokaisella ihmisellä on oma hen-
kilökohtainen auktoriteetti ja 
vaikutusala elämässään. Vaikka 
ihmisellä on aina itsemäärää-
misoikeus Jumalalta, ihminen 
voi luovuttaa tämän itsemäärää-
misoikeuden toisen ihmisen tai 
demonien valtaan. Kun me an-

namme itsemääräämisoikeu-
temme Jumalan käsiin, Hän suojelee ja varustaa meitä omassa 
auktoriteetissamme. Hän ei halua, että luovutamme auktoriteet-
timme vääryydessä toimivien ihmisten eikä varsinkaan demo-
nien auktoriteetin alle.  
 

Avioliittojen yksi vaikeim-
mista tilanteista syntyy sil-
loin kun miehellä ja vai-
molla on eri usko. Hengen 
yhteyttä, uskon lepoa, rau-
haa ja siunausta ei voi tulla 
avioliittoon. Usein nuoret 
avioliittoa suunnittelevat 
ihmiset ajattelevat, että 
kyllä minä sitten voitan puo-
lisoni yhteiseen uskoon 
myöhemmin. Tämä on suuri 
harha erityisesti naisten 
kohdalla, koska avioliitossa 
vaimo joutuu uskottoman 
miehen auktoriteetin alle. 
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Kummallakin puolisolla on oma auktoriteetti, joka heidän tulee 
sulauttaa Jeesuksen auktoriteettiin henkilökohtaisesti. Jos jom-
pikumpi aviopuolisoista luovuttaa elämässään auktoriteetin toi-

selle puolisolle, syntyy suuria on-
gelmia. Silloin auktoriteetista 
luopunut puoliso joutuu domi-
noivan puolison demonisaation 
valtaan. Tämän vuoksi aliste-
tussa asemassa oleva uskova 
puoliso ei voi esimerkiksi voittaa 
häntä alistavaa puolisoa Jeesuk-
selle. Alistettu puoliso joutuu 
niiden demonien orjaksi, jotka 
hänen dominoivaa puolisoaan 
hallitsevat. 
 
Usein uudestisyntyneetkin vai-
mot alistuvat patriarkaalisen 
mallin mukaan ”miehelleen ala-

maiseksi”. Tämä on väärin, sillä 
Jumalan valtakunnassa Jeesus kasvattaa sekä miestä että vaimoa 
tasa-arvoisuudessa. Johtajuuden tehtävä säilyy miehellä, mutta 
se ei merkitse vaimon alistamista. Molempien puolisoiden täytyy 
vapautua alistamisesta ja alistumisesta toisiinsa nähden. Heidän 
tulee nöyryydessä ja kunnioituksessa taivuttaa tahtonsa Pyhän 
Hengen johdatukseen ja sen kautta löytää oma paikkansa. 
 
Kol. 3:18-19: Vaimot, olkaa miehillenne alamaiset, niinkuin sopii Herrassa. 
Miehet, rakastakaa vaimojanne, älkää tulko katkeriksi heitä kohtaan äl-
kääkä tehkö heistä katkeria. 
 
Ef. 5:21: Ja olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa.  
 
Paavali kehottaa puolisoita alamaisuuteen Kristuksen pelossa. 
Tämä tarkoittaa sitä, että puolisoiden tulee kunnioittaa Jumalan 

Jos vaimo alistuu miehen 
auktoriteetin alle passiivi-
suudessa, aviomies ja avio-
liitto menettävät vaimon 
voitelusta ja yhteydestä tu-
levan auktoriteetin ja voite-
lun. Jumalan valtakunnan 
suunnitelma on, että mo-
lemmat puolisot antautuvat 
kuuliaisiksi Pyhälle Hengelle 
ilman kapinaa. Silloin he 
saavat kumpikin täysimää-
räisen ja siunatun auktori-
teetin toimia Pyhän Hengen 
voitelussa ja käyttää yh-
teistä auktoriteettia alkeis-
voimia vastaan.  
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luomistyötä, vaikutusta ja auktoriteettia toistensa elämässä. Tä-
hän pääsemiseen tarvitaan vanhan ihmisen kuolettaminen, jotta 
kaikki itsekkyys, kilpailu, valtataistelu, vihamielisyys, riidat ja 
muu pimeys poistuvat puolisoitten sieluista. 
 
Luuk. 16:13: Ei kukaan palvelija voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko 
tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. 
Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa."  
 
Itsenäisenä tahdon vallan käyttäjänä ihminen voi antautua vain 
yhden auktoriteetin alaiseksi kerrallaan. Hän voi vaihtaa auktori-
teettejaan eri tilanteissa, mutta kussakin hetkessä hän on vain 
yhden auktoriteetin alainen. Hänellä on vain ”yksi herra” kussa-
kin tilanteessa. Jumalan auktoriteetti vaatii ihmistä valitsemaan, 
kummanko vallassa ihminen elää, Jumalan vai tämän maailman 
ruhtinaan vallassa. 
 
2. Kor. 6:14-16: Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskotto-
mien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä 
yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja 
Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten 
soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän 
Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja 
vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun 
kansani."  
 
Aviopuolisoitten tulee palvella samaa Jumalaa yhteisessä us-
kossa. Silloin heidän liitossaan on yhteys. Opilliset ristiriidat tulee 
käsitellä Isän rakkaudessa, Pyhän Hengen ilmestyksen ja viisau-
den valossa. Yhteisellä uskolla on suurempi merkitys Jumalalle 
kuin ihmiset yleensä tajuavat. Jumalan Isän sydän mielistyy avio-
liittoon, jota hallitsee Hänen sydämensä mukainen usko. Silloin 
Hän vapauttaa suurimmat siunauksensa liiton ylle. 
 
Jos avioliitossasi on erilaisen uskon, Jeesuksen kieltämisen tai Py-
hän Hengen vastustamisen ongelma, Jeesus voi ratkaista sen. 
Voit lähestyä tätä tilannetta seuraavasti: 
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• Tunnusta oma harhasi ja pimeytesi silloin kun teit pää-

töksen avioliitostasi. 
 

• Antaudu Jeesukselle kokonaan. Luovuta oma elämäsi, 
puolisosi ja koko perheesi Jeesuksen pelastuksen ja auk-
toriteetin varaan. 

 
• Kokoa Pyhän Hengen johtamaa rukousyhteyttä, jossa 

voit yhdessä muiden uskovien kanssa sopia Jeesuksen ni-
messä Hänen kirkkautensa ilmestymistä puolisosi sisim-
pään´. 

 
• Anokaa uskossa ja omistakaa uskossa. Julistakaa Jeesuk-

sen ilmestymistä ja pimeyden valtojen kukistumista. Kiit-
täkää Herraa siitä, että Hän on voimallinen pelastamaan, 
parantamaan ja vapauttamaan myös puolisosi. 
 

• Anna Jeesuksen vapauttaa ja puhdistaa sinun oma sydä-
mesi kaikesta pettymyksestä, katkeruudesta, hylkäämi-
sestä ja vihasta. Ota vastaan Jumalan Isän henkilökohtai-
nen kosketus ja rakkaus. 
 

• Vietä aikaa Pyhän Hengen läsnäolossa ja anna Jeesuksen 
näyttää sinulle täsmällisiä ohjeita eri tilanteissa.  Vahvistu 
itse voittajan minuudessa. 

 
• Hylkää pelko, epäusko ja kaikki väärä muutosvaatimus 

puolisoasi kohtaan. Jeesus tuntee hänen sydämensä ja 
pystyy kohtaamaan häntä. 
 

• Ole kärsivällinen ja vahvistu rakkaudessa. Puhu kumppa-
nisi henkeen Jumalan rakkautta, ilmestystietoa ja suunni-
telmaa. Puolisosi sisimmässä on tämän vastaanottava Ju-
malan kutsu. 
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• Älä spekuloi avioerolla tai kielteisillä ajatuksilla. Puhu, ju-

lista ja toteuta Jumalan uskon mukaista elämää. Ajattele 
puolisoasi jo Jeesuksen omana ja Pyhän Hengen tulessa 
upotettuna. Näin Jumala ajattelee. 
 

• Ole nöyrä ja anteeksiantava. Oma uskosi ja voitelusi ei 
saa kohottaa sinua kumppanisi yläpuolelle. Uskosta osa-
ton on äärimmäisen herkkä alemmuuden kokemiselle. 
 

• Toteuta kaikkea tätä rauhasta käsin. Koska puolisosi 
suostuu asumaan sinun kanssasi, hän on hengellisesti 
voitettavissa yhteiseen uskoon kanssasi. 

 
1. Kor. 7:12-14: Mutta muille sanon minä, eikä Herra: jos jollakin veljellä on 
vaimo, joka ei usko, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, niin älköön 
mies häntä hyljätkö; samoin älköön vaimokaan, jos hänellä on mies, joka ei 
usko, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, hyljätkö miestänsä. Sillä 
mies, joka ei usko, on pyhitetty vaimonsa kautta, ja vaimo, joka ei usko, on 
pyhitetty miehensä, uskonveljen, kautta; muutoinhan teidän lapsenne oli-
sivat saastaisia, mutta nyt he ovat pyhiä.  
 
Pyhän Hengen auktoriteettiin antautuminen vapauttaa aviopuo-
lisot kaikesta valtataistelusta ja heikkoudesta. Kun puolisot liitty-
vät yhteen samassa hengessä ja yhteisessä uskossa, heillä on yh-
teys ja auktoriteetti. 
 
Pyhä Henki antaa puolisoille yhteyden Jumalan Isän, Jeesuksen, 
ja Jumalan valtakunnan sekä toistensa täydellisessä tuntemi-
sessa. Pyhä Henki antaa yhteisen aseman, tehtävän, varustuk-
sen, suuntautumisen ja siitä johtuvan läpimurtovoiman ja me-
nestyksen. 
 
Pyhän Hengen tulessa upottamisessa aviopuolisot saavat ilmes-
tyksen Jumalan auktoriteetista, Jeesuksen auktoriteetista Pelas-
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tajana ja Herrana sekä omasta auktoriteetistaan Jeesuksen yh-
teydessä. Jumalan Isän rakkaus täyttää puolisot ja he saavat il-
mestyksen Isän äärimmäisen myötätunnon täydellisestä aukto-

riteetista perheessään. He va-
pautuvat oman sielunsa ja ih-
misten paineista. Heillä on inspi-
raatio, usko ja auktoriteetti 
tehdä vain sitä, minkä Jeesus 
näyttää. 
 
Vain Pyhän Hengen tulessa upo-
tetut ja sydämeltään puhdiste-
tut aviopuolisot saavuttavat Ju-
malan korkeimman päämäärän 
hengellisessä auktoriteetissa. 
Pyhä Henki kasvattaa ja varustaa 
aviopuolisot toimimaan Jeesuk-

seen sulautuneina yhdessä ja erikseen. Jeesus haluaa kohottaa 
kummankin aviopuolison siihen voiteluun, jonka Isä on valmista-
nut heille yksilönä. Kun aviopuolisot saavuttavat tämän kypsyy-
den yksilöinä, Jeesus voi vuodattaa heidän liittoonsa vielä suu-
remman yhteisen voitelun ja auktoriteetin. 
 
Pyhä Henki tulee eri tilanteissa osoittamaan, että kummankin 
aviopuolison ilmestys, usko ja auktoriteetti ovat vajavaiset ellei-
vät ne yhdisty yhteiseksi ilmestykseksi, uskoksi ja auktoriteetiksi 
Pyhän Hengen johtajuuden alla. Tämän vuoksi kummankaan 
puolison ei tule asettua toisen puolison auktoriteetin alle tai ve-
täytyä pois. Jos näin tapahtuu, avioliitto toimii vain dominoivan 
yksilön auktoriteetissa. Silloin dominoiva puoliso tulee ylikuor-
mitetuksi ja alistuva / vetäytyvä puoliso turhautuu ja passivoituu. 
 
Yhteiseen auktoriteettiin pääsemiseksi kummankin osapuolen 
tulee vapautua ja parantua auktoriteettiongelmistaan ja muista 

Avioliiton yhteinen auktori-
teetti toimii sekä sielulli-
sessa että hengellisessä ta-
sossa. Aviopuolisoilla on sie-
lullista auktoriteettia silloin 
kun heidän luonnollinen 
tahtonsa ja pyrkimyksensä 
ovat yhdensuuntaiset. 
Tämä on avioliiton yhtey-
den läpimurto- ja selviyty-
misvoimaa uskottomienkin 
avioliittojen elämässä sil-
loin kun ne elävät oikeuden-
mukaisuudessa. 
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sielunsa traumoista. Kun aviopuolisot löytävät yhteisen auktori-
teetin, se johtaa äärimmäisen innostavaan ja voimakkaaseen 
elämään ja palvelutyöhön Pyhän Hengen voitelussa. Pyhä Henki 

tulee antamaan kummallekin 
puolisolle yliluonnollista inspi-
raatiota, johon toinen osapuoli 
innolla ja vapaudessa yhtyy. 
 
Hengen yhteys ja voitelu tulee 
niin vahvaksi, että vaikka he pal-
velevat yksilöinä, heidän sisäi-
nen ajattelunsa on liiton yhtey-
den kautta. Puolisot elävät ja to-
teuttavat hengessään, sielus-
saan ja fyysisessä ulottuvuu-
dessa yhteistä näkyä, yhteistä 

toimintatapaa ja yhteistä uskoa Jeesuksen korkeimmassa aukto-
riteetissa.  
 
Pyhä Henki varustaa molemmat yhteisen voitelun auktoriteetilla 
silloinkin, kun he palvelevat yksin. Fyysisesti he ovat palvele-
massa yksin, mutta uskon tietoisuudessa he ovat yhtä. Jumalan 
uskon voimassa he palvelevat yhdessä ja yhteisen sopimuksen 
perusteella. Kun avioliittosi on saavuttanut tämän yhteyden ja 
auktoriteetin tason, sinä tulet palvelemaan puolisosi kanssa kaik-
kein suurimmassa auktoriteetissa, voitelussa ja tehtävissä. 
  
SISÄLLYSLUETTELO 
 
14. Yhteys ja yksityisyys avioliitossa 

 
Hengellisessä ulottuvuudessa mies ja vaimo kasvavat kukin yh-
dessä Jeesukseen ja omaan Pyhän Hengen voiteluunsa. Heissä 
alkaa kasvaa Jeesukseen ja Jumalaan sulautumisen ulottuvuus 

Pyhän Hengen voitelussa 
avioliittoon syntyy yliluon-
nollinen fyysisen elämän, 
sielun elämän ja hengen 
elämän yhteys. Puolisot al-
kavat kokea yhä nopeam-
paa ja herkempää voitelun 
vuorovaikutusta toisissaan 
ja toistensa kautta. Heidän 
minuutensa muuttuu sink-
kuminuudesta liiton yhtey-
dessä toimivaksi minuu-
deksi. 
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samanaikaisesti kuin he palvelevat yhdessä näkyvässä maail-
massa. Pyhä Henki synnyttää yliluonnollisen ja yhteisen voitelun 

aviopuolisoille. Jeesus kasvattaa 
aviopuolisoita sekä yksityisyy-
dessä että yhteyteen liittymi-
sessä. 
 
Miehestä ja vaimosta on tullut 
”yksi liha” luonnollisessa elä-
mässä, mutta hengellisessä elä-
mässään kumpikin sulautuu yk-
silönä Jeesukseen. Samanaikai-
sesti Pyhä Henki vahvistaa 
heissä kykyä ja pyrkimystä yhtei-
seen palvelutyöhön. Tämä ei 
merkitse avioliiton yhteyden 

heikentymistä vaan hengessä vahvistumista. Pyhä Henki toimii 
aina avioliitossa yhteyttä rakentaen ja vahvistaen jokaista yksi-
tyiskohtaa.  
 
Kummallakin puolisolla on voimakkaita odotuksia toisiaan ja yh-
teyttään kohtaan. Aviopuolisoiden tulee käsitellä näitä odotuk-
sia riittävän usein ja ratkaista, mikä ajankäyttö ja tehtävien prio-
riteetti on paras kummallekin. Pyhä Henki antaa täydellisen oh-
jauksen ja virvoituksen kummallekin. Tärkeintä on avoimuus ja 
yhteinen sopiminen. Jeesus antaa sekä miehelle että vaimolle 
herkkyyttä, voimaa ja viisautta kohdata puolisonsa tarpeita Isän 
rakkauden mukaan. 
 
1. Kor. 7:3-5: Täyttäköön mies velvollisuutensa vaimoansa kohtaan, ja sa-
moin vaimo miestänsä kohtaan. Vaimon ruumis ei ole hänen omassa, vaan 
hänen miehensä vallassa; samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omassa, 
vaan vaimon vallassa. Älkää vetäytykö pois toisistanne, paitsi ehkä keski-
näisestä sopimuksesta joksikin ajaksi, niin että olisitte vapaat rukoukseen ja 
sitten taas tulisitte yhteen, ettei saatana teitä kiusaisi teidän yhteydestä pi-
dättäytymisenne tähden.  

Yhteisen palvelutyön to-
teuttamisessa molemmat 
puolisot tarvitsevat riittä-
vää yksityisyyttä omaan 
hengelliseen kasvuunsa ja 
yhteyteensä Jeesuksen 
kanssa. Myöskin miehen ja 
vaimon sielut kaipaavat 
säännöllistä aikaa oman 
elämänsä kohtaamiseen. 
Avioliiton tyydytyksen tär-
keä alue on löytää tasa-
paino yhteyden ja yksityi-
syyden toteutumisessa. 
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Yhdysvalloissa tehtiin muutama vuosi sitten laajahko kyselytut-
kimus siitä, mikä on tärkein avioliittoa koossa pitävä tekijä. Tut-
kimuksessa ei otettu kantaa kristillisen uskon näkökulmiin, vaan 
pelkästään ihmisten sielullisiin vaikutteisiin. Tutkimuksessa to-
dettiin, että kaikkein tärkein avioliittoa koossa pitävä tekijä on 
syvän yhteyden kokeminen. Aviopuolison ulkoisilla ominaisuuk-
silla, iällä, ulkonäöllä, varallisuudella, asemalla, ammatilla tai 
muilla kyvyillä ei ollut ratkaisevaa merkitystä. Kaikkein vahvin 
avioliittoa koossa pitävä voima on sellaisen yhteyden kokemi-
nen, joka tyydyttää puolisoiden sielujen kaipaukset.  
 
Psykologit tunnistavat muun muassa seuraavia avioyhteyttä ra-
kentavia luonnollisia sielun ominaisuuksia: 
 

• rakkaus ja sitoutuminen suhteeseen 
• seksuaalinen uskollisuus 
• nöyryys 
• kärsivällisyys 
• rehellisyys ja luottamus 
• avoimuus ja hellyys vuorovaikutuksessa 
• epäitsekkyys 

 
Pyhällä Hengellä täytetyillä uskovilla on täydellinen mahdolli-
suus toteuttaa yllä esitettyjä periaatteita avioelämässään. Sielun 
tarpeiden tyydyttämisen lisäksi puolisot voivat tyydyttää oman 
voitelunsa kautta toistensa hengellisiä tarpeita. Tarkemmin aja-
teltuna uskovien avioliitot eivät voi kuin onnistua! 
 
Jeesus itse Pyhässä Hengessä vahvistaa ja pitää koossa Jumalan 
poikien / tyttärien henkilökohtaista elämää ja avioliittoa. Pyhä 
Henki antaa aviopuolisoille uutta kasvua, uutta voimaa ja uusia 
suunnitelmia. Jeesus parantaa ja vapauttaa pimeyden vallasta. 
Avioliitto kasvaa, muuttuu ja menee nopeasti eteenpäin Pyhän 
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Hengen voitelussa. Osallisuus Jeesuksesta ja Hänen suunnitel-
mastaan tulee keskeiseksi avioliiton motivaatioksi ja sisällöksi. 
Syntyy kalliolle rakennettu elämänsuunnitelma, jota mitkään 
myrskytuulet eivät kukista.  
 
Jeesuksen yhteyteen perustuvan avioliiton tukipilareita ovat: 
 

• Jeesuksen ja Jumalan Isän tuntemisesta tuleva äärimmäi-
nen rakkauden myötätunto itseään ja puolisoa kohtaan. 

 
• Kunnioitus aviopuolisoa kohtaan Jumalan luomistyönä, 

Isän rakkauden lahjana ja oman elämän kumppanina 
sekä tasaveroisena ratkaisevana apuna. 

 
• Rakkauden, hellyyden, huomaavaisuuden ja kunnioituk-

sen hallitsema vuorovaikutus liiton yhteyden eri alueilla. 
 

• Jumalan rakkauden, Pyhän Hengen ilmestyksen ja Juma-
lan uskon ilmestyminen, vaikutus ja johtajuus aviolii-
tossa. 

 
• Luottamus Jumalaan ja puolisoon, uskollisuus ja sopi-

musten pitäminen, kestävyys yhteisten haasteiden koh-
taamisessa. 

 
• Kiitollisuuden, ylistyksen, rohkaisun ja lohdutuksen anta-

minen puolisolle päivittäin. 
 

• Elämän tyydytyksen saavuttaminen Jeesuksen johta-
massa suunnitelmassa, jossa on vain lisääntyvä menestys 
ja kirkkaus. 

 
Paavalin galatalaiskirjeessä ilmaisemat Hengen hedelmät sie-
lussa ovat samat kuin psykologien löytämät avioliiton onnistumi-
sen perustukset. Tämä todistaa avioliiton jumalallisen luonteen 
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ja merkityksen. Juuri tästä johtuen jokaisen pariskunnan tulisi jo 
ennen aviokriisiä päästä Jeesuksen yhteyteen, saada täydellinen 
anteeksiantamus toisiaan kohtaan sekä päästä sisäiseen paran-
tumisen prosessiin Pyhän Hengen voitelussa. 
 
Gal. 5:22: Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ys-
tävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.  
 
Monissa yhteiskunnissa, kuninkaallisten ja yläluokan piireissä on 
yleistä, että vanhemmat järjestävät avioliittoja lapsilleen. On ha-
vaittu, etteivät tällaiset avioliitot ole välttämättä sen onnetto-
mampia kuin nuorten itsensä valitsemat liitot. Tämä todistaa 
meille seuraavat tosiasiat pelkästään luonnollisessa ulottuvuu-
dessa: 
 

• Luonnolliset ihmiset eivät tunne toisiaan, kun he mene-
vät naimisiin, mutta he oppivat tuntemaan ja rakasta-
maan toisiaan. 
 

• Luonnolliset ihmiset eivät tiedä, mitä itse haluavat ei-
vätkä sitä, mitä toinen haluaa, mutta he oppivat löytä-
mään yhteiset kaipaukset ja niiden tyydyttämisen. 

 
• Luonnollinen ja sielullinen ihminen pystyy muuttumaan, 

oppii rakastamaan ja liittoutumaan silloin kun hän on sii-
hen motivoitunut. 

 
• Luonnollinen ihminen löytää avioliiton yhteyden kautta 

uuden merkityksen elämälleen ja oppii arvostamaan sitä. 
 

• Uskosta osattomatkin mies ja vaimo voivat sulautua yh-
deksi lihaksi. He asettuvat tietämättään Jumalan heille 
valmistamaa suunnitelmaan. 
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Jos luonnollinen ja maailmallinen ihminen löytää avioliiton siu-
nauksen, kuinka paljon helpommin ja suuremman siunauksen 
Pyhällä Hengellä voidellut puolisot voivat löytää! 
 
Jeesus tulee vuodattamaan Pyhän Hengen ja tulen voitelun us-
kovien avioliittojen ylle. Nyt on aika luopua lihallisesta, alaikäi-
sestä ja lapsellista itsensä tyydyttämisestä avioliitossa ja siirtyä 

aviokumppanin, perheen ja Jee-
suksen palvelemiseen. Viholli-
sen houkutus avioeroon on pelk-
kää harhautusta. Jokaisen avio-
puolison tulee jo etukäteen tie-
tää, ettei se ole Jumalan johda-
tusta eikä siinä ole siunausta.  
 
Rakkaus on suurin avioliittoon 
suuntaava, rakentava ja koossa 
pitävä voima. Jumala on rakkaus 
ja Hän täyttää avioliitot rakkau-
dellaan. Hän synnyttää yhteyttä, 
elämää, siunausta, kirkkautta, 
onnellisuutta ja tyydytystä kai-

kissa olosuhteissa. Pyhällä Hengellä voidellut aviopuolisot voivat 
päivittäin täyttyä Jumalan rakkaudella ja saada yliluonnollisen 
rakkauden latauksen puolisonsa siunaamiseksi ja avioliiton vah-
vistamiseksi. 
 
1. Kor. 13:4-7: Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei ka-
dehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi 
omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryy-
destä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa; kaikki se peittää, kaikki se us-
koo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii.  
 
Sekä vaimon että miehen sydämissä on suuri Jumalan rakkauden 
kaipaus. Puolisoiden inhimillinen ja hengellinen rakkaus ei riitä 
tyydyttämään tätä rakkauden tarvetta. Sen vuoksi puolisoiden 

Älä odota aviopuolisoltasi 
sellaista, minkä vain Jeesus 
voi sinulle antaa. Sielusi sy-
vin tyydytys ei tule aviolii-
tostasi vaan Jeesuksen kirk-
kauden kohtaamisesta. Kun 
sinä kohtaat Jeesuksen kirk-
kauden, sinut täyttää Juma-
lan rauha, uskon voima ja 
rakkauden tuli. Silloin sinä 
voit ottaa puolisosi sydä-
mesi turvapaikkaan ja pal-
vella avioliitossasi Jumalan 
tarkoitusten toteutu-
miseksi. 
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tulee harjoittaa omaa hengen elämää ja latautua Jumalan rak-
kaudella ja Jeesuksen parantavalla voimalla yksityisyydessä, kah-
den kesken Jumalan kanssa. Avioliitossa tulee järjestää kummal-
lekin tällainen Jumalan kohtaamisen mahdollisuus päivittäin.  
 
Sielun traumaattinen / demoninen yksinäisyys on voimakkain 
yhteen liittymistä vastustava sisäisen särkymisen muoto. Tällai-
sessa traumassa on demonista yksin elämisen himoa samalla kun 
siinä on pakonomaista tarvetta päästä yhteyteen. Jeesus ja Py-
hän Hengen tulessa upottaminen on valmistanut tästä pääsyn. 
Isän rakkaudessa ja turvassa aviopuolisot pääsevät purkamaan 
sielujensa sisäistä yksinäisyyttä ja löytävät kaipaamansa turva-
paikan toistensa sydämissä.  
 
Jeesus on erityisellä tavalla läsnä jokaisessa avioliitossa ja haluaa 
tehdä puolisot onnellisiksi ja tyydytetyiksi avioliitossaan. Avio-
puolisot voivat Jumalan uskossa voittaa jokaisen yhteyttä vastus-
tavan trauman. Silloin myös lapset tulevat siunatuiksi, onnelli-
siksi elämässään.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 

 
15. Syväkiintymyssuhteeseen sulautumisen prosessi 

 
Jumalan suhde pelastettuun on täydelliseen yhteyteen sulautta-
minen. Jumala Isä ja Jeesus haluavat synnyttää pelastettuihin ää-
rimmäisen rakkauden myötä tuntoon perustuvan syväkiintymys-
suhteen. Jumalan yhteyttä vastustava pimeys joutuu pakene-
maan Pyhän Hengen tulessa ja yhteys Isän kirkkauteen syvenee. 
Tämä prosessi ilmenee mielenkiintoisella ja moniulotteisella ta-
valla avioliitossa, vaikka puolisot eivät olisi vielä edes Jeesuksen 
yhteydessä. 
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Avioliitossa yhteyden vahvistuminen toteutuu yhteys kaikilla elä-
män tasoilla elämässä kasvamisen ja Pyhän Hengen uudistavan 
työn kautta: 
 

• käytännöllinen elämän yhteys: yhteinen asunto, talous, 
ansaitseminen, lasten ja perheen käytännöllinen huolen-
pito ja harrastukset, 

 
• sielun yhteys / avioliiton hengellinen tarkoitus: yhteinen 

palvelutehtävä, yhteiset päämäärät, sielun kumppanuu-
den löytäminen, lasten kasvattaminen, elämässä kasva-
minen ja vanheneminen, 

 
• fyysinen yhteys: läheisyys, kosketus, hellyys, seksuaali-

nen yhteys, kumppanin seksuaalisten tarpeitten tyydyt-
täminen, fyysinen turva, huolenpito ja avustaminen, 

 
• yhteiskunnallinen yhteys: mies ja vaimo muodostavat yh-

teiskunnan perussolun ja vaikuttavat / palvelevat ympä-
ristöään sekä vastaanottavat ympäristöstään palvelua ja 
yhteisöllistä tukea, 
 

• yhteiset tavoitteet ja suunnitelmat: näyn etsiminen, ta-
voitteiden asettaminen, suunnitelmat, unelmat, johtami-
nen, päätöksenteko tavoitteiden saavuttamiseksi sekä 
 

• vastuksien ja koetuksien kohtaaminen yhdessä: elämän 
haasteiden voittaminen, sairaudet, onnettomuudet, ta-
loudelliset paineet, turvan ja selviytymiskyvyn löytämi-
nen perheen sisäisen yhteyden ja eheyden kautta. 

 
Elämän koulu on tässä maailmassa ankara. Jokaisessa aviolii-
tossa tarvitaan yhteyden lujittamista, jotta selviytymismahdolli-
suudet paranevat. Siinä tapahtuu elämässä viisastumista, kypsy-
mistä ja kiintymyssuhteen syvenemistä.  
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Lapset ovat Jumalan suunnitelmassa tärkeimmässä asemassa, 
sillä heidän kauttaan ihmissuku lisääntyy ja Jumalan valtakunta 
ilmestyy tulevassa aikakaudessa maan päällä. Aviopuolisoiden 
syväkiintymyssuhde on avain kaikkien sukukirouksien ja synnin 
vallan kukistamiseen perhekunnassa. Syväkiintymyssuhteessa 
äiti ja isä kykenevät kasvattamaan lapsensa vahvaa ja turvalli-
seen minuuteen Isän rakkaudessa. Lapsiin kasvaa kyky syväkiin-

tymykseen ja suhdekeskeisyy-
teen. Heistä kasvaa silloin vah-
voja Jumalan miehiä ja naisia, 
jotka ovat pimeyden voittajia. 
 
Syväkiintymyssuhteen hallitse-
massa avioliitossa ei ole yksi-
näistä minuutta, yksinäistä vas-
tuuta, yksinäistä tehtävää tai yk-
sinäistä elämää. Kaikkea hallit-
see Pyhän Hengen voitelu, yhtei-

nen usko, yhteiset päämäärät, yh-
teinen onnistuminen, yhteinen vastuksien voittaminen, yhteinen 
juhla ja yhteinen kokeminen. Rakkauden yhteydessä ei tule mie-
leenkään yrittää yksin tai juhlia yksin. Yhteys synnyttää juhlan ja 
ilon, joka tyydyttää sielun halajamisen. 
 
Syväkiintymyssuhteessa aviokumppanit ovat voittaneet viholli-
sen häirinnän. Molemmat puolisot kokevat täydellisen turvalli-
suuden ja tyydytyksen sekä yhteisen uskon voiman. Syväkiinty-
myssuhteessa Jeesus kohottaa aviopuolisot hallitsemaan yh-
dessä Hänen kanssaan Isän valtaistuimella. Aviopuolisot tulevat 
tuntemaan Jumalan ja toisensa äärimmäisen syvällisesti Pyhässä 
Hengessä. Tämä on suhdekeskeisen elämän päämäärä ja suurin 
voima, jossa Jeesus ilmestyy yliluonnollisessa kirkkaudessaan. 
 

Lasten syvin turvallisuus pe-
rustuu vanhempien rakasta-
vaan ja kunnioittavaan kes-
kinäiseen yhteyteen. Silloin 
lastenturvana on isän ja äi-
din yhteinen rakkaus, usko, 
auktoriteetti ja elämän 
voima. Silloin kokevat elä-
mänsä onnellisena ja tyydy-
tettynä omassa perhees-
sään. 
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Syväkiintymyssuhteen hallitsemassa perheessä myös lapsilla on 
luontainen halu ja kyky rakentaa vanhurskasta ja Pyhän Hengen 
johtamaa intiimiä perheyhteyttä omalta osaltaan. Vanhemmat 
tunnistavat lasten elämän, heidän tarpeensa ja ottavat heidät 
mukaan kykyjensä mukaan perheen yhteisiin tehtäviin.  
 
Lasten sydämet tulevat tyydytetyiksi, kun he näkevät puolisoi-
den välisen luottamuksen, avoimuuden, kunnioituksen ja rak-
kauden vanhurskaudessa. Sen kautta he saavat kyvyn rakentaa 
aikanaan oman terveen avioliiton, jossa heillä on kyky kasvattaa 
terveitä lapsia Jumalan kunnioituksessa ja Pyhän Hengen voi-
massa. 
 
Syväkiintymyssuhteeseen tähtäävä tulessa upottaminen paljas-
taa kaikki salat, sielun traumat, valheet ja pimeydet. Älä koskaan 
ajattele, että sinä säästät puolisoasi sillä, ettet kerro totuutta. 

Valhe turmelee sinun sydämesi ja 
puolisosi tuntee sinun valheelli-
suutesi ja peittelysi. Rakkauden 
voimassa sinulla on kyky avau-
tua sisimpäsi kipeimmilläkin alu-
eilla ja saavuttaa yhdessä en-
tistä syvempi luottamus ja rak-
kauden myötätunto. 
 
Avioyhteyden syventäminen ta-
pahtuu puolisoiden vapautumi-
sen ja sisäisen parantumisen 

kautta Pyhän Hengen johtamana. Jumala syventää jokaisen avio-
liiton yhteyttä. Rakkaus ja syväkiintymys syvenee. Puolisot koke-
vat yhä enemmän elämänsä keskinäisen yhteyden kautta. Kum-
pikin puoliso etsii ja löytää yhä hellemmän ja siunatumman tur-
vapaikan toistensa sydämissä. Molemmat etsivät ja löytävät rak-
kaudelleen yhä herkempää ja avoimempaa kohdetta ja ilmaisua.  
 

Jokainen aviopuoliso etsii 
kumppaninsa todellista si-
sintä, koska Jumalan aset-
tama yhteys tavoittelee yhä 
lähempää yhteyttä. Kun or-
pouden trauman aiheut-
tama näytelmä, suojautu-
minen ja itsekkyys poistu-
vat, syntyy todellinen yh-
teys, rakkaussuhde ja yhtei-
nen voitelu. 
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Avioyhteyden korkein muoto on yhteinen hengellinen palvelu-
työ ja voitelu. Jeesus haluaa peittää siunauksillaan avioliiton kai-
ken hengellisen, käytännöllisen, henkisen ja fyysisen yhteyden 
harjoittamisen. Jeesus on läsnä jokaisessa avioliitossa toteut-
taakseen tämän. Hän haluaa, että puolisot ja myös lapset sulke-
vat toisensa rakkauden ja kunnioituksen kosketukseen. Jeesus 
tulee silloin vuodattamaan yliluonnollisia siunauksia, jotka Hän 
on määrännyt rakkauden yhteydelle: 
 
Ps. 133:1-3: Katso, kuinka hyvää ja suloista on, että veljekset sovussa asu-
vat! Se on niinkuin kallis öljy pään päällä, jota tiukkuu partaan - Aaronin 
partaan, jota tiukkuu hänen viittansa liepeille. Se on niinkuin Hermonin 
kaste, joka tiukkuu Siionin vuorille. Sillä sinne on Herra säätänyt / määrän-
nyt siunauksen, elämän, ikuisiksi ajoiksi. 
 
Avioyhteyden tarkoitus on toteuttaa Jumalan suunnitelmaa ja 
siirtää tämän suunnitelman siunaukset ja toteuttamisen kyky 
seuraavalle sukupolvelle. Jumalan valtakunnassa on yhteyden 
laki, joka voi toteutua vain avioliiton kautta. Suvun jatkamisen 
tulee tapahtua avioliiton kautta. Lasten kasvattamisen tulee ta-
pahtua isän ja äidin palvelutyön kautta. Silloin syntyy uusi suku-
polvi, joka kykenee synnyttämään ja kasvattamaan jälleen uusia 
terveitä sukupolvia. 
 
Matt. 18:18-20: Totisesti minä sanon teille: kaikki, minkä te sidotte maan 
päällä, on oleva sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, 
on oleva päästetty taivaassa. Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan 
päällä keskenään sopii sinfonia yhteydessä (sumfoneo) mistä asiasta ta-
hansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun Isältäni, joka on tai-
vaissa. Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut yhteen (sunago) minun 
nimessäni – Jeesuksen opetusten, valtuutuksen, esimerkin ja läsnäolon mu-
kaan Pyhässä Hengessä), siinä minä olen heidän keskellänsä."   
 
Ehyen yhdessä sopimisen voi vaikuttaa vain Jeesus Pyhässä Hen-
gessä. Kun aviopuolisot sulauttavat oman tahtonsa Pyhän Hen-
gen inspiraatioon, Pyhä Henki tulee vapauttamaan yliluonnol-
lista ilmestystietoa ja Jumalan uskoa siunauksien omistamiseen. 
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Yhdessä sopiminen Pyhän Hengen voitelussa on yhtä herkkää ja 
vaikuttavaa kuin orkesterin soittajien yhtyminen kapellimestarin 
johdolla yhteiseen musiikin virtaan saumattomasti (=sumfoneo). 

 
Kaikki avioliiton toteutuminen alkaa unelmasta ja näystä. Jos sy-
dän on särkynyt pahasti, Pyhällä Hengellä täyttynyt uskovakin 
voi luopua ja jopa karttaa avioliitosta unelmoimista. Ihminen voi 
kokea, ettei hän vain halua, kelpaa tai kykene avioliittoon. Jee-
suksen voima riittää parantamaan jokaisen tällaisen trauman. 
 
Avioliitossa olevan uskovankin sisintä voi kiusata ajatus avio-
erosta. Tämä ajatus ei tule ihmisestä itsestään vaan sielun vihol-
lisesta. Särkyneessä sydämessä elää demonisaatiota, vihaa, hyl-
käämistä, petosta, himoja ja muita painostuksia, jotka suuntau-
tuvat puolisoa ja avioliiton yhteyttä vastaan. Hylkää kaikki tällai-
set unelmat ja houkutukset. Niiden päämäärä on vain tuhota 
avioliitto, puolisot, lapset ja Jumalan suunnitelma avioliittoa 
kohtaan. Jeesuksella on sinulle parempi ratkaisu avioliitossasi. 
 

• Anna elämäsi kokonaan Jeesukselle ja Hänen suunnitel-
maansa. 

 
• Ota vastaan Jumalan Isän rakkaus ja täydellinen anteek-

siantamus itseäsi ja lähimmäisiäsi kohtaan. 
 

• Tunnusta ja hylkää kaikki kiusaukset, valheet, demoni-
saatio, sukukirouksesi, kaikki sydämesi ja elämäsi särky-
miset ja painostukset. 

 
• Etsi lisääntyvää Pyhällä Hengellä täyttymistä ja antaudu 

sisäisenparantumisen prosessiin. Anna Isän rakkauden 
parantaa ja täyttää sielusi ja ota auktoriteetti pimeyttä 
vastaan. 
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• Anna Pyhän Hengen näyttää sinulle totuus puolisostasi, 
täyttää sinua Isän rakkaudella puolisoasi kohtaan. Ota 
vastaan uusi yhteys Jeesukseen ja Hänen suunnitelmansa 
avioliittoasi kohtaan. 

 
• Hylkää pimeys nopeasti ja nouse nopeasti siihen kirkkau-

teen, jonka Jeesus on sinulle valmistanut rakkaan puoli-
sosi kanssa. 
 

• Jatka elämääsi ja avioliittoasi voittajana! 
 
Jeesus yhdistää miehen ja vaimon yliluonnollisella tavalla silloin 
kun molemmat antautuvat puhtaalla sydämellä Pyhän Hengen 
johtajuuteen. Pyhän Hengen johtajuuteen suostuminen poistaa 
hylkäämiset, pelot, väkivallan, valtataistelun, johtamiskriisit ja 
päätöksenteko-ongelmat, joita sielunvihollinen käyttää avioliit-
toa vastaan. Pimeyden voimat ja valheet hajottavat, Pyhän Hen-
gen rakkaus, voima ja totuus yhdistävät. 
 
Jumalan tarkoittaman yhteen sulautumisen kautta aviopuolisot 
astuvat Jumalan valtakunnan suurimpaan auktoriteettiin. Avio-

liiton jumalallisen aseman vuoksi 
siihen astuminen johtaa kohtaa-
maan ja luopumaan oman sydä-
men pimeyksistä: itsekkyydestä, 
mukavuudenhalusta, riippumat-
tomuudesta, egon toteuttami-
sesta, sinkkunäyistä jne. Tilalle 
kasvaa isän / äidin voitelun, 
jossa miehestä tulee aviomies, 
isä, hengellinen johtaja ja aukto-
riteetti perheessään ja Jumalan 

palvelija palvelutyössään. Vaimosta kasvaa myös hengellinen 
johtaja, äiti, Jumalan palvelija. Silloin lapsista tulee tasapainoisia, 

Vanhurskaan miehen ja vai-
mon sisäisen ihmisen sulau-
tuvat Pyhän Hengen vaiku-
tuksesta yhä enemmän Jee-
sukseen. Pyhä Henki nostaa 
esiin kummankin voitelut, 
jotka täydentävät toisiaan. 
Näin syntyy rakkauden ja 
uskon yhteys, jolla on erityi-
nen Jumalan siunaus. 
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ehyitä ja he voivat helposti synnyttää terveen suhteen Jeesuk-
seen ja Pyhään Henkeen. 
 
Ef. 5:25-31: Miehet, rakastakaa vaimojanne, niin kuin Kristuskin rakasti seu-
rakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdis-
taen sen, vedellä pesten, sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kir-
kastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta 
sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton… 
 
…Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niin kuin omia 
ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. Sillä eihän ku-
kaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, 
niin kuin Kristuskin seurakuntaa, sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. 
"Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, 
ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi."  
 
Jeesus vahvistaa aviomiestä yliluonnollisella tavalla, kun mies su-
lautuu Hänen olemukseensa lisää. Aviovaimoaan rakastava ja 
häneen liittynyt mies saa Pyhän Hengen voitelussa kyvyn johtaa 
perheensä vanhurskauteen ja seuraamaan Jeesusta. Isän rakkau-
dessa ja viisaudessa hän voi vapauttaa vaimonsa ja lapsensa sekä 
muun perheväkensä hylkäämisistä, peloista, epäilyksistä ja 
muista kiusauksista. Kun isä pelastuu, niin silloin pelastuu myös 
hänen perhekuntansa, koska miehellä on johtajuuden voima joh-
taa perheensä palvelemaan Jeesusta. 
 
Ap.t. 16:31: Niin he sanoivat: "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, 
niin myös sinun perhekuntasi".  
  
Pyhä Henki synnyttää yksilöllisen suhteen kummankin puolison 
kanssa. Rakkaussuhteessa tapahtuu sulautuminen yhteiseen ta-
voitteeseen ja palvelutehtävään. Isän rakkaudessa puolisot löy-
tävät toistensa sydämissä turvapaikan, herkän ja hellän yhtey-
den ja syvän tyydytyksen. Vapaudessa he löytävät yhteisen voi-
telun ja palvelutyön.  
 
Miehen ja vaimon yhteensulautumisen seurauksena:  
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• Mies tiedostaa vaimonsa olevan hengen kautta Jeesuk-

sen oma. Mies rakastaa, kunnioittaa ja nostaa esiin Juma-
lan kuvaa ja suunnitelmaa vaimossaan. 

 
• Vaimo tiedostaa miehensä olevan hengen kautta Jeesuk-

sen oma. Vaimo rakastaa, kunnioittaa ja nostaa esiin Ju-
malan kuvaa ja suunnitelmaa miehessään. 

 
• Mies ja vaimo tunnistavat tarpeensa liittyä yhteen ja löy-

tää yhteen liittymisen kautta uutta vahvuutta hengelli-
sessä ja luonnollisessa ulottuvuudessa. 

 
• Mies ja vaimo löytävät toisissaan tasaveroisen kumppa-

nin, joka pystyy tarjoamaan vahvuuksillaan ratkaisuja toi-
sen kumppanin hengen, sielun ja ruumiin tarpeisiin. 

 
• Mies ja vaimo löytävät toistensa sydämissä täydellisen 

turvapaikan, jossa Jeesus on heidän kanssaan, parantaa 
ja vahvistaa heitä. 

 
• Mies ja vaimo vapautuvat MINÄ ITSE persoonasta ja al-

kavat ajatella ME YHDESSÄ. Tässä on esikuvana Isän ja Ju-
malan Pojan yhteys, 

 
• Avioliittoon syntyy yhteinen johtajuuden auktoriteetti: 

”Mistä tahansa kaksi tai kolme keskenään sopii, että he 
pyytävät sitä minun Isältäni, he saavat sen minun nimes-
säni" 

 
• Rakkauden ja kunnioituksen kautta mies ja vaimo sulau-

tuvat yksilöinä ja yhdessä Jeesukseen ja saavuttavat yli-
luonnollisen elämän Jumalan yhteydessä. 
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Pyhän Hengen vaikuttaman yhteensulautumisen päämäärä on 
saavuttaa syväkiintymyssuhde puolison kanssa. Syväkiintymys-
suhde on avioliitossa enemmän kuin rakkaussuhde. Se on syvää 
ja herkkää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, jossa puolisot näke-
vät ja kokevat Jumalan mielisuosion itseään kohtaan. Silloin ei 
enää ole kilpailua, arvostelua, vertailua, sydämen kovuutta, it-
sekkyyttä, omia reviirejä vaan tapahtuu elämän yhteen sulautta-
minen. 
 
Avioliiton syvimmät tyydytyksen lähteet ovat syväkiintymyssuh-
teessa, jossa puolisoilla on: 
 

• syvä ja herkkä tietoisuus kaikki elämän alueet kattavasta 
yhteydestä, elämän jakamisesta ja yhteisestä tavoittei-
den saavuttamisesta, 
 

• avoimuuden, rakkauden, turvallisuuden ja hellyyden 
synnyttämä tunne-elämän tyydytys sekä 

 
• sielun kaikki tunnealueet kattava tietoisuus, että olen 

turvassa, rakastettu ja saan rakastaa kumppaniani ja pi-
tää hänet turvassani. 

 
Syväkiintymyssuhde on Pyhän Hengen työ ihmisen hengessä ja 
sielussa. Pyhä Henki karkottaa kaiken vihan, hylkäämisen, pelon, 
väkivallan ja muun vihollisuuden. Jumalan Isän rakkaus ilmestyy 
ja pääsee hallitsemaan liiton yhteyttä. Tämä on Pyhän Hengen 
vaikuttama uusi luomistyö, jossa puolisot voivat kokea jatkuvaa 
ja huumaavaa rakastumisen tunnetta. Silloin aviopuolisoiden vä-
lillä hallitsee rauha, ilo, rakkaus ja vapaus. Tähän rakkauden yh-
teyteen Jumala Isä vuodattaa kaikkein suurimman voitelunsa. 
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Syväkiintymyssuhde avioliitossa johtaa puolisot 
 

• keskinäiseen syvään ja intiimiin tuntemiseen, kokemi-
seen, yhtymiseen, sulautumiseen ja tyydytykseen, 

 
• jatkuvaan kaipaukseen kohti yhä syvempää yhteyttä ja 

läheisyyttä, 
 

• sisäiseen tyydytykseen, jossa Jeesuksesta virtaava rak-
kaus, voima, elämä ja kirkkaus uudistavat ja voitelevat 
puolisoita yhä lisää, 

 
• yhä suurempaan luottamukseen, että Jeesus on täydelli-

sen hyvä, täydellinen rakkaudessaan, täydellinen lahjois-
saan ja siunauksissaan, 

 
• latautumaan jatkuvasti Pyhän Hengen tulella ja kohdata 

Jeesusta lisää ja palvella Häntä yhä ehyemmin, 
 

• kasvavat yhä suurempaan yhteyteen, eheyteen, auktori-
teettiin ja Pyhän Hengen voiteluun palvelutyössä, 

 
• kokevat yhä voimakkaamman keskinäisen rakkauden ja 

yhteyden ja tyydytyksen, 
 

• kiinnittyvät hengessään ja sielussaan Jeesukseen ja Hä-
nen läsnäoloonsa ja vaikutukseensa, 
 

• saavat kokea Jeesuksen ylösnousemusvoiman lisäänty-
vää siunausta omassa elämässään, avioliitossa ja palve-
lutyössään, 
 

• Isän rakkaudella täyttymiseen ja kiihtyviin siunauksiin 
avioliitossa ja palvelutyössä,  
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• kokevat yhä enemmän yhteyttä, sulautumista, lähei-

syyttä, huolenpitoa, turvallisuutta, siunauksia, tyydy-
tystä, iloa ja hyvyyttä elämässään 

 
Syväkiintymysuhteessa ilmestyy Jumalan Isän äärimmäinen rak-
kauden myötätunto. Puolisot haluavat jakaa kokemaansa Juma-
lan hyvyyttä kumppanilleen. Tämä käynnistää uuden kiihtyvän 
siunausten virran, jossa Jeesus tulee ilmestymään lisää. Aviolii-
tosta tulee taivasta maan päälle ja sen kautta Jumalan valtakunta 
todellakin ilmestyy maan päälle. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
16. Avioliiton kuuma linja 
 
Vaimo haluaa olla ensisijainen ja pysyvä aviomiehen rakkauden 
ja huolenpidon osoitusten kohde. Miestä innostaa, kun vaimo il-
maisee hänelle erilaisia tarpeitaan, koska mies on luonnostaan 
ratkaisujen tarjoaja. Mies haluaa onnistua vaimonsa ja per-
heensä tarpeitten tyydyttäjänä ja johtajana rakkaudessa. Kun 
mies pyrkii tähän, vaimo rakastaa ja kunnioittaa häntä yhä lisää. 
Silloin puolisot kuulevat toisiaan rakkaudessa ja kunnioituksessa 
ja Pyhä Henki pääsee johtamaan avioliiton yliluonnollisiin siu-
nauksiin. 
 
1. Moos. 21:12: Mutta Jumala sanoi Aabrahamille: "Älä pahastu siitä poikasi 
ja orjattaresi tähden. Kuule Saaraa kaikessa, mitä hän sinulle sanoo, sillä ai-
noastaan Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset.  

 
Jumala kätki suunnitelmansa toteutumisen Aabrahamin ja Saa-
ran yhteyteen. Ratkaisu ei ollut vain Aabrahamin uskossa. Ju-
mala puhui myös Saaralle ja Aabrahamin tuli kuunnella ja huo-
mioida se, mitä Saara puhui ja oli saanut Herralta.  
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Miehen etuoikeus johtajana on kuulla ja ylittää vaimon tunne-
kivut rakkaudessa ja kärsivällisyydessä. Tämä antaa todellisen 
turvallisuuden vaimolle ja vapauttaa hänen tunnevoimansa mie-
hensä siunaamiseen ja tukemiseen. Silloin vaimo uskaltaa tuoda 
sydämeltään ilmi kaiken, mitä tarvitsee jakaa miehen kanssa. 
 
Vaimon etuoikeus ja vahvuus on antaa naisellista hellyyttä, rak-
kautta, hyväksyntää, kannustusta aviomiehelleen miehen johta-
juuden ja rakkauden suojassa. Miehen johtajuus vaimoon näh-
den ilmenee miehen kykynä rakastaa vaimoaan niin, että vaimo 
saa täydellisen turvallisuuden asemastaan miehen rinnalla. 
Tämä vapauttaa vaimon tunnevoiman miehensä tukemiseen ja 
kunnioittamiseen 

 
Mies turhautuu, jos hän kokee, ettei pysty tyydyttämään vai-
monsa elämän tarpeita riittävästi. Silloin traumaattisesta mie-
hestä tulee alistaja, luuseri ja syyttäjä. Vaimo puolestaan turhau-

tuu, jos hän ei saa mieheltä yk-
kösasemaa, johtajuutta ja rak-
kautta. Silloin vaimosta tulee 
nalkuttaja ja kritisoija. Seurauk-
sena on rakkaussuhteen kylme-
neminen ja hengellisen auktori-
teetin menettäminen. 
 
Kun puolisoilla on hyvä suhde 
Jeesukseen, he eivät odota toi-
siltaan sellaista, minkä vain Jee-

sus voi antaa. Pyhän Hengen voi-
telu rakentaa henkilökohtaista minuutta ja yhteistä elämää. On 
suuri siunaus ottaa Pyhä Henki mukaan jokaiseen tilanteeseen, 
sillä Hän antaa voitelun kaikkien ongelmien ratkaisuun. Hän aut-
taa saavuttamaan rakkauden, rauhan ja tyydytyksen kaikilla elä-
män tarpeiden alueella. 

  

Mies haluaa onnistua vai-
monsa ja perheensä tarpeit-
ten tyydyttäjänä ja johta-
jana rakkaudessa. Kun mies 
pyrkii tähän, vaimo rakas-
taa ja kunnioittaa häntä 
yhä lisää. Silloin vaimo luot-
taa päivittäisiä ratkaisuja 
miehen päätettäväksi. Pie-
net ristiriidat häviävät, kun 
tämä tavoite toteutuu. 
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Miehellä on luontaista johtajuuden voimaa enemmän kuin vai-
molla. Jos miehellä on liikaa traumoja, ne lannistavat hänet. Jos 
mies menettää uskon itseensä ja tulee luuseriksi, hän menettää 
vaimonsa kunnioituksen. Tämän vuoksi miehen tulee puhdistau-
tua ja rakentaa itselleen vahva suhde Jeesuksen kanssa. Jeesus 
on miehen tukena voimakkaasti perheen johtamisessa ja palve-
lemisessa. Isän rakkaudessa mies tulee olemaan johtaja anteek-
siantamuksessa, uskossa, kärsivällisyydessä, viisaudessa ja voite-
lussa. 

 
Vaimon täytyy saada kokea ehdotonta rakkautta omien tarpeit-
tensa esille tuomisessa. Hänen täytyy kokea, että hän on saanut 
anteeksi, on rakastettu ja hyväksytty, vaikka hän hetkellisesti 

käyttäytyisikin huonosti. Jokainen 
puoliso voittaa hetkellisiä rasi-
tuksia. Mutta avioliitto ei kestä 
jatkuvaa kielteisyyttä, kritiikkiä, 
moitetta, alas painamista, rak-
kauden / hyväksynnän ehdollis-
tamista kummankaan osapuo-
len taholta. 
 
Viisas vaimo ymmärtää oman ar-
vonsa ja merkityksen tunnevoi-
massaan. Miehelle on tärkeää 

kokea onnistumista aviomiehen 
tehtävässä. Tämä tarve täyttyy rakkauden ja tunneyhteyden ko-
kemisessa vaimon kanssa. Sydämeltään tyydytetty vaimo antaa 
luonnostaan paljon kiitosta ja arvostusta miehelleen. Molem-
pien kaipaukset ja tarpeet tulevat tyydytetyiksi. 
 
 
 
 
 

Rakastavat puolisot anta-
vat nopeasti anteeksi ja et-
sivät Jeesuksen sovittavan 
kosketuksen kaikkeen, 
missä on ollut vihollisen kiu-
saa. Vaikka mies on johta-
juudessaan ”vahvempi as-
tia”, hän on tunnevoimas-
saan ja herkkyydessään hei-
kompi astia. Tässä suh-
teessa nainen on vahvempi 
ja täydentää miestään.  
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Aviomiehen ja vaimon onnistumisen avainalueet: 
 
• Synnytä ehyt, syvä ja antautunut suhde Jeesukseen ja 

Isään Pyhässä Hengessä. Toteuta kuuliaisuutta Pyhän 
Hengen äänelle kaikessa. 
 

• Pyri olemaan ehdoton, herkkä, aito, todellinen ja pe-
räänantamaton uskossasi ja rakkaudessasi.  Säilytä uskol-
lisuus puolisoasi ja perhettäsi kohtaan. Toteuta johta-
juuttasi Isän rakkaudessa ja Pyhän Hengen ääntä kuun-
nellen. 

 
• Suojele ja puolusta puolisoasi ja perhettäsi ihmisten pai-

nostukselta ja vihollisen kiusauksilta omalla auktoriteetil-
lasi ja Pyhän Hengen voimalla. Ole ensimmäinen rakasta-
maan, uskomaan, antamaan ja pyytämään anteeksi.  

 
• Hylkää ja jätä nopeasti ja pysyvästi taakse kaikki louk-

kaantumiset, kärhämät, ristiriidat. Suuntaudu yhteyteen, 
rakkauteen, kunnioitukseen, yhteyteen, läheisyyteen, 
siunaukseen, yhteiseen tekemiseen ja Jumalan palvomi-
seen. 

 
• Etsi kaikissa tilanteissa Jeesuksen johdatusta ja voimaa 

oman perheen vahvistamiseksi. Tuo saamasi Pyhän Hen-
gen ilmoitus yhteisesti tutkittavaksi ja arvioitavaksi. 
Kuuntele kunnioittavasti ja tarkkaavaisesti, mitä puolisosi 
kokee tästä ilmoituksesta. 
 

• Etsikää yhteinen Pyhän Hengen todistus jokaiseen tärke-
ään päätökseen. Etsikää Pyhän Hengen läsnäoloa niin 
kauan että kuulette oikein. 
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Uudessa liitossa sekä mies että vaimo ovat Pyhän Hengen inspi-
raation vastaanottajia. Jeesus puhuu kummallekin samoja asi-
oita mutta eri tavalla ja eri näkökulmasta. Nämä täydentävät toi-
siaan. Kun puolisot tutkivat yhteistä johdatusta toisiaan ja Pyhää 
Henkeä kuunnellen, he löytävät totuuden. Pyhä henki osoittaa 
vaikutuksensa kautta, että molemmat tarvitsevat toistensa il-
mestystä löytääkseen totuuden. 
 
Vaikka molemmilla on sama ilmestyksen hengen vaikutus, yh-
teisten asioiden ratkaisemisessa vaimo odottaa aviomiehensä 

lopullista päätöstä ja johtajuutta. 
Tämä vapauttaa vaimon sellai-
sen johtajuuden kantamisesta, 
johon Jumala ei ole luonut 
häntä. 
 
Aviomiehen hengellinen johta-
juus syntyy ehdottomasta, her-
kästä, todellisesta ja peräänan-
tamattomasta uskosta ja rak-
kauden julistuksesta vaimoaan 
ja perhettään kohtaan. Aviomie-
hen tulee pysyä vahvana rakkau-
dessa ja uskossa. Hänen tulee 
olla ensimmäinen rakastamaan, 

uskomaan, antamaan ja pyytämään anteeksi. Todellinen johtaja 
hylkää ja jättää taakse kaikki loukkaantumiset, kärhämät, ristirii-
dat. Hän suuntautuu Pyhän Hengen ilmoitukseen, rakkauteen, 
kunnioitukseen, yhteyteen, läheisyyteen, siunaukseen sekä yh-
teiseen tekemiseen perheen hyväksi. 
 
Matt. 18:19-20: Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä keske-
nään sopii – sinfonia sopusoinnussa – mistä asiasta tahansa, että he sitä 
anovat, niin he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi 
tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskel-
länsä."  

Pyhän Hengen johtajuu-
dessa mies ja vaimo vapau-
tuvat minä itse persoonasta 
ja alkavat ajatella me yh-
dessä. Tässä on esikuvana 
Isän ja Jumalan pojan yh-
teys. Jeesus haluaa synnyt-
tää mahdollisimman ehyen 
yhteyden avioliitossa. Sil-
loin johdatus on ehyttä ja 
puolisoilla on yhteisen us-
kossa sopimisen suurin auk-
toriteetti siunausten vas-
taanottamiseksi ja pimey-
den karkottamiseksi. 
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Uskossa sopimisen kriittinen kohta on yhteisessä sopusoinnussa 
anominen. Mies ja vaimo tarvitsevat toistensa ehdottoman rak-
kauden ja kunnioituksen voidakseen liittyä ja yhtyä täydessä so-
pusoinnussa anomaan Jumalalta ratkaisuja. Molempien täytyy 
pystyä avoimesti kertomaan omia näkemyksiään ja tuntemuksi-
aan, jotta yhteinen sinfonia / sopusointu syntyy anomiseen. 
 
Vaimoilla ei ole tarve ymmärtää kaikkia yksityiskohtia, mutta 
tarve olla osallinen ja saada yhdessä sopia kaikesta. Vaimoilla on 

hämmästyttävän vahva intuitio, 
joka voi olla tarkempi johdatus 
kuin miehen looginen analyysi. 
 
Naisella ei ole samanlaista luon-
taista tarvetta johtaa kuin mie-
hellä. Mutta jos mies hylkää 
johtajuutensa avioliitossa, 
vaimo ottaa sen paikan, koska 
hän näkee johtajuuden puut-
teen suurena ongelmana. 

Vaimo kokee kuitenkin tällaisen aseman epämiellyttävänä, ah-
distavana ja liian raskaan. Seurauksena on myös, että vaimon 
väärä johtajuus turmelee auktoriteettijärjestyksen perheessä ja 
lapset tulevat turvattomiksi. 
 
Mies toimii loogisesti ja pyrkii ratkaisemaan kaiken myös ymmär-
ryksen kautta. Vaimo toimii intuitiivisesti ja saattaa nähdä oikean 
ratkaisun nopeammin. Tämän vuoksi mies tekee viisaasti, kun 
kuulee kaikessa vaimoaan, niin kuin Aabraham teki.  
 
Avioliitosta tulee sekä miehelle että vaimolle Jeesuksen palvelu-
tehtävä, jossa mies ja vaimo löytävät Isän rakkauden kautta tois-
tensa sydämissä turvapaikan, herkässä ja hellässä syväkiintymys-

Hengellisessä maailmassa 
miehen ja vaimon johtajuus 
ja auktoriteetti ovat yhtä 
suuret ja yhtyvät yhdeksi 
täydelliseksi auktoriteetiksi 
Jumalan suunnitelman to-
teuttajaksi, koska heistä on 
tullut yksi liha ja heidän 
henkensä ovat sulautuneet 
Pyhään Henkeen. 
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suhteessa. Samalla kumpikin löytää oman vapauden, oman voi-
telun, yhteisen voitelun ja palvelutyön. Tämä toteutuu sopusoin-
nussa, kun puolisot kunnioittavat ja rakastavat Jumalan vaiku-
tusta ja suunnitelmaa toisissaan. 
 
Pyhä Henki johtaa kumppanit palvelemaan yhteistä avioliiton 
suunnitelmaa. Samalla Jeesus johtaa osapuolet täyttämään 
kumppaninsa kaikki fyysiset, aineelliset, sielulliset ja hengelliset 
tarpeet yltäkylläisesti. Tällainen avioliitto on Taivasta maan 
päällä! 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
17. Kiihkeä rakkauden yhteys avioliitossa 
 
Jumalan rakkaus meitä kohtaan on kiihkeää ja tulista. Vain trau-
maattinen ja valheessa elävä sielu ei ymmärrä eikä voi kokea sitä. 
Avioliiton jumalallinen viritys on kiihkeä rakkaussuhde, joka tar-
koittaa jatkuvaa ja kiihkeää odotusta rakastetun kohtaamiseen. 
Pyhä Henki on valmis sytyttämään puolisoiden sydämet joka 
päivä kiihkeään rakkauden yhteyteen puolison kanssa. 
 
Nyt emme puhu sielullisten / fyysisten himojen / halujen / vaati-
muksen tms. vaikuttamasta sielun kiihkosta, vaan Pyhän Hengen 
vaikuttamasta uudesta hengen tilasta. Puhumme Jumalan rak-
kauden, Jumalan ilmestyksen ja Jumalan uskon hallitsemasta 
kirkkaudesta sydämissä. Me puhumme Hengen hedelmästä sie-
luissa, jolloin sisimpää hallitsee rakkaus, ilo, rauha, ystävällisyys, 
usko, kärsivällisyys, pitkämielisyys ja itsensä hillitseminen. Tälle 
perustalle Pyhä Henki sytyttää tulisen rakkaussuhteen myös 
avioliitossa. 
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Pyhä Henki johtaa aviopuolisot kiihkeään rakkaudessa kohtaami-
seen ja palvelemiseen. Sielun kiihko ilman Pyhää Henkeä kylme-

nee nopeasti mutta Pyhän Hen-
gen johtama kiihkeä rakkaus saa 
voimansa Isän rakkauden kaikki-
valtiudesta. Avioliitossa Pyhä 
Henki voi tietysti inspiroida ja 
sulautua miehen ja vaimon kiih-
keään yhteyteen myös seksuaa-
lisesti. Näin varmasti tapahtui, 
kun Aabraham ja Saara saivat 
voiman suvun jatkamiseen. 
 
Hehkuvan rakkaussuhteen siu-
naus on siinä, että kumppanit 
antavat toisilleen ja vastaanot-
tavat toisiltaan yhä syvempää ja 
avoimempaa yhteyttä. He pys-

tyvät yhä vapaampaan tunneilmaisuun ja toistensa huomioimi-
seen hellyydessä. Rakkaussuhde ja yhteenkuuluvaisuus syvenee. 
Luottamus toisiinsa kasvaa. Vakuuttuneisuus yhteyden siunauk-
sista lisääntyy. Kiihkeä rakkaus ja yhteyteen sulautuminen hallit-
see rakkaussuhdetta, koska jokainen kohtaaminen on uusi siu-
naus, täyttymys, ilon ja kiitollisuuden aihe. 
 
Kun Isän äärimmäinen rakkauden myötätunto (splankizomai) 
peittää aviopuolisot, heidän ylleen tulee laskeutumaan Jeesuk-
sen kirkkauden säteilevä hehku. Tässä Pyhän Hengen tulen läs-
näolossa sairaat alkavat parantua, demonit pakenevat, Pyhä 
Henki täyttää ihmisiä kirkkaudellaan, usko vahvistuu, ilmestyk-
sen henki vaikuttaa, Jumalan usko nousee ja Jumalan valtakunta 
ilmestyy maan päälle. Jumala on valmistanut erityisen säteilevän 
hehkun Hänen kiihkeässä rakkaudessaan eläville ja palveleville 
aviopuolisoille. 
 

Avioliiton yhteyden huikein 
manifestaatio on kiihkeä 
odotus Pyhässä Hengessä. 
Silloin kumppaneilla on täy-
dellinen hengellinen vapaus 
antautua toistensa lähei-
syyteen ilman pelkoa ja luk-
koja. Jumalan Isän rakkaus 
haluaa tulla siunaavana pil-
venä jokaisen aviopuolison 
ylle kaikkein hellimpänäkin 
hetkenä. Tällaisessa pil-
vessä elävä avioliitto on 
määrätty menestymään, 
kestämään ja saavutta-
maan suuria tuloksia. 
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Ap. t. 5:13-16: Eikä muista kukaan uskaltanut heihin liittyä, mutta kansa piti 
heitä suuressa kunniassa. Ja yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat Her-
raan, sekä miehiä että naisia suuret joukot. Kannettiinpa sairaita kaduillekin 
ja pantiin vuoteille ja paareille, että Pietarin yllä oleva kirkkauden varjo 
(skia) hänen kulkiessaan peittäisi säteilevällä hehkullaan (episkiazo) jonkun 
heistä. Myöskin kaupungeista Jerusalemin ympäriltä tuli paljon kansaa, ja 
he toivat sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia, ja ne kaikki tulivat pa-
rannetuiksi.  
 
Pyhä Henki sulauttaa miehen ja vaimon hengen yhteiseen suun-
nitelmaan ja voiteluun Isän rakkaudessa. Molemmilla puolisoilla 
on omat lahjansa ja voitelunsa ja Herra yhdistää ne toteutta-
maan menestyksellisesti yhteistä palvelutyötä. Rakkauden yh-
teydessä puolisot löytävät oman paikkansa ja täydentävät toisi-

aan yliluonnollisella tavalla. He 
haluavat menestyä yhdessä eikä 
erikseen. 
 
Kaikki uudet siunaukset saavat 
alkunsa Jumalan Isän rakkauden 
läsnäolossa. Kun rakkaus vallit-
see avioliitossa sen luonnolli-
sena hedelmänä ovat esimer-
kiksi terveet lapset. Rakkaudelli-
sen avioliiton hengellisenä he-
delmänä ovat myös Jumalan uu-
destisynnyttävän ja parantavan 
voiman virtaaminen. Silloin elä-

män ja palvelutyön hedelmänä tulee myös hengellisiä lapsia. Pa-
rantava voitelu virtaa ja eheyttää särjetyt sydämet, parantaa sai-
raat ja vapauttaa vangitut. 

 
Kiihkeässä rakkaussuhteessa Pyhän Hengen voitelu peittää mo-
lemmat puolisot. Kumpikin näkee, tuntee ja kokee Jeesuksen to-

Avioliiton tarkoituksen to-
teuttaminen tulee mahdol-
liseksi vain yhteiseen voite-
luun sulautumisen kautta. 
Siihen Jumala on asettanut 
kaikkein suurimman aukto-
riteettinsa ja siunauksensa. 
Mitä tahansa kaksi yhdessä 
sopii, että he pyytävät sitä 
Herralta, Hän antaa sen. Yh-
teyden ylle tulee suurin 
mahdollinen Pyhän Hengen 
voitelu ja hengellinen auk-
toriteetti. 
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dellisuutta toisissaan. Tietoisuus Jeesuksen todellisuudesta mää-
rittelee puolisoiden suhteen toisiinsa. Silloin puolisot rakastavat, 
kunnioittavat ja nostavat esiin toisissaan Jumalan suunnitelmia. 

 
Aviopuolisoiden hengen yhteys Jeesukseen estää kaikki väärät 
omistus- ja alistamispyrkimykset. Kun puolisot sulautuvat rak-
kaudessa, aikuisuudessa ja hengellisessä kasvussa toisiinsa, he 
tulevat yhdeksi lihaksi ja näkevät elämänsä yhteisenä eikä erilli-
senä. Pyhän Hengen voitelu kasvattaa molempia yhä lähem-
mäksi Jeesusta. Avioliitto tulee rakkaussuhteeksi, jossa puolisot 
palvelevat samalla toisiaan Pyhän Hengen inspiraatiossa. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 

 
18. Aviopuolisot toistensa sielunhoitajina 
 
Aviopuolisot voivat olla ja heidän tuleekin olla toisilleen sielun-
hoitajia, koska he jakavat koko elämänsä intiimeimmät alueet 
toisilleen. Jumalan tarkoittama liitto on myös sielunhoitoyhteys, 
jossa puolisot rakkaudessa hoitavat toistensa henkeä, sielua ja 
fyysistä ruumista. Heillä on Pyhän Hengen voitelu toinen tois-
tensa huolenpidossa. Puolisot palvovat yhdessä samaa Jumalaa, 
joka siunaa kumpaakin erikseen ja yhdessä. 
 
Henkilökohtaisissa ja vaikeissa parantumisen tilanteissa tarvi-
taan ulkopuolista apua ja uskon voimaa. Mahdollisuuksien mu-
kaan tulee molempien puolisoiden olla läsnä näissä keskustelu-
tilanteissa. Molemmat puolisot saavat lisää ilmestystä omaan ja 
puolisonsa elämään. Siitä syntyy syvenevän luottamuksen ja rak-
kauden voima. 

 
Hengellisesti ajattelevat aviopuolisot eivät odota kumppaniltaan 
sellaista, minkä vain Jumala voi antaa. He etsivät Jumalaa ensisi-
jaisesti omaa kasvuaan ja muuttumistaan varten eivätkä toisen 
ongelmien käsittelemiseksi.  
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Pyhä Henki antaa puolisoille itsenäisen suhteen Jumalaan, oman 
voitelun, mutta rakentaa puolisoiden ominaisuuksista yhteisen 
suunnitelman sydänten rakkausliitossa. Jumalalle antautuneet 
puolisot näkevät avioliiton suhteena, jossa molemmat puolisot 

jakavat ja vastaanottavat siunauk-
sia. He näkevät avioliittonsa yh-
teisenä uutena elämänä Pyhän 
Hengen voimassa. Tästä siu-
nauksesta saavat osansa omat 
lapset ja ihmiset, joita he yh-
dessä palvelevat. 
 
Sekä mies että vaimo pääsevät 
kumppaninsa sydämeen vain va-
paaehtoisen antautumisen ja 
avautumisen kautta. Kahden-
keskisissä sielunhoitotilanteissa 

kumppanit saavat avautua kaikilla elämänsä alueilla toisilleen. 
Tämä intiimiyhteys rakkaudessa ja luottamuksessa on avioliiton 
suurin vahvuus ja turvapaikka. 
 
Puolisoiden sydämen särkyminen paljastuu viimeistään seksuaa-
lisen yhteyden alueella. Traumaattinen puoliso ajattelee, että 
hyvä seksi tyydyttää hänet ja pitää avioliiton koossa. Tämä on 
väärä odotus. Rakkauden ja syväkiintymyssuhteen Pyhässä Hen-
gessä tulee hallita ja aktivoida seksuaalista elämää. Seksuaalinen 
yhteys on tärkeä ja siunattu osa yhteyttä, mutta sitä ei saa aset-
taa johtamaan avioyhteyttä. Seksuaalinen yhteys ilman kiihkeää 
rakkauden yhteyttä on epätyydyttävää. 
 
Jeesus on aviopuolisoitten pelastaja, parantaja ja vapauttaja 
myös seksuaalisessa kosketuksessa. Seksuaalinen yhteys Pyhän 

Sekä mies että vaimo pääse-
vät kumppaninsa sydämeen 
vapaaehtoisen antautumi-
sen ja avautumisen kautta. 
Kahdenkeskisissä sielunhoi-
totilanteissa kumppanit 
saavat avautua kaikilla elä-
mänsä alueilla toisilleen. 
Tämä intiimiyhteys rakkau-
dessa ja luottamuksessa on 
avioliiton suurin vahvuus ja 
turvapaikka. 
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Hengen pilven suojassa on Jumalan suuri siunaus ihmisten elä-
mään tällä alueella. Rakkaus on Jumalasta ja se vapautuu vain 
totuudessa ja aitoudessa.  
 
Avioliiton ulkopuolisella sielunhoidolla on rajat, joita ei tule ylit-
tää. On avioliiton sisäistä intimiteettiä, jota ei tule jakaa ulkopuo-
lisille sielunhoitajille muuten kuin aivan välttämättömissä kriisi-
tilanteissa. Tavoitteena tulee aina olla puolisoiden yhteyden ra-
kentaminen eikä yksilöllinen rakentaminen. Yksilöllisen "uuden 
Jumalan suunnitelman" rakentaminen sielunhoidossa vain toi-
sen osapuolen kanssa on vihollisen juoni, joka särkee avioliiton 
ennen pitkää. 

 
Aviopuolisot kasvavat yhdessä ja joutuvat luonnostaan kohtaa-
maan omia ja toisen kasvukipuja. Tämä kuuluu Jumalan tarkoit-
tamaan avioliittoon. Yhteisen sielunhoidollisen keskustelun tu-

lee muodostua keskinäistä yh-
teyttä vahvistavaksi rakkauden 
palvelutyöksi. Jokainen riita, 
joka uhkaa syttyä sielunhoitoti-
lanteen takia tulee välittömästi 
sammuttaa Jeesuksen nimessä. 
 
Keskinäisen sielunhoitokeskus-
telun kautta aviopuolisot tulevat 
tuntemaan ja ymmärtämään toi-
sensa yhä syvemmin. He tunnis-
tavat toistensa kaipaukset, mo-
tiivit, vahvuudet ja heikkoudet. 
Tältä pohjalta lähtee suurin rak-

kaus, yhteys, toisensa kunnioittaminen ja palveleminen. 
 
Rakkaus on Jumalasta. Rakkaus voi toimia vain totuudessa, ai-
toudessa, avoimuudessa, herkkyydessä ja läheisyydessä. Jokai-

Avioliitossa on sellaisia ky-
symyksiä, joita täytyy käsi-
tellä kahden kesken. Sitten 
on sellaisia asioita, joihin 
tarvitaan ystävien / Juma-
lan palvelijoiden tukea ja 
yhteyttä. Sitten on kummal-
lekin puolisolle yksilöllinen 
kohtaaminen Jeesuksen ja 
Isän kanssa, jossa oman elä-
män haavat ja traumat sy-
vimmällä tavalla parantu-
vat. 
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nen aviopuoliso etsii kumppaninsa todellista sisintä ja ihmi-
syyttä. Kun puolisot löytävät toistensa sisimmän Pyhän Hengen 
voitelussa, äärimmäinen rakkauden myötätunto vapautuu 
heissä. Pyhä Henki liittää heidät Jumalan Isän sydämen näkö-
alaan kumppaniaan kohtaan. Silloin avioliitto on saavuttanut Ju-
malan siunauksen ja päämäärän yhteyden alueella. 
 
Jumalan rakkauden laki etsii totuutta salatuimpaan saakka. Puo-
lisoiden sydämet etsivät yhä syvempää yhteyttä kumppaniinsa. 
Rakkaus etsii yhä suurempaa ja siunatumpaa turvapaikkaa ja 
oman rakkauden kohdetta. Tämä johtaa sisäisen parantumisen 

prosessiin. Sielun traumojen 
paljastuminen ei ole ongelma 
vaan Jumalan tahto. Kätketyt 
ongelmat ovat yhteyden este.  
 
Kohtaa siis omat ja puolisosi 
traumat Isän rakkaudessa ja us-
kon voimassa. Pyhä Henki on 
nostanut ne esiin sitä varten, 
että ne poistetaan. Jeesus on 

läsnä ja tulee eheyttämään jokai-
sen avioliiton, koska Hän tuli sitomaan sydämeltään särjettyjä. 
Pyhä Henki tulee johtamaan tätä prosessia täyteen voittoon asti. 

 
Avioliiton rakentamisessa ja toteuttamisessa kummankin on 
mentävä “ahtaan portin” lävitse. Puolisoiden täytyy luopua yksi-
näisyydestä ja orpouden traumasta ja sulautua toisen erilaisen 
ihmisen elämään rakkaudessa, kunnioituksessa ja läheisyydessä. 
 
Jeesuksen pelastustyö ja Pyhän Hengen voitelu tekevät mahdol-
liseksi syväparantumisen ja äärimmäisen tyydyttävän syväkiinty-
myssuhteen. Orvon sielun addiktiot ja häiriöt poistuvat ja tilalle 
tulee Isän rakkauden täyteys ja elämän todellinen sisältö. 
 

Puolisoiden on välttämä-
töntä pystyä luovuttamaan 
pois omia traumaattisia tar-
peita, omia “loukkaamatto-
mia oikeuksia” tai muita yh-
teyttä estäviä hinkuja ja ha-
luja. Uusi yhteinen elämä on 
niin rikasta, arvokasta ja 
tyydyttävää, että kaikki 
muu roska saa palaa pois. 
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SISÄLLYSLUETTELO 
 
19. Turvattomuuden, häpeän ja hylkäämisen voittaminen  
 
Jumala loi tarkoituksella miehen ja naisen erilaisiksi, jotta he eri-
laisuudessaan yhteen liittyneinä löytävät yhteisen vahvuuden 
kohdata elämää, palvella Jumalaa ja voittaa pimeys. Jumala loi 
mieheen ja naiseen erilaisia tarpeita, joita toinen sukupuoli pys-
tyy omalla varustuksellaan tyydyttämään. Aviopuolisoiden erilai-
set hengelliset ja luonnolliset tarvealueet eivät ole traumaattisia, 
vaan Jumalan valmistamia yhteyden tyydyttämisen alueita, 
joista tulee avioliiton suurimmat siunaukset. 

 
Hengellisellä ihmisellä on tarvealueita, joita vain Jeesus, Isä ja 
Pyhä Henki pystyvät tyydyttämään. Puolisoiden tulee palvella 
ennen kaikkea toisiaan sillä voitelulla, joka heillä on. Avioliitto on 

Jumalan hienoin suunnitelma, 
jossa yhtyy miehen ja naisen 
tarpeiden tyydyttäminen Juma-
lan Isän rakkauden ja yhteyden 
suunnitelmaan sekä kaikkein 
suurimpaan hengelliseen siu-
naukseen ja voiteluun. 
 
Miehellä ja naisella on paljon 
samoja tarvealueita. Mutta 
kummallakin on jokin vajaus, 
jota toisen osapuolen vahvuus 
täyttää siunatulla tavalla. Vai-

molla on tunneälyä, tunneherk-
kyyttä ja tunnevoimaa enemmän kuin miehellä. Miehellä on loo-
gista ajattelua ja analyysikykyä enemmän kuin vaimolla, mutta 
hän tarvitsee menestyäkseen vaimon tunnevoimasta tulevaa tu-
kea 

 

Ehdottoman hyväksynnän 
ja syvän rakkauden myötä-
tunnon jatkuva kokeminen 
on suurin yhteyden voima. 
Se poistaa yksinäisyyden, 
hylkäämisen, häpeän, kil-
pailun, vertailun ja kaikki 
muut pienemmät ongelmat. 
Se synnyttää vahvan uskon, 
yhteyden ja perustuksen ot-
taa riskejä ja käynnistää uu-
sia hankkeita elämässä Py-
hän Hengen voitelussa. 
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Miehellä on johtamisen voimaa ja suurempi johtajuuden tarve 
kuin vaimolla. Vaimolla on suuri tarve olla kaikessa mukana yh-
dessä ja hieno kyky sulauttaa oma auktoriteettinsa rakkauden 
yhteydessä yhteisiin tavoitteisiin, sopimuksiin ja rukoukseen. 
Nämä ovat Jumalan asettamia tarpeita. Naisen tunnevoima ja 
hellyys tyydyttää miehen. Miehen johtajuusvoima ja auktori-
teetti rakkaudessa ja huolenpidossa tyydyttää vaimon syvimmät 
turvallisuuden tarpeet. Kun mies ja vaimo ymmärtävät oman 
osuutensa, he voivat asettua oikealla paikalleen ja löytää yhtey-
tensä kautta täyden tyydytyksen ja rauhan. 
 
Jokaisella ihmisellä on syvä yhteyden ja turvallisuuden kokemi-
sen tarve. Aviopuolisoilla on suuret odotukset tämän kokemi-
seen avioliitossa.  Tämän vuoksi Pyhä Henki nostaa esiin syviä 
turvattomuustraumoja sekä miehen että vaimon elämässä. Tätä 

ei tule ihmetellä tai pelätä. Puoli-
soiden tulee asettua Pyhän Hen-
gen ilmestyksessä ja Isän rak-
kaudessa purkamaan näitä trau-
moja.  
 
Ehdottoman hyväksynnän ja sy-
vän rakkauden myötätunnon 
jatkuva kokeminen on suurin yh-
teyden voima. Se poistaa yksi-
näisyyden, hylkäämisen, hä-
peän, kilpailun, vertailun ja 
kaikki muut pienemmät ongel-
mat. Se synnyttää vahvan uskon, 

yhteyden ja perustuksen ottaa riskejä ja käynnistää uusia hank-
keita elämässä Pyhän Hengen voitelussa. 

 
Avioliiton ainutlaatuinen mahdollisuus on synnyttää hengen, sie-
lun ja fyysisen ruumiin intiimi yhteys. Tämän kautta puolisoiden 

Turvattomuustrauma ai-
heuttaa tunnelukkoja, pel-
koja, kontrollia, epäilyksiä, 
mustasukkaisuutta ja muita 
häiriöitä. Täydellinen rak-
kaus, huolenpito, uskolli-
suus ja avoimuus aviolii-
tossa parantavat turvatto-
muustraumaa. Tärkeä 
sääntö on, että luottamusta 
ei saa rikkoa, jos turvatto-
muus on merkittävä sielun 
vamma jommallakummalla 
osapuolella. 
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identiteetti vahvistuu ja eheytyy. Heille tulee myönteinen ja nos-
tava tietoisuus omasta erityisestä asemasta, oikeudesta, merki-
tyksestä kumppanin elämässä. He haluavat jakaa kaiken elämän 
yhdessä. He unelmoivat, suunnittelevat, panostavat ja toteutta-
vat yhdessä. He myös puolustavat yhdessä toisiaan ja yhteistä 
suunnitelmaansa. 
 
Avioliiton siunattu lisäväri on kumppanin ainutlaatuisen persoo-
nallisuuden ja siihen liittyvien kaipausten ja tarpeiden tunnista-
minen, kuunteleminen, ehdoton kunnioittaminen / hyväksymi-
nen, täyttäminen Isän rakkaudessa: ”Erilaisuus on suuri siunaus 

ja innostumisen aihe!” Valloit-
tava alue on vapaus ilmaista kät-
kettyjä kaipauksia tunteiden, yh-
teyden ja koko elämän alueilla. 
Ilmaisemattomat kaipaukset / 
tarpeet synnyttävät yhteyteen 
pettymistä, turhautumista, kat-
keroitumista. 
 
Hellyyden ja läheisyyden tarve 
on suurempi kuin ihmiset uskal-
tavat tunnustaa. Tämä tarve on 
suurempi kuin seksuaaliset tar-

peet. Hellyyden ja hyväksynnän turvallisessa ympäristössä voi-
daan seksuaaliset tarpeet parhaiten tyydyttää. Hellässä ja lähei-
sessä kohtaamisessa puolisot voivat avautua Pyhän Hengen pa-
rantavan, vapauttavan ja uudistavan voiman kosketukseen. Siinä 
kokemisessa ihmisen seksuaalisuus pystyy avautumaan sellai-
sella tavalla, joka tekee seksin harjoittamisen todella tyydyttä-
väksi.  
 
Traumaattinen sielu kytkee hellyyden ja läheisyyden seksuaali-
suuteen oman haavoittumisensa takia. Tämä kytkentä johtaa 

Tuen, rohkaisun, kannustuk-
sen, kiitoksen ja menestyk-
sen tarve on molemminpuo-
linen. Vaimo tarvitsee kii-
tosta esim. kampaukses-
taan ja ruuan laittamisesta. 
Mies tarvitsee kiitosta per-
heen tarpeitten huolehtimi-
sesta. Vaimo tarvitsee kii-
tosta autonrenkaiden vaih-
dossa avustamisesta, mies 
tarvitsee kiitosta siivouk-
sessa avustamisesta jne. 
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suhteen heikkenemiseen ja tilalle tulee herkästi himojen painos-
tus. Himojen inspiroima seksin harjoittaminen tekee seksistä ja 
kumppanista vastenmielisen ennen pitkää. Rakkauden ja hellyy-
den tulee hallita kaikkea avioliitossa.  
 
Hylkää rutiini ja tehkää avioelämästänne seikkailua. Etsikää yh-
teisiä ja turvallisia seikkailukokemuksia herkässä rakkaudessa 
päivittäin. Löytäkää toisissanne kiinnostava / herkkä / täyttymyk-

sen tuova tunneihminen. Löytä-
kää toistenne sydänten turva-
paikka ja täydellinen elämän 
tyydytys ja rauha. 
 
Terveessä ihmissuhteessa ihmi-
sen tunne-elämä etenee aina 
kohti syvempää tuntemista ja 
kohtaamista. Parisuhde alkaa 
ihastumisesta, josta voi tulla ra-
kastuminen. Rakastumisen tulee 
johtaa syväkiintymyssuhtee-
seen, jossa ilmestyy keskinäinen 

yhteenkuuluvaisuuden tietoisuus. 
Tämä yhteys on korkeampi hengen ja sielun yhteenkuuluvaisuus 
kuin pelkkä sielullinen tunne. Syväkiintymyssuhde avautuu syväl-
lisimmen jumalasuhteen kautta. Se on hengen kautta vaikutta-
vaa yhteisen elämän ja suunnitelman tietoisuutta ja toteutta-
mista, jossa Pyhä Henki on mukana. 
 
Jeesus haluaa siunata jokaisen avioliiton yliluonnollisella syvä-
kiintymyssuhteella. Reitti siihen on pitkäaikainen ja huumaava 
rakastumisen ja elämän vuorovaikutus. Syväkiintymyssuhde 
avioliitossa on Pyhän Hengen vaikuttama uusi hengen tila. Suh-
detta hallitsee tietoisuus yhdeksi lihaksi tulemisesta. Tässä tie-
toisuudessa Pyhä Henki voi avata uusia Hengen toimintatapoja 
esimerkiksi ilmestyksen hengen alueella.  

Ilmaisemattomat ja tyydyt-
tämättömät seksuaaliset 
tarpeet ovat salakavala 
ansa, jonka kautta viholli-
nen pääsee tunkeutumaan 
avioyhteyteen. Täydellinen 
avoimuus omien seksuaalis-
ten tarpeiden ilmaisussa ja 
hellä pyrkimys toisen tar-
peitten tyydyttämiseen rak-
kauden turvassa antaa ver-
taansa vailla olevan yhteen-
kuuluvuuden tunteen. 
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Jumalan ja ihmisen välisessä suhteessa on intiimi alue, jota ihmi-

nen ei voi jakaa toiselle ihmiselle. 
Se on Jumalan ja Hänen poi-
kansa / tyttärensä välinen ainut-
laatuinen yhteyden alue, jota 
Pyhä Henki vartioi. Samoin avio-
yhteydessä on intimiteettialue, 
joka ei kuulu sukulaisille, ystä-
ville, vanhimmistolle, pasto-
reille, terapeuteille, vaan se on 
erotettu ja pyhitetty avioyhtey-
den toteuttamista varten.  
 
Avioliitossa on asioita, joita ei 
kenenkään muun kuin Jeesuk-
sen tule tietää. Tämä on intiimin 
suhteen laki, jonka Jumala on 

asettanut myös avioliittoon. Tä-
män lain noudattaminen antaa puolisoille maksimaalisen turval-
lisuuden ilmaista tunne-elämänsä herkimpiä alueita yhteiseksi 
siunaukseksi. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
20. Orpouden / yksinäisyyden trauman voittaminen 
 
Orpouden / yksinäisyyden trauma tekee ihmisestä sydänten yh-
teyteen kykenemättömän. Siinä sielu kätkeytyy omaan vanki-
laansa, johon hän ei päästä muita. Hän ei myöskään tule ulos 
omasta vankilastaan vaan elää omaehtoisesti ja irrallisena. Hän 
ei kykene vastaanottamaan tunneilmaisuja eikä osoittamaan 
tunteitaan. Suhdekeskeinen elämä on hänelle vierasta.  
 

Jeesus on aviopuolisoitten 
pelastaja, parantaja ja va-
pauttaja myös seksuaali-
sessa kosketuksessa. Seksu-
aalinen yhteys Pyhän Hen-
gen pilven suojassa on Ju-
malan suurin siunaus ihmis-
ten elämään tällä alueella. 
Sulje kumppanisi rakkautesi 
hellään ja intiimiin koske-
tukseen samalla kun olet 
tietoinen Pyhän Hengen läs-
näolosta ja kosketuksesta. 
Tässä on Jumalan valtakun-
nan hallitsema seksuaali-
suus. 
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Syvä orpouden trauma saattaa tulla vaikeasti voitettavaksi es-
teeksi avioliitossa. Kysymys on sydämen kovuudesta, jonka 
vuoksi Mooseskin salli ihmisten erota toisistaan. Jeesus kuvasi 
tällaisia ihmisiä avioliittoon kelpaamattomiksi. 
 
Syvälle orpouden / yksinäisyyden traumalle on annettu moderni 
nimi ”narsismi”. Useimmat eivät kuitenkaan käsitä sen yhteyttä 
sielun orpouteen. Tämän trauman tunnusmerkit ovat lukuisat: 
itsekeskeisyys, tunnekylmyys, kielteisyys, vihamielisyys, hylkää-
minen, syyttäminen, sulkeutuminen, etääntyminen ja torjunta 
jne.  
 
Orpouden trauman hallitsemassa särkyneessä sydämessä on 
”100 painonappia”, joista pelkästään yhtä painamalla koko la-

taus saattaa räjähtää. Kysymys 
on sisäisestä demonisaatiosta, 
jossa vaikuttavat muun muassa 
pelko, syyllisyys, hylkääminen, 
viha, haureus, valhe, petos, tuo-
mio, häpeä, yksinäisyys ja tur-
vattomuus.  
 
Orpouden traumasta parantu-
minen voi tapahtua vain Jeesuk-
sen vastaanottamisen ja Pyhän 
Hengen vaikutukseen antautu-
misen kautta. Yleensä siihen tar-
vitaan erityisiä vapauttamis- ja 

sielunhoitokeskusteluja, joissa Pyhä Henki johtaa kerros kerrok-
selta täyteen vapauteen. 
 
Orpouden trauman parantuminen tapahtuu rakkaussuhteen 
kautta Jeesusta ja Isää kohtaan. Kun puolisot janoavat Pyhää 
Henkeä, Jeesus ilmestyy ja parantaa särkyneen sydämen. Tämä 
elämäntapa johtaa Jumalan valtakunnan täydellisiin siunauksiin. 

Sielun orpous on suurin Ju-
malasta eroon harhautumi-
sen tuho. Siksi Jeesuksen 
päämäärä on sitoa sydä-
meltään särjetyt orvot ja 
johtaa heidät Jumalan Isän 
rakkauden tuntemiseen ja 
yhteyteen. Jokaisessa avio-
liitossa tai avioliiton suun-
nittelemisessa orpouden 
trauma voi olla kynnyskysy-
mys. Siksi Jeesuksen vas-
taanottaminen on avioliiton 
perustus ja pelastus. 
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Puolisot löytävät oman minuutensa ja löytävät toisensa niin, että 
avioliitosta tulee Taivasta maan päälle. 
 
Rakkaussuhteessa Isään ja aviokumppaniin orvon turmeltunut 
ego häviää ja tilalle tulee rakastetuksi pojaksi / tyttäreksi otetun 
minuus. Pyhä Henki opettaa suhdekeskeisen elämäntavan Juma-
lan ja ihmisten kanssa. Pyhä Henki synnyttää syväkiintymyssuh-
teen Jumalan kanssa. Tästä seuraa syväkiintymyssuhdekyky puo-
lison ja lasten kanssa. Silloin puolisot pystyvät kohtaamaan avio-
liiton haasteet traumatisoitumatta ja ahdistumatta. Rakkaus ei 
sammu eikä häviä vaan säilyttää ja rakentaa avioliittoa Pyhän 
Hengen voitelussa kohti syvempää eheyttä, suurempaa voima ja 
siunausta. 
 
Ef. 5:25-32: Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seu-
rakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdis-
taen sen, vedellä pesten, sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kir-
kastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta 
sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Samalla tavoin tulee myös mies-
ten rakastaa vaimojansa niinkuin omia ruumiitaan; joka rakastaa vaimo-
ansa, hän rakastaa itseänsä. Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa 
lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin Kristuskin seurakuntaa, 
sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä.  "Sen tähden mies luopukoon 
isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi 
lihaksi." Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. 
 
Pyhällä Hengellä voideltu mies pyhittää vaimonsa (erottaa avio-
liittoon) julistamalla Jeesuksen pelastusta, anteeksiantamusta, 
Pyhän Hengen voimaa. Uskonnollinen nuhtelu ”sanan kautta” 
lain ja tuomion hengessä ei kuulu rakkaussuhteeseen. Miehen ja 
vaimon itsenäistyminen / vapautuminen suvun ja sukuhenkien 
orjuudesta on edellytys sille, että mies ja nainen voivat liittyä toi-
siinsa ja käynnistää uuden suunnitelman Jumalan kanssa. 
 
Jeesuksen ja seurakunnan salaisuus on suuri. Se tulee ilmesty-
mään vasta Taivaassa. Kukaan ei tiedä vielä, miten Jeesus ja Hä-
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nen seurakuntansa tulevat lopulta liittymään toisiinsa. Me nä-
emme jo avioliiton salaisuuden ilmestymistä tässä maailmassa, 
mutta täyttymyksen ajan herätyksessä tulee esiin avioliiton suu-
rin kirkkaus. Jo nyt me näemme kuinka aviopuolisot liittyvät toi-
siinsa Pyhän Hengen tulessa ja voimassa ja saavat siunauksen 
avioliitolleen. 
 
Ef. 5:33: Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niin-
kuin itseänsä; mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä. 
 
Jumalaa tulee rakastaa enemmän kuin aviopuolisoa, sillä sen 
kautta ihminen saa kyvyn rakastaa itseään ja aviopuolisoaan. 

Jeesus upottaa rakkauteensa ja 
antaa voiman ja viisauden rakas-
taa lähimmäistään eli puoliso-
aan. Näe puolisossasi hyvät puo-
let, vahvista niitä, iloitse niistä. 
Peitä heikkoudet ja kielteisyydet 
uskollasi ja rakkaudellasi. Julista 
Pyhän Hengen uudistavaa kos-
ketusta ennen kaikkea puolisosi 
hyväksi. 
 
Pyhä Henki antaa voiman rakas-
taa, antaa anteeksi, antaa kun-
nioituksen, hellyyden, hyvyy-
den, siunauksen Rakkaussuh-
teen tarkoitus on antaa kump-

panille ehdoton, pysyvä, äärim-
mäisen hellä, hyvä, kunnioittava ja rakastava turvapaikka. Tässä 
turvapaikassa ilmestyy Jeesus ja Isä yliluonnollisessa voimassa. 
Siinä on Jumalan valtakunnan suurin ilmestys, voima, auktori-
teetti ja siunaukset (Ps. 133). 
 

Kun syvä rakkauden ja kiin-
tymyksen turvapaikka tulee 
molemmille puolisoille kum-
pikaan ei halua särkeä sitä 
herkkää ja ihanaa Pyhän 
Hengen rakkautta, jossa 
puolisoiden rakkaus yhtyy 
toisiinsa. Silloin ei voi tulla 
mieleenkään loukata tai 
ajatella / puhua / tehdä mi-
tään pahaa toiselle. Syvä-
kiintymyssuhde rakkau-
dessa sitoo kaiken elämän 
yhteiseksi suunnitelmaksi 
vapaudessa, joka on Pyhän 
Hengen voitelun suoja kaik-
kea eksymistä vastaan.  
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Avioliiton yksi suurimpia tehtäviä on orpouden ja yksinäisyyden 
trauman ja kirouksen poistaminen puolisoiden elämästä. Pyhä 
Henki vapauttaa ja puhdistaa siihen liittyvästä demonisaatiosta. 
Jeesus toteuttaa uuden luomistyön, jonka kautta puolisoille tu-
lee kyky täyttää toistensa tarpeet ja vastaanottaa puolisoltaan 
täyttymystä omiin tarpeisiinsa.  
 
Orpouden ja yksinäisyyden trauman poistamiseksi tarvitaan 
koko Kristuksen ruumiin yhteyttä. Syntiinlankeemuksen tuhovai-
kutukset ovat syvällä jokaisen ihmisen sielussa. Avioliitolla on 
ratkaiseva osuus sydämen syvimpien alueitten parantumisessa 
ja uudistumisessa.  
 
Miehellä ja naisella on periaatteessa samat tarvealueet. Kum-
mallakin on sekä vajausta että kykyä täyttää toisen osapuolen 
tarpeita. Tämä on yliluonnollinen Jumalan suunnitelma. Aviolii-
ton kautta Jumala tarjoaa miehelle ja vaimolle muun muassa 
seuraavia ratkaisuja heidän tarpeisiinsa: 
 

• Turvallisuuden tarve on ihmisyyden syvin ja laajin tarve-
alue. Tämä on synnin seurausta, jonka yhteys Jumalaan 
parantaa hengellisessä ulottuvuudessa. Sielun tasolla tar-
vitaan ihmisten yhteyteen ja turvaan pääsemistä. Avio-
liitto on tällainen turvasatama. Puolisoiden antautumi-
nen yhteyteen, rakkauden huolenpito, uskollisuus, yhtei-
nen taisteluvoima ja Pyhän Hengen voitelu synnyttävät 
valtavan turvallisuuden. 
 

• Syvin sydämen kaipaus on äärimmäisen rakkauden myö-
tätunnon (splankizomai) kokemisen tarve. Jumala on val-
mistanut tämän kokemuksen täyttymään avioliitossa. 
Sen kautta syntyy puolisoiden välille yliluonnollinen hen-
gen ja sielun yhteys, jossa Jeesuksen ja Isän kirkkaus on 



101 
 

                       

läsnä. Tämä kokemus parantaa sielun kaikesta orpou-
desta, yksinäisyydestä, hylkäämisestä, häpeästä, epäilyk-
sestä, pelosta, kilpailusta ja muusta sellaisesta. 
 

• Puolisoilla on syvä yhteyden kokemisen tarve. He halua-
vat päästä osalliseksi toistensa ja myös muiden ihmisten 
elämästä. Avioliitossa voi syntyä kaikkein syvin yhteen-
kuuluvaisuus, joka tekee mahdolliseksi yhteyksien raken-
tamisen liiton ulkopuolella. 
 

• Miehellä on tarve johtaa ja onnistua vaimonsa / per-
heensä tarpeitten tyydyttämisessä. Mies kokee onnistu-
vansa tässä, kun hän saa vaimoltaan rakastavan tunne-
voiman ja tuen johtamisessaan ja perheen huoltami-
sessa. 

 
• Pyhän Hengen voitelussa puolisot voivat löytää täytty-

myksen intiimin yhteyden ja kumppanuuden kokemisen 
tarpeeseen. Avioliitossa puolisot tunnistavat ja toteutta-
vat omia vahvuuksiaan ja palvelevat niillä toisiaan. Puoli-
sot saavat toistensa sydämissä erikoisaseman, arvostuk-
sen ja merkityksen. Oman avioliittonsa toteuttamiseksi 
puolisot saavat unelmoida Pyhän Hengen voitelussa ja ra-
kentaa uusia yhteisiä näkyjä. Puolisot tulevat osallisiksi 
yhteisistä ja toistensa menestyksestä ja tappioista. Syn-
tyy intiimi ja innostava elämän yhteys. 

 
• Jumala on asettanut ihmisen seksuaalisen tarpeen täyt-

tymyksen avioliittoon. Tämä tarve johtaa myös suvun jat-
kamiseen. Seksuaalinen tyydytyksen tarve on paljon sy-
vempi kuin fyysinen tyydytys. Seksuaalinen tarve on ih-
misen sielun syvimpien ja herkimpien tunteiden ja täy-
dellisen antautumisen ja yhteyden kokemisen tarvetta. 
Rakkauden ja hellyyden hallitsema avioliitto on täydelli-
nen seksuaalisen tarpeen tyydyttämisen ympäristö. 
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• Jokaisella uskovalla on tarve saada kokea lisää Pyhää 

Henkeä, vastaanottaa ja jakaa hengellisiä kokemuksia. 
Avioliitto tarjoaa tähän ainutlaatuisen mahdollisuuden. 
Sinä voit suunnata kaiken Jumalan rakkauden, ilmestys-
tiedon ja uskon lahjasi puolisosi hyväksi. Sinä voit vuodat-
taa hänen elämäänsä niin paljon voitelua, että hänen as-
tiansa vuotaa ylitse. 

 
• Jokaisella uskovalla on tarve saada palvella ja jakaa niitä 

siunauksia, joita itsellä on. Jumala antaa aviopuolisoille 
erityisen voitelun palvella muita ihmisiä. Kumpikin puo-
liso kantaa omaa voiteluaan ja kokee sen jakamisen 
kautta Jumalan kiitosta ja siunausta.  

 
Traumaattinen sielu sekoittaa toisiinsa hellyyden, läheisyyden ja 
seksuaalisuuden. Yksi tyydyttävän avioliiton perustus on hellyys 
ja läheisyys, joka ei ole ehdollistettu seksiin. Hellyyden ja lähei-
syyden tulee yhtyä Pyhän Hengen parantavan, vapauttavan ja 

uudistavan voimaan. Siinä koke-
misessa myös ihmisen seksuaa-
lisuus pystyy avautumaan sel-
laisella tavalla, joka tekee sek-
sin harjoittamisen tyydyttä-
väksi. Himojen inspiroima sek-
sin harjoittaminen tekee sek-
sistä ja kumppanista vasten-
mielisen ennen pitkää. 
 
Avioliitossa tulee poistaa kaikki 
häpeä, syyllisyys, pelko, kont-
rolli seksuaalisestakin yhtey-
destä. Sen tulee tapahtua rak-
kaudessa, kunnioituksessa, her-
kässä huomioonottamisessa, 

Avioliitossa rutiini on mer-
kittävä vastustaja. Elämän 
tulisi olla innostunutta ja 
vaihtelevaa. Etsikää yhtei-
siä ja turvallisia seikkailuko-
kemuksia herkässä rakkau-
dessa päivittäin. Päivän 
sana aviopuolisoille: ”Löytä-
kää toisissanne kiinnostava 
/ herkkä / täyttymyksen 
tuova tunneihminen ja 
avatkaa toisillenne oma 
puhdistettu tunnemaail-
manne. Silloin Taivas ilmes-
tyy maan päälle toistenne ja 
keskinäisen yhteyden 
kautta”.  
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hellyydessä ja turvallisuudessa.  Täydellinen avoimuus omien 
seksuaalisten tarpeiden ilmaisussa ja hellä pyrkimys toisen tar-
peitten tyydyttämiseen rakkauden turvassa antaa vertaansa 
vailla olevan yhteenkuuluvaisuuden ja turvallisuuden sekä intii-
min yhteyden. 
 
Kumppanin ainutlaatuisen persoonallisuuden ja siihen liittyvien 
kaipausten ja tarpeiden tunnistaminen, kuunteleminen, ehdo-
ton kunnioittaminen / hyväksyminen ja täyttäminen on tosi elä-
mää avioliitossa. Erilaisuus on suuri siunaus ja innostumisen aihe 
Pyhän Hengen voitelussa. Kun suuntaudut tällä tavalla, et voi 
koskaan menettää rakkauttasi ja kiinnostustasi puolisoasi koh-
taan. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
21. Jumala siunaa avioliittosi 

 
Avioliiton aloittamisen hetkellä Jumala ei ole tuominnut ketään 
avioeroon. Hän näkee jokaisen avioliiton Jeesuksen kautta. Ihmi-
nen saa valita kumppaninsa ja jokaisella on Jeesuksessa täydet 
mahdollisuudet avioliittonsa täydelliseen siunaukseen. Siihen 
tarvitaan Jeesuksen lisääntyvää vastaanottamista. Vaikka olisit 
mennyt omasta mielestäsi ja kasvuhaasteita kohdattuasi – ikään 
kuin "harkitsematta" tai "vääristä motiiveista" – naimisiin, Jee-
suksen kanssa sinä ja kumppanisi voitte onnistua täydellisesti.  
 
Tiedosta, että avioliittosi ongelmat johtuvat enemmän sinun 
omasta sydämestäsi kuin kumppanistasi. Molempien asenteet ja 
elämäntapa vaikuttuvat avioliiton mielekkyyteen. Mutta silloin 
kun etsit ratkaisua avioliittosi ongelmiin, sinun tulee ensin tutkia 
omaa sydäntäsi rehellisesti, avoimesti ja Pyhän Hengen valossa. 
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Avioero on joskus väistämätön. Kaikista ratkaisuyrityksistä huo-
limatta voi toisella osapuolella olla sellaista sydämen kovuutta, 
vääryyttä, rikollisuutta, pimeyttä, joka tekee rakastavallekin 
kumppanille mahdottomaksi voittaa ongelmia ja elää yhdessä. 

Jos toinen tai kumpikaan osa-
puoli ei halua nöyrtyä ja muut-
tua niin silloin on parempi erota 
kuin tuhoutua.  
 
Eron kautta voi joskus tapahtua 
nöyrtyminen, joka johtaa mie-
lenmuutokseen, puhdistumi-
seen ja uuteen asenteeseen 
avioliittoa ja aviopuolisoa koh-
taan. Jumala antaa armon avio-
liiton eheytymiseen ja uuden 
avioliiton solmimiseen katu-

muksen kautta. Siinä prosessissa 
eronnut / puolisonsa hyljännyt käy lävitse sydämen puhdistami-
sen omasta traumaattisuudestaan ja vastaanottaa sydämen 
eheytymisen. Silloin Jeesus antaa voiman olla uskollinen ja vahva 
rakkaudessa Pyhän Hengen voitelussa. Avioeron traumasta pa-
rantuminen tulee tapahtua ennen uuden suhteen rakentamista. 
Muuten edellisen avioliiton ongelmat siirtyvät uuteen avioliit-
toon ja johtavat senkin vaikeuksiin. 
 
"…minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako…" 
 
Yleinen uskonnollinen käsitys on, että Jumala on yhdistänyt avio-
puolisot silloin kun pappi tai viranomainen on julistanut heidät 
aviopariksi. Tämä on vain osaksi totta. Avioliittolupauksella on 
kyllä sitova yhteiskunnallinen ja moraalinen merkitys. Mutta se 
ei tarkoita, että nyt Jumala olisi tämän rituaalin kautta yhdistänyt 
puolisoiden sydämet toisiinsa. Jumala yhdistää sydämet toisiinsa 

Avioliiton aloittamisen het-
kellä Jumala ei tuomitse ke-
tään avioeroon. Hän näkee 
jokaisen avioliiton Jeesuk-
sen kautta pelastettuna. Ih-
minen saa valita kumppa-
ninsa ja jokaisella on Jee-
suksessa täydet mahdolli-
suuden avioliiton täydelli-
seen siunaukseen. Kun sydä-
met sulavat rakkauteen, Ju-
malan siunaukset vapautu-
vat Pyhässä Hengessä. 
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syvän rakastumisen, yhteen sulautumisen ja yhteisen elämän 
tehtävän ilmaisemisen kautta.  
 
Kun syntyy Isän rakkaudessa sulautunut sydänten liitto, sitä eivät 
voi demonit eivätkä muut ihmiset erottaa. Minkä Jumala on yh-

distänyt, sitä älkööt demonit ei-
vätkä ihmiset erottako! 
 
Jumala voi yhdistää toisiinsa si-
säisesti ehyet ihmiset jo seurus-
teluaikana. Ihmisellä on nuoruu-
dessaan erilaisia ihastuksia. 
Mutta Jumalan tahto on, että to-
dellisesta ensirakkaudesta tulisi 
lopullinen aviokumppani. Tällai-
sessa lähtökohdassa ei ole rak-

kaussuhteen särkymistä, josta tu-
lisi avioliiton yhteyttä haittaava trauma. Jumala haluaa liittää 
miehen ja naisen avioliittoon rakkauden ja vanhurskauden pil-
vessä. Silloin avioliitto saavuttaa nopeasti Pyhän Hengen voiman 
myös hengellisen palvelutyön käynnistämiseksi.  
 
Sydämeltään ehyet seurustelukumppanit pitävät rajan siinä, mi-
ten pitkälle he menevät seurustelussaan esimerkiksi seksuaali-
sissa kokeiluissaan. Jos seurustelukumppanit aloittavat seksuaa-
lisen kanssakäymisen, siitä tulee sellainen tunnelataus, etteivät 
he kykene eivätkä ehkä haluakaan enää kuulemaan Pyhän Hen-
gen ääntä. Siitä lähtökohdasta syntyy riskialtis suunnitelma. 
 
Jos olet suunnittelemassa avioliittoa, etsi Pyhän Hengen läsnä-
oloa, ilmestystietoa ja viisautta. Olet elämäsi tärkeimmän ratkai-
sun edessä. Jumala ei halua sinun epäonnistuvan vaan saavutta-
van Hänen siunatuimman suunnitelmansa. Älä anna omien sie-
lusi hinkujen ja traumaattisten halujesi päättää. Anna Pyhän 

Jumala voi yhdistää toi-
siinsa sisäisesti ehyet ihmi-
set jo seurusteluaikana. 
Aviokumppani on ensirak-
kaus, joka täydellisesti tyy-
dyttää ja valtaa kumppanin 
sielun ja elämän. Sydänten 
eheydessä syntyy nopeasti 
syväkiintymyssuhde, jonka 
ylle tulee erityinen Jumalan 
siunaus ja voitelu.  
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Hengen antaa sinulle ehdoton todistus hankkeesi onnistumi-
sesta.  
 
Seurustelevien parien tulee yhdessä ja nöyryydessä etsiä Pyhän 
Hengen johdatusta ja neuvoa joka askeleella. Yhtä tärkeää kuin 
oikeat askeleet, on oikea ajoitus. Kun kumppanit saavat Pyhän 

Hengen todistuksen heillä tulee 
olla varmuus suunnitelmastaan. 
Silloin heillä on mahdollisuus et-
siä lisää Pyhää Henkeä ja valmis-
taa omaa sydäntään ja elä-
määnsä tulevaa avioliittoa var-
ten. Tästä lähtökohdasta syntyy 
avioliitto, joka tulee kestämään 
ja toteuttamaan puolisoiden kai-
paukset ja Jumalan kaipaukset. 
 
Sielunvihollinen voi tuoda mihin 
tahansa avioliittoon, olkoon 
kuinka hyvistä lähtökohdista ta-

hansa, oman turmelevan kyl-
vönsä, jos puolisot antautuvat sen vaikutukselle. Jokainen ihmi-
nen on vajavainen ja avioliitossa puolisot tulevat tuntemaan tois-
tensa heikkoudet paremmin kuin kukaan toinen. Ratkaisu ongel-
miin ei ole vikoilu, syyttäminen tai tuomitseminen, vaan Jeesuk-
sen rakkaudessa tapahtuva nostaminen, rohkaiseminen, anteek-
sianto ja uuteen elämään suuntautuminen päivittäin. Nöyryy-
dellä ja kuuliaisuudella jokainen liitto voidaan lujittaa ikuiseksi. 
 
Anteeksiantamus ja jatkuva sekä lopullinen menneisyyden 
taakse jättäminen on avioliiton onnistumisen edellytys. Sovi kah-
dessa minuutissa, jos on tullut riitaa ja jätä sitten koko aihe taak-
sesi. Muutu siinä, missä Pyhä Henki johtaa! Jumalan menneisyy-
destä lunastava laki on anteeksiantamuksen kautta: "Jos joku on 

Kun mies ja nainen avaavat 
sydämensä toisilleen, Ju-
mala näkee, mitkä siunauk-
set ovat mahdollisia heidän 
liitossaan. Nämä ovat asi-
oita, joita ihminen ei voi 
nähdä, mutta jotka hengen 
maailmassa ovat selvät. 
Mitä silmä ei ole nähnyt, 
mitä korva ei ole kuullut ja 
mikä ei ole sydämeen käy-
nyt, sen Jumala on valmista-
nut niille, jotka Häntä rakas-
tavat. 
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Kristuksessa Jeesuksessa, niin 
hän on jatkuva uusi luomistyö ja 
kaikki entinen on mennyt ja uusi 
on tullut sijaan",  
 
Jeesuksen kautta on pelastus, 
Pyhän Hengen vuodatus, synnin 
ja kuoleman lain voittaminen ja 
särkyneen sydämen eheytymi-
nen sekä kaikista muista pimey-
den vankiloista vapautuminen. 
Uuden liiton uskovien aviolii-
tossa vaikuttaa Elämän Hengen 
laki, jossa kaikki sielun traumat, 
sairaudet, kiroukset, avioliiton 
esteet ja uhkat voidaan poistaa. 

Mikään avioliitto ei ole tuomittu 
epäonnistumiseen, jos vain on antautumista Jeesuksen yhtey-
teen ja parantavan voiman kosketukseen Pyhässä Hengessä. Ju-
mala Isä on äärimmäisen voimakkaasti avioliiton ja uskollisuuden 
puolella. 
 
Jes. 61:1-3: Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut 
minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjet-
tyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, 
julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme koston / hyvityk-
sen päivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Siionin murheel-
listen päähän - antamaan heille - juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä 
murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan, ja heidän ni-
mensä on oleva "vanhurskauden tammet", "Herran istutus", hänen kirkkau-
tensa ilmoitukseksi. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
 
 

KAHDEN MINUUTIN SÄÄN-
TÖ SIUNAA AVIOLIITTOSI: 
 
• Etsikää yhteys Jeesukseen 

ja Pyhään Henkeen. 
• Kuunnelkaa mitä Pyhä 

Henki sanoo kunkin 
omalle sydämelle. 

• Tunnustakaa omat vir-
heet kaunistelematta. 

• Pyytäkää anteeksi ja an-
takaa anteeksi täydelli-
sesti. 

• Jättäkää pysyvästi taakse 
se, mikä on vanhaa. 

• Suuntautukaa uuteen 
menneisyydestä vapaina. 
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22. Lapset avioliiton hedelmänä 
 
Jumalan suunnitelma avioliitolle on että 
 

• mies ja vaimo yhdessä ja erikseen kunnioittavat Jumalaa 
ja etsivät Hänen johdatustaan ja sulautuvat Jeesuksen 
muotoon, 
 

• mies ja vaimo liittyvät yhteen toteuttaakseen rakkauden 
lakia syvässä ja uskollisessa kiintymyssuhteessa, 
 

• mies ja vaimo saavat kaiken Jumalan valmistaman elä-
män siunauksen ja täyttymyksen avioliiton kautta, 
 

• rakkauden täyttämän avioliiton hedelmänä syntyy ter-
veitä lapsia, jotka antautuvat Jeesukselle ja Jumalan 
suunnitelmaan omassa elämässään ja 
 

• mies ja vaimo rakastavat ja kunnioittavat lapsiaan, jolloin 
Jumala Isä siunaa heidän avioliittonsa terveillä lapsilla ja 
antaa erityisen auktoriteetin toteuttaa merkittävää teh-
tävää tässä maailmassa Jumalan suunnitelmien toteutta-
miseksi. 

 
Epäjumalan palvelusta (mammona, ihmiskunnia, vallankäyttö, it-
sensä palvominen, addiktiot, noituus, valhe, petos, rikollisuus 
yms.) harjoittavat vanhemmat eivät kykene kunnioittamaan ja 
rakastamaan lapsia, niin kuin heitä tulisi. Syntyy haavoittuneiden 
ja orpojen sukupolvi, jotka joutuvat lisääntyvän pimeyden val-
taan. Tämä on suuri ongelma nykyajassa. Jeesus tarvitsee Pyhän 
Hengen tulessa upotettuja avioliittoja tässä ajassa enemmän 
kuin koskaan. Sitä varten Hän kutsuu sinuakin ja voitelee sinut 
uuteen elämään ja uuteen tehtävään. 
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Jumala Isä luo jokaisen ihmisen alun Taivaassa oman tahtonsa ja 
ajatuksensa kautta. Sitten Hän lähettää lapsen Taivaasta maail-
maan biologisen hedelmöittymisen kautta. Taivaallinen Isä on 
lapsen isä ja luonnolliset isä ja äiti ovat todellisuudessa kasvatus-

vanhempia. Lapsen yksi suurim-
pia siunauksia on, että hänen 
vanhempansa ovat anoneet 
häntä Jumalalta. Tästä lapsi saa 
jo varhain kytkennän taivaalli-
seen Isäänsä. 
 
Kun vanhemmat sisäistävät, että 
Jumala on antanut heille lapsen 
/ lapsia heidän kasvatettavak-

seen, heillä on oikea suhde lap-
seen. Silloin he kunnioittavat, rakastavat ja huolehtivat lapsesta 
määrätietoisesti ja uskollisesti, koska he tietävät kasvattavansa 
heitä Jumalan suunnitelmaan. Silloin lapsi kasvaa itsenäiseksi ja 
vahvaksi. Aikuistuessaan lapsi löytää helposti rakkaussuhteen Ju-
malan Isän kanssa ja tulee menestymään elämässään. 
 
Vanhempien tulee ymmärtää lapsen kasvattamisen vastuu. Ju-
mala on lähettänyt lapsen taivaasta maailmaan, jotta kesken-
eräiset vanhemmat huolehtisivat ja kasvattaisivat hänet. Silloin 
Jumalaa kunnioittavat vanhemmat etsivät apua lasten kasvatta-
miseen Jeesukselta ja saavat erityisen voiman ja siunaukset teh-
täväänsä.  
 
Useimmat vanhemmat eivät ole ymmärtäneet lapsen asemaa 
avioliitossaan tai elämässään, koska heidän oma asemansa lap-
sena oli sukukirouksien varjostama. Sinäkin olet saattanut itse 
joutua hyljätyksi, alistetuksi, hyväksikäytetyksi, syytetyksi, pete-
tyksi, vihatuksi tai muuhun sellaiseen. Olet ehkä joutunut kasva-
maan Jeesuksen ulkopuolella ja siirtänyt sukukirouksesi lastesi 

Lapset ovat Jumalan siu-
nausta ja lahjaa aviolii-
tossa. Tämä lahja antaa 
vanhemmille suuren vas-
tuun, sillä Jumalan suunni-
telma on kätketty lapseen. 
Taivaallinen Isä tahtoo, että 
vanhemmat kasvattavat 
lapsia Hänen rakkautensa ja 
suunnitelmansa mukaan. 
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elämään. Jeesus vapauttaa sinut kaikesta syyllisyydestä, rangais-
tuksesta ja tuomiosta tälläkin alueella. 
 
Jos tiedostat omassa tai lapsesi elämässä näitä ongelmia, sinun 
tulee tunnustaa tämä synnin valta Jeesukselle. Anna anteeksi 

vanhemmillesi, tunnusta oma 
syntisi ja usko anteeksiantamus 
ja puhdistuminen Jeesuksen lu-
nastustyön kautta. Sen jälkeen 
sinulla on usko ja valtuutus va-
pauttaa lapsesi (iästä riippu-
matta kaikesta kirouksen alai-
suudesta.  
 
Jeesus haluaa pelastaa jokaisen 
isän ja äidin, jotta he saisivat voi-
man kasvattaa lapsiaan rakkau-
dessa, kunnioituksessa, huolen-
pidossa ja vanhurskaudessa. 

Voit julistaa esimerkiksi seuraavaa soveltuvin osin: 
 

• Rakas Jeesus, nyt minä tiedostan ja tunnustan, että olen 
käsitellyt lapsiani väärin. 

 
• En ole tiedostanut, että he ovat Jumalan korkean luotta-

muksen osoitus minulle ja kumppanilleni.  
 

• En ole kunnioittanut ja rakastanut heitä heidän arvonsa 
mukaisesti.  

 
• Olen asettanut lapseni avioliittoni tai omien ongelmieni 

pelastajaksi ja laskenut näin hänen elämänsä ylle kirouk-
sen.  

 

Vanhemmat asettavat lap-
sensa ylle kirouksen, jos he 
”tekevät lapsia” pelastaak-
seen avioliittonsa tai muista 
ongelmistaan. Samanlainen 
vääryys tapahtuu, jos van-
hemmat tekevät lapsista 
omien unelmiensa tai avio-
liittonsa täyttymyksen. Van-
hemmilla tulee olla unelmia 
lapsista, mutta kun he saa-
vat lapsia, vanhempien tu-
lee olla lasten unelmien 
täyttäjiä. 
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• Olen hyljännyt lapsiani, asettanut heitä eriarvoiseen ase-
maan, väsynyt heidän kasvattamiseensa, antanut heille 
huonon esimerkin ihmisenä ja Jumalan palvelijana.  

 
• Lapseni ovat joutuneet kuulemaan minun ja puolisoni rii-

toja tai jopa erouhkauksia. Olen monella tavalla synnyt-
tänyt turvattomuutta ja lapsiini.  

 
• En ole pystynyt synnyttämään heihin syväkiintymyssuh-

detta omien traumojeni takia. Olen siirtänyt lapsiini omia 
ja sukuni demonisia painostuksia. 

 
• Rakas Jeesus, nyt minä pyydän täydellistä anteeksianta-

musta ja puhdistusta kaikesta synnistä, pimeydestä, vir-
heistä, epäjumalanpalveluksesta, laiminlyönneistä, Ju-
malan vastustamisesta, tottelemattomuudesta ja 
muusta sydämeni pimeydestä, jota olen siirtänyt lapsiini. 

 
• Rakas Jeesus, tunnustan sinut täydellisenä Pelastajanani, 

Parantajanani, Vapauttajanani, Herranani ja Kunin-
kaanani. Luovutan koko elämäni, lapseni ja lapsenlapseni 
kaikkiin polviin asti sinun pelastuksesi varaan. 

 
• Rakas Jeesus, nyt minä tuomitsen, hylkään ja irtisanon 

kaiken pimeyden vallan, voiman ja vaikutuksen, joka on 
minun kauttani vaikuttanut lapsiini: 

 
o kaikki orpouden trauma ulos, 
o kaikki hylkääminen, häpeä ja yksinäisyys ulos, 
o kaikki kontrolli, alistaminen, pakottaminen ja vaa-

timus ulos, 
o kaikki syyllistäminen, vikoilu ja moittiminen ulos, 
o kaikki lapsen uskon saastuttaminen ja lankee-

mukseen johdattaminen ja sen seuraukset ulos 
o kaikki hyväksikäyttö ulos ja 
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o kaikki noituuden kiroukset, ennustukset ja epäon-
nistumisen julistukset ulos. 

 
• Jeesus puhdista minut ja kaikki minun lapseni, lastenlap-

seni ja kaikki jälkeeni tuleva sukulinja omien sukukirouk-
sieni vallasta. Tee jokaisesta lapsestani Sinun omasi, Si-
nun palvelijasi ja johda heidät elämään Jumalan valtakun-
nassa jo tässä maailman ajassa. 

 
1. Joh. 1:9: Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurs-
kas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta 
vääryydestä.  
 

• Rakas Jeesus, sinä sanot sanassasi, että jos me tunnus-
tamme syntimme, sinä olet uskollinen ja vanhurskas ja 
annat anteeksi / siirrät pois kaikki synnit ja niiden vaiku-
tukset sekä puhdistat kaikesta vääryydestä. 

 
• Rakas Jeesus, nyt otan vastaan anteeksiantamuksen 

omaan elämääni kaikille alueille. Uskon Sinun anteeksi-
antamuksesi, pelastavan ja puhdistavan voiman kaikkien 
jälkeläisteni ylle. 

 
• Rakas Jeesus, nyt otan vastaan vapautumisen kaikesta 

sielunvihollisen vallasta, sukukirouksista, traumoista, sai-
rauksista, epäonnistumisista ja muista pimeydenteoista. 

 
• Rakas Jeesus, otan vastaan Jumalan Isän täydellisen 

suunnitelman omaan ja jälkeläisteni elämään. Siunaan 
kaikki jälkeläiseni vastaanottamaan täyden Jeesuksen pe-
lastustyön, Jumalan Isän rakkauden ja Pyhän Hengen tu-
lessa upottamisen. 
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• Rakas Jeesus, minä kiitän, ylistän ja palvon sinua siitä, 
että Sinä olet rakkaudessasi ja kaikkivaltiudessasi toteut-
tava kaiken tämän, mitä olen anonut ja julistanut. Kiitos 
Jeesus! 

 
Lapsen kasvattaminen on Jumalan antama mahdollisuus, teh-
tävä ja siunaus miehelle ja vaimolle, jotka liittyvät avioliitossa toi-
siinsa. Jumala ei pakota saamaan lapsia, eikä kiellä ihmiseltä lap-
sia. Lasten tulee olla rakkauden ja uskollisuuden hedelmä aviolii-
tossa. On todella siunattua, kun isä ja äiti ovat pyytäneet lasta 
Jumalalta. Silloin lapsen yllä on erityinen siunaus ja Jumalan 
suunnitelma. 
 
Jumalan tarkoitus on, että lapsi saa vanhemmiltaan hengellisen, 
henkisen ja fyysisen turvan ja suojan kasvaa terveeksi ja itse-
näiseksi ihmiseksi Jumalan yhteydessä. Vanhemmuuden vastuu 
on valtava, mutta Jumala antaa yliluonnollista kykyä ja voimaa 
niille, jotka pyytävät Häneltä lasta. Lapsessa toteutuu avioliiton 
Jumalan tarkoittama siunaus ja elämän suunnitelma. 
On tärkeää julistaa Jumalan suunnitelmia lapsen ylle päivittäin. 
Mikäli mahdollista vanhemmat, laskekaa lastenne ylle erityinen 
isän / äidin siunaus hengellisenä uskon ja auktoriteetin julistuk-
sena. Pyhä Henki antaa vanhemmille ilmestystä ja näkyä lapsen 
elämän suunnitelmasta.  
 
Israel (Jaakob) siunasi vanhassa liitossa ensin Joosefin ja häneltä 
adoptoimansa Efraimin ja Manassen ja sen jälkeen muut omat 
poikansa. Israelin silmät olivat sokeutuneet vanhuudesta, mutta 
hän näki hengessään Jumalan suunnitelman lastensa sukukun-
nissa. 
  
1. Moos. 48:8-12: Kun nyt Israel huomasi Joosefin pojat, kysyi hän: "Keitä 
nämä ovat?" Joosef vastasi isälleen: "Ne ovat minun poikani, jotka Jumala 
on minulle täällä antanut". Hän sanoi: "Tuo heidät minun luokseni siunatak-
seni heidät". Mutta Israelin silmät olivat vanhuudesta hämärät, niin ettei 
hän voinut nähdä. Niin Joosef toi heidät hänen luokseen, ja hän suuteli heitä 
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ja syleili heitä. Ja Israel sanoi Joosefille: "En olisi uskonut saavani nähdä si-
nun kasvojasi; ja katso, Jumala on suonut minun nähdä sinun jälkeläisiä-
sikin". Ja Joosef otti heidät pois hänen polviltansa ja kumartui maahan kas-
voilleen. 
 
1. Moos. 48:12-16: Sitten Joosef tarttui heihin molempiin, Efraimiin oikealla 
kädellänsä, vasemmalla Israelista, ja Manasseen vasemmalla kädellänsä, oi-
kealla Israelista, ja toi heidät niin hänen eteensä. Mutta Israel ojensi oikean 
kätensä ja laski sen Efraimin pään päälle, vaikka tämä oli nuorempi, ja va-
semman kätensä Manassen pään päälle; hän pani siis kätensä ristikkäin, 
sillä Manasse oli esikoinen. Ja hän siunasi Joosefin sanoen: "Jumala, jonka 
kasvojen edessä minun isäni Aabraham ja Iisak ovat vaeltaneet, Jumala, 
joka on minua kainnut syntymästäni hamaan tähän päivään asti, enkeli, 
joka on minut pelastanut kaikesta pahasta, siunatkoon näitä nuorukaisia; 
heitä mainittaessa mainittakoon minun nimeni ja minun isieni Aabrahamin 
ja Iisakin nimi, ja he lisääntykööt suuresti keskellä maata". 
 
1. Moos. 48:17-20: 17. Mutta kun Joosef huomasi, että hänen isänsä laski 
oikean kätensä Efraimin pään päälle, pani hän sen pahakseen ja tarttui 
isänsä käteen siirtääkseen sen Efraimin pään päältä Manassen pään päälle. 
Ja Joosef sanoi isälleen: "Ei niin, isäni, sillä tämä on esikoinen; pane oikea 
kätesi hänen päänsä päälle". Mutta hänen isänsä epäsi ja sanoi: "Kyllä tie-
dän, poikani, kyllä tiedän; hänestäkin on tuleva kansa, hänkin on tuleva suu-
reksi, mutta hänen nuorempi veljensä on kuitenkin tuleva häntä suurem-
maksi, ja hänen jälkeläisistään on tuleva kansan paljous". Ja niin hän siunasi 
heidät sinä päivänä, sanoen: "Sinun nimelläsi siunataan Israelissa, sano-
taan: Jumala tehköön sinut Efraimin ja Manassen kaltaiseksi". Niin hän 
asetti Efraimin Manassen edelle.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
23. Löydä sydämesi ja elämäsi tyydytys avioliitossa 
 
Jumalalla on erityinen ja ikuinen suunnitelma jokaista avioliittoa 
varten. Taivaassa on jokaista avioliittoa varten elämän kirja, jo-
hon avioliiton saavutukset kirjataan. Sinä saat viisaan sydämen, 
kun ymmärrät avioliittosi olevan kirjoitettu myös Taivaassa. 
Avioliittosi suunnitelma avautuu puolisoiden sydänten puhdistu-
misen, yhteen liittymisen ja yhteisen voitelun vastaanottamisen 
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kautta. Tähän tarvitaan molempien puolisoiden yhteinen pyrki-
mys ja yhteisessä uskossa kasvaminen.  
 
Jo luomistyössään Jumala valmisti sekä miehelle että vaimolle 
täydellisen tyydytyksen toistensa kautta sekä yhteyden kautta 
Jumalaan. Näe avioliittosi ja aviokumppanisi elämäsi täydellisen 

tyydytyksen lähteenä. Kun katsot 
Jeesukseen niin Hän puhuu si-
nulle aina asioita, jotka rakenta-
vat sinua ja kumppaniasi yhtei-
sessä avioliiton suunnitelmassa. 
 
Aviopuolisot, puhdistakaa yh-
dessä sydäntenne arvomaailma 
Jumalan valtakunnan ja Jeesuk-
sen kirkkauden mukaiseksi! 
Asettakaa avioliitollenne hen-
gellinen päämäärä luonnollista 
elämää korkeammaksi. Viettä-

kää paljon aikaa yhteisessä ru-
kouksessa, Pyhän Hengen läsnäolossa ja toistenne hengellisen 
minuuden vahvistamisessa.  
 

Tiedosta Jeesukseen suun-
tautumisen välttämättö-
myys. Tähän maailmaan 
suuntautuminen tuo ahdis-
tuksen myös avioliittoon. 
Älä ruoki sieluasi tämän 
maailman viihteellä, saas-
taisuudella, himoilla, uskot-
tomuudella ja haureudella. 
Varjele sydämesi puhtaus 
niin Pyhän Hengen voitelu, 
voima ja ilmestystieto joh-
taa sinua ja avioliittoasi.  
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Jeesus tulee antamaan erityisen siunauksen teille avioliitos-
sanne, sillä Hän voitelee teitä kumpaakin lisääntyvästi Pyhällä 
Hengellä ja tulella. Nostakaa esiin ja vahvistakaa kaikkia uusia Py-
hän Hengen lahjoja ja voiteluja toisissanne. Silloin te tulette nä-

kemään valtavia asioita avioliitos-
sanne. Te tulette näkemään ih-
meitä toisissanne ja yhteisessä 
palvelutyössänne. 
 
Avioliitossa on tärkeää, että mo-
lemmat puolisot pyrkivät ensisi-
jaisesti saamaan oman suh-
teensa Jeesukseen yhä lähei-
semmäksi. Jeesus on jokaisen 
sielun ensisijainen Paimen ja Elä-
män lähde. Aviopuolisoiden ei 

tule odottaa toisiltaan sellaista, 
minkä vain Jeesus voi antaa. Lisääntyvä antautuminen Jeesuk-
selle ja Pyhän Hengen kosketukseen antaa kyvyn rakastaa ja pal-
vella avioliitossa Jumalan mielen mukaisella tavalla. 
 
Aviopuolisoiden tulee kunnioittaa ja vahvistaa toistensa yksilöl-
listä arvoa ja lahjoja. Jokainen on ainutlaatuinen ja jokaisella on 
ainutlaatuiset lahjat, joilla hän voi palvella yhteiseksi siu-
naukseksi. Kun puolisot alkavat tiedostaa Jumalan voitelun toi-
sissaan ja vahvistavat toinen toisiaan, alkaa siitä kasvu avioparin 
omaan hengelliseen palvelutehtävään. 
 
Innostavan avioliittosi avaimet ovat: 

 
• ehdoton rakkaus, kunnioitus ja hyväksyntä – jatkuva an-

teeksiantamus – eilinen on mennyt ja uusi on tullut si-
jaan, 

 

Jumala on kätkenyt yliluon-
nollisia lahjoja jokaiseen 
liittoon. Kukaan ole niiden 
ulkopuolella. Mutta ne tule-
vat ilmi vain Pyhän Hengen 
kautta. Antautuminen Jee-
sukselle on siksi kaiken 
avain ja lähde. Jumala halu-
aisi siunata jokaista avioliit-
toa ikuisella siunauksella 
niin, että Jumalan valtakun-
taan tulee hyvää hedelmää. 
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• ilmestyksen vastaanottaminen Jumalalta – Jumalan 
suunnitelmaan kytkeytyminen, 

 
• Jumalan usko liittoon – jatkuva uskon ja uskollisuuden ju-

listaminen ja toteuttaminen, 
 
• täydellinen avoimuus – täydellinen luottamus – intiimi lä-

heisyys – henkisen, hengellisen, fyysisen elämän vapau-
den antaminen uskollisuudessa, 

 
• Pyhän Hengen hedelmät sielussa – rakkaus, ilo rauha, 

usko, ystävällisyys, hyvyys, pitkämielinen itsensä hillitse-
minen, 

 
• Pyhän Hengen temppelin molemmin puoleinen rakenta-

minen – Isän äärettömään rakkauden myötätuntoon su-
lautuminen, 

 
• älä odota yhteyden siunauksia itsellesi – rakenna yh-

teyttä ja anna siunauksia, lahjoja, huolenpitoa – tee iloi-
sia yllätyksiä, 

 
• ilmaise päivittäin kiitollisuuttasi kumppanillesi hänen elä-

mästään ja uhrautumisestaan sinun hyväksesi ja 
 

• kiitä ja ylistä Jumalaa päivittäin puolisostasi, sillä hän on 
parasta mitä Jumala sinulle voi antaa. 

 
Avioliitto on sekä voima- että taitolaji. Siksi Jeesuksen läsnäolo 
avioliitossa on valtava turva ja siksi ilman Jeesusta avioliitot epä-
onnistuvat liian usein. Avioliitto on tehokkain lihan kuolettami-
sen ympäristö. Pidä sitä valtavana etuoikeutena Jeesuksen ni-
messä! Avioliitto on elämän suurimpien siunausten mahdolli-
suus. 
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Avioliiton särkyminen on elämän suurin tappio, jonka suuruus 
tulee ilmi vasta vuosien kuluttua. Jeesuksen ilmestyminen avio-
liiton eheyttäjänä on Jumalan Isän suurin rakkauden manifestaa-
tio. Jumala Isä tekee kaikkensa antaakseen lapsilleen äärimmäi-
sen siunatun avioliiton.  

 
Avioliitto on jatkuvasti kasvava, muuttuva, kehittyvä uusi luomis-
työ. Siksi avioliiton hyväksi tulee ponnistella joka päivä – siunauk-
setkin ilmestyvät joka päivä. Pyhä Henki opettaa rakastavaa sy-
däntä osoittamaan rakkautta kumppanilleen ja antaa yliluonnol-
lista rakkauden voimaa lisääntyvästi 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
24. Hallitse vihollisen ylitse rakkaudessa ja uskossa 

 
Avioliittosi on vihollisen hyökkäysten kohteena nimenomaan 
rakkauden, uskollisuuden, kärsivällisyyden ja totuuden alueilla. 
Pyhä Henki antaa sinulle voiman vastustaa pimeyden juonia, 
jotka on suunnattu avioliittosi menestystä ja siunauksia vastaan. 
Sinä voit hallita vihollisen ylitse rakkaudessa uskossa, vanhurs-
kaudessa ja ilmestyksen hengessä Jeesuksen nimessä.  
 
Vaimon usko ja elämän voima on riippuvainen miehen rakkau-
desta / hellyydestä enemmän kuin monet miehet tajuavatkaan. 
Vastaavasti mies tarvitsee vaimonsa rakkautta ja tunnevoimaa 
enemmän kuin vaimot aina ymmärtävät. Tästä asetelmasta syn-
tyy avioliiton vahvuus tai heikkous. Kun mies rakastaa ja on us-
kollinen sydämeensä asti vaimolleen, se tyydyttää vaimon sydä-
men ja hänen on helppo kunnioittaa miestään. Vaimon kunnioi-
tus miestään kohtaan tekee miehelle helpoksi rakastaa vaimo-
aan. Tämän lainalaisuuden tiedostaminen ja sen mukaan toimi-
minen on avioliiton hengellinen läpimurto. Se johtaa kiihtyvien 
siunauksien vastaanottamiseen. 
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Aseta seuraavat rajat ja suojamuuri avioliittosi suojaksi: 
 
• Älä julista koskaan ääneen avioeroa, vihaa, hylkäämistä, 

tuomiota tai yhdy kumppanisi epäuskon julistukseen. 
 

• Jos tällaista on tapahtunut, älä anna kulua kahta minuut-
tia ennen kuin purat ja mitätöit pahat ajatuksesi ja lausu-
masi Jumalan pelossa. 

 
• Älä kuuntele demonien ja ilkeitten ihmisten juoruja, mie-

lipiteitä, arvostelua aviokumppania kohtaan. 
 

• Pidä vihollinen loitolla, sillä vihollinen on tullut valehtele-
maan, varastamaan ja tuhoamaan. Antaudu Jeesukselle 
aina lisää ongelman ilmaantuessa, sillä Jeesus on tullut 
tuomaan Isän kirkkauden ja katoamattoman elämän si-
nulle ja avioliittoosi. 

 
• Älä koskaan puhu pahaa aviopuolisollesi tai aviopuolisos-

tasi. Ilkeät sanat haavoittavat syvällisesti, etkä voi laskea 
julkeasti anteeksipyytämisen varaan.  

 
• Puhu rakkautta, uskollisuutta ja yhteistä menestystä 

avioliittoosi ja puolisollesi ja Pyhä Henki on vahvistava sa-
nasi sitä seuraavilla ihmeillä ja merkeillä. 

 
• Älä sulkeudu kantamaan omia epäilyksiäsi, pelkojasi, juo-

ruja, vihollisen valheita yksin. Pienikin pimeyden siemen 
voi kasvaa nopeasti suureksi ongelmaksi. 

 
• Avaudu, ylläpidä avoimuuden, rakkauden ja anteeksian-

tamuksen ilmapiiriä, jossa Jeesus hallitsee avioyhteyttä 
anteeksiantamuksensa, rakkautensa ja Pyhän Hengen 
voiman kautta´. 
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• Huomioi tarkasti puolisosi kaikki yhteyden, hellyyden, 
rakkauden ja huolenpidon tarpeet. 

 
• Käytännöllinen / fyysinen yhteyden toteuttaminen on 

voimakas julistus kumppanin sydämelle oman sydämen 
halusta ja kyvystä rakentaa yhä syvempää rakkauden yh-
teyttä. 

 
• Älä haavoita kumppaniasi millään halveksunnalla, mitä-

töinnillä, pakottamisella, himoilla, itsekkyydellä, itsesi 
tyydyttämisen vaatimuksella vaan ole äärimmäisen hie-
notunteinen nimenomaan seksuaalisessa yhteydessä. 

 
• Tiedosta, että ongelmien ydin ei ole puolisossasi, vaan 

oman sydämesi särkymisessä. Etsi Pyhän Hengen tulta ja 
voimaarakkautesi vahvistumiseksi. 

 
• Älä koskaan ajattele, tai kuuntele profetioita, joissa vihol-

linen puhuu, että olisit mennyt väärän ihmisen kanssa 
naimisiin. Kuoleta nämä viestit sielustasi kokonaan ja py-
syvästi. 

 
• Tiedosta että sinulla on juuri nyt paras kumppani minkä 

voit saada. Jeesus siunaa sinua kaikella mahdollisella siu-
nauksella ja auttaa sinua menestymään täydellisesti. 

 
Pyhällä Hengellä voideltu ja täyttynyt avioliitto on tarkoitettu 
elämään ja toimimaan erittäin korkeassa tehtävässä ja auktori-
teetissa Jumalan ja ihmisten edessä. Jumala ei salli avioliiton ole-
muksen häviämistä vaan täyttymyksen ajan herätys tulee syn-
nyttämään avioliittoherätyksen. Kaikki vihollisen pyrkimykset 
avioliittoinstituution tuhoamiseen epäonnistuvat.  
 
Pyhän Hengen tuli on laskeutumassa ja tulee uusi avioliittoherä-
tys, jossa ilmenevät erityiset ihmeet ja voimateot. Jeesus tulee 
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koskettamaan sydämiä ja johtamaan syvään katumukseen myös 
avioliiton hajottajia ja vastustajia. Hän kutsuu esiin avioliittoja, 
joilla on hengen, sielun ja ruumiin voimaa puolustaa ja nostaa 
esiin Jumalan valtakunnan mukaista avioliittoa ja perhe-elämää.  
 
Jumala on kätkenyt miehen ja vaimon avioliittoon kaikkein suu-
rimman apostolisen auktoriteetin. Jeesus tulee aloittamaan uu-
sia Jumalan suunnitelmia sinunkin avioliittosi kautta. 
 
Uskon ajattelusi ja julistuksesi avioliittoasi kohtaan Jeesuksen ni-
messä: 
 

• Uskon Jumalan rakkauteen omassa avioliitossani. Uskon 
Jumalan antavan minulle jatkuvasti ja yltäkylläisesti rak-
kautta puolisoani kohtaan. 
 

• Uskon Jumalan valtavaan suunnitelmaan oman avioliit-
tosi alueella. Uskon että saavutan puolisoni kanssa elä-
mämme täyteyden ja tyydytyksen. 

 
• Uskon Jeesuksen täydellisen sovitustyön oman avioliit-

toni hyväksi. Elän täydellisessä anteeksiantamuksessa ja 
Pyhän Hengen uudistuksessa avioliittoni kaikilla alueilla. 

 
• Olen varma siitä, että kaikki Jumalan Isän rakkaus, Pyhän 

Hengen voima ja Jeesuksen pelastus ovat avioliittoni 
puolella eikä vihollinen tule voittamaan mitään. 

 
Jeesus on tehnyt sinut voittajaksi Hänen yhteydessään. Hän on 
liiton Jumala ja avioliittosi Jumala. Hänellä on kaikki valta Tai-
vaassa ja maan päällä siunata sinut, puolisosi ja avioliittosi kai-
kella taivaallisella siunauksella – silloin kun annat itsesi ja avio-
liittosi Jeesuksen auktoriteetin alle.  
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Hengellisessä työssä avioliitto kohtaa erityisiä haasteita. Luon-
nollisessa työympäristössä on saman kaltaisia haasteita myös. 
Mutta hengellisen palvelutyön erityinen kokonaisvaltainen ja 
koko ihmiselämää kattava luonne tuo lisää ongelmia. Tunnettu 
tosiasia on, että matalassa Pyhän Hengen voitelussa palvelevat 
hengellisen työn tekijät joutuvat ylirasitukseen ja uupumukseen 
luonnollista palvelutyötä useammin. 
 
Avioliitot kohtaavat hengellisessä palvelutyössä muun muassa 
seuraavia haasteita: 
 

• Hengellisestä palvelutyöstä tulee helposti ympärivuoro-
kautinen ja kaiken elämän imaiseva elämäntapa. Jokai-
nen, jolla on merkittävää palveluvoimaa ja voitelua, jou-
tuu täyttämään ihmisten loppumattomia tarpeita.  

 
• Hengellisen palvelutyön muuttuminen uskonnolliseksi lii-

ketoiminnaksi synnyttää suuria vääristymiä. Uskonnolli-
sessa ympäristössä ja ilman Pyhän Hengen ohjausta hen-
gellisessä työssä elävät joutuvat kovaan stressiin.  

 
• Traumaattisuus puolisoiden sisimmässä synnyttää henki-

lökohtaista kuormitusta, avioliiton ja perheen sisäistä 
jännitettä sekä kuormitusta palvelutyössä. 

 
Jeesus ei ole tarkoittanut omiaan ylirasitukseen tai loppuun pa-
lamiseen. Hän ei ole tarkoittanut, että avioliitot alkavat kylmen-
tyä siksi, että hengellinen palvelutyö varastaa aviopuolisoiden 
yhteiselämän. Kaikista näistä syistä jokaisen hengelliseen työhön 
pyrkivän tulee vapautua ja parantua sisäisesti, jotta Pyhä Henki 
pääsee johtamaan ja virvoittamaan.  
 
Avioliiton panostusten, ajankäytön ja suuntautumisen priori-
teetti ei saa tulla ihmisten vaatimuksesta, omasta suorituspai-
neesta, selviytymisen pelosta tai muusta traumasta. Avioliiton 
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tärkeysjärjestyksen määrää Jumalan Isän sydän. Pyhä Henki tu-
lee ilmaisemaan tämän järjestyksen ja antamaan voiman sen to-
teuttamiseen. Kun aviopuolisot toteuttavat Jumalan Isän sydä-
men antamaa tärkeysjärjestystä, Isä vuodattaa liiton ylle yliluon-
nollista siunausta terveyden, talouden, ihmissuhteiden ja Pyhän 
Hengen voitelun alueilla. 
 
Hengellisessä palvelutyössä olevan perheen ajankäytön ja pa-
nostuksen prioriteettien tulee olla: 
 

1. Jumalasuhteen hoitaminen niin, että puolisoilla on jat-
kuva ja ehyt yhteys Jeesukseen ja Pyhään Henkeen – niin 
ehyt, että voivat koko ajan kuulla Pyhän Hengen johda-
tusta. 
 

2. Avioyhteyden hoitaminen niin, että rakkaus, ilo ja rauha 
Pyhässä Hengessä hallitsee avioliitossa. 

 
3. Perheen tarpeista huolehtiminen yhteyden, rakkauden, 

kasvatuksen, harrastusten ja hengellisen kasvun alueilla. 
 

4. Hengellinen työ, sielujen voittaminen, sairaitten paranta-
minen, vangittujen vapauttaminen tulee jumalasuhteen, 
avioliiton ja perheen jälkeen. 

 
Kun aviopuolisot pitävät huolen tästä tärkeysjärjestyksestä, Py-
hän Hengen voitelu pitää puolisot ja heidän lapsensa terveinä ja 
hyvinvoivina. 
 
Jeesus osoitti omassa elämässään montakin kertaa tarvetta inhi-
milliseen lepoon ja virvoittumiseen. Hän oli erityisasemassa sen 
vuoksi, että Hänellä ei ollut vaimoa eikä lapsia. Hänellä ei ollut 
rajoituksia ajankäytössään. Hänen ei tarvinnut huomioida per-
heensä tarpeita. Opetuslapset olivat Hänen perheensä, mutta he 
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olivat kaikki aikuisia. Pyhä Henki huolehti heidän toimeentulos-
taan. 
 
Paavali valitsi yksinelämisen varmasti näistä syistä. Hän itse sa-
noi saaneensa Jumalalta lahjan elää naimattomana. Paavali 
nautti elää yksin Herran kanssa ja palvella ihmisiä Pyhän Hengen 
voitelussa. 
 
Mehän ymmärrämme, ettei Jumala voi kutsua koko seurakun-
taansa naimattomuuteen. Silloin seurakunta ja ihmiskunta lak-
kaisi lisääntymästä. Avioliitto ja perhe ovat siis Jumalan lasten 
ykkössuunnitelma. Jeesus tietää, minkälaiset vaatimukset hen-
gellisessä palvelutyössä on. Hän tulee antamaan jokaiselle Hä-
nen tehtäväänsä antautuneelle avioliitolle yliluonnollisen voi-
man ja siunauksen. 
 
Pyhän Hengen läsnäolossa viipyminen on kaiken stressin ja yli-
kuormituksen ratkaisu. Silloin aviopuolisot saavat henkilökohtai-
sen virvoituksen, he saavat tarkemman johdatuksen, Pyhä Henki 
näyttää ja antaa yliluonnollisia ratkaisuja ja inhimillinen stressi 
vähenee. 
 
Jeesus iloitsee sinusta, avioliitostasi, lapsistasi ja lapsenlapsista. 
Olet Hänen rakkautensa, voimansa ja siunaustensa kohde. Pidä 
kiinni avioliitostasi ja ole voittaja rakkaudessa, uskollisuudessa, 
kunnioituksessa, nöyryydessä puolisoosi nähden ja voittaja auk-
toriteetissa vihollista vastaan. Olet yhdessä rakkaan puolisosi 
kanssa saavuttava kutsumuksesi päämäärän ja voittopalkinnon 
Jumalan Isän kunniaksi. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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Kirjasarja ”KIRKKAUDEN ILMESTYMINEN”: 
 

1. PELASTUS JA ANTEEKSIANTAMUS 
2. JUMALAN USKO 
3. PYHÄN HENGEN TULESSA UPOTTAMINEN 
4. VAPAUTUMINEN JA SISÄINEN PARANTUMINEN 
5. PARANTAMISEN VOITELU 
6. AVIOLIITTO JUMALAN VALTAKUNNASSA  
7. ILMESTYKSEN HENGESSÄ 

 
Lataa uusimmat korjaukset ja päivitykset tästä linkistä! 
 
 
 
Copyright: Seppo Välimäki 
AVIOLIITTO JUMALAN VALTAKUNNASSA 

 www.tulta.net 
seppo.valimaki@kolumbus.fi 

 

http://www.tulta.net/kirjat.htm
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