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KIRKKAUDEN ILMESTYMINEN – OSA 7 

 
Ilmestyksen hengessä          
 
Johdanto 
 
Kädessäsi oleva kirja on kirjasarjan ”KIRKKAUDEN ILMESTYMI-
NEN” kahdeksas osa ”ILMESTYKSEN HENGESSÄ”. Tämä kirja an-
taa sinulle vakuuttavan ja syvällisen ilmestyksen täyttymyksen 
ajan herätyksestä. Kun luet tätä, sinun yllesi laskeutuu ilmestyk-
sen henki. Silmäsi avautuvat ja sinä astut täyttymyksen ajan elä-
män suunnitelmaan.  
 
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-
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Kirjasarjassa on käytetty enimmäkseen 1938 vuoden kirkkoraa-
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ILMESTYKSEN HENGESSÄ 
 

1. Jumalan kirkkauden ilmestyminen 
 
Jeesus on valmistamassa seurakuntaa tempaukseen. Pyhän Hen-
gen tuli on laskeutumassa seurakunnan ylle ja sisimpään. Uusi 
ilmestys ja ajattelu tulee valtaamaan ihmiset. Tuli tulee poltta-
maan kaikki roskat. Kirkkauden ilmestys ja totuuden hengen tuli 
tulee polttamaan kaiken roskainformaation ja roskauskonnolli-
suuden. Jeesuksen valtaherruuden totuus ja tuli tulevat läpäise-
mään pelastettujen hengen, sielun ja ruumiin alueet. 
 
Kaikki tämä valtava puhdistaminen, vapauttaminen, läpimurto ja 
uusi luomistyö alkaa uudesta ilmestyksestä. Pyhä Henki tulee lä-
hestymään ja vaikuttamaan valtavan määrän uutta Jeesuksen 
pelastuksen, Isän rakkauden ja Jumalan valtakunnan todelli-
suutta pelastettuihin. Olemme vasta raapaisseet pintaa Jumalan 
valtakunnasta, mutta Pyhän Hengen tuli tulee johtamaan seura-
kunnan Isän rakkauden ja kirkkauden täyteen kohtaamiseen. 
 
Joh. 4:34-36: Jeesus sanoi heille: "Minun ruokani on se, että minä teen lä-
hettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Ettekö sano: 'Vielä on neljä kuu-
kautta, niin elonleikkuu joutuu'? Katso, minä sanon teille: nostakaa sil-
männe ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi. Jo nyt 
saa leikkaaja palkan ja kokoaa hedelmää iankaikkiseen elämään, että kyl-
väjä ja leikkaaja saisivat yhdessä iloita.  
 
Täyttymyksen ajan ilmestyminen on peruuttamaton Jumalan 
suunnitelma. Pyhän Hengen tuli vaikuttaa koko ajan seurakun-
nassa ja paljastaa lisää Jumalan valtakunnan todellisuutta. Me 
elämme jatkuvan ja syvenevän uskon puhdistuksen aikaa. Tämän 
ansiosta myöskin Jumalan kirkkaus ilmestyy lisää pelastetuissa. 
Pimeyden lisääntyminen maailmassa valmistaa satoa suurta he-
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rätystä varten. Synnin stressi tekee elämän yhä ahdistavam-
maksi pimeydessä eläville. Syntyy jano Jumalan löytämiseksi. 
Pyhä Hengen kutsu tulee yhä lähemmäksi ihmisiä.  
 
Joh. 8:31-32: Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos 
te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; ja 
te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi".  
 
Monet tutkivat tätä raamatun jaetta ja olettavat, että Jeesus pu-
huu jostain yhdestä järjellä käsitettävästä ja saavutettavasta to-
tuudesta. Näin ei ole. Jeesus puhuu totuuteen eli Hänen tunte-
miseensa johtavasta prosessista eli tiestä. Tämä totuus ei ole 
saavutettavissa järjen tasolla. Jeesuksen tarkoittama totuus on 
Jumalan valmistama uusi yhteys ja elämä Jeesuksessa ja Isän yh-
teydessä. Tarkka käännös tästä jakeesta avaa tämän totuuden 
sinulle: 
 
"Jos te vain pysytte jatkuvasti minun suunnitelmassani, opetuksessani, ai-
voituksissani, (sanassani), niin te pysytte minun todellisina opetuslapsinani; 
ja te tulette olemaan jatkuvasti totuuden lisääntyvässä tuntemisessa, koke-
misessa, sulautumisessa (gnosko), ja totuus tulee vapauttamaan teitä jatku-
vasti." 
 
Pyhän Hengen tuli paljastaa meissä totuutta salatuimpaan 
saakka. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Jeesus ja Isä lähestyvät 
meitä saavuttaakseen meidät kokonaan. Olemme yliluonnolli-
sessa Jumalan kirkkauden lisääntymisen prosessissa. Silloin kai-
ken pimeyden ja valheen tulee poistua. Pyhä Henki meidän hen-
gessämme kytkee meidät Jumalan täydellisen kohtaamisen 
suunnitelmaan. Paavali ilmaisi oman suuntautumisensa kohti 
kirkkautta filippiläisille: 
 
Fil. 3:12-14: Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täy-
delliseksi, vaan minä ponnistelen jatkuvasti sitä kohti, että minä valtaisin 
jatkuvasti sitä omakseni (katalambano), koskapa Kristus Jeesus otti minut 
valtaansa (katalambano). Veljet, minä en katso sitä vallanneeni omakseni 
(katalambano); mutta yhden minä teen: vapauttaen mielestäni jatkuvasti 
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ne asiat, jotka ovat takana, ja kurottautuen jatkuvasti kohti niitä asioita, 
jotka ovat edessäpäin, minä ponnistelen jatkuvasti kohti päämäärää, Juma-
lan kutsun voittopalkintoa ylhäällä, johon Jumala on minut taivaallisella 
kutsumisella kutsunut Voidellussa Jeesuksessa. 
 
Meidän voittopalkintomme ylhäällä ei ole jokin kunniamerkki, 
seppele tai jokin muu sellainen. Meidän voittopalkintomme yl-
häällä on Jeesuksen ja Isän kirkkauden yhteyteen pääseminen. 
Tämän voittopalkinnon omistaminen on alkanut uudestisyntymi-
sestämme, kun otimme Jeesuksen vastaan elämäämme. 
 
Joh. 16:12-15: Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi 
nyt sitä kantaa. Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät 
kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan 
minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on 
minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, 
mitä Isällä on, on minun; sen tähden minä sanoin, että hän ottaa minun 
omastani ja julistaa teille.  
 
Jatkuvan ja lisääntyvän Jeesukselle antautumisen kautta sinä tu-
let jatkuvasti tuntemaan lisää totuutta Jeesuksesta, Isästä, Py-
hästä Hengestä, sinusta itsestäsi sekä pimeyden voimista. Juma-
lan valtakunnan totuus ei ole tässä ajassa jokin saavutettu opilli-
nen päämäärä. Totuus on jatkuva muuttuminen kohti Jeesusta. 
Pyhä Henki on Totuuden Henki. Hän vaikuttaa koko ajan lisään-
tyvää Jeesuksen valtaherruuden totuutta pelastetuissa. 
 
Joh. 14:6: Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan 
tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.  
 
Kun sinä otit vastaan Jeesuksen, Isä asetti sinut Pyhän Hengen 
johdattamalle tielle kohti lisääntyvää Jeesuksen todellisuutta 
elämässäsi. Mitä enemmän sinä tulet tuntemaan totuutta, sitä 
enemmän sinä muutut Jeesuksen kaltaiseksi. Mitä enemmän 
sinä muutut Jeesuksen kaltaiseksi, sitä enemmän Jumalan Isän 
katoamaton elämä virtaa sinuun ja sinun kauttasi. 
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Jeesuksen totuus vaikuttaa ensin sinun henkeesi uudestisynty-
misessä. Sinä saat kyvyn nähdä ilmestyksen hengessä Jumalan 
valtakuntaa. Pyhän Hengen tuli johtaa sinut tuntemaan Jeesuk-
sen totuuden ajatuksissasi, tunteissasi, mielikuvissasi, unelmis-
sasi, muistikuvissasi, tahtoelämässäsi sekä alitajunnassasi. Li-

sääntyvä Jeesuksen totuuden 
omaksuminen vapauttaa sinua 
lisää pimeyden vallasta. Lisään-
tyvä Jeesuksen totuuden tunte-
minen vahvistaa Jumalan uskoa 
sinussa. 
 
Jeesuksen kautta sinä tulet tun-
temaan Isän rakkauden, Hänen 
pelastussuunnitelmansa, Isästä 
virtaavan katoamattoman elä-

män ja ylösnousemusvoiman. Sinä tulet tuntemaan ja saavutta-
maan Jumalan asettaman elämäsi tarkoituksen ja lopullisen to-
tuuden vasta Isän kirkkauden yhteydessä. 
 
Matkalla totuuden tuntemiseen sinä saat vastaanottaa lisäänty-
västi Jeesuksen pelastavaa ja Isän kirkkauteen liittävää anteeksi-
antamuksen ja uuden luomistyön voimaa. Sinä saat vastaanottaa 
lisääntyvää hengen vahvistumista ja uudistumista, sielun puhdis-
tumista, uudistumista ja sulautumista Jeesukseen. Sinä saat Ju-
malan uskon omistaa ja vastaanottaa lisää terveyttä, parantu-
mista ja elämän voimaa fyysiseen ruumiiseesi. Sinä saat vastaan-
ottaa yhä lisääntyvää Isän rakkauden, ilmestyksen hengen ja Ju-
malan uskon voitelua elämääsi. 
 
Me olemme täyttymyksen ajan herätystä valmistavassa aikakau-
dessa. Pyhän Hengen tuli on läpäisemässä Isän rakkauden ja kirk-
kauden voimalla pelastettujen sydämiä. Sydänten on aika tulla 

Totuuden Henki johtaa mei-
dät jatkuvaan muuttumi-
seen kohti Jeesuksen kirk-
kautta. Jeesuksen täydelli-
nen tunteminen ja Hänen 
muotonsa omistaminen on 
täyden totuuden saavutta-
minen. Uskon, että tämä ta-
pahtuu ylösnousemuksessa 
Taivaassa.  
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lunta valkeammiksi, niin kuin Daavid jo näki vanhassa liitossa. Py-
hän Hengen tuli tuo ilmi Jeesuksen pelastavan valtaherruuden ja 
kukistaa pimeyden ihmisyyden kaikilla alueilla: 
 

• Korruptio paljastuu politiikassa, uskonnollisuudessa, val-
tionhallinnossa ja yritysmaailmassa. Epäjumalanpalvelus, 
petollisuus, vallanhimo, valhe, salaliitot / salaiset suunni-
telmat, vallankaappaukset, kätketyt synnit, tuhosuunni-
telmat ja rikokset tulevat julki. Koronavirukseen liittyvä 
valheellisuus, mediamanipulointi, lääketeollisuuden ah-
neus, lääkäreitten korruptio, ihmisten tuhoaminen ja 
muu rikollisuus tulevat ilmi. 

 
• Pyhä Henki on jo vuodattamassa Totuuden Henkeä hen-

gelliseen opetukseen. Jeesus nostaa esiin uskovia, jotka 
eivät tyydy perinnäissääntöihin ja pinnallisiin uskonnolli-
siin fraaseihin. Pyhän Hengen tuli nostaa uuden sukupol-
ven julistajia, jotka janoavat Jeesuksen ja Hänen ilmesty-
misensä totuutta salatuimpaan saakka. 

 
• Pyhä Henki on valmistamassa uuden sukupolven aposto-

leita profeettoja, evankelistoja, paimenia ja opettajia, 
jotka ovat itse käyneet Pyhän Hengen tulen lävitse ja tul-
leet tuntemaan Jeesuksen totuutta heidän elämänsä 
muuttavalla tavalla. 

 
• Pyhä Henki on nostamassa esiin korjattuja ja tarkennet-

tuja raamatun käännöksiä. Jeesus vaatii raamatun kään-
täjiä ja opettajia kiinnittymään täyteen totuuteen. Pyhä 
Henki seurakunnassa etsii täyttä totuutta. Uskonnollista 
valhetietoa ei voida enää jakaa. Pyhän Hengen tuli karsii 
pois sekoituksen. 
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• Kaikki ihmiset tulevat kohtaamaan suuria ja nopeita järis-
tyksiä omassa elämässään ja ympäristössään. Jumala jär-
kyttää väärät turvajärjestelmät, ajatusrakennelmat ja us-
komukset. Hän sallii ahdistuksen ja epätoivon kasvaa ih-
misissä niin suureksi, että he kääntyvät etsimään apua 
Jeesuksen vastaanottamisen kautta Jumalalta.  
  

• Pyhä Henki valmistaa Jumalan palvelijoita uudella puh-
taudella, auktoriteetilla, voimalla ja voitelulla ihmisten 
kohtaamiseksi. Pyhä Henki tulee peittämään kaikki kan-
sat uskon puhdistuksen tulella.  

 
• Pyhä Henki tulee käynnistämään uudenlaisia palveluteh-

täviä, jotka toteutuvat erityisen tarkassa Pyhän Hengen 
ohjauksessa. Enkelit ja Pyhä Henki tulevat johdattamaan 
ihmisiä Jumalan palvelijoiden yhteyteen yliluonnollisella 
tavalla. 

 
• Pyhä Henki tulee synnyttämään lyhyessä kohtaamisessa 

synnintuntoa ja täydellisen valmiuden vastaanottaa Jee-
sus. Ihmiset tulevat vapautumaan, parantumaan, sekä 
täyttymään Pyhän Hengen tulella samalla kun he vas-
taanottavat Jeesuksen. 

  
Meidän yllemme ja sisimpäämme laskeutuu Totuuden Henki 
Jeesuksen kirkkauden tulessa. Pyhä Henki tuo tarkennetun ilmoi-
tuksen Jumalan valtakunnasta kaikille uskon elämän alueille. 
Jeesus siirtää uskovat järkeisopillisesta ja tietoon perustuvasta 
totuuden etsinnästä Hänen todellisuutensa etsimiseen ja löytä-
miseen. Pyhän Hengen ilmestystieto tulee valtaamaan pelastet-
tuja ylitse vuotavalla tavalla. 
 
Kun ilmestyksen henki paljastaa sinulle tässä maailmassa ja us-
konnollisessa ympäristössä vallitsevan pimeyden, sinä tulet va-



11 
 

                       

kuuttuneeksi siitä, että elämme täyttymyksen aikaa. Antikristuk-
sen pimeys on kietonut ihmisiä suurempaan pimeyteen kuin he 
tiedostavat.  
 
Nyt Jeesus on lähettämässä Pyhän Hengen ja tulen kirkkautta, 
joka paljastaa maailmanlaajuisen pimeyden. Pyhän Hengen tuli 
paljastaa kuinka suurin osa uskovistakin on joutunut antikristuk-
sen lumoukseen. Tulee suuri herätys ja seurakunnan pukeminen 
kirkkaudella. Sitten tulee tempaus. Tempauksen jälkeen Jumala 
sallii antikristuksen ilmestyvän maailmassa, jotta kaikki Jeesuk-

sen torjuneet voisivat vakuuttua 
pimeyden tuhovoimasta ja ottaa 
vastaan Jeesuksen pelastus. 
 
Kaiken tämän muutoksen käyn-
nistävä voima on Pyhä Henki. 
Jeesus vuodattaa erityisen il-
mestyksen ja viisauden hengen 
pilven seurakuntansa ylle ja si-
simpään. Hän näkee, että Pyhällä 

Hengellä täyttyvät uskovatkin ovat kestokykynsä ja voimiensa ra-
joilla selviytymistaistelussaan. Sinunkin sielusi voi nyt olla kypsä 
luopumaan oman järjen vankilasta ja stressistä. Suuri vapautus 
ilmestyksen hengessä odottaa sinua. 
 
Avaa sielusi kaikelle Pyhän Hengen kosketukselle. Luovuta oma 
elämäsi kontrollointi Jeesukselle ja anna ilmestyksen hengen 
johtaa ja varustaa sinut kevyeen ja siunattuun elämään Isän kirk-
kauden läsnäolossa. Anna Jumalan rakkauden, rauhan, vanhurs-
kauden ja ilon ottaa hallintavalta elämässäsi. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
 
 

Hengellinen palvelutyö 
muuttuu ohjelmoidusta us-
konnollisen bisneksen to-
teuttamisesta suoraksi ja ra-
dikaaliksi Jeesuksen todelli-
suuden julistamiseksi ja 
osoittamiseksi henkilökoh-
taisessa Pyhän Hengen voi-
massa. 
 



12 
 

                       

2. Synnintunto => puhdistuminen => kirkkaus 
 
Täyttymyksen ajan julistus on sanoma mielen muutoksesta, 
kääntymisestä, puhdistumisesta, muuttumisesta ja uudesta elä-
mästä Pyhän Hengen tulessa. Jeesus on lähestymässä seurakun-
taa ja haluaa saavuttaa sen kokonaan. Kaikkien ihmisten kaikki-
alla on käännyttävä ja ajateltava toisin. Jeesuksen valtaherruus 
ilmestyy kaikkien kansojen, kansanryhmien, ihmisryhmien, mai-
den, kaupunkien, kylien ja perheitten ylle. 
 
Ap.t. 17:30: Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt 
hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.  
 
Synnin ja pimeyden valta kytkeytyy ihmisen sydämen kovuu-
teen, tottelemattomuuteen ja kapinaan. Vanhassa liitossa Juma-
lan täytyi antaa Israelin kansalle vitsauksia, jotta he kääntyisivät. 
Myös täyttymyksen ajassa Jumala tulee toimimaan voimak-
kaalla, radikaalilla ja monia ihmisiä järkyttävällä tavalla. Hänen 
päämääränsä on seurakunnan syväpuhdistaminen Pyhän Hen-
gen tulessa. Tulee olemaan valtava ero niiden välillä, jotka ovat 
antautuneet Pyhän Hengen tuleen ja niiden välillä, jotka eivät 
ole. 
 
Jumala näytti profeetta Jesajalle Hänen näköalansa täyttymyk-
sen ajan herätystä edeltävästä alennustilasta. Kompromississa 
elävän seurakunnan tila on surkea. Se elää uskonnollisissa valhe-
näyissä ja sielullisissa pyrkimyksissä, mutta ihmiset eivät tule ra-
vituiksi. Tämän maailman ruhtinas vaikuttaa tämän petoksen. 
Mutta ihmisten täytyy nähdä tämän petoksen suuruus omakoh-
taisesti, että he kääntyvät.  
 
Jes. 29:8-11: Niinkuin nälkäinen on unissaan syövinänsä, mutta herää hiuka 
sydämessä, ja niinkuin janoinen on unissaan juovinansa, mutta herää, ja 
katso, hän on nääntynyt ja himoitsee juoda, niin on oleva kaikki kansain 
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lauma, joka sotii Siionin vuorta vastaan. Hämmästykää ja ihmetelkää, tui-
jottakaa sokeiksi itsenne ja sokeiksi jääkää! He ovat juovuksissa, vaikkeivät 
viinistä, hoipertelevat, vaikkeivät väkijuomasta.  
 
Pyhän Hengen ilmoitukselle itsensä herkistäneet näkevät jo kai-
ken tämän turmeluksen. He janoavat muutosta ja ovat antautu-
neet Jeesuksen muotoon muuttumiseen. Mutta maailmassa on 
suuri joukko sieluja, jotka Jumala haluaa ottaa mukaan tempauk-
seen. Hän sallii maailmaan tulla järisyttäviä tapahtumia, jotka 
osoittavat tämän maailman ruhtinaan ja uskonnollisen petoksen 
voiman ihmisille, jotta he kääntyisivät.  
 
Järistyksen keskellä Jumala antaa Pyhän Hengen tulessa valmis-
tetulle kyyhkysjoukolle yliluonnollisen voitelun ja varustuksen 
tuoda ilmi Jeesuksen valtaherruutta, Isän rakkautta ja yltäkylläi-
syyttä järisyttävien olosuhteiden keskellä. Uskonnollisen petok-
sen ja lumouksen voima tulee paljastumaan järisyttävällä tavalla. 
 
Herätykseen johtavia kysymyksiä: 
 

• Mikseivät Pyhän Hengen kosketuksessa palvelevat julis-
tajat näe, että kaiken uuden liiton sanoman ydin on Jee-
suksen muotoon muuttuminen?  

 
• Miksi julistetaan ulkoisia siunauksia ja aineellista menes-

tystä Jumalan Isän rakkauden ja Pyhän Hengen tulen si-
jasta? 

 
• Miksei Jeesuksen palvelutyö toteudu seurakunnassa. 

Miksei sydämeltään särkyneitä eheytetä, heikkojen vah-
visteta, sairaita paranneta ja ihmisiä johdeta Jeesuksen 
muotoon muuttumiseen ja Hänen palvelutehtäväänsä 
asettamiseen? 
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• Miksi julistetaan pääasiassa sielujen voittamista, Hengen 
lahjoja, profetoimista ja ennustamista eikä tehdä opetus-
lapsia Jeesuksen käskyn ja valtuutuksen mukaan?  

 
• Miksi Jumalan lapsilta riistetään rahaa, aikaa ja energiaa 

jonkin megaministryn tukemiseen, kun jokaista uskovaa 
tulisi sen sijaan varustaa omaan palvelutyöhön, sielujen 
voittamiseen ja sairaitten parantamiseen Pyhän Hengen 
voitelussa? 
 

Seurakuntaa opetetaan väärin, kirjoituksia tulkitaan väärin ja 
synnytetään valheellista uskonnollisuutta. Pyhän Hengen tuli tu-
lee kohtaamaan kaikkea tätä valheellisuutta, uskonnollisuutta, 
kompromissikristillisyyttä, Pyhää Henkeä vastustavaa kapinaa, 
tottelemattomuutta ja ylpeyttä. 
 
Olemme aikakaudessa, jossa Pyhän Hengen tuli johtaa ihmiset 
ymmärtämään ja kokemaan, että Jumala haluaa totuutta sala-
tuimpaan saakka. Ihmisen sielussa voi olla kätkössä salattuja syn-
tejä, pimeitä aikomuksia, demonisia muistikuvia tai muuta sel-
laista. Tämän lisäksi ihmisten sieluissa on suuri määrä Jeesuksen, 
Jumalan Isän ja Pyhän Hengen todellisuutta vastustavia valheita.  
 
Ps. 51:8-9: Katso, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka, ja sisimmässäni 
sinä ilmoitat minulle viisauden. Puhdista minut isopilla niin minä puhdistun, 
pese minut niin minä tulen olemaan lunta valkeampi. 
 
Daavid alkoi himoita Uurian vaimoa Batsebaa ja lankesi aviori-
kokseen hänen kanssaan. Batseban tuli raskaaksi, jolloin Daavid 
määräsi Batseban miehen Uurian taistelemaan eturintamassa ja 
muita sotilaita väistymään taistelutilanteessa, jotta Uuria kuolisi. 
Näin tapahtuikin. Daavidin vallannut himo teki hänestä murha-
miehen. Tämä oli uskomattoman suuri rikos Israelin kuninkaalta 
Jumalaa ja ihmisiä vastaan.  
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Jumala näki Daavidin rikoksen ja lähetti profeetta Naatanin nuh-
telemaan häntä. Ilman profeetan nuhtelua ja Daavidin käänty-
mistä hän olisi joutunut kuoleman tuomion alaiseksi. Kun Naatan 

paljasti Daavidin rikoksen, Daavid 
kääntyi koko sydämestään ja sai 
Jumalalta anteeksiantamuksen. 
Daavid tunnusti syntinsä ja hän 
sai ilmestyksen Jumalan suunni-
telmasta, olemuksesta ja kirk-
kaudesta: ”Totuutta sinä tahdot 
salatuimpaan saakka!” 
 
Jumalan seurakunta elää vielä 
monenlaisessa valheessa ja pe-
toksessa. Sen takia kirkkaus ja 

täysi siunaus ei vallitse pelastet-
tujen elämässä. Jumalan totuus ei ole ilmestynyt salatuimpaan 
saakka. Suuri määrä sielun petosta, uskonnollista valhetta ja pi-
meyttä on vielä paljastamatta pelastettujen sieluissa.  
 
Jes. 29:8-11: Sillä Herra on vuodattanut teidän päällenne raskaan unen hen-
gen ja sulkenut teidän silmänne - profeettanne, ja peittänyt teidän päänne 
- näkijänne. Niin on kaikki ilmoitus teille niinkuin lukitun kirjan sanat; jos se 
annetaan kirjantaitavalle ja sanotaan: "Lue tämä", niin hän vastaa: "Ei voi, 
sillä se on lukittu", ja jos kirja annetaan kirjantaitamattomalle ja sanotaan: 
"Lue tämä", niin hän vastaa: "En osaa lukea". 
 
Jesaja näki, että ihmisten yllä on raskas uneliaisuuden sokaiseva 
ja humalluttava henki. Tämän hengen yksi nimi on uskonnolli-
suus, joka vastustaa sydämen ehyttä antautumista Jumalalle. Us-
konnollisuuden sokaiseva ja humalluttava henki sitoo maail-
maan, vääristää evankeliumin julistusta. Maailman henkeen se-
koittunut uskonnollisuus tavoittelee Jumalan nimissä maallisen 
elämän siunauksia ja rahaa, muttei Jeesuksen muotoon muuttu-
mista. Tämä sokaiseva ja humalluttava henki rakentaa orpouden 

Pyhän Hengen tuli nuhtelee 
täyttymyksen ajan seura-
kuntaa ja johtaa salattujen 
sydämen alueitten puhdis-
tamiseen. Tätä keskeneräi-
syyden aikaa Jumala on kär-
sinyt tähän asti. Nyt Hän on 
johtamassa seurakuntaa 
täyttymyksen aikaan, jossa 
pimeys paljastuu ja Jeesuk-
sen todellinen kirkkaus il-
mestyy pelastetuissa.  
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trauman varaan uskonnollista rakennelmaa, joka vastustaa Jee-
sukselle ja Pyhän Hengen tulelle antautumista. 
 
Jes. 29:8-12: Ja Herra sanoi: Koska tämä kansa lähestyy minua suullaan ja 
kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana, ja 
koska heidän jumalanpelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä, sen tähden, 
katso, minä vielä teen tälle kansalle kummia tekoja - kummia ja ihmeitä, ja 
sen viisaitten viisaus häviää, ja sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa.  
 
Älä ihmettele, kun jumalisina pidetyt megaministryt alkavat ro-
mahtaa. Älä ihmettele, kun suurina Jumalan miehinä tai naisina 
pidetyt julistajat ja julkkikset joutuvat suuriin ongelmiin henkilö-

kohtaisessa elämässään. Älä ih-
mettele, jos ympärilläsi olevat 
ihmiset joutuvat sellaiseen ah-
distukseen, että alkavat hautoa 
itsetuhon ajatuksia. Älä silloin 
sano, että Jumala ei auta. Jeesus 
on lähellä niitä, jotka kääntyvät 
Hänen puoleensa. 
 
Pyhän Hengen tuli on ollut maa-
ilmassa todistettavasti siitä läh-
tien kun opetuslapset tulivat 
upotetuiksi Pyhässä Hengessä 

helluntaina. Tästä huolimatta 
suuri osa pelastukseen kutsutuista eivät tunnista uskonnollista 
petosta vaan uinuvat sen lumouksessa. Synnin valta maailmassa 
on syvällä ihmisten sydämissä. Koko pelastus ja tie siihen on ole-
massa, mutta tarvitaan synnintunto, herätys ja Pyhän Hengen 
tuli, jotta ihmiset kääntyvät. Jumalan täytyy tehdä erikoisia, 
kummia tekoja, jotta he uskoisivat.  
 
Täyttymyksen ajan profeetallisen palvelutyön tarkoitus on tuoda 
Jeesuksen ilmestys, Hänen kohtaamisensa ja pelastuksensa 

Kaiken vaikertamisen, voi-
vottelun ja ihmettelyn si-
jaan sinun tulee itse kään-
tyä Jeesuksen yhteyteen ja 
etsiä Hänen tulessaan puh-
distamista. Silloin Jumalan 
siunaukset vapautuvat si-
nun elämässäsi. Sinunkin yl-
läsi on Jumalan tuli, joka ha-
luaa johtaa poistaa sielus-
tasi kaiken maailmallisen ja 
uskonnollisen humaltumi-
sen ja sokeutumisen. 
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voima kaikille kutsutuille.  Kyyhkysjoukko käy lävitse tämän koe-
tuksen ensiksi ja tulee sen lävitse voittajana. Jeesus voitelee 
tässä tulessa täyttymyksen ajan herätyksen etujoukon. Sinun 
palvelutyösi profeetallinen päämäärä on johtaa ihmisiä Pyhän 
Hengen tulessa upottamiseen, vapauttaa heitä uskonnollisesta 
ja maailmallisesta humaltumisesta ja sokeutumisesta. Pyhän 
Hengen tulessa Jeesus avaa sokeain silmät, kuurojen korvat ja 
sulattaa kovat ja ymmärtämättömät sydämet. 

 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
3. Ilmestyksen henki haastaa järkeisuskon 
 
Uudestisyntymisestä alkaen Jumalan tarkoitus on ollut, että ih-
miset suuntautuisivat Häneen. Hengen silmät ovat nyt avautu-
neet näkemään Jumalan valtaherruutta ja sen tutkimisesta tulee 
tulla ihmisten päämäärä. Jeesus vuodattaa nyt uutta ilmestyksen 
hengen kirkkautta, joka valaisee hämäryyden. Pyhän Hengen tu-
lessa pelastetut tulevat todella tuntemaan Jeesuksen ja oman 
elämänsä tarkoituksen. Tuli varustaa heidät Jumalan voimaan, 
voiteluun ja palvelutyöhön.  
 
Jumalan uskon varassa elävä ihminen ei elä järkeisuskonsa ja lo-
giikkansa varassa. Hän on oppinut luottamaan täysin Jeesuksen 
hengelliseen todellisuuteen, joka tulee hänen luonnollisen käsi-
tyksensä, tietonsa ja kokemuksensa ulkopuolelta. Synnin turme-
lus, joka ilmeni sielun voimien varassa ja alkeisvoimien rajoituk-
sissa elämisessä, on puhdistunut ja tilalle on tullut ilmestyksen 
hengen johtama uusi elämä Jumalan uskossa. 
 
1. Kor. 1:26-29: Sillä te näette, veljet, kutsumisenne, ettei ole monta lihan 
mukaan viisasta, ei monta voimallista, ei monta jalosukuista, vaan Jumala 
valitsi maailman mielestä tyhmät saattaakseen viisaat häpeään, ja Jumala 
valitsi maailman mielestä heikot saattaakseen väkevät häpeään, ja Jumala 
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valitsi maailman mielestä halpasukuiset ja halveksitut ja arvottomat teh-
däkseen arvolliset mitättömiksi, jottei mikään liha kerskaisi Jumalan 
edessä.  
 
Jeesuksen ilmestyminen tulee kaikkea tämän maailman vääristy-
nyttä järjestystä, arvoja ja pyrkimyksiä vastaan. Pyhän Hengen 
ilmestystieto tuo ilmi Jumalan valtakunnan totuutta, valoa, auk-
toriteettia, arvomaailmaa ja tavoitteita. Täyttymyksen ajan he-
rätyksessä tulemme näkemään valtavan kontrastin uskonnolli-
sen petoksessa elävän ja Pyhän Hengen tulessa upotetun seura-
kunnan välillä. Tulevan järistyksen voima on sellainen, että jär-
keisusko ja ihmisviisaus joutuvat häpeään. Sen keskellä Jumala 
nostaa Hänen voimassaan ja viisaudessaan elävän kyyhkysjou-
kon ja lopulta koko seurakunnan uuteen kirkkauteen. 
  
Jumalan viisauden vastaanottaminen tarkoittaa ihmisen hengen 
ja sielun resurssien ja toimintakyvyn palauttamista ja uudista-
mista. Ilmestyksen henki johtaa pelastetut käsittämään Jeesusta, 
sulautumaan Häneen ja Hänen suunnitelmiinsa. Jeesus johtaa 
pelastetut Pyhän Hengen tulessa upottamiseen ja varustaa pal-
velemaan kanssaan Jumalan valtaherruuden ilmi tulemiseksi 
tässä maailmassa. 
 
Ilmestyksen henki johtaa ihmisen Jeesuksen pelastuksen vas-
taanottamiseen ja koko elämän uudistamiseen: 
 

• Ihminen tulee kykeneväksi vastaanottamaan Jumalan 
ajatuksia ja suunnitelmia ja ajattelemaan pysyvästi niin 
kuin Jumala ajattelee. 
 

• Ilmestyksen henki korvaa luonnollisen järjen ylivallan. Ju-
malan ajatukset virtaavat häneen luonnollisesti ja hel-
posti ja johtavat hänen elämäänsä. 
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• Pyhä Henki antaa sisäisen todistuksen, unia, näkyjä, il-
mestyksiä, Pyhän Hengen erilaisia kosketuksia ja vaiku-
tuksia todistuksena Isän rakkaudesta. 

 
• Ihmisen särkyneet tunteet parantuvat niin, että hän ky-

kenee tuntemaan samoja rakkauden, rauhan, ilon, hyvyy-
den, kiitollisuuden, kunnioituksen ja palvonnan tunteita 
kuin Jeesus Voideltuna. 
 

• Ilmestyksen henki johtaa ihmisen Jumalan uskossa elämi-
seen. Hän näyttää pelastetulle, mitä asioita Jeesus on va-
pauttanut vastaanotettavaksi anomuksen perusteella. 
Pelastettu saa kyvyn omistaa sen, mitä hän on anonut 
Isältä Jeesuksen nimessä. 
 

• Pelastettu antautuu Jeesukselle yhä enemmän, täyttyy li-
sääntyvästi Pyhällä Hengellä ja tulella, muuttuu Hänen 
kaltaisekseen ja tulee palvelemaan Jeesuksen kanssa 
täyttymyksen ajan herätyksessä. 

 
Kaikki uusi elämä näkyvässä ja luonnollisessa maailmassa syntyy 
Jumalan kirkkauden vaikutuksesta. Jeesus on maailman valo. 
Kaikki on luotu ja syntynyt Hänen kauttaan ja Häneen. Hän on 
ilmestynyt maailmaan avaamaan sokeain silmät, kuurojen kor-
vat ja antamaan hengen ja sielun ymmärryksen, jotta uusi elämä 
Isästä voisi ilmestyä ihmisiin. 
 
Matt. 13:13-15: Sen tähden minä puhun heille vertauksilla, että he näkevin 
silmin eivät näe ja kuulevin korvin eivät kuule, eivätkä ymmärrä. Ja heissä 
käy toteen Esaiaan ennustus, joka sanoo: 'Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ym-
märtäkö, ja näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö. Sillä paatunut on tämän 
kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat um-
mistaneet, etteivät he näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ym-
märtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi.'  
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Jeesuksen vastaanottaminen tuo Jumalan valon elämääsi. Pyhän 
Hengen voimassa sinä alat nähdä, kuulla ja ymmärtää Jumalan 
valtaherruutta. Pyhä Henki siirtää sinut elämään Jumalan kirk-
kaudessa, jossa sinulle on vapaus demonisaatiosta, traumoista, 

pimeyden valheista, sairauksista 
ja muista kirjouksista. Jumalan 
elämä virtaa sinuun ja muuttaa 
sinut. 
 
Taivaallisesta Isästä tuleva uusi 
ilmestys ja voima siirtävät elä-
mäsi ja tulevaisuutesi uuteen 
suunnitelmaan. Kaikki uusi elä-
mässäsi alkaa uudesta ilmestyk-
sestä, johon sinä tartut Jumalan 
uskossa. Isä on uudesti synnyttä-

misen kautta liittänyt sinut uuteen suunnitelmaansa, joka ilmes-
tyy sinulle Jeesuksen muotoon muuttumisen kautta. Pyhä Henki 
johtaa sinut siihen henkilökohtaiseen muutokseen, joka tarvi-
taan uutta elämäsi suunnitelmaa varten. 
 
Kol. 1:12-15: ... kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osal-
liset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa, häntä, joka on pelastanut 
meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakun-
taan. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen, ja hän on nä-
kymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. 
 
Ilmestyksen henki vaikuttaa Jeesuksen ilmestymistä uudestisyn-
tyneessä hengessäsi oman henkesi voiman kautta. Hengessäsi 
on yliluonnollinen kyky, halu ja kapasiteetti vastaanottaa Juma-
lan yliluonnollista ilmoitusta. Henkesi kautta sinun sielusi vas-
taanottaa osan tästä ilmestyksestä.  
 
Pyhä Henki antaa sinulle myös fyysinen kyvyn ja voiman toimia 
sen mukaan näkyvässä maailmassa. Minkä Jumala näyttää ja mi-

Jokainen Jumalan antama 
ilmestys elämässäsi on Ju-
malan kirkkauden ulottu-
vuudessa annettu. Siksi vas-
taanottamasi ilmestykset 
ovat tosia, todellisia ja kes-
täviä uuden elämän perus-
tuksia. Sinun tarvitsee vain 
kasvaa uskossa omista-
maan nämä ilmestykset ja 
ojentautua elämässäsi toi-
mimaan niiden mukaan. 
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hin Hän kutsuu, siihen Hän antaa voiman, varustuksen ja ete-
nemisreitin. Näin Pyhä Henki puhuu sinulle Taivaasta ja kiinnit-
tää uskosi Jumalan valtakunnan suunnitelmiin, joita sinä toteu-
tat Pyhän Hengen voitelussa.  
 
Uskon kautta sinä tartut Pyhän Hengen ilmestykseen ja ojentau-
dut elämään Jumalan valtakunnan todellisuudessa. Uskossa 
ojentautuminen valtuuttaa Pyhän Hengen ja taivaalliset sotajou-
kot toimimaan puolestasi ja tuomaan ilmi näkyvään maailmaan 
sen, minkä olet Jumalan uskossa ilman epäilystä omistanut. 
 
1. Kor. 2:12-14 Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen 
hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoit-
tanut; ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla 
sanoilla, vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti. - 
Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; 
sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkis-
teltava hengellisesti. 
 
Vain Pyhä Henki pystyy välittämään Jumalan valtakunnan yli-
luonnollisen todellisuuden meille. Uskonnollinen järkeistieto ei 
voi saada sitä aikaan. Tarvitaan uusi luomistyö, joka pystyy omis-
tamaan Jumalan valtakunnan elämän. Hyvän ja pahan tiedon va-
rassa elänyt vanha ihminen on pantava pois. 
 
Pyhässä Hengessä oleva ilmestyksen, rakkauden ja uskon henki 
avaa ihmiselle uuden elämän Isän yhteydessä. Synnissä elänyt 
vanha ihminen ei tunne eikä voi omistaa tätä elämää. Pyhän 
Hengen ilmestystieto opettaa ja toteuttaa rakkaussuhteen mei-
dän ja Jumalan kanssa. Pyhä Henki johtaa meidät sisäisen vapau-
tumisen, puhdistumisen ja uudistumisen prosessiin, jossa Jee-
suksen pelastustyö toteutuu ja Hänen muotonsa nousee meissä 
esiin. 
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Jeesus tulee varustamaan täyttymyksen ajan seurakuntaa ylen-
palttisesti kaikilla Pyhän Hengen lahjoilla ja manifestaatioilla. Py-
hän Hengen tuli sulauttaa seurakunnan Jeesuksen kirkkauteen. 
Seurakunta saa ilmestyksen ja voiman suureen sadonkorjuuseen 
maailmassa. Pyhä Henki sulauttaa seurakunnan yhä lujemmin 
Jeesukseen ja valmistaa tempaukseen.  
 
Ilmestyksen hengen vaikutus syvenee pelastetuissa Jumalan vii-
sauden määräämin askelin. Hengen maailmassa palveleminen ja 
eläminen on sieluille outoa ja pelottavaa aluksi. Jeesus kasvattaa 
ja varustaa seurakuntaa määrätietoisesti, jotta seurakunta tulisi 
valmiiksi ja kykeneväksi tempaukseen. Hengellinen kasvupro-
sessi tapahtuu seuraavin askelin:  
 

• Ilmestyksen hengen lahjat vaikuttavat lisääntyvästi ja sy-
venevästi, kuten kielillä puhuminen, kielten selittäminen, 
profetointi, näyt, unet ja ilmestykset ja erilaiset Hengen 
vaikutukset luonnollisten aistien kautta. 

 
• Hengellisen erottamisen lahjat vahvistuvat ja saavat lisää 

auktoriteettia. Pyhä Henki avaa näkemään hengellistä to-
dellisuutta jonkin ihmisen elämässä, jolloin Jumalan pal-
velija näkee selkeästi demonisaatiota, traumaattisuutta 
ja Jumalan suunnitelmia ihmisten elämässä. 

 
• Jeesuksen kohtaaminen hengessä tulee yhä voimak-

kaammaksi. Ilmestyksen henki vie Jumalan hengelliseen 
maailmaan kohtaamaan Jeesusta ja vastaanottamaan 
Häneltä uutta varustusta. 

 
• Hengessä siirtymisiä tapahtuu lisääntyvästi. Ilmestyksen 

henki vie palvelemaan ilmestyksen hengessä ihmisiä, 
jotka ovat maantieteellisesti ulottumattomissa. 
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• Fyysinen siirtymisiä tapahtuu lisääntyvästi: Pyhä Henki 
siirtää fyysisesti palvelemaan toiseen maantieteelliseen 
ympäristöön. 

 
• Seurakunnan tempaus tapahtuu: Pyhä Henki kohottaa 

puhdistetun seurakunnan pois näkyvästä maailmasta, 
kun Jeesus tulee Pyhän Hengen pilvessä noutamaan seu-
rakuntaa Karitsan häihin. 

 
Ilmestyksen hengessä eläminen ja palveleminen on uuden liiton 
olennainen sisältö. Vanha liitto oli järkeisopin aikaa, jossa kaikki 
luonnollinen elämä ja Jumalaan liittyvä elämä ymmärrettiin jär-
jen ja näkyvässä maailmassa tapahtuvan uskonnollisen harjoi-
tuksen kautta. Pappien, kirjanoppineitten ja fariseusten elämä ja 
opetus oli järjen ja ymmärryksen oppia. 
 
Mark. 1:23-27: Ja heidän synagoogassaan oli juuri silloin mies, jossa oli saas-
tainen henki; ja se huusi sanoen: "Mitä sinulla on meidän kanssamme teke-
mistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen 
sinut, kuka olet, sinä Jumalan Pyhä." Niin Jeesus nuhteli sitä sanoen: "Vai-
kene ja lähde hänestä". Ja saastainen henki kouristi häntä ja lähti hänestä 
huutaen suurella äänellä. Ja he hämmästyivät kaikki, niin että kyselivät toi-
siltaan sanoen: "Mitä tämä on? Uusi, voimallinen oppi! Hän käskee saastai-
sia henkiäkin, ja ne tottelevat häntä."  
 
Nähdessään Pyhän Hengen auktoriteetin Jeesuksen palvelu-
työssä juutalaiset huudahtivat ”Uusi voimallinen oppi!”. He eivät 
ymmärtäneet, ettei ollut kysymys uudesta voimallisesta opista 
vaan uudesta voimallisesta elämästä Jumalan yhteydessä. Jee-
suksen palvelutyö oli manifestaatiota Hänen yhteydestään Isän 
kanssa. Isästä tuleva kirkkaus Pyhässä Hengessä sai aikaan kai-
ken, minkä Jeesus teki Voideltuna. 
 
Kaikki uudessa liitossa perustuu rakkaussuhteeseen ja sulautu-
miseen Jeesuksen ja Pyhän Hengen kanssa. Järkeistiedon ja luon-
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nollisen kyvyn sijasta uuden liiton elämää hallitsee Pyhän Hen-
gen ilmestystieto ja voitelu, joka avaa Jumalan valtakunnan yli-
luonnolliset vaikutukset näkyvässä maailmassa. Kysymys ei ole 
uudesta voimallisesta opista vaan uudesta ja voimallisesta elä-
mästä Jeesukseen sulautuneena. 
 
Jeesuksen pelastuksen vastaanottamisen kautta meillä on nyt 
yhteys Jumalaan Isään ja Hänestä tulevaan yliluonnolliseen ja ka-
toamattomaan elämään Pyhässä Hengessä. Meillä on nyt uusi 
voimallinen elämä Jeesuksen auktoriteetissa, voimassa ja siu-
nauksissa. Kutsumme, tehtävämme ja voitelumme on julistaa 
tätä suurta ilosanomaa kaikille. 
 
Jeesuksella on meillekin paljon sanottavaa. Olemme aikakauden 
tärkeimmässä ajan hetkessä, Pyhän Hengen aikakauden täytty-
mys on edessämme. Jeesus tulee tekemään paljon asioita, joita 
emme ole ennen nähneet.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
4. Turmeltunut pappeus poistuu 
 
Täyttymyksen ajan herätyksessä vanhan ja uuden liiton ilmoitus 
sulautuvat tietyllä tavalla yhteen. Tähän asti uuden liiton seura-
kunta on elänyt ns. armotalouskautta eli Pyhän Hengen aika-
kautta. Uskovien ajatusmaailmaa on hallinnut Jeesuksen pelas-
tustyö, syntien anteeksiantamus, Pyhällä Hengellä täyttyminen, 
kirkkojärjestelmien ylläpitäminen sekä Taivaassa ilmestyvän 
kirkkauden julistaminen. 
 
Jeesuksen lähetyskäsky ja apostolien esimerkki henkilökohtai-
sesta Jeesuksen muotoon muuttumisesta on jäänyt vaille huo-
miota. Jumalan valtakunta ei ole ilmestynyt maan päälle niin 
kuin Jeesus käski jo opetuslapsiaan julistamaan. Pyhän Hengen 
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tulessa upottamisen opettaminen ja todelliseen Jumalan valta-
herruuteen pääseminen uskovien elämässä ei ole toteutunut. 
 
Jumalan suunnitelma on edelleenkin upottaa seurakunta Pyhän 
Hengen tulessa. Hänen päämääränsä on tuoda Jumalan valta-
kunta maan päälle seurakuntansa kautta. Sen, minkä Jumala on 

ilmoittanut, sen Hän on toteut-
tava. Olemme siirtymässä nyt 
tämän toteutumisen aikaan. Py-
hän Hengen puhdistavasta tuli 
laskeutuu pelastettujen sydä-
miin ensin ja sen jälkeen laskeu-
tuu Jumalan kirkkaus. Jeesus val-
mistaa itselleen seurakunnan, 
joka kykenee täyttymyksen ajan 
sadonkorjuuseen ja tulee val-
miiksi tempausta varten.  
 
Kun Jumalan suunnitelma maail-
massa täyttyy, täyttyy myös Hä-
nen ilmoituksensa, jonka Hän on 
vuosituhansien aikana antanut 

ihmisille. Vanhassa liitossa on 
paljon Jumalan ilmoitusta, joka ei enää sovellettavissa uuteen 
liittoon. Mutta Jumala ilmoitti vanhassa liitossa itsestään ominai-
suuksia ja suunnitelmia, jotka ovat edelleen voimassa. Jumala lä-
hestyi ihmistä silloin ilman välimiestä, sovittajaa ja lunastajaa. Ih-
misen ja Jumalan välinen suhde oli äärimmäisen vaikea ihmisille 
heidän sydämensä pimeyden tähden.  
 
Nyt uudessa liitossa Jumala lähestyy ihmistä Jeesuksen täydelli-
sen sovitustyön kautta. Jeesuksen sovitustyön huipentuma on 
Pyhän Hengen tulessa upottaminen. Täyttymyksen ajan herätyk-
sessä Pyhän Hengen tuli osoittaa todeksi ja täyttää kaiken Juma-

Pyhä Henki on kasvattanut 
seurakuntaa koko ajan. Il-
mestys Jumalan valtakun-
nasta on laajentunut ja tar-
kentunut. Pyhän Hengen 
vuodatus on maailmassa li-
sääntynyt ja avannut uusia 
alueita kuten ylistys, Pyhän 
Hengen lahjat, Jeesuksen 
parantava voitelu, sisäinen 
parantuminen ja Jumalan 
kirkkauden kosketus. Kaikki 
tämä on valmistanut seura-
kuntaa kohtaamaan Pyhän 
Hengen tulessa upottami-
sen ja sen vaikuttaman puh-
distumisen. 
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lan ilmoituksen. Kaiken, minkä Jumala on puhunut, tulee toteu-
tua. Kaiken, mitä Hän on ilmoittanut suuren pimeyden keskellä 
elävien profeettojensa kautta, tulee toteutua kaikkien kansojen 
silmien edessä kirkkauden laskeutuessa.  
 
Kompromississa ja matalassa voitelussa elävä seurakunta ei ky-
kene tuomaan Jeesuksen suurta ilosanomaa esiin kuin osittain. 
Syntyy uskonnollinen petos ja Jumalaa halveksuva vaikutus Jee-
suksen ulkopuolella elävissä ihmisissä. Jumalan kunnioitus on 
hävinnyt kansojen keskuudessa eikä Pyhän Hengen tuli ja Jeesuk-
sen auktoriteetti ilmesty uskovien elämässä. Täyttymyksen ajan 
herätyksessä tämä tulee muuttumaan.  
 
Kysymys on maailmanlaajuisesta seurakunnan puhdistamisesta 
ja Pyhän Hengen voimalla varustamisesta. Hylkää nyt vanha ajat-
telu. On käännyttävä ja ajateltava toisin.  Pyhän Hengen tulessa 
upottamisessa mahdottomat asiat mahdollisiksi ja todellisiksi. 
 
1. Piet. 4:17: Sillä aika on oikeudenkäynnin, päätöksenteon ja ratkaisujen 
(krima) alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin 
mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset?  
 
Suomenkielisessä raamatussa ja monissa englanninkielisissä raa-
matuissa tulisi sana ”krima” kääntää sanalla ”oikeudenkäynti, 
päätöksenteko, ratkaisujen teko”. Suomen kielessä sanalla ”tuo-
mio” on ihmisten mielessä välittömästi merkitys ”rankaiseva 
tuomio”. Tämä on täysin väärä painotus. Pietari ei puhu rankai-
sevaan tuomioon johtavasta tuomiosta, vaan oikeudenkäynnistä 
pimeyden ja valkeuden välillä. 
 
Substantiivi ”krima” tulee kreikan kielen verbistä ”krino”, joka 
tarkoittaa ”erottaa selkeästi”. Tämä tarkoittaa hengellisessä ym-
päristössä synnin ja vanhurskauden erottamista toisistaan. Sana 
”krima” tarkoittaa oikeudenkäyntiä, päätöksentekoa ja ratkai-
suja. Lopputulos voi olla joko vapauttava tai rankaisuun tuomit-
seva.  
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Jeesuksen vastaanottaneille Jumala Isä on jo julistanut vapautta-
van tuomion hengen ulottuvuudessa. Nyt meillä on oikeus ja vel-
vollisuus julistaa tuomio sielujemme maailmoissa vaikuttaville 
pimeyksille. Mutta mitään ”viimeistä tuomiota” ei tule Jeesuk-

sen vastaanottaneille. Se koskee 
vain Jeesuksen ulkopuolella ole-
via. 
 
Pyhä Henki on kautta aikojen to-
teuttanut hengellistä oikeuden-
käyntiä pelastettujen yksilöelä-
mässä ja seurakunnan toimin-
nassa. Yhteiskunta, joka on hy-
väksynyt Jumalan vanhurskau-
den ja rakkauden periaatteita 
yhteiskuntaan, menestyy ja on 
ihmisille turvallinen. Tämä on jo 
Jumalan valtakunnan ilmesty-
mistä maan päälle. Mutta vielä-

kin yhteiskunnissa on paljon lapsia, naisia ja miehiä turmelevaa 
syntiä. Demonisaatio hallitsee liian monia perheitä. On avio-
eroja, riitoja, hylkäämistä, lasten heitteille jättöä ja hyväksikäyt-
töä sekä abortteja. On rikollisuutta, alkoholismia, huumeiden 
käyttöä, mielisairautta, loppuun palamista, parantumattomia 
sairauksia, onnettomuuksia ja itsemurhia. 
 
Pietari näki, koki ja ymmärsi Pyhän Hengen tulen vaikutuksen 
elämässään. Hän tuli tuntemaan kuinka tuli paljastaa ja poistaa 
synnin ja nostaa esiin vanhurskauden. Pietari tunsi, koki ja va-
kuuttui siitä, että oikeudenkäynti Pyhän Hengen tulessa oli kaik-
kein siunatuin asia hänen elämässään. Tämän vaikutuksesta Pie-
tarista tuli johtava apostoli. Jeesuksen läsnäolon säteilevä hehku 
oli hänen sisimmässään ja yllään. Sairaat paranivat hänen lähei-

Me tarvitsemme uuden ja 
entistä syvemmän Pyhän 
Hengen ja tulen vuodatuk-
sen kansakuntiin. Ihmiskun-
taa jäytävä demonisaatio, 
saastaisuus, pimeys ja kuo-
lema pitää ajaa ulos. Tämän 
tavoitteen Jeesus julisti jo 
opetuslapsilleen. Koska Hän 
julisti sen opetuslapsilleen, 
se tarkoittaa meitäkin. Ju-
malan valtaherruuden on 
tultava maan päälle täytty-
myksen ajan seurakun-
nassa.  
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syydessäänkin. Pyhän Hengen tulen johtama oikeudenkäynti va-
rusti apostolit Jeesuksen kirkkaudessa, jonka vaikutuksesta Jeru-
salemiin syntyi suuri herätys. Pyhän Hengen tuli levisi apostolien 
mukana ja alkoi muuttaa kansakuntia. 
 
Jeesuksen tavoite täyttymyksen ajan seurakunnalle on sama 
kuin yhdelletoista apostolille. Pyhän Hengen tuli laskeutuu maa-
ilmanlaajuisesti ja puhdistaa seurakunnan. Jeesuksen kirkkau-
den säteilevä hehku tulee lepäämään tulessa puhdistettujen uu-
sien apostolien yllä. Sairaat tulevat paranemaan, kun Jeesuksen 
kirkkauden hehku koskettaa ihmisiä tulessa voideltujen lähellä. 
Pyhä Henki on jo valmistamassa tätä täyttymystä. Jokainen, joka 
on antautunut sisäisen parantumisen prosessiin Pyhän Hengen 
tulessa upottamisen kautta, on tässä valmistamisprosessissa. 

 
Pyhän Hengen puhdistava tuli 
kohdistuu ensiksi pelastettuihin, 
Jumalan seurakuntaan ja Juma-
lan palvelijoihin. Seurakunnassa 
on vanhurskauden siemen ja 
Jeesuksen vaikutus. Mutta Py-
hän Hengen tulen voima tulee 
suurempana kuin tähän asti on 
oletettu.  
 
Ensiksi alkaa seurakunnan puh-
distaminen. Seurakunnan puh-

distaminen alkaa yksilöuskovista, 
paimenista ja muista seurakunnan palvelijoista. Puhdistava tuli 
tulee läpäisemään apostolit, profeetat, evankelistat, opettajat ja 
paimenet. Kaikki tulee puhdistumaan ja uudistumaan. 
 
Vanhassa liitossa turmeltuneen pappeuden rangaistus oli kuo-
lema. Uudessa liitossa Jumala kohtaa Pyhän Hengen vaikutta-
malla synnin tunnolla turmeltuneita Jumalan palvelijoita. Hän 

Jumala on valmistanut jo-
kaiselle ihmiselle täydelli-
sen vapautuksen ja kirkkau-
della pukemisen Pyhän Hen-
gen tulessa. Kenenkään ei 
tarvitse jäädä pimeyteen. 
Sitä varten täyttymyksen 
ajan suuri ilosanoma tul-
laan julistamaan kaikille 
kansoille, etnisille ryhmille, 
ihmisryhmille, ammattikun-
nille, ikäryhmille, laitoksille, 
liikeyrityksille, sotilashallin-

   
    

 



29 
 

                       

odottaa kärsivällisesti sydänten kääntymistä. Jos sydämet eivät 
käänny, heidän lamppunsa sammuu ja palvelutehtävä loppuu. 
 
Jokainen Jumalan palvelija pääsee vapaaksi sydämensä turme-
luksesta ja kompromissielämästään Pyhän Hengen tulessa upot-
tamisen kautta. Tulen läpi käyneillä ja uudistuneilla Jumalan pal-
velijoilla on ilmestys Jumalasta Isästä, Jeesuksen muotoon muut-
tumisesta ja Pyhän Hengen tulen lupauksesta ja voimasta. Jeesus 
voitelee tulen läpi käyneet Jumalan palvelijat suurella voimalla. 
Nämä uudistuneet palvelijat tuovat ilmi Jeesuksen suuren ilosa-
noman sellaisena kuin Isä on sen aina tahtonut tuoda ihmisille. 
 
1. Sam. 2:12-17: Mutta Eelin pojat olivat kelvottomia miehiä; he eivät välit-
täneet Herrasta eivätkä siitä, mitä papeilla oli oikeus kansalta saada. Niin 
usein kuin joku uhrasi teurasuhria, tuli papin palvelija lihan kiehuessa, kol-
mihaarainen haarukka kädessänsä, ja pisti sen kattilaan tai ruukkuun tai 
pannuun tai pataan, ja kaikki, minkä haarukka toi mukanaan, sen pappi otti 
itselleen. Niin he tekivät kaikille israelilaisille, jotka tulivat sinne Siiloon. Jo 
ennen kuin rasva oli poltettu, tuli papin palvelija ja sanoi miehelle, joka uh-
rasi: "Anna liha paistettavaksi papille, sillä hän ei ota sinulta keitettyä lihaa, 
vaan raakaa". Kun mies sanoi hänelle: "Ensin poltettakoon rasva; ota sitten 
itsellesi, mitä haluat", niin hän sanoi: "Ei niin, vaan anna se nyt heti, muu-
toin minä otan väkisin". Ja nuorten miesten synti oli kovin suuri Herran 
edessä, koska he pitivät Herran uhrilahjan halpana.  
 
Mooseksen laissa oli säädetty, että papeilla oli oikeus saada ela-
tus ihmisiltä vapaaehtoisten lahjojen muodossa. Eelin pojat hyl-
käsivät tämän järjestyksen ja ottivat heille kuuluvan elantonsa 
väkisin. Tällä tavalla he ryöstivät Jumalan tarkoittaman siunauk-
sen niiltä ihmisiltä, jotka antoivat ruokaa vapaaehtoisesti ja Ju-
malaan kunnioittaen papeille.  
 
Tässä aikakaudessa on liian paljon Eelin poikien väärää pap-
peutta. Hengellinen työ on vääristynyt pienessä voitelussa. Julis-
tajilla on itsekkyyttä, oman edun tavoittelua, rahan ja vallan hi-
moa, hyväksikäyttöä ja heikkojen orjuuttamista. Jeesuksen pal-
velutyö ei toteudu. Uskonnolliset koneistot eivät pysty ottamaan 
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suojaansa todella särkyneitä, heikkoja ja alas painettuja. Sosiaa-
lihuollossa vaikuttaa suurempi särkyneitä sydämiä eheyttävä 
rakkauden huolenpito kuin seurakunnissa. Tämä on häpeällistä. 
 
1. Sam. 2:30-34: Sen tähden Herra, Israelin Jumala, sanoo: Minä olen tosin 
sanonut: sinun sukusi ja sinun isäsi suku saavat vaeltaa minun edessäni iäti. 
Mutta nyt Herra sanoo: Pois se! Sillä minä kunnioitan niitä, jotka minua kun-
nioittavat; mutta jotka minut ylenkatsovat, ne tulevat halveksituiksi. Katso, 
päivät tulevat, jolloin minä katkaisen sinun käsivartesi ja sinun isäsi suvun 
käsivarren, niin ettei kukaan sinun suvussasi elä vanhaksi. Ja sinä saat nähdä 
minun asuntoni olevan puutteessa huolimatta kaikesta siitä hyvästä, mikä 
tulee Israelille. Eikä kukaan sinun suvussasi ole koskaan elävä vanhaksi. Kui-
tenkaan minä en hävitä kaikkia sinun omaisiasi alttariltani, niin että sam-
muttaisin sinun silmäsi ja näännyttäisin sielusi; mutta kaikki sinun suvussasi 
kasvaneet kuolevat miehiksi tultuaan. Ja merkkinä tästä on sinulla oleva se, 
mitä kahdelle pojallesi, Hofnille ja Piinehaalle, tapahtuu: he kuolevat mo-
lemmat samana päivänä.  
 
1. Sam. 2:35-36: Mutta minä herätän itselleni uskollisen papin, joka tekee 
minun sydämeni ja mieleni mukaan. Hänelle minä rakennan pysyväisen 
huoneen, ja hän on vaeltava minun voideltuni edessä kaiken elinaikansa. Ja 
jokainen, joka jää jäljelle sinun suvustasi, on tuleva kumartamaan häntä 
saadaksensa hopearahan ja leipäkakun ja sanovat: 'Päästä minutkin johon-
kin papintehtävään, että saisin palan leipää syödäkseni'." 
 
Herran tuomio Eelin poikien turmeltuneelle pappeudelle oli an-
kara. Tuomio siirtyi vielä seuraaviin sukupolviin. Armolaivassa, it-
sekkyydessä ja kompromississa elävät ihmiset voivat pitää Juma-
lan ankaruutta epäoikeudenmukaisena.  Mutta he eivät tunne 
Pyhän Hengen tulta ja Jumalan vanhurskauden päämäärää ihmi-
sissä.  
 
Jeesuksen veri peittää jokaisen uudestisyntyneen ihmisen syn-
nit. Kun tällainen ihminen kuolee, hän vapautuu luonnollisen 
kuolemansa kautta lihassaan olevasta synnistä. Mutta tempauk-
seen valmistautuva seurakunta ei kuole lihassaan. Pyhän Hengen 
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tuli tulee kuolettamaan synnin, demonisaation ja muun pimey-
den Jeesuksen kirkkauteen ilman luonnollista kuolemaa astu-
vasta seurakunnasta.  
 
Seurakunnan ongelmat johtuvat paimenten ongelmista. Seura-
kunnan ilmestys yleisesti ottaen on yhtä matala tai korkea kuin 
paimenten ilmestys. Tarvitaan siis suuri puhdistus hengellisten 
johtajien elämässä. Sydämeltään alttiit Jumalan palvelijat tavoit-
televat nöyryydessä Pyhän Hengen tulessa upottamista, jotta Ju-
malan valtakunnan totuus ja todellisuus ilmestyisi heihin ja hei-
dän kauttaan muiden siunaukseksi. Heidän johdossaan olevat ih-
miset seuraavat heitä ja tuli leviää. 
 
Hes. 34:1-31: Minulle tuli tämä Herran sana: "Ihmislapsi, julista Pyhän Hen-
gen voimassa Israelin paimenia vastaan, julista ja sano heille - paimenille: 
Näin sanoo Herra, Herra: Voi Israelin paimenia, jotka ovat itseänsä kain-
neet! Eikö paimenten ole kaittava lampaita? Te olette syöneet rasvat, puke-
neet päällenne villat, teurastaneet lihavat; mutta ette ole kainneet laumaa, 
ette ole vahvistaneet heikkoja, ette ole parantaneet sairaita, sitoneet haa-
voittuneita, tuoneet takaisin eksyneitä, etsineet kadonneita, vaan te olette 
vallinneet niitä tylysti ja väkivaltaisesti. Ja niin ne ovat hajaantuneet pai-
menta vailla ja joutuneet kaikkien metsän petojen syötäviksi - hajaantuneet 
ne ovat. Minun lampaani harhailevat kaikilla vuorilla ja kaikilla korkeilla 
kukkuloilla; pitkin koko maata ovat minun lampaani hajallaan, eikä kenkään 
niistä välitä eikä niitä etsi. Sen tähden, paimenet, kuulkaa Herran sana: Niin 
totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, totisesti, koska minun lampaani 
ovat ryöstettävinä ja koska minun lampaani ovat kaikkien metsän petojen 
syötävinä, kun paimenta ei ole ja kun minun paimeneni eivät välitä minun 
lampaistani, vaan minun paimeneni kaitsevat itseänsä, eivätkä kaitse minun 
lampaitani, sen tähden, paimenet, kuulkaa Herran sana: Näin sanoo Herra, 
Herra: Katso, minä käyn paimenten kimppuun, vaadin lampaani heidän kä-
destänsä ja teen lopun heidän lammasten-kaitsennastaan, eivätkä paime-
net saa enää kaita itseänsä. Minä pelastan lampaani heidän kidastansa, ei-
vätkä ne sitten enää ole heidän syötävinänsä. Sillä näin sanoo Herra, Herra: 
Katso, minä itse etsin lampaani ja pidän niistä huolen. Niinkuin paimen pi-
tää huolen laumastaan, kun hän on lampaittensa keskellä ja ne ovat hajal-
laan, niin minä pidän huolen lampaistani, ja minä pelastan ne joka paikasta, 
minne ne ovat hajaantuneet pilvisenä ja pimeänä päivänä. Minä vien ne 
pois kansojen seasta ja kokoan ne muista maista, tuon ne omaan maahansa 
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ja kaitsen niitä Israelin vuorilla, puronotkoissa ja kaikissa maan asuttavissa 
paikoissa. Hyvillä ruokamailla minä niitä kaitsen, ja Israelin korkeilla vuorilla 
on niillä oleva laitumensa. Siellä ne saavat levätä hyvällä laitumella, ja li-
hava ruokamaa niillä on oleva Israelin vuorilla. Minä itse kaitsen lampaani 
ja vien itse ne lepäämään, sanoo Herra, Herra. Kadonneet minä tahdon et-
siä, eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa; mutta 
lihavat ja väkevät minä hävitän. Minä kaitsen niitä niin, kuin oikein on. 
 
Jumalan tuomio kohtaa paimenten uskonnollista vallankäyttöä, 
ihmisten orjuuttamista, syyllistämistä, sydämen kovuutta, ihmis-
ten hyväksikäyttöä, rahan- ja vallanhimoa ja itsekkyyttä. Kuinka 
monen pastorin ja lähetyssaarnaajan omat lapset ovat joutuneet 
syrjäytetyiksi, hyljätyiksi ja traumatisoituneet uskonnollisen kun-
nianhimon, mammonan ja suorituskristillisyyden tähden?  
 
Kristuksen ruumis on vapautumasta tällaisesta orjuudesta. 
Mutta vielä on liian paljon Jumalan Isän rakkaita lapsia väärän 
paimenuuden turmeluksen alla. Ole vakuuttunut siitä, että Ju-
mala Isä tulee vuodattamaan sellaisen Pyhän Hengen ja tulen 
voiman, joka vapauttaa jokaisen uskovan väärän paimenuuden 
orjuudesta. 
 
Hes. 34:1-24: Mutta te, minun lampaani! Näin sanoo Herra, Herra: Katso, 
minä tahdon tuomita lampaan ja lampaan, oinasten ja vuohipukkien välillä. 
Eikö teille riitä, että olette hyvällä laitumella, kun vielä tallaatte jaloillanne 
loput laitumestanne, ja että saatte juoda kirkasta vettä, kun vielä hämmen-
nätte jaloillanne loput? Ja onko minun lampaitteni oltava laitumella siinä, 
mitä jalkanne ovat tallanneet, ja juotava sitä, mitä jalkanne ovat hämmen-
täneet? Sen tähden sanoo Herra, Herra niille näin: Katso, minä, minä tuo-
mitsen lihavan lampaan ja laihan lampaan välillä. Koska te olette kylki- ja 
niskavoimalla sysineet ja sarvillanne puskeneet kaikkia heikkoja, kunnes 
olette saaneet ne ajetuiksi ulos ja hajallensa, niin minä tahdon vapauttaa 
lampaani, etteivät ne enää jää ryöstettäviksi; ja minä tahdon tuomita lam-
paan ja lampaan välillä. Ja minä herätän heille yhden paimenen heitä kait-
semaan, palvelijani Daavidin; hän on kaitseva heitä ja oleva heidän paime-
nensa. Ja minä, Herra, olen heidän Jumalansa, ja minun palvelijani Daavid 
on ruhtinas heidän keskellänsä. Minä, Herra, olen puhunut. 
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Jumalan mielen mukaisen paimenuuden johdossa koko seura-
kunta muuttuu. Sama Pyhän Hengen tuli tulee virtaamaan pai-
menissa, seurakunnan vanhemmissa ja seurakuntalaisissa. Ihmi-
sen johtajuus häviää ja tilalle tulee Pyhän Hengen voitelun joh-
tajuus.  Kaikki tunnistavat ja kunnioittavat toistensa voitelut ja 
palvelutehtävät. Kaikki tukevat toisiaan ja nostavat esiin Jumalan 
suunnitelmia ja voiteluja lähimmäisissään. 
 
 
Ef. 5:21: Ja olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa.  
 
Jo vanhassa liitossa Daavid edusti Israelin kansan keskuudessa 
Jumalan mielen mukaista johtajuutta. Daavidilla oli ainutlaatui-
nen yhteys Jumalaan ja hän tunsi Pyhän Hengen voitelua ja otti 
vastaan ilmestystietoa. Daavidin johtajuus perustui siihen, että 
hänen seuraajansa näkivät hänen olevan tinkimättömällä tavalla 
oikeudenmukainen ja hyväsydäminen sekä kunnioittavan Juma-
laa.  
 
Daavidin voima Saulin turmeltuneen kuninkuuden kukista-
miseksi lähti Adullamin luolasta. Siellä hänen luokseen kokoontui 
katkeroitunutta ja velkaantunutta väkeä, joista Daavid kasvatti 
rohkean, voimakkaan ja pelottoman sotajoukon. 
 
1. Sam. 22:1-2: Niin Daavid lähti sieltä ja pääsi pakoon Adullamin luolaan. 
Ja kun hänen veljensä ja koko hänen isänsä perhe kuulivat sen, tulivat he 
sinne hänen luoksensa. Ja hänen luoksensa kokoontui kaikenlaista ahdin-
gossa olevaa, velkaantunutta ja katkeroitunutta väkeä, ja hän rupesi heidän 
päämiehekseen. Näin liittyi häneen noin neljäsataa miestä.  
 
Jumala etsii seurakuntansa paimeniksi Daavidin kaltaisia miehiä. 
Hän vihaa pimeyden saastutusta palvelijoissaan. Hän vihaa itsek-
kyyttä, oman kunnian, ihmiskunnian, rahan ja vaikutusvallan ta-
voittelua. Pyhän Hengen tuli tulee palauttamaan Jeesuksen 
opettaman pappeuden seurakuntaan uuden liiton järjestyksen 
mukaan. 
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Ef. 4:11-15: Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset 
evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin 
valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes 
me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, 
täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, ettemme 
enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa 
ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa; vaan että me, to-
tuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on 
pää, Kristus… 
 
Täyttymyksen ajan herätyksessä nousee esiin uusia tulessa puh-
distettuja apostoleita, profeettoja, evankelistoja, opettajia ja 
paimenia. Vanha sekava uskonnollinen johtajuus poistuu ja ti-
lalle tulee Jeesuksen tulessa ja kirkkaudessa palveleva kyyhkys-
joukko. Sinäkin olet kutsuttu tähän joukkoon. 
  
SISÄLLYSLUETTELO 
 
5. Jeesus maailman valo ilmestyy 
 
Täyttymyksen ajan herätys johtaa pelastetut ennen kokematto-
maan riippuvuuteen ja läheisyyteen Jeesuksen kanssa. Uskovat 
ovat kautta aikojen tunnistaneet, että Jeesus on maailman valo 
ja Hän on antanut uskoville heidän tarvitsemaansa valoa elä-
määnsä. Nyt olemme tulossa aikaan, jossa jokaisen uskovan joka 
hetkinen selviytyminen riippuu siitä, saako hän Jeesuksen valoa 
elämäänsä vai ei. Tämän maailman pimeys lisääntyy mutta sitä 
enemmän lisääntyy Jeesuksen kirkkaus seurakunnassaan. 
 
Seurakunta on elänyt tähän asti miettien, laulaen ja ylistäen Jee-
susta maailman valona. Mutta he eivät ole antaneet Jeesuksen 
valon valaista heidän sydämensä sisimpiä alueita. Monille on riit-
tänyt ulkokohtainen uskonnollisuus ja järjen ja tahdon hallit-
sema ”rukouselämä”. Pyhän Hengen tuli on puhdistamassa nyt 
kaikkea pimeyttä pelastettujen sisimmässä. Jeesus ”maailman 
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valo” loistaa häikäisevällä ja läpitunkevalla valolla koko seura-
kunnan lävitse.  
 
Joh. 3:3: Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon si-
nulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä / käsittää / erottaa 
järjessään (eido) Jumalan valtaherruutta".  

 
Uudestisyntynyt henkesi elää Jeesuksen kirkkauden todellisuu-
dessa ja valaisee vähitellen koko elämäsi. Sinä käsität myös sie-
lussasi yhä selkeämmin, kuinka Jumala hallitsee maailmaa hen-
gen ulottuvuudessa. Kaikki tämä Jumalan valtaherruuden hen-
gellinen käsittäminen tulee Pyhän Hengen ilmestyksen kautta. 
Sinuun loistaa valo, joka valaisee koko sinun elämäsi. 
 
Joh. 1:1-13: Alussa oli Suunnitelma / Sana (logos), ja Suunnitelma / Sana oli 
Jumalan tykönä, ja Suunnitelma / Sana oli Jumala. Hän (Jeesus)oli alussa Ju-
malan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei 
ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ih-
misten valo (fos).  Ja valo loistaa pimeydessä, ja pimeys ei ottanut sitä val-
taansa (katalambano). Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Jo-
hannes. Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valosta, että kaikki uskoisivat 
hänen (Jeesuksen) kauttansa. Ei hän (Johannes Kastaja) ollut se valo, mutta 
hän tuli valosta todistamaan. Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmi-
sen, oli tulossa maailmaan. 
 
Kreikan kielen sana ”fos” (”valo”) tulee verbistä ”fao”, joka tar-
koittaa ”loistaa”, ”tulla ilmi” lähteessä olevan voiman kautta. 
Valo tulee ilmi valon lähteessä olevan säteilyn voimasta. Pimeys 
on vain valon puutetta ja tyhjyyttä, jossa ei ole mitään ainetta tai 
energiaa. Pimeys ei voi ottaa valoa valtaansa, vaan valo karkot-
taa pimeyden. Jumalan valo loistaa koko ajan. Tarvitsee vain 
poistaa valon loistamista estävä synnin varjo. 
 
Valo on eri asia kuin valkeus. Valkeus on valon heijastusta, jossa 
ei ole itse valon lähdettä. Valo on säteilyä, energiaa, jonka alku-
perä on valon lähteessä. Kaikki valo on kaikkea pimeyttä voimak-
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kaampi.  Pienikin kynttilä murtaa sysimustan pimeyden ja valai-
see ympäristönsä. Todellinen valo ei ole heijastusta vaan itse va-
lon lähteestä. 
 
Jeesus Jumalan Poikana Isän valtaistuimella on itsessään täydel-
linen valo. Hänestä säteilee Jumalan Isän valo ja kirkkaus, joka 
valaisee koko maailman. Jeesuksessa oleva kirkkauden, valon ja 
ilmestyksen voima muuttaa ja luo uudeksi ihmiset ja koko luo-
makunnan. Tarvitsee vain poistaa valon loistamista estävä pi-
meyden varjo eli Jumalasta harhautuminen. Suuri ilosanoma Ju-
malan valtaherruudesta paljastaa ja poistaa valheen. Silloin Jee-
suksen valo pääsee loistamaan ja muutamaan ihmisen. 
 
Joh. 4:13-14: Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, 
janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä 
janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden läh-
teeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään".  
 
Uskonnollinenkin ihminen heijastaa Jeesuksen valoa ”jossain 
määrin” silloin kun hän puhuu Jeesuksen opettamia totuuksia, 
vaikka ilman henkilökohtaista Pyhän Hengen voitelua. Tämäkin 
valo voi vaikuttaa ”jotain” hyvää ihmisissä. Mutta Jumalan suun-
nitelma on Jeesuksen astuminen todellisena läsnäolona pelaste-
tun elämään. Silloin pelastettuun syntyy valon lähde, jolla on 
suuri voima valaista ympäristöään. 
 
Matt. 5:14-16: Te olette maailman valo (fos). Ei voi ylhäällä vuorella oleva 
kaupunki olla kätkössä; eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan 
lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon 
teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja 
ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa.  
 
Jumala Isä on asettanut Jeesuksen loistamaan jumalallisessa 
kirkkaudessa valtaistuimella Taivaassa. Jeesuksen kirkkaus tulee 
valtaamaan ensin ihmiset ja pimeyden valtaistuinten kukistami-
sen jälkeen myös kaiken luomakunnan. Jumalan kirkkaus tulee 
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kukistamaan kaiken pimeyden sitten kun sen aika on. Emme voi 
välttää Jeesuksen kirkkauden kohtaamista, koska Isä on asetta-
nut Jeesuksen loistamaan koko maailmalle.  
 
Jeesus tulee valaisemaan jokaisen ihmisen, poistamaan heistä 
kaiken pimeyden, tekemään tyhjäksi kaikki pimeyden teot. Jos 
jokin ihminen ei halua tätä, hän joutuu vetäytymään pimeyteen. 
Jeesus tulee tuomaan Jumalan kirkkauden pimeyden tilalle ja ka-
toamattoman elämän kaiken kuoleman tilalle. Olemme valmis-
tautumassa tämän kirkkauden täydelliseen ilmestymiseen. Jee-
sus tulee kirkkaudessaan eikä kukaan ei voi välttää Hänen koh-
taamistaan Kirkkauden Herrana. Ihmisten on lopulta joko hyljät-
tävä pimeys ja antauduttava Jeesuksen kirkkaudelle, tai paettava 
ikuiseen pimeyteen. 
 
Jeesus sinussa on maailman valo, jonka tulee loistaa ulospäin. 
Sinä olet Jumalan kirkkauden kosketuksessa. Silloin sinussa oleva 

Jeesuksen valo ei voi olla kät-
kössä.  Jeesus täyttää sinua yhä 
lisää kirkkaudellaan, että Hänen 
valonsa loistaisi sinustakin yhä 
kirkkaammin sinun ympärillesi. 
 
Jeesuksen valo sinussa poistaa 
kaiken pimeyden. Sinulla on Hä-
nen kanssaan täydellinen aukto-

riteetti karkottaa kaikki pimey-
den voimat, parantaa traumat ja sairaudet sekä vuodattaa lisää 
Pyhän Hengen tulta. Pimeys ei voi kestää eikä estää Jumalan va-
lon kosketusta sinussa ja sinun kauttasi. Jumalan usko Jeesuksen 
valon voimaan on Jumalan kirkkautta sinussa. 
 
Joh. 1:12-13: Mutta kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, hän antoi oikeuden 
/ auktoriteetin tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, 
jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, 
vaan Jumalasta.  

Kun ihminen uudestisyntyy, 
Jeesus maailman valo alkaa 
loistaa hänen sisimmässään. 
Jumalan valtaherruus pi-
meyttä vastaan ilmestyy, tu-
lee todelliseksi ja alkaa li-
sääntyvästi hallita pelastet-
tua sekä säteillä hänestä 
ulospäin. 
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Jeesuksessa Isä antaa lahjana täyden vanhurskauden, puhtau-
den, rakkaussuhteen ja oikeuden Pyhää Henkeen. Tämä on Isän 
rakkauden täydellinen syntymäpäivälahja jokaiselle, jokaisen, 
joka ottaa vastaan Jeesuksen ja asettaa turvansa häneen. Juma-
lan uskon ulottuvuudessa Isä on luovuttanut sinun omistettavak-
sesi Jeesuksen koko pelastustyön. Hän antaa Jeesuksen vastaan-
ottamisen kautta Pyhän Hengen ja kaiken muun varustuksen 
Jeesuksen kaikkien siunauksien vastaanottamiseksi. 

 
Isä on korottanut sinut synnin orjasta omaksi pojakseen / tyttä-
rekseen.  Sen sinetiksi ja toteuttajaksi antanut Pyhän Hengen. Si-
nun osuutesi on nousta hallitsemaan uudestisyntyneen henkesi 
voimassa sielusi, fyysisen ruumiisi ja muun elämäsi alueilla. Jee-
suksessa kaikki on valmistettu vastaanotettavaksi Pyhän Hengen 
voiman ja Jumalan uskon kautta. 
 
Room. 3:21-24: Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat to-
distavat, on ilmoitettu laista riippumatta / lain yläpuolelta – suoraan Isästä 
– se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee 
kaikkien sisimpään ja kaikkien ylle, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään ero-
tusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet – harhautuneet pois Jumalan kirkkau-
desta – ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja vastaanottavat lahjaksi vanhurs-
kauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jee-
suksessa… 
 
Sinun järkesi ei voi käsittää tätä lahjaa, mutta ilmestyksen henki 
tekee sinulle mahdolliseksi nähdä ja omistaa tämä Jumalan val-
takunnan totuus ja siunaus. Jumalan uskon kautta sinä tartut 
Hengen ilmestykseen ja ojentaudut elämään Jumalan valtakun-
nan todellisuudessa. Uskossa ojentautuminen valtuuttaa Pyhän 
Hengen ja taivaalliset sotajoukot toimimaan puolestasi ja tuo-
maan ilmi näkyvään maailmaan sen, minkä olet uskossa omista-
nut. 
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1. Kor. 2:12-14 Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen 
hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoit-
tanut; ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla 
sanoilla, vaan (ilmestyksen) Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hen-
gellisesti. - Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan 
Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska 
se on tutkisteltava hengellisesti. 
 
Ilmestyksen henki tulee laskeutumaan sisimpääsi ja yllesi, kun 
luet tätä opetusta. Sisäinen ihmisesi tulee syttymään ja vahvistu-
maan Jumalan valtakunnan todellisuuden omistamisessa. Jeesus 
tulee vetämään sinua voimakkaasti puoleensa, puhdistamaan si-
nut ja voitelemaan sinun täyttymyksen ajan herätykseen. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
6. Ilmestys anteeksiantamuksen kirkkaudesta 
 
Jeesuksen ilmestyminen tulee lisääntymään voimakkaasti juuri 
nyt täyttymyksen aikana. Tämä merkitsee Jeesuksen anteeksian-
tamuksen ja siinä vaikuttavan Isän auktoriteetin yhä syvempää 
ymmärtämistä ja vastaanottamista. Mitä syvemmin ymmärrät ja 
omistat Jeesuksen anteeksiantamuksen, sitä suuremman ilmes-
tyksen Jeesuksesta sinussa ja sinusta Jeesuksessa sinä saat. Sitä 
suurempaan Jeesuksen ilmestymiseen sinä astut. 
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Jeesuksen sovitustyössä Golgatan ristillä tapahtui paljon enem-
män hengen maailmassa kuin me voimme koskaan käsittää luon-
nollisessa ymmärryksessä. Kaikki on Jeesuksen pelastuksen ja Py-

hän Hengen uutta luomistyötä, 
jota emme voi käsittää, mutta 
johon meidän tulee antautua ja 
uskoa. Täyttymyksen ajan herä-
tys tarkoittaa täydellisen an-
teeksiantamuksen vastaanotta-
mista, siinä elämistä ja sen julis-
tamista.  
 
Pyhän Hengen tulessa upottami-
sessa Jeesus tulee antamaan jo-

kaiselle pelastetulle täydellisen vakuuttuneisuuden Hänen an-
teeksiantamuksensa täydellisyydestä. Tämä on ilmestyksen hen-
gen vaikutus, jossa Jeesuksen valo, kirkkaus ja rakkaus poistavat 
kaiken syvimmänkin syyllisyyden, pelon ja hylkäämisen pelaste-
tuista. 
 
Ap.t. 15:8-9: Ja Jumala, sydänten tuntija, todisti heidän puolestansa, antaen 
heille Pyhän Hengen samoin kuin meillekin, eikä tehnyt mitään erotusta 
meidän ja heidän kesken, sillä hän puhdisti heidän sydämensä uskolla.  
 
Me voimme saada luonnolliseen ymmärrykseemme käsityksen, 
että Jumala on antanut meille synnit anteeksi. Voimme lukea 
siitä kirjoituksista, voimme vastaanottaa opetusta anteeksianta-
muksesta ja opetella ulkoa raamatun lauseita, joissa todistetaan 
tämä. Mutta ainoa täydellinen todistus tulee Pyhän Hengen si-
säisestä läsnäolosta hengessämme. Jeesuksen läsnäolo henges-
sämme todistaa, että Jumala Isä on puhdistanut meidän hen-
kemme omalla uskollaan Jeesuksen kautta.  
 

Jumalan anteeksiantamus 
Jeesuksessa on yliluonnolli-
nen ja järjenvastainen. Tä-
män vuoksi Jumala on anta-
nut meille Pyhän Hengen 
täydellisenä Opettajana ja 
Neuvonantajana. Jumalan 
anteeksiantamuksen suu-
ruus ilmestyy Pyhän Hengen 
tulessa upottamisen kautta.  
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Ef. 1:13-14: Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, 
pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hen-
gen sinetti, sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuu-
tensa lunastamiseksi - hänen kirkkautensa kiitokseksi.  
 
Jeesuksen yhteydessä elävälle uskovalle syyllisyys ei ole hänen 
oma ajatuksensa, eikä se ole Jumalan ääni, vaan se on sielunvi-
hollisen painostusta ja valhetta. Jumalasta erossa elävä ihminen 
ei osaa erottaa syyttäjän ääntä Pyhän Hengen vaikuttamasta 
synnin tunnosta. Hän elää edelleen syyttäjän vankilassa. Mutta 
uudestisyntynyt uskova on pysyvästi ja täydellisesti vapautettu 
syyllisyydestä, rangaistuksesta ja tuomiosta Jumalan edessä ja 
Hänen hallitsemassa valtakunnassa. Syyttäjän ääni tulee vaien-
taa Pyhän Hengen hallitsemalla totuudella. 
 
Sananl. 28:13: Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tun-
nustaa ja hylkää, se saa hellän rakkauden myötätunnon (racham).  
 
Seurakunta on elänyt aikaa, jossa ihmiset ovat viimeiseen asti 
vältelleet syntiensä tunnustamista. Nyt olemme tulossa sellai-
seen valon ja kirkkauden aikaan, jossa syntejä ei enää voi peittää. 
Pyhän Hengen tuli johtaa kaikkia ihmisiä kaikkialla syntien tun-
nustamiseen ja hylkäämiseen. Sisäisen puhdistumisen ja paran-
tumisen voitelu laskeutuu kansakuntiin. Ihmiset haluavat tun-
nustaa kaiken mahdollisen ja mahdottoman synnin sielussaan. 
He haluavat päästä niistä eroon niin nopeasti kuin mahdollista, 
koska he näkevät kirkkauden siunaukset niin tavoiteltavina ja yli-
vertaisina. 
 
Jumala Isä on Jeesuksen sovitustyön kautta antanut pelastetuille 
täydellisen hengellisen siunauksen Jeesukseen sulautumisessa. 
Tämä tarkoittaa täydellistä anteeksiantamusta, täydellistä yh-
teyttä Isään ja täydellistä uutta luomistyötä koko elämässä. Il-
mestyksen henki laskeutuu nyt seurakunnan ylle ja ilmaisee jo-
kaiselle pelastetulle henkilökohtaisesti hänelle kuuluvat hengel-
liset siunaukset Jeesuksessa. 
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Ef. 1:3: Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja 
Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella 
Kristuksessa…  
 
Me tarvitsemme todella viisauden ja ilmestyksen hengen käsit-
tääksemme ja vastaanottaaksemme ”kaiken hengellisen siu-
nauksen Kristuksessa”. Jeesuksen vastaanottaminen Pelastajana 
ja hengen uudestisyntyminen Jumalan lapseksi on vasta siemen 
ja alku. Luonnolliselle mielelle käsittämätön muutos ja kirkkau-
teen pukeminen alkaa siitä.  
 
Ef. 1:15-23: Sentähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jee-
suksessa, ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lak-
kaa kiittämästä teidän tähtenne, kun  muistelen teitä rukouksissani, anoen, 
että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi 
teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi tei-
dän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät 
kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään ja mikä 
hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme - sen 
hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kris-
tuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolel-
lensa taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja her-
rautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailman-
ajassa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle 
ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hä-
nen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. 
 
Kun viisauden ja ilmestyksen henki valaisee järkemme ja ymmär-
ryksemme, me näemme Jeesuksen hengelliset siunaukset yhä 
selkeämpinä, suurempina ja todellisempina. Me vastaanotamme 
henkeemme vahvistumista ja sieluumme lisää puhdistumista ja 
uudistumista. Pyhä Henki auttaa meitä vastaanottamaan Jeesuk-
sen muotoa ja kasvamaan Häneen. Henkemme haluaa saavuttaa 
Jeesuksen kokonaan ja Jeesus haluaa saavuttaa meidät koko-
naan.  
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Kun sinä tulet tuntemaan Jumalan Isän rakkauden, sinä tulet täy-
teen kaikkea täyteyttä. Sen jälkeen henkesi ja sielusi ei janoa eikä 
kaipaa mitään muuta. Isän rakkaudessa sinulla on täydellinen 
voitto pimeydestä ja elämä Taivasten valtakunnassa. Sinulla on 
kaiken elämäsi tyydytys, vanhurskaus, rauha ja ilo, josta ei puutu 
mitään. 
 
Ef. 3:14-19: Sentähden minä notkistan polveni Isän edessä, josta kaikki, 
millä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä, että hän kirkkautensa 
runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voi-
massa vahvistua hänen Henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta 
teidän sydämissänne, niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, 
voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja 
syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa 
ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.  
 
Uudestisyntyneessä hengessäsi hallitsee Jeesus. Henkesi elää 
Jeesuksen anteeksiantamuksessa ja Jumalan Isän rakkaudessa.  
Se on uskon vanhurskauden tila, jossa sielunvihollinen on menet-
tänyt kaiken valtansa sinua kohtaan. Sinä täytyt yhä lisää Pyhällä 
Hengellä, vapaudut lisää sielusi traumoista ja parannut lisää fyy-
sisistä sairauksistasi. Pyhä Henki todistaa, synnyttää ja lujittaa tä-
män uuden elämän sinussa.  
 
Jeesuksen anteeksiantamuksen täydellinen omistaminen johtaa 
sinut elämään Isän rakkaudessa, jossa hallitsee täydellinen an-
teeksiantamus. Et voi enää olla katkera etkä pitää yllä mitään pi-
meyttä. Sydämesi vaatii anteeksiantamuksessa elämistä jokaista 
ihmistä kohtaan. Jos luovut anteeksiantamuksessa elämisestä, 
sinä menetät Jumalan kirkkauden siunaukset ja suojan. Sielunvi-
hollinen pääsee kiduttamaan sinua ja varastamaan elämääsi sai-
rauksilla ja muilla onnettomuuksilla. 
 
Matt. 18:32-35: Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hä-
nelle: 'Sinä paha palvelija! Minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, 
koska sitä minulta pyysit; eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssapalve-
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lijaasi, niinkuin minäkin sinua armahdin?' Ja hänen herransa vihastui ja an-
toi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hä-
nelle velkaa. Näin myös minun taivaallinen Isäni tekee teille, ellette anna 
kukin veljellenne sydämestänne anteeksi." 
 
Kun ymmärrät Jeesuksen anteeksiantamuksen ja sovitustyön 
täydellisyyden, sinulle avautuu elämä Jumalan valtaherruuteen. 
Jeesuksen anteeksiantamuksen kautta Jumala on jo siirtänyt 
Henkensä hallitsemassa todellisuudessa sinusta pois kaiken de-
monisaation, traumaattisuuden, sairaudet, kiroukset, onnetto-
muudet ja kaiken muun vääryyden. Ilmestyksen henki toimii ja 
hallitsee tässä todellisuudessa.  
 
Anna ilmestyksen hengen läpäistä sielusi muurit ja astu Jeesuk-
sen täydellisen pelastuksen hallitsemaan uuteen elämään! 
 
Mark. 11:24-25: Sen tähden minä sanon teille: kaikki, mitä te Jumalaa etsien 
ja palvoen anotte, uskokaa vastaanottaneenne, niin se on teille oleva. Ja 
kun te seisotte ja palvoen etsitte Jumalaa, niin antakaa anteeksi, jos kenellä 
teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka on tai-
vaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne."  
 
Sinä olet kutsuttu elämään Isän rakkauden kirkkaudessa. Sen 
vuoksi älä salli mitään pimeyttä, katkeruutta, riitaa, vääntöä tai 
vastaväitettä Jumalan ja itsesi välillä tai lähimmäistesi ja itsesi 
välillä. Elä täydellisesti anteeksiannettuna ja anteeksi antaen. 
Vahvista sisimpäsi anteeksiantamukseen niin, ettei sinun tarvitse 
koskaan loukkaantua tai vihastua. 
 
Pyhän Hengen yhteys Isään on Jumalan teko ja lahja Jeesuksen 
veren kautta ilman ihmisen omia tekoja. Sinun tarvitsee vain tun-
nustaa Jeesus, omistaa Hänen pelastuksensa, antaa anteeksi ja 
hyljätä pimeyden painostukset. Keskeneräisyyden tilassa sinä 
hyväksyt uskon vanhurskauden täydellisenä henkesi voimassa. 
Sinä tiedät, että pelastuksesi on Jeesuksen täytetyssä työssä. Py-
hän Hengen kautta olet jo kiinnitetty Jeesuksen täydellisyyteen. 
Olet vapaa antautumaan ja muuttumaan Jeesuksen muotoon. 
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Kaikki on valmistettu ja toteutuu Pyhän Hengen tulessa upotta-
misessa.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
7. Uusi kytkentä ilmestyksen henkeen 
 
Täyttymyksen ajan seurakunta tarvitsee valtavan paljon uutta il-
mestystietoa. Uskon täytyy tulla puhdistetuksi elämän kaikilla 
alueilla. Seurakunta, joka saavuttaa tempauksen edellyttämän 
kirkkauden, tarvitsee nykyistä kompromissi uskonnollisuutta 

paljon vahvemman, kirkkaam-
man ja ehyemmän liittymisen ja 
sulautumisen Jeesukseen.  
 
Apostolinen seurakunta eli pikai-
sen tempauksen odotuksessa ja 
siksi opetus tähtäsi täyteen puh-
tauteen. Pyhän Hengen ja tulen 
voimakas läsnäolo todisti tämän 
mahdolliseksi ja todelliseksi. 

Vuosisatojen aikana Jumalan val-
takunnan täydellisesti pelastava sanoma ja uskon ajattelu on 
muuttunut sielujen voittamisen ja satunnaisten parantumisten 
opiksi ja kristilliseksi kulttuuriksi. Tempaukseen valmistautuvalle 
seurakunnalle tämä matalan profiilin kristillisyys ei riitä. Jumala 
tietää tämän ja siksi Hän on vuodattamassa täyttymyksen ajan 
herätyksen ilmestystä.  
 
Ap.t. 3:19-21: Kääntykää ja ajatelkaa toisin, että teidän Jumalasta eroon 
harhautumisenne ja sen seuraukset pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat 
tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä mää-
rätty, Kristuksen Jeesuksen. Taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin 
asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista 
saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta.  
 

Ylös temmattava seura-
kunta kuolettaa lihansa Py-
hän Hengen tulessa eikä 
tule näkemään luonnollista 
kuolemaa. Tempauksessa 
katoamattomuus peittää 
katoavaisuuden eikä pi-
meyttä tai kuolemaa enää 
ole. Tämä on uusi radikaali 
uskon näkökulma ja tavoite. 
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Pietari puhui tässä ilmestyksen hengessä. Hän oli kokenut juuri 
Pyhän Hengen tulessa upottamisen. Hän eli Isän sydämen ja Jee-
suksen kirkkauden todellisuudessa. Jeesuksen tuli paloi hänessä 
ja antoi hänelle ilmestystiedon siitä, mitä on tapahtumassa. Pie-
tari näki suuren puhdistumisen muuttumisen tarpeen. Hän oli 
kokenut ja näki Jumalan vanhurskauden pyrkimyksen ihmisiä 
kohtaan. On aika kääntyä Jumalasta erossa elämisen valheesta / 
pimeydestä ja sulautua Jeesukseen. 
 
Meidän silmiemme edessä tulee olla sama näky kuin Pietarilla. 
Kirjoitusten ilmaisemat profeetalliset aikakaudet ovat täytty-
mässä silmiemme edessä.   
 
Ap.t. 17:29-31: Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että 
jumaluus on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin in-
himillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema. Noita tietämättömyyden aikoja 
Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten 
kaikkialla on käännyttävä ja ajateltava toisin. Sillä hän on säätänyt päivän, 
jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, 
jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, 
herättämällä hänet kuolleista."  
 
Jeesuksen pelastus koskettaa luonnollisen kuoleman kokevia us-
kovia toisella tavalla kuin niitä, jotka Hän tempaa ilman luonnol-
lista kuolemaa kirkkautensa yhteyteen. Pyhän Hengen tulen tu-
lee läpäistä suoraan tästä maailmasta Jeesuksen yhteyteen tem-
mattava joukko. Heidän täytyy tulla puetuksi Jeesuksen ylösnou-
semusvoimalla jo täällä maailmassa. Vain kirkkauteen puettu 
seurakunta kykenee kohtaamaan ja liittymään Kirkkauden Her-
raa, kun Hän tulee kirkkaudessaan noutamaan seurakuntaansa. 
 
Joh. 11:25-26: Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka 
uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo 
minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?"  
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Oikein ymmärrettyinä kaikki Jeesuksen ja apostolien opetukset 
tähtäävät tempaukseen valmistautumiseen. Paavalikin valmis-
tautui ja odotti sitä (Fil. 3:7-15). Jumalan valtakunnan suuri ilosa-
noma ja kirkkauden ilmestymisen päämäärä on jo julistettu. Nyt 
meidän on otettava se vastaan uudella vakavuudella, koska Py-
hän Hengen aikakausi on päättymässä Jeesuksen tulessa upotta-
miseen.  
 
Seurakunnan tempaus elävänä Jeesuksen kirkkauden yhteyteen 
on lähestymässä. Tempaukseen valmistavan Pyhän Hengen tuli 
on jo vaikuttamassa seurakunnassa. Kaikki tämä alkaa Pyhän 
Hengen ilmestystiedosta, joka avaa seurakunnan silmät näke-
mään suuremman ja täydellisemmän pelastuksen Jeesuksen yh-
teydessä. 
 
Tiit. 2:11-14: Sillä Jumalan mielisuosio on ilmestynyt pelastukseksi kaikille 
ihmisille ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maail-
malliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä 
maailmanajassa, odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren 
Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, 
hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kai-
kesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, 
joka hyviä tekoja ahkeroitsee.  
 
Paavalilla oli ilmestys Jeesuksen kirkkauden ilmestymisestä. Tä-
män vuoksi hän kehottaa hylkäämään kaiken jumalattomuuden 
ja siirtymään kirkkauden hallitsemaan uuteen elämään. Olemme 
Jeesuksen suuren ilosanoman täyttymyksen ajassa. Jeesus on ot-
tava omaisuudekseen Pyhän Hengen tulessa upotetun seurakun-
nan. On erittäin todennäköistä, että tämä tapahtuu meidän elin-
aikanamme. Valmistautukaamme tähän ja valvokaamme.  
 
Sinä synnyit maailmaan biologisen syntymisen kautta, mutta olet 
luotu Taivaassa. Pyhän Hengen voimassa Isä on myös uudesti 
synnyttänyt sinun henkesi kirkkautensa yhteyteen. Sinun hen-
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gessäsi on nyt täydellinen kytkentä Jumalan uskoon. Jeesus si-
nun hengessäsi kytkee sinut Jumalan uskoon ja Isästä tulevaan 
katoamattomaan elämään. Sinun tarvitsee vain asettaa sielusi 
palvelemaan henkesi päämääriä uudestisyntyneen henkesi voi-

malla Jumalan uskossa. Silloin 
elät Jumalan valtaherruuden 
siunauksissa ja kirkkaudessa. 
 
Pyhän Hengen työ tulee vahvis-
tamaan pelastettujen hengen 
niin, että he tiedostavat henges-
sään sen Isän kohtaamisen, 
jossa Isä loi heidät Taivaassa. 
Tämä tietoisuus on kätketty jo-
kaisen ihmisen henkeen, koska 
se on Jumalan antamaa katoa-
matonta elämää. Pyhän Hengen 

tuli paljastaa tämänkin ulottuvuuden pelastetuissa. Kun tämä ta-
pahtuu, ihmisen henkeen ja sieluun tulee valtava vetovoima Jee-
suksen ja Isän yhteyteen pääsemiseksi. Se on tempausta edel-
tävä kirkkauden ilmestyksen hetki.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
8. Ilmestyksen henki ja Jumalan usko 
 
Sinun uudestisyntynyt henkesi on Jumalan ilmestyksen ja vaiku-
tuksen vastaanotin. Jeesukseen sulautunut henkesi vastaanot-
taa Pyhän Hengen vaikutusta suoraan Isän sydämeltä Taivaasta. 
Pyhä Henki liittää sinut Jumalaan Isään, joka loi sinut taivaassa 
kaikkein suurimman kirkkautensa läsnäolossa. Hän loi sinut aja-
tuksissaan, jotka ovat täynnä kirkkautta, Jumalan uskoa ja yli-
luonnollista ja lisääntyvää elämää.  
 

Pyhän Hengen tulessa upot-
taminen tulee nostamaan 
pelastetut sellaiseen tietoi-
suuteen Jeesuksesta, että 
maailmassa eletty aika him-
menee ja haihtuu heidän 
tietoisuudestaan. Heidän 
tietoisuuttaan tulee hallit-
semaan yhä vahvemmin 
Jeesuksen ja Isän yhtey-
dessä eläminen ja Jumalan 
valtakunnan suunnitelman 
toteuttaminen.  
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Joh. 1:1-5: Alussa oli Aivoitus, Suunnitelma, Sana, ja Aivoitus, Suunnitelma, 
Sana oli Jumalan tykönä, ja Aivoitus, Suunnitelma, Sana oli Jumala… 
 
Sanan "logos" todellinen merkitys on "aivoitus" tai "suunni-
telma". Sillä on sivumerkitys "sana", mutta se ei ole niin yhtäpi-
tävä hengellisen todellisuuden kanssa kuin "aivoitus" tai "suun-
nitelma". Ilmestyksen hengessä olet suoraan kytketty Jeesuk-

seen ja Jumalaan Isään. Olet yhtä 
Jeesuksen kanssa ja liitetty Hä-
nen uskoonsa, viisauteensa, 
suunnitelmiinsa ja voimaansa. 
 
Taivaallisessa hengen hallitse-
massa maailmassa ei ole luon-
nollisen puheen kaltaisia sanoja. 
Siellä informaatio siirtyy ajatus-
ten suoran tuntemisen ja ym-
märtämisen kautta. Kaikki on 
siellä Jumalan kirkkaudelle pal-
jastettua. Kun Isälle tulee ajatus, 
Poika saa tietää sen välittömästi. 
Maailmassa eläville ihmisille Ju-
mala ikään kuin puhuu, vaikka 

todellisuudessa Pyhä Henki välittää tiedon ilmestyksen kautta. 
Tämä on Jumalan valtava rakkauden ja yhteyden suunnitelma 
Pyhässä Hengessä. Pyhän Hengen kautta olet tosiaikaisessa yh-
teydessä Jumalan Isän ja Jeesuksen sydämen ajatusten kanssa. 
 
Siitä hetkestä alkaen, kun Jumala on synnyttänyt ajatuksen, tä-
män ajatuksen mukainen uusi luomistyö on auktorisoitu tule-
maan ilmi tässä maailmassa. Pyhä Henki kytkee sinut tähän Ju-
malan ajatteluun ja antaa sinulle oikeuden omistaa ja toteuttaa 
sen, mitä Isä näyttää sinulle ilmestyksen hengessä. 
 

Kaikkivaltiaan Jumalan ja 
Luojan ajatuksia johtaa Hä-
nen rakkautensa, oikeamie-
lisyytensä, puhtautensa, 
kirkkautensa. Hänen aja-
tuksensa syntyvät Hänen 
kirkkautensa tulessa, josta 
Pyhä Henki ottaa ne ja julis-
taa sinulle. Kun yhdyt Juma-
lan ajatuksiin, sinä yhdyt 
Hänen kirkkauteensa ja us-
koonsa. Kun toimit Hänen 
ajatustensa mukaan, Pyhän 
Hengen tuli tulee vahvista-
maan toimintasi Jumalan 
tulen voimalla. 
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Sinun tulee nyt ajatella toisin koskien Pyhän Hengen ilmoitusta 
sisimmässäsi. Sinun tulee nähdä tämä yliluonnollinen yhteys si-
säisen todistuksesi ja Jumalan sydämen välillä. Kun sinä vastaan-
otat ja toimit Pyhän Hengen todistuksen mukaan mistä asiasta 

tahansa, silloin sinä yhdyt Jumalan 
Isän uutta luovaan ajatteluun, 
aivoitukseen ja Jumalan uskoon. 
 
Koska Pyhän Hengen ilmoitus 
tulee Jumalan kirkkaudesta, se 
synnyttää henkeesi ja sieluusi 
odotuksen, että tämän täytyy 
toteutua ehdottoman varmasti. 
Et voi suhtautua siihen välinpitä-

mättömästi. Hengen ilmoituksen 
tulee olla sielullesi auktoriteetti ja valtuutus toimia sen mukaan. 
Et voi jättää Pyhän Hengen ilmoitusta huomiotta tai toteutta-
matta, koska tämän ilmoituksen toteutumisen takeena on Isän 
itsensä kaikkivaltius. 

 
Etsi, tarkkaile, vastaanota ja toteuta Pyhän Hengen ilmestystie-
toa ehyellä luottamuksella ja kuuliaisuudella. Tulet huomaa-
maan, että tämä asenne miellyttää Jumalaa ja avaa elämääsi Ju-
malan valtakunnan siunauksia enemmän kuin osaat anoa. Ilmes-
tyksen henki johtaa sinut Jumalan uskon mukaiseen odotukseen, 
vastaanottamiseen ja ojentautumiseen. Tämä prosessi etenee 
seuraavasti: 
 

• Kun Pyhä Henki antaa sinulle todistuksen, sinun henkesi 
omistaa tämän totuuden. 

 
• Sinä annat hengessäsi olevan totuuden hallita ajatuksiasi, 

tunteitasi, unelmiasi, muistikuviasi, alitajuntaasi sekä toi-
mintaasi. 

 

Jumalalla on ehdoton, kaik-
kivaltias, käsittämätön 
usko, varmuus ja luottamus 
siihen, että kaikki mitä Hän 
ajattelee, tulee toteutu-
maan. Ilmestyksen Henki 
kytkee sinut tähän Jumalan 
kaikkivaltiuden ulottuvuu-
teen ilmestyksen hengessä. 
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• Kun henkesi hallitsee sinua, sinä uskot niin kuin Jumala 
uskoo. Jumalan usko johtaa henkeäsi ja sieluasi. 

 
• Kun puhut julki henkesi johtaman ajatuksen, Jumalan 

Isän ajatus ja Hänen luova voimansa on mukana tässä ju-
listuksessasi.  
 

• Sinä sulautat ihmisen auktoriteetin tässä maailmassa Ju-
malan auktoriteettiin, koska toimit Hänen tahtonsa mu-
kaan. Silloin Pyhä Henki pääsee toimimaan julistuksesi 
mukaan tässä maailmassa. 

 
• Pyhä Henki ja taivaalliset sotavoimat tulevat toteutta-

maan kaiken, mitä ilmestyksen henki on paljastanut ja il-
moittanut toteutettavaksi. 
 

Mark. 11:22-25 22. Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Pitäkää omaisuutenanne, 
ominaisuutenanne Jumalan usko… 
 
Pidä ominaisuutenasi yhtyä Jumalan ajatuksiin, Hänen rakkau-
teensa ja Hänen ilmestystietoonsa. Pidä ominaisuutenasi hallita 
sieluasi ja elämääsi henkesi auktoriteetilla. Silloin sinä yhdyt Hä-
nen uskoonsa.  
 
Ilmestystieto kytkee sinut äärimmäisen intiimillä tavalla itse Ju-
malaan. Sinä yhdyt itse Jumalaan Isään Hänen ajatustensa ja tun-
teittensa tasolla. Kun Pyhä Henki johtaa ajatuksesi yhtymään Ju-
malan ajatuksiin, sinä yhdyt Hänen auktoriteettiinsa, rakkau-
teensa ja voimaansa. 
 
Jumalassa on Hänen uskonsa olemus, joka on yhtä Hänen rak-
kautensa ja ilmestystietonsa kanssa. Jumalassa Isässä ja Hänen 
Pojassaan on yliluonnollinen kirkkauden voima, jossa ovat 
 

• Isän aivoitukset, suunnitelmat ja päätökset, 
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• toteuttamisen ehdoton halu, motivaatio, odotus ja kaik-

kivaltius, 
 
• Jumalan uskon voima sen toteuttamiseen, 

 
• päätös toimia maailmassa ihmisen kanssa yhteistyössä 

sekä 
 

• rakkauden voima ja Jeesuksen uusi luomistyö, joka varus-
taa ihmisen Jeesuksen työtoveriksi Jumalan tekojen teke-
miseksi. 

 
Jumalan usko omien aivoitustensa ja suunnitelmiensa toteutta-
miseksi on ehdoton. Mutta Hänen valtakuntansa ilmestymiseksi 
tässä maailmassa Hän tarvitsee ihmisen työtoverikseen. Kaikki-

valtiudessaan Hän kumartuu ihmi-
sen puoleen, pelastaa, vapaut-
taa, varustaa ja voitelee hänet 
työtoverikseen tässä maail-
massa. Ihmisen tehtävä ja osuus 
on kuuliaisuudessa yhtyä Hänen 
ilmoitukseensa ja julistaa se nä-
kyvässä maailmassa. Silloin Pyhä 
Henki toteuttaa yliluonnollisen 

osuuden. Kaikki tämä on Jeesuk-
sessa ehdotonta ja varmaa. 

 
Pyhä Henki kytkee sinut Jumalan Isän ja Jeesuksen rakkauteen, 
aivoituksiin / suunnitelmiin, ilmestystietoon ja uskoon. Pyhä 
Henki ottaa Isän ja Jeesuksen omasta ja julistaa sinulle. Pyhän 
Hengen voitelu antaa sinulle Jumalan aivoituksia, suunnitelmia. 
Pyhä Henki varustaa sinut Jumalan uskolla, julistuksen ja toimin-
nan auktoriteetilla ja voimalla. Näin sinäkin tuot ilmi Jumalan val-
takuntaa tähän maailmaan.  

Pyhän Hengen tulen voi-
massa sinä hallitset Isän val-
taistuimella Jeesuksen 
kanssa. Kaikki, mitä sinä ju-
listat Pyhän Hengen voite-
lussa, on määrätty toteutu-
maan. Ja niin tulee tapahtu-
maan. 
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Pyhä Henki kytkee sinut Jeesuksen tuleen, sinä janoat, odotat, 
uskot ja toimit Hänen suunnitelmansa ilmi tulemiseksi joka tilan-
teessa. Sisäinen ihmisesi lakkaa katsomasta luonnolliseen tai 
olosuhteisiin. Sinä suuntaudut Jeesukseen vastaanottaaksesi Hä-
nen ilmestystietonsa, johdatuksensa, uskonsa ja voimansa. Jee-
sus voitelee sinut palvelemaan Hänen auktoriteettiinsa sulautu-
neena Pyhässä Hengessä. 
 
Mitä enemmän pääset henkesi hallitsemaan ajatteluun, julista-
miseen ja elämään, sitä enemmän Jumalan valtakunta avautuu 
ja ilmestyy sinulle. Jumalan rakkaus, ilmestyksen henki ja Juma-
lan usko ovat Jeesuksen kirkkauden synnyttämä valtaistuin si-
nunkin elämässäsi, josta käsin ilmestyksen henki vaikuttaa ja 
käyttää sinua.  
 
Jeesuksen kirkkauden läsnäolossa sinä voit vain ylistää, palvoa ja 
antaa kunnian Jumalalle. Pyhä Henki kasvattaa sinua tähän to-
dellisuuteen. Jeesus sinun saviastiassasi on kirkkauden maailma 
ja todellisuus. Jeesuksen kautta sinä tulet astumaan Jumalan 
maailmaan ja Hänen yhteyteensä yhä lisää. Pyhä Henki opettaa 
ja vaikuttaa sinussa 
 

• Jeesuksen pelastavan, parantavan ja vapauttavan voi-
man jatkuvasti, 

 
• Jeesuksen todellisuuden näkemisen, Häneen sulautumi-

sen ja Hänen kanssaan palvelemisen ja julistamaan näky-
väksi Hänen todellisuuttaan, 

 
• Jeesuksen valmistamat ratkaisut jokaiseen hetkeen ja 

tarpeeseen, hengelliset siunaukset omaan elämääsi ja 
niiden elämään, joita olet kutsuttu palvelemaan, 
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• Isän rakkauden ja ilmestyksen hengen, jossa sinä näet jo-
kaisen ihmisen niin kuin Jeesus ja Isä näkevät sekä 

 
• Jumalan suunnitelmien näkemisen jokaisessa ihmisessä 

niin, että voit tuoda ilmi Jumalan valtakuntaa maan 
päälle. 

 
Ilmestyksen hengen kautta sinä saat tietää Jumalan ajatuksia ja 
voit yhtyä niihin. Sinä kytkeydyt Kaikkivaltiaan Luojan elämään ja 
suunnitelmiin Jeesuksessa. Milloin tahansa sinä yhdyt Pyhän 
Hengen voitelussa Jumalan ajatuksiin, sinä astut Jumalan valta-
kuntaan sen hetkisessä elämäntilanteessasi. Jeesus kutsuu sinua 
elämään tässä virrassa 24/7. Tämä on sinun elämäsi täyttymys. 
Sinä saat asua Jeesuksen kirkkaudessa ja Jeesuksen asuu kirk-
kaudessaan sinussa ikuisesti. Elämälläsi ei tule olemaan loppua, 
vaan sinä muutut ”voimasta voimaan ja kirkkaudesta kirkkau-
teen”.  
 
Daavid näki jo vanhassa liitossa jotain hämärää esikuvaa tästä 
kirkkaudesta. Mutta hän näki Jumalan yhteydessä elämisen ul-
koisen läsnäolon kautta. Uudestisyntyminen ja Pyhän Hengen 
tulessa upottaminen oli hänelle tuntematon mahdollisuus. Nyt 
sinä saat itse elää ”Herran huoneessa”, sillä sinä itse olet Herran 
läsnäolon asumus ja Hänen kirkkautensa on sinun ylläsi. 
 
Ps. 27:4-6: Yhtä minä rukoilen Herralta, sitä minä pyydän: että saisin asua 
Herran huoneessa kaiken elinaikani, katsella Herran suloisuutta ja tutkis-
tella hänen temppelissänsä. Sillä hän kätkee minut majaansa pahana päi-
vänä, hän suojaa minua telttansa suojassa, korottaa minut kalliolle. Niin ko-
hoaa nyt minun pääni vihollisteni yli, jotka minua ympäröivät, ja minä uh-
raan riemu-uhreja hänen majassansa, Herralle minä veisaan ja soitan.  
 
Pyhän Hengen ilmestystiedossa ei ole vain informaatiota, näkyä 
tai sanoja. Siinä on Jeesuksen yliluonnollinen auktoriteetti, pe-
lastuksen voima, parantava ja uutta luova voima. Pyhä Henki tuo 
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sinuun itse Jeesuksen ja Isän läsnäolon ja sen kautta Jeesuksen 
Voidellun uskoa.  
 
Uudestisyntynyt henkesi vastaanottaa Pyhän Hengen jatkuvaa 
vaikutusta ja jakaa tämän ilmestystiedon sinun sieluusi. Kun sie-
lusi hyväksyy henkesi ilmoituksen, sinun sisäinen ihmisesi sulau-
tuu Jumalan uskoon. Jumalan uskossa sinulla on silloin myös voi-
telu julistaa näkyväksi sen, minkä Pyhä Henki on sinulle näyttä-
nyt. 
 
Pyhä Henki välittää sinulle yliluonnollisen ilmestyksen Jeesuksen 
täydellisestä pelastuksesta ja Hänen persoonastaan Kirkkauden 
Herrana. Jeesuksen kautta sinä saat yliluonnollisen ilmestyksen 
Jumalasta Isästä ja sinun asemastasi Isän rakkaana poikana / tyt-
tärenä. Pyhä Henki antaa sinulle myös ilmestyksen siitä, kuinka 
sinä pääset pois pimeydestä ja astut Jumalan valtakuntaan. Kun 
nämä ilmestykset valtaavat henkesi ja sielusi, sinusta poistuvat 
kaikki pimeyden valheet ja vastaväitteet koskien Jumalan siu-
nauksien vastaanottamista. 
 
Joh. 16:13-15: Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät 
kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan 
minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja teille Jumalan valtakunnasta tulevat 
siunaukset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun 
omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sen tähden minä 
sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.  
 
Pyhä Henki antaa sinulle ilmestyksen niistä siunauksista, jotka 
sinä kussakin hetkessä kykenet uskossa vastaanottamaan. Ensin 
ilmestyksen henki herättää sinussa toivon, jotta voisit nousta us-
kossa tavoittelemaan näitä siunauksia. Kun sinun toivosi on kas-
vanut Jumalan uskoksi – koskien jotain Jumalan siunausta elä-
mässäsi – Pyhä Henki antaa siitä todistuksen ja silloin sinulla 
myös on se, mitä olet anonut.  
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Kun sinä luet Pyhän Hengen in-
spiroimia kirjoituksia, Hän opet-
taa sinua yliluonnollisella ta-
valla ja kytkee sinut kirjoitusten 
ilmaisemaan todellisuuteen yhä 
lujemmin. Sinun sielusi avartuu 
näkemään Jumalan valtakun-
taa. Ajattelusi muuttuu Jumalan 
ajattelun mukaiseksi. Näin Ju-
malan usko saa yhä lisää sinun 
sielussasi. Sinä pystyt henkesi ja 

sielusi uskon kautta ajattelemaan 
ja uskomaan yhä ehyemmin niin kuin Jumala uskoo. Tämän Jee-
sus on valmistanut Pyhän Hengen tulessa upottamisessa. Kaikki 
on täydellisesti valmistettu. 
 
1. Joh. 5:13-15: Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan 
Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä. Ja tämä on 
se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tah-
tonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Ja jos me tiedämme hänen kuulevan 
meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, 
mitä olemme häneltä anoneet.  
 
Jeesus on kutsunut ja asettanut sinut Hänen työtoverikseen. Hän 
tarvitsee sinua tuodakseen Taivaan maan päälle myös sinun 
kauttasi. Hän voitelee sinua Pyhällä Hengen tulella ja muuttaa 
sinua Hänen kaltaisekseen voideltuna. Hän antaa sinun nähdä, 
kuulla, tuntea, kokea ja välittää Jumalan valtakunnan ilmoitusta, 
pelastavaa ja parantavaa voimaansa oman elämäsi kautta. 
 
Sinä olet Jumalan asumus. Pyhä Henki, Jeesus ja Isä asuvat si-
nussa. Sinun hengelläsi ja sielullasi on kyky sulautua ja liittyä Ju-
malasta tulevaan rakkauden, ilmestyksen ja Jumalan uskon vir-
taan. Tätä virtaa hallitsee ilmestyksen henki, jolla sinä kytkeydyt 

Lukemalla voideltua kirjoi-
tusta Pyhä Henki kytkee si-
nut Jumalaan, josta kirjoitus 
on lähtöisin. Jumalan ilmoi-
tus on ikään kuin hyperteks-
tiä, jossa Pyhä Henki näyt-
tää sinun hengellesi kirjoi-
tuksista Jumalan valtaher-
ruuden ulottuvuuksia, joita 
järkesi tai luonnollinen ym-
märryksesi ei voi nähdä. 
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Jeesukseen ja Hänen suunnitel-
maansa. Jeesukseen sulautu-
neena sinulla on auktoriteetti ja 
voima julistaa ja tuoda ilmi kaik-
kea Jumalan ilmoitusta ja voi-
maa tähän maailmaan.   
 
Pyhä Henki lisää sinuun ilmes-
tystietoa Jumalasta ja Hänen 
valtakunnastaan. Kun sinä an-
nat tämän ilmestystiedon vai-

kuttaa ja hallita sinussa, sinä siirryt Jumalan valtakunnan elä-
mään ja palvelutyöhön Pyhän Hengen voitelussa: 
 

• Ilmestyksen henki kytkee sinut Jeesukseen, Hänen us-
koonsa, vaikutukseensa ja auktoriteettiinsa. 
 

• Ilmestyksen henki antaa sinulle kyvyn käsittää hengessäsi 
ja sielussasi Jumalan olemusta ja valtakuntaa.  

 
• Ilmestyksen hengessä sinä saat Pyhän Hengen kosketuk-

sen Jeesuksen sinulle osoittamiin siunauksiin ja Jeesuk-
sen itsensä kirkkauteen. 
 

• Sisäiseen ihmiseesi syntyy toivo alkaa tavoitella näitä siu-
nauksia samalla kun sisäinen ihmisesi vahvistuu Jeesuk-
sen yhteydessä ja tuntemisessa. 

 
• Sinä saat lisää ilmestystietoa Jeesuksesta itsesään, vah-

vistut Jumalan uskossa ja pidät Jeesuksen ilmoituksen 
luotettavana. 

 
• Pyhä Henki vahvistaa sinua toivossa ja liittää sisäisen ih-

misesi Jeesuksen uskoon Hänen elämänsä ja sinulle kuu-
luvien siunausten omistamiseksi. 

Jumala on luonut sinut Hä-
nen ilmoituksensa ja vaiku-
tuksensa vastaanottajaksi 
ja välittäjäksi tähän maail-
maan. Sinun uudestisynty-
neellä hengelläsi on täydel-
linen kyky kuulla ilmestyk-
sen hengen vaikutusta. 
Myös sinun sielusi on luotu 
ilmestyksen hengen ohjauk-
seen. 
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• Pyhän Hengen tulessa upottamisessa sinä puhdistut sie-

lusi epäuskosta ja vaikerruksesta. Sinä sulaudut yhä ehy-
emmin Jeesuksen uskoon ja Hänen valtaherruutensa to-
dellisuuteen. 

 
Pyhällä Hengellä täyttymisen kautta sinä puhdistut ja sinun il-
mestyksesi Jeesuksesta kasvaa ja syvenee. Hengellisen voimasi 
kasvamisen kautta sinä näet yhä selkeämmin sen, miten suuri on 
Jeesuksen rakkaus. Sinä näet ilman epäilystä, että Jumala Isä ha-
luaa antaa sinulle Jeesuksen kautta kaiken, mitä elämäsi tarvit-
see. Sinä saavutat uuden elämäntavan Jumalan uskossa, jossa 
sinä et enää epäile mitään, mitä Hän sinulle puhuu tai näyttää. 
Silloin Jeesus voitelee ja kutsuu sinut apostoliseen palvelutehtä-
vään Jumalan valtaherruuden ilmi tuomiseksi tässä maailmassa. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
9. Ilmestyksen henkeen sulautuminen 
 
Ilmestyksen hengen maailma on täydellisesti Jumalan rakkau-
den, anteeksiantamuksen, vanhurskauden, rauhan, katoamatto-
man elämän ja kirkkauden hallitsema maailma. Mikään sielulli-
nen ajattelu ei voi toimia siellä. Kaikki on Jeesuksen ja Isän hen-
gellistä todellisuutta.  
 
Jeesuksen päämäärä on sulauttaa sinun sielusi Pyhän Hengen il-
mestystietoon. Tämä on suuri muutos, koska sinäkin olet elänyt 
liian paljon ja liian kauan Jumalan kirkkauden ulkopuolella. Pyhän 
Hengen tulessa upottamisen yksi päämäärä on sulauttaa sinun-
kin sisäinen ihmisesi Pyhän Hengen ilmestystietoon. Kaiken de-
monisen / traumaattisen / orpouden ja muun pimeyden esteen 
tulee kukistua. Jeesus haluaa vapauttaa sielusi virtaamaan es-
teettömästi ja voimakkaasti Hänen ilmestyksensä virrassa. 
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Jumala tietää, että ihmisen sielu tarvitsee paljon hellävaraista ja 
rakkaudellista kohtaamista, jotta se voi hyljätä oman sielunsa jär-
keisopin ja alkaa luottaa ilmestyksen hengen vaikutukseen. Il-
mestyksen hengen vaikutukseen antautuminen on suuri helpo-
tus ihmisen stressaantuneelle sielulle. Silloin pelastetun ei tar-
vitse kontrolloida, hallita, tietää ja muistaa kaikkea mahdollista 
elämässään selviytymiseksi. Jumalasta tulevan ilmestystiedon 
kaikkivaltius kykenee täyttämään ihmisen sielun ja vapautta-
maan hänet peloista, murehtimisesta, kontrollista ja kaikesta 
stressaamisesta. 
 
Kun sinä ymmärrät sen valtavan siunauksen, minkä Isä on valmis-
tanut ilmestyksen henkeen antautumisessa, sinä tavoittelet tätä 

hinnasta välittämättä. Sinä vahvis-
tat henkeäsi ja hylkäät sielusi 
hämmennyksen ja kontrolliyri-
tykset. Sinä päätät uudestaan ja 
uudestaan luottaa ilmestystie-
toon. Silloin Jeesus siirtää sinut 
nopeasti Pyhän Hengen voite-
luun ja ilmestystiedon yhtey-
teen. Sinun tulee olla varma 
siitä, että tämä suunnitelma 
kuuluu kaikille pelastetuille eikä 
vain joillekin erityisen lahjan 
saaneelle. 

 
Jeesus avaa sinulle hengellisen maailmansa ulottuvuutta henkesi 
vahvistumisen ja sielusi eheytymisen myötä. Jeesuksen tuli hal-
litsee sisintäsi. Sinusta nousee kiivaus kaikkea pahuutta ja pimey-
den tekoja vastaan. Sinua inspiroi Hänen suunnitelmansa ja si-
nulla on rohkeus ja voima tuoda ilmi Jeesuksen kirkkautta tämän 
maailman pimeyden tilalle.  
 

Kun kytkeydyt Pyhän Hen-
gen ilmestystietoon ja julis-
tat Jumalan valtakunnan to-
dellisuutta, sinä kytkeydyt 
sisäisesti Jeesuksen kirkkau-
den virtaan. Pyhän Hengen 
tulessa sinä näet, koet, su-
laudut Jeesuksen todellisuu-
teen. Sinä näet Hänet tuli-
muurina ja kallioperustuk-
sena, joka määrää kaiken 
toteutumaan niin kuin Pyhä 
Henki sinulle ilmoittaa. 
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Jeesuksen inspiroimat sanat ja asiat hallitsevat omassa elämäs-
säsi. Kun sinä julistat Pyhän Hengen inspiroimia sanoja, ne sytyt-
tävät ihmisten sydämet. Niissä on Jeesuksen rakkaus mutta niissä 
on myös auktoriteetti. Pyhä Henki vahvistaa nämä sanat sitä seu-
raavilla merkeillä. 
 
Jumalan uskossa julistamasi sanat kohdistuvat pimeyden voimia 
ja niiden tekoja vastaan auktoriteetilla ja voimalla. Julistamasi sa-
nat murtavat sielujen vastaväitteitä niin, että ihmiset kääntyvät 
sisimmässään, luopuvat pimeydestä ja ottavat vastaan Jeesuksen 
ja Hänen pelastuksensa. 
 
Jumalan uskossa julistaessasi olet sisäisesti Jumalan valtakunnan 
todellisuudessa ja näet kaiken täysin selvästi. Sanasi yhtyvät Ju-
malan todellisuuteen täydellä varmuudella ja eheydellä. Pyhän 
Hengen tulen virrassa et ehdi miettiä mitä sanoisit. Pyhä Henki 

inspiroi sinut julistamaan Isän 
tahdon mukaan ja tuli laskeutuu 
niiden ylle, jotka kuulevat. 
 
Jumalan uskossa sinä julistat ih-
misten elämään Jeesuksen to-
dellisuutta. Sinä näet ilmestyk-
sen voimassa sielun orjuuden, 
demonisaation, traumaattisuu-
den ja Jeesusta vastustavat aja-

tusrakennelmat. Sinä puhut pe-
lastetun hengelle nousemista, sielulle vapautumista, puhdistu-
mista ja selkeyttä sekä nousemista Jumalan suunnitelmaan. Kuu-
lijoittesi henki vapautuu ja nousee. Sielut taipuvat ja kääntyvät 
Jumalan valtakunnan vastaanottamiseen. Parantava voitelu vir-
taa ja koskettaa fyysisiä sairauksia ja vammoja. 
  
Kun rukoilet ihmisten puolesta, sinä kytket itsesi ensin Pyhään 
Henkeen. Sinä sulaudut ja herkistyt Jumalan rakkauteen, Pyhän 

Julistaessasi sinä tunnistat 
lisääntyvän Pyhän Hengen 
inspiraation. Pyhä Henki 
valtaa sinut, voitelee ja joh-
taa sinut julistamaan Juma-
lan uskossa. Sanat, jotka 
sinä puhut, ovat niin kuin 
miekka sinun suussasi, jota 
mikään ei voi estää tai vas-
tustaa. 
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Hengen ilmestystietoon ja Jumalan usko nousee sinussa. Pyhän 
Hengen tulessa et voi olla turtunut, sekava tai voimaton. Sinä pa-
lat Jeesuksen tulta ja olet Hänen valtaherrautensa kosketuksessa 

ja kanavana. Jumalan valtakunnan 
suunnitelma / ilmoitus hallitsee 
sisintäsi.  
 
Isän rakkaudessa, ilmestystie-
dossa ja Jumalan uskossa olet 
voittanut sielusi traumat, pelot, 
ahdistukset, epäilykset, epäus-
kon vastaväitteet. Sisimpäsi elää 
sisäisesti voittajan minuudessa. 
Et pelkää mitään pahaa eikä mi-
kään tilanne tai uutinen järkytä 
sinun rauhaasi. 
 

Olet tullut sisäisesti tyydytetyksi 
Jeesuksen läsnäolosta omassa elämässäsi. Lihan himo, silmän 
pyyntö ja elämän korska on poistunut sielustasi. Jeesus on tyy-
dyttänyt sisimpäsi hyvyydellään. Kaipauksesi on vain olla yhä lä-
hempänä Jeesusta, toteuttaa Hänen suunnitelmaansa elämäs-
säsi ja tehdä yhä enemmän Hänen tekojaan. 
 
Sinulla on selkeä ja vakiintunut ymmärrys Jumalan valtakunnan 
hengellisistä periaatteista. Elät Pyhän Hengen voitelussa ja omis-
tat Jeesuksen minuudet ja ajattelutavan sekä palvelutehtävän. 
Olet alitajuntaasi asti tietoinen liittymisestäsi Jeesukseen ja Hä-
nen kirkkauteensa. Näet kirkkauden unia ja katsot luonnollista 
elämää Jumalan valtaistuimen näköalassa. Hallitset kuninkaana 
elämässäsi Kristuksen kautta. 

 
Jokaisessa tilanteessa sinä suuntaudut automaattisesti Pyhän 
Hengen johdatukseen, Jumalan uskon näkökulmaan ja toiminta-
tapaan. Olosuhteet ja ongelman luonne tai suuruus ei merkitse 

Pyhä Henki johtaa sinut il-
mestyksen henkeen ja Ju-
malan uskoon. Olet voitta-
nut vihollisen ja hallitset 
Jeesuksen kanssa. Pyhä 
Henki näyttää sinulle päivit-
täin ja hetkittäin mitä sinun 
kulloinkin tulee tehdä.  Si-
simpäsi elää Jumalan valta-
kunnan totuuksissa, peri-
aatteissa ja tavoitteissa. 
Elävän veden virta ryöp-
pyää voimakkaasti sinusta 
ulospäin. 
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sinulle mitään. Jumalan valtaistuimen näköala ja toimintatapa 
ratkaisevat ajatuksesi, sanasi ja toimintasi. 
 
Jumalan usko ilmestyy, säteilee ja hehkuu sinusta Pyhän Hengen 
voimassa. Mikään pimeys tai muu luotu ei rajoita tai estä sitä. 
Kuulijasi näkevät ja kokevat sinussa Jeesuksen todellisuuden. Si-
nun kauttasi virtaa Jeesuksen rakkaus, valtaherraus, parantava ja 
vapauttava voima, viisaus, elämä ja uusi luomistyö. Pyhän Hen-
gen tuli lankeaa ihmisten siunaukseksi. 
 
Joh. 5:19-21: Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sa-
non teille: Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä 
hän näkee Isän tekevän; sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee. 
Sillä Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee; ja hän 
on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette. 
Sillä niinkuin Isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös Poika tekee 
eläviksi, ketkä hän tahtoo. 
 
Syväkiintymyssuhteessa sinun sielusi yhtyy ilolla Jumalan lakiin, 
kirkkauteen, suunnitelmiin ja toimintatapoihin. Sinä elät Jeesuk-
sessa ja Jeesus elää sinussa. Olet sulautunut Häneen ajatuksis-

sasi, suunnitelmissasi, unelmis-
sasi, tunteissasi ja tahdossasi. Ju-
malan rakkaus peittää elämäsi, 
Jumalan ilmestystieto virtaa jat-
kuvasti sisimpääsi ja sinä elät ja 
toimit Jumalan uskossa. Silloin 
sinulle on mahdollista kaikki, 
minkä Jumala sinulle näyttää. 
 
Jeesuksen kautta Jumala Isä an-
taa sinulle oman kutsumuksesi 

ja tehtäväsi mukaisen vallan, voi-
man, tahdon ja kyvyn julistaa Jumalan valtakuntaa, parantaa sai-
raita ja tehdä voimallisia tekoja.  

Sinä tiedät, tunnet, koet ja 
olet varma, että Jeesus si-
nussa haluaa ilmestyä si-
nussa ja sinun kauttasi. 
Epäilystä ei enää ole, vaan 
ylistys ja palvonta Jumalan 
uskossa. Jeesus ilmaisee si-
nulle voitelusi, kutsumuk-
sesi ja tehtäväsi. Pyhä Henki 
osoittaa johdatuksesi päi-
vittäin ja hetkittäin.  
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Pyhän Hengen voima on sinussa kasvattaakseen sinut tähän ase-
maan ja voiteluun. Usko tämä, ota vastaan ja astu uuteen elä-
mään Pyhän Hengen voimassa! 
 
Joh. 14:11-13: Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; 
mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden. Totisesti, totisesti minä sa-
non teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä 
teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän 
tykö, ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä 
kirkastettaisiin Pojassa.  
 
Jumalan pojan minuus hallitsee sinussa. Sinä tiedostat, että olet 
Pyhän Hengen kautta uudesti synnytetty Jumalan Isän lapseksi. 

Sinä olet sulautunut Jeesukseen, 
olet Hänen pelastuksensa sisällä 
Jumalan uskon ja Pyhän Hengen 
sinetin kautta.  
 
Tiedostat ja elät täydellisesti ra-
kastettuna ja hyväksyttynä Ju-
malan lapsena. Olet pysyväsi 
Jeesuksessa ja Jeesus on pysy-
västi sinussa. Jeesuksen haavo-
jen kautta olet jo parannettu. 
Sinä olet Pyhän Hengen pilven ja 

tulen kosketuksessa. Sinä tiedät, 
koet ja tunnet, että Pyhä Henki tuo sinussa ilmi kaiken, mitä Jee-
sus on sinun elämääsi lunastanut sinun omistettavaksesi.  
 
Pyhän Hengen nosteessa sinä sulaudut yhä enemmän Jumalan 
rakkauteen, ilmestykseen ja uskoon. Sinun henkesi johtaa sinua 
ja sielusi palvelee henkesi päämääriä, jotka Pyhä Henki antaa si-
nulle. Tämä todellisuus on kirjoitettu Pyhän Hengen todistuksen 
ja sinetin kautta henkeesi ja sieluusi.  
 

Sinulla on pysyvä yhteys 
Jeesukseen, Isään ja Pyhään 
Henkeen sekä taivaallisiin 
enkeleihin. Olet erottama-
ton ja tärkeä osa Jumalan 
suunnitelmaa ja tarkoi-
tusta. Olet sulautettu maail-
manlaajuiseen ja myös tai-
vaalliseen seurakuntaan. 
Jeesus tulee sinua kohti saa-
vuttaakseen sinut koko-
naan.  
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Luonnollisen mielesi rajallisuus ei mitenkään rajoita hengellisen 
minuutesi kasvua, koska olet antautunut henkesi auktoriteetin 

alle. Luonnolliset rajat hallitsevat 
vain luonnollisen sielun ja ruu-
miin elämää. Hengellinen mi-
nuutesi toimii Jeesuksen kaikki-
valtiuden sisällä, jossa kaikki al-
keisvoimat ovat Hänelle alamai-
set.  
 
Pyhä Henki valtuuttaa sinut 
koko ajan tehtäviin, joihin sinun 
hengellinen kykysi ja voimasi 

riittävät. Jatkuva kasvu on sinun 
elämäntapasi.  Sinä valmistaudut nykyistä paljon suurempaan 
hengelliseen todellisuuteen.  Jumalan maailmassa hengellisen 
minuutesi johtaa ja syrjäyttää luonnollisen minuutesi. 
 
Room. 5:17: Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallin-
nut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka vastaanottavat mielisuo-
sion ja vanhurskauden lahjan ylenpalttisen runsauden, tulevat elämässä 
hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta = elää ja palvella Pyhän 
Hengen ja tulen voitelussa. 
 
Jeesukseen sulautuneena sinulla ei ole orjan minuutta. Hallitse-
minen Jeesuksen kanssa ei ole sinulle vallankäyttöä, vaan Juma-
lan suunnitelmien toteuttamista. Sinä näet itsestään selvyytenä 
pimeyden kukistamisen ja Jumalan tahdon toteuttamisen. Sinä 
olet siirtynyt ilmestyksen hengen inspiroimaan Jumalan uskon 
maailmaan. 
 
Sinä elät rakkaussuhdetta Jeesuksen kanssa, koska se on uusi mi-
nuutesi. Et voi nähdä itseäsi Jeesuksesta erillisenä vaan ainoas-
taan Häneen kytkettynä / sovitettuna / sulautettuna Isän rak-
kaana poikana / tyttärenä. 
 

Pyhän Hengen pilvessä sinä 
olet vapautunut alkeisvoi-
mien orjuudesta. Olet löytä-
nyt elämäsi todellisen ym-
päristön ja sisällön. kaikki 
sinussa riemuitsee ja voi hy-
vin Isän kirkkauden läsnä-
olossa. Elämääsi hallitsee 
rakkaus, vanhurskaus, 
rauha ja ilo Pyhässä Hen-
gessä. 
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SISÄLLYSLUETTELO 
 
10. Näe Jumalan kirkkaus kirjoituksissa 
 
Jokainen Pyhän Hengen inspiroima kirjoitus on hyödyksi uskon 
elämässä. Mitä enemmän sinun sielusi oppii Jumalan valtakun-
nan totuuksia, sitä helpompi sinun on yhtyä Jumalan uskoon. 
Mitä enemmän sinä pystyt yhtymään Jumalan uskoon, sitä 
enemmän Jeesus voi sinua käyttää. 
 
Ap. t. 18:24-28: Ja Efesoon saapui eräs juutalainen, nimeltä Apollos, syntyi-
sin Aleksandriasta, puhetaitoinen mies ja väkevä kirjoituksissa. Tälle oli 
opetettu Herran tie, ja hän puhui palavana hengessä ja opetti tarkoin Jee-
suksesta, mutta tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen. Hän rupesi rohke-
asti puhumaan synagoogassa. Mutta kun Priskilla ja Akylas olivat häntä 
kuunnelleet, ottivat he hänet luokseen ja selvittivät hänelle tarkemmin Ju-
malan tien. Ja kun hän tahtoi mennä Akaiaan, niin veljet kehottivat häntä 
siihen ja kirjoittivat opetuslapsille, että nämä ottaisivat hänet vastaan. Ja 
sinne saavuttuaan hän mielisuosion kautta oli suureksi hyödyksi uskoon tul-
leille. Sillä hän kumosi suurella voimalla julkisesti juutalaisten väitteet ja 
näytti kirjoituksista toteen, että Jeesus on Voideltu – se josta profeetat ovat 
puhuneet ”se Voideltu”. 
 
Apollos tunsi vanhan liiton kirjoituksia ja oli puhetaitoinen mies. 
Hän tunsi myös Jeesuksen ja opetti Hänestä. Mutta hän ei tunte-
nut upotuskastetta Jeesukseen ja siihen liittyvää Pyhän Hengen 
ja tulen lupausta. Kun hän sai tarkemman opetuksen, Jeesus pys-
tyi käyttämään häntä enemmän. Pyhä Henki johtaa sinutkin 
”kaikkeen totuuteen”. Jeesus on asettanut sinut palvelijakseen, 
jotta sinä myös tuot muille ilmi ”kaikkea totuutta” Pyhän Hengen 
inspiraation mukaan.  
 
Joh. 6:63: Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, 
jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä.  
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Pyhän Hengen inspiraatiossa kirjoitetut sanat ovat Jumalan il-
moitusta, jossa on katoamaton elämän voima aikakausista ja ih-
misten tilanteista riippumatta. Anna Pyhän Hengen kytkeä sinut 
Jumalan valtaistuimen auktoriteettiin, kun tutkit kirjoituksia. 
Nouse korkeammalle kuin järkesi kyky. Katso henkesi voimassa 
sitä Jumalan voimaa, joka virtaa Pyhän Hengen inspiroimassa to-
tuudessa. Anna Pyhän Hengen inspiroimien sanojen tulla sinulle 
hengen ja elämän voimaksi. 

 
Hebr. 4:12: Sillä Jumalan suunnitelma / aivoitus / sana on elävä ja voimalli-
nen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kun-
nes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja erottaa synnin ja van-
hurskauden sydämen ajatuksissa ja aikomuksissa;  
 
Jokainen Jumalan suunnitelma on yliluonnollinen. Jokainen Ju-
malan suunnitelmaan tarttuminen haastaa järkeisuskon ja nos-
taa esiin epäuskon vastaväitteet. Kun sinä ojentaudut Jumalan 
uskossa jokaisen Hänen ilmoituksensa kohdalla, sinä vahvistat 
henkeäsi ja kuoletat lihaasi. Sielusi oppii taipumaan henkesi auk-
toriteettiin. Jeesus näkee, että Hän voi luottaa sinuun. Silloin Hän 
puhuu ja johdattaa sinua yhä yliluonnollisempiin tehtäviin ja 
suunnitelmiin. 
 
Merkittävin osa Jumalan suunnitelmasta on sisäinen puhdistu-
minen ja muuttuminen Jeesuksen kaltaiseksi. Siksi raamatussa il-
moitettu Jeesuksen ja apostolien opetus on pätevä ja todellinen 
Jumalan suunnitelma kaikille uskoville. Anna Pyhän Hengen il-
mestystiedon opettaa sinulle kaikki kirjoitukset. Anna Pyhän 
Hengen johtaa sinut näkemään niissä ja omistamaan niiden 
kautta Jeesuksen valtaherruutta ja kirkkautta: 
 

• Pyhän Hengen valo muuttaa järkesi kaventaman Jumalan 
ilmoituksen ilmestystiedoksi, joka on liitetty Jeesukseen 
ja Hänen auktoriteettiinsa. 
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• Pyhän Hengen voitelussa vastaanottamasi ilmestystieto 
muuttuu sinussa Jumalan valtakunnan voimaksi ja aukto-
riteetiksi. 

 
• Pyhän Hengen voitelema ilmestystieto liittää sinut Juma-

lan uskoon. Sinä teet samoja tekoja kuin Jeesus, ja suu-
rempiakin, koska nyt sinulla on Jeesuksen täydellinen pe-
lastus ja rajaton Pyhän Hengen lupaus. 

 
Ilmestyksen henki valaisee ja laajentaa sinun sielusi käsityskykyä 
ja ajatteluasi. Pyhä Henki näyttää sinulle jatkuvasti sellaista to-
dellisuutta, joka on kaikkea näkyvää ja luonnollista todellisuutta 
korkeampi. Tämä johtaa sinut järkeisuskosta Jumalan uskoon. 
Sinä lakkaat yrittämästä käsittää asioita, joita sielu ei ole luotu 
käsittämään. Sen sijaan sinä antaudut omistamaan Jeesuksen il-
mestymistä uskon kautta, sillä siihen Jumala on luonut sinun 
henkesi. 
 
Ilmestyksen henki valaisee Jeesuksen yliluonnollisen pelastuk-
sen. Efesolaiskirjeessä Paavali ilmaisee Jeesuksen pelastuksen 
koko yliluonnollisen sisällön. Hän rukoilee sen jälkeen efesolai-
sille viisauden ja ilmestyksen henkeä tämän käsittämiseksi (Ef. 
1:15-23).  
 
Sitten kun viisauden ja ilmestyksen henki on johtanut hengen 
nousemiseen, hän rukoilee efesolaisille Jumalan koko täyteyden 
vastaanottamista Jeesuksen rakkauden tuntemisen kautta (Ef. 
3:14-19). Kaiken ilmestyksen hengen perimmäinen ja äärimmäi-
nen tarkoitus on johtaa uskovat Jeesuksen rakkauden tuntemi-
seen, Jeesuksen Voidellun ilmi tulemiseen ja sen kautta Jumalan 
Isän kirkkaudessa elämiseen. 
 
Ef. 1:3-7: Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala 
ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauk-
sella Kristuksessa, niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä 
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valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkau-
dessa, edeltäpäin määräten meidät pojaksi ottamiseen, hänen yhteyteensä 
Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan – 
sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä 
rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten 
anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.  
 
Jokainen sana tässä Paavalin opetuksessa tarvitsee ilmestyksen 
hengen opetusta ja voimaa, jotta voimme sen omistaa. Koko us-
kon elämämme on näiden totuuksien syvenevää omistamista. 
Jeesuksen hengellinen siunaus meille on täydelliseen yhteyteen 
pääseminen Isän kanssa Pyhän Hengen kautta. Pyhän Hengen 
kautta meihin virtaa Isästä tuleva katoamaton elämä, joka va-
pauttaa meidät synnistä, sairaudesta, kuolemasta ja kaikesta pi-
meyden vallasta.  
 
Jeesuksen täydellisten hengellisten siunausten omistaminen 
johtaa vanhan ihmisen kuolettamiseen. Pyhä Henki kytkee mei-
dän henkemme Jeesuksen, Isän ja Jumalan valtakunnan yliluon-
nolliseen todellisuuteen, joka irrottaa meidät näkyvän ja luon-
nollisen maailman orjuudesta. Pyhä Henki johtaa henkemme 
voiman kasvamiseen niin, että tämän maailman vaikutus himme-
nee ja Isän rakkaudessa eläminen alkaa hallita elämäämme. 
Tämä prosessi johtaa seurakunnan erottautumaan maailmasta 
ja sulautumaan Jeesukseen. 
 
1. Joh. 2:15-17: Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa 
on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus 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 te-
kee Jumalan tahdon, se pysyy ikuisesti.  
 
Ilmestyksen henki johtaa sinut näkemään sen valon, joka on Jee-
suksessa. Kun suuntaudut ja kiinnityt tähän valoon, tämä valo al-
kaa hallita sinua. Silloin sielusi hylkää kaikki pimeyden valheet, 
jotka estäisivät Jeesuksen kirkkautta hallitsemasta sinua. 
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Pelastus on Jeesuksessa eli hänen muotoonsa muuttumisessa. 
Häneen muuttumisen kautta syntyy Jumalan pojan / tyttären mi-
nuus, joka vastaanottaa kaikki Isästä tulevat siunaukset. Ilmes-

tyksen henki valaisee meidät nä-
kemään sen, mitä meillä on Jee-
suksen kautta Isän yhteydessä. 
 
Jumala ei kirkkaudessaan näe 
meissä pelastetuissa mitään pi-
meyttä. Hän uskoo Poikansa täy-
delliseen lunastukseen ja katsoo 
meitä Jeesuksen vanhurskauden 

ja kirkkauden kautta. Jumalan kirkkautta ja valtaherruutta on se, 
että hän nostaa kuolemaan tuomitun synnin orjan omaksi pojak-
seen / tyttärekseen muuttamalla hänet Jeesuksen Voidellun kal-
taiseksi jo tässä maailmassa. Hänen kirkkautensa voima tuo esiin 
”täydellisen ja lopullisen ihmisen”, joka tulee tuomaan ilmi Jee-
suksen kanssa Isän valtaherruutta jo tässä maailmassa. 
 
Meidän pelastettujen kirkkautta on ottaa vastaan Jeesus ja antaa 
Hänen muuttaa meidät. Jumalan kirkkautta meissä on Pyhän 
Hengen läsnäolo, vaikutus ja muuttava voima. Pyhän Hengen tu-
lessa upottamisen kautta me lisääntyvästi omistamme Jeesuk-
sen hengellisiä siunauksia. Kaikki Jeesuksen hengellinen todelli-
suus ja Hänen läsnäolonsa täyttymyksen ajan seurakunnassa tu-
lee lisääntymään räjähtävällä tavalla. Parasta mitä voimme nyt 
tehdä on 
 

• omistaa, hyväksyä ja antautua Hänen anteeksiantamuk-
seensa, 

 
• antautua Pyhän Hengen ja tulen puhdistusvoiman koh-

teeksi, 
 

Jeesuksen ”kaikki hengelliset 
siunaukset” ovat mittaama-
ton ja yliluonnollinen Isän 
rakkauden lahja meille. 
Voimme käsittää tämän ja 
astua näiden siunausten 
omistamiseen vain ilmestyk-
sen hengen valaisemana. 
 



70 
 

                       

• hyljätä kaikki pimeys ja muuttua Jeesuksen voidellun kal-
taisuutta kohti, 

 
• nähdä, hyväksyä ja lujittaa minuutemme Jumalan poi-

kana / tyttärenä Jeesuksen Voidellun kaltaisuudessa sekä 
 

• kiittää, ylistää ja palvoa Jeesusta ja Isää tästä mielisuosi-
osta ja rakkauden äärimmäisestä myötätunnosta. 

 
Ilmestyksen hengen päämäärä ei ole vain näyttää meille Jeesuk-
sen ja Isän suuruutta. Ilmestyksen henki näyttää sinullekin, mitä 
sinä voit ja tulet olemaan Jeesuksessa. Pyhä Henki haluaa saa-
vuttaa sinutkin kokonaan ja muuttaa Jeesuksen Voidellun kal-
taiseksi. Jeesuksen muotoon muuttumisen kautta sinä siirryt 
kiihtyvään kirkkauden lisääntymiseen elämässäsi. Mitä enem-
män sinä muutut Jeesuksen Voidellun kaltaiseksi, sitä suurempia 
asioita ilmestyksen henki voi näyttää sinulle ja johtaa toteutta-
maan.  
 
Ef. 1:15-19: Sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jee-
suksessa, ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lak-
kaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani, anoen, 
että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi 
teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi tei-
dän sydämenne silmät, että näkisitte, erottaisitte ymmärryksessänne 
(eido), mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen 
perintönsä kirkkaus (valo) hänen pyhissään ja mikä hänen voimansa ylen-
palttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme - sen hänen väkevyytensä 
voiman vaikutuksen mukaan… 
 
Jumalan kaikkivaltius, rakkaus ja kirkkaus on jo ilmestynyt maail-
maan Jeesuksen Voidellun ja Uhrikaritsan palvelutyön kautta. 
Jeesuksen vastaanottamisen kautta sinulla on täydellinen pelas-
tus, kirkkaus, voitelu ja uusi elämä Pyhässä Hengessä. Sinun 
vanha elämäsi ei merkitse Hänelle mitään, koska Hän on valmis-
tanut sinulle uuden elämän Jeesukseen sulautumisessa.  
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Suuren ilosanoman voima on siinä, että Jeesuksen vastaanotta-
misen kautta Isä muuttaa kenen tahansa synnin orjan Hänelle 
erotetuksi ja rakkaaksi pojakseen / tyttärekseen. Tämä on Juma-
lan valtakunnan suuri ilosanoma, jonka me omistamme ja jota 
me julistamme Pyhän Hengen tulessa ja voimassa. 
 
Ef. 1:20-23: …jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuol-
leista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa, korkeammalle kaikkea 
hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, 
ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on 
asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakun-
nalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyt-
tää. 
 
Evankeliumin totuuden paljastuminen sieluille on mahdollista 
vain ilmestyksen hengen voimassa. Siksi järkeisusko ei riitä. Sisäi-
sen ihmisen täytyy saada nähdä hengessään Jumalan valtaher-
ruutta lisääntyvästi. Ihmisen tulee saada jatkuva sisäinen Jeesuk-
sen kosketus ja vaikutus Pyhässä Hengessä. Siksi evankeliumia 
tulee julistaa Pyhän Hengen voimassa! 
 
Jeesuksen pelastavan todellisuuden omistamiseen tarvitaan 
hengen kasvamista ja Jeesuksen muodon ilmestymistä sieluissa. 
Kaikki on jo valmistettu, mutta vasta Jeesuksen muotoon muut-
tumisen kautta ilmestyy Jumalan ”kaikki täyteys” eli ihmisen 
suunnitelma Jumalan Isän kirkkauden yhteydessä.   

 
Ef. 3:14-19: Sen tähden minä notkistan polveni Isän edessä, josta kaikki, 
millä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä, että hän kirkkautensa 
runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voi-
massa vahvistua hänen Henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta 
teidän sydämissänne niin, että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, 
voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja 
syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa 
ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.  
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Pyhän Hengen päämäärä meissä on, että Jeesuksen Voidellun 
muoto tulee meissä ilmi. Jeesuksen kautta me saamme kyvyn 
omistaa Jumalan kaikki täyteys. Tämä tapahtuu sielun puhdistu-
misen, minuuden uudistumisen ja hengen vahvistumisen kautta. 
Pyhän Hengen tuli toteuttaa kaiken tämän muutoksen. Hän tar-
vitsee siihen vain, että sinä antaudut yhteistyöhön Pyhän Hen-
gen kanssa tämän päämäärän saavuttamiseksi. Kaikki on valmis-
tettu ja suuri kirkkaus odottaa sinua. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
11. Ilmestyksen henki sulauttaa sinut Jeesukseen 
 
Liian moni uskova yrittää oppia tuntemaan Jeesusta ja Isää järjen 
ja ymmärryksen kautta. He olettavat, että kun he ovat omaksu-
neet uuden ajatuksen Jeesuksesta, he ovat oppineet tuntemaan 
Häntä lisää. Tämä on harhaa, sillä Jeesuksen todellinen tuntemi-
nen on mahdollista vain Pyhän Hengen kautta. Järkeen synny-
tetty pienennetty uskonnollinen projektio Jeesuksesta tulee to-
dellisuudessa esteeksi, joka vastustaa Jeesuksen todellista tun-
temista Pyhän Hengen kautta. 
 
Joh. 16:13-14: Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät 
kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan 
minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on 
minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.  
 
Jumala on Henki. Joka palvoo Häntä, hänen tulee palvoa hen-
gessä ja totuudessa. Jumalan ja ihmisen välinen kosketuspinta 
on äärimmäisen intiimi suhde Pyhässä Hengessä. Jumalan tunte-
misesta käytetään yleisesti heprean kielessä sanaa ”jada” ja krei-
kan kielessä sanaa ”gnosko”. Nämä molemmat sanat tarkoitta-
vat ”tuntemista / kosketusta / kokemusta / tiedostamista intii-
millä ja herkällä tavalla”. Monessa raamatun kohdassa on myös 
sana "epignosko", joka tarkoittaa "tietää, tuntea, kokea, tiedos-
taa intiimillä tavalla kokonaan, täydellisesti, kaiken kattavasti". 
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Tätä sanaa käytetään nimenomaan Pyhän Hengen ilmestystie-
don ja sisäisen kosketuksen yhteydessä.  
 
Pyhä Henki sulauttaa sinut Jeesukseen. Jeesuksen kautta sinä 
saat yhteyden Isään. Ilmestyksen henki johtaa sinun henkesi ja 

sielusi näkemään ja käsittämään 
Jeesusta. Tämä on suuri suunni-
telma ja päämäärä. Pyhän Hen-
gen tulessa upottamisen kautta 
sinä tulet oikealla tavalla tunte-
maan, kokemaan, tietämään, 
tiedostamaan Jumalan.  
 
Järjessä tunteminen on sielulle 
tärkeä portti Jeesuksen todelli-

seen tuntemiseen elämässäsi. Mutta vasta Pyhän Hengen tu-
lessa sinä saat Jumalan tarkoittaman kokemuksen, osallisuuden, 
vuorovaikutuksen Hänen yhteydestään. 
 
Joh. 17:3: Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat, kokevat, sa-
maistuvat intiimillä tavalla sinuun, joka yksin olet totinen Jumala, ja hä-
neen, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesukseen Kristukseen. 
 
Pyhän Hengen voitelussa sinä liityt ja samaistut intiimillä tavalla 
Jeesukseen, Hänen suunnitelmiinsa ja palvelutyöhönsä. Kun sinä 
antaudut ja pyrit tekemään samoja tekoja mitä Jeesus teki, sinä 
ymmärrät Isän rakkauden Jeesuksessa, Jeesuksen ja Isän rakkau-
den yhteyden, ilmestyksen voiman ja Jumalan uskon Jeesuk-
sessa. Sinä ymmärrät kuinka paljon ja kuinka keskeytymättä sinä 
tarvitset Jeesuksen läsnäoloa ja Pyhässä Hengessä ja tulessa 
upottamista. 

 
Etsiessäsi yliluonnollista uskoa, voimaa ja ilmestystä sairaitten 
parantamiseksi sinä ymmärrät Jeesuksen kirkkauden, puhtau-

Intiimisuhde Jeesuksen ja 
Isän kanssa toteutuu vain 
Pyhään Henkeen sulautumi-
sen kautta. Uusi liitto on uu-
destisyntyneen hengen yh-
teys ja intiimi rakkaussuhde 
Jumalan ja ihmisen välillä, 
jonka Pyhän Hengen tulessa 
upottaminen toteuttaa. 
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den, vanhurskauden. Sinä tavoittelet samaa kirkkautta, joka Jee-
suksella Voideltuna oli. Jeesus ja sinä tavoittelette yhdessä elä-
mää, jossa Pyhän Hengen voitelu pysyy jatkuvasti ylläsi. Jeesus 
haluaa vallata henkesi, sielusi, ruumiisi, palvelutyösi ja koko elä-

mäsi. Kun Pyhä Henki on vallan-
nut sisäisen ihmisesi, sinulla on 
täydellinen usko ja ilmestys julis-
taa ja omistaa Jumalan valta-
kunta, täysi terveys ja uusi luo-
mistyö fyysiseen ruumiiseesi. 
 
Pyhä Henki tulee antamaan si-
nulle paljon uutta kosketusta ja 
opetusta Jumalan valtakun-
nasta. Pyhän Hengen pilvi valtaa 
sisintäsi ja ilmestyy yhä voimak-
kaammalla tavalla. Jeesuksen 

päämääränä on nostaa sinun henkesi hallitsemaan sielun voi-
mien ja sieluun vaikuttavien muiden alkeisvoimien ylitse.  
 
Henkesi tulee kasvamaan niin, että ihmiset ja pimeyden voimat 
tunnistavat sinun henkesi voiman jo kaukaa. Jeesus tulee valtaa-
maan sinua niin paljon, että sairaat tulevat paranemaan pelkäs-
tään sinun läsnäolossasi. Sinä voit otat tavoitteeksesi Pietarin 
voitelun Jerusalemin herätyksessä: 
 
Ap.t. 5:15-16: Kannettiinpa sairaita kaduillekin ja pantiin vuoteille ja paa-
reille, että Pietarin kulkiessa edes hänen yllään vaikuttava säteilevä hehku 
(episkiazo) sattuisi johonkuhun heistä. Myöskin kaupungeista Jerusalemin 
ympäriltä tuli paljon kansaa, ja he toivat sairaita ja saastaisten henkien vai-
vaamia, ja ne kaikki tulivat parannetuiksi. 
 
Pyhä Henki paljastaa sinulle ja sinussa evankeliumin salaisuuden 
"Voideltu teissä, kirkkauden toivo". Tämä Jumalan suunnitelma 
sinussa ei voi jäädä vain salaisuudeksi, vaan se tulee ilmi sinussa 

Sinä olet osa Jumalan ilmoi-
tusta ja suunnitelmaa. Pyhä 
Henki on täyttämässä sinua 
Jeesuksen kirkkaudella, 
jotta sinusta tulee "puhdis-
tettu astia jaloa käyttöä 
varten". Sen tähden sinä pa-
net jatkuvasti pois "vanhan 
ihmisesi", jotta hengellinen 
Jeesukseen sulautunut mi-
nuutesi nousee hallitse-
maan elämässäsi hengen 
auktoriteetissa. 
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ja sinun kauttasi. Jeesuksen Voidellun minuus ja elämä näkyy, 
kuuluu ja vaikuttaa sinussa ja sinun kauttasi! 
 
Room. 9:24-26: Ja sellaisiksi hän myös on kutsunut meidät, ei ainoastaan 
juutalaisista, vaan myös pakanoista, niinkuin hän myös Hoosean kirjassa sa-
noo: "Minä olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ollut minun kansani, ja rak-
kaakseni sen, joka ei ollut minun rakkaani. Ja on tapahtuva, että siinä pai-
kassa, jossa heille on sanottu: 'Te ette ole minun kansani', siinä heitä kutsu-
taan elävän Jumalan pojiksi (uios)."  
 
Jeesuksen pelastustyön kautta sinun henkeesi tulee uusi perintö, 
joka on Jeesuksen uusi luomistyö ja suunnitelma sinussa. Tämä 
perintö tulee suoraan Jeesuksesta. Siinä ei ole mitään turme-
lusta. Uudestisyntynyt henkesi on puhdas, viaton, moitteeton ja 
täydellinen Pyhän Hengen alttari sinusta. Sielusi antautuu tälle 
puhtaudelle ja vanhurskaudelle Pyhän Hengen tulessa. 
 
Hengessäsi olevan Jeesuksen läsnäolon kautta sielusi tulee puh-
distumaan ja muuttamaan. Hengessäsi ja sielussasi olevan ylös-
nousemusvoiman vaikutus tulee puhdistamaan, parantamaan ja 
vapauttamaan myös ruumiisi sairauksista, vammoista ja kirouk-
sista. Ylös tempauksen hetkellä ylösnousemusvoima peittää si-
nun ruumiisikin ja "katoavainen pukeutuu katoamattomuu-
teen". 
 
Pyhän Hengen tulessa upottaminen antaa sinulle "täyden roh-
keuden" julistaa ja omistaa Jumalan valtakuntaa. Pyhän Hengen 
voimassa ja uskossa sinä omistat itsellesi Jumalan pojan / tyttä-
ren aseman, oikeudet, minuuden, voitelun ja tehtävän. Olet siir-
tynyt Pyhän Hengen hallitsemaan ja johtamaan tilaan, jossa si-
nulla ei enää ole taisteluja vanhan ihmisesi pimeyden kanssa. 
Sinä janoat vain Jeesuksen lisääntyvää läsnäoloa elämässäsi ja 
palvelutyössäsi. 
  
Ap.t. 4:29-30: Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi 
kaikella rohkeudella julistaa sinun suunnitelmaasi, aivoitustasi, ilmoitustasi, 
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sanaasi (logos) – sinun ojentaessasi kätesi sairaitten parantumiseen ja tun-
nustekojen ja ihmeitten tapahtumiseen sinun pyhän Poikasi Jeesuksen ni-
men kautta."  
 
Jeesuksen muotoon muuttumisen pyrkimyksessäsi sinä kohtaat 
nopeasti rajan, jonka yli et pääse omalla voimallasi. Tämän rajan 
kohtaaminen ja tunnistaminen on välttämätöntä, koska silloin 
sinä antaudut vaan Jeesukselle lisää, luovut omasta voimasta ja 
yrittämisestä. Sinä heittäydyt uskossa Jeesuksen ja Pyhän Hen-
gen voimaan ja etsit Hänen kohtaamistaan. Jeesus on tekevä si-
nussa sen, mitä et itse voi tehdä.  
 
Jeesuksen kautta ilmestyy Jumalan suunnitelma koko luomakun-
nassa. Jumala Isä toteuttaa luomistyönsä Jeesuksen kuninkuu-
den kautta. Jeesus johtaa ja toteuttaa luomistyötään Pyhän Hen-
gen ja taivaallisten sotajoukkojen voimalla. Jeesuksen kautta Ju-
mala ilmaisee itsensä luomakunnalle Isänä. Jeesuksen pelastus-
työn vastaanottamisen kautta pelastetut siirtyvät uuteen Juma-
lan suunnitelmaan, joka jatkuu edelleen Taivaassa. 
 
Kol. 1:25-29: …täydellisesti julistaakseni Jumalan suunnitelman / sanan / il-
moituksen (logos)……sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista 
ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu Jeesuksen kautta 
hänen pyhillensä, joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri paka-
nain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden 
toivo. Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jo-
kaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen 
täydellisenä Kristuksessa. Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistellen hänen 
vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa. 
 
Ilmestyksen Hengessä palveleminen on paljon enemmän kuin 
profetoiminen, kielten selittäminen tai tiedon sanat. Jeesus kut-
suu sinua Hänen kirkkautensa hallitsemaan yliluonnolliseen to-
dellisuuteen, kokemiseen, muuttumiseen ja kirkkaudessa palve-
lemiseen. Pyhä Henki sinussa tähtää tällaiseen muutokseen. Jee-
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sus tarvitsee sinua täyttymyksen ajan herätyksessä ja sadonkor-
juussa. Hänen kirkkautensa on nyt laskeutumassa seurakuntaan 
ja varustamassa tehtäviin, joita ei ennen tunnettu. 
 
2. Kor. 3:18: Mutta me kaikki, heijastaen peittämättömin kasvoin Herran 
kirkkautta niin kuin peilistä, muutumme jatkuvasti saman kuvan kaltaisuu-
teen kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki. 
 
Peittämättömin kasvoin, Pyhän Hengen valossa ja totuudessa 
sinä heijastat Jeesuksen kirkkautta. Tämä kirkkaus on nyt vielä 
sinun saviastiassasi, joten Jeesuksen kirkkaus tulee niin kuin ku-
vastimesta. Mutta Pyhä Henki muuttaa sinua jatkuvasti Jeesuk-
sen kirkkauden kaltaisuuteen. Tulee aika, jolloin Jeesuksen mor-
sian on pukeutunut juhlapukuun. 
 
2. Kor. 3:2-6: Te olette meidän kirjeemme (epistole), kirjoitettu sydämis-
sämme, kaikkien ihmisten tuntema ja lukema – synnytetty meidän palvelu-
työmme kautta – ei musteella kirjoitettu, vaan Elävän Jumalan Hengellä – ei 
kivitauluihin, vaan lihasydämen tauluihin. Sellainen luottamus meillä on 
Kristuksen kautta Jumalaan; ei niin, että me itsessämme kykenisimme kä-
sittämään jotain itsemme kautta – vaan meidän kykymme on Jumalasta - 
joka myös tekee meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei 
kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki antaa (Juma-
lasta Isästä tulevan katoamattoman) elämän.  
 
Kaikki Jeesuksen pelastustyö, vaikutukset ja suunnitelmat ovat 
yliluonnollisen pysyviä. Jeesus ei kadu kutsumistaan ja valitse-
mistaan sinussa. Hänen pelastuksensa Isän yhteyteen on ikui-
nen. Pyhän Hengen puhdistava ja uutta luova vaikutus sinussa 
on ikuinen, pysyvä. Olet kutsuttu elämään pysyvästi Jumalan val-
takunnassa. Horjuminen on vain muutosvaiheessa ennen kuin 
Jumalan valtakunta on lujittunut sielussasi. 
 
2. Kor. 5:17: Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä 
on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.  
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Sielullinen ihminen on tottunut muistelemaan menneitä ja siir-
tämään menneitä ongelmia uudestaan eteensä. Tämä ei ole Ju-
malan valtakunnan elämää. Jeesuksen pelastustyö lunastaa si-
nut jatkuvasti kaikesta menneestä ja antaa sinulle oikeuden siir-
tyä jatkuvasti uuteen. Uudistunut sielu sinussa ei halua katsoa 
taakseen, vaan katsoa Jeesuksen uuteen ilmestymiseen nyt ja tu-
levina päivinä. 
 
Luuk. 9:62: Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Ei kukaan, joka laskee kätensä au-
raan ja katsoo taaksensa, ole sovelias Jumalan valtakuntaan". 
 
Vaikka Jeesuksen pelastus sinunkin hengessäsi on pysyvä, sinulla 
on omaa vastuuta asettaa sielusi hengelle alamaiseksi. Pyhä 
Henki vahvistaa henkeäsi ja kasvattaa sieluasi jumalalliseen ajat-
teluun ja vakaaseen vanhurskauden harjoitukseen. Näin sinä 
teet kutsumisesi ja valitsemisesi täysin lujaksi etkä koskaan enää 
lankea. 
 
2. Piet. 1:10-11: Pyrkikää sen tähden, veljet, sitä enemmän tekemään kut-
sumisenne ja valitsemisenne lujaksi; sillä jos sen teette, ette koskaan lan-
kea; sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja 
Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
12. Jeesuksen hallitsema hengellinen maailma 
 
Ilmestyksen henki näyttää meille ja kytkee meidät Jeesuksen hal-
litsemaan hengelliseen maailmaan eli Jumalan valtakuntaan. 
Jeesuksen Voidellun muotoon muuttumisessa meitä hallitsee li-
sääntyvästi Isän rakkaus, Pyhän Hengen ilmestystieto, Jumalan 
usko, vanhurskaus, rauha ja ilo.  
 
Hengellinen maailma on luonnollisen ja näkyvän maailman ja 
ajattelun ulkopuolella. Se on kaikkea näkyvää maailmaa korke-
ampi ja voimakkaampi todellisuus. Jumala Isä, Jeesus ja Pyhä 
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Henki hallitsevat tätä ulottuvuutta rajattomalla voimalla ja auk-
toriteetilla. Näkyvä maailma on Jeesuksen hallitseman hengelli-
sen maailman auktoriteetin alla ja vaikutuksessa. Pyhän Hengen 

voiman kautta Jeesus tuo näky-
vään maailmaan Hänen näky-
mättömän maailmansa todelli-
suutta. 
 
Jumalan taivaassa eli kolman-
nessa taivaassa on Aabrahamin 
helma eli paratiisi ja taivaallinen 
kaupunki. Jokainen pelastunut 
tulee kuolemansa jälkeen ensin 
Aabrahamin helmaan. Paratii-
sissa he kasvavat ja valmistautu-
vat pääsemään taivaalliseen 
kaupunkiin, jossa on Isän valtais-
tuin. Taivaallisella valtaistui-

mella Jumala Isä kohtaa henkilö-
kohtaisesti jokaisen pelastetun. Enkelit, Jumalan pyhät ja enkelit 
kasvattavat pelastettuja Jumalan Isän kirkkauden kohtaamiseen. 
 
Toisessa taivaassa on maan hallitsemiseen tarkoitetut hengelli-
set valtaistuimet. Nyt näillä valtaistuimilla hallitsevat väliaikai-
sesti sielunvihollinen ja sen kanssa langenneet enkelit. Tällä pi-
meyden hallituksella on vain määräaikainen mahdollisuus. Ylös-
nousemuksen jälkeen Jeesus ja Hänen kanssaan ylösnousemus-
ruumiiseen puetut pelastuneet syöksevät kaikki demonit, halli-
tukset ja vallat pimeyden avaruudessa tuliseen järveen.  
 
Anna tämän näyn hallita sisintäsi ja hylkää passiivisuus, uskon-
nollinen petos, luuserielämä. Omista täydelliset hengelliset siu-
naukset ja sulaudu Jeesukseen. Nouse Hänen kanssaan maail-
man historiaa muuttaviin tehtäviin Pyhän Hengen tulessa! 
 

Pyhän Hengen ja tulen vuo-
datus valmistelee pimeyden 
voimien täydellistä syrjäyt-
tämistä luomakunnasta. 
Pyhä Henki kasvattaa täällä 
maailmassa seurakuntaa 
liittymään Jeesukseen ja 
Hänen kirkkauteensa. Py-
hän Hengen johtamana ja il-
mestyksen hengen valaise-
mana seurakunta kasvaa 
auktoriteetissa pimeyden 
voimia vastaan. Jeesus va-
rustaa seurakuntaa pimey-
den voimien lopulliseen hä-
vittämiseen.  
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Ylös temmattava seurakunta käy lävitse Pyhän Hengen tulessa 
varustamisen jo täällä maailmassa. Jeesus nostaa täyttymyksen 
ajan herätystä varten kyyhkysjoukon, joka tulee palvelemaan eri-

tyisessä Pyhän Hengen tulen ja il-
mestyksen voimassa. Maailman-
historian ihmeellisin herätys 
odottaa meitä.  
 
Jumala on luonut sinut toimi-
maan Hänen hengellisessä ulot-
tuvuudessaan enemmän kuin 
olet tähän asti uskonut. Ensim-
mäinen ihminen oli elävä sielu, 
mutta Jeesus tekee sinusta elä-
mää synnyttävän hengen. Älä 
vierasta tai pelkää hengen maa-

ilmaan siirtymistä, koska se on si-
nun todellinen tulevaisuutesi. Jumala on henki ja Jumala on luo-
nut sinut palvomaan Häntä Hengessä ja totuudessa. 
 
Luonnollinen ihminen ei voi siirtyä hengelliseen maailmaan, eikä 
edes nähdä tai käsittää Jumalan valtaherruutta hengen ulottuu-
dessa. Jeesus avaa sinullekin tämän ulottuvuuden Hänen pelas-
tuksensa suojassa. Pyhä Henki kasvattaa, neuvoo, suojelee ja 
vartioi sinua tässä kasvuprosessissa.  
 
Mitä enemmän antaudut Jeesukselle, mitä enemmän Jumalan 
valtakunta on sisimmässäsi, sitä enemmän sinulla on uskoa ja 
voimaa siirtyä hengelliseen ulottuvuuteen kohtaamaan Jeesusta 
uudessa kirkkaudessa tai palvelemaan hengen hallitsemassa to-
dellisuudessa luonnollisten lakien yläpuolella. 
 
Uudestisyntymisestäsi alkaen olet hengessäsi nähnyt Jumalan 
valtakuntaan. Ilman raamatun opetustakin sinun henkesi alkoi 

Jeesuksen ja Isän hallitse-
massa kirkkauden maail-
massa demonit eivät ole 
läsnä. Pimeyden hallitse-
massa ulottuvuudessa Jee-
sus ei ole läsnä. Ainoa ulot-
tuvuus, jossa pimeys ja val-
keus kohtaavat on ihmisen 
sielu tässä maailmassa. Tä-
män vuoksi pelastetun sielu 
on puhdistettava pimey-
destä. 
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suuntautua lisääntyvän Jumalan kirkkauden näkemiseen ja omis-
tamiseen. Kun Pyhä Henki opettaa sinulle Jumalan valtakunnan 
totuuksia lisää, sinuun vahvistuu ilmestys ja usko siihen, että Ju-
malan valtakunnan yliluonnollinen elämä kaikessa rikkaudes-
saan kuuluu sinulle.  
 
Jeesus itse kutsuu sinua kirkkautensa hengelliseen ulottuvuu-
teen, jotta Hän saisi näyttää sinulle lisää ja tehdä sinut yhä enem-
män osalliseksi taivaallisista aarteistaan ja Isän kirkkauden hallit-
semasta elämästä. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
13. Jeesus valmisti esteettömän siirtymisen 
 
Jeesus valmisti pelastustyöllään sinulle esteettömän pääsyn Ju-
malan Isän yhteyteen ja Hänen hengelliseen maailmaansa. Es-
teesi on vain sinun sielusi väärässä ohjelmoinnissa ja väärissä 
kytkennöissä pimeyteen. Sinä voit nousta totuudessa ja uskossa 
omistamaan uuden elämän ilmestyksen hengessä. Hän itse eli 
tällaista elämää voideltuna ja antoi myös tämän elämän pelas-
tettujen siunaukseksi. Hylkää kaikki luolamiesuskonnollisuus, 
jossa ei uskota hengelliseen todellisuuteen. 
 
Kirkastusvuoren tapahtuma oli vain yksi esimerkki siitä, kuinka 
Jeesus jatkuvasti vieraili Jumalan Isän hengellisessä ulottuvuu-
dessa. Kirjoitukset kertovat kuinka Jeesus vietti paljon aikaa yk-
sinäisyydessä Isän läsnäolossa.  
 
Olen vakuuttunut siitä, ettei Jeesus viettänyt aikaa Isän läsnä-
olossa ”ostoslistojen” kanssa tai rukoillen sota- ja hätäkielillä! 
Hän tuli ilmestyksen hengessä Isän rakkauden pilveen ja kohtasi 
Häntä rakkauden intiimissä yhteydessä. 
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Tämän saman elämän Isän rakkauden yhteydessä Jeesus on val-
mistanut sinulle ja minulle tässä ja nyt. Vanhassa liitossa oli us-

komus, että jos ihminen pääsee 
Jumalan hengelliseen maail-
maan, se merkitsee kuolemaa. 
Jeesuksen pelastuksen yhtey-
dessä näin ei ole. Jeesus antaa 
ihmisten vierailla Taivaassa tar-
koitusta varten. Hän antaa ih-
misten nähdä ja kokea asioita, 
joista he voi kertoa palattuaan 
maailmaan. 
 
Pimeydestä vapautumisen ja si-

säisen parantumisen yksi tavoite 
on, että pelastettu pääsee ilmestyksen hengen hallitsemaan elä-
mään. Hän itse eli tällaista elämää voideltuna ja antoi myös tä-
män elämän pelastettujen siunaukseksi.  
 
Joh. 10:1: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ei mene ovesta lam-
mastarhaan, vaan nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri. 
 
Lammastarhan ovi on Jumalan vartioima ihmisen hengen tahto. 
Jumala vartioi ihmisen henkeä niin, että jokaisella ihmisellä on 
mahdollisuus pelastua. Pimeyden voimat pääsevät vaikutta-
maan vain ihmisen sieluun. Vangitsemalla ihmisen sielun, ne pys-
tyvät vangitsemaan myös Jumalasta erossa elävän hengen, 
koska Jumalasta eronnut henki on ”koomassa”. Siksi tarvitaan 
hengen uudesti syntyminen ja nouseminen hallitsemaan Pyhän 
Hengen voimassa. 
 
Joh. 10:2. Mutta joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen. 
 

Jeesus on lunastanut sinut 
ja sovittaa sinut Pyhän Hen-
gen tulessa upottamisen 
kautta täydellisesti sopi-
vaksi Jumalan hengelliseen 
maailmaan. Tämä tarkoit-
taa myös pääsyä Hänen val-
takuntansa kaikkiin ulottu-
vuuksiin. Jeesus valmisti si-
nullekin esteettömän siirty-
misen luonnollisesta hen-
gen maailmaan ja takaisin. 
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Jeesus tulee ihmisen hengen alueelle Pyhän Hengen vaikutuksen 
kautta. Pyhä Henki vaikuttaa, että ihminen pystyy vastaanotta-
maan Jeesuksen. Jeesus sanoi, ettei kukaan voi tulla minun ty-
köni, ellei Isä häntä vedä. Kun ihminen kuulee pelastuksen suu-
ren ilosanoman, hänen henkensä ja sielunsa tahto vastaa siihen 
ja ihminen vastaanottaa Jeesuksen henkeensä.  
 
Jumala nostaa pelastetun hengen Jeesuksen kautta hallitsemaan 
elämässään. Pyhän Hengen voitelu antaa pelastetun hengelle li-
sääntyvää auktoriteettia ja voimaa hallita Jumalan uskossa ihmi-
sen sielun, ruumiin ja koko elämän ylitse. Hengen kasvaminen 
hallitsemaan sielun voimien ylitse on uskovan hengellistä kas-
vua. 
 
Isä kutsuu jokaista ihmistä kaikkivaltiaalla auktoriteetillaan. Kut-
sunsa hetkellä Hän sitoo ja ajaa ulos sielua vangitsevat demonit 
niin, että ihminen saa ratkaista suhteensa Jeesukseen ja irtisa-
noutua sielunvihollisesta. Isän lähettämä pelastuskutsu on Hä-
nen valtavaa rakkauttaan ja auktoriteettiaan. Jumala kutsuu ih-
mistä toistuvasti, mutta sinä teet viisaasti, kun tunnistat etsikko-
aikasi ja otat nopeasti vastaan Jeesuksen. 
 
Joh. 10:3. Hänelle ovenvartija (Pyhä Henki) avaa, ja lampaat kuulevat hänen 
ääntänsä; ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. 

 
Pyhä Henki on ihmisen hengen vartija, puolustaja ja neuvonan-
taja jo ennen pelastusta ja myös pelastuksen jälkeen. Jumala on 
luomistyössään valmistanut ja varannut jokaisen ihmisen hen-
gen vastaanottamaan Jeesuksen ja liittymään Isään. Sinun uu-
destisyntymisesi hetkellä Jeesuksen ja Jumalan Isän yliluonnolli-
nen auktoriteetti ja ylösnousemusvoima on vaikuttanut äärim-
mäisen yliluonnollisella tavalla sinun hyväksesi. Sillä hetkellä et 
voinut käsittää sitä, mutta nyt voi ymmärtää siitä enemmän ja 
kiittää Jeesusta ja Isää pelastuksestasi.  
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Joh. 10:4-6: Ja laskettuaan kaikki omansa ulos hän kulkee niiden edellä, ja 
lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Mutta vierasta 
ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä." 
Tämän kuvauksen Jeesus puhui heille; mutta he eivät ymmärtäneet, mitä 
hänen puheensa tarkoitti.  
 
Ihmisen henki kuulee vain Jeesuksen äänen. Särkynyt sielu kuu-
lee demonien äänet ja on niiden vankina, ellei henki uudesti-
synny ja tuo Jeesuksen pelastusta sielulle. Sielu kuulee lisäksi 
kaikkea muuta luonnollisesta ja demonisestakin ympäristöstä tu-
levaa kuoleman viestiä. Jeesukseen suuntautuminen on uskon 
elämän päivittäistä kilvoitusta. Mitä enemmän suuntaudut Jee-
sukseen, sitä heikommiksi vihollisen äänet tulevat. Lopulta sinä 
elät rauhassa ja Isän rakkaudessa, eikä vihollinen pysty sinua häi-
ritsemään. 
 
Puhdista siis sydämesi kaikesta pimeydestä ja suuntaudu kuule-
maan erityisesti Jeesuksen ääntä myös sielussasi. Täytä sielusi 
Jeesuksen äänen kuulemisella valveilla ollessasi. Silloin alitajun-
tasi elää Jeesuksen rauhassa ja kirkkaudessa myös yöllä! 

 
Sielun puhdistaminen alkaa Jumalan valtakunnan kirjoitettujen 
totuuksien omaksumisesta. Tutki Jumalan ilmoitusta ja anna Py-
hän Hengen valaista sielullesi totuus. Jeesuksen täytyi sanoa 
edellä olevat totuudet vielä uudestaan, eivätkä ihmiset vieläkään 
käsittäneet tätä. He eivät silloin olleet vielä uudestisyntyneet. 
 
Joh. 10:7-9: Niin Jeesus vielä sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon 
teille: minä olen lammasten ovi. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat 
varkaita ja ryöväreitä; mutta lampaat eivät ole heitä kuulleet. Minä olen ovi; 
jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä 
sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen.  
 
Jeesus Voideltuna ja Uhrikaritsana on ovi hengen uudestisynty-
miseen, Jumalan kirkkauden näkemiseen ja Isän yhteyteen pää-
semiseen. Hänen muotoonsa muuttumisen kautta me käymme 
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yhä syvemmälle Jumalan valtakuntaan. Hänen muotoonsa muut-
tumisen kautta me saamme lisääntyvän kyvyn vastaanottaa kaik-
kia Isän yhteydestä tulevia hengellisiä siunauksia. 
 
Jeesus on myös ovi, jonka kautta meillä on pääsy hengellisten 
lahjojen ja ilmestysten maailmaan. Hänen muotoonsa muuttu-
misen kautta meillä on pääsy Jumalan hengelliseen maailmaan 

ja pääsy takaisin luonnolliseen 
maailmaan. Hengessä siirtymi-
set ja hengen ulottuvuudessa 
palveleminen sekä taivasvierai-
lut avautuvat meille Jeesuksen 
muotoon muuttumisen kautta.  
 
Hengellisessä maailmassa Jee-
sus näyttää meille aina uuden 
hengellisen laitumen. Hän antaa 
uutta ilmestystä ja varustusta, 
jota voimme jakaa muille, kun 
palaamme takaisin näkyvään 

maailmaan. Me löydämme aina 
uuden laitumen myös täällä maailmassa, koska Pyhä Henki joh-
taa meitä. Jeesus sanoi: ”… jos joku minun kauttani menee si-
sälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja 
löytävä laitumen…” 
 
Matt. 14:23: Ja laskettuaan kansan hän nousi vuorelle yksinäisyyteen, ru-
koilemaan. Ja kun ilta tuli, oli hän siellä yksinänsä.  

 
Mark. 1:35: Ja varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, hän nousi, lähti ulos ja 
meni autioon paikkaan; ja siellä hän rukoili.  

 
Vanhan ihmisesi täytyy kuolla, jotta Pyhä Henki voi siirtää sinut 
luonnollisesta tietoisuudesta ”ekstasis” tilaan, eli hengen hallit-
semaan tilaan. Pyhän Hengen tulessa upottamisessa sielusi vas-
tustus ja kontrolli poistuvat. Sinä yhdyt ilolla Jumalan lakiin myös 

Kaikki hengen maailmassa 
eläminen ja palveleminen 
on nyt mahdollista näke-
mättä luonnollista kuole-
maa. Tarvitaan vain lihan 
kuolettaminen Pyhän Hen-
gen tulessa ja Jeesukseen 
sulautuminen. Jumalan hen-
gelliseen maailmaan pääsy 
on luonnollinen olotila pe-
lastetulle. Se on itse asiassa 
Jeesuksen pelastustyön kes-
keisin päämäärä. 
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sielusi alueella ja henkesi saa johtaa sinut yhä syvemmälle Juma-
lan hengelliseen maailmaan. 
 
Päästäksesi ilmestyksen hengen maailmaan sinun tulee suostua 
elämään täydellisessä anteeksiantamuksessa ja Jeesuksen valta-
herruuden hyväksymisessä. Pyri sellaiseen elämäntapaan, jossa 

ulkoiset ja sisäiset suorituspai-
neet eivät aja sinua takaa. Pyhä 
Henki auttaa sinua järjestämään 
elämäsi niin, että sinulle tulee ai-
kaa hengellisessä ulottuvuu-
dessa elämiseen. Se alkaa kirjoi-
tusten tutkimisesta, Pyhän Hen-
gen läsnäolossa viipymisestä 
sekä henkilökohtaisesta ylistyk-
sestä ja palvonnasta.  
 
Pyhä Henki johtaa sinua, puhuu 
sinulle, rohkaisee ja opettaa si-
nua tässä kasvuprosessissa. Li-
sääntyvän Pyhällä Hengellä täyt-

tymisen kautta Jeesus avaa si-
nulle lisääntyvästi hengellisen maailmansa kosketusta. Aseta il-
mestyksen hengessä eläminen pysyväksi tavoitteeksesi, niin Jee-
sus tulee viemään sinut Hänen maailmaansa yhä lisää. 
 
Valmista henkesi ja sielusi antautumaan ja mukautumaan Pyhän 
Hengen kohtaamiseen, vaikutuksiin, ohjaukseen ja tehtäviin. Yli-
luonnollinen elämä Jeesuksen kanssa on yhtä lähellä kuin kuu-
liaisuutesi noudattaa Pyhän Hengen kehotusta. Aina kun kuulet 
Pyhän Hengen äänen, johdatuksen tai kehotuksen, sinulla on 
mahdollisuus antautua Jumalan yliluonnolliseen maailmaan.  
 
Aluksi sielusi säikkyy ja arastelee Jumalan yliluonnollista maail-
maa. Harjoituksen kautta sielusi oppii kohtaamaan Jeesuksen 

Pyhä Henki auttaa sinua vi-
rittämään sisäistä ihmistäsi 
niin, että voit yhdessä se-
kunnissa siirtyä luonnolli-
sesta ulottuvuudesta sisäi-
seen inspiraatioon, näkyi-
hin, ilmestyksiin, hengen 
ulottuvuudessa palvelemi-
seen tai taivasvierailuihin. 
Tämä on luonnollista ja nor-
maalia elämää Jumalan 
Isän yhteydessä. Kun sielu 
”yhtyy ilolla Jumalan la-
kiin”, Jumalan valtakunnan 
hengelliset asiat tapahtuvat 
nopeasti. 
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yhä häkellyttävämpiä suunnitelmia ja vaikutuksia ilman pelkoa. 
Jumalan hengellisessä maailmassa eläminen on Jeesuksen ies, 
joka on sinulle sopiva ja kevyt kantaa. 
 
Joh. 17:22-23: Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen anta-
nut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä - minä heissä, ja 
sinä minussa…  
 
Ilmestyksen hengessä sinä näet ihmiset ja ympäristösi niin kuin 
Jumala näkee. Sinä sulaudut Jumalaan yhteisessä näkemisessä, 
tuntemisessa, tekemisessä ja kokemisessa. Yhteinen näkeminen 
johtaa yhteiseen uskoon ja yhteiseen palvelutyöhön Jeesuksen 
kanssa.  

 
1. Kor. 14:24-25: Mutta jos kaikki julistaisivat ilmestyksen hengessä ja joku 
uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet 
ja kaikki tutkisivat hänet (ei tuomitsisivat), hänen sydämensä salaisuudet 
tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilleen langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, 
että Jumala totisesti on teissä.  
 
Jeesus hallitsee ilmestyksen hengen maailmaa. Hän näyttää si-
nulle kaiken, mitä Hän tahtoo vaikuttaa ja toteuttaa sinussa ja 
sinun kanssasi. Sinun osuutesi on valmistaa itsesi, puhdistautua 
ja sulautua Häneen Pyhässä Hengessä. Jumala Isä näytti Pyhässä 
Hengessä Jeesukselle Voideltuna kaiken, koska Jeesus rakasti 
Isää ja Isä rakasti Jeesusta. Nyt Jeesus näyttää sinulle Pyhässä 
Hengessä kaiken, mikä koskee sinua Jeesuksen yhteydessä. 
Koska sinä rakastat Jeesusta, Hän pitää sinut kytkettynä ilmes-
tyksen hengen virtaan. Sinä saat Pyhän Hengen voitelun ja voi-
man toteuttaa kaiken, mitä Jeesus näyttää sinulle.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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14. Vain Jeesus avaa ilmestyksen hengen maailman 
 
Jumala on luonut ihmisen henkeen ja sieluun valtavan kapasitee-
tin. Pelastumattomankin sielussa on kyky yliluonnollisten asioi-
den pohtimiseen tai etsimiseen. Tämä on luonnollista sielun et-
sintää, koska Jumala on luonut myös ihmisen sielun elämään Hä-
nen yliluonnollisessa todellisuudessaan. Mutta yritykset päästä 
yliluonnollisuuteen ilman Jeesusta johtavat noituuteen ja muihin 
eksytyksiin. Vain Jeesuksen kautta sinulla on pääsy siihen Juma-
lan yliluonnolliseen maailmaan, joka on sinulle tarkoitettu. 
 
Joh. 5:19-20: Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sa-
non teille: Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä 
hän näkee Isän tekevän; sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee. 
Sillä Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee; ja hän 
on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette.  
 
Sinä et pääse ilmestyksen hengen maailmaan sielun voimilla. Älä 
yritä avata ilmestyksen hengen virtaa mielikuvituksella tai sielun 
unelmilla. Anna Pyhän Hengen vallata sinua yhä lisää. Puhdistu, 
täyty Isän rakkaudella, ylistä ja palvo Herraa. Silloin ilmestyksen 
voima kasvaa sinussa ja sinä saat unelmoida yhdessä Jeesuksen 
kanssa. Jokainen unelmasi, joka on Jeesuksen kanssa syntynyt si-
nussa, tulee toteutumaan. Luota siihen, että Jeesuksen antamat 
unelmat ovat parhaat. Ne ovat elämäsi todellinen täyttymys ja 
suurin kirkkaus. 
 
Jeesus avaa sinulle hengellistä maailmaa sisäinen ihmisesi puh-
distumisen ja vahvistumisen mukaan. Aloite hengen maailmaan 
astumisessa on aina Jeesuksella. Sinun aloitteesi on pitää sisäi-
nen ihminen Jeesukseen suuntautuneena ja valmiina kohtaamaa 
uusia asioita ilmestyksen hengessä. 
 
Joh. 3:35-36: Isä rakastaa Poikaa ja on antanut kaikki hänen käteensä. Joka 
uskoo Poikaan – ja asemaansa Jumalan poikana Jeesukseen sulautuneena – 
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sillä on katomaton elämä Jumalan Isän yhteydestä; mutta joka ei ole kuuli-
ainen Pojalle, se ei ole ihmetellen tuijottava Jumalan elämää (optanomai 
optomai), vaan Jumalan kiivaus pysyy hänen päällänsä.” 
 
Ilmestyksen hengessä elämisen ja palvelemisen edellytys on Jee-
sukseen sulautuminen eli kuuliaisuus Pojalle. Pyhän Hengen tu-
lessa upottaminen on kuuliaisuutemme äärimmäinen muoto. 
Siinä Jeesuksen tuli koskettaa sielumme syvimmät alueet ja pois-
taa pimeyden vallat elämästämme. Ilmestyksen henki vapautuu 
ja me saamme ihmetellen katsoa Jeesusta, Isää, Jumalan valta-

kuntaa ja Isästä tulevaa katoa-
matonta elämää. Sielumme tun-
tema Jumalan kiivaus syntiä koh-
taan on poissa ja tilalle on tullut 
Isän rakkauden valtava kirkkaus 
ja katomaton elämä. 
 
Jeesus on valmistanut pelaste-
tuille pääsyn ilmestyksen hen-
gen hallitsemaan ulottuvuuteen 
jo tässä maailman ajassa.  Jeesus 
eli hengen hallitsemassa ulottu-

vuudessa Isän yhteydessä. Hän 
julisti, että Häneen uskovat tulevat tekemään samoja tekoja ja 
suurempiakin. Monet Jumalan pyhät ovat kautta historian astu-
neet ilmestyksen hengen maailmaan jo vanhan liiton aikana. Nyt 
uudessa liitossa meillä on paljon vahvemmat perustukset tavoi-
tella ilmestyksen hengen ulottuvuutta.  
 
Joh. 17:24: Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä 
olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he tarkastelisivat inten-
siivisesti ja erottaisivat ja kokisivat (teoreo) jatkuvasti minun kirkkauteni, 
jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maa-
ilman perustamista.  
 

Pyhä Henki opettaa meitä 
sulautumaan Jeesukseen ja 
muuttumaan Hänen kaltai-
sekseen. Mitä enemmän 
sinä muutut Jeesuksen Voi-
dellun kaltaiseksi, sitä 
enemmän sinulla on Isän 
rakkautta, ilmestystietoa ja 
Jumalan uskoa. Näin yhä 
suuremmat ilmestykset ja 
siunaukset tulevat elä-
määsi. 



90 
 

                       

Erityisesti tempaukseen valmistautuvan seurakunnan tulee as-
tua tälle alueelle. Ilmestys Jeesuksesta kasvaa vain Hänen muo-
toonsa muuttumisen kautta. Mitä enemmän sinä muutut Jee-
suksen kaltaiseksi, sitä enemmän Jeesus antaa sinulle ilmestystä 
itsestään. Syvimmän ilmestyksen itsestään Jeesus antaa pelaste-
tuille Hänen henkilökohtaisessa kohtaamisessa hengen maail-
massa. Hänellä on paljon palvelutehtäviä, joita pelastetut voivat 
toteuttaa maan päällä hengessä siirtymisten kautta.  
 
Ef. 3:14-19:  Sentähden minä notkistan polveni Isän edessä, josta kaikki, 
millä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä, että hän kirkkautensa 
runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voi-
massa vahvistua hänen Henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta 
teidän sydämissänne, niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, 
voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja 
syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa 
ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.  
 
Jumalan valtakunta on Isän rakkauden, anteeksiantamuksen, ka-
toamattoman elämän ja kirkkauden maailma, jota hallitsee il-
mestyksen henki ja Jumalan usko. Jeesus on tuonut sinunkin elä-
määsi tämän maailman jo uudestisyntymisessäsi. Hän on anta-
nut sinulle Pyhän Hengen, joka kasvattaa, opettaa, puhdistaa ja 
muuttaa sinua. Pyhä Henki antaa sinulle avaimet, joita käyttä-
mällä sinä pääset Jumalan valtakunnan hengelliseen ulottuvuu-
teen yhä enemmän.  
 
Jeesus ei ole läsnä pimeyden hallitsemassa ulottuvuudessa vaan 
siellä hallitsee sielunvihollinen ja sen demonit. Ainoa ulottuvuus, 
jossa pimeys ja valkeus tietyllä tavalla kohtaavat, on ihmisen 
sielu. Ihmisen sielu pystyy elämään määräajan pimeyden ja val-
keuden sekoituksessa.  
 
Pimeyden sitkeä läsnäolo ihmisten sieluissa on kokemusperäi-
nen perinnäissääntö, mutta se ei ole Jumalan suunnitelma. Vää-
rän opetuksen takia suuri osa uskovista olettaa, että ihmisen 
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elämä olisi aina pimeyden ja valkeuden sekoitusta. Siitä syntyy 
sellainen valhe, ettei ”syntiä” voi voittaa. Syntihän tarkoittaa 
eroa tai harhautumista Jumalasta. Kun ihminen ottaa Jeesuksen 
vastaan henkeensä ja uudestisyntyy, yhteys Jumalaan Isään pa-
lautuu. ”Synti” on voitettu. 
 
Uskonnolliset demonit sitovat monia pelastettuja alamittaiseen 
elämään pimeyden orjuudessa. Tällainen ”kaleerilaiva” uskon-
nollisuus vastustaa Pyhän Hengen tulessa upottamista ja sitoo 
voimattomaan järkeisuskoon. Jeesus kutsuu sinuakin uskonpuh-
distuksen herätykseen Pyhän Hengen tulessa upottamisen 
kautta.  

 
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 asumus ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän 
Jumalan asumus, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja 
vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun 
kansani." 
 
Ihmisen ylpeyden / katkeruuden takia Jumala sallii uskovankin 
joutua noituuden ja muiden pimeyden voimien painostukseen. 
Pimeyden voimien palvelemiseen suostuva uskova voi joutua sy-
välle pimeyden henkien hallitsemalle alueelle. Jumala sallii tä-
män tapahtuvan, jotta sisäinen nöyrtyminen ja syvimpiin sielun 
kerroksiin ulottuva Jeesukselle antautuminen Pyhän Hengen tu-
lessa tapahtuisi.  
 
Ihminen on voinut tulla uskoon lapsena ja hän elää lapsen uskon 
kaltaista satumaailmaa. Hän ei osaa ottaa omaa vastuutaan vaan 
odottaa lapsellisesti Jumalan tekevän kaiken. Tämän takia jo-
kaista uskovaa tulee kehottaa hylkäämään lapsen uskon ja an-
tautumaan uudelleen aikuisuuden uskossa. Silloin Pyhä Henki 
antaa hänelle ilmestyksen ja uskon voiman kohdata sielunsa 
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traumat ja vapautua kokonaan. Jeesus on valmistanut tien Isän 
luokse ja jokainen pelastettu saavuttaa sen. 
 
2. Kor. 6:17-18: Sen tähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa 
heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät 
huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, 
sanoo Herra, Kaikkivaltias". 
 
Jumala Isä haluaa jokaisen omansa kääntyvän pois pimeydestä. 
Hän haluaa parantaa jokaisen särkyneen sydämen ja kohottaa 
kirkkauden hallitsemaan elämään. Isä haluaa antaa jokaiselle pe-
lastetulle Hänen pojakseen / tyttärekseen otetun minuuden, 
jolla on Isän rakkauden, ilmestyksen ja uskon voima vastaanot-
taa kaikkea Isän valmistamaa uutta elämää ja siunauksia.  
 
Pyhän Hengen tulessa upottaminen toteuttaa täydellisen vapau-
tumisen ja erottautumisen pimeyden valloista. Silloin pelastettu 

saavuttaa uuden minuuden Jee-
suksessa ja saa auktoriteetin 
hallita elämässään Jeesuksen 
kanssa. 
 
Sinun ei tule koskaan pelätä pi-
meyden maailmaa, koska Jee-
suksen kanssa sinulla on täydel-
linen auktoriteetti kaikkea pi-
meyden voimaa vastaan. Sinun 
suojasi ja auktoriteettisi edelly-
tyksenä on pysyä Jeesukseen 

suuntautuneena ja sulautua Hä-
neen. Jeesus tietää hengellisen maailman olevan paljon voimak-
kaamman kuin ihmisen luonnollinen sielu kestää. Siksi Pyhä 
Henki vahvistaa ja varustaa sinun henkeäsi ja sieluasi hengen 
maailmaan siirtymistä varten. Älä vierasta tai pelkää hengen 
maailmaan siirtymistä, vaan valmista itseäsi. Ano, etsi ja kolkuta 

Täyttymyksen ajan seura-
kunnassa Jeesus nostaa 
esiin kyyhkysjoukon, joka 
saa erityisen voitelun ja ky-
vyn siirtyä hengen ulottu-
vuudessa palvelemaan toi-
siin olosuhteisiin. Tämä siir-
tyminen voi tapahtua hen-
gellisessä ulottuvuudessa 
tai fyysisenä siirtymisenä. Il-
mestyksen maailmassa ei 
ole mitään rajoituksia. 
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tätä ulottuvuutta elämässäsi sillä se on sinun todellinen tulevai-
suutesi. Jumala on henki ja Jumala on luonut sinut palvomaan 
Häntä Hengessä ja totuudessa.  
 
Ilmestyksen Hengen maailmaan astumista hallitsevat seuraavat 
periaatteet: 
 

• Jeesus on valmistanut hengen maailmassa elämisen ja 
palvelemisen jokaiselle. Hän osoitti omassa elämässään 
tämän elämäntavan. Hän opetti tästä erityisesti opetus-
lapsilleen.  
 

• Jeesuksen opetuslapsiksi antautuvat etsivät ja vastaanot-
tavat Pyhän Hengen tulessa upottamisen. He muuttuvat 
Jeesuksen Voidellun kaltaisiksi ja astuvat Ilmestyksen 
Hengen maailmaan.  
 

• Täyttymyksen ajan herätyksessä Jeesus tulee vuodatta-
maan ”rajattomasti” Pyhää Henkeä ja synnyttää pelaste-
tuissa tulenkestävän, puhdistetun astian jaloa käyttöä 
varten kaikissa kansoissa. 

 
• Ilmestyksen hengen maailmaa hallitsee anteeksiantamus 

ja Jumalan usko. Jumalan maailmassa hallitsee Hänen 
kirkkautensa, joka on täydellinen pimeyden karkottava 
auktoriteetti. Sisäisen ihmisen tulee sulautua tähän to-
dellisuuteen ja silloin Jeesus avaa hengellisen maailman 
ulottuvuuksia lisää. 

 
• Ilmestyksen Hengen maailmaan ei voi siirtyä mielikuvi-

tuksen kautta. Jos ihmiset yrittävät tätä, he joutuvat ek-
syttävien henkien valtaan, eikä Jeesuksen kirkkaus il-
mesty heille. 
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• Pyhä Henki avaa jokaiselle uskovalle tätä aluetta jokai-
sessa kosketuksessaan. Sinun tarvitsee janota, etsiä ja 
kolkuttaa Pyhän Hengen alueitten avautumista. Silloin 
Jeesus antaa sinulle, antaa sinun löytää ja avaa sinulle li-
sää Ilmestyksen Hengen maailmaa. 

 
• Turmeltuneessa sielussa on suuri määrä traumoja ja de-

monisaatiota, joka vastustavat Jeesuksen kirkkautta, Py-
hää Henkeä ja hengelliseen ulottuvuuteen astumista. Si-
nun tarvitsee käydä Pyhän Hengen johtamana sisäisen 
parantumisen ja vapautumisen prosessi, jotta sielusi tu-
lee kykeneväksi astumaan ilmestyksen hengen alueelle. 

 
• Ilmestyksen Hengen maailmassa voidaan toimia vain täy-

dessä kuuliaisuudessa, hengellisen näkemisen ja ymmär-
ryksen kautta, Isän rakkaudessa sekä Jumalan uskossa.  

 
• Luonnollisessa ulottuvuudessa ihmisellä on jokin turva 

luonnollisessa sielussaan, fyysisessä ruumiissaan ja fyysi-
sessä ympäristössä. Hengen maailmassa ainoa liikkumi-
sen ja palvelemisen mahdollisuus on Jumalan rakkau-
dessa, uskossa ja ilmestystiedossa. Luonnollisia sielun tu-
kipilareita ei ole.  

 
• Hengellisessä ulottuvuudessa tarvitaan sielun syväkiinty-

myssuhde Jeesuksen kanssa, sielun eheytyminen ja puh-
distaminen. Rakkaussuhde Jeesuksen kanssa ja hengessä 
hallitseminen Jumalan uskossa on hengellisen ulottuvuu-
den elämää. 
 

• Kaikki uskon elämä on harjoitusta tätä todellista hengen 
maailmassa elämistä varten. Kaikki Jeesuksen ja aposto-
lien opetukset tähtäävät tähän, vaikka ne puhuvat käy-
tännöllisestä Jumalan uskon soveltamisesta ihmisten elä-
mässä. 
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Luuk. 11:9-10: Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; et-
sikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova 
saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan… 
 
Luuk. 11:13: …Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä 
lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, 
jotka sitä häneltä anovat!" 
 
Jeesus on näyttänyt sinulle avaimen, jolla sinä avaat kaiken Py-
hän Hengen hallitseman maailman. Se on anominen, etsiminen 
ja kolkuttaminen. Sinunkin sielusi on vieraantunut liikaa Jumalan 

elämästä. Sinun tarvitsee etsiä, 
anoa ja kolkuttaa, jotta Jeesus 
vapauttaa sinut sielusi vanki-
lasta ja sinä voit vastaanottaa 
Pyhän Hengen hallitseman ulot-
tuvuuden elämääsi. 
 
Hengen maailmassa eläminen ja 
palveleminen on Jumalan suurin 
lahja ja siunaus pelastetuille. Ju-
mala Isä haluaa vuodattaa Pyhää 
Henkeä ja tulta elämääsi enem-
män kuin osaat anoa tai ymmär-
tää. Sinä tarvitset määrätietoista 

ponnistelua, anomista, etsimistä ja kolkuttamista, jotta pääset 
oman sielusi vankilasta. Tarvitset vapautua ja puhdistua erilai-
sista valheista, traumoista, luonnollisen sielun vääristymistä ja 
muusta Jumalan kirkkautta vastustavasta pimeydestä. 
 
Jeesuksen läsnäolo sinussa ja ympärilläsi Pyhässä Hengessä on 
äärimmäisen todellinen. Jeesus sinussa on paljon todellisempi ja 
väkevämpi kuin luonnolliset aistisi tunnistavat. Toteuta seuraa-
via päivittäisen elämäsi suuntautumisia, niin ilmestyksen hengen 
maailma avautuu sinulle yhä lisää: 

Ilmestyksen henki auttaa si-
nua vastaanottamaan Jee-
suksen elämääsi niin kuin on 
Isän tarkoitus. Ilmestyksen 
Henki johtaa sinut palvele-
maan niin kuin Jeesus ha-
luaa sinun palvelevan. Ota 
vastaan ilmestyksen hengen 
vaikutus kaikessa elämäs-
säsi. Silloin sinä menestyt ja 
olet turvassa, varjeluksessa, 
oikeassa johdatuksessa, oi-
keassa paikassa oikeaan ai-
kaan. 
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• Tee ilmestyksen hengen inspiraatiossa elämisestä ”luon-

nollista” ja jokapäiväistä elämää.  
 

• Anna ilmestyksen hengen vaikuttaa jatkuvasti tietoisuu-
teesi. Suuntaudu henkeen ja hengestä vastaanottami-
seen. Käänny pois luonnollisesta ja maailmallisuudesta. 

 
• Suuntaudu Pyhään Henkeen ja uudestisyntyneeseen 

henkeesi ja hengestä vastaanottamiseen. Kuule ja toimi 
sen mukaan. 

 
• Hyväksy syvällä sielussasi täydellinen riippuvuus Jeesuk-

sesta Pyhässä Hengessä. Henkesi tulee hallita sielusi voi-
mien ylitse. 

 
• Ole nöyrä, avoin ja totuudellinen. Etsi yhä tarkempaa 

hengellistä erotuskykyä, hengessä kuulemista, näkemistä 
ja ymmärtämistä. 

 
• Tiedosta luonnollinen ymmärryksesi sitkeä vastustus. 

Tunnusta ja hylkää järkesi pyrkimykset hallita henkeäsi. 
Luonnollinen mielesi ei todellakaan ymmärrä niin kuin 
ymmärtää tulee, luonnolliset tunteesi eivät tunne niin 
kuin tuntea tulee eikä luonnollinen mielikuvituksesi ulotu 
Jumalan hengen maailmaan. 

 
• Valmista sieluasi siirtymään tietoisesti järkesi hallitse-

masta epäuskon maailmasta Jeesuksen kirkkauden, vii-
sauden, ilmestyksen hengen maailmaan. 

 
• Puhdista sydämesi pimeydestä. Tuomitse, hylkää ja irti-

sano kaikki viha, katkeruudesta, kontrolli, hylkäämisestä, 
valhe, petos, syyllisyys, tuomio, rangaistukset, pelot, 
muut demoniset painostukset sekä lihan himot. 
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• Omista jumalan pojan / tyttären minuus. Elä vanhurskau-

dessa täynnä rakkautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. 
 

• Pyhän Hengen tulessa sinä vapaudut tietoisesti ja tiedos-
tamattasi järkesi hallitsemasta epäuskosta. Sinusta nou-
see uusi luomus, joka on sulautunut Jeesuksen kirkkau-
den, viisauden, ilmestyksen, rakkauden, uskon ja voiman 
hallintaan. 

 
• Anna Pyhän Hengen kosketuksen herkistää sinut ja pitää 

sinut Isän rakkauden turvassa ja näköalassa. Noudata Py-
hän Hengen johdatusta ja varoituksia niin vihollinen ei 
pääse sammuttamaan hengellistä viritystäsi. 

 
• Suuntaa sielusi huomio uudestisyntyneeseen henkeesi. 

Jeesuksella on sinulle paljon sanottavaa. Sulje tuonelan 
portit eli syrjäytä henkesi voimalla sielun traumat, maa-
ilma ja demoninen häirintä. Suuntaa sielusi ja tietoisuu-
tesi Taivaan porttiin, eli Jeesuksen ilmestymiseen henkesi 
kautta. 

 
• Säilytä sisäisen todistuksen tunnistaminen hengessäsi. 

Tallenna saamasi näyt ja ilmestykset. Pidä saamasi Pyhän 
Hengen ilmestykset, näyt ja profetiat elämäsi ohjeena. 
Tutki kaikki sisäisen todistuksesi valossa. Tulet huomaa-
maan, että ilmestyksen henki on totuuden henki, joka 
johtaa sinut uuteen elämään Jeesuksen kirkkaudessa. 
 

• Ole kärsivällinen kasvuprosessissasi ja suunnitelmasi 
täyttymisessä. Jumala Isä kutsuu sinua kirkkautensa hal-
litsemaan elämään. Hän on uskollinen ja on sen tekevä. 
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• Katso jokaista ihmistä, jota palvelet, Isän rakkauden ja 
Jeesuksen täydellisen pelastuksen kautta. Silloin ilmes-
tyksen henki avaa sinulle ihmeellisiä Jeesuksen ilmesty-
misiä ja ihmisten palvelutilanteita. 

 
Pyhä Henki antaa sinulle voiman ja kyvyn omistaa Jeesuksen kal-
tainen minuus. Jumalan luomalla sielullasi on halu ja kyky juma-
lalliseen ajatteluun, kunhan pimeys ajetaan sieltä ulos. Sielusi 
iloitsee ja nauttii elää täydessä anteeksiantamuksessa ja ilmes-
tyksen hengen yliluonnollisessa ulottuvuudessa.  
 
Hebr. 12:28-29: Sen tähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, 
olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa, hänelle mielihyväksi, 
pyhällä arkuudella ja pelolla; sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. 
 
Sisäinen ihmisesi yhtyy ilolla Jumalan lakiin. Sinä etsit suurella 
rakkaudella ja janolla uutta Jeesuksen ilmestystä, koska olet tul-
lut vakuuttuneeksi, että Hän on täydellisen hyvä ja antaa sinulle 
vain hyviä lahjoja. 
 
Sinä sulaudut Pyhän Hengen voiteluun ja auktoriteettiin. Jeesus 
sinussa on tehnyt sinut voittajaksi. Sinussa ei ole vääryyttä, pi-
meyttä, pelkoa, epäuskoa, horjumista, heikkoutta, sekavuutta, 
syyllistämistä, kielteisyyttä tai muuta sellaista. Sinä omistat Jee-
suksen mielen ja hallitset Isän rakkaudessa yhdessä Hänen kans-
saan 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
15. Näe itsesi Jeesuksessa 
 
Sinä pystyt tavoittelemaan vain sitä, mitä sinä näet. Kun ilmes-
tyksen henki avaa sinulle Jumalan valtakunnan, sinä näet sen ja 
alat tavoitella sitä. Suuntautumisellasi on ratkaiseva merkitys. 
Kun sinä kiinnität katseesi Jeesukseen, Hän valaisee sinut ja sinä 
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alat nähdä itsesi Hänessä. Lisääntyvässä valossa sinä näet itsesi 
yhä selkeämmin ja todellisemmin Jeesukseen liitettynä. Silloin 
sinä nouset uudessa elämässä Pyhän Hengen voitelussa. 
 
Kol. 3:1-4: Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, 
mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Kiinnit-
täkää ja lujittakaa mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on 
maan päällä. Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kris-
tuksen kanssa Jumalassa; kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin 
tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa.  
 
Jumalan valtakunnan suuri ilosanoma on kuolemantuomio van-
halle turmeltuneelle ihmiselle. Älä pidä kymmeniä vuosia kestä-
viä hautajaisia turmeltuneelle vanhalle ihmisellesi. Hautaa se no-
peasti ja vähin äänin, niin kuin olet upotuskastetta ottaessasi ju-
listanut. Vanha ihmisesi on ongelmasi, vankilasi, orjuuttajasi ja 
kiduttajasi. Uusi luomistyö hengen johtajuudessa on vapautesi, 
siunauksesi ja tulevaisuutesi Jeesuksen nimessä! 
 
Matt. 7:13-14: Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja 
tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; 
mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, 
jotka sen löytävät.  
 
Jeesus puhuu tässä Jumalan valtakunnan hengelliseen elämään 
johtavasta portista, joka on valmistettu jo tässä aikakaudessa. 
Luonnollinen kuolema vapauttaa pelastetun vanhan ihmisen 
synnistä ja hän pääsee Taivaan kirkkauteen. Jos pelastettu ei käy 
ahtaan portin lävitse, hän ei pääse Jumalan valtakunnan elä-
mään tässä aikakaudessa, koska demonisaatio / traumaattisuus 
sitoo hänet pimeyteen. Jeesuksen Voidellun teot ilmesty hä-
nessä. Jumalan valtakunnan paras suunnitelma tuhoutuu hä-
nessä, vaikka hän pelastuukin kuoleman jälkeen Taivaaseen. 
 
Jeesuksen vastaanottaminen on ahdas portti turmeltuneelle ja 
kapinalliselle ihmiselle. Toinen ahdas portti on siinä, kun uudes-
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tisyntynyt ihminen haluaa muuttua Jeesuksen Voidellun kal-
taiseksi. Tämä ahdas portti on Pyhän Hengen tulessa upottami-
nen. Siinä Jeesus ilmestyy särkyneen sydämen eheyttäjänä ja va-
pauttaa sielun pimeydestä. Tässä prosessissa henki kasvaa joh-
tamaan sielun voimien ylitse Jeesuksen kanssa. Jeesuksen muo-

toon muuttuminen on ahdas 
portti turmeltuneelle sielulle. 
Pelastuksemme on Jeesuksen 
muotoon muuttuminen. Hänen 
kauttaan me pääsemme sisälle 
Jeesuksen hallitsemaan hengel-
liseen maailmaan eli Jumalan 
valtakuntaan. 
 
Jos uudestisyntyneen ihmisen 
henki ei nouse johtamaan sielun 
voimien ylitse, sielun pimeys 
pystyy pitämään häntä epäus-
kossa, heikkoudessa ja tappio-

elämässä. Tarvitaan särkyneen sydämen eheyttäminen, jotta sie-
lussa hallitseva demonisaatio, ylpeys, häpeä, kapina, tottelemat-
tomuus, epäusko ja muu pimeys poistuvat. Kun tämä tapahtuu 
pelastetun elämän vankilat murtuvat ja hän pääsee ilmestystie-
don hallitsemaan elämään.  
 
Joh. 12:25-26: Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen; mutta joka vihaa elä-
määnsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään. Jos 
joku minua palvelee, seuratkoon hän minua; ja missä minä olen, siellä on 
myös minun palvelijani oleva. Ja jos joku minua palvelee, niin Isä on kun-
nioittava häntä.  
 
Ilmestyksen henki johtaa sinut Jumalan kirkkauden maailmaan, 
josta käsin sinä hallitset Jeesuksen kanssa. Ensiksi sinä palvelet 
Jeesusta muuttumalla ensin Hänen kaltaisekseen ja sulautumalla 
Häneen. Isä kunnioittaa sinua, koska sinä kunnioitat Hänen Poi-
kaansa ottamalla Hänen suunnitelmansa vastaan. Toiseksi sinä 

Kun saat ilmestyksen Juma-
lan hyvästä ja täydellisestä 
suunnitelmasta elämässäsi, 
sinä ilolla suostut vanhan 
ihmisesi kuolettamiseen. 
Pyhän Hengen tuli vartioi 
tätä prosessia ja auttaa sen 
läpi käymisessä. Jeesus joh-
taa sinut rakkaudellaan ah-
taan portin läpi Hänen val-
taherruuteensa Jumalan 
rakkaudessa, Pyhän Hengen 
ilmestystiedossa ja Jumalan 
uskossa. 
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palvelet Jeesusta antautumalla Jumalan valtakunnan työhön 
tässä maailmassa. Isä kunnioittaa sinun kuuliaisuuttasi palvella 
ja voitelee sinua yhä suuremmalla Pyhän Hengen voimalla. Jee-
suksen kanssa ja Pyhän Hengen voitelussa sinä teet voimallisia 
tekoja, jotka myös tuovat kunniaa Isälle. 
 
Pyhä Henki johtaa sinut tulessa upottamiseen, jossa kaikki Jee-
suksen uusi luomistyö tapahtuu. Jeesus tietää mitä sinussa täy-

tyy puhdistaa, korjata ja parantaa. 
Älä yritä parantaa tai korjata it-
seäsi rankaisevan lain alla. An-
taudu Isän rakkauden paranta-
vaan kosketukseen Pyhän Hen-
gen läsnäolossa. Usko saaneesi 
anteeksi, usko olevasi Isän oma 
ja rakastettu sekä parannettu ja 
vapautettu Isän yhteydessä. Jee-
sus on johtava sinut Hänen val-
taistuimensa eteen vastaanotta-
maan lisää kirkkautta. Hän voite-
lee sinut palvelemaan muita 
tässä kirkkaudessa. Silloin Isä 

kunnioittaa sinua ja voitelee sinua yhä lisää kirkkaudellaan. 
 
Matt. 5:8-9: Äärimmäisen onnellisia ja tyydytettyjä (makarios) ovat puhdas-
sydämiset, sillä he saavat ihmetellen katsoa Jumalaa (ja Hänen ilmestymis-
tään). Äärimmäisen onnellisia ja tyydytettyjä (makarios) ovat rauhantekijät, 
sillä heidät pitää Jumalan pojiksi kutsuttaman. 
 
Pyhä Henki johtaa sinua sydämesi puhdistumisen mukaan ilmes-
tyksen hengen maailmaan. Sinä tulet kohtaamaan Jeesusta Hä-
nen valtaistuimensa edessä, keskustelet Jumalan pyhien ja enke-
lien kanssa Jumalan suunnitelmista. Sinä ammennat Jeesuksen 
taivaallisen kirkkauden ilmestystä Hänen kohtaamisissaan. Sinä 
jaat Hänen kirkkautensa lahjoja tässä maailmassa kaikille, joita 
Pyhä Henki johtaa sinut palvelemaan. 

Kun pääset eroon sielusi pi-
meydestä, sinusta tulee ää-
rimmäisen onnellinen ihmi-
nen. Jeesuksen kirkkaus 
loistaa henkeesi ja sieluusi. 
Sinä näet Hänet koko ajan, 
olet Hänen turvassaan koko 
ajan, saat tehdä Hänen te-
kojaan koko ajan. Jumalan 
Isän rakkaus ja hyvyys tyy-
dyttävät sielusi kaiken kai-
pauksen. Isästä tuleva ka-
toamaton elämä virtaa si-
nuun.  
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Sinä olet elämää antava henki Jeesuksen kanssa. Jeesuksessa 
sinä elät täysin uutta minuutta, jota johtaa Isän rakkaus, Pyhän 
Hengen ilmestystieto ja Jumalan usko. Pyhän Hengen voitelu to-
teuttaa tämän sinussa. Pyhän Hengen voima ottaa haltuunsa 
henkesi, sielusi, ruumiisi ja koko elämäsi. Vanhan ihmisesi sielu-
keskeinen elämä pimeydessä on muuttunut uuden luomuksen 
henkikeskeiseksi elämäksi Jumalan kirkkaudessa. 
 
2. Kor. 5:16-17: Sen tähden me emme tästä lähtien näe, tunnista (eido = 
nähdä) ketään lihan mukaan; jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mu-
kaan, 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.  
 
Uutena luomuksena sinä katsot itseäsi ja toisia ilmestyksen hen-
gen mukaan. Sinä näet lähimmäisesi ja kaikki ihmiset niin kuin 
Jumala Isä näkee. Sinä näet pelastetut ja Pyhällä Hengellä täyte-
tyt uskovat Jeesuksen veren ja Pyhän Hengen täydellisen uudis-
tuksen kautta. 
 
Pyhän Hengen ja tulen johtama elämä on sinun todellinen elä-
mäsi sisältö. Vanhan ihmisen elämä oli kuoleman varjossa. Nyt 
sinä olet ylösnousemusvoiman jatkuvassa ja lisääntyvässä koske-
tuksessa. Elävän veden virrat ja Pyhän Hengen tuli virtaavat si-
nusta voimakkaasti. Jumalasta Isästä tuleva katoamaton elämä 
koskettaa sinua ja sinun kauttasi muita ihmisiä. 
 
Ilmestyksen hengessä sinä et katso ihmisten ongelmia, vaan sinä 
näet Jumalan valmistamat ratkaisut heidän elämässään. Jumalan 
uskossa sinä julistat niitä ilmestymään ja Pyhän Hengen voitelu 
laskeutuu ja koskettaa. 
 
1. Kor. 15:45: Niin on myös kirjoitettu: "Ensimmäinen ihminen (antropos), 
Aadam, tehtiin eläväksi sieluksi"; viimeinen / lopullinen / täydellinen Aa-
dam elämää antavaksi hengeksi... 
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Jeesus Voideltuna on Jumalan suunnitelman mukainen täydelli-
nen ihminen. Hänessä ilmenee ihmiskunnan tarkoitus ja pää-
määrä. Aadamista periytyvän langenneen ihmisen kuva häviää ja 

Jumala luo tilalle Jumalan yhtey-
dessä ja Hänen poikanaan elä-
vän uuden luomistyön. Tämän 
Isä on valmistanut sinulle Jee-
suksessa. 
 
Jeesuksen esikuva Voideltuna 
on todellinen uuden liiton ilmoi-
tus. Opetuslapset ottivat tämän 
suunnitelman vastaan ja heistä 
tuli Pyhän Hengen tulessa upo-
tettuja apostoleja. He olivat Ju-

malan suunnitelman mukaisia 
"eläväksi tekeviä henkiä". He julistivat ja toivat ilmi Jeesuksen 
hallintovaltaa tässä maailmassa pimeyden valtojen läsnäolossa. 
Omista sinäkin tämä suunnitelma elämääsi! 
 
1. Kor. 15:46-49: …mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan 
se, mikä on sielullista, on ensimmäinen; sitten on se, mikä on hengellistä. 
Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta. 
Minkä kaltainen maallinen oli, senkaltaisia ovat myös maalliset; ja minkä 
kaltainen taivaallinen on, senkaltaisia ovat myös taivaalliset. Ja niinkuin 
meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva.  
 
Jeesus ja Pyhä Henki tuovat sinusta esiin lopullisen ja täydellisen 
ihmisen, Jumalan pojan / tyttären. Sinä elät ja palvelet tuoden 
ilmi Jumalasta Isästä tulevaa katoamatonta elämää. Sinussa on 
oleva taivaallisen kuva jo maan päällä niin kuin Jeesuksessa Voi-
deltuna oli. Taivaallinen kuva alkaa muodostua sinuun sinun 
henkesi uudestisyntymisen jälkeen. 
 

Omista elämääsi Jeesuksen 
korkea kutsumus ja suunni-
telma. Et ole luotu alkeisvoi-
mien orjuuteen, sairauksiin, 
ahdistuksiin, epätoivoon tai 
masennukseen. Olet luotu 
tulemaan Jeesuksen Voidel-
lun kaltaiseksi tässä maail-
massa ja pukeutumaan 
vielä suurempaan kirkkau-
teen tulevassa aikakau-
dessa. 
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Ilmestyksen Henki opettaa sinulle Jumalan salattuja asioita Jee-
suksesta. Henkesi kasvun ja mielesi uudistumisen mukaan tai-

vaallinen kuva tulee ilmi myös si-
nusta. Sinusta tulee ilmi Jeesuk-
sen seuraaja, palveluvoitelu ja 
Pyhän Hengen lahjat jne. Sinusta 
tulee ilmi evankeliumin salai-
suus "Voideltu teissä, kirkkau-
den rohkea odotus!"  
 
Pyhän Hengen tulessa sinua hal-
litsee Jumalan rakkaus, Ilmes-
tyksen Hengen voima ja Jumalan 
usko. Sinut on valmistettu teke-
mään Jeesuksen tekoja ja suu-
rempiakin kuin Hän teki Voidel-

tuna. Sinulla on kyky elää Ilmestyksen Hengen maailmassa ja 
luonnollisessa maailmassa samanaikaisesti. Jeesus on varannut 
valtavan määrän taivaallisia ilmestyksiä sinun siunaukseksesi. Si-
nulla tulee olemaan valtavia kirkastusvuori kohtaamisia Jeesuk-
sen ja Jumalan pyhien kanssa. 
 
Joh. 17:24: Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä 
olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he tarkastelisivat inten-
siivisesti ja erottaisivat ja kokisivat (teoreo) jatkuvasti minun kirkkauteni, 
jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maa-
ilman perustamista.  
 
Seurakunta voi syntyä ja kasvaa täyteen mittaansa ja täyttää teh-
tävänsä maan päällä vain katsomalla, erottamalla, kokemalla ja 
omistamalla Jeesuksen kirkkauden Pyhässä Hengessä. Tämän 
kautta syntyy seurakunta, jonka pää on Jeesus. Jumala Isä on 
asettanut kaiken luomakuntansa Jeesuksen läsnäololla ja aukto-
riteetilla kirkastetun seurakunnan alle. 
 

Jumalan poikana / tyttä-
renä sinä janoat, etsit, anoa 
ja kolkutat yhä syvempää 
Pyhän Hengen tulessa upot-
tamista. Sinä käännyt pois 
kaikesta Pyhän Hengen ar-
vostelemisesta, vähättele-
misestä, murehduttami-
sesta ja lihan palvonnasta. 
Sinä etsit Pyhän Hengen 
täyteyttä ja voimaa joka 
hetki. Jeesus tulee kohtaa-
maan sinut kirkkautensa 
voimalla. 
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Jeesus kutsuu sinuakin edelläkävijöiden joukkoon, jonka kautta 
maailma voi tuntea, kokea, ymmärtää, koskettaa läheisesti Isän 
rakkautta ja pelastussuunnitelmaa. Maailma, joka ei elä Ilmes-
tyksen Hengessä, saa ilmestyksen Jeesuksesta ja Hänen suunni-
telmastaan sinun kauttasi.  
 
Rakkautesi, uskosi ja ilmestyksesi voimassa sinä osoitat Jeesuk-
sen pelastustyön ihmisille. Sinä julistat Jumalan valtakuntaa, ajat 
ulos riivaajia, parannat sairaita, eheytät särjettyjä sydämiä Pyhän 
Hengen ja tulen auktoriteetissa. Sinun kauttasi Jeesus voi avata 
ilmestyksen hengen maailmaa monille ihmisille. Sinä olet Jeesuk-
sen kirkkauden kirje, joka on kaikkien nähtävillä ja luettavissa. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
16. Ilmestyksen henki ilmaisee Jumalan valtaherruuden 
 
Pyhän Hengen ja Hänessä olevan Ilmestyksen Hengen ulottuvuus 
on Jeesuksen hallitsema maailma, eli Jumalan valtakunta. Jee-
suksen koko pelastava, parantava, vapauttava ja uutta luova 
auktoriteetti hallitsee Jumalan hengellistä maailmaa. Täältä 
maailmasta käsin Pyhä Henki kohtaa sinua. Hän antaa sinulle 
opetusta, ilmestystä ja johdatusta koko ajan. Hän ilmoittaa si-
nulle kaikki ne asiat, jotka voit sen hetkisessä uskossa vastaanot-
taa Jumalan valtakunnasta. Jeesuksen auktoriteetti on valmis to-
teuttamaan maan päällä kaiken, mitä Pyhä Henki näyttää.  

 
Jumalan rakkaus, ilmestyksen henki ja Jumalan usko ovat Jeesuk-
sen kirkkauden synnyttämä valtaistuin sinunkin elämässäsi. Jee-
suksen hallitsemassa kirkkaudessa ei ole tappiota, epäilystä, pel-
koa, epäuskoa, sekaannusta eikä mitään ongelmia. Siellä on vain 
pelastus, kirkkaus, parantuminen, elämä, voitto, pimeyden kar-
kottaminen, Jumalan uusi luomistyö ja täydellinen auktoriteetti 
alkeisvoimien ylitse. Jeesuksen kirkkauden läsnäolossa sinä voit 
vain palvella Häntä, ylistää, palvoa ja antaa kunnian Jumalalle. 
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Pyhä Henki synnyttää Jeesuksen kaikkivaltiuden hallitseman elä-
män sinuun. Jeesus sinun saviastiassasi edustaa Isän valtaher-
ruutta, kirkkautta ja uutta luomistyötä. Pyhä Henki tuo ilmi, il-
moittaa ja opettaa Jumalan kaikkivaltiuden sinussa. Sinun tarvit-
see vain päästä Pyhän Hengen tulen kosketukseen niin sinä puh-
distut, vapaudut ja paranet kaikesta pimeydestä elämäsi kaikilla 

alueilla. Kun sinä taivut jatkuvaan 
Pyhän Hengen ja tulen yhtey-
teen, Jumalan kirkkauden aukto-
riteetti laskeutuu yllesi.  
 
Joh. 17:3: Mutta tämä on Jumalan yh-
teydestä tuleva katoamaton elämä, 
että he tuntevat, kokevat, samaistu-
vat intiimillä tavalla sinuun, joka yksin 
olet totinen Jumala, ja häneen, jonka 
sinä olet lähettänyt, Jeesukseen Kris-
tukseen. 
 
Kaikki, mitä Jeesus ja apostolit 
opettavat, tähtää uuden luo-

muksen elämään hengen auktoriteetissa ja kuninkaana hallitse-
miseen sielun ja alkeisvoimien ylitse. Kaikki vanhurskauden ja py-
hityselämän opetus tähtää lihan kuolettamiseen ja hengen hal-
litsemaan elämään. Sielullisessa uskonnollisuudessa elävät ihmi-
set ovat alaikäisiä, koska he eivät ole kytketyt Pyhän Hengen 
kautta tulevaan Jeesuksen ja Isän kaikkivaltiuteen. 
 
Ajattele ja tiedosta että Pyhä Henki sinussa on Jumalan Isän ja 
Jeesuksen kaikkivaltiasta läsnäoloa. Pyhä Henki pystyy olemaan 
sinun hengessäsi hyvinkin hiljaa, ellet anna Hänelle tilaa vaikut-
taa sieluusi ja johtaa elämääsi. Täyttymyksen ajan herätyksen 
keskeisin alue on Pyhän Hengen olemuksen uusi tunteminen ja 
Hänen tuleensa antautuminen. 
 

Ilmestyksen hengen maail-
massa voit toimia vain Ju-
malan pojan minuudessa. 
Olet suoraan Jeesuksen kirk-
kauden kosketuksessa. Sie-
lusi tulee omaksua ja hyväk-
syä Hänen luonteensa, rak-
kautensa, vanhurskau-
tensa, auktoriteettinsa, 
suunnitelmansa ja toiminta-
tapansa. Jeesus on voittaja 
ja sinä sulaudut Hänen voit-
toonsa Pyhän Hengen tu-
lessa. 
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Joh. 16:12-15: Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi 
nyt sitä kantaa. Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät 
kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan 
minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on 
minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, 
mitä Isällä on, on minun; sen tähden minä sanoin, että hän ottaa minun 
omastani ja julistaa teille.  
 
Jeesus ilmaisee näissä sanoissa Pyhän Hengen auktoriteetin sekä 
auktoriteettilinjan, mistä Pyhä Henki saa valtuutuksen toimia. 
Pyhä Henki ottaa Jeesuksen omasta ja Isän omasta. Kaikessa Py-
hän Hengen vaikutuksessa on Jumalan kaikkivaltias auktorisointi. 
Mikään Pyhän Hengen ilmoitus ei ole tyhjää tietoa. Se on ihmi-
sen elämää muuttavaa, puhdistavaa, vapauttavaa, parantavaa ja 
uutta luovaa kosketusta. Vain Pyhään Henkeen sulautumisen 
kautta sinä ymmärrät Jumalan auktoriteetin ja pystyt toimimaan 
yhdessä Hänen kanssaan. 
 
Pyhän Hengen ilmestystieto johtaa sinut ymmärtämään ja liitty-
mään Jumalan uskoon, auktoriteettiin ja voimaan. Jotta sinä ky-
kenet toimimaan yhteistyössä Jeesuksen kanssa, Jeesus muuttaa 
koko sinun persoonasi. Pyhä Henki toteuttaa sinussa uuden luo-
mistyön, joka alusta alkaen sulautuu Jumalan kaikkivaltiuden 
auktoriteettilinjaan. Kaiken tämän uudistumisen ja hengellisen 
kasvun kärjessä virtaa Pyhän Hengen vaikuttama ilmestyksen 
henki. Sisäinen ihmisesi saa uutta valoa Jeesuksesta ja sinä suun-
taudut sitä kohti: 
 

• Ensimmäinen valon syttyminen on Jeesuksen vastaanot-
taminen. Silloin Isä uudestisynnyttää ja sulauttaa sinun 
henkesi Hänen ja Jeesuksen auktoriteettiin. 
 

• Pyhä Henki alkaa toteuttaa Jeesuksen pelastustyötä si-
nussa. Hän syrjäyttää, ajaa ulos ja mitätöi sielunviholli-
sen, demonien, sairauksien, kirouksien ja muun valheel-
lisen auktoriteetin elämässäsi. 
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• Pyhä Henki opettaa sinulle sinun asemasi, oikeutesi, vel-

vollisuutesi Jumalan poikana / tyttärenä. Pyhä Henki kas-
vattaa ja varustaa sinut omistamaan uuden asemasi Jee-
suksen ja Isän auktoriteettiin sulautuneena. 
 

• Sinun uuden identiteettisi ja auktoriteettisi kasvattami-
sen ohella Pyhä Henki johtaa sinua palvelemaan ja har-
joittelemaan uuden auktoriteettisi toteuttamista Jeesuk-
sen kanssa. 
 

• Pyhän Hengen tulessa upottamisessa Jeesus sulauttaa si-
nut itseensä ja auktoriteettiinsa syvällisesti. Jeesukseen 
sulautumisen myötä sinä kasvat Pyhän Hengen ilmestyk-
sessä ja voitelussa. 
 

Jeesus Voideltuna eli taivaassa Isän auktoriteettiin ja voimaan 
sulautuneena. Hän toi ilmi Isän taivaallista auktoriteettia maan 
päälle Pyhän Hengen voitelussa. Vaikka Jeesus eli luonnollisen 
ihmisen olemuksen kautta näkyvässä maailmassa, Hänen aukto-
riteettinsa tuli Isästä Taivaasta. Sinä olet kutsuttu samaan aukto-
riteettiin ja elämänmuotoon Jeesukseen sulautumisen kautta. 

 
Joh. 3:11-13: Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: me puhumme, mitä tie-
dämme, ja todistamme, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan mei-
dän todistustamme. Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka 
te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista? Ei kukaan ole noussut ylös 
taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on tai-
vaassa. 

 
Hylkää nyt alaikäinen uskonnollinen ajattelu. Nouse siihen uu-
den luomuksen elämään, jonka Isä on valmistanut sinulle. Jeesus 
on nyt Kirkkauden Kuningas Taivaassa. Hän liittää sinutkin kirk-
kautensa auktoriteettiin ja toimii sinun kauttasi täällä maail-
massa. Sinä olet asetettu taivaallisiin hallitsemaan elämässäsi 
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yhdessä Hänen kanssaan. Pyhän Hengen tulessa upottaminen 
tekee tämän mahdolliseksi.  
 
Älä epäile Jumalan suunnitelmaa äläkä Hänen voimaansa. Anna 
ilmestyksen ja viisauden hengen valaista sinulle todellinen uusi 
elämäsi Jeesuksessa. Hän vuodattaa nyt seurakuntaansa suu-
rempaa kirkkautta kuin koskaan aikaisemmin, koska hän valmis-
taa seurakuntaansa tämän aikakauden täyttymykseen. 

 
Sinut on luotu elämään Isän rakkauden ja kirkkauden pilvessä. 
Sinä olet luotu ajamaan ulos riivaajia, parantamaan sairaita, 
eheyttämään särjettyjä sydämiä sekä tuomaan runsaasti ilmi 
Isän rakkauden ja mielisuosion kaikkia lahjoja ihmisille ja koko 

luomakuntaan. Sinä olet luotu ju-
listamaan Jumalan suunnitel-
mien toteutumista tässä maail-
massa. Sinä olet luotu toteutta-
maan ehyttä ja siunattua rak-
kauden syväkiintymyssuhdetta 
Jeesuksen ja Isän kanssa. Sinä 
olet Jeesuksen ja Isän kirkkau-
den asumus, josta valo loistaa 
kaikille huoneessa olijoille. 
 

Pyhän Hengen voitelussa sinä 
olet valmis siirtymään luonnollisesta ulottuvuudesta hengen hal-
litsemaan ulottuvuuteen aina kun Jeesus avaa tämän ulottuvuu-
den sinulle. Sinusta on tullut elämää antava, ylistävä ja palvova 
henki tämän maailman pimeyden keskellä.  
 
Pyhän Hengen vastaanottaneena uskovana olet Jumalan läsnä-
olon ja ilmestymisen asumus. Jumala antaa sinulle läsnäolonsa 
kautta kaiken pelastuksen, kaiken vapautumisen, kaiken paran-

Jumalan valtakunnan hen-
gellinen todellisuus hallit-
koon henkeäsi ja sieluasi il-
man epäuskon vastaväit-
teitä. Sisäinen ihmisesi ol-
koon täynnä ylistystä, pal-
vontaa ja kunnian tuomista 
Jeesukselle ja Isälle. Sinä 
elät Jeesuksen kirkkauden 
voitossa. Sinä olet pimey-
den valtojen voittaja. 
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tumisen, kaiken uuden luomistyön ja uuden elämän. Hän tyydyt-
tää sydämesi halajamiset hyvyydellään. Isä on valmis antamaan 
sinulle kaikkea tätä rajattomasti.  
 
Kun ilmestyksen henki ja Jumalan usko hallitsevat sinua, sinun 
koko elämäsi muuttuu. Sinä suuntaudut Jeesukseen ja Pyhään 
Henkeen. Sinä saat jatkuvan ja täydellisen ohjauksen ja huolen-
pidon Isältä. Elämäsi muuttuu esimerkiksi seuraavilla alueilla: 
 

• Sinä et tarvitse ensisijaisesti fyysisen ruumiisi parantu-
mista, vaan ilmestyksen ja viisauden hengen nähdä, että 
Jeesuksen haavojen kautta olet parannettu. Pyhä Henki 
kytkee sinut Jumalan uskoon omistaaksesi parantumiset. 

 
• Sinä et tarvitse ensisijaisesti, että sinun puolestasi rukoil-

laan tai uskotaan. Ilmestyksen ja viisauden hengessä sinä 
tunnet / koet / omistat Jeesuksen sinussa pelastajana, 
parantajana, vapauttajana ja Jumalana. 

 
• Sinun ei tarvitse jatkuvasti olla epävarma palveluvoitelus-

tasi. Ilmestyksen hengessä sinä kytkeydyt joka hetki uu-
teen Jeesuksen kosketukseen. Sinä sulaudut Hänen suun-
nitelmaansa, johdatukseensa ja Hänen auktoriteettiinsa. 

 
Jeesus mitätöi sielunvihollisen suunnitelman tehdä ihmisestä de-
monien asunnon ja toteutti täydellisen saneerauksen ja uuden 
luomistyön. Jumalan tuomio pysyy ja toteutuu kaikkia demoneja 
ja niiden tekoja vastaan. Sinä saat toteuttaa tätä auktoriteettia 
aina kun huomaat matoja sielussasi tai sairauksia ruumiissasi. 
Saat toteuttaa tätä auktoriteettia yhteisessä sopimuksessa mo-
nien muiden siunaukseksi.  
 
Jeesukseen sulautuneena Pyhän Hengen auktoriteetti ja enkelit 
suojelevat sinut. Täyttymyksen ajan herätys toteutuu lisäänty-
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vän pimeyden keskellä. Pyhän Hengen tulessa Jeesus antaa si-
nulle ”diplomaattisen koskemattomuuden”. Jeesus, enkelit ja 
Pyhä Henki tulevat nuhtelemaan ja karkottamaan pimeyden voi-
mat, jotka yrittäisivät tuhota sinua.  
 
Jeesus tulee käskemään sielunvihollista väistymään ja julista-
maan sinun hyväksesi: ”Väisty vihollinen. Tämä on minun voidel-
tuni ja Isän poika / tytär. Tämä ihminen on antanut elämänsä mi-
nulle ja minä pidän hänestä huolen.” Jeesus tulee suojelemaan 
ja varustamaan sinut kohtaamaan kaikkia mahdollisia esteitä ja 
uhkia voittajana. 
 
Joh. 19:10-11: Niin Pilatus sanoi hänelle: "Etkö puhu minulle? Etkö tiedä, 
että minulla on valta sinut päästää ja minulla on valta sinut ristiinnaulita?" 
Jeesus vastasi: "Sinulla ei olisi mitään valtaa minuun, ellei sitä olisi annettu 
sinulle ylhäältä. Sen tähden on sen synti suurempi, joka jätti minut sinun 
käsiisi."  
 
Niin kauan kuin Jeesus palveli Voideltuna kukaan ei voinut sitoa 
tai satuttaa Häntä. Getsemanessa Jeesus luopui Voidellun koske-
mattomuudesta ja suostui syntiuhriksi meidän edestämme. 
Vasta sen jälkeen ihmisillä tai demoneilla oli valtaa Häneen. 
 
Jeesukseen sulautuneena sinä olet suoraan Jumalan auktoriteet-
tiin liittynyt. Vanhurskautesi on sinun suojasi. Kun sinä pidät sie-
lusi tietoisuuden Jeesuksen kirkkaudessa ja auktoriteetissa sinä 
olet täydellisesti suojassa kaikilta pimeyden hyökkäyksiltä. Pyhä 
Henki tulee silloin johtamaan ja ohjaamaan sinua elämään tur-
vallisesti ja välttämään demoniset ansat. 
 
Monet ihmiset epäilevät Jumalan suojelusta, koska he ovat ko-
keneet vahinkoja ja onnettomuuksia. Kaikki nämä ovat tapahtu-
neet keskeneräisyyden ja tottelemattomuuden tilassa. Pyhän 
Hengen tulessa upottaminen vie sinut sellaiseen sisäiseen kirk-
kauden ja uskon voimaan, jossa sinä uskot Jumalan suojeluksen 
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täydellisesti. Samalla sinä elät vanhurskaudessa, kuuliaisuudessa 
ja puhtaudessa, jolloin pimeyden voimat eivät saa sinusta otetta. 
 
1. Kor. 3:17: Jos joku turmelee Jumalan asumuksen (ihmisen) (naos = Juma-
lan asumus), on Jumala turmeleva hänet; sillä Jumalan asumus (naos = Ju-
malan asumus) on pyhä (=erotettu Jumalalle ja Hänen käyttöönsä), ja sellai-
sia te olette. 
 
Kukaan ihminen ei voi turmella Jumalan asumusta ihmisen hen-
gessä. Vain sielunvihollinen voi ottaa ihmisen sielun vangikseen 
ja sitoa ihmisen hengen kuolemaan. Jeesuksen pelastustyö va-
pauttaa ihmisen hengen synnin ja kuoleman lain orjuudesta. Sil-
loin Jeesus ja Isä pääsevät tekemään asumuksen pelastetun hen-

keen. Jäljellä on vain sielun viholli-
sen tuhoaminen. Tämä tapah-
tuma odottaa vielä, mutta se tu-
lee toteutumaan.  
 
1. Kor. 6:19-20: Vai ettekö tiedä, että 
teidän ruumiinne on Pyhän Hengen 
temppeli (naos = Jumalan asumus), 
joka Henki teissä on ja jonka te olette 
saaneet Jumalalta, ja ettette ole it-
senne omat? Sillä te olette kalliisti os-
tetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiis-
sanne. 
 
Koska sinun henkesi ja sielusi 
ovat Jumalan asumus, sinulla on 
Jeesuksen ja Pyhän Hengen 

kanssa mahdollisuus ja tehtävä 
kirkastaa Jumala myös ruumiissasi. Sinulla on oikeus ja velvolli-
suus kuolettaa liha, parantua sairauksista, vapautua lihan ruu-
miissa olevista demoneista ja astua Jeesuksen vanhurskauteen, 
yliluonnolliseen elämään ja terveyteen myös lihan ruumiin alu-
eilla. 
 

Mitä enemmän Jeesuksen 
opettamat totuudet ja 
suunnitelmat, syväkiinty-
mys- ja rakkaussuhde Juma-
lan kanssa valtaavat sie-
luasi, sitä suurempi ja kau-
niimpi asumus Jeesuksella 
ja Isällä on sinussa. Mitä 
enemmän sielussasi on rak-
kautta, iloa, rauhaa, van-
hurskautta, kiitosta, ylis-
tystä ja palvontaa, sitä kau-
niimman asunnon sinä tar-
joat Jumalalle. Sitä enem-
män Jumalan läsnäolo on si-
nussa ja tulee sinusta ilmi. 
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2. Kor. 6:16-18: Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli (naos = Juma-
lan asumus) ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli (naos 
= Jumalan asumus), niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja 
vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun 
kansani." Sen tähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, 
sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani 
ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo 
Herra, Kaikkivaltias" (=ilmoitan itseni, ilmestyn teille, otan teidät yhteyteeni 
ja työtovereikseni). 
 
Tämä on rajattomien siunausten lupaus.  Jumala on kaikkivaltias 
ja pystyy lunastamaan ja puhdistamaan sekä synnyttämään 
meissä itselleen asumuksen, jossa Hänen kirkkautensa voi tulla 
ilmi aivan ihmeellisellä tavalla. Pyhän Hengen tulessa upottami-
sen kautta me siirrymme Jumalan auktoriteetin suojaan kaikkia 
pimeyden juonia vastaan. Jeesuksen auktoriteetin suojaan astu-
misen kautta me siirrymme sellaiseen Pyhän Hengen auktori-
teettiin, jossa demonit pakenevat, sairaat paranevat ja kuolleita 
herätetään. 
 
Ef. 2:19-22: Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette 
pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustuk-
selle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liit-
tyy yhteen ja kasvaa pyhäksi asumukseksi (naos) Herrassa; ja hänessä tekin 
yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi (katoiketerion = 
asumus) Hengessä. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
17. Isän rakkaus hallitsee ilmestyksen henkeä 
 
Ilmestyksen hengen ehkä tärkein sisäinen vaikutus on auttaa ih-
minen näkemään, ymmärtämään ja omistamaan Jumalan Isän 
äärimmäistä rakkauden myötätuntoa. Jokainen ihminen on elä-
nyt liian paljon sielunvihollisen hallitsemassa vihassa ja kylmyy-
dessä. Tarvitaan suuri vapautuminen ja parantuminen, jotta 
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sielu uskoo ja sulautuu Jeesuksen ja Isän äärettömään rakkauden 
myötätuntoon. 
 
Inhimillinen rakkaus ja erityisesti Jumalan rakkaus ovat itsessään 
ilmestyksen hengen alueita. Sinussa täytyy avautua jotain, va-
pautua jotain, syttyä jotain, mitä et aikaisemmin tuntenut. Rak-

kauden virta on elämän virta, joka 
tekee elämästä elämisen ar-
voista. Tämä virta avautuu, 
koska Isä on asettanut sinuunkin 
Hänen rakkautensa kaipuun, 
jonka Pyhä Henki tulee täyttä-
mään. Hän johdattaa myös elä-
määsi ihmisiä, jotka rakastavat 
sinua ja joita sinä saat rakastaa. 
 
Jumalan rakkaudessa eläminen 
on ilmestyksen hengessä elä-

mistä. Pyhän Hengen voitelussa 
sinä automaattisesti näet ihmiset niin kuin Jumala näkee. Ilmes-
tyksen Henki avaa sinulle Jeesuksen uusia suunnitelmia ja kirk-
kautta. Äärimmäisessä splankizomai-rakkauden myötätunnossa 
sinä saat uskon ja rohkeuden heittäytyä Isän äärettömään rak-
kauteen, anoa ja vastaanottaa Hänestä yliluonnollisia ratkaisuja 
elämääsi ja ihmisille, joita saat palvella. 
 
Isän rakkauden ilmestyksessä sinä tietämällä tiedät, että olet 
luotu Jeesuksen ja Hänen yhteyteensä. Sinä hengität Jeesuksesta 
tulevaa uutta elämää ja tiedostat minuutesi ”eläväksi tekevänä 
henkenä”, jolla on tärkeä palvelutehtävä maan päällä. Sinä tiedät 
ja koet olevasi osa Jeesusta ja että Jeesus on osa sinua. Jeesus 
sinussa on sinun voimasi, lähteesi, päämääräsi ja elämäsi todel-
lisuus Pyhässä Hengessä. 

 

Rakkaudessa sinä suuntaat 
henkesi ja sielusi koko kapa-
siteetin Jeesusta kohti. Sinä 
haluat kuulla Häntä, kokea 
Hänen läsnäolonsa, puhua 
Hänelle ja toimia yhdessä 
Hänen kanssaan. Rakkaus-
suhteessa Jeesus avaa 
omaa sydäntään sinulle ja 
antaa sinulle uskomatto-
man läheisen ja ihanan suh-
teen Hänen kanssaan.  
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Joh. 14:21: Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää (jatkuvasti), hän on se, 
joka minua rakastaa (agapao). Nyt, joka minua rakastaa (agapao), häntä mi-
nun Isäni tulee rakastamaan (agapao), ja minä olen rakastava häntä jatku-
vasti (agapao) ja olen ilmoittava (emfanizo) itseni hänelle jatkuvasti."  
 
Rakkaussuhde Jeesukseen johtaa sinut kiihtyvällä vauhdilla Hä-
nen kirkkautensa kosketukseen. Rakkautesi Jeesukseen vetää si-
nua yhä lähemmäksi Häntä ja Hän tulee yhä lähemmäksi sinua. 
Ilmestyksen henki kirkastaa sinulle lisää Jeesusta ja Isää. Sinä 
saat olla Jeesuksen kirkkauden pilvessä jatkuvasti. Sinä tulet elä-

mään siunauksissa, joita sinun ei 
tarvitse anoa eikä etsiä. Jumala 
Isä lisää ne sinulle tämän 
ohessa. 
 
Kun sydämesi täyttyy Jeesuksen 
rakkaudella, sinä vapaudut 
osoittamaan Hänen rakkauttaan 
myös lähimmäisillesi ja kaikille 

ihmisille, joita kohtaat. Rakkauden lain mukaan eläminen ja pal-
veleminen tulee sinun uudeksi ominaisuudeksesi ja omaisuudek-
sesi Pyhän Hengen tulessa. Kun sinä katsot lähimmäistäsi Isän 
rakkaudella, Pyhä Henki virittää sinut Isän sydämen ilmestyk-
seen, uskoon ja rakkauteen lähimmäistäsi kohtaan. 
 
Kun Jeesus ilmestyy sinussa, Hän sulautuu sinuun ja sinä ilmestyt 
Hänen kanssaan. Hän näyttää kirkkautensa sinussa Isän rakkau-
den, Ilmestyksen Hengen ja Jumalan uskon voimassa. Hän osoit-
taa, että Hänen kirkkautensa on osa sinua ja sinä olet osa Häntä. 
 
Kol. 3:1-4: Jos te siis olette uudestisyntyneet ja herätetyt Kristuksen kanssa 
uuteen elämään Hänen yhteydessään, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, 
jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Kiinnittäkää mielenne sii-
hen, mikä ylhäällä on, älkää siihen, mikä on maan päällä. Sillä te olette kuol-
leet vanhasta ihmisestänne, ja teidän uuden luomuksen elämänne on kät-

Rakkaussuhteesi Jeesukseen 
johtaa sinut luonnostasi kiin-
nittymään Häneen. Mikään 
muu suuntautuminen ei si-
nua kiinnosta, vaan sinä tor-
jut kaiken, mikä estäisi rak-
kaussuhteesi kasvamista 
Jeesuksen kanssa. 
 



116 
 

                       

kettynä Kristuksen kanssa Jumalassa; milloin tahansa / niin paljon kun Kris-
tus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte 
kirkkaudessa.  

 
Isän rakkaudessa ilmestyksen hengen voima nostaa esiin sinussa 
uuden luomistyön ja uuden elämän. Pyhän Hengen tuli kuolettaa 
vanhan ihmisen ja nostaa sinusta esiin jatkuvasti kasvavan uuden 
luomistyön. Isä on Jeesuksessa valmistanut sinuun paljon sel-
laista, mikä ei ole tullut ilmi ja mitä et osaa arvata. Ano, etsi ja 
janoa Isän äärettömän rakkauden kosketusta niin saat nähdä us-
komattomia asioita elämässäsi.  
 
Jumalan kirkkaudessa hallitsevat Isän rakkaus, Pyhän Hengen il-
mestystieto ja Jumalan usko. Tässä kirkkaudessa aktivoituvat 
kaikki Pyhän Hengen lahjat ja manifestaatiot. Isän rakkaus, yli-
luonnollinen ilmestystieto ja horjumaton Jumalan usko sinussa 
vapauttavat palveltavasi vastaanottamaan Jeesuksen kosketusta 
sinun kauttasi. Jeesus tulee ilmestymään aina tässä ympäris-
tössä! 
 
Mitä enemmän Isän rakkaus valtaa ja hallitsee sinua, 
 

• sitä enemmän sinä näet itsesi ja lähimmäisesi Isän sydä-
men kautta, sitä enemmän ilmestyksen lahjat vapautuvat 
sinussa, 

 
• sitä enemmän Jumalan usko nousee sinussa ja elävän ve-

den virta virtaa sinusta ulos ja muuttaa ihmisiä ja 
 

• sitä vaikeampia ongelmia sinä pystyt ratkaisemaan ja sitä 
enemmän parantava voitelu virtaa sinun kauttasi. 

 
Ilmestyksen henki pystyy laukaisemaan minkä tahansa umpiku-
jan, mikä näyttäisi olevan olemassa. Aina on olemassa Jumalan 
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ratkaisu eteenpäin. On vain kysymys siitä, mihin meidän us-
komme kulloinkin pystyy tarttumaan. Jeesus pystyy näyttämään 
"miljoona vaihtoehtoa" silloinkin kun ihminen ei näe enää mi-
tään mahdollisuuksia. 

 
1. Kor. 12:4-7: Jumalan lahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama; ja pal-
velutehtävät ovat moninaiset, mutta Herra on sama; ja voimavaikutukset 
ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. 
Mutta kullekin annetaan Hengen (läsnäolon ja voiman) ilmituleminen yh-
teiseksi hyödyksi.  
 
Meidän ei tarvitse anoa hengellisiä lahjoja, koska ne jo ovat Jee-
suksen pelastustyössä ja vapautuvat Pyhän Hengen kautta. Isä 
on jo siunannut meitä kaikella hengellisellä siunauksella Jeesuk-

sessa. Mutta meidän täytyy pyr-
kiä osalliseksi Pyhästä Hengestä 
niin, että Pyhä Henki voi jakaa 
meille ja meidän kauttamme 
hengellisiä lahjoja ”niin kuin Hän 
tahtoo”. Päästäksemme osal-
liseksi Pyhästä Hengestä meidän 
täytyy antautua Jeesukselle, ot-
taa Hänet vastaan, luopua pi-
meydestä ja antautua Pyhän 
Hengen tulessa upotettavaksi.  
 
Jumalan rakkaus hallitsee Py-
hässä Hengessä ja Jumalan rak-
kaus on vuodatettu meihin Py-

hän Hengen kautta. Tämän vuoksi meidän tulee tavoitella ensisi-
jaisesti rakkautta, koska sen kautta kaikki muu Jumalan valta-
kunta toimii ja ilmestyy. Isän rakkauteen antautuminen avaa kai-
ken Pyhän Hengen hallitseman maailman. 
 

Älä huolehdi siitä, mikä ar-
molahja kulloinkin on käy-
tössäsi. Heittäydy Pyhän 
Hengen ja tulen virtaan ja 
anna Jeesuksen ilmestyä si-
nulle, sinussa sinun kaut-
tasi. Mikä tahansa Pyhässä 
Hengessä ilmestyvä hengen 
lahja voi aktivoitua ja vir-
rata kauttasi. Lahjat tulevat 
Jeesukselta niille, joita Hän 
haluaa kohdata. Sinä olet 
vain astia, kanava, ansioton 
palvelija, jotta Jeesuksen 
kirkkaus koskettaisi monia. 
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1. Kor. 14:1-5: Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää OSALLISIKSI hengellisistä 
lahjoista, mutta varsinkin profetoimisen (= Pyhän Hengen inspiraatiossa / 
ILMESTYKSEN HENGESSÄ julistamisen) lahjaa. 
 
Ilmestyksen henki ilmaisee Isän rakkauden suunnitelmat. Kaikki 
todellinen ilmestystieto kytkeytyy Isän rakkauteen ja tähtää Hä-
nen hyvyytensä ilmestymiseen ihmisten hyväksi. Pyhän Hengen 
ilmestystieto ja vaikutus on Isän rakkauden kutsu suurempaan 
rakkauden ja kirkkauden kokemiseen Hänen yhteydessään.  
 
Sisäistä Isän rakkauden puhdas motivaatio ja valtava voima 
omassa palvelutyössäsi. Älä koskaan katso, etsi tai yritä paljastaa 
ongelmia ihmisten elämässä. Katso Isän rakkauden ja Jeesuksen 
täydellisen lunastuksen kautta jokaista ihmistä. Silloin saat todel-
lisia ja elämää muuttavia ratkaisuja Jumalalta. Isän rakkauteen 
sulautuneena sinä palvelet korkeimmassa auktoriteetissa ja vii-
saudessa.  
 
Isän äärimmäisen rakkauden kokeminen muuttaa sinun teolo-
giasi. Sinä siirryt lakihenkisestä ja suorituskeskeisestä uskonnol-
lisesta työstä rakkauden ja ilmestyksen hengen johtamaan pal-
velutyöhön Jumalan uskossa. Sinun palvelutyöstäsi tulee Isän 
rakkauden vuodatusta, jossa ihmisten sydämet avautuvat ja su-
lavat nopeasti. Jeesus pääsee koskettamaan lyhyessä ajassa, voi-
makkaasti ja syvällisesti. Ota tavoitteeksesi voimaevankeliointi 
Isän rakkaudessa ja Pyhän Hengen tulessa: 
 

• Sinä kohtaat ihmisiä Isän rakkaudella etkä suurena evan-
kelistana tai profeettana. Sinä et jaa traktaatteja vaan 
Isän rakkautta ja yliluonnollista Pyhän Hengen ilmestys-
tietoa. Ihmiset haluavat tulla sinun luoksesi, koska he nä-
kevät sinussa Isän rakkauden ja Pyhän Hengen voitelun. 
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• Sinä et julista ”sanaa” vaan ilmestystietoa. Sinä pyydät 
Pyhää Henkeä näyttämään sinulle jotain, joka avaa lähim-
mäisesi sydämen vastaanottamaan Jeesus, Pyhää Hen-
keä tai parantumisia. Sinä et julista helvetin tuomioita 
vaan Isän rakkauden yhteydessä tapahtuvaa vapautu-
mista, eheytymistä, parantumista ja muita elämän siu-
nauksia. 
 

• Sinä asetut lähimmäisesi rinnalle ja kuuntelet hänen elä-
mänsä murheita. Samalla kun sinä kuuntelet häntä, sinä 
kuuntelet Isän sydäntä. Pyhä Henki tulee antamaan si-
nulle nopeasti tärkeitä avaimia ja ratkaisuja hänen elä-
määnsä. Koska sinä kohtaat häntä rakkauden myötätun-
nolla lähimmäisesi alkaa luottaa sinuun ja haluaa tulla 
Jeesuksen opetuslapseksi niin kuin sinä. 
 

• Koska olet kohdannut Isän rakkauden äärimmäistä myö-
tätuntoa, sinulla on henkilökohtainen todistua ja uusi il-
mestys Jeesuksesta ja Isästä. Isän rakkauden voitelussa 
sinä kykenet välittämään lähimmäisellesi sitä, mitä olet 
itse vastaanottanut. 
 

• Koska lähimmäisesi näkee sinussa rauhan, rakkauden ja 
eheyden, hän haluaa astua myös sisäisen parantumisen 
ja Isän rakkauden kohtaamisen prosessiin. Sinä saat hä-
nestä rukouspiirisi uskollisen jäsenen, jonka jano voi olla 
ajoittain suurempi kuin sinun janosi. 
 

• Isän rakkaudessa sinä vapautat hänet uskonnollisesta pe-
toksesta, särkyneestä sydämestä, suorituskristillisyy-
destä ja muista elämän kuormista. Koska sinulla on Isän 
rakkautta ja uskoa, sinä olet käytettävissä ja palvelet lä-
himmäistäsi, kunnes hän on saavuttanut vakaan Isän rak-
kauden yhteyden ja Pyhän Hengen kosketuksen. 
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• Palvellessasi sinä kasvat yhä lisää Isän rakkauden myötä-
tunnossa. Samalla kun sinun rukouspiirisi kasvaa Pyhän 
Hengen voitelussa, sinä kasvat omassa kutsussasi ja voi-
telussasi.  
 

• Jos Jeesus huomaa sinut uskolliseksi palvelijaksi, Hän ko-
rottaa sinut uusiin tehtäviin, voiteluihin ja yhteyksiin. Hän 
kasvattaa sinusta apostolia, profeettaa, evankelistaa, 
opettajaa tai paimenta kutsusi mukaan. 
  

• Sinä kasvat jatkuvasti Isän rakkaudessa ja Pyhän Hengen 
tulen kosketuksessa. Yhä suurempia voimatekoja tulee 
ilmi sinun kauttasi. Jonain päivänä Jeesus upottaa sinut 
sellaiseen Pyhän Hengen tuleen, joka voitelee sinut pal-
velemaan ihmisiä, joita Jeesus kutsuu kyyhkysjoukkoon. 
Sinä tulet palvelemaan tulevan herätyksen avainhenki-
löitä.  
 

Kreikan kielen sanastossa on yksi keskeinen sana jäänyt liian vä-
hälle huomiolle. Tämä sana on "splankizomai". Se tarkoittaa ää-
rimmäistä rakkauden myötätunnon kokemista. Sananmukaisesti 
tämä tarkoittaa "jalot sisäelimet liikuttavaa äärimmäistä rakkau-
den tunnekokemusta". Suomen kielessä käytetty "sääli" on to-
della säälittävä käännös. Englannin kielen sana "compassion" on 
oikean suuntainen, mutta liian laimea. Kysymys on valtavan sy-
västä ja pidättelemättömästä Isän rakkauden kokemisesta. Täl-
lainen kokeminen näkyy ulospäin ihmisen koko olemuksesta, ei 
vain kasvojen ilmeistä. 
 
Äärimmäinen rakkauden myötätunto on Isän sydämen ääretön 
rakkaus ja voima, jonka kautta Hän lähetti Poikansa Jeesuksen 
ihmiskunnan pelastajaksi. Uuden liiton kirjoituksissa mainitaan 
monia kohtia, joissa Jeesus koki tämän äärimmäisen rakkauden 
myötätunnon ihmisiä kohtaan. Jeesus yhtyi Isän sydämen rak-
kauteen ja ihmiset näkivät sen. 
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Sana "splankizomai" esiintyy seuraavissa raamatun jakeissa: 
 
Matt. 9:36: …nähdessään kansanjoukot… 
Matt. 14:14: …näki suuren väkijoukon ja alkoi parantaa…  
Matt. 15:32: …ruokkiessaan suuren väkijoukon… 
Matt. 18:27: …Isän anteeksiantamus ihmisiä kohtaan… 
Matt. 18:33: …palvelijan velvoite anteeksiantamukseen… 
Matt. 20:34: …sokeiden parantaminen… 
Mark. 1:41: …pitaalisen parantaminen… 
Mark. 5:19: …gerasalaiseen miehen vapauttaminen… 
Mark. 6:34: …nähdessään kansanjoukot… 
Mark. 8:2: …ruokkiessaan suuren väkijoukon… 
Mark. 9:22: …kuunvaihetautisen pojan parantaminen… 
Luuk. 7:13: …poikansa menettäneen äidin lohduttaminen… 
Luuk. 10:33: …vertaus laupiaasta samarialaisesta… 
Luuk. 15:20: …Isän rakkaus tuhlaajapoikaa kohtaan… 
1. Joh. 3:17: …Isän rakkaus puutteessa olevaa kohtaan… 
 
Matt. 9:35-10:1: Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän 
synagoogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinai-
sia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Ja nähdessään kansanjoukot, koki hän 
äärimmäisen rakkauden myötätunnon heitä kohtaan (splankizomai), kun he 
olivat nääntyneet ja hyljätyt niinkuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Silloin 
hän sanoi opetuslapsillensa: "Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Ru-
koilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa."  Ja 
hän kutsui tykönsä ne kaksitoista opetuslastaan ja antoi heille vallan ajaa 
ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raih-
nautta. 
 
Jeesus ei kokenut inhimillistä sääliä sairaita ja muita ihmisiä koh-
taan. Sielullinen sääli ei liikuta Pyhän Hengen voimaa. Mutta Isän 
äärettömään rakkauden tunteeseen yhtyminen hengen voi-
massa ja Jumalan uskossa lähettää Taivaan voimat liikkeelle.  
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Uskon, että Jumala Isä kokee paljon suurempaa ja paljon useam-
min yliluonnollista rakkauden myötätuntoa kärsiviä ihmisiä koh-
taan, kuin me tulemme ajatelleeksi. Me emme vain pysty kovalla 
sydämellä herkistymään siihen rakkauteen, joka Isässä on. Sitten 
kun seurakunnan särkynyt sydän paranee tämän rakkauden kos-
ketuksessa, seurakunta pystyy nousemaan todelliseen rakkau-
den palvelutyöhön. 
 
Pyhä Henki johti Jeesuksen suoraan Isän sydämelle anomaan rat-
kaisua. Pyhä Henki antoi Jeesukselle vastauksen: "Ano tätä yh-
dessä opetuslasten kanssa!" Jeesus toimi näin ja Pyhä Henki johti 

Hänet lähettämään opetuslapset 
julistamaan Jumalan valtaher-
ruutta sairauksien ja riivaajien 
ylitse.  
 
Opetuslapset olivat tässä het-
kessä vasta kasvatuksensa 
alussa. He eivät olleet edes uu-
destisyntyneet, joten heillä ei 
voinut olla Pyhän Hengen voite-

lua eikä Jumalan uskoa henges-
sään. Mutta Jeesus luovutti heille auktoriteetin ja voiman 
omasta valtuutuksestaan. Niin kauan kuin opetuslapset uskoivat 
valtuutukseensa, niin kauan he pystyivät toteuttamaan tätä teh-
tävää. Kuitenkin opetuslapset ajoivat ulos riivaajia ja paransivat 
paljon sairaita niin, että tieto parantumisista tuli jopa Herodek-
sen hoviin: 
 
Mark. 6:13-14: Ja he ajoivat ulos monta riivaajaa ja voitelivat monta sairasta 
öljyllä ja paransivat heidät. Ja kuningas Herodes sai kuulla hänestä, sillä hä-
nen nimensä oli tullut tunnetuksi, ja ihmiset sanoivat: "Johannes Kastaja on 
noussut kuolleista, ja sen tähden nämä voimat hänessä vaikuttavat".  
 

Isän sydämen rakkauden 
vallatessa sinut sinä saat 
voimakkaan ilmestystiedon 
siitä, mitä sinun tulee anoa. 
Sinä saat myös Jumalan us-
kon, että näin tulee tapah-
tua. Sen jälkeen sinä julistat 
ja toimit kaiken tämän julki 
tulemiseksi tässä maail-
massa. 
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Samaistuessaan Isän äärettömän rakkauden kosketukseen, Isä 
lähetti "puhtaasta opista" poikkeavan ratkaisun sairaitten ja rii-
vattujen vapauttamiseksi. Isän rakastava sydän ylittää kaikki es-
teet! Tämä tapahtuma palveli myös opetuslasten kasvattamista. 
He tulivat omakohtaisesti vakuuttuneiksi, että heidän tarvitsee 
saada kaikki se opetus ja Pyhän Hengen tulessa upottaminen, 
jonka Jeesus oli valmistanut heille. Sen jälkeen heillä oli oleva 
valtuutus, voima ja voitelu apostoliseen palvelutyöhön. 
 
Jeesus ja Jumala Isä katsovat ihmisiä äärimmäisessä rakkauden 
myötätunnossa. Kun sinä kohtaat lähimmäistäsi Jumalan Isän 
rakkaudella, ilmestyksen Henki aktivoituu sinussa. Suomukset 
lähtevät hengellisten silmiesi edestä ja sinä näet ilmestyksen 
hengessä Jumalan suunnitelman lähimmäisessäsi. Sinun ei tar-
vitse kysellä mitään ja profetoida sen jälkeen vastauksia, vaan 
sinä näet ilmestyksen hengessä Jeesuksen suunnitelmia ja julis-
tat niitä palveltavasi elämään.  

 
Kun antaudut Jumalan splankizomai rakkauteen 
 

• sinä nouset Isän valtaistuimelle ja etsit välittömästi rat-
kaisun, 
 

• sinä näet ihmiset ja tilanteet niin kuin Jumala näkee ja 
näet Jumalan ratkaisun välittömästi, 

 
• sinut valtaa Jumalan usko omistaa tämä ratkaisu, koska 

sinä yhdyt Isän rakkauden valtavaan hehkuun 
 

• sinä näet ja koet välittömästi, että Pyhän Hengen ilmai-
seman ratkaisun on ilmestyttävä heti, 

 
• sinä anot Isän tahdon mukaan Jumalan uskossa tietäen, 

että tähän täytyy tulla ratkaisu eikä se voi viipyä, 
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• sinä omistat ratkaisun Jumalan uskossa ja julistat ratkai-
sun näkyväksi ja 
 

• sinä toimit sen jälkeen, niin kuin Pyhä Henki johtaa sinut 
toimimaan ratkaisun ilmestymiseksi. 

 
Lataa henkesi ja sielusi tällä varustuksella, niin sinä saat aina toi-
mia Pyhän Hengen voitelussa. Puheesi ei ole enää tyhjiä sanoja 
vaan uskon ja elämän sanoja, jotka Pyhä Henki todistaa kuuli-
jalle. Sinun ilmestyksesi ei ole sielun vaikutteita, vaan Jumalan 
näkyjä, suunnitelmia ja ratkaisuja itsellesi ja lähimmäisillesi. Ju-
malan valtaistuimen auktoriteetti on sanoissasi. Olet kytkeytynyt 
elävän veden virtaan, joka ryöppyää voimakkaasti sinusta ulos-
päin. 
 
1. Piet. 4:10-11: Palvelkaa toisianne, kukin sillä lahjalla, minkä on saanut, 
Jumalan moninaisen mielisuosion hyvinä huoneenhaltijoina. Jos joku pu-
huu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen 
voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkaste-
tuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaik-
kisesti. Amen. 
 
Kun Jumalan Isän äärimmäinen rakkauden myötätunto valtaa si-
nut, kuulijasi vakuuttuvat, että sinä olet Jumalan palvelija. Kuuli-
jasi avaavat sydämensä, heidän elämänsä tulee kosketetuksi ja 
virvoitetuksi. Heissä antautuvat lisää Jeesukselle, etsivät Isän 
rakkauden myötätuntoa ja löytävät sen. Usko Jeesukseen nou-
see ja pimeyden voimat pakenevat. Pyhän Hengen tuli laskeutuu 
ja eheyttää sydämeltään särkyneet. Isän rakkauden parantava 
voima ilmestyy ja tunnusteot ja ihmeet seuraavat elämääsi. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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18. Suuntaa rakkautesi, kaipauksesi ja janosi Jeesukseen 
 
Olen keskustellut monen kompromissielämää elävän uskovan 
kanssa. Yksi heidän huolenaiheensa on se, salliiko Jumala ihmi-
selle mitään nautintoa, mitään hyvää, varallisuutta, ulkomaan-
matkoja tai muuta sellaista. Tällaiset kysymykset paljastavat hei-
dän sydämensä pimeyden ja todellisen jumalasuhteen pinnalli-
suuden.  
 
Jumala ei tarvitse kenenkään ihmisen rahoja, omaisuutta, liike-
toimintoja, seurakuntia tai perhettä. Jumala ei riistä ihmiseltä 
hänen sielunsa viihdettä, jos ihminen katsoo sen arvokkaam-
maksi kuin Jeesukseen sulautumisen. Jumala tavoittelee ja ha-
luaa omistaa jokaisen luomansa ihmisen sydämen ja täyttää hä-
nen elämänsä todellisilla siunauksilla. Hän etsii yhteyttä jokaisen 
ihmisen hengen ja sielun kanssa, jotta Hän voisi siunata tätä ih-
mistä kaikella, mitä hänen sielunsa halajaa.  
 
Jumalan haluaa meidän sydämemme vapaan rakkauden ja liit-
toutumisen. Jeesuksen vastaanottaminen on vapaaehtoista. Py-
hän Hengen tulessa upottaminen on vapaaehtoista. Kaikki tämä 
on valmistettu Jeesuksessa omistettavaksi. Mutta me voimme 
omistaa Jumalan valtakunnan ja sen siunaukset vain kiinnittä-
mällä sydämemme rakkauden Jeesukseen ja Isään. Rakkaus tä-
hän maailmaan kilpailee ilmestyksen henkeen suuntautumisen 
kanssa. Sen tähden apostoli Johannes sanoo kirjeessään: 
 
1. Joh. 2:15-17: Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa 
on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus 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 te-
kee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti.  
 
Vain Isän rakkauden kohtaaminen tyydyttää ihmisen sielun. Jos 
ihminen rakastaa maailmaa, se todistaa, ettei hän ole tullut vielä 
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tuntemaan Isän rakkautta. Jumala on valmistanut meille Jeesuk-
sen kautta kaikki elämämme siunaukset. Hän haluaa jakaa näitä 
siunauksia yltäkylläisesti. Mutta me kykenemme vastaanotta-
maan näitä siunauksia vain rakkaussuhteen kautta Jeesukseen 
sulautuen. Meidän aarteemme taivaassa on Jeesus ja Isä sekä 
meidän rakkaussuhteemme heihin. 
 
Matt. 6:19-21: Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja 
ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Vaan koot-
kaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä 
eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, 
siellä on myös sinun sydämesi.  
 
Kun sinun sydämesi kaikki rakkaus, kunnioitus, palvonta ja elä-
män ratkaisujen etsiminen kiinnittyy Jeesukseen, sinä elät Juma-

lan valtakunnassa. Silloin Jumala 
antaa sinun elämääsi aineellisen 
ja hengellisen siunauksen. Hän 
tyydyttää sinun henkesi, sielusi 
ja ruumiisi halajamiset hyvyydel-
lään. 
 
Ihmisellä on vain kaksi pääasial-
lista selviytymisen ja turvan läh-
dettä: yhteys Jumalaan tai yritys 
selvitä omalla voimalla. Orpou-
den tilassa ihmiselle jää ainoaksi 
selviytymisen mahdollisuudeksi 
oma voima, omat kyvyt, ominai-

suudet, ihmisten apu ja oma varal-
lisuus. Jumalasta erossa elävälle rahasta ja omaisuudesta tulee 
hänen turvansa, tarpeittensa tyydytyksen ja ratkaisujensa lähde.  
 

Kaikkein merkittävin rak-
kautesi osoitus Jumalalle 
on, että sinä kaipaat Hänen 
henkensä yhteyttä enem-
män kuin mitään muuta. Sil-
loin Hän tulee ilmestymään 
voimakkaasti ja nopeasti 
elämääsi. Janoa Pyhän Hen-
gen täyteyttä ja suuntaa 
rakkautesi kaipauksen Jee-
susta kohtaan. Tämä johtaa 
sinut Jeesuksen kohtaami-
seen ja elämäsi muuttuu no-
peasti. 
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Aineelliseen suuntautuminen altistaa ihmisen tämän maailman 
ruhtinaan painostukseen.  Hänen sydämensä alkaa kiinnittyä yhä 
lisää näkyvään ja katoavaan maailmaan. Vaikka raha ja omaisuus 
auttavat täyttämään suurta osaa ihmisen luonnollisista tar-
peista, raha ja varallisuus ei kuitenkaan tyydytä henkeä, ei anna 

rauhaa, anteeksiantamusta, van-
hurskautta, iloa, terveyttä eikä 
pelastusta Taivaaseen. Pyhä 
Henki kutsuu sinua Isän rakkau-
den yhteyteen, jossa sinulla on 
kaikkea enemmän kuin riittä-
västi. 
 
Älä koskaan ajattele Jumalan 
lapsena, että rahan puute on si-
nun ongelmasi. Sinun todellinen 
ongelmasi on epäuskoinen, puh-

distamaton ja kapinallinen sielusi, 
joka ei näe Jumalan kirkkautta. Jos sinua hallitsee rahan himo tai 
köyhyyden henki, et voi vastaanottaa siunauksia etkä palvella Py-
hän Hengen voitelussa. Jos et elä Pyhän Hengen tulessa ja voite-
lussa et pysty käyttämään hallussasi olevia varoja Jeesuksen tar-
koittamalla tavalla. Lopulta sielunvihollinen varastaa sinulta yhä 
lisää, etkä ole saanut mitään hyödyllistä aikaan varoillasi. 
 
1. Tim. 6:10-12: Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet 
ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Mutta 
sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, ja tavoita vanhurskautta, juma-
lisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta. Kilvoittele hyvä us-
kon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja jo-
hon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä.  
 
Sinä voit uskovana ajatella, ettet palvele mammonaa. Sinä käytät 
jonkin verran aikaa kokouksissa käymiseen, rukouslistasi toista-
miseen ja sanassa viipymiseen. Mutta sitten kun sinun pitäisi 
viettää aikaa Jeesuksen läsnäolossa hiljaisuudessa ja rauhoittaa 

Monet ajattelevat, että Ju-
malan tulisi antaa heille pal-
jon rahaa, jotta he voisivat 
rahoittaa ”lopun ajan” 
evankelioinnin. Tämä on 
täydellinen valhe. Jeesus 
tarvitsee vain sinun sydä-
mesi, jotta Hän voi voidella 
sinut Pyhän Hengen tulella 
ja voimalla. Silloin Hän tulee 
antamaan sinullekin kaiken 
mitä sinä tarvitset. 
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itsesi pitkäaikaisesti niin, että Pyhä Henki saa sinussa läpimurron, 
sinulla ei olekaan siihen aikaa. Tämän maailman ruhtinas ryöstää 
sinulta aikasi, koska et luota Jumalan huolenpitoon. 
 
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."  
 
Mitä sitten tapahtuu, kun sinun pitäisi tavoitella tempausta tai 
Jumalan hengelliseen maailmaan siirtymistä? Jumala tietää jo-
kaisen ihmisen elämän ja toimeentulon tarpeet tarkemmin kuin 
ihmiset itse. Mutta jos ihminen ei pääse Jeesuksen yhteyteen ja 
vapaudu tämän maailman ruhtinaan orjuudesta, hän on loppu-
mattomassa murehtimisen ja toimeentulopaineitten kierteessä. 
Hän on niin kuin mies, joka juoksi taluttaen polkupyörää, koska 
hänellä ei ollut aikaa hypätä pyörän selkään. 
 
Jumala tuntee meidän heikkoutemme näilläkin alueilla. Jeesus 
kykenee antamaan sinullekin lunastuksen tämän maailman ruh-
tinaan orjuudesta kaikkien elämäsi murheitten ja vaatimusten 
keskellä. Pyhä Henki tulee näyttämään tarpeettoman ja kulutta-
van ajankäytön sinulle. Sinä saat viisauden keskittyä oleelliseen. 
Pyhä Henki näyttää sinun kalenteristasi hetket, jolloin saat mah-
dollisuuden kohdata Jeesusta. Sinun on kuitenkin tiedostettava, 
että olet määrätyllä tavalla minuuttiaikataulussa. Jeesus haluaa 
toimia nopeasti elämässäsi. 
 
1. Joh. 2:15-17: Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa 
on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus 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 te-
kee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti.  
 
Jeesuksen hengellinen maailma avautuu vain rakkaussuhteen 
kautta Isän ja Jeesuksen kanssa. Ihmisen sydän suuntautuu sii-
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hen, missä sydämen aarre on. Et voi rakastaa maailmaa ja tavoi-
tella sen aarteita samalla kun tavoittelet Jeesuksen hengellisiä 
taivaallisia aarteita. Jumala näkee sinun sydämesi. Sinä voit näy-
tellä muille ja pettää itseäsi, mutta et voi pettää Jumalaa. Kaikki 
sinussa on paljastettua Hänen edessään. Et voi lausua mitään 
väärien valintojesi puolustukseksi.  
 
Matt. 6:19-23: Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja 
ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Vaan koot-
kaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä 
eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, 
siellä on myös sinun sydämesi. Silmä on ruumiin lamppu. Jos siis silmäsi on 
terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on viallinen, 
niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, 
kuinka suuri onkaan pimeys!  
 
Jumala on armollinen ja Hän tietää taistelusi. Hän on valmistanut 
sinulle pääsyn tämän maailman ruhtinaan orjuudesta Pyhän 
Hengen tulessa upottamisen kautta. Pyhän Hengen tuli tekee 
Jeesuksen sinulle ja sinussa niin todelliseksi, että tämä maailman 
houkutus ja painostus loppuu. Sinä saat rauhan ja täyttymyksen 
Isän sydämen turvapaikassa. Valheet henget menettävät ot-
teensa sinusta ja Jeesus tulee avaamaan sinulle yhä lisää taivaal-
lisia, katoamattomia aarteita. 
 
Taistelu sielustasi ei ole päättynyt uudestisyntymiseen. Jos sie-
lunvihollinen ei voinut estää sinua pelastumasta Taivaaseen 
luonnollisen kuolemasi jälkeen, hän tekee työtä estääkseen ja la-
mauttaakseen sinun suunnitelmasi Jumalan valtakunnassa tässä 
aikakaudessa. Sielunvihollinen on edelleen tässä maailmassa ja 
yrittää estää sinun korkeimman kutsumuksesi toteutumisen. Py-
hän Hengen tulessa upottaminen on ainutlaatuinen Isän lupaus 
ja reitti Jumalan valtakunnan elämään. Jeesus auttaa sinua astu-
maan tähän uuteen elämään. Silloin kaikki tulee muuttumaan 
hyväksi. 
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Luuk. 14:27-30: Ja joka ei kanna ristiänsä ja seuraa minua, se ei voi olla mi-
nun opetuslapseni. Sillä jos joku teistä tahtoo rakentaa tornin, eikö hän en-
sin istu laskemaan kustannuksia, nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa 
se valmiiksi, etteivät, kun hän on pannut perustuksen, mutta ei kykene saa-
maan rakennusta valmiiksi, kaikki, jotka sen näkevät, rupeaisi pilkkaamaan 
häntä sanoen: 'Tuo mies ryhtyi rakentamaan, mutta ei kyennyt saamaan 
valmiiksi'?  
 
Laske siis kustannukset ja päätä mitä haluat elämältäsi. Tutki, 
mikä rakennus kestää ja mistä elämäsi saa todellisen merkityk-
sen. Antaudu Pyhän Hengen tulessa upottamiseen. Ole päätök-
sessäsi luja ja horjumaton. Pyhä Henki auttaa sinua voimak-
kaasti. Silloin sinä tulet saavuttamaan henkesi johtamana van-

hurskauden voiman. Hengellinen 
rakennustyösi kestää ja tuottaa 
kunniaa Jumalalle. 
 
Jeesus tulee antamaan sinulle 
kaikkea yltä kyllin. Hän tietää, 
että henkesi, sielusi ja ruumiisi 
syvin tarve on päästä Hänen 
kirkkaudestaan tulevan katoa-
mattoman elämän kosketuk-

seen. Jeesus on valmistanut tä-
män kaiken pelastuksessaan. Hän on vuodattanut sinuun Pyhän 
Henkensä ja yhteyden Jumalan uskoon. Hän on antanut sinulle 
hengelliset sota-aseet lihasi kuolettamiseksi ja vapautuaksesi tä-
män maailman ruhtinaan orjuudesta. Menestyksesi ja voitelusi 
avaimet ovat sinun kädessäsi. 
 
Aseta Jeesukseen sulautuminen elämäsi korkeimmaksi ja kaikkia 
valintojasi johtavaksi päätökseksi. Älä anna minkään tästä maa-
ilmasta tulevan vaikutuksen pysäyttää kirkkauden suunnitelman 
edistymistä elämässäsi. Sinulla on Pyhä Henki ja Jumalan valta-
kunnan suunnitelma. Taistele hyvä uskon kilvoitus ja kaikessa 
osoita olevasi luottamuksen arvoinen. 

Jeesus kyllä tietää mitä sinä 
tarvitset tässä maailmassa 
luonnollisten tarpeittesi 
täyttymiseksi. Hän tietää, 
että ennen kaikkea muuta 
sinä tarvitset antautua Py-
hälle Hengelle ja muuttua 
Hänen kaltaisuuttaan kohti. 
Silloin Hän antaa kaiken 
muun sen ohella. 
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1. Tim. 6:9-13: Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja 
paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat 
ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; 
sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä mo-
nella tuskalla. Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, ja tavoita 
vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta. 
Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon 
olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen 
todistajan edessä, Jumalan edessä, joka kaikki eläväksi tekee, ja Kristuksen 
Jeesuksen edessä…              
 
Sen, minkä Jumala tekee yhdelle, Hän on valmis tekemään ke-
nelle tahansa, joka uskoo Hänen kanssaan. Antaudu Jeesukselle 
uudella tavalla tälläkin alueella. Usko, että Hän varannut sinulle 
tuntemattomia ja valtavia siunauksia. Hän on valmistanut sinulle 
yhteyden Isään Pyhän Hengen kautta ja siksi kaikki on mahdol-
lista sinulle, kun sinä uskot Jeesuksen kanssa tämän alueen uu-
den ilmestymisen elämääsi. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
19. Valmista itseäsi ilmestyksen hengen maailmaan 
 
Kaikki Jumalan valtakunnan ulottuvuudet avautuvat ja niihin saa 
kosketuksen vain Isän rakkauden, ilmestyksen hengen ja Juma-
lan uskon kautta Pyhässä Hengessä. Ilmestyksen hengessä on 
Jeesuksen tulen puhdistava kosketus ja uskon synnyttävä koske-
tus. Tämä on Jumalan valo sinun elämässäsi. 
 
Sinä voit liikkua ja toimia ilmestyksen hengen maailmassa vain 
Jumalan uskon voimalla. Ilmestyksen hengen maailmassa ei ole 
mitään luonnollisia ”tukipilareita”. Luonnollisella ajattelulla ja 
mielikuvituksella ei ole mitään sijaa siinä. Jeesus varustaa sinua 
Isän rakkaudella, ilmestyksen hengellä ja Jumalan uskolla, jotta 
sinä tulet kykeneväksi astumaan Hänen hengelliseen maail-
maansa. Hengen maailmassa eläminen on sinun tulevaisuutesi. 
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Sen tähden, päätä janota, anoa, etsiä ja kolkuttaa Ilmestyksen 
Hengen suurempaa ilmestystä elämässäsi. 

 
Ilmestyksen Hengen maailmassa elämiseen tarvitaan jatkuvaa 
hengellistä harjoitusta, koska luonnollinen maailma vetää koko 
ajan sielua alas kirkkaudesta. Uskon kautta sinun tulee voittaa 

tämä alas painava maailman henki 
ja kasvaa elämään henkesi joh-
tamana. Jeesus on varannut si-
nullekin ilmestyksen hengessä 
elämisen ja palvelemisen. Olet 
vanhan ihmisen kuolettamisen 
prosessissa ja päämääräsi on 
hengellisen ihmisesi nousemi-
nen esiin.  
 
Jeesus on pelastanut sinut yh-
teyteensä ja elämäsi suunnitel-

maan, jossa ilmestyksen hengen 
tulee hallita elämääsi. Ilmestyksen hengessä eläminen on sinun 
tulevaa elämääsi. Siksi Pyhän Hengen työ tähtää henkesi vahvis-
tamiseen ja sielusi puhdistamiseen / sulauttamiseen Jeesukseen 
ja ilmestyksen hengen hallintaan. Kaikki Jeesuksen opetukset 
tähtäävät juuri tähän. Hän itse työskentelee kanssasi ja hyväksesi 
tämän toteutumiseksi. Sinun osuutesi on antautua, kuunnella, 
suostua, janota Hänen ilmestymistään. 
 
Matt. 5:8: Äärimmäisen onnellisia ja tyydytettyjä ovat puhdassydämiset, 
sillä he saavat ihmetellen katsella Jumalaa ja Hänen kirkkauttaan.  
 
Sisäinen puhtaus on portti ilmestyksen hengen maailmaan. Ju-
malan valtakunnan elämää hallitsee tämä totuus: "puhdassydä-
miset saavat ihmetellen katsoa Jumalaa ja Hänen kirkkauttaan". 
Pyhän Hengen tulessa upottamisessa syntyy tämä tulenkestävä 
astia, jonka puhtauden Jumala saa aikaan.  

Sinä valmistat itseäsi hiljai-
suudessa ja kärsivällisyy-
dessä. Sitten tulee päivä, 
jolloin Jeesus näkee sinun 
olevan valmis Hänen kirk-
kautensa maailman uusiin 
ulottuvuuksiin. Hän tulee 
äkkiarvaamatta tai vähitel-
len, mutta silloin sinä tiedät, 
nyt Jeesus on avannut mi-
nulle Ilmestyksen Hengen 
maailman. 
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Alla oleva kolossalaiskirjeen kohta on hyvin yksityiskohtainen ke-
hotus pyrkimyksestä sydämen puhtauteen. Se on paljon enem-
män kuin julkisynneistä puhdistautuminen. Sydämen puhtaus 
tarkoittaa koko elämän puhdistamista. Puhdistuminen ulottuu 
syvimpien asenteiden, arvomaailmojen, mielikuvituksen, muisti-
kuvien, tunteiden ja toimintatapojen alueille.  
 
Paavali puhuu tässä tavoitteista, jotka toteutuvat vain vanhurs-
kauden päämäärien asettamisen ja Pyhässä Hengessä ja tulessa 
upottamisen kautta. Tämä tapahtuu, kun särkynyt sydän eheytyy 
ja vanha ihminen kuolee Isän rakkauden tulessa. 
 
Kol. 3:5-17: Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, 
kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta, sillä niiden täh-
den tulee Jumalan viha, ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte. 
Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki: viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja 
häpeällinen puhe suustanne. Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka 
olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa ja pukeutuneet uuteen, 
joka uudistuu täydelliseen tietoon, Luojansa kuvan mukaan. Ja tässä ei ole 
kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamatto-
muutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kai-
kissa on Kristus. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja 
rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, 
sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisil-
lenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on 
antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi 
pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Ja vallitkoon teidän 
sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruu-
miissa, ja olkaa kiitolliset. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opet-
takaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitos-
virsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. 
Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen ni-
messä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. 
 
Sama puhdistumisen tavoite voidaan ilmaista toisellakin tavalla. 
Kysymys on särkyneen sydämen eheytymisestä ja traumoista va-
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pautumisesta sekä uuden luomuksen elämään nousemisesta Py-
hän Hengen voimassa. Ilmestyksen Hengen maailmassa kaikki on 
kirkkautta, joten sinun tulee puhdistua sielussa olevan pimeyden 
vastustuksesta. Hylkää siis pimeys ja ota vastaan Jeesuksen kirk-
kaus näille alueille.  
 
Anomuksesi ja julistuksesi olkoon:  
 
”Jeesuksen nimessä minä tuomitsen, hylkään ja irtisanon  
 

• kaiken noituuden, mielen hallinnan, manipulaation, sie-
lun orjuuden, demoniset riippuvuudet, alistavat / orjuut-
tavat / hyväksikäyttävät yhteydet elämässäni, 

 
• kaikki Pyhää Henkeä vastustavat opit, ajatusrakennel-

mat, yhteydet, kokemukset, 
 
• väärän kuvan Jumalasta Isästä, Jeesuksen pelastus-

työstä, Pyhästä Hengestä ja itsestäni Jeesuksen oman, 
 
• väärän kuva henkivaltojen olemuksesta ja vaikutuksesta,   
 
• väärän minäkuvan: itseni varassa elämisen, orpouden 

trauman ja vääristymät, syyllisyyden, tuomion, rangais-
tuksen, pelon ja hylkäämisen, 

 
• kaiken vihan, katkeruuden, kiukun, pettymyksen, itsesää-

lin, masennuksen, valheen, petoksen, väkivallan, vääryy-
den, epäuskon, epäilykset, vastaväitteet, muiden ja itsesi 
tuomitsemisen,  
 

• rakkauden tähän maailmaan: lihan ja ihmiskunnian pal-
vonnan, uskonnollisuuden, näkyvän ja luonnollisen orjuu-
den 
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• hengen heikkouden: sielullisuuden, suorituskristillisyy-
den, traumaattisuuden, epäuskon ja horjumisen sekä  
 

• kaikki väärät opit, asenteet, ajatusrakennelmat, elämän-
tavat, riippuvuudet ja orjuudet.  

 
… ja otan vastaan Jeesuksen täyden pelastuksen. Otan vastaan 
Pyhän Hengen tulessa upottamisen ja uuden luomistyön. Antau-
dun Jeesus sinulle kokonaan. Tule Jeesus ja täytä minut kirk-
kaudellasi. Muuta ja uudista minut ja tee minusta sellainen kuin 
sinä olet tarkoittanut. Kiitos Jeesus, että teet tämän!” 

 
Usko omaksesi Isän rakkauden lahja ilman ansioita. Ota vastaan 
Jeesuksen pelastus ja vapautus, iloitse ja kiitä Herraa. Suuntaudu 
lisää Jeesukseen. Näe Hänet hengessäsi ja sielussasi elämäsi lu-
nastajana ja lähteenä. Vietä paljon aikaa Pyhän Hengen läsnä-
olossa. Raivaa sielusi ja elämäsi esteet, jotka täyttävät väärällä 
tavalla aikasi ja kuluttavat liikaa voimiasi. Aseta päämääräksesi 
Jeesuksen Voidellun muotoon kasvaminen. Kohtaa jokainen Py-
hän Hengen osoittama este sillä mielellä, että tämän täytyy pois-
tua. Irtisanoudu pimeydestä ja antaudu Jeesukselle yhä syvem-
min, kunnes vapaus tulee. 

 
• Tavoittele rohkeassa Jumalan uskossa Pyhän Hengen 

tulta, jota Jeesus haluaa "voimakkaasti heittää" sinunkin 
sisimpääsi ja yllesi. 

 
• Anna Pyhän Hengen sytyttää henkesi ja sielusi loppumat-

tomaan janoon Pyhän Hengen tulen vastaanottamiseksi. 
 
• Arvioi uudelleen kaikki elämäsi päämäärät ja arvot – 

"…joka maailmaa rakastaa, Isän rakkaus ei ole hänessä…" 
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Vapautumisen ja sisäisen parantumisen yksi päämäärä on päästä 
ilmestyksen hengen virtaan ja Jumalan hengen maailmaan. Sil-
loin vanhan ihmisen traumat, demonisaatio, valheet, sielun vää-
ristymät, tuhoajatukset, kuoleman valta eivät estä Jumalan elä-
män näkemistä, kohtaamista ja vastaanottamista. Jumalan maa-
ilmassa kaikki perustuu hengessä näkemiseen. Sen minkä Jumala 
näyttää, sen Hän on vapauttanut omistettavaksesi. 
 
Joh. 17:24: Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä 
olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he tarkastelisivat inten-
siivisesti ja erottaisivat ja kokisivat (teoreo) jatkuvasti minun kirkkauteni, 
jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maa-
ilman perustamista.  
 
Jeesus on valmistanut pelastetuille pääsyn ilmestyksen hengen 

hallitsemaan ulottuvuuteen jo 
tässä maailman ajassa.  Jeesus eli 
hengen hallitsemassa ulottuvuu-
dessa ja Hän julisti, että Häneen 
uskovat tulevat tekemään sa-
moja tekoja ja suurempiakin.  
 
Jeesuksessa on paljon sellaista il-
mestystä, jonka Hän voi antaa 
pelastetuille vain silloin kun pe-
lastettu saa kohdata Hänet kirk-
kauden Herrana Hengen ulottu-

vuudessa. Jeesuksella on myös 
paljon palvelutehtäviä, joita pelastetut voivat toteuttaa maan 
päällä hengessä siirtymisten kautta. Pyhän Hengen voitelussa on 
paljon meille vielä tuntemattomia ulottuvuuksia. Antautu-
kaamme Pyhän Hengen tulessa upotettaviksi, jotta Jeesus voi 
siirtää meitä yhä enemmän ilmestyksen hengen maailmaan. 
 
Jumalan valtakunta on aivan erityisellä tavalla Isän rakkauden, 
Ilmestyksen Hengen ja Jumalan uskon hallitsema maailma. Kaikki 

Monet Jumalan pyhät ovat 
kautta historian astuneet il-
mestyksen hengen maail-
maan jo vanhan liiton ai-
kana. Nyt uudessa liitossa 
meillä on paljon vahvem-
mat perustukset tavoitella 
ilmestyksen hengen ulottu-
vuutta. Erityisesti tempauk-
seen valmistautuvan seura-
kunnan tulee astua tälle 
alueelle.  
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tämä Jumalan olemus ja maailma avautuu vain ilmestyksen hen-
gen kautta. Jumala on luonut sinutkin elämään taivaallisten il-
mestyksien vallassa ja palvelemaan sen mukaan maan päällä. 
Jeesus tuo sinunkin elämääsi tämän maailman.  

 
Jeesus sinun sisäisessä ihmisessäsi on ovi ilmestyksen hengen 
maailmaan. Pyhä Henki antaa sinulle avaimet, joita käyttämällä 
sinä pääset tähän ihmeelliseen ulottuvuuteen yhä enemmän. 
Kaiken avain on, että Jeesus asuu Jumalan uskon kautta sinun 
sydämessäsi ja saa hallita elämääsi Pyhän Hengen voimassa. 
 
Sinä voit vaikuttaa paljon kirkkauden lisääntymiseen ja pysymi-
seen elämässäsi. Seuraavat suuntautumiset pitävät sinut ilmes-
tyksen hengen vaikutuksessa ja Jumalan suunnitelmassa: 

 
• Anna Pyhän Hengen kosketuksen herkistää sinut ja pitää 

sinut ilmestyksen hengen herkässä virrassa, jota hallitsee 
Isän rakkaus. 

 
• Suuntaa sielusi huomio uudestisyntyneeseen henkeesi, 

joka on Taivaan portti sielullesi. Sulje tuonelan portit, sillä 
Jeesuksella on sinulle paljon sanottavaa. Hän haluaa va-
rustaa sinut yliluonnollisella kirkkaudellaan nopeasti. 

 
• Säilytä sisäisen todistuksen jatkuva tunnistaminen hen-

gessäsi ja pysy kuuliaisena. Elä ehyellä sydämellä Jumalan 
yhteydessä. 

 
• Opeta sielusi jumalalliseen ajatteluun. Tutki ja vakuutu 

eri tilanteissa siitä, mikä on Jumalan hyvä, täydellinen ja 
otollinen tahto. 

 
• Elä täydellisessä anteeksiantamuksessa kaikkia ihmisiä ja 

itseäsi kohtaan. Usko Jeesukseen, joka siirtää pois kaiken 
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pimeyden ja sen vaikutukset ihmisistä ja olosuhteista 
riippumatta. 

 
• Omista ja lepää Jeesuksen täydellisessä pelastuksessa. 

Vapauta itsesi omasta yrittämisestä, sillä kaikki on Jee-
suksen varassa ja kaikki tulee Häneltä. 

 
• Ole kuuliainen Pyhän Hengen johdatukselle elämässäsi. 

Käänny nopeasti, jos huomaat harhautuneesi. 
 

• Pysy Jumalan Isän rakkauden auktoriteetissa. Älä anna al-
keisvoimien tai ihmisten epäuskon orjuuttaa ajatuksiasi, 
sanojasi ja tekojasi.  

 
• Katso ihmisiä ja itseäsi niin kuin Isä katsoo – Jeesuksen 

täytetyn työn kautta. Ole joka tilanteessa Kristuksen 
kirje, edustaja, suurlähettiläs ja palvelija. 

 
• Palvele Isän rakkaudessa, ilmestyksen kirkkaudessa, Ju-

malan uskon kaikkivaltiudessa ja Pyhän Hengen voite-
luun sulautuneena. 

 
• Yhdy ilolla Jumalan elämän ja kirkkauden lakiin. Jumalan 

tahto on, että Jeesus ilmestyy sinuun ja niihin, joita pal-
velet. Auta jokaista avautumaan ja vastaanottamaan li-
sää Jeesusta elämäänsä. 

 
Hengen maailman astumisessa kysymys on suuntautumisesta ja 
elämäntavasta. Sinä tavoittelet pysyvää ja jatkuvaa muuttumista 
Jeesuksen kaltaiseksi elämäsi kaikilla alueilla. Kuoletat päivittäin 
vanhan ihmisen, joka haluaa sitoa sinua menneisyyteen ja muut-
tumattomuuteen. Sinä ymmärrät Jeesuksen pelastuksen tarkoit-
tavan pelastusta, joka merkitsee jatkuvaa muutosta. Sinä antau-
dut Pyhän Hengen tuleen, jossa Jeesus muuttaa sinua "voimasta 
voimaan ja kirkkaudesta kirkkauteen". 
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1. Joh. 3:1-3: Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, 
että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sen tähden ei 
maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Ju-
malan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme 
tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä 
hänet sellaisena, kuin hän on. Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, 
puhdistaa itsensä, niinkuin hän on puhdas.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
20. Ilmestyksen henki tekee sinusta Jeesuksen työtoverin  
 
Jumala loi sinut kirkkautensa yhteyteen ja työtoverikseen. Ju-
mala loi sinut hallitsemaan alkeisvoimien ylitse yhdessä Jeesuk-
sen ja Isän kanssa. Isä loi sinut vastaanottamaan ja tuomaan ilmi 
Hänen rakkauttaan, hyvyyttään, kaikkivaltiuttaan ja kirkkauttaan 
Pyhän Hengen voitelussa. Tämä on sinun todellinen identiteet-
tisi. 
 
Sinä olet osa Jumalan ilmoitusta ja sen toteutumista. Pyhä Henki 
on täyttämässä sinua yhä lisää Jeesuksen kirkkaudella, jotta si-
nusta tulee "puhdistettu astia jaloa käyttöä varten". Sinun juma-
lallinen minuutesi on sinun hengessäsi. Pyhä Henki johtaa sinua 
panemaan pois "vanha ihmisesi" eli sielullinen minuutesi, jotta 
hengellinen Jeesukseen sulautunut minuus nousee esiin. Silloin 
sinä saat voiman hallita Jeesuksen kanssa Hänen valtaistuimensa 
auktoriteetissa ja toimia Hänen työtoverinaan. 
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Jeesus haluaa vallata sielusi kokonaan. Pyhä Henki haluaa omis-
taa sisäisen ihmisesi, jotta Jumalan valtakunta ilmestyy sinuun ja 
sinun kauttasi tähän maailmaan. Kun Pyhä Henki on vallannut si-

säisen ihmisesi, sinulla on täydel-
linen usko ja ilmestys asemas-
tasi Jeesuksessa. Sinä saat yhä 
vahvempaa kutsua ja voitelua 
palvella Jeesuksen työtoverina 
Jumalan valtakunnan ilmi tule-
miseksi ihmisten elämässä.  
 
Jeesuksen päämääränä on nos-
taa sinun henkesi hallitsemaan 
sielun voimien ja sieluun vaikut-
tavien muiden alkeisvoimien 
ylitse. Henkesi tulee kasvamaan 

niin, että ihmiset ja pimeyden voi-
mat tunnistavat sinun henkesi voiman jo kaukaa. Jeesus tulee 
valtaamaan sinua niin paljon, että sairaat tulevat paranemaan 
pelkästään sinun läsnäolossasi.  
 
Ap.t. 5:15-16: Kannettiinpa sairaita kaduillekin ja pantiin vuoteille ja paa-
reille, että Pietarin kulkiessa edes hänen yllään vaikuttava säteilevä hehku 
(eposkiazo) sattuisi johonkuhun heistä. Myöskin kaupungeista Jerusalemin 
ympäriltä tuli paljon kansaa, ja he toivat sairaita ja saastaisten henkien vai-
vaamia, ja ne kaikki tulivat parannetuiksi. 
 
Johannes Kastaja oli ensimmäinen, joka julisti "Jumalan valtaher-
ruus on tullut lähelle!" Jeesus Voideltuna alkoi ilmoittaa, demon-
stroida ja opettaa Jumalan valtaherruudesta. Hän paljasti, että 
Jumalan valtaherruus ilmestyy ihmisen sisimpään osaan, joka on 
ihmisen henki ja sielun sisin tahto. Hän opetti, että Hänen ole-
muksensa, luonteensa, muotonsa, ajatustensa, tunteensa, suun-
nitelmiensa, elämäntapansa, vanhurskautensa, rakkautensa, il-
mestyksensä ja Jumalan uskon tulee asua pelastetun sisäisessä 
ihmisessä.  

Pyhällä Hengellä on yliluon-
nollinen kärsivällisyys puh-
distaa ja varustaa sinua Jee-
suksen työtoveriksi. Sinä 
aloitat pienistä tehtävistä ja 
kasvat niiden toteuttamisen 
kautta. Ilmestyksen henki 
johtaa sinua koko ajan teh-
täviin, jotka haastavat si-
nua kasvamaan. Täysin op-
pineena sinä olet opettajasi 
kaltainen ja teet Hänen te-
kojaan. 
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Luuk. 17:20-21: Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valta-
kunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: "Ei Jumalan valtakunta tule näh-
tävällä tavalla, eikä voida sanoa: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla'; sillä 
katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä".  
 
Jumala Isä uudestisynnytti sinun henkesi, kun otit Jeesuksen vas-
taan. Pyhä Henki tuli uudestisyntyneeseen henkeen ja teki siitä 
"asumuksen" itselleen. Pyhän Hengen kautta Jeesus asuu nyt 
hengessäsi, puhuu sinulle ja vaikuttaa sinussa. Sinun henkesi vai-
kuttaa sieluusi Jeesuksen ilmestystä ja tekee sinun sielusikin siitä 
tietoiseksi.  
 
Sinä olet Jeesuksen työtoveri, koska Jumala on luonut sinun hen-
kesi, sielusi ja ruumiisi toimimaan Hänen rakkaudessaan, ilmes-
tyksen hengen inspiraatiossa ja Jumalan uskossa. Sinun henkesi 
on Jeesuksen ilmestyksen vastaanotin, sinun sielusi on operaat-

tori, joka tuo hengen ilmoituksen 
luonnolliseen tietoisuuteesi ja 
sinun ruumiisi on työkalu, jonka 
kautta sisäisen ihmisesi vaikutus 
tulee ilmi luonnolliseen maail-
maan. 
 
Jumalan valtakunta ilmestyy 
maan päälle sinun kauttasi ja si-
nun vaikutusalallasi. Kaikki ta-
pahtuu Pyhän Hengen voite-
lussa, jossa sielusi sulautuu uu-

destisyntyneen henkesi johtajuu-
teen. Pyhä Henki on täydellinen ja yliluonnollinen Totuuden 
Henki, Neuvonantaja, Puolustaja, joka ilmaisee sinulle Jeesuksen 
ja isän sekä heidän suunnitelmansa sinua varten. 

 
Jumalan valtakunnan suunnitelma on yliluonnollisen laaja, moni-

Täyttymyksen ajan seura-
kunta tulee kokemaan Jee-
suksen muotoon muuttumi-
sen ainutlaatuisen radikaa-
lilla tavalla. Pyhä Henki tu-
lee antamaan paljon uutta 
kosketusta ja opetusta Ju-
malan valtakunnasta. Py-
hän Hengen pilvi valtaa seu-
rannan sisintä ja ilmestyy 
seurakunnan ylle yhä voi-
makkaammalla tavalla. 
 



142 
 

                       

ulotteinen ja nopeasti etenevä. Emme voi uskonnollisella järjel-
lämme käsittää tätä tai yrittää palvella tämän suunnitelman to-
teutumista. Voimme onnistua Jumalan valtakunnan suunnitel-
massa vain jatkuvassa ja ehyessä Pyhän Hengen valossa, ilmes-
tyksessä, ohjauksessa ja auktoriteetissa. Silloin me kukin olemme 
omalla paikallamme oikeaan aikaan ja toteuttamassa oikeita asi-
oita Jeesuksen kirkkauden ilmestymiseksi. 

 
Matt. 12:30: Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan; ja joka ei mi-
nun kanssani kokoa, se hajottaa. 

 
Room. 8:14: Sillä kaikki, joita Jumalan Henki johtaa (agoo = johtaa, ei kuljet-
taa, koska se ilmaisee passiivisuutta) ovat Jumalan poikia (uios = poika, ei 
lapsi, joka on vielä alaikäinen).   

 
Hengellisen kasvusi tavoite on saavuttaa elämässäsi Jumalan tar-
koittama oikea persoonallisuus, sisäisen ihmisen rakenne ja yh-
teistyökyky Jumalan kanssa. Sinä olet Pyhän Hengen temppeli, 

jossa Jeesuksen tuli palaa tuli-
myrskynä – ei lepattavana kynt-
tilänliekkinä. Jumalan kirkkau-
den tulee näkyä, tuntua ja ilmes-
tyä sinun elämäsi kautta tähän 
maailmaan = ihmisiin, joita koh-
taan 
 
Sinä tulet saamaan jatkuvaa ja 
yliluonnollista sisäistä todistusta 
henkeesi. Sielusi tulee suuntau-
maan enemmän henkeesi luon-
nollisen sijasta. Sinä suljet tuo-
nelan portit ja avaat Taivaan por-

tin henkesi kautta. Sinä saat moni-
ulotteisia, ihmeellisiä Pyhän Hengen kosketuksia ja viestejä Jee-
suksen valtaherruuden ihanuudesta erilaisten hengen aistiesi 

Pyhän Hengen ilmaisema si-
säinen ilmestystieto tai 
suunnitelma sisältää yli-
luonnollisen kasvuvoiman. 
Pyhä Henki puhuu si-
nulle ”tulevan ajan kirk-
kautta” ja antaa sinun ko-
kea ”tulevan ajan voimaa”. 
Anna ilmestyksen hengen 
vallata sinut ja Jeesus tulee 
puhumaan sinulle elämäsi 
täyttymyksen suunnitelman 
ja johtamaan sen toteutta-
miseen. 
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kautta. Sinä saat ylenpalttisesti Pyhän Hengen näkyjä, unia, il-
mestyksiä, Jeesuksen kohtaamisia, taivasvierailuja, hengessä siir-
tymisiä ja enkelinäkyjä. 

 
Sinä liityt Jeesuksen kirkkauteen yhä lisää. Sinä saat Jeesuksen 
sisäisen valtaherruuden elämääsi. Sinuun tulee Hänen kirkkau-
tensa voitelu, jossa sinä palvelet seurakunnan valmistamisessa 
tempaukseen. Jeesuksen kirkkaus sinussa ja sinun ylläsi johtaa 
ihmisiä synnintuntoon, pelastuksen vastaanottamiseen, Pyhällä 
Hengellä täyttymiseen ja Pyhän Hengen tulessa upottamiseen. 
 
Joh. 17:22-24: Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen anta-
nut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä - minä heissä, ja 
sinä minussa - että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmär-
täisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet 
minua rakastanut. Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka 
sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun 
kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo 
ennen maailman perustamista.  
 
Sinua hallitsee Isän rakkaus, Pyhän Hengen ja tulen voima ja uusi 
elämä Jeesuksessa. Kaikki elämä sinussa uudistuu. Henkesi 
voima kasvaa, sielusi tulee vahvaksi ja ehyeksi rakkaudessa, van-
hurskaudessa, rauhassa ja ilossa. Pyhän Hengen voitelut virtaa-
vat sinun kauttasi ja sinä saat olla Jeesuksen ilmestymisen todis-
taja, vaikka maan ääriin asti! 
 
Jeesus on valmistanut sinulle oman voitelun, joka tulee suoraan 
Hänestä. Älä tavoittele jonkin arvostamasi julistajan voitelua. 
Sinä olet eri persoona, elät erilaisissa olosuhteissa ja erilaisessa 
ajassa. Vanhat "manttelit" eivät toimi Jumalan valtakunnassa. 
Silti sinä voit tavoitella Jumalan palvelijoista näkemääsi kirk-
kautta, mutta sinulla tulee olemaan oma ja erityinen palvelu-
kutsu, palvelutehtävä ja voitelu. 
 
1. Tim. 4:14-15: Älä laiminlyö lahjaa, joka sinussa on ja joka sinulle annettiin 
Pyhän Hengen voiteleman julistuksen kautta, vanhinten pannessa kätensä 
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sinun päällesi. Harrasta näitä, elä näissä, että edistymisesi olisi kaikkien 
nähtävissä. 
 
Vanhimmat asettivat Timoteuksen palvelutyöhön kätten päälle 
panemisen kautta. Sen kautta he siirsivät ja julistivat siunauksen 
ja yhteyden Timoteukselle. Pyhän Hengen inspiroiman julistuk-
sen kautta he välittivät Timoteukselle ilmestystietoa Jumalan 

suunnitelmista ja tarkoituksista 
Timoteusta kohtaan. Ilmeisesti 
he julistivat Timoteukselle oi-
keuden erityiseen palvelulah-
jaan. Timoteuksen vastuulla oli 
ottaa lahja uskossa vastaan ja 
harjoittaa tätä lahjaa palvelu-
työssään. 
 
Jeesus itse tulee vapauttamaan 
elämääsi Hänen palvelutyönsä ja 
voitelunsa. Hän tulee kohtaa-

maan sinua salaisessa paikassa Pyhän Hengen pilven alla ja va-
rustamaan sinut. Kun olet kohdannut Herrasi ja Kuninkaasi, Pe-
lastajasi, Parantajasi ja Vapauttajasi Hänen kirkkautensa läsnä-
olossa, sinä tietämällä tiedät mikä on tehtäväsi, voitelusi ja suun-
nitelmasi. 
 
Ap.t. 26:15-18: Niin minä sanoin: 'Kuka olet, herra?' Ja Herra sanoi: 'Minä 
olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta nouse ja seiso jaloillasi; sillä sitä varten 
minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todis-
tajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä 
sinulle vastedes ilmestyn. Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pa-
kanain käsistä, joitten tykö minä sinut lähetän avaamaan heidän silmänsä, 
että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja vihollisen vallasta Jumalan 
tykö ja saisivat synnit anteeksi ja perintöosan niitten joukossa, jotka ovat 
pyhitetyt uskon kautta Minuun.' 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 

Palveluvoitelu tulee sinuun 
Jeesukseen sulautumisen 
kautta Pyhän Hengen tu-
lessa upottamisessa. Jeesus 
odottaa sinun hengellistä 
kasvuasi ja tulee puhumaan 
sinulle silloin kun olet val-
mis. Hän tulee antamaan 
yksilöllisen ja ainutlaatuisen 
voitelun juuri siihen, mihin 
Hän sinut kutsuu. 
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21. Salamannopea vastaanottaminen ja toteuttaminen 
 
Ilmestyksen Hengen maailma on salamannopeaa ja viiveetöntä 
vaikusta ja elämää, jossa ei ole mitään menneisyyttä. Kaikki on 
Jeesuksen todellisuudessa nyt hetkessä. Luonnollinen sielu on 
tottunut kompromisseihin, selittelyihin, viivyttelyihin, jälkipeliin 
ja vastusteluun. Sinä tarvitset Pyhän Hengen tulen kosketuksen, 
jossa sielusi sekaannus ja terva palaa. Jeesus ilmestyy nyt yhä 
kiihtyvällä vauhdilla seurakunnassaan. 
 
Matt. 16:15-17: Hän sanoi heille: "Kenenkä te sanotte minun olevan?" Si-
mon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika". Jee-
sus vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei 
liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. 
 
Johannes Kastajan opetuslapsi Andreas oli tavannut ensimmäi-
sen kerran Jeesuksen ja yöpynyt toisen Johanneksen opetuslap-
sen kanssa Jeesuksen asunnossa. Sitten hän tapasi veljensä Si-
monin ja sanoi: ”Me olemme löytäneet Messiaan (Voidellun).” 
Sitten he menivät yhdessä Jeesuksen luo ja Jeesus sanoi Pietarille 
ennen kuin Pietari oli ilmaissut nimensä: ”Sinä olet Simon, Johan-
neksen poika; sinun nimesi on oleva Keefas (kallio, kreikaksi Pet-
rus eli kivenlohkare).” 
  
Ilmestyksen henki johti Andreaan erottamaan ja käsittämään, 
että Jeesus Nasaretilainen oli Messias. Näyttää siltä, ettei toinen 
Johanneksen opetuslapsista tunnistanut Jeesusta Voidelluksi 
eikä liittynyt Hänen opetuslapsekseen. Sitten ilmestyksen hen-
gessä Jeesus ilmaisi Simonille hänen täydellisen nimensä. Sa-
malla Jeesus antoi hänelle uuden nimen Keefas (Petrus).  
 
Matt. 16:18: Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle samalle kalliolle 
– joka on sinun saamasi Jumalan Isän antama ilmestys siitä, että minä olen-
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Voideltu ja Jumalan Poika - minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit 
eivät sitä voita. 
 
Jeesus sanoi Pietarille, että ”tälle samalle kalliolle minä rakennan 
seurakuntani”. Tämä ”sama kallio” on Jeesus ja ihmiset tulevat 
Hänen yhteyteensä ilmestyksen hengen johtamina. Ilmestyksen 
henki oli yhdessä hetkessä näyttänyt Andreaalle, että Jeesus on 
Messias. Jeesus oli yhdessä hetkessä nähnyt ja tunnistanut Pie-
tarin olevan Johanneksen poika. Samassa hetkessä ilmestyksen 
henki antoi Jeesukselle kehotuksen julistaa Pietarille hänen uu-
den nimensä, joka oli kuvaava hänen olemustaan.  
 
Mutta suurin ilmestyksen ja ilon aihe Jeesukselle oli, että Pietari 
sanoi Jeesuksen olevan Messias ja Jumalan Poika. Jeesus tiesi, 
ettei kukaan luonnollisen ymmärryksen perusteella voi tunnistaa 
Häntä Jumalan Pojaksi. Siihen tarvitaan Isän ilmoitus Pyhässä 
Hengessä. Kun Jeesus kutsui Natanaelin, myös hän tunnisti Jee-
suksen Messiaaksi ja Jumalan Pojaksi. Tämä oli yliluonnollinen ja 
räjähtävä ilmestystieto. Muuten Jeesus kutsui itseään aina Ihmi-
sen Pojaksi, koska Hän ei halunnut paljastaa koko Jumalan suun-
nitelmaa ennen aikaansa.  
 
Sinunkin pelastuksesi perustuu siihen, että Pyhä Henki on anta-
nut sinulle ilmestystiedon ja uskon siihen, että Jeesus on Messias 
ja Jumalan Poika. Tämän ilmestyksen Jumala Isä on antanut si-
nulle Pyhän Henkensä kautta. Jatkoksi ilmestyksen hengen voi-
masta Jeesus julisti Pietarille, että Hän on antava tälle Taivasten 
valtakunnan avaimet. Avaimet ovat Jumalan Isän rakkaus, ilmes-
tyksen henki ja Jumalan usko. Näillä avaimilla Pietari pääsi Juma-
lan valtakunnan elämään apostolin tehtävässään. 
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Matt. 16:19. Minä olen antava (jatkuvasti) sinulle taivasten valtakunnan 
avaimet, ja minkä sinä tulisit sitomaan maan päällä, se on ollut sidottu tai-
vaissa, ja minkä sinä tulisit päästämään maan päällä, se on ollut päästetty 
taivaissa."  
 
Kaikki, mitä ilmestyksen henki näyttää meille tässä maailmassa, 
on jo vapautettu tai sidottu Taivaissa ennen kuin me saamme 
siitä ilmoitusta. Ilmestyksen Henki ei näytä sellaista, joka olisi ku-
vitteellista tai teoreettista. Mutta kaikki ilmestyksen hengen sa-
noma tulee vastaanottaa Jumalan uskossa, täydellisesti luottaen 
ilmoituksen todellisuuteen. Sitten kun me toimimme Jumalan 
uskossa, Pyhä Henki toteuttaa antamansa ilmoituksen. Kaikki on 
sidottu ilmestyksen hengen kautta tulevaan valtuutukseen, Ju-
malan uskoon ja siitä seuraavaan Pyhän Hengen vaikutukseen.  
 
Koko tämä prosessi toimii ”valon nopeudella”. Ulkopuolisesta 
näyttää siltä, että Pyhä Henki vain ilmestyy ja vahvistaa julista-
jan sanan sitä seuraavilla merkeillä. Todellisuudessa Jumalan 
palvelijan ja Jeesuksen välillä on ollut tämä ilmestyksen hengen 
vuorovaikutus. Sinä voit toimia joka tilanteessa näin: 
 

• Sinä etsit Jeesuksen ja Pyhän Hengen läsnäolon ja johda-
tuksen tilanteessa suuntautumalla henkeesi. 

 
• Pyhä Henki näyttää sinulle Jeesuksen suunnitelman ja 

toimintatavan. Sinä otat tämän suunnitelman vastaan ja 
lähdet ”virtaamaan” Pyhän Hengen ilmestyksessä. 

 
• Pyhän Hengen voitelussa sinä julistat näkyväksi sen, 

minkä Pyhä Henki on valmistanut vapautettavaksi tai pi-
dätettäväksi. 
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• Pyhä Henki tulee toimimaan tämän julistuksesi mukaan 
ja sinä saat katsoa mitä Jeesus tekee sinun silmiesi 
edessä. 

 
Ilmestyksen Hengen maailmassa sinä olet heti siinä todellisuu-
dessa, minkä sinä näet ilmestyksessä. Mikään ei enää ole vain 
"tiedoksi" tai "pohdittavaksi", vaan kaikki on siinä hetkessä omis-
tettavaksi ja julistettavaksi. Tämä on uusi ajattelutapa, johon sie-
lua täytyy opettaa. 
 
Mark. 11:24-24: Sen tähden minä sanon teille kaikki, mitä te Jumalan läsnä-
oloa etsien ja palvoen rukoilette ja anotte, uskokaa vastaanottaneenne, niin 
se on teille tuleva. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos 
kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka on 
taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne." 
 
Pyhän Hengen tuli johtaa sinut tähän elämäntapaan. Pyhän Hen-
gen tulessa sinä kytkeydyt Jeesuksen auktoriteettiin, anteeksian-
tamukseensa, Hänen ilmestystietoonsa ja uskoonsa. Sinä anot 

Pyhän Hengen johdatuksessa ja 
vastaanotat samassa hetkessä, 
koska saat Hengen todistuksen 
siitä, että olet anonut Isän tah-
don mukaan. Kaiken, minkä Jee-
sus on vapauttanut sinun nähtä-
väksi ilmestyksen hengessä, Hän 
on vapauttanut toteutettavaksi. 
Ilmestyksen Hengessä on kaiken 
Jumalan valtakunnan ilmestymi-
sen auktorisointi. 
 

On helppoa saada Pyhän Hengen 
näkyjä ja ilmestyksiä näkyvän maailman olotilassa ja sielun vielä 
osittain hallitsemassa olotilassa. Mutta siirtyminen hengelliseen 
maailmaan kokonaan ja määräajaksi Jeesuksen kohtaamista tai 

Ilmestyksen Hengen maail-
massa sinulla ei ole neuvot-
teluvaroja Jeesuksen 
kanssa. Sinä olet joko an-
tautunut Hänelle, tai sitten 
sinä et vielä pääse tähän 
ulottuvuuteen. Jeesuksen 
kirkkaus ja auktoriteetti 
ovat peittämättömät ilmes-
tyksen hengen maailmassa. 
Tämä on eri maailma kuin 
näkyvä ulottuuvuus.  
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Hänen asettamaansa tehtävää toteuttamaan vaatii todellisen li-
han kuolettamisen. 

 
Pyhä Henki kasvattaa sinussa erityistä kuuliaisuutta ja herk-
kyyttä, jotta kykenet yhä enemmän sulautumaan Jeesuksen yli-
luonnolliseen läsnäoloon ja hänen hallitsemaan valtakuntaan il-
mestyksen hengessä. Pyhän Hengen tuli sulauttaa Hengen ilmoi-
tuksen sielun ja ruumiin todellisuuteen salamannopeasti. Sinuun 
virtaa yliluonnollisella tavalla Jeesuksen ilmoitus Hänen uskos-
saan. Sinä siirryt välittömästi Jumalan valtaistuimen näköalaan ja 
auktoriteettiin hallitsemaan elämässäsi Pyhän Hengen voite-
lussa. 
 
Sielun hitaus ja kontrollointipyrkimys on suuri este ilmestyksen 
hengen maailmaan siirtymisessä. Totuta sielusi Jeesuksen sala-
mannopeaan toimintaan. Vapauta sielusi synnin vastustuksesta 
ja suojamuureista. Sinulla on oikeus ja velvollisuus ottaa heti vas-

taan, kun kuulet kaikki Jeesuksen 
ilmoituksen.  
 
Tuomitse ja hylkää kaikki sielun 
voimien hidastava ja laimentava 
vaikutus. Antaudu yhä lisää Jee-
sukselle ja luota Häneen täydel-
lisesti. Pyhä Henki opettaa sinua 
ja totuttaa sinua ilmestyksen 
maailmassa toimimiseen. Sinä 
tulet onnistumaan oikein hyvin. 
 
Jeesukselle antautuminen ja Hä-
neen sulautuminen vapauttaa 
sinut sielun kontrollista. Kun sie-

lusi vapautuu pelosta, selviytymisvaatimuksista, syyttäjän ja kiu-
saajien vallasta, sinä voit rentoutua. Voit alkaa luottaa Pyhään 
Henkeen, joka toimii vapaudesta ja rakkaudesta käsin.  

Pyhän Hengen tuli totuttaa 
sielusi yhtymään ilolla Ju-
malan lakiin. Sinä elät Il-
mestyksen Hengen mukai-
sesta todellisuudesta käsin. 
Sinä omistat heti kaiken, 
minkä Pyhä Henki ilmoittaa 
ja julistat välittömästi näky-
väksi tässä maailmassa. Sil-
loin Jumalan valtakunta il-
mestyy sinussa ja sinun 
kauttasi näkyvässä maail-
massa ihmisten pelas-
tukseksi ja siunaukseksi no-
peasti ja suurella voimalla. 
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Apostolit asettivat Pyhällä Hengellä täyttymisen – josta todistuk-
sena oli kielillä puhuminen – pelastuksen todistukseksi. Tämä to-
distus vapautti pakanat Mooseksen lain noudattamisesta. Us-
kon, että opetuslapset puhuivat kielillä heti uskoon tultuaan. 
Tämä tapahtui, kun Jeesus tuli opetuslasten luokse suljettujen 
ovien läpi ylösnousemuspäivänsä iltana. Opetuslapset vastaan-
ottivat Jeesuksen ylösnousseena Herrana ja vastaanottivat Py-
hän Hengen ja iloitsivat Hengessä. 
 
1. Kor. 14:2-5: Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle; ei häntä 
näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Mutta profe-
toiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehotukseksi ja lohdutukseksi. Kie-
lillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa.  Soi-
sin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin soisin teidän 
profetoivan (= julistavan Pyhän Hengen inspiraatiossa); sillä profetoiva on 
suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä, niin että seurakunta 
siitä rakentuu.  
 
Paavali ei väheksy kielillä puhumista, sillä hän sanoi puhuvansa 
kielillä "enemmän kuin te kaikki". Mutta hän opettaa korintolai-
sia oikeaan järjestykseen, koska siellä kielillä puhuminen oli il-
meisesti vallannut liian suuren osan yhteistä kokoontumista. 
 
1. Kor. 14:17-19: Sinä kyllä kiität (eukaristeo) hyvin, mutta toinen ei siitä 
rakennu. Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin te kaikki; 
mutta seurakunnassa tahdon mieluummin puhua viisi sanaa ymmärryksel-
läni, opettaakseni muitakin, kuin kymmeniä tuhansia sanoja kielillä.  
 
Kielillä puhuminen on uskon elämässäsi perustava hengen lahja, 
jonka avulla sinä vahvistat henkeäsi sekä kasvat ilmestyksen hen-
gen tuntemisessa. Kielillä puhuessasi sinä puhut saman aikaisesti 
Jeesukselle ja Hän puhuu sinun henkeesi. Sielusi on tämän ilmes-
tystietovirran ulkopuolella, mutta se rakentuu henkeesi. Tämä 
on todella tärkeä ilmestyksen hengen vahvistamisen harjoitus.  
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Henkesi vahvistuu ja sinä opit sisäisen antautumisen Pyhälle 
Hengelle. Sinä opit erottamaan henkesi ja sielusi vaikutteet. 
Kaikki muut Hengen lahjat pääsevät virtaamaan sinussa puh-
taalla tavalla. Sinä puhut Jumalan kanssa "salaisuuksia Hen-
gessä" ja lataat henkeesi Jeesuksen pelastustyön vaikutusta, siu-
nauksia, varustusta, muutosta, kasvua, voimaa. Kielillä puhumi-
nen opettaa sieluasi antautumaan henkesi johtajuuteen ja Jee-
suksen pelastustyöhön.  
 
Järkeisuskosta vapautuminen on vaikeampaa kuin noituudesta 
vapautuminen. Tämä johtuu siitä, että suurin osa ajattelee alita-
junnassaan, että järkeisuskossa on kuitenkin jotain hyvääkin. 

Näin onkin luonnollisessa maail-
massa, mutta Jumalan valtakun-
nassa järkeisusko ja sielunvoi-
mat ovat sinun ongelmasi! 
 
Kielillä puhuminen on Jumalan 
antama avain järjen kontrollin 
murtamiseen. Kielillä puhumi-
sessa henkesi ottaa auktoritee-
tin ja totuttaa sieluasi oikealle 
paikalle hengellesi alamaisuu-
dessa. 
 

Luonnollinen ihmisesi on tottunut 
elämään järkesi kontrolloimana. Tämä on sinun omatekoinen ja 
valheellinen turvajärjestelmäsi ja selviytymisen keinosi orpou-
den tilassa. Jumalan pojaksi / tyttäreksi otettuna sinun turvasi on 
täydellisesti ja luotettavasti Jeesuksen yhteydessä. Jumalan val-
takunnassa sinun selviytymisesi on jo määrätty. Sinä saat astua 
edeltä käsin valmistetuissa teoissa Pyhän Hengen ja tulen voite-
lussa.  

 
SISÄLLYSLUETTELO 

Kielillä puhumisessa sinä 
täytyt Pyhällä Hengellä, sie-
lusi rauhoittuu ja henkesi 
aktivoituu. Pyhän Hengen 
kosketus vahvistuu, Juma-
lan rakkauden läsnäolo vah-
vistuu, ilmestystieto aktivoi-
tuu, Jumalan usko nousee, 
yliluonnollinen voima ilmes-
tyy, pimeys pakenee ja sinä 
siirryt vahvempaan Jeesuk-
sen todellisuuteen hengen 
voimassa. 
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22. Ilmestyksen henki valtaa sinut "salaisessa paikassa" 

 
Kaikki Jumalan valtakunnassa toimii Isän rakkauteen sulautumi-
sen kautta. Tämä tulee todeksi silloin kun rakkauden voima saa 
yhdistää ihmiset toisiinsa. Kun sydämesi on sulautunut Jumalan 
rakkauteen, sinä et halua muunlaista kosketusta ihmisten kanssa 
kuin Isän rakkaus. Silloin kirkkaus täyttää sisimpäsi ja sinä olet 
kytketty ilmestyksen hengen virtaan ja sisäinen ihmisesi on roh-
kea ja vahva Jumalan uskossa. 
 
Ilmestyksen Henki valmistaa sinulle salaisen kohtaamispaikan 
Isän sydämessä, Sinulla on oma yliluonnollinen salainen paikka 
Jumalan kohtaamisessa. ”Salaisessa paikassa” sinä yhdyt rakkau-
den sinfoniassa Jeesukseen, Hänen suunnitelmaansa ja voite-
luunsa. Hänen kirkkautensa läsnäolossa sinä anot ja vastaanotat 
välittömästi kaiken, minkä Pyhä Henki sinulle näyttää. ”Salai-
sessa paikassa” sinä rakastat Jeesusta niin paljon, että anot Hä-
nen unelmiaan tulemaan sinun unelmiksesi. Sinä janoat toteut-
taa Jeesuksen unelmia koskien omaa elämääsi ja silloin täytty-
myksesi on oleva ylitsevuotava. 
 
Matt. 21:21-22: Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: 
jos teillä olisi Jumalan uskoa, niin ettette epäilisi, niin ette ainoastaan voisi 
tehdä sitä, mikä viikunapuussa tapahtui, vaan vieläpä, jos sanoisitte tälle 
vuorelle: 'Kohoa ja heittäydy mereen', niin se tapahtuisi. Ja kaiken, mitä te 
anotte Jumalaa palvoen ja Hänen läsnäoloaan etsien, uskoen, teille on se 
oleva."  
 
"Salaisessa paikassa" sinä vastaanotat Isältä ja sinä puhut Isälle 
sydämeltä sydämelle. Jeesus on sinussa ja sinä näet kaiken mah-
dollisena Jeesuksen kanssa. "Salaisessa paikassa" viipymisestä 
tulee sinun elämäsi tärkein tavoite. Se alkaa ensin sisäisestä to-
distuksesta, sitten Pyhä Henki avaa ilmestyksen maailmaa, lo-
pulta sinä näet Jeesuksen kirkkauden. 
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Joh. 15:7-9: Jos te pysytte minussa ja minun suunnitelmani / sanani pysyvät 
teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.  
 
Rakkauden yhteydessä sinun ajatuksesi sulautuvat Jeesuksen 
ajatuksiin, tunteesi sulautuvat Jeesuksen tunteisiin, unelmasi ja 
suunnitelmasi sulautuvat Jeesuksen unelmiin ja suunnitelmiin. 
Kun tämä tapahtuu, sielussasi ei ole mitään estettä tai vastaväi-
tettä Jeesuksen kaikkien siunausten omistamiseksi. Tällainen 
elämän tila kirkastaa Isää, koska silloin Hänen suunnitelmassa 
Jeesuksessa on tullut ilmi sinussa. 
 
Tämä on Jumalan Isän pelastussuunnitelma sinuakin varten. Hän 
ei vie sinua tähän kirkkauteen sen takia, että sinulla menee huo-
nosti, vaan sen takia, että Hän on rakkaudessaan antanut Jeesuk-
selle käskyn toteuttaa tämä uusi elämä kaikissa pelastetuissa. 
 
Joh. 15:16-17: Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin 
teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne 
pysyisi: että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, hän sen teille an-
taisi. Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne. 

 
Sinä et ensisijaisesti valinnut Jeesusta vaan Jumala valitsi sinut, 
vaikka olit synnin pimeässä tilassa. Hän lähetti Pyhän Hengen 
kutsumaan ja johtamaan sinua Jeesuksen vastaanottamiseen. 
Jeesuksen vastaanottamisessa sinun henkesi pääsi Jumalan kos-
ketukseen ja sinä sait Ilmestyksen Hengen valoa elämääsi. Jee-
sukseen liitettynä sinä nyt kykenet janoamaan, anomaan ja vas-
taanottamaan Hänen pelastuksensa lahjoja. 
 
Täydellisin hedelmä mitä sinä voit kantaa on muuttua Jeesuksen 
kaltaiseksi. Silloin sinussa toteutuu evankeliumin tarkoitus ja sa-
laisuus ”Voideltu teissä, kirkkauden toivo”. Tämä tuo Isälle kun-
nian, koska Jeesuksen kautta sinussa toteutuu Hänen korkein 
tahtonsa, joka on uusi elämäsi Jeesuksessa. Tässä olotilassa olet 
suoraan isän sydämessä ja jeesuksen täydellisessä pelastuk-
sessa. Taivas avautuu elämääsi jo tässä maailman ajassa 
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Viivy mahdollisimman paljon Pyhän Hengen pilven alla. Jeesus 
haluaa viedä sinut yhä syvemmälle Isän sydämelle Hänen kans-
saan. Isän äärimmäisen rakastava ja hellä turvapaikka on sinun 
elämäsi todellinen muutoksen, onnen ja täyttymyksen lähde. 

 
Pyhän Hengen tuli johtaa sinut Isän sydämen turvapaikkaan. 

Pyhä Henki haluaa, että sinä pysyt 
jatkuvasti tässä turvapaikassa, 
niin kuin Jeesus Voideltuna py-
syi. Isä haluaa vuodattaa elä-
määsi jatkuvasti ja lisääntyvästi 
Hänestä tulevaa katoamatonta 
elämää. Hän ympäröi sinut rak-
kaudellaan ja sinuun virtaa Hä-
nen ylösnousemusvoimansa, 
Hänen yliluonnollinen ilmestys-
tietonsa, Hänen yliluonnollinen 
uskonsa, Hänen kirkkautensa. 
 
On erittäin merkityksellistä, että 
sinä olet pitkäjänteinen ja käy-

tät paljon aikaa Isän rakkauden 
turvapaikassa, eli Pyhän Hengen läsnäolossa hiljentymisessä. 
Pyhä Henki auttaa sinua rauhoittamaan elämääsi niin, että pys-
tyt asettumaan yhä syvempään ja pidempään hiljentymisen Py-
hän Hengen läsnäolossa. Silloin Jeesus tulee kohtaamaan sinua 
uskomattoman suurella voimallaan ja kirkkaudellaan. 
 
Joh. 15:10-11: Jos te pidätte minun suunnitelmani / käskyni, niin te pysytte 
minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hä-
nen rakkaudessaan. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi 
teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi.  
 
Jumalan suunnitelman motivaatio on Hänen rakkautensa. Juma-
lan rakkaus sinussa johtaa sinut Jeesuksen pelastussuunnitelman 

"Salaisessa paikassa" ilmes-
tyksen henki pääsee esteet-
tömästi toimimaan. Tämä 
on sinulle Jumalan valta-
kunnan ilmestymisen hetki. 
Sinä tulet kohtaamaan Jee-
suksen kirkkautta. Silloin 
sinä kohtaat myös itsesi ja 
saat ilmestyksen kuka ja 
millainen sinä olet Jeesuk-
sessa. Kaikki elämäsi hämä-
ryys väistyy. Tilalle tulee 
Jeesuksen suunnitelman 
kirkkaus. Uusi minuutesi 
Hänessä nousee. 
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toteuttamiseen. Rakkauden voima on suurin ja rakkauden laki on 
siksi suurin ja korkein elämänohjeesi.  
 
Isän rakkaudessa on vaikutuksia ja ulottuvuuksia, joita orpouden 
tilassa elävä ihminen ei tunne eikä käsitä. Isän rakkaudessa on 
elämän tyydytys, voima, merkitys ja siunaus, joka ulottuu Taivaa-
seen asti. Isän rakkaudessa olet totisesti siirtynyt alkeisvoimien 
orjuudesta hallitsemaan Jeesuksen kanssa alkeisvoimien ja pi-
meyden ylitse. 
 
Pyhän Hengen tulen synnyttämässä rakkaussuhteessa Jeesuksen 
ja Isän kanssa sinä siirryt rakkauden lain alle, joka vapauttaa sinut 
alhaisemmista lain alaisuuksista. Lain kirous, uskonnolliset "hen-
gelliset lait" ja muut rajoitukset poistuvat. Yliluonnolliset siu-
naukset vapautuvat ja tulevat ylenpalttisiksi. Jeesuksen ja Isän ilo 
tulee täydelliseksi samalla kun sinun ilosi tulee täydelliseksi. 
 
Joh. 14:23: Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku - kuka tahansa - rakas-
taa minua jatkuvasti, niin hän pitää jatkuvasti minun suunnitelmani / sanani 
(logos), ja minun Isäni rakastaa häntä jatkuvasti, ja me tulemme häntä kohti 
jatkuvasti saavuttaaksemme hänet kokonaan (erkomai pros) ja jäämme hä-
nen tykönsä asumaan jatkuvasti. 
 
Pyhä Henki ja Jeesus lähestyvät sinua saavuttaakseen sinut ko-

konaan ja muuttaakseen sinut 
Jeesuksen kaltaisuutta kohti. 
Jeesus voideltuna on sinun esi-
kuvasi tässä maailman ajassa, 
mutta Taivaassa kirkkautesi ta-
voite on vielä suurempi. 
 
Jeesus Voideltuna eli yliluonnol-
lista rukouselämää Jumalan Isän 
kanssa. Hänellä oli jatkuvia pit-
kiä rukoushetkiä öisin Isän 

kanssa yksinäisyydessä. Uskon, että Pyhän Hengen pilvi, enkelit 

Pyhän Hengen tulessa sinä 
kytkeydyt / sulaudut Isän 
yliluonnolliseen suunnitel-
maan, auktoriteettiin ja us-
koonsa. Jeesuksen kanssa 
sinä tuot ilmi Jumalan valta-
herruutta maan päälle Py-
hän Hengen tulessa ja voi-
massa. Samalla sisimpäsi 
saa korkeimman täyttymyk-
sen elämässäsi. 
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ja Pyhät ilmestyivät aina Jeesukselle näissä hetkissä. Hänellä oli 
myös ilmestyksen Hengen johtamia lyhyempiä kohtaamisia Isän 
kanssa ja Hän oli jatkuvassa ilmestyksen hengen virrassa. Pyhä 
Henki johti Hänet myös seuraavaan tapahtumaan: 
 
Luuk. 9:28-29: Noin kahdeksan päivää sen jälkeen kuin hän oli tämän puhu-
nut, hän otti mukaansa Pietarin ja Johanneksen ja Jaakobin ja nousi vuorelle 
palvomaan Jumalaa ja etsimään Hänen läsnäoloaan (proseukomai). Ja hä-
nen rukoillessaan hänen kasvojensa näkö muuttui, ja hänen vaatteensa tu-
livat säteilevän valkoisiksi.  
 
Jeesus ei noussut vuorelle rukouslistojen kanssa ja suurten tar-
peitten ahdistamana. Hän nousi palvoakseen Isää rakkauden sy-
väkiintymyssuhteessa ja vastaanottaakseen Hänen suunnitel-
mansa maan päällisen elämänsä viimeisiin päiviin. Isän kirkkaus 
laskeutui Hänen ylleen Pyhässä Hengessä. Kirkkauden voima oli 
niin suuri, että ensin Jeesuksen kasvot alkoivat säteillä ja sitten 
koko Hänen ruumiinsa tuli kirkkauden valtaan. 
 
Tässä tapahtumassa Isä todisti opetuslasten nähden, että Jeesus 
on täydellisen pyhä, Jumalalle erotettu Uhrikaritsa, jossa ei ole 
syntiä. Johannes Kastajalla oli jo näky Jeesuksen kirkkaudesta ja 
täydellisestä uhrista. 
 
Joh. 1:36: Ja kiinnittäen katseensa Jeesukseen, joka siellä käveli, hän sanoi: 
"Katso, Jumalan Karitsa!"  
 
Vaikka Jeesus eli Jumalan Isän sisäisessä kirkkaudessa, tällaiset 
kohtaamiset tapahtuivat vain Jumalan Isän tahdosta. On il-
meistä, ettei Jeesuksenkaan fyysinen ruumis olisi kestänyt pitkiä 
aikoja tämän kaltaista kirkkautta. Jeesuksellakin Ihmisen Poikana 
oli tämä suunnattoman suuri aarre saviastiassa. Jeesuksen täytyi 
ottaa saviastian muoto tullakseen ihmisten keskuuteen. Sinäkin 
voit olla tässä maailmassa ihmisten keskuudessa, koska sinäkin 
olet täällä saviastiassa! 
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Jeesus sanoi: "…joka uskoo Minuun, hän on tekevä suurempiakin 
tekoja…". Näin Jeesus avasi Hänen seuraajilleen "rajattoman" 
potentiaalin Pyhässä Hengessä. Kaikki Jeesuksen seuraajat ovat 
valtuutetut astumaan samaan elämään ja samoihin tekoihin kuin 
Jeesus Ihmisen Poikana ja Voideltuna. 
 
Täyttymyksen ajan seurakunta tulee elämään ja palvelemaan 
jonkin aikaa ennen tempauksen tapahtumista ainutlaatuisissa 
voiteluissa ja ilmestyksissä. Jo nyt jotkut Jumalan ihmiset ovat 
kokeneet taivasvierailuja ja ilmestyksen maailmaan siirtymisiä, 
jossa he ovat kohdanneet Taivaaseen siirtyneitä pyhiä myös. 
Aseta tällainen uskon elämä omaksi tavoitteeksesi! 
 
Luuk. 9:30-31: Katso, hänen kanssaan puhui kaksi miestä, ja ne olivat Moo-
ses ja Elias. He näkyivät kirkkaudessa ja puhuivat hänen poismenostansa, 
jonka hän oli saattava täytäntöön Jerusalemissa.  
 
Jumala Isä piti äärimmäisen hyvää huolta rakkaasta Pojastaan. 
Hän lähetti Mooseksen ja Elian vahvistamaan ja opettamaan Jee-
susta Hänen tulevasta kärsimyksestään. Tästä hetkestä alkaen 
Jeesus tiesi tarkalleen oman suunnitelmansa, aikataulun ja ta-
pahtumien yksityiskohtia. Tästä hetkestä alkaen Jeesus tiesi 
kuinka sovitustyö, kuolema, sielunvihollisen valtaistuimen eteen 
joutuminen, syntien poissiirtäminen ja ylösnousemus tulevat ta-
pahtumaan. 
 
Luuk 9:32: Mutta Pietari ja ne, jotka olivat hänen kanssansa, olivat unen ras-
kauttamia; mutta kun he siitä heräsivät, näkivät he hänen kirkkautensa ja 
ne kaksi miestä, jotka seisoivat hänen luonansa. 
 
Jumala vaivutti Jeesuksen mukana olleet opetuslapset uneen, 
koska he eivät voineet nähdä eikä käsittää koko sitä kirkkautta, 
jossa Jeesus oli Isän ja pyhien kanssa. Jumala teki tämän saman 
Aadamille, kun Hän loi vaimon hänelle. Sama tapahtui myös 
Moosekselle, kun Jumala teki liiton Israelin heimon kanssa. 
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Luuk. 9:33: Ja kun nämä olivat eroamassa hänestä, sanoi Pietari Jeesukselle: 
"Mestari, meidän on tässä hyvä olla; tehkäämme kolme majaa, sinulle yksi 
ja Moosekselle yksi ja Eliaalle yksi". Mutta hän ei tiennyt, mitä sanoi. 
 
Pietari oli ollut poissa luonnollisesta olotilasta eikä hänen ajatuk-
sensa vielä ollut tässä maailmassa. Jumalan rakkaus ja hyvyys 
kosketti Pietaria niin, että hän halusi pysyä Hänen pilvensä lähei-
syydessä. Lehtimajan tekeminen tuli hänen mieleensä, koska 
tässä oli yliluonnollinen Jumalan läsnäolo. 
 
Luuk. 9:34-36: Ja hänen tätä sanoessaan tuli pilvi ja peitti heidät varjoonsa; 
ja he peljästyivät joutuessaan pilveen. Ja pilvestä kuului ääni, joka sanoi: 
"Tämä on minun Poikani, se valittu; kuulkaa häntä". Ja äänen kuuluessa he 
huomasivat Jeesuksen olevan yksin. Ja he olivat siitä vaiti eivätkä niinä päi-
vinä ilmoittaneet kenellekään mitään siitä, mitä olivat nähneet.  
 
Jeesus johtaa myös sinut tällaiseen rukouselämään. Pyhä Henki 
on vuodattamassa elämääsi tätä samaa tulta ja kirkkautta. Jee-
sus haluaa ilmaista itsensä sinulle Kirkkauden Herrana. Hän an-
taa sinun nähdä Jumalan pyhiä ja enkeleitä, jotka vahvistavat si-
nua palvelutyössäsi. 
 
Jeesus haluaa kohdata sinua "kasvoista kasvoihin" jatkuvasti ja 
lisääntyvästi. Hän tietää, että sinun täytyy nähdä Hänen kas-
vonsa, että muutut Hänen kaltaisekseen. Hänen kirkkautensa 
kohtaaminen vapauttaa sinut kaikista syvimmistäkin ongelmista 
ja kahleista. Jeesuksen tuli tulee polttamaan kaikki sielusi sidok-
set ja parantamaan kaikki ruumiisi sairaudet, jos sinä uskot tä-
män.  
 
Pyhän Hengen tuli siirtää sinut Jumalan rakkauden, Jumalan il-
mestystiedon ja Jumalan uskon yliluonnolliseen maailmaan. Py-
hän Hengen tuli varustaa ja muuttaa sinua jatkuvasti niin, että 
kykenet kohtaamaan Jeesusta Hänen yhä suuremmassa kirk-
kaudessaan.  
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2. Kor. 12:2-5: Tiedän miehen Kristuksessa, neljätoista vuotta sitten - joko 
ruumiissa, en tiedä, tai poissa ruumiista, en tiedä; Jumala tietää. Sellaisena 
temmattiin kolmanteen taivaaseen. Tiedän, että tämä mies - joko ruumiissa 
tai poissa ruumiista, en tiedä; Jumala tietää - temmattiin paratiisiin ja hän 
kuuli sanomattomia sanoja (arretos reema) – sanoja, jotka eivät ole ilmais-
tavissa ihmisen voimalla - joita ihmisen ei ole lupa puhua. Sellaisesta (mie-
lisuosiosta) kerskaan, mutta itsestäni en kerskaa, paitsi heikkoudestani. 

 
Valmistaudu astumaan Ilmestyksen Hengen maailmaan voimak-
kaasti, syvälle ja kokonaisvaltaisesti. Älä tyydy profetioihin, yksit-
täisiin näkyihin tai sirpaleilmestyksiin, vaan astu Jeesuksen 
kanssa Hänen maailmaansa. Heittäydy Hänen kirkkautensa pil-
ven alle. 

 
Sukeltaminen Ilmestyksen Hengen maailmaan alkaa pienestä he-
rätteestä, joka sinun tulee tunnistaa. Kun astut lähemmäksi eli 
avaudut ilmestyksen hengen vaikutukselle lisää, Jeesus ilmestyy 
sinulle lisää. Hiljainen, kutsuva ääni, jossa ei vielä ole sanoja, 
muuttuu Jeesuksen kirkkauden kohtaamiseksi, jossa sinun koko 
tuleva elämäsi muuttuu. 

  
Pyhä Henki kasvattaa sinua erikoiseen sisäiseen kuuliaisuuteen 
ja herkkyyteen, jotta Hän voisi käyttää sinua yhä yliluonnollisem-
massa ulottuvuudessa. Suuret näyt alkavat Jeesuksen hiljaiseen 
kutsuvaan ääneen vastaamisesta. Tämä on sinun uskon elämääsi 
uudessa liitossa. Jeesus tarvitsee koko seurakuntansa nousemi-
sen tässä voitelussa. Silloin tapahtuu maailmanlaajuinen sielujen 
sadon korjaaminen ja seurakunta-aikakauden täyttymys tapah-
tuu. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
23. Pyhän Hengen äänen kuuleminen 
 
Jeesus sanoi uudestisyntymättömille opetuslapsilleen: "Minulla 
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on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette nyt kestä sitä!" Jo-
kaisen Jeesuksen sanan tarkoitus on muuttaa sinua. Jeesus ei 
puhu tyhjiä sanoja sinulle, vaan ilmestyksen, uskon, rakkauden ja 
uuden luomistyön sanoja. Jokainen Jeesuksen sana muuttaa, 
puhdistaa ja uudistaa sinua. Jeesus haluaa muuttaa sinua radi-
kaalisti ja paljon kohti Hänen kirkkauttaan. Sen takia Hänellä on 
sinullekin paljon sanottavaa.  
 
Älä ajattele Pyhän Hengen äänen kuulemista vanhan liiton pro-
feettojen mukaan. Silloin ihmisillä ei ollut pelastusta eikä sisäisen 
hengen yhteyttä Pyhään Henkeen. Nyt uudessa liitossa jokainen 
uudestisyntynyt ihminen on paremmassa asemassa kuin kukaan 
vanhan liiton profeetoista. Jeesus sanoi Johannes Kastajasta, 
ettei kukaan vaimosta syntyneistä ole yhtä suuri kuin hän oli. Kui-

tenkin vähäisin Jumalan valtakun-
nassa olevista on suurempi kuin 
Johannes Kastaja, koska pelas-
tettu on otettu Jumalan pojaksi / 
tyttäreksi. 
 
Pyhän Hengen ilmoitus tulee si-
nuun uudestisyntyneen henkesi 
kautta. Henkesi välittää tämän il-
moituksen sieluusi sen mukaan 
kuinka paljon sielusi suuntautuu 
ja antautuu henkesi johdatuk-
seen. Sielusi ottaa hengen ilmoi-

tuksen vastaan, hyväksyy sen ja 
toimii sen mukaan. Tämä on Jumalan valtaherruuden toiminta-
tapa pelastetun sisäisessä ihmisessä. Se on yliluonnollinen sisäi-
nen vaikutus, joka ei tule järkeilyn kautta, vaan uudestisyntyneen 
hengen kautta. 
 
Vastaanottamasi sisäinen todistus voi olla tiedostamaton, pi-
dempiaikainen, muistuttava tai sitten hetkelliseen tilanteeseen 

Uudessa liitossa Jeesus pu-
huu meille ensisijaisesti si-
säisen todistuksen kautta. 
Tämän sisäisen äänen kuu-
leminen ja noudattaminen 
tekee meistä täysi-ikäisiä Ju-
malan poikia, jotka toimivat 
Jeesuksen yliluonnolliseen 
auktoriteettiin sulautu-
neina. Paavali sanoi: 
"Kaikki, joita Pyhä Henki 
johtaa, ovat Jumalan poi-
kia" 
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liittyvä. Pyhä Henki lataa sinuun Jumalan ilmoitusta esimerkiksi 
kielillä puhumisen kautta. Pyhä Henki voi puhua missä hetkessä 
tahansa, kunhan olet avoin kuulemaan ja vastaanottamaan. Et 
voi manipuloida Jumalan ilmoitusta, voit vain nöyrtyä, antautua 
ja ottaa vastaan. Tämä on sinun oikea asemasi Jumalan edessä. 

 
Harhauduttuasi sinä joudut kääntymään ja etsimään uudelleen 
herkän yhteyden Pyhän Hengen kanssa. Sinä tulet myös olosuh-
teissasi huomaamaan, että tottelemattomuus Pyhän Hengen si-
säiselle äänelle tuotti ongelmia.  Asiat eivät mennetkään niin hy-
vin kuin olit odottanut. Et silti ole koskaan tuomion tai syyttäjän 
alla, mutta Jeesus kasvattaa sinua tällä tavalla oppimaan kuuliai-
suutta Hänen valtaherruudelleen sydämessäsi. 
 
Pyhän Hengen ilmoituksen mukaan eläminen yliluonnollista elä-
mää Jumalan valtakunnassa. Et voi palvella Pyhän Hengen voite-
lussa, jos vain ajoittain tavoitat sisäisen todistuksesi. Pyhän Hen-

gen ilmestystieto, tiedon / viisau-
den sanat, uskon sanat, rakkau-
den sanat tulevat samassa vir-
rassa jatkuvan sisäisen todistuk-
sen kautta. 
 
Sinä haluat herkistyä Pyhän Hen-
gen sisäisen äänen kuulemiselle 
ja noudattaa sitä, koska sinä ha-
luat säilyttää ja syventää rak-
kaussuhdettasi Jeesuksen 
kanssa. Jos sinä rakastat, sinä pi-
dät Hänen käskynsä, jonka Hän 
antaa sinulle myös Pyhän Hen-

gen sisäisen todistuksen kautta. Jeesuksen sisäisen äänen kuule-
minen todistaa Jeesukselle, että sinä rakastat, kunnioitat ja pal-
vot Häntä. Kun toimit sisäisen äänesi mukaan, sinä osoitat olevasi 
Hänen hyödyllinen työtoverinsa tässä maailmassa. 

Pyhä Henki ilmaisee sinulle 
tehtäviä suunnitelmia, toi-
vomuksia ja valinnan mah-
dollisuuksia. Toimiessasi si-
säisen todistuksen mukaan, 
Pyhä Henki antaa sinulle si-
säistä kiitosta ja iloa. Jos et 
ole noudattanut sisäistä 
ääntäsi, sinä tulet huomaa-
maan virheesi. Pyhä Henki 
ohjaa, opettaa ja myös nuh-
telee sinua Isän rakkau-
della, jotta kasvaisit Jeesuk-
sen Voidellun muotoon.  
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Kunnioita, rakasta, kaipaa, kuuntele, palvo, antaudu, arvosta, tot-
tele, siunaa Pyhää Henkeä. Silloin Taivas on läsnä jokaisessa elä-
mäsi hetkessä. Antaudu Pyhälle Hengelle, kuuntele Häntä niin 
paljon, että Hän saa vallata ajatusmaailmasi, tunteesi, muistiku-
vasi, unelmasi, alitajuntasi arkisen rutiinin, kiireen, paineen, ah-
distavien tilanteiden keskellä. Silloin sinä siirryt Jumalan valta-
kunnan yliluonnolliseen elämään. 
 
Ajattele toisin, käänny, ja usko että Jumalan valtakunta – ei ole 
ainoastaan kätesi ulottuvilla vaan sinun sisimmässäsi Pyhän Hen-
gen kautta. Jeesus on sinussa ja Hänen tulee ottaa valtaan koko 

elämäsi. Evankeliumin salaisuu-
den "Voideltu teissä, kirkkauden 
toivo" tulee ilmestyä myös sinun 
elämääsi tässä ja nyt! 
 
Jumalan valtakunnan uusi ilmes-
tys voi alkaa hyvin herkästä ja 
utuisesta unelmasta tai väläh-
dyksestä. Sinun tulee rakastaa 
Jumalaa ja Hänen ilmestymis-
tään niin, että voit tavoittaa ja 
tallentaa pieniltäkin tuntuvat 
kosketukset Jumalan maail-

masta. Kun olet kiinnittänyt Ju-
malan unelman henkeesi, Pyhä Henki alkaa kasvattaa ja vahvis-
taa sitä niin, että siitä tulee elämääsi johtava UUSI NÄKY. Kun lä-
hestyt Jeesusta näkysi kanssa, näky selkiintyy, kirkastuu ja Juma-
lan koko suunnitelma ja tarkoitus ilmestyvät sinulle. Pyhä Henki 
antaa sinulle voiman kiinnittyä uskossa vastaanottamaasi nä-
kyyn ja toteuttaa sen. 
 
2. Moos. 3:1-4 Ja Mooses kaitsi appensa Jetron, Midianin papin, lampaita. 
Ja kun hän kerran ajoi lampaita erämaan tuolle puolen, tuli hän Jumalan 

Yliluonnollinen Jumalan val-
takunta on jo vaikutta-
massa hengessäsi. Jeesus si-
nussa on valtava uuden elä-
mäsi mahdollisuus. Hän kyl-
vää sinuun koko ajan uusia 
ihmeellisiä siemeniä. Sinun 
tulee vaan tunnistaa nämä 
siemenet, ottaa ne vastaan 
ja kasvattaa nämä siemenet 
elämäsi uudeksi suunnitel-
maksi Pyhän Hengen voite-
lussa. 
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vuoren, Hoorebin, juurelle. Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen lie-
kissä keskellä orjantappurapensasta; ja hän näki, että pensas paloi ilmitu-
lessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut. Niin Mooses sanoi: "Minä käyn 
tuonne ja katson tätä suurta näkyä, miksi ei pensas pala poroksi." Kun Herra 
näki hänen tulevan katsomaan, huusi hän, Jumala, hänelle pensaasta ja sa-
noi: "Mooses, Mooses!" Hän vastasi: "Tässä olen."... 
 
Älä anna kiireen tai paineitten turruttaa hengellisiä aistejasi. Elä 
valvovalla, herkällä ja avoimella sydämellä. Silloin pystyt parem-
min havaitsemaan Pyhän Hengen impulssit ja tarttumaan niihin. 
Ojenna sydämesi janoamaan uutta ilmestystä ja viritä henkesi 
aistit tarkkaamaan Hengen vaikutuksia. Rakkaus Jeesukseen on 
herkkyyttä etsiä ja kuunnella Hänen ääntään. Kun tunnet Hänen 
vaikutustaan, pysähdy kuuntelemaan. Tutki näkyä, lähesty Jee-
susta, niin Hän ilmoittaa sinulle suunnitelmansa. 
 
Kielillä rukoileminen on nopein ja yksinkertaisin tapa vahvistaa 
henkeä. Rukouskielen kautta uskovan oma henki ja sielu alkavat 
erottua toisistaan samalla kun henkitietoisuus vahvistuu. Ota 
päämääräksesi puhua paljon kielillä, sillä kaikki muu Pyhän Hen-
gen ilmestys aktivoituu ja vahvistuu kielillä puhumisen kautta. 
 
1. Kor. 14:4: Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa 
seurakuntaa. 
 
1. Kor. 14:14-15: Sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni 
kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Kuinka siis on? Minun 
on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärryksel-
läni; minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava 
myöskin ymmärrykselläni. 
 
Pyhän Hengen antama sisäinen todistus on tärkein ilmestyksen 
hengen vaikutus uskonelämässä. Meidän tulee oppia kunnioitta-
maan sisäistä Pyhän Hengen kehotusta ja vaikutusta Jeesuksen 
todellisena auktoriteettina. Pietari julisti juutalaisille hallitusmie-
hille, että on parempi totella Jumalaa kuin ihmistä. Paavali ke-
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hottaa jokaista uskovaa tutkimaan kaiken vastaanotetun ja hyl-
käämään sen, mikä ei ole hyvää. Myös apostoli Johannes osoit-
taa kirjeessään Pyhän Hengen sisäisen johdatuksen ylivertaisuu-
den ihmisten opetukseen verrattuna: 
 
1. Joh. 2:27: Mutta te - teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, 
ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa; vaan niinkuin hänen voite-
lunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä ole valhetta; 
ja niinkuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä. 
 
Sisäisen todistuksen kuulemista häiritsee ihmisen sielun harhau-
tuminen pois Jeesuksen äänen kuulemisesta. Ihmisen sielu voi 
suuntautua kuulemaan neljää eri lähdettä: 
 

• tarkkailla aistiemme kautta näkyvää maailmaa, 
• keskittyä omaan ajatusmaailmaan, muistikuviin ja 

järkeilyyn, 
• harhautua kuulemaan sielun vihollisen valheita tai 
• suuntautua kuulemaan oman henkemme ilmoitusta. 

 
Hengellinen harjoitus, rukous, ylistäminen, palvelutyö, kirjoitus-
ten tutkiminen, hiljentyminen Pyhän Hengen kuuntelemiseen 
opettaa sieluamme suuntautumaan hengestämme vastaanotta-
miseen. Sinäkin tulet mestariksi siinä, mihin suuntaat aikasi ja 
voimasi. Harjoita siis hengestä vastaanottamista, niin tämä kyky 
kasvaa valtavaksi siunaukseksi elämääsi. 
 
Mitä enemmän sielusi on mukautunut Jeesuksen ja apostolien 
opetukseen, sitä helpompi sinun on vastaanottaa Pyhän Hengen 
ilmoitusta. Pyhä Henki todistaa vain sellaista, minkä perustukset 
jo ovat Jeesuksessa. Tilannekohtaista ilmoitusta ei voi aina kyt-
keä raamatun ilmoitukseen, mutta siinä ilmenee sama motivaa-
tio ja periaatteet. 
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Pyhä Henki on siirtänyt meidät Jumalan valtaistuimen näkö-
alaan, joten meidän tulee ajatella omaa elämäämme ja kaikkea 
ympäristöämme Hänen valtaherruutensa ilmestymisen kautta. 
Silloin katsomme itseämme ja ympäristöämme niinkuin Jumala 
näkee. Silloin meillä on sama näkemys, kieli ja suuntautuminen 
kuin Jeesuksella. Silloin Hän voi johtaa meitä toimimaan tehok-
kaasti Hänen valtaherruutensa ilmi tulemiseksi tässä maail-
massa. 
 
Kun sisäinen ihmisesi sulautuu Isän sydämeen ja Jeesuksen ilmoi-
tukseen, sinuun rakentuu uusi luomistyö. Sisäisen ihmisesi tulee 
tulla niin täyteen Jeesuksen todellisuutta, että olet tiedostamat-
tomalla tavalla kytketty Hänen ilmestystietoonsa. Silloin sielusi 
alkaa vieroksua ja jopa torjua sellaisia vaikutuksia, jotka eivät ole 
Pyhän Hengen johdatusta. Sisäiseen maailmaasi tule esto, jota et 
voi ylittää. Tämä on vanhurskauden suojavarustusta, jonka sinä-
kin tarvitset. 
 
Seuraavat periaatteet auttavat Pyhän Hengen ilmoituksen vas-
taanottamiseen: 
 

• Täytä ajatuksiasi ja tietoisuuttasi Jeesuksen ja Isän todel-
lisuudella. Tutki kirjoituksia, ota vastaan apostolien ope-
tusta, pyri noudattamaan uuden liiton järjestystä rakkau-
dessa ja kuuliaisuudessa. 
 

• Anna Jeesuksen puhdistaa mielikuvituksesi ja unelmasi. 
Unelmoi, ajattele, usko ja elä uuden luomuksen lunaste-
tun/puhdistetun minuuden kautta. 

 
• Kiinnitä uskosi Jeesuksen täydelliseen kykyyn viedä sinut 

ja pitää sinut Jumalan valtakunnan elämässä pysyvästi.  
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• Anna ilmestyksen hengen avartaa henkeäsi, mieltäsi, aja-
tuksiasi, asenteitasi ja tietoasi. Nouse henkesi johtajuu-
dessa.  

 
• Avaa joka päivä elämääsi lisää Jeesukselle ja täyty lisää 

Pyhällä Hengellä. Asetu yhä syvempään rauhaan niin sie-
lun meteli vaimenee. 
 

• Luota siihen, että Jeesuksella on sinulle paljon sanotta-
vaa. Antaudu sisäisen parantumisen prosessiin. Silloin 
Jeesus avaa henkesi silmät, korvat ja sydämesi ymmärtä-
mään. 
 

• Älä odota, että Jeesus puhuu sinulle ainoastaan tehtäviä 
tai näkyjä. Ensiksi Hän puhuu sinulle sinun sisäisestä 
muuttumisestasi ja rakkaussuhteestasi Hänen kanssaan. 
 

Jeesus puhuu omilleen monella tavalla. Itse asiassa näitä Jeesuk-
sen ja Hänen omansa keskustelukanavia ei voi analysoida. Kaikki 
on yksilöllistä ja kaikessa hengen ilmoituksessa on yliluonnolli-
nen toimintatapa ja sisältö. Jeesus puhuu sinulle sisäisen todis-
tuksen kautta. Sinä vain saat sisäisen tiedon tai viisauden joistain 
asioista. Pyhä Henki voi puhua myös ikään kuin korvin kuulta-
vasti. Hän voi puhua kaikkien aistien kautta, jolloin hengen ja sie-
lun aistit toimivat yhdessä ja Pyhä Henki antaa todistuksen jois-
tain asioista. Pyhä Henki voi antaa näkyjä, unia, ilmestyksiä, en-
kelivierailuja, taivasvierailuja ja johtaa suoraan hengelliseen 
maailmaan, jossa Jeesus puhuu.  
 
Uudessa liitossa Jeesus puhuu jokaiselle uskovalle yksilöllisesti, 
suoraan, intiimin yhteyden kautta. Hän ei halua, että "profeetat" 
johtavat Hänen omiaan, koska se on hengellistä alaikäisyyttä, 
valheellisuutta ja orjuutta. Jeesus haluaa itse johtaa jokaista 
omaansa Hänen täydellisessä suunnitelmassaan. Täysi-ikäiset Ju-
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malan pojat / tyttäret tunnistetaan siitä, että he tunnistavat Py-
hän Hengen sisäisen äänen, kuulevat ja noudattavat sitä.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
24. Mielikuvituksen ja ilmestyksen hengen erottaminen 
 
Ihmisen sielussa on valtava ajattelun, johtamisen, suunnittelemi-
sen ja mielikuvituksen kyky. Jumala on antanut ihmisen sieluun 
tämän suuren kapasiteetin, jotta ihminen voisi toimia yhteis-
työssä Jumalan kanssa Hänen valtakuntansa ilmi tulemiseksi 
tässä maailmassa. 
 
Tämä jumalallinen kyky ihmisen sielussa kiinnostaa myös sielun-
vihollista, koska sen kautta hän kuvittelee pääsevänsä tämän 

maailman ruhtinaaksi. Jeesuksen 
pelastus alkaa hengen uudesti-
syntymisestä ja siitä alkaa sielun 
puhdistaminen ja uudistaminen. 
 
Sinun henkesi on sulautunut Py-
hään Henkeen ja on Jeesuksen 
auktoriteetin alainen. Sielusi tu-
lee puhdistua sielunvihollisen 
häirinnästä, valheista ja orjuu-
desta. Sielusi tulee sulautua 
henkesi auktoriteettiin ja puh-
distua kaikista Jumalaa ja Hänen 

tuntemistaan, kokemistaan ja Häneen sulautumista vastusta-
vista pimeyden valheista.  
 
Hepr. 4:12-13: Sillä Jumalan suunnitelma, aivoitus, ilmoitus, sana (logos) on 
elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tun-
kee läpi, kunnes erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydä-

Ilmestyksen Hengessä pal-
veleminen alkaa hiljaisen si-
säisen äänen jatkuvasta 
kuulemisesta. Oman sielulli-
sen tahtosi tulee sulautua 
henkesi tahtoon. Puhdis-
tettu ja eheytetty sielusi tu-
lee yhtymään "ilolla Juma-
lan lakiin". Sielusi tulee iloit-
semaan taivaallisten näky-
jen ja tehtävien toteuttami-
sesta enemmän kuin mis-
tään muusta. 
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men ajatusten ja aikomusten tuomitsija, eikä mikään luotu ole Hänelle nä-
kymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua Hänen silmiensä edessä, 
jonka kanssa meidän on kohdattava elämämme. 

 
Ilmestyksen Hengen maailmaan astuminen ja siellä palvelemi-
nen on mahdollista vain hengen auktoriteetissa. Sielun tulee pal-
vella hengen päämääriä. Tämä on hengellinen kasvuprosessi, 
jossa Jeesus vie sinua askel kerrallaan kohti vahvempia ilmestyk-
sen kohtaamisia. Sinun henkesi tulee vahvistua ja kasvaa johta-
maan sieluasi ja sielusi tulee sulautua vastustelematta henkesi 
vaikuttamaan salamannopeaan inspiraatioon, vaikutukseen ja 
toimintaan. 
 
1. Joh. 2:15-17: Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa 
on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus 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 te-
kee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti.  
 
Ilmestyksen Hengen maailma on "miljoona kertaa" voimak-
kaampi kuin tämä maailma. Isän rakkaus peittää kaiken täydelli-
sesti ja kaikessa ilmestyy Jeesuksen tahto. Kun tulet tuntemaan 
ilmestyksen Hengen maailmaa, tämän maailman houkutukset 
menettävät voimansa. Kun hylkäät suuntautumisen tähän maa-
ilmaan, Ilmestyksen Hengen maailma avautuu sinulle. 
 
Matt. 5:8: Äärimmäisen onnellisia ja tyydytettyjä ovat puhdassydämiset, 
sillä he saavat ihmetellen katsella Jumalaa ja Hänen kirkkauttaan.  
 
Ilmestyksen Hengessä olet suoraan ja peittämättömällä tavalla 
tekemisissä Jeesuksen olemuksen, suunnitelmien, toimintatapo-
jen ja sydämen kanssa. Kohtaat Hänen kirkkautensa, jossa pi-
meytesi paljastuu tai muodostaa esteen. Siksi Pyhä Henki kohtaa 
sinua, opettaa / kasvattaa sinua ja luo uutta sinussa, jotta pystyt 
kohtaamaan Jeesuksen kirkkauden ilmestyksen maailmassa. 
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Pyhän Hengen työ sielusi puhdistamisessa on voimakas ja pitkä-
jänteinen. Hän näkee kaiken ja voi kaiken sinun hyväksesi ja yh-
teistyössä sinun kanssasi. Hän sulauttaa henkeäsi ja sieluasi uu-
deksi sisäiseksi ihmiseksi, jossa sielu ei enää yritä johtaa vaan an-
tautuu hengen johtajuuteen. Hän luo sinuun uuden sisäisen ih-
misen, joka on "puhdistettu astia jaloa käyttöä varten" ja "kaik-
kiin hyviin tekoihin valmistettu". 
 
Joelin profetia tarkoittaa seurakunnan siirtämistä Ilmestyksen 
Hengen maailmaan. Sen kautta ilmestyy Jeesuksen yliluonnolli-
nen kirkkaus. Pyhä Henki sinussa on Jeesuksen tuli, joka tavoit-
telee Jumalan valtakunnan ilmi tulemista tässä maailmassa. Pyhä 
Henki on sinussa ja sinun ylläsi herätyksen sytyttämistä varten.  
Ilmestyksen Henki on Pyhän Hengen ja tulen vuodatusta varten 
sinuun ja sinun kauttasi kaikkiin ihmisiin, joita kohtaat. 
 
Pyhän Hengen tulessa upottaminen johtaa sinut näkemään hen-
gellisen minuutesi suurempana ja todellisempana kuin luonnol-
lisen minuutesi. Jeesus on uudesti synnyttänyt sinut ja antanut 
sinulle lisääntyvän Pyhän Hengen yhteyden tehdäkseen sinusta 
Hänen kaltaisensa. Hän on kytkemässä sinua yliluonnolliseen val-
taherrauteensa, kuninkuuteensa ja palvelutyöhönsä. 

 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
25. Ilmestyksen henki ja Pyhän Hengen lahjat 
 
Pyhän Hengen lahjat ovat oma ilmestyksen hengen alue. Niiden 
toiminta alkaa joko Isän rakkauden, Jumalan uskon tai ilmestyk-
sen hengen inspiraatiosta. Kaikki nämä vaikutukset toimivat yh-
dessä jokaisen lahjan välittämisessä. 
 
On tarpeen erottaa toisistaan palvelijan kyky välittää Pyhän Hen-
gen lahjoja ja lahja, jonka Jeesus antaa Pyhässä Hengessä palve-
lijan kautta. Kaikki Hengen lahjat ovat Pyhän Hengen virrassa, 
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koska ne tulevat Jeesuksesta. Jumalan palvelija harjaantuu oman 
henkensä ja palvelutyön harjoittamisen kautta välittämään erilai-
sia Pyhän Hengen lahjoja.  

 
Kor. 12:4-11: Lahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama; ja palvelutehtä-
vät ovat moninaiset, mutta Herra on sama; ja voimavaikutukset ovat moni-
naiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin 
annetaan Hengen vaikutuksen ilmituleminen yhteiseksi hyödyksi. Sillä yh-
delle annetaan Hengen kautta  
 

o viisauden sana, toiselle  
o tiedon sana saman Hengen kautta, toiselle  
o usko samassa Hengessä, toiselle  
o terveeksitekemisten lahjoja samassa Hengessä, 

toiselle  
o voimatekoja, toiselle  
o profetoiminen, toiselle  
o kielten lajeja, toiselle taas  
o kielten selitys. 

 
Paavalin opetus yllä on vain luettelo yleisesti havaittavista Pyhän 
Hengen lahjoista. Pyhässä Hengessä on paljon enemmän voima-
vaikutusten ilmi tulemisia, mutta nämä voidaan helposti erottaa 
käytännön palvelutyössä. Koska kaikki lahjat ovat Pyhässä Hen-
gessä ja ne ilmestyvät Pyhän Hengen virtaan antautumisessa. Me 
olemme vain tämän virran kanavia ja astioita. 

 
Pyhän Hengen vaikutuksissa palvelemisessa on kysymys Pyhän 
Hengen virtaan astumisesta. Oleellista on herkistyä Pyhän Hen-
gen vaikutuksille, inspiraatiolle ja johdatukselle. Älä etsi tai ta-
voittele esimerkiksi ”profetoimisen armolahjaa” tai "henkien 
erottamisen armolahjaa". Tavoittele Pyhän Hengen tulessa upot-
tamista, Isän rakkautta ja Jeesuksen muotoon muuttumista. Sen 
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jälkeen kaikki muu sinulle annetaan. Pyhä Henki tulee kyllä vai-
kuttamaan tarpeellisten lahjojen jakamisen, kunhan Hän löytää 
tehtävään kelvollisen astian. 

 
Kaikki Jumalan valtakunnassa al-
kaa pienestä. Jos sinulla on väärä 
itsekeskeinen tai ylpeä asenne, 
sinä halveksit "pienten alkujen 
päivää". Kuitenkin itse sieme-
nessä, joka on kaikkein pienin 
uuden elämän alku, on kaikki 
mitä tarvitaan. Jumalan siemen 
sinussa sisältää valtavan kasvu-
voiman ja yliluonnollisen elämän 
suunnitelman. Pyhä Henki ha-
luaa saavuttaa sinut kokonaan, 
sulattaa sinut kokonaan Jeesuk-

sen olemukseen. Pyhä Henki tuo sinussa olevaan siemeneen kät-
ketyn uuden elämän ilmi. Siinä prosessissa vanha ihminen kuolee 
ja uusi luomistyö nousee esiin. 
 
Mark. 4:2-20: Ja hän opetti heitä paljon vertauksilla ja sanoi heille opettaes-
saan: "Kuulkaa! Katso, kylväjä lähti kylvämään. Ja hänen kylväessään osa 
putosi tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät sen. Ja osa putosi kallioperälle, 
jossa sillä ei ollut paljon maata, ja se nousi kohta oraalle, kun sillä ei ollut 
syvää maata.  Mutta auringon noustua se paahtui, ja kun sillä ei ollut juurta, 
niin se kuivettui. Ja osa putosi orjantappuroihin; ja orjantappurat nousivat 
ja tukahduttivat sen, eikä se tehnyt hedelmää.  Ja osa putosi hyvään maa-
han; ja se nousi oraalle, kasvoi ja antoi sadon ja kantoi kolmeenkymmeneen 
ja kuuteenkymmeneen ja sataan jyvään asti." Ja hän sanoi: "Jolla on korvat 
kuulla, se kuulkoon".  
 
Kylväjävertaus on Jeesuksen suurin ja tärkein vertaus Jumalan 
valtakunnan vastaanottamisesta. Jeesus sanoi: "Ette käsitä tätä 
vertausta; kuinka sitten voitte ymmärtää kaikki muut vertauk-
set". Pyhä Henki on Kylväjä. Hän kylvää kaikkiin sydämiin Jumalan 

Pyhän Hengen voitelussa si-
nulle voi avautua myös pal-
velutehtävä luonnollisen 
maailman ulkopuolella. Jee-
sus voi käyttää sinua rukoi-
lemaan sairasten puolesta 
fyysisten rajoitustesi ulko-
puolella. Pyhän Hengen vir-
taan antautumisessa mikä 
tahansa Pyhän Hengen voi-
mavaikutus voi tulla ilmi ja 
mitä tahansa Pyhän Hengen 
lahjoja voi virrata niiden hy-
väksi, jotka niitä tarvitsevat. 
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kutsua, suunnitelmia, ohjeita, neuvoja, opetusta, johdatusta, pe-
lastusta, uutta elämää ja kaikki siunauksia.  
 

Älä koskaan ajattele tai sano, 
että joku toinen on saanut 
enemmän kuin sinä. Älä ajattele 
tai sano, että Jumala suosii toi-
sia, mutta sinua Hän ei suosi. Ju-
malan valtakunnan totuus on, 
että Jeesus on kylvänyt ja tulee 
kylvämään Pyhän Hengen kautta 
sinuun niin paljon Jumalan valta-
kunnan siemeniä, että elämäsi 
tulee äärimmäisen tyydytetyksi. 
Sinä tarvitset vain näkevät sil-
mät, kuulevat korvat ja ymmär-

täväisen sydämen. Sinä tarvitset oikean ja nöyrän asenteen. Sinä 
tarvitset sydämesi kovuudesta irtisanoutumisen ja Pyhän Hen-
gen tulessa upottamisen! 
 
Mark. 4:10-13: Ja kun hän oli jäänyt yksin, niin ne, jotka olivat hänen ympä-
rillään, ynnä ne kaksitoista kysyivät häneltä näitä vertauksia. Niin hän sanoi 
heille: "Teille on annettu Jumalan valtakunnan salaisuus, mutta noille ulko-
puolella oleville kaikki tulee vertauksissa, että he näkemällä näkisivät, ei-
vätkä huomaisi, ja kuulemalla kuulisivat, eivätkä ymmärtäisi, niin etteivät 
kääntyisi ja saisi anteeksi". Ja hän sanoi heille: "Ette käsitä tätä vertausta; 
kuinka sitten voitte ymmärtää kaikki muut vertaukset? 
 
Sinulle on annettu Pyhä Henki. Pyhä Henki on valmis puhumaan 
sinulle uskomattoman paljon taivaallisia salaisuuksia, elämäsi 
uusia suunnitelmia, Isän rakkauden siunauksia ja mitä ikinä Jee-
sus on valmistanut elämääsi. Mutta onko sinulla aikaa ja halua 
kuunnella, anoa, etsiä ja kolkuttaa? Onko elämäsi niin luonnolli-
seen ja näkyviin olosuhteisiin suuntautunut, ettei sinulle loista se 
kirkkaus, joka tulee Jeesuksen suuresta ilosanomasta ja hallituk-

Pyhä Henki kylvää kaikkiin 
maaperiin. Jokainen ihmi-
nen saa vastaanottaa tätä 
kylvöä tavalla tai toisella. 
Jokainen ihminen saa mah-
dollisuuden vastaanottaa 
Jumalan siemeniä tavalla 
tai toisella. Jeesus on val-
mistanut kaiken, jotta Isän 
kylvämät siemenet tuottai-
sivat sinun kanssasi yhteis-
työssä satakertaisen hedel-
män. 
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sen vaihdoksesta hengen maailmassa? Lue ja ymmärrä Jeesuk-
sen vertaus kylväjästä ja tee sen mukaiset johtopäätökset ja 
suuntautumiset elämässäsi! 
 
Mark. 4:14-20: Kylväjä kylvää sanan. Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, 
joihin sana kylvetään, mutta kun he sen kuulevat, niin saatana heti tulee ja 
ottaa pois heihin kylvetyn sanan. Ja mitkä kallioperälle kylvettiin, ovat niin 
ikään ne, jotka, kun kuulevat sanan, heti ottavat sen ilolla vastaan, mutta 
heillä ei ole juurta itsessään, vaan he kestävät ainoastaan jonkun aikaa; kun 
sitten tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin he kohta lankeavat pois. Ja 
toisia ovat orjantappuroihin kylvetyt; nämä ovat ne, jotka kuulevat sanan, 
mutta maailman huolet ja rikkauden viettelys ja muut himot pääsevät val-
taan ja tukahduttavat sanan, ja se jää hedelmättömäksi. Ja mitkä hyvään 
maahan kylvettiin, ovat ne, jotka kuulevat sanan ja ottavat sen vastaan ja 
kantavat hedelmän, mikä kolmikymmen-, mikä kuusikymmen-, mikä sata-
kertaisen."  
 
Sinä tarvitset oikean asenteen ja ilmestyksen hengen näkökyvyn 
nähdä Jumalan kylvämät siemenet. Sitten sinun tulee ottaa nämä 
siemenet vastaan, tallettaa ne sydämeensä, vaalia, ravita ja kas-
tella näitä siemeniä. Silloin ne kasvavat ja tuottavat sen Jumalan 
antaman elämän ja hedelmän, mikä niihin on kätketty. 
 
Pyhän Hengen sisäisen todistuksen kuuleminen ja sen mukaan 
toimiminen johtaa välittömästi yliluonnolliseen Jeesuksen vaiku-
tukseen. Sisäisessä todistuksessasi ilmestyy uudet suunnitelmat, 
ratkaisut ja läpimurrot omaan elämääsi ja palvelutyösi kautta 
muiden elämään.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
26. Palveleminen ilmestyksen hengessä 
 
Pyhän Hengen tulessa ja ilmestyksen hengessä sinä et julista teo-
riaa tai järkeisoppia. Sinusta tulee ilmi syvä rakkauden ja kiinty-
myksen suhde Jeesuksen ja Isän kanssa. Jeesuksen kirkkaus, yli-
luonnollinen Jumalan rakkaus, Jumalan ilmestystieto, viisaus, 
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ymmärrys, taidollisuus, kyky ja auktoriteetti tuovat ilmi Jeesuk-
sen sinussa: 
 

• Sinä julistat Pyhän Hengen voitelussa, ajat ulos riivaajia, 
parannat sairaita, sidot sydämeltään / minuudeltaan sär-
kyneitä ja tuot ilmi Isän rakkauden voimatekoja. 
 

• Sinä vastaanotat inspiraation, johdatuksen, neuvon, il-
mestyksen ja tehtävät Pyhän Hengen kautta. Ihmisten 
tarpeet eivät johdata sinua, vaan Pyhän Hengen todistus. 

 
• Sinä eheytät särjettyjä sydämiä Pyhän Hengen voitelussa. 

Jeesus tekee sinun kauttasi luovia ihmeitä ihmisten sie-
lussa, fyysisessä ruumiissa ja näkyvässä maailmassa. 

 
• Sinä herätät kuolleita Jeesuksen kanssa ja osoitat, että 

elämän hengen laki on voittanut synnin ja kuoleman lain. 
 

• Sinusta näkyy jatkuva ja kiihtyvä kasvu kohti Jeesuksen 
muotoa. Sinusta heijastuu Jumalan rakkaus, Jumalan il-
mestyksen voima ja Jumalan usko.  

 
• Sinä tulet saavuttamaan uskosi päämäärän. Tämä kirk-

kaus tulee leviämään kauttasi monien ihmisten pelas-
tukseksi ja siunaukseksi. 

 
Palveleminen ilmestyksen maailmassa on elämäsi täyttymys. Si-
nun henkesi, sielusi, fyysinen ruumiisi iloitsevat Jeesuksen kirk-
kauden läsnäolosta. Jeesus iloitsee sinusta ja vuodattaa lisää 
kirkkautta elämääsi. Isän sydän iloitsee sinusta, koska sinä olet 
tullut onnelliseksi ja tyydytetyksi Jeesuksen yhteydessä. 
 
Ilmestyksen Hengen maailmassa voit toimia vain hengellisin ais-
tein ja henkesi johtamana Pyhässä Hengessä. Jeesuksen kanssa 
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sinä olet ja toimit näkyvää maailmaa, pimeyden voimia ja mei-
dän tuntemaamme aikaa korkeammassa ulottuvuudessa. 

 
Ilmestyksen hengen maailmassa kaikki on täysin avointa ja pal-
jastettua. Mikään ei ole peitettyä tai peitettävissä vaan Totuus 
hallitsee. Jeesuksen kirkkaus ja auktoriteetti hallitsee kaikkea su-
vereenilla auktoriteetilla, jolle ei ole vastustusta. Siksi sinun tulee 
puhdistua ja muuttua sisäisessä ihmisessäsi niin että pystyt su-
lautumaan Hänen auktoriteettiin. 

 
Kun astut Ilmestyksen Hengen maailmaan, sinun henkesi sulau-
tuu Jeesuksen henkeen eikä sinulla ole mahdollisuutta / halua 
taistella vastaan. Sinä olet yliluonnollisella tavalla sulautunut 

Jeesuksen auktoriteettiin. Hän 
toimii sinun kauttasi ja sinä olet 
mukana Hänen suunnitelmas-
saan ja vaikutuksissaan. Voit toi-
mia tässä ulottuvuudessa vain 
täyden kuuliaisuuden kautta. 
Pyhä Henki kasvattaa sinua tä-
hän. Tämä on uskon elämäsi to-
dellinen tarkoitus ja ulottuvuus. 
 
Sinä voit saada Pyhän Hengen 
ohjeet omasta osuudestasi jo il-
mestyksen hengen läsnäolossa. 
Pyhä Henki voi myös opettaa si-

nulle oma tehtäväsi ilmestyksesi jälkeen. Sinä toimit jatkuvassa 
virrassa ja tarkentuvassa ohjauksessa.  

 
Ilmestyksen Hengessä Jeesus voi paljastaa sinulle asioita, joita si-
nun tulee itse toteuttaa. Hän voi myös näyttää sellaista, minkä 
joku toinen tulee toteuttamaan. Sinun tehtävänäsi on vain tuoda 
ilmestys julki. Ilmestyksen Hengessä Jeesus voi näyttää sinulle 

Ilmestyksen Hengen maail-
massa sinä näet kaiken Jee-
suksen silmillä. Mitään 
luonnollisia esteitä ei ole. 
Mikään sinun ymmärryksesi 
tuntema rajoitus tässä maa-
ilmassa ei ole voimassa. Il-
mestyksen hengessä sinä 
elät todellisuutta, jossa nä-
kyvä on ilmentymää Jeesuk-
sen hengellisestä vaikutuk-
sesta. Silloin kaikki on va-
pautettu toteutumaan niin 
kuin Jeesus tahtoo. 
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myös sellaisia asioita, joita sinun ei ole lupa tai et kykene tuo-
maan ilmi tässä maailmassa. Nämä jäävät sinun henkesi si-

säiseksi todellisuudeksi, jonka 
Pyhä Henki ajallaan vapauttaa. 
 
Jeesuksen pelastustyö ei enää 
ole sinulle lupauksia, joita sinä 
yrität tavoitella. Jeesuksen pe-
lastustyö on elämäsi todellisuus 
ja Jumalan Isän määräys sinun 
hyväksesi. Sinä näet itsestään 
selvänä, että sinulla on oikeus 
vapautua kaikesta synnin, sai-
rauden, traumaattisuuden, ki-

rousten ja muun pimeyden val-
lasta. Olet kytketty Jumalan uskoon, jossa kaikki Jeesuksen pe-
lastustyö on toteutunut ja on toteutettava myös tässä maail-
massa. 
 
Joh. 14:21: Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää (jatkuvasti), hän on se, 
joka minua rakastaa (agapao). Nyt, joka minua rakastaa (agapao), häntä mi-
nun Isäni tulee rakastamaan (agapao), ja minä olen rakastava häntä jatku-
vasti (agapao) ja olen ilmoittava (emfanizo) itseni hänelle jatkuvasti."  
 
Koska sinä rakastat Jeesusta, sinä haluat muuttua Hänen kaltai-
sekseen yhä lisää. Sinä elät kiihtyvässä kirkkauden lisääntymi-
sessä. Jumalan kirkkaus vetää sinua puoleensa ja jonain päivänä 
sinä olet niin täynnä Jeesusta, että sinä vain siirryt Hänen kirk-
kautensa maailmaan aivan kuin astuisit vaan uuden askeleen 
eteenpäin. Jeesuksen tuli tempaa sinut yhteyteensä Taivaassa. 
 
Tempaukseen valmistautuva seurakunta tulee astumaan uuteen 
kirkkauteen. Saviastiat tulevat olemaan täynnä yhä suurempaa 
tulta ja kirkkautta. Aikakauden täyttymyksessä katoavaisuus pu-
keutuu katoamattomuuteen ja Jeesus tempaa valmistetun seu-
rakunnan hääjuhlaansa. Tämä muutos on salattu niiltä, joilla ei 

Pyhän Hengen tulessa olet 
kuollut pois vanhasta ihmi-
sestäsi. Olet käynyt ahtaan 
portin läpi ja elät Jumalan 
valtaherruuden todellisuu-
dessa. Sielusi vastustus on 
loppunut ja henkesi hallit-
see elämääsi Pyhän Hengen 
voitelussa. Sinä omistat Jee-
suksen Voidellun kaltaisen 
uuden minuuden ja uuden 
elämän.  
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ole Pyhän Hengen ilmestystietoa. Toinen otetaan ja toinen jäte-
tään. 
 
2. Kor. 3:18: Mutta me kaikki peittämättömin kasvoin heijastamme Herran 
kirkkautta kuin kuvastimesta ja muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirk-
kaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki. 
 
Myös Jeesus Voideltuna Ihmisen Poikana heijasti Isän kirkkautta 
saviastiassaan. Jeesuksen täytyi ottaa tämä olemus voidakseen 
tulla syntisten ihmisten keskelle. Jumala antoi ihmisille Pyhän 
Hengen ilmestystietoa, jotta he tunnistavat kuka Jeesus oli. Isän 
kirkkaus oli myös Jeesuksessa ikään kuin kuvastimesta. Jeesus 
Voideltuna oli Isän kirkkaudenkuvastin. Vasta taivaallisessa hen-
gen maailmassa Hän näyttäytyy sellaisena Kirkkauden Herrana 
kuin Hän todellisesti on. 
 
Mekin heijastamme Isän kirkkautta Jeesuksen Voidellun muo-
toon muuttumisen kautta. Mitä enemmän sinä tulet upotetuksi 
Pyhän Hengen tulessa, sitä enemmän Jeesuksen ja Isän kirkkaus 
näkyy sinussa. Pyhä Henki on myös sinun kanssasi ja kirkastaa 
ihmisille Jeesuksen sinun elämäsi ja palvelutyösi kautta.  
 
1. Joh. 3:2: Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt 
ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun 
hän ilmestyy Pyhän Hengen tulessa, sillä silloin me saamme nähdä Hänet 
sellaisena, kuin Hän on.  
 
Jeesus haluaa ilmaista itsensä sinulle kirkkauden Herrana enem-
män kuin uskotkaan. Hän haluaa, että sinäkin saat nähdä Jeesuk-
sen sellaisena, kuin Hän on. Mutta Hän voi ilmaista itseään si-
nulle vain niin paljon kuin sinä haluat muuttua Hänen kaltaisek-
seen. Jeesukselle on vielä paljon sanottavaa sinulle, mutta sinä 
et voi nyt vielä kestää sitä. Antaudu upotettavaksi Pyhän Hengen 
tuleen yhä lisää. Silloin Pyhä Henki muuttaa sinua ja Jeesus ilmes-
tyy sinulle suuremmassa kirkkaudessa. 
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Joh. 14:21: Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää (jatkuvasti), hän on se, 
joka minua rakastaa (agapao). Nyt, joka minua rakastaa (agapao), häntä mi-
nun Isäni tulee rakastamaan (agapao), ja minä olen rakastava häntä jatku-
vasti (agapao) ja olen ilmoittava (emfanizo) itseni hänelle jatkuvasti."  
 
Jeesuksen vastaanottaminen elämääsi ei ole vain tahdon päätäs, 
vaan se on muuttumista kohti Hänen muotoaan ja kirkkauttaan. 
Se on liittymistä ja sulautumista Häneen herkässä ja intiimissä 
rakkaussuhteessa. Koska sinä rakastat Jeesusta, sinä haluat 
muuttua hänen kaltaisekseen. Silloin Pyhän Hengen tuli laskeu-
tuu sisimpääsi ja yllesi ja puhdistaa, muuttaa ja uudistaa sinua 
kohti Jeesuksen muotoa.  
 
Jeesus ja Isä ovat tulleet sisimpääsi asumaan silloin kun uudesti-
synnyit.  Isä antoi henkeesi Jumalan valtakunnan suunnitelman 
siemenen. Tämä siemen oli vasta pieni alku, jonka tulee kasvaa 
uuden luomistyön täyteyteen. Tässä siemenessä on kätkettynä 
kaikki mitä elämästäsi voi tulla Jumalan valtakunnassa. Siksi si-
nun ei tule yrittää saavuttaa jotain, vaan antautua siihen, minkä 
Jumala on Jeesuksessa jo asettanut sisimpääsi. 
 
1. Joh. 3:9: Ei yksikään Jumalasta syntynyt harhaudu pois Jumalasta, sillä 
Jumalan siemen – Jeesus, Pyhä Henki, Isän rakkaus – pysyy hänessä; eikä 
hän saata harhautua pois Jumalasta, sillä hän on Jumalasta syntynyt Isän 
yhteyteen – Jeesuksen kautta Pyhässä Hengessä.  
 
Olet yliluonnollisessa siunausten ja muutoksen vastaanottami-
sen prosessissa. Niin kuin jokainen siemen tässä maailmassa tar-
vitsee aikaa tuottaakseen sen hedelmän, joka siemeneen on kät-
ketty, sinäkin tarvitset aikaa ja kasvua, jotta Pyhä Henki voi tuoda 
elämästäsi ilmi Jumalan koko suunnitelman. Jeesus tulee vuo-
dattamaan sinunkin elämääsi täyttymyksen voitelun. Sinä tarvit-
set tämän valmistautuaksesi seurakunnan tempaukseen. Tämä 
tavoite on niin korkealla, että vain Pyhässä Hengessä ja tulessa 
upottaminen toteuttaa tavoitteesi. 
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1. Tess. 4:16-18: Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylien-
kelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nouse-
vat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet 
tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläil-
moihin; ja niin me tulemme aina olemaan Herran kanssa. Niin kehottakaa 
siis toisianne näillä sanoilla. 
 
Pyhän Hengen tuli varustaa sinut tuomaan ilmi Jeesuksen kirk-
kautta tässä maailmassa kaikessa palvelutyössäsi. Jumalan valta-
herruus valtaa sinut ja ilmestyy sinun kauttasi Pyhässä Hengessä 
tulessa upottamisessa. Jeesuksen kirkkauden kohtaaminen pal-
jastaa sinulle Hänen rakkautensa, pelastuksensa, auktoriteet-
tinsa ja voimansa suuruuden. 
 
Jeesuksen suuruuden kohdattuasi sinä tulet julistamaan Jeesuk-
sen suurta ilosanomaa uudessa ilmestyksessä, uskossa ja aukto-
riteetissa. Jeesuksen kuninkuus on tullut todelliseksi sinun sisäi-
selle ihmisellesi. Sinä julistat Jeesuksen kuninkuuden uutta hal-
lintojärjestystä, jossa demonisaatio ja muu pimeys on voitettu. 
Pyhän Hengen voitelu sinussa ja ylläsi tulee todistamaan Jeesuk-
sen valtaherruuden. Demonit pakenevat, sairaudet ja pimeyden 
tuhotyöt palavat tulessa ja Jumalan uusi luomistyö ilmestyy. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
27. Profeetallinen palvelutyö 
 
Täyttymyksen ajan herätyksessä profeetallinen palvelutyö tulee 
saamaan aivan uusia painotuksia ja piirteitä. Koko seurakunnan 
huomio tulee keskittymään Jeesuksen ilmestymiseen seurakun-
nassa. Pyhä Henki synnyttää polttavan tietoisuuden siitä, että on 
oltava valmis, kun tempauksen hetki tulee. Profeetallisen palve-
lutyön ytimeksi tulee sydänten valmistaminen Pyhän Hengen tu-
lessa. Profeettojen tulee ensin itse kulkea tämän tulen lävitse ja 
vasta sitten he kykenevät julistamaan ja palvelemaan niin kuin 
Jeesus tahtoo. 
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Jos täyttymyksen ajan profeetta ei astu tuleen, vaan pysyttelee 
vanhassa virrassa, kukaan tempaukseen valmistautuva palava 
uskova ei kuuntele enää häntä. Jeesus kutsuu jokaista pelastet-
tuaan intiimiin lähiyhteyteen. Hän tulee johdattamaan jokaista 
suoraan Pyhän Hengen ilmestyksen kautta. Olosuhteet ja tilan-
teet tulevat etenemään niin nopeasti, ettei kenenkään ole mah-
dollista kysyä neuvoa profeetalta.  
 
Täyttymyksen ajan profeetta ei siteeraa vanhan liton profeet-
toja, vaan hän palvelee Pyhän Hengen ja tulen voimassa ja osoit-
taa Jeesuksen kirkkauden ilmestymisen nyt hetkessä. Täyttymyk-
sen ajan profeetan ensisijainen palvelutyö tulee olemaan Pyhän 
Hengen ja tulen sytyttäminen ja demonisten esteitten murtami-
nen ihmisten elämässä. 
 
1. Kor. 14:1-5: Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää pääsemään osallisiksi hen-
gellisistä lahjoista, mutta varsinkin profetoimisen – Pyhän Hengen voite-
lussa julistamisen – lahjasta. Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Ju-
malalle; ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hen-
gessä. Mutta profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehotukseksi ja 
lohdutukseksi. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa 
seurakuntaa. Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluum-
min soisin teidän profetoivan – julistavan Pyhän Hengen voitelussa – sillä 
Pyhän Hengen voitelussa julistava on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei 
tämä samalla selitä, niin että seurakunta siitä rakentuu.  
 
Pyhän Hengen voitelema profetia vahvistaa ihmisiä oman kutsu-
muksensa löytämisessä ja siihen astumisessa, mutta jokaisen us-
kovan tulee tehdä elämänsä ratkaisut ja valinnat Pyhän Hengen 
sisäisen todistuksen mukaan riippumatta siitä, mitä profetioita 
on saanut. Vanhan liiton tyylinen ”profeetoilta” kysyminen on 
hengellistä alaikäisyyttä.  
 
Jos uuden liiton Jumalan palvelija omaksuu vanhan liiton profee-
tan ”manttelin”, hänestä tulee uudessa liitossa valheprofeetta. 
Joissain hengellisissä yhteyksissä tämä on jo nyt suuri ongelma ja 
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liian monet naiivit uskovat ovat joutuneet suuriin elämän onnet-
tomuuksiin uskoessaan valheellisen johdatukseen.  
 
Täyttymyksen ajan profeetan olemus, tehtävä ja voitelu on Jee-
suksen Voidellun olemuksen esille tuomista. Tyhjien ennustus-
ten aika on mennyt. Tulevan herätyksen profeetta elää Jeesuk-

seen sulautuneena ja Pyhän 
Hengen tulen kosketuksessa. 
Hän on itse erityisellä tavalla 
upotettu Pyhään Henkeen. Tuli 
lepää hänessä ja virtaa Hänen 
kauttaan. Jeesus peittää kirk-
kaudellaan hänet ja ihmiset tun-
nistavat vain Jeesuksen. Pro-
feetta on astia ja kanava, joka ei 
vedä huomiota puoleensa. Tu-
lessa upotettu profeetta kutsuu 

ihmisiä Jeesuksen opetuslapsiksi ja johtaa heitä muuttumaan 
Jeesuksen Voidellun kaltaisiksi. 
 
2. Piet. 1:20-21: Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun pro-
fetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään 
edeltä puhuttua tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johta-
mina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. 
 
Pietari oli moneen kertaan huomannut, ettei hänen luonnollinen 
ja uskonnollinen ajattelunsa ollut riittävä kirjoitusten ymmärtä-
miseen. Hän tuli vakuuttuneeksi siitä, että vasta Pyhän Hengen 
tulessa upottaminen siirtää hänet siihen minuuteen, kykyyn ja 
voiteluun, missä Jeesus palveli Voideltuna. Pietari oivalsi myös, 
että Pyhän Hengen inspiroimissa julistuksissa oli sisältöä, jota ei 
voi luonnollisella ymmärryksellä tulkita. Kun Pyhän Hengen tuli 
läpäisi hänen henkensä, sielunsa ja olemuksensa, Jumalan ilmoi-
tus avautui hänelle todellisessa viisaudessa, käsittämisessä ja 
voimassa. 
 

Uuden liiton profeetan teh-
tävänä on myös tuoda uutta 
laajempaa ilmestystä Juma-
lan Sanasta, Jeesuksen ja Ju-
malan valtakunnan ilmesty-
misestä siinä ajassa, jossa 
hän elää. Tämän palvelu-
työn huipentumana tulee 
olemaan varustaa valmis-
taa seurakuntaa tempauk-
seen. 
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Uudessa testamentissa käytetty sana "profetia" tulee kreikan 
kielen sanasta "profeteia", joka käännetään yleensä "ennustus". 
Tämä sana tulee verbistä "profemi", joka tarkoittaa "sanoa en-
nalta". Sanan ”profemi” ymmärtäminen Jumalan valtakunnassa 
on tärkeä avain kirjoitusten ja Jumalan toimintatapojen käsittä-
miseen. 
 
Joh. 16:12-14: Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi 
nyt sitä kantaa. mutta kun hän tulee, Totuuden Henki, johdattaa hän teidät 
kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan 
minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on 
minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. 
 
Jeesus Voideltuna ei myöskään ”ennustanut” tapahtumia, vaan 
Hän julisti näkyväksi asioita ja suunnitelmia, jotka Isä on tuova 
ilmi tässä maailmassa. Hän ei käskenyt profeetta Hesekieliä ”en-
nustamaan kuolleista luista” vaan julistamaan näille luille uusi 
elämä. Kaiken tämän Pyhä Henki on toteuttava näkyvässä maa-
ilmassa Jumalan aikataulussa. 
 
Profeetallisessa julistuksessa on kolme erilaista auktoriteettita-
soa: 
 

• Pyhän Hengen ilmaisema Jumalan suunnitelma, jota ih-
minen voi uskossa tavoitella. Tällaisen sanan toteutumi-
nen edellyttää Pyhän Hengen tähän ilmoitukseen sisällyt-
tämien ehtojen täyttämistä ja suunnitelman omistamista 
Jumalan uskossa. 

 
• Pyhän Hengen ilmaisema varoitus pimeyden suunnitel-

masta, joka on uhkaamassa. Tämä on seurausta Jumalan 
hylkäämisestä ja se voidaan torjua kääntymällä takaisin 
Jumalan yhteyteen ja Hänen tahtoonsa. 
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• Pyhän Hengen ilmaisema Jumalan suunnitelma, jonka Ju-
mala on päättänyt toteuttaa riippumatta mistään eh-
doista. Jumala on päättänyt sen ja Hän ilmoittaa sen siksi, 
että ihmiset varautuvat tämän tapahtumiseen. Tämä voi 
olla myös ns. uskon sana, joka tuo vapautumisen tai pa-
rantumisen. 

 
Kreikan kielen sanan ”profeteia” kääntäminen sanalla ”ennus-
taa” antaa väärän kuvan. Hesekiel julisti näkyväksi todellisuutta, 

jonka Jumala käski tapahtumaan. 
Tapahtuman ajoitus riippuu Ju-
malan koko suunnitelman to-
teutumisesta. Sana ”ennustaa” 
ei sovi myöskään sellaiseen il-
moitukseen, jossa Jumala varoit-
taa tulevasta onnettomuudesta, 
joka on vältettävissä Jumalan 
puoleen kääntymisen kautta. 

Kun sinä saat ilmoituksen Jumalan valmistamista asioista, sinä et 
silloinkaan ”ennusta”, vaan sinä näet Jumalan avaaman suunni-
telman, joka voidaan saavuttaa tämän suunnitelman edellytyk-
siin tarttumalla. 
 
Sinunkaan ei tule ennustaa kenellekään mitään vaan julistaa nä-
kyväksi ihmisten elämään asioita, joita jeesus näyttää. Tähän 
sinä tarvitset Isän rakkauden, Pyhän Hengen ilmestystiedon ja 
Jumalan uskon. Tietäjähengellä ei ole mitään tekemistä tällä alu-
eella. Jeesus haluaa luoda sinussa ja sinun kanssasi paljon uutta. 
Siksi Hänellä on paljon sanottavaa sinullekin! 
 
Profeetallisen palvelutyön ongelmia: 
 

• Suuri osa uuden liiton profeetoista ottaa opetuksensa 
vanhan liiton profeettojen esikuvista ja profetioista. 
 

Jeesus tulee luomaan paljon 
uutta täyttymyksen ajan 
seurakunnassa. Hän voitelee 
palvelijoitaan Pyhällä Hen-
gellä ja tulelle. He tulevat ju-
listamaan uutta luomistyötä 
Jumalan seurakuntaan ja 
koko ihmiskuntaan. 
 



184 
 

                       

• Suuri osa uuden liiton profeetoista uskoo, että heidän 
tehtävänsä on nähdä tulevia näkyjä, onnettomuuksia, 
uhkakuvia ja ”lopun aikojen” tuomioita. 
 

• Suuri osa uuden liiton profeetoista julistaa ulkoisia tapah-
tumia, mutta eivät osaa julistaa Jeesuksen ilmestymistä 
ihmisten sisimpään, koska eivät ole itse käyneet tulen lä-
vitse. 

 
Täyttymyksen ajan herätys johtaa syvälliseen muutokseen pro-
feetallisessa palvelutehtävässä. Uuden liiton profeetan tarkoitus 
ei ole koskaan ollutkaan tulevaisuuden ennustaminen vaan Kris-
tuksen ruumiin rakentaminen Pyhän Hengen voitelussa. Nyt 
olemme Jeesuksen ainutlaatuisen ilmestymisen ajassa. Kaikki Py-
hän Hengen huomio kohdistuu Jeesuksen ilmestymiseen ja seu-
rakunnan muuttamiseen Jeesuksen Voidellun kaltaiseksi.  
 
Jokainen profeetallisessa palvelutehtävässä palveleva joutuu 
käymään todellisen Pyhän Hengen tulen lävitse. Se muuttaa hä-
nen elämänsä, ilmestyksensä, sanomansa ja palvelutyönsä. Jee-
suksen Voidellun muoto tulee hänestä esiin. Jumalan Isän rak-
kaus ja auktoriteetti ilmenee hänessä ja hänen palvelutyössään. 
Syntiset tekevät parannuksen, riivatut vapautuvat, sairaat para-
nevat ja janoiset tulevat upotetuiksi Pyhän Hengen tulessa. 
 
Jeesus on niin suuri Jumala ja Hänen ilmestymisessään riittää tut-
kimista miljoonille profeetoille, eivätkä he sittenkään saa kuin 
vähän ilmestystä siitä, kuka, millainen ja mitä Jeesus todellisuu-
dessa on ja mitä Hän on tekevä ihmisten keskuudessa 
 
Täyttymyksen ajan profeetta 
 

• ei selitä ilmestyskirjan kauheuksia tai muita näkyjä anti-
kristuksen ajan pimeydestä vaan hänen silmiensä edessä 
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on Jeesuksen ilmestyminen kirkkaudessaan noutamaan 
seurakuntaa, 

 
• keskittyy seurakunnan sulauttamiseen Jeesukseen, sär-

kyneitten sydänten eheyttämiseen, vangittujen vapaut-
tamiseen, ilmestyksen ja uskon yhteyden rakentamiseen, 
 

• palvelee Pyhän Hengen tulessa ja voimassa, koska hä-
nellä on syvä ilmestys Jumalasta Isästä, Jeesuksesta Kirk-
kauden Herrana, puhdistetusta seurakunnasta ja Pyhän 
Hengen työstä seurakunnan varustamiseksi tempausta 
varten sekä 
 

• palvelee erityisessä Isän rakkauden voitelussa, joka antaa 
hänelle suuren viisauden, auktoriteetin ja voitelun pi-
meyden voimien kukistamiseksi pelastettujen sisim-
mästä ja elämästä. 
 

Seurakunnan ylösotto on maailmanhistorian ja aikakauden 
muuttava tapahtuma. Jokainen, joka on osallinen tästä, siirtyy 
hetkessä taivaan kirkkauden maailmaan. Tämä maailma jää täy-
dellisesti taakse eikä mikään, mitä siellä tapahtuu, enää kosketa 
taivaaseen temmattuja. 
 
Täyttymyksen ajan profeetan toimintaohje: 
 

• Älä yritä tulla profeetaksi vaan antaudu Pyhän Hengen tu-
lessa upotettavaksi niin Jeesus voitelee sinut tehtävääsi. 
Jeesuksen Voidellun muotoon muuttumisen kautta Hän 
tekee sinusta apostolin, profeetan, opettajan, evankelis-
tan tai paimenen oman suunnitelmansa mukaan. 
 

• Älä profetoi ihmisille tulevia tapahtumia tai selitä ilmes-
tyskirjaa. Hylkää vanhan liiton ajattelu ja fraasit. Antaudu 
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Pyhän Hengen tuleen ja julista Isän rakkaudessa, ilmes-
tyksen ja viisauden hengessä Jeesuksen suurta voimaa ja 
ilmestymistä ihmisten elämään. 
 

• Älä korota demoneja tai pimeyden voimia. Julista Isän 
rakkautta, Jeesusta Kirkkauden Herrana, Pyhän Hengen 
tulessa upottamista ja ihmisten muuttumista Jeesuksen 
tulessa.  
 

Uuden liiton profeetan tehtävä on kasvattaa uskovista Jeesuksen 
opetuslapsia, johtaa heitä Pyhän Hengen tulessa upottamiseen. 
Todellinen Pyhän Hengen tulessa upotettu uuden liiton pro-

feetta puhuu ja elää jatkuvasti il-
mestyksen hengessä ja elävän 
veden virrat virtaavat hänestä 
voimakkaasti ulospäin.  
 
Harjaantuneinkaan profetian 
lahjan välittäjä ei ole profetoimi-
sen perusteella profeetta. Pro-
feetan virkaan astuvat ne, jotka 
ovat vastaanottaneet Jumalan 
kutsun, valmistaneet ja puhdis-
taneet itsensä sekä erottaneet 
elämänsä siihen tarkoitukseen. 
Uuden liiton profeetta rakentaa 

sille perustukselle, jonka seurakunnan perustaneet apostolit ja 
profeetat ovat laskeneet. Hän ei voi tuoda uutta perustusta, 
mutta hän tuo uutta lisääntyvää ilmestystä Jumalasta sille perus-
tukselle, joka on jo laskettu. 
 
Profetoiminen ilmenee tietysti profeetan elämässä voimak-
kaasti, mutta hänen elämässään ilmenevät monet muut Hengen 
lahjat, kuten tiedon ja viisauden sanat, usko, voiman vaikutuk-

Profeetan virka on kokopäi-
vätoiminen, jopa ympäri-
vuorokautinen. Osa-aika-
profeettoja ei ole olemassa 
mutta kylläkin profeetan 
oppilaita, jotka ovat siirty-
mässä profeetan kutsuun ja 
voiteluun. Valmistautumis-
vaiheessa voi elämä jakau-
tua maallisen ja hengellisen 
viran välillä, mutta täysi 
voitelu tulee vasta Jumalan 
valtakunnan tehtäviin erot-
tautumisen jälkeen.  
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set, parantumisten lahjat jne. Pyhän Hengen tulessa upottami-
nen varustaa täyttymyksen ajan profeetalle avautuvat muun 
muassa seuraavat alueet:  
 

• Jumalan Isän sydän, Jumala Isä Luojana ja pelastettujen 
rakastavana Isänä, 
 

• Jeesuksen persoona Herrana, Ihmisen Poikana, Voidel-
tuna, Uhrikaritsana, Ylösnousseena Ylimmäisenä Pap-
pina, Jumalan valtaistuimelle korotettuna Poikana, Ku-
ninkaana ja Herrana, 
 

• Pyhä Henki, Pyhän Hengen olemus, tehtävä, vaikutukset, 
uudestisyntyminen, Pyhän Hengen puhdistava ja uutta 
luova työ pelastetuissa, Pyhän Hengen tuli, Pyhän Hen-
gen parantava voitelu 
 

• Jumalan ilmestystieto, johdatus, auktoriteetti ihmisessä, 
palveluvarustus, Pyhän Hengen lahjat, Hengen hedelmät 
sielussa, Pyhän Hengen parantava voitelu, herätyksen 
tuli, 
 

• Jumalan hengellinen maailma, unet, näyt, ilmestykset, 
taivasvierailut, Jeesuksen kohtaamiset kirkkaudessa, Ju-
malan suunnitelmat ihmisissä, rohkaisu, kehotus ja loh-
dutus 
 

• Pyhän Hengen sisäinen auktoriteetti, viisaus ja voima pi-
meyden linnoitusten murtamiseen, sisäinen parantumi-
nen ja vapautuminen 
 

Täyttymyksen ajan profeetta on täynnä Jeesuksen läsnäolon tie-
toisuutta. Hän elää Pyhän Hengen ilmestystiedon jatkuvassa ja 
yksityiskohtaisessa virrassa. Hän vastaanottaa Jeesuksen ilmes-
tyksen, rakkauden ja Jumalan uskon toimia kaikilla ilmestyksen 
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alueilla ja tuo Jumalan valtaherruutta maan päälle. Hän sulautuu 
Jeesukseen Voideltuna, on kuuliainen Isälle niin kuin Jeesus, ra-
kastaa ihmisiä niin kuin Jeesus, palvelee Pyhän Hengen voite-
lussa niin kuin Jeesus. Tämä voi olla sinunkin tulevaisuutesi… 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
28. Pyhän Hengen tuli upottaa profeetalliseen voiteluun 
 
Profeetallisen palvelutyön avain täyttymyksen ajan herätyksessä 
on syvä Jeesuksen ja Isän tunteminen. Kirjoitusten tunteminen 
ja sielullinen kiihko ei riitä. Tyhjien fraasien julistaminen ei enää 
vakuuta ihmisiä, joita Pyhä Henki kutsuu Jeesuksen henkilökoh-

taisen tulen kohtaamiseen. Us-
konnolliset profetiafraasit kuu-
lostavat tulta janoavien korvissa 
vastenmielisiltä ja tyhmiltä: 
”Katso poikani, tulevat päivät 
ovat edessäpäin.” 
 
Jeesus nopeuttaa kaikkea ilmes-
tymistä ja Pyhän Hengen toimin-
taa tässä aikakaudessa. Sinulla 
saattaa olla matala ajattelu it-
sestäsi etkä usko Jumalan suun-
nittelevan mitään erityistä si-
nulle. Unohda tämä luola-
miesuskontosi. Jeesuksen tuli on 

laskeutumassa sinunkin elämääsi. Pyhä Henki on valmistamassa 
sinua. Profeetallinen palvelutyö on yksi täyttymyksen ajan herä-
tyksen avaintehtävä. Valmistaudu suureen muutokseen ja uu-
teen tehtävään. 
 

Täyttymyksen ajan herätyk-
sen käynnistävä voitelu on 
profeetallinen julistus Py-
hän Hengen voimassa. Sen 
jälkeen nousevat muut hen-
gen virat ja palvelutyöt. Py-
hän Hengen tulessa upotta-
misessa sinä tulet tunte-
maan Jeesuksen ja Isän sekä 
oman itsesi, palvelutyösi ja 
valtuutuksesi. Pyhän Hen-
gen tuli kytkee sinut siihen 
ilmestykseen ja julistuk-
seen, jota Jeesus haluaa si-
nun toteuttavan. 
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Pyhän Hengen tulessa upottaminen on avain kaikkeen uuden lii-
ton palvelutyöhön. On hyvä, että luonnollisella ihmisellä on jo-
tain sielullista tai luonnollista varustusta tai kiinnostusta johon-
kin hengelliseen virkaan. Mutta hengellisiin virkoihin ei astuta 
vaan antaudutaan. Jumala kutsuu, varustaa ja asettaa näihin teh-
täviin ja voiteluihin. 
 
Ef. 4:11-13: Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset 
evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin 
valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes 
me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, 
täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,  
 
Sinun hengellinen palveluvoitelusi ja tehtäväsi rakentuu Jeesuk-
sen Voidellun muotoon muuttumisen kautta. Jeesus tarvitsee si-
nun sisäisen ihmisesi kuuliaisuuden ja voiman tuodakseen Juma-
lan valtakuntaa ihmisten elämään sinun kauttasi. Kaikki tuleva 
hengellinen palvelutyösi riippuu sinun suhteestasi ja antautumi-
sestasi Pyhän Hengen läsnäoloon. Kysymys on syväpuhdistami-
sesta ja vanhan ihmisen pois panemisesta sekä nousemisesta jat-
kuvana uutena luomistyönä palvelemaan Jeesusta. 
 
Hengelliseen palvelutyöhön valmistautumisessa sinun ensim-
mäinen suuntautumisesi on tulla tuntemaan Jeesuksen ja Isän 
pelastava, vapauttava ja parantava rakkaus. Pyhän Hengen tu-
lessa upottaminen murtaa kovan luonnollisen sielusi ja johtaa si-
nut herkistymään Jumalan rakkaudelle. Silloin Pyhän Hengen il-
mestystieto ja Jumalan usko valtaavat sinut ja sinä sulaudut Jee-
suksen auktoriteettiin. Pyhän Hengen voitelussa sinä tuot ilmi 
Jeesusta ja Hänen suunnitelmaansa ihmisille, joita Hän johtaa si-
nua palvelemaan. 
 
2. Tim. 2:19-22: Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on 
tämä sinetti: "Herra tuntee omansa", ja: "Luopukoon vääryydestä jokainen, 
joka Herran nimeä mainitsee." Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan 
kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita, ja toiset ovat jaloa, 
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toiset halpaa käyttöä varten. Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltai-
sista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty, isännälleen hyö-
dyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Pakene nuoruuden himoja, har-
rasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat 
avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä.  
 
Jokaisen profeetalliseen palvelutyöhön valmistautuvan tulee 
käydä lävitse Pyhän Hengen johtama sisäisen parantumisen ja 
vapautumisen prosessi. Vasta tässä prosessissa pelastettu tulee 
tuntemaan Jeesuksen pelastavan rakkauden ja Isän rakkauden 
kirkkauden sekä Pyhän Hengen täydellisesti uudistavan voiman. 
Kun sinä saat sisäisen ilmestyksen näistä alueista, sinulla on il-
mestystä, uskoa ja voitelua palvella muita Pyhän Hengen voite-
lussa. 
 
Profeetalliseen palvelutyöhön valmistautumisen avaimia: 
 

• Täyty jatkuvasti Isän rakkaudella. Viivy Pyhän Hengen vir-
voittavassa, uudistavassa ja parantavassa läsnäolossa 
päivittäin. 
 

• Puhdista sydämesi kaikista vääristä motiiveista. Anna sie-
lusi parantua haavoista, jotka voivat tuoda astian makua 
palvelutehtävääsi.  

 
• Etsi Jumalan kirkkauden kosketus itseäsi varten ennen 

kuin ryhdyt palvelemaan. Luovu kaikista salaisistakin pyr-
kimyksistä hallita, manipuloida tai määrätä asioita toisen 
elämässä.  

 
• Luovu kaikista suuruuden ajatuksista. Pysy nöyränä ja 

alati Pyhästä Hengestä riippuvaisena. Tunnista Pyhän 
Hengen inspiraatio ja ole sille uskollinen. 
 

• Opettele tunnistamaan milloin siirryt Pyhän Hengen vir-
rasta luonnolliseen ja sielulliseen virtaan. Ole jatkuvasti 
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avoin Pyhän Hengen korjaukselle tai nuhtelulle. Korjaa 
heti ja pyydä anteeksi, jos ymmärrät puhuneesi ohi Hen-
gen ilmoituksen. 

 
• Katso Isän rakkauden silmin ja Hänen valtaistuimensa nä-

köalasta henkilöä, jota olet palvelemassa. Sulje mielesi ja 
silmäsi luonnollisilta tosiseikoilta, sillä ne vain harhautta-
vat sinua.  

 
• Usko, että voit auttaa lähimmäistäsi eteenpäin ja puhua 

siunausta hänen elämäänsä. Herkistä henkeäsi tunnista-
maan Pyhän Hengen voitelu sisimmässäsi olevan hengen 
ilmoituksen yllä ja puhu sitä rohkeasti. 

 
• Vuodata ihmisten ylle Jumalan siunauksia ja rakkautta. 

Älä yritä muotoilla siunaustasi vanhan liiton ”profetian” 
muotoon. Puhu yksinkertaisia Jumalan mielisuosion ja to-
tuuden sanoja niin huomaat, että Pyhä Henki vahvistaa 
ne välittömästi.  

 
• Pysy Ilmestyksen Hengen virrassa. Olet vain kanava ja as-

tia, jonka kautta lahjat virtaavat. Älä tee itsestäsi suurta, 
vaan pysy nöyränä. Ota vastaan palautetta omasta palve-
lutehtävästäsi ja rukoile, että Herra alati vahvistaa ja puh-
distaa sydäntäsi ja palvelutyötäsi.  

 
Profeetallinen ilmoitus tulee ihmisen hengen kautta Pyhässä 
Hengessä. Tämä voi olla sisäisen todistus, raamatun sana, näky, 
uni, tuntemus tai ilmestys. Aluksi tällainen todistus voi tuntua 
erikoiselta. Mutta kun sinä kasvat Pyhän Hengen virrassa palve-
lemisessa ja elämisessä, sinä saatat puhua ja toimia ikään kuin 
luonnollisella tavalla, koska olet jatkuvassa Pyhän Hengen ilmes-
tyksen vaikutuksessa. 
 



192 
 

                       

Jokainen puhuu vain sen, minkä hän ymmärtää ja uskoo henges-
sään. Jokainen ihminen hahmottaa Hengen ilmoituksen sielunsa 
ja ymmärryksensä kautta. Siksi Hengen ilmoituksen 'laatuun' vai-
kuttaa palvelijan oma tunnemaailma, virittyneisyys ja luonne. 
Profetiat sisältävät aina jonkun määrän "astian makua" riippuen 
kyseisen henkilön uskosta, hengellisestä puhtaudesta ja Sanan 
tuntemisesta. Samassa ilmoituksessa voi olla oikeaa Hengen il-
moitusta ja sielullista vaikutusta. 
 
1. Tess. 5:19-22: Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halvek-
suko, mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on; karttakaa kaiken-
laista pahaa. 
 
Kaikki Hengen lahjat virtaavat ja niitä voidaan jakaa vain Pyhän 
Hengen vaikutuksessa. Hengen lahjat ovat siunaus niiden vas-
taanottajille, mutta myös niitä jakava saa oman siunauksensa 
palvellessaan. Jos joku olettaa, että hänellä on esimerkiksi 'pro-
fetoimisen lahja', hän astuu helposti ulos voitelun vaikutuksesta 
ja silloin Hengen ilmestyksen tilalle tulevat valheen henget. Val-
heen henget pystyvät kyllä puhumaan ja tarinoimaan hämmäs-
tyttäviäkin yksityiskohtia, mutta usko ja uusi luomus eivät niistä 
rakennu. 

 
Puhtaan ja Pyhällä Hengellä voidellun profeetallisen palvelun 
seurauksena palveltava 
 

• saa heti todistuksen Pyhästä Hengestä, että Herra puhuu, 
 

• vastaanottaa henkeensä ja sieluunsa rauhan ja ilon, joka 
poistaa pelon ja levottomuuden, 
 

• vastaanottaa uutta Jeesuksen todellisuutta ja vaikutusta 
elämäänsä, 
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• täyttyy Pyhällä Hengellä ja nousee rakkaudessa, ilmestyk-
sen voimassa ja uskossa, 
 

• kääntyy ja alkaa ajatella toisin, 
 

• vapautuu demonisaatiosta, traumaattisuudesta, epäus-
kosta, epätoivosta ja kuoleman ajatuksista, 
 

• saa voiman antautua lisää Jeesukselle ja Pyhälle Hengelle 
ja 
 

• vastaanottaa uuden elämän ja Jeesuksen läsnäolo hänen 
elämässään lisääntyy. 

 
Profeetallisessa palvelutehtävässä palvelevan tulee ennen kaik-
kea pitää huoli siitä, ettei palvelija suosi mitään valhetta, petosta 
tai kompromissia elämässään. Profetialla on niin voimakas ja tär-
keä vaikutus Jumalan valtakunnassa, että Jumala haluaa sen vä-
littyvän puhtaasti jokaiselle ihmiselle. Joka rakastaa totuutta sa-
latuimpaan saakka ja rakastaa viipyä Jumalan kirkkauden koske-
tuksessa, hän puhdistuu ja kykenee välittämään Jumalan lahjoja 
ja siunauksia seurakunnalle yhä enemmän ja suuremmassa kirk-
kaudessa. 
 
2. Tess. 2:11-12: Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, 
niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole us-
koneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.  
 
Jeesus valmistaa täyttymyksen ajan herätykseen palvelijansa Py-
hän Hengen tulessa upottamisen kautta. Jokainen tulee mene-
mään ahtaan portin kautta ja puhdistumaan vääryydestä. Tämän 
puhdistumisen kautta syntyy uusi apostolinen voitelu ja auktori-
teetti.  
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Pyhän Hengen tuli nostaa esiin palvelijoita, jotka eivät elä men-
neisyyden lankeemuksissa, vaan tuovat esiin täydellisen ja suu-
ren ilosanoman Jeesuksen valtaherruudesta. Sinäkin olet tällai-
sessa kutsussa. Jeesus kutsuu ja valmistaa sinua maailmanhisto-
rian ainutlaatuisimpaan voiteluun ja palvelutehtävään, joka on 
puhdistetun ja pyhitetyn seurakunnan ylös ottaminen Jeesuksen 
kirkkauden yhteyteen.  
 
Jeesus asuu sinussa Pyhässä Hengessä ja Hän itse puhuu sinulle. 
Olet Hänen omansa ja sinä kuulet Hänen äänensä omassa sydä-
messäsi sisäisen todistuksen kautta. 
 
Joh. 10:27-30: Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, 
ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät 
ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun Isäni, joka on 
heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä 
minun Isäni kädestä. Minä ja Isä olemme yhtä (po. YKSI)." 
 
Jumalan ilmoituksen kuulemiseen liittyy aina vastuu. Se tarkoit-
taa sanan tutkimista sydämessään ja kirjoitettuun Sanaan verra-
ten. Kun sana on tutkittu, sen vastaanottajalla on oma vastuu 
sen toteuttamisessa. Kun vastaanottaja uskossa ojentautuu saa-
dun sanan mukaan, Herra tulee toimimaan ja vahvistamaan an-
tamansa sanan. 
 
Monet uskovat, että profetia toteuttaa itse itsensä. He kuunte-
levat sanan ja jäävät sitten keinutuoliin haaveilemaan ja odotta-
maan, että eiköhän Herra kohta hoida asiat kuntoon, kun kerran 
niin lupasi profetiassa. Tämä ajattelutapa on suuri petos ja on 
johtanut monta uskovaa masennukseen ja epäonnistumiseen. Ir-
tisanoudu nyt kiireesti tällaisesta ja nouse todelliseen aikuisuu-
teen ja miehuuteen Herrassa. 
 
1. Tess. 5:19-22: Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halvek-
suko, mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on; karttakaa kaiken-
laista pahaa.  
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Kun saat Pyhän Hengen vaikuttaman profetian, talleta se mie-
leesi ja kirjoita vielä muistiin. Tutki sitä rukoillen Jumalan Sanan 

valossa. Pidä se, mikä on hyvää. 
Ojenna sydämesi uskossa sen 
pysyvän todistuksen mukaan, 
jonka Pyhä Henki sinulle vahvis-
taa Sanan ja ilmestyksen perus-
teella.  
 
Rukoile, miten valmistaudut 
omissa käytännön valinnoissasi 
toimimaan profetian osoitta-
massa suunnassa. Opi tunte-
maan jokaisen valinnan ja pää-
töksen kohdalla Pyhän Hengen 
sisäinen todistus ja toimi sen 
mukaan profetioista huolimatta. 

Älä jätä elämäsi vastuuta koskaan 
profetian varaan, vaan elä ja toimi vastuullisesti Jeesuksen 
kanssa yhteistyössä. 
 
Tavallinen profetia ei toteuta itse itseään, vaan se on Jumalan 
avaama mahdollisuuksien ovi. Tämä ovi avautuu sen mukaan, 
kuinka vastaanottaja toimii Herran kanssa sanan saatuaan. Ju-
mala tulee toimimaan yhteistyössä kanssasi profetian sanan mu-
kaisesti, mutta Hän odottaa sinun sydämesi kuuliaisuutta ja us-
koa toimiakseen asioissasi. 
 
Profetia voi avata uusia hengellisiä näkymiä asiaan, jonka olet jo 
saanut Herralta. Profetia voi vahvistaa sellaista, jonka Herra on 
jo puhunut sisäisen todistuksen kautta. Se voi avata silmät ym-
märtämään jotain, jonka Herra on antanut, mutta joka ei ole 
vielä mennyt ns. perille. Ilmestys voi avata silmiä suuntautumaan 
alueelle, joka on jäänyt sivuun jne. 

Jeesus haluaa puhua sinulle 
tärkeät asiat suoraan si-
nulle. Ota kunnia-asiaksesi 
vastaanottaa jokainen uusi 
ilmestys ENSIKSI henkilö-
kohtaisessa hiljentymises-
säsi ja palvonnassasi suo-
raan Herralta. Vietä aikaa 
kahdenkeskisessä Herran 
läsnäolossa niin paljon, että 
Hän saa mahdollisuuden 
puhua sinulle tulevia asi-
oita. Iloitse kaikesta profeti-
oiden kautta tulevasta roh-
kaisusta ja innoituksesta, 
mitä Herra sinulle antaa! 
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SISÄLLYSLUETTELO 
 
29. Näkyjen, unien ja ilmestysten tulkitseminen 
 
Täyttymyksen ajan herätyksessä Pyhä Henki tulee vuodattamaan 
valtavan määrän uutta ilmestystä Jeesuksesta, Isästä ja Jumalan 
valtakunnasta ihmisten elämässä ja maan päällä. Ilmestyksen 
henki tulee valtaamaan seurakunnan aivan uudella tavalla. Py-
hän Hengen ilmestykset valtaavat pelastettujen sieluja läpimur-
tavalla tavalla.  
 
Jokainen pelastettu tulee saamaan henkilökohtaista ilmestystä 
ja johdatusta, jonka kautta Jeesus kutsuu etsimään selitystä Py-
hältä Hengeltä. Uuden liiton profeettojen tehtävä on johtaa ope-
tuslapsia sellaiseen Jeesuksen yhteyteen, että Jeesus saa johtaa 
heitä henkilökohtaisesti. Tämän vuoksi näyt, unet ja ilmestykset 
tulevat lisääntymään voimakkaasti. Profeetta Joel näki tämän 
uuden liiton suunnitelman: 
 
Ap.t. 2:16-18: Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta: 
'Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Hen-
keni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja 
nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös 
palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, 
ja he ennustavat.  
 
Pyhä Henki antaa näkyjä, unia, ilmestyksiä ja profetioita. Niiden 
oikea tulkitseminen on yhtä tärkeää kuin näiden ilmestysten vas-
taanottaminen. Tämä johtaa jokaisen uskovan suuntautumaan 
uudella tavalla Jeesukseen, koska ilman Häntä kukaan ei pääse 
eteenpäin. 
 
1. Tess. 5:16-24: Olkaa aina iloiset. Etsikää ja palvokaa Jumalaa lakkaamatta.  
Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa 
Jeesuksessa. Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksuko, 
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mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on; karttakaa kaikenkal-
taista pahaa. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja 
säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana 
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Hän, joka teitä kut-
suu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä.  
 
Kaiken Pyhän Hengen johdatuksen, näkyjen, ilmestysten, unien, 
profetioiden, kehotusten, julistusten ja opetusten jakamiseen ja 
niiden oikeaan tulkitsemiseen tarvitaan 
 

• oikea jumalakuva, oikea ilmestys Jeesuksesta ja Isän sy-
dämestä, 

 
• sydämen puhtaus, henkilökohtainen rakkaussuhde Juma-

laan ja Jeesuksen äänen tunnistaminen, 
 

• Jumalan valtakunnan ilmoituksen tunteminen, joka tar-
koittaa Jeesuksen ja apostolien opetuksien ja muut Py-
hän Hengen ilmoituksen tuntemista, 

, 
• särkyneen sydämen eheytyminen eli vapaus vääristä-

västä traumaattisuudesta ja demonisaatiosta, 
 

• hengen mielen ja lihan mielen erottaminen toisistaan eli 
eheytynyt sisin Pyhän Hengen johdatuksessa, 

 
• ihmissuhteiden eheys, jossa ei ole riitoja, katkeruutta, 

valheita, juoruja vaan yhteinen rakkaus, usko ja ilmestys 
sekä 

 
• uskon yhteys, jossa on mahdollisuus tutkia ja tarkentaa 

selitystä sekä erottaa ongelmia, joita itse ei ole osannut 
erottaa 
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Ilmestyksien tulkitsemiseen kannattaa paneutua nöyryydellä. 
Saamasi ilmoituksen vastaanottamisen ja toteuttamisen vastuu 
on vain sinulla. Siksi Pyhä Henki on sinussa. Hän johtaa sinut ym-
märtämään kaiken, mitä sinun tulee ymmärtää. Mutta sinä jou-
dut ponnistelemaan, jotta saavutat sellaisen hengen ja sanan 

tuntemuksen, että sinun on 
helppo erottaa jyvät akanoista. 
 
Jumala on kaikkivaltias, eikä Hän 
ole uudessa liitossa riippuvainen 
”profeetoista”. Pyhä Henki pys-
tyy puhumaan sinulle kaikkien 
luonnollisten aistiesi kautta ja 
opettaa sinulle ratkaisevan tär-
keitä totuuksia tilannekohtai-
sesti ja äärimmäisen nopeasti. 
Sinä voit tuntea Pyhän Hengen 
ilmoitusta näkö-, kuulo-, maku-, 

haju- ja tuntoaisteillasi. Kun Py-
hän Hengen tuli puhdistaa sielusi, kaikki aistisi ja hengellinen 
kompassisi kalibroituvat erottamaan oikein. 
 
Room. 12:1-3: Jumalan laupeuden kautta kehotan siis teitä, veljet, anta-
maan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi, toimelliseen 
jumalanpalvelukseen. Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, 
vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne ja vakuuttuak-
seen siitä, mikä on Jumalan hyvä ja otollinen ja täydellinen tahto. Sillä sen 
mielisuosion kautta, joka on minulle annettu, kehotan jokaista, joka on jou-
kossanne, olemaan ajattelematta itsestään enempää kuin tulee ajatella, 
vaan sen sijaan ajatella terveen mielen mukaan (sofroneo) – sillä tavalla 
kuin Jumala on kullekin jakanut uskoa.   
 
Tärkein aistisi on Pyhän Hengen sisäinen todistus. Sinulla on si-
säinen kompassi, jonka tarkoitus on johtaa sinua oikeaa tietä 
eteenpäin. Jotta kompassisi olisi kalibroitu oikein, sinun tulee 
puhdistaa sielusi demonisaatiosta ja traumaattisuudesta. Sinun 

Ylpeydestä ja traumaatti-
sesta suuruuden tavoitte-
lusta luopuminen on välttä-
mätöntä. Jos uskovan sisim-
mässä on pimeyden vääriä 
motivaatioita, väärät profe-
tiat tarttuvat niihin. Sielun-
vihollinen näkee, missä on 
heikkoja kohtia ja alkaa in-
spiroida epävakaata ”pro-
feettaa” puhumaan eksy-
tystä sellaisille, jotka ovat 
alttiita sellaiselle. 
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tulee tuntea riittävästi kirjoituksia, jotta sinulla on Jumalan val-
takunnan raamit, joiden sisällä Jumala toimii myös sinun kans-
sasi. Paavalin opetus mielen uudistamisesta on avain kaikkien il-
mestysten oikeaan tulkitsemiseen. 
 
Lihan kuolettaminen johtaa hengelliseen erotuskykyyn. Hengen 
mieli on Jumalasta tuleva elämä mutta lihan mieli on lihan kautta 
tuleva kuolema. Pyhän Hengen johdatukseen ja tulessa upotta-
miseen antautuminen vapauttaa jokaiselle uskovalle Pyhän Hen-
gen sisäisen todistuksen. Pyhä Henki johtaa meitä uudistumaan 
mieleltämme kohti Jeesuksen Voidellun muotoa. Tässä proses-

sissa me opimme tutkimaan ja 
vakuuttumaan syvällisesti siitä, 
mitä on Jumalan hyvä, otollinen 
ja täydellinen tahto. 
 
Kun sisäisen ihmisesi on ehey-
tetty Isän rakkaudessa, elämäsi 
on tyydytetty. Sinulla ei ole enää 
traumaattisia ja valheellisia hin-
kuja tai katkeruuden juuria. Sinä 
elät rauhasta käsin ja tutkit Py-
hän Hengen ilmestykset rau-
hasta käsin. Silloin sinä erotat 

mikä on Jumalan hyvä, otollinen ja täydellinen tahto. Silloin Ju-
mala voi puhua sinulle suuria asioita, koska sinä tartut niihin us-
kossa etkä uskonnollisessa kunnianhimossa. 
 
Monilla ihmisillä on vilkas mielikuvitus ja he näkevät koko ajan 
joitain kuvia. Tällainen vaikutus tulee sielusta. Jumalan ilmoitus 
ei ole sillisalaatti tai sirpalekokoelma. Jumala puhuu syviä ja vä-
keviä hengen totuuksia, joihin pelastetun uskon tulee kiinnittyä. 
Jos sinä näet tällaisia sirpalenäkyjä, pidättäydy niiden esittelemi-
sestä. Sellaiset vain hämmentävät vastaanottajaa ja muita läsnä 

Vanhassa liitossa näkyjen ja 
unien selittäminen oli erityi-
nen ”näkijän” lahja. Uu-
dessa liitossa jokainen Py-
hän Hengen tulessa upo-
tettu on suurempi kuin ku-
kaan vanha liiton profeetta. 
Jokainen Jeesukseen uskova 
on ”näkijä”, sillä Pyhän Hen-
gen ilmestystieto puhuu hä-
nelle jatkuvasti uutta ilmoi-
tusta ja johdatusta. 
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olevia. Antaudu Pyhän Hengen parannettavaksi ja etsi todellista 
profeetallista voitelua. 
 
Pyhän Hengen antamien näkyjen, unien ja ilmestysten selittämi-
nen on helppoa. Siihen ei tarvita mitään unien selittämisen kir-
joja tai opetussarjoja. Jumala ei anna meille arvoituksia vaan 
kirkkautensa ilmoitusta.  
 
Pyhä Henki antaa ilmestyksen ja antaa siihen selityksen, kun il-
mestyksen saanut alkaa tutkia sitä kirjoitusten ja ilmestystiedon 
valossa. Hylkää kaikki valheet siitä, että Jeesus johtaisi sinua il-
mestysten kautta johonkin labyrinttiin, josta vain jokin ”voideltu 
näkijä” johtaisi sinut ulos. Pyhä Henki on sinussa ja Hän tulee joh-
tamaan, opettamaan ja neuvomaan sinut kaikkeen totuuteen. 
Sinun tulee vain viettää riittävästi aikaa Hänen kanssaan, niin 
kaikki avautuu ja selkenee. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 

 
30. Parantuminen ilmestyksen hengessä 
 
Pyhä Henki johtaa sinut elämään, vastaanottaman ja palvele-
maan Jumalan kirkkauden läsnäolossa. Sinun tarvitsee vain an-
tautua Hänen inspiraationsa johdatukseen. Antaudu rakkauteen 
ja anna Pyhän Hengen viisauden johtaa sinut Isän kirkkauden pil-
ven alle. Silloin kaikki sielusi ahdistus / hämmennys väistyy ja Ju-
malan kirkkaus laskeutuu. 

 
Pyhän Hengen läsnäolossa ilmestystieto virtaa sinuun. Sinä näet 
kaiken selkeästi ja valheet sekä epäusko väistyvät. Sinä näet Jee-
suksen valmistaman reitin tavoittelemaasi ratkaisuun. Sinä suos-
tut etsimään omassa elämässäsi kaikkea tarvittavaa muutosta, 
puhdistumista, uskonvarustusta, Pyhän Hengen voitelua lisää, 
jotta saavutat Jeesuksen kanssa tavoittelemasi ratkaisun.  
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Sinä antaudut sydämessäsi Jeesukselle. Tunnustat, tuomitset ja 
hylkäät sydämessäsi ja julistamalla kaiken ”lihan tekoihin” antau-
tumisen. Sinä annat sielusi tietoisesti henkesi, Jeesuksen ja Ju-
malan valtakunnan järjestykseen ja asetat vapaan tahtosi yhteis-
työhön Pyhän Hengen kanssa. 

 
Sinä etsit syvenevää ja vahvistuvaa Pyhän Hengen yhteyttä, vir-
taa, inspiraatiota ja Jeesuksen tulta. Sinä vietät aikaa suuntautu-
neena Pyhään Henkeen ja koet jatkuvia kirkkauden läpimurtoja 
sielussasi. Sinä astut uuteen ilmestykseen, uskoon, rakkauteen ja 
voimaan. 

 
Pyhä Henki paljastaa sinulle Jumalan uusia suunnitelmia, sen 
mukaan, kun vahvistut vastaanottamaan. Sinä luotat täydelli-
sesti, että Pyhä Henki tulee antamaan sinulle ratkaisun, avun, va-
pautumisen, parantumisen, rauhan ja ilon sekä uskon varmuu-
den. Sinä viivyt Pyhän Hengen läsnäolossa niin kauan, että Hänen 
valmistamansa ratkaisu ja muutos on laskeutunut elämääsi. 

 
Room. 8:26-27: Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me 
emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta 
Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. 
Mutta sydäntään tutkiva tietää hengessään, mikä Hengen mieli on, sillä 
Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. 
 
Uuden liiton rukouselämääsi on herkkä rakkaussuhde Jeesuksen 
ja Isän kanssa jatkuvassa Pyhän Hengen tulessa upottamisessa. 
Sinä antaudut lisää Jeesukselle, hylkäät tämän maailman painos-
tukset, sielun häirinnän yhä kauemmaksi ja suuntaudut Jeesuk-
seen ja Pyhän Hengen inspiraatioon. 
 
1. Joh. 2:15-17: Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa 
on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus 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 te-
kee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti.  
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Pyhän Hengen läsnäolossa sinä rauhoitat sielusi ja suuntaat aja-
tuksesi ja tietoisuutesi Jeesukseen. Sinä elät tiedostettua ja tie-
dostamatonta rakkauden ja palvonnan yhteyttä Jeesukseen. 
Olet kytketty Jumalan uskoon kaikessa hengellisessä harjoituk-
sessasi.  
 
Palvelutilanteissa sinä etsiydyt ensin Jeesuksen ja Pyhän Hengen 
läsnäoloon. Tiedostat jatkuvasti olevasi Jeesuksessa ja suuntau-

dut Pyhän Hengen kautta Jeesuk-
sen todellisuuteen, pelastustyön 
toteutumiseen Hänen valtaher-
ruutensa alaisuudessa.  
 
Sinä olet antautunut ja sulautu-
nut Hänen auktoriteettiinsa Ju-
malan uskossa ja sinulla on auk-
toriteetti anoa, käskeä ja vas-
taanottaa Pyhän Hengen johda-
tuksen mukaan. Sinä katsot kaik-

kea Jumalan valtaistuimen mukaan. Olet vapaa luonnollisen ajat-
telusi, olosuhteittesi ja pimeyden voimien rajoituksista. Elät, pal-
vot, anot, vastaanotat ja julistat Ilmestyksen Hengessä ja Juma-
lan uskossa Jumalan Isän sydämen kaikkivaltiuden mukaan. 

 
Pyhän Hengen tulessa sinä elät ja hallitset Jeesuksen pelastus-
työn sisällä ja toteutat sitä palveltaviesi elämässä. Hengellisen 
harjoituksen kautta sinussa nousee Jeesuksen minuus. Pyhän 
Hengen voimassa sinä tulet tekemään Jeesuksen tekoja Jumalan 
valtakunnan ilmestymiseksi ja Isän kirkkauden kiitokseksi. 
 
Pyhän Hengen tulessa sinä siirryt Jumalan rakkauden lain alle. 
Sinä vapaudut uskonnollisesta orjuudesta ja luonnollisen ihmi-
sen orjuudesta. Jumalan pojan minuus hallitsee sinua ja sinä siir-
ryt yliluonnolliseen yltäkylläisyyteen ja elämäsi täyttymykseen. 

 

Antaudu jatkuvaan ja syve-
nevään Pyhän Hengen tu-
lessa upottamiseen. Elämäsi 
puhdistuu, henkesi vahvis-
tuu, sielusi sulautuu yhä li-
sää Jeesuksen todellisuu-
teen. Sinä siirryt yhä enem-
män Jeesuksen hengellisen 
valtakunnan todellisuuteen. 
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Joh. 15:7: Jos te pysytte minussa (= Pyhän Hengen virrassa) ja minun sanani 
(=opetukseni ja suunnitelmani) pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tah-
dotte, ja te saatte sen. 
 
Sinua odottaa Jeesuksen kirkkaudessa vapautettu elämä, jossa 
sinä saat Isän sydämellä anoa mitä ikinä tahdot ja Isä antaa sen 
sinulle. Sen ohella Isä tulee antamaan sinulle siunauksia ja rik-
kauksia, joita et ole unelmoinutkaan. Nämä rikkaudet tulevat Ju-
malan valtakunnasta eikä tästä maailmasta. 
 
Matt. 6:33. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa (PYHÄN HENGEN 
TULTA) ja hänen vanhurskauttansa (JEESUKSEN MUOTOA), niin myös kaikki 
tämä teille lisätään (prostiteemi = lisätä) sen ohessa. 
 
Parantumisen alueella Pyhä Henki antaa valtavaa apua sairauk-
sien olemuksen, juurien ja Jeesuksen parantavan kosketuksen il-
maisemisessa. Tiedon ja viisauden sanat herättävät uskoa ja an-
tavat täsmäaseita parantumisen vastaanottamiseksi. Ilmestyk-
sen henki paljastaa sielun traumoissa ja fyysisessä ruumiissa ole-
vien sairauksien juuria ja aiheuttajia. Pyhä Henki antaa viisauden 
terveisiin elämäntapoihin, jotta pysyisimme terveinä. Pyhän 
Hengen kautta virtaava parantava voitelu vapauttaa pimeyden 
vallasta, vahvistaa hengen ja parantaa sielun ja fyysisen ruumiin. 
 
Pyhän Hengen voima on rajaton. Hengellinen maailma on todel-
lisempi ja johtaa näkyvää maailmaa. Jeesuksen pelastustyön 
kautta luonnollisen ja hengellisen välinen raja on murrettu ja 
Pyhä Henki pystyy tunkeutumaan ihmisen luonnolliseen elä-
mään ja luonnollinen ihminen pystyy siirtymään Pyhän Hengen 
kautta hengelliseen ulottuvuuteen. Tämä tekee mahdolliseksi ih-
misen parantua sekä  
 

• luonnollisessa ulottuvuudessa vaikuttavan parantavan 
voitelun kautta esimerkiksi kätten päälle panemisen 
kautta että 
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• ilmestyksen hengen ulottuvuudessa näyssä, unessa, il-
mestyksessä Jeesuksen tai Jumalan palvelijoiden koske-
tuksen kautta. 

 
Älä pidä tätä mitenkään erikoisena. Jumalan kanssa kaikki on 
mahdollista. Meidän tarvitsee vain avautua ilmestyksen hengen 
vaikutukseen lisää. Ilmestyksen hengen kautta tapahtuva palve-
lutyö ja hengen ulottuvuudessa liikkuminen on täysin ”normaa-
lia” Jumalan valtakunnan elämää.  
 
Jumalan hengellinen maailma on kaiken luomakunnan olemas-
saolon ja pystyssä pysymisen perustus. Pyhä Henki voi viedä si-
nutkin ilmestyksen hengen voimalla palvelemaan ja paranta-
maan sairaita missä päin maailmaa tahansa. Tällaisia todistuksia 
on paljon jo nyt. Tämä ulottuvuus tulee kasvamaan voimakkaasti 
täyttymyksen ajan herätyksessä. 
 
Eräs tunnettu julistaja oli julistusmatkalla jossain Lähi-Idässä. Hä-
nelle tuli erittäin paha selkäongelma, johon hän etsi apua Juma-
lalta. Kipu ja vaiva ei ollut hellittääkseen, mutta julistaja anoi us-

kossa. Sitten eräänä yönä hän 
näki ilmestyksen, jossa hänelle 
tuntematon mies tuli rukoile-
maan hänen puolestaan unessa. 
Mies laittoi kätensä hänen sel-
känsä alueelle ja käski selkää 
tulla terveeksi. Sitten näky päät-
tyi ja julistaja koki selkänsä pa-
rantuneen. 
 
Pyhä Henki alkoi puhua julista-
jalle tästä tapahtumasta ja julis-

taja vakuuttui, että hänen unessa 
näkemänsä mies oli todellinen ihminen. Hän alkoi etsiä tätä 
miestä. Lopulta Pyhä Henki johti hänet syrjäiselle seudulle siinä 

Ilmestyksen hengen vaiku-
tus ei ole vain tieto tai ym-
märryksen avartaminen. Il-
mestyksen henki sulauttaa 
Jeesuksen todellisuuteen, 
jossa sinä näet niin kuin Jee-
sus näkee, tunnet niin kuin 
Jeesus tuntee sekä toimit 
niin kuin Jeesus toimii. Olet 
sulautunut Häneen ja palve-
let Hänen kanssaan kirkkau-
den pilvessä. 
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maassa, jossa hän oli vierailemassa. Siellä hän tapasi lähes erak-
kona elävän miehen. Mies kertoi uskovansa Jeesukseen. Hän oli 
elänyt eristettynä ihmisistä, mutta oli rukoillut, että saisi palvella 
edes yhtä ihmistä ennen kuin hän kuolee.  
 
Mies sanoi julistajalle, että eräänä yönä hän joutui ilmestyksen 
hengen valtaan. Hän näki tässä ilmestyksessä miehen, jolla oli 
pahat selkäkivut. Jeesus vei ilmestyksessä hänet rukoilemaan tä-
män miehen puolesta ja käski häntä julistamaan terveyden. Sit-
ten hänen näkynsä loppui. Julistaja kertoi oman ilmestyksessä 
parantumisensa ja miehet totesivat, että he olivat kohdanneet 
ilmestyksen hengessä. 
 
Yli kymmenen vuotta sitten Pyhän Hengen ja Jeesuksen läsnäolo 
tuli ylleni keskellä päivää, kun olin hiljentymässä. Tässä ilmestyk-
sessä eteeni tuli ihminen, jonka tunsin. Ylläni oli Pyhän Hengen 

tuli ja Jeesuksen kirkkauden auk-
toriteetti. En voinut kuin sulau-
tua siihen, mitä ilmestyksen 
henki näytti minulle.  
 
Tässä ilmestyksessä näin tämän 
henkilön ryömivän sileällä alus-
talla ja pyrkivän kohti valokeilaa. 
Hän oli äärimmäisen heikossa 
voimassa ja katsoi minuun sy-
västi kutsuvalla tavalla: ”Voitko 

auttaa minua?” Jeesuksen kirk-
kaus oli ylläni ja näin, kuinka tämä ihminen muuttui välillä pie-
neksi lapseksi, sitten isommaksi ja välillä aikuiseksi.  
 
Kaiken yllä oli Jumalan Isän ääretön rakkauden voima, joka sai 
kaiken aikaan. Ilmestyksen hengen auktoriteetti oli niin voima-
kas, etten voinut kuin hengessäni ja sielussani yhtyä siihen, mitä 
näin. Jeesuksen voimaa ja auktoriteettia mikään ei rajoittanut 

Ilmestyksen hengessä sinä 
olet täysin mukana, mielesi 
yhtyy siihen, mitä hengessä 
näet. Mutta voima, jonka 
vaikutuksessa olet, tulee ko-
konaan Jeesuksesta. Et voi 
kuin sulautua siihen, mitä 
Pyhä Henki näyttää. Jeesus 
tempaa sinut omaan vaiku-
tukseensa, jossa Hän tarvit-
see ja siunaa sinua.  
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eikä hidastanut. Kaikki tapahtui helposti juuri niin kuin Jeesus 
tahtoi vaikuttaa. Jeesus osoitti siinä ilmestyksessä, että Hän tu-
lee asettamaan tämän ihmisen elämän ennalleen ja johtamaan 
hänet Jumalan kirkkauden läsnäoloon. Jeesus kutsui minut pal-
velemaan tätä henkilöä tämän tapahtumiseksi. 
 
Noin viisi vuotta sitten minulla oli pitkittynyt flunssa, joka salaka-
valasti johti keuhkoputken tulehdukseen. Olin jo vuosikymme-
nien ajan omistanut uskossa auktoriteetin flunssan ylitse ja ko-
kenut useita kertoja flunssan väistymisen myös hengitysteistä. 
Tämä keuhkoputken tulehdus oli sitkeää laatua. En hetkeäkään 
miettinyt pitäisikö mennä lääkäriin, vaan julistin Jeesuksen ni-
messä täyttä parantumista ja keuhkoputken tulehduksen kukis-
tumista.  
 
Tulehdus aiheutti jatkuvaa liman kehittymistä ja yskimistä yötä 
päivää. Viidennen päivän aamuna noin 4:00 - 6:30 olin saanut 
parin kolmen tunnin unen. Yhtäkkiä havahduin, kun hengessäni 
ja sielussani leimahti suuri kirkkaus. Kirkkaudessa näin kultaisin 
kirjaimin kirjoitettuna ”OLET PARANNETTU!” Samassa julistin 
hengessäni ja jossain sielun havahtumisen tilassa salaman nope-
asti ”OLEN PARANNETTU!”. Tunsin kuinka Pyhän Hengen voima 
virtasi hengitysteiden alueella. Sitten jatkoin unta ja heräsin noin 
9:30 täysin parannettuna keuhkoputken tulehduksesta. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
31. Olet täysin riippuvainen Pyhästä Hengestä 
 
Nuorena uskovana sinä ajattelit, että Pyhä Henki on hyvä apu si-
nun luonnollisen elämäsi toteuttamisessa. Pyhä Hengen kautta 
sinä saat uutta "karismaa" elämääsi ja ratkaisuja ongelmatilan-
teisiin. Saatoit ajatella, että Pyhä Henki on niin kuin "äidin pikku 
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apulainen". Tämä on uskonnollista harhaa. Jeesuksen vastaanot-
taminen johtaa sinut 100 % riippuvuuteen Pyhästä Hengestä, jos 
olet kuuliainen sille kutsulle, minkä Jeesus antaa henkeesi. 
 
Elämäsi pelastus on luonnollisen ihmisesi kuolettaminen ja hen-
gellisen ihmisen nouseminen hallitsemaan elämääsi. Sen kautta 
sinä tulet kaiken pimeyden voittajaksi ja elämäsi todellinen tar-
koitus ilmestyy. Pyhä Henki on sinussa hallitakseen sinua. Hän 
tekee sen äärimmäisellä herkkyydellä, huomaavaisuudella, kär-
sivällisyydellä ja viisaudella. 
 
Käänny ja ajattele toisin suhteessasi Pyhään Henkeen. Pyhä 

Henki ei ole tullut orjuuttamaan 
sinua vaan sulautumaan sinuun, 
jotta sinusta tulisi se, mitä Jee-
sus on tarkoittanut. Pyhä Henki 
kuljettaa sinua tarkoituksiin ja 
tehtäviin, jotka ylenpalttisesti 
tyydyttävät ja täyttävät elämäsi 
janon ja kaipaukset. 
 
Pyhä Henki on täynnä ilmestys-
tietoa, Jumalan rakkautta ja Ju-
malan uskoa sinua varten. Hän 
avaa sinulle rajattomat Jeesuk-
sen ilmestymisen mahdollisuu-
det jokaisessa kosketuksessaan. 

Hän tietää mitkä ovat esteesi ja ongelmasi sekä miten sinä voitat 
ne Hänen kanssaan. Hän johtaa sinut nopeinta ja helpointa tietä 
Jumalan valtakuntaan. 
 
Toivottavasti olet tullut umpikujaan oman tahdon tiellä kulkemi-
sessa. Silloin sinä antaudut Jeesukselle ja tulet riippuvaiseksi Hä-
nestä Pyhän Hengen voitelussa. Silloin elämäsi muuttuu ja sinä 
saavutat elämäsi todellista tarkoitusta. Pyhä Henki voitelee sinut 

Älä pelkää tai epäröi tulla 
täysin riippuvaiseksi Py-
hästä Hengestä! Kaikki Ju-
malan valtakunnassa ta-
pahtuu Pyhän Hengen vai-
kutuksesta. Ilman Pyhän 
Hengen vaikutusta ei ole Ju-
malan valtakuntaa tässä 
maailmassa. Pyhä Henki on 
sinun turvapaikkasi, linnoi-
tuksesi, elämäsi pelastus 
kaikissa olosuhteissa. Pyhä 
Henki johtaa myös enkeleitä 
palvelemaan sinua tarpeen 
mukaan. 
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kaikilla alueilla, joilla olet Hänestä riippuvainen. Sinä sulaudut 
Jeesuksen auktoriteettiin ja saat tehdä Hänen kanssaan voimalli-
sia tekoja. Pyhä Henki on täydellinen voimasi lähde, uskosi ja il-
mestyksesi lähde, johdatuksesi ja neuvonantajasi. 

 
Sinun osuutesi on tiedostaa Pyhän Hengen johdatus / ilmoitus ja 
kytkeytyä sisäisessä ihmisessä tähän. Ilmestyksen Henki kytkee 
sinut Jumalan uskoon ja antaa sinulle inspiraation ja voiman ju-
listaa näkyvään maailmaan kaikkea, mitä Pyhä Henki vapauttaa 
sinut julistamaan. Sinun ei tarvitse tietää miten Hän sen tekee. 
Sinun tarvitsee vain tietää, mitä Hän johtaa sinut julistamaan ja 
toteuttamaan omalla kohdallasi. 

 
Jos Hesekiel sai vanhassa liitossa osallistua Ilmestyksen Hengessä 
Jumalan suunnitelman toteuttamiseen, niin paljoa enemmän me 
voimme nyt uudessa liitossa tavoitella Herran kirkkautta niin, 
että me pääsemme toimimaan Jeesuksen kanssa Ilmestyksen 
Hengen maailmassa. 

 
Hes. 37:1-14: Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut pois (luonnollisesta 
maailmasta) Herran hengessä ja laski minut keskelle laaksoa (ilmestyksen 
maailmassa). Ja se oli täynnä luita. Ja hän kuljetti minua ympäri niitten 
ohitse; ja katso, niitä oli hyvin paljon laakson kamaralla, ja katso, ne olivat 
hyvin kuivia. Niin hän sanoi minulle: "Ihmislapsi, voivatkohan nämä luut 
tulla eläviksi?" Mutta minä sanoin: "Herra, Herra, sinä sen tiedät". Niin hän 
sanoi minulle: "Julista Pyhän Hengen virrassa näille luille ja sano niille: Kui-
vat luut, kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra, Herra näille luille: Katso, 
minä annan tulla teihin hengen, ja te tulette eläviksi. Minä panen teihin jän-
teet, kasvatan teihin lihan, vedän yllenne nahan ja annan teihin hengen, ja 
te tulette eläviksi. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra."  
 
Minä julistin Pyhän Hengen virrassa, niinkuin minua oli käsketty. Ja kävi hu-
mahdus, kun minä julistin Pyhän Hengen virrassa; ja katso, kuului kolina, ja 
luut lähenivät toisiaan, luu luutansa. Minä näin, ja katso: niihin tulivat jän-
teet ja kasvoi liha, ja päälle vetäytyi niihin nahka; mutta henkeä niissä ei ol-
lut. Niin hän sanoi minulle: "julista Pyhän Hengen virrassa hengestä, julista 
Pyhän Hengen virrassa, ihmislapsi, ja sano Hengelle: Näin sanoo Herra, 
Herra: Tule, henki, neljästä tuulesta ja puhalla näihin surmattuihin, että ne 
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tulisivat eläviksi."  
 
Minä julistin Pyhän Hengen virrassa, niinkuin hän oli minua käskenyt, ja nii-
hin tuli henki, ja ne tulivat eläviksi ja nousivat ylös jaloillensa: ylen määrin 
suuri joukko. Ja hän sanoi minulle: "Ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin 
heimo. Katso, he sanovat: 'Meidän luumme ovat kuivettuneet, toivomme on 
mennyttä, me olemme hukassa'. Sen tähden julista Pyhän Hengen virrassa 
ja sano heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä avaan teidän hautanne 
ja nostan teidät, minun kansani, ylös haudoistanne ja vien teidät Israelin 
maahan. Ja siitä te tulette tietämään, että minä olen Herra, kun minä avaan 
teidän hautanne ja nostan teidät, minun kansani, ylös haudoistanne. Ja 
minä annan teihin henkeni, niin että te tulette eläviksi, ja sijoitan teidät 
omaan maahanne. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra: minä olen 
puhunut, ja minä sen teen, sanoo Herra."  
 
Pyhän Hengen voitelussa sinä näet minuutesi Jeesukseen ja Hä-
nen auktoriteettiinsa / suunnitelmaansa liitettynä. Näkyvä maa-
ilma tai pimeys ei rajoita sinua vaan Jeesus on ainoa rajoite si-
nulle. Jeesuksessa rajat ovat korkealla. ”Kaikki on mahdollista 
sille, joka uskoo niin kuin Jumala uskoo!" 
 
Pyhän Hengen voitelussa sinä koet / tiedostat / olet vakuuttunut 
/ elät todeksi elämäsi Jeesuksessa. Tunnet sisäisen ihmisesi Hä-
nen yhteydessään. Sinä näet niin kuin Hän näkee, uskot niin kuin 
Hän uskoo, puhut niin kuin Hän puhuu ja toimit niin kuin Hän toi-
mii.  
 
Jeesukseen sulautuneena sinä ohitat kaikki rajoitukset ja esteet, 
mitkä tulevat luonnollisessa ympäristössä tai demonien häirin-
nästä. Pyhän Hengen voitelussa sinä sulaudut Jeesuksen auktori-
teettiin. Sinä olet Hänen edustajansa, Hänen sydämensä, ajatuk-
sensa, äänensä, kätensä ja elämänsä. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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32. Ilmestyksen henki paljastaa pellossa olevan aarteen 
 
Kun Jeesus tuli maailmaan Ihmisen Poikana, Hän tuli Jumalan 
kirkkaudesta ja täynnä Pyhää Henkeä ja tulta. Hän tuli julista-
maan taivasta kaatopaikan keskelle. Hän tuli villiruohoa kasva-
valle pellolle, johon Isä oli kätkenyt kallisarvoisimman aarteensa. 
Ihminen oli uponnut pimeyden, lihan ja kuoleman hallitsemaan 
peltoon. Mutta tähän pimeyden valtaan joutuneeseen ihmiseen 
Isä oli kätkenyt jo hänen luomisessaan uuden suunnitelman, 
jonka Jeesus tulee nostamaan esiin. 

 
Matt. 13:44: Taivasten valtakunta (maan päällä) on peltoon kätketyn aar-
teen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki; ja siitä iloissaan hän meni ja myi 
kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. 
 
Jeesus näkee tämän aarteen jokaisessa ihmisessä, koska Hänellä 
on Isän rakkaus. Hän antaa sinulle myös Isän rakkauden ja ilmes-

tyksen hengen, jotta voit nähdä 
”pellossa olevan aarteen”. Jee-
sus tarvitsee sinua tämän aar-
teen nostamiseksi esiin synnin 
hallitsemasta pellosta. Hän tar-
vitsee koko seurakunnan, joka 
näkee ilmestyksen hengessä Ju-
malan suunnitelman maailmassa 
olevissa ihmisissä. Tämä aarre 
on nostettavissa esiin Jeesuksen 
pelastustyön vastaanottamisen, 
uudestisyntymisen ja Pyhällä 
Hengellä täyttymisen kautta. 
Sinä olit Isän silmissä peltoon 
kätketty aarre ennen pelastu-

mistasi. Nyt sinä olet Isän rakas-
tettu poika / tytär, joka on Jeesuksen kanssa nostamassa esiin 
peltoon kätkettyjä aarteita. 

Jeesus Voideltuna Ihmisen 
Poikana tuli kaatopaikan 
keskelle. Maailma ja ihmi-
set olivat pimeyden val-
lassa. Jeesus Voideltuna oli 
Isän yhteydessä ja sai Isältä 
rakkautta, uskoa, iloa, nä-
kyä ja voimaa opettaa, julis-
taa, parantaa sairaita, va-
pauttaa riivattuja. Syntiä ja 
pimeyttä oli valtavasti, 
mutta Pyhän Hengen voite-
lussa Hän palveli Jumalan 
uskossa. Hän toteutti Isän 
suunnitelmaa katsomatta 
luonnollisiin olosuhteisiin. 
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Kaiken tämän maailman ahdistuksen ja painostuksen keskellä 
Jeesus sai Isältä rakkautta, uskoa, iloa, näkyä ja voimaa kasvattaa 
pimeydessä vaeltavia opetuslapsia kohti sitä kirkkautta, jonka isä 
oli kutsunut. Jeesus säilytti Jumalan uskon, vanhurskauden, rau-
han, ilon ja vapauden ja Pyhän Hengen voitelun tämän kaatopai-
kan keskellä. Jeesus eli Isän sydämen kirkkaudessa: uskossa, voi-
massa, rakkaudessa ja ilmestyksessä. Ilmestyksen henki näytti 
Hänelle, mitä Isä tahtoi tehdä Hänen kanssaan ja kauttaan. 

 
Jeesus eli ja palveli Jumalan Isän rakkaudessa, Jumalan uskossa, 
suojassa, huolenpidossa, voimassa, viisaudessa, vaikutuksessa. 
Hänellä ei ollut omaa suunnitelmaa vaan Hän toteutti Isän 
kanssa Isän suunnitelmaa Isästä tulevassa voimassa ja viisau-
dessa. Jeesus oli vapaa kaikista ihmisten murheista ja oman sie-
lun pähkäilyistä. Hän etsi ensin Jumalan valtakuntaa ja Hänen 

vanhurskauttaan ja uskoi, että Isä 
lisää kaiken muun tämän ohella 
Hänelle. Isän rakkaudessa Hän 
näki pellossa olevan aarteen ja 
teki kaiken mitä tarvittiin sen 
esille nostamiseksi. 
 
Ilmestyksen Hengen valtava to-
dellisuus on siinä, että kaikki, 
mitä Jeesus näyttää ihmisille il-
mestyksen hengessä, on valmis-
tettu omistettavaksi ja toteutet-

tavaksi tässä maailmassa. Hinta 
on maksettu ja esteet murrettu. Tarvitaan vain uskossa ojentau-
tumista, omistamista ja toteuttamista. Jeesus tarvitsee ihmisiä 
työtovereikseen omistamaan ja julistamaan Hänen siunauksiaan 
Taivaasta maan päälle. 
 

Ilmestyksen Hengessä sinä 
näet kaiken Jeesuksen pe-
lastustyön kautta. Sinä näet 
ne aarteet, mitkä on kät-
ketty tähän maailmaan: Ju-
malan luomat ihmiset, jotka 
ovat oikeutetut kuulemaan 
suuren ilosanoman hallituk-
sen vaihdoksesta. Sinä näet 
ihmisissä Jumalan suunni-
telman, riippumatta sen ih-
misen lähtökohdista. 
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Matt. 13:45-46: Vielä taivasten valtakunta (maan päällä) on kuin kauppias, 
joka etsi kalliita helmiä, ja löydettyään yhden kallisarvoisen helmen hän 
meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen. 
 
Jumalalla on vain yksi kallis helmi, joka on kadonnut – Hänen luo-
mansa ihmiset. Kaiken muun Jumala voi luoda uudeksi, mutta 
Hänen luomansa ihmiset, enkelit ja taivaalliset olennot ovat ikui-
sia. Jumalan Isän syväkiintymys on jokaisesta Hänen luomaansa 
ihmistä kohtaan loppumaton. Isän rakkaus ei voinut jättää lunas-
tamatta tätä aarretta. Isä oli valmis luopumaan kaikesta saadak-
seen ostaa peltoon kätketyn aarteen ja kallisarvoisen helmen 
omakseen. 
 
Ilmestyksen hengen näköalassa sinäkin näet tämän maailman 
kaatopaikan peltona, johon on kätketty äärimmäisen arvoka-
saarre. Sinä näet Isälle äärimmäisen kallisarvoiset ihmissielut, 

joille on valmistettu Jumalan 
kirkkauden suunnitelma pojaksi 
/ tyttäreksi otettuina. 
 
Pyhän Hengen voitelu sinuakin 
varten on paljon suurempi kuin 
olet ajatellut. Hylkää nyt kaikki 
alamittainen ajattelu mahdolli-
suuksistasi Jumalan valtakun-
nassa. Jeesuksessa mikään ei 
riipu sinun luonnollisista lähtö-
kohdistasi, vaan kaikki riippuu 

Hänen uudesta luomistyöstään ja sinun janostasi / antautumi-
sestasi siihen. Pyhä Henki sinussa on äärettömän voimakas, mo-
niulotteinen, kaikkivaltias ja kaikki hallitseva. Antaudu vain Py-
hän Hengen tuleen, niin ihmeitä alkaa tapahtua elämässäsi. 

 

Nyt Jeesuksen kautta Isä 
kutsuu suuren joukon ihmi-
siä pojikseen ja tyttärikseen 
osallisiksi kirkkaudestaan. 
Pyhän Hengen kautta Hän 
sinetöi Jeesuksen vastaan-
ottaneet kirkkautensa yh-
teyteen. Hän jakaa Pyhän 
Hengen kautta kirkkaut-
taan, katoamatonta elä-
määnsä, suunnitelmiaan ja 
tehtäviään sinullekin. 
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Kaikki uskon elämäsi askeleet tähtäävät suureen muutokseen ja 
uuteen luomistyöhön ”kirkkaudesta kirkkauteen ja voimasta voi-
maan”. Sinä kuljet elävää tietä kohti Jeesuksen muotoa. Pyhä 
Henki johtaa sinut Jeesuksen tuntemiseen monien vaiheitten 
kautta, joita ovat 
 

• uudestisyntyminen, 
• Pyhällä Hengellä täyttyminen ja kielillä puhuminen, 
• Pyhän Hengen inspiraatiossa julistaminen, 
• Pyhän Hengen lahjojen jakamisessa palveleminen, 
• unien, näkyjen ja ilmestyksien vastaanottaminen, 
• Pyhän Hengen pilven alla viipyminen, 
• riivaajien ulos ajaminen, sairaitten parantaminen, 
• sydämeltään särkyneitten eheyttäminen ja uudistami-

nen, 
• Pyhän Hengen tulen vuodattaminen, 
• ilmestyksen hengen valtaan joutuminen, 
• siirtyminen luonnollisesta ulottuvuudesta Jeesuksen 

hengelliseen ulottuvuuteen, 
• vierailut Taivaassa sekä Jeesuksen kohtaamiset Hänen 

kirkkaudessaan, 
• hengelliset siirtymiset Pyhän Hengen voimassa sekä 
• fyysiset siirtymiset Pyhän Hengen voimassa. 

 
Kaikissa näissä vaiheissa ilmestyksen henki valtaa elämääsi lisää. 
Olet matkalla kohti hienoa päämäärää. Avaa nyt sydämesi ja 
anna Jeesuksen tehdä sinussa kaikki ihmeellinen uusi luomistyö. 
Sinä olet kutsuttu ja valmistettu näihin siunauksiin. Isä on mää-
rännyt ne sinulle Jeesuksessa.  
 
Sinusta välittyy kuulijoillesi sama voitelu ja ilmestys, jota sinä ju-
listat. Kun julistat ilmestyksen hengessä, Pyhä Henki laskeutuu 
kuulijoittesi ylle ja varustaa heitä ilmestyksen hengellä. Kysymys 
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ei ole vain ilmestystiedosta, vaan itse ilmestyksen henkeen kiin-
nittymisestä. Pyhä Henki sinussa ja sinun ylläsi johtaa ihmisiä 
Jeesuksen syvenevään kohtaamiseen ja tuntemiseen. 
 
Joh. 16:13-15: Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät 
kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan 
minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa (anangello 
= julistaa uudelleen). Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omas-
tani ja julistaa teille. Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sen tähden minä sa-
noin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa (anangello = julistaa uudel-
leen) teille.  
 
Jeesus kutsuu sinua näkemään ja nostamaan esiin Hänen kans-
saan peltoon kätkettyjä aarteita ja Jumalan helmiä. Sinä tulet en-
sin käymään uuden luomistyön lävitse Pyhässä Hengessä. Sitten 
Jeesus voitelee sinut julistamaan, opettamaan ja palvelemaan 
sitä, mitä olet itse vastaanottanut. Jeesus voitelee sinut todel-
liseksi aarteen etsijäksi ja helmen kalastajaksi Pyhän Hengen tu-
lessa.  

 
SISÄLLYSLUETTELO 

 
33. Ilmestyksen henki läpäisee koko persoonallisuutesi 
 
Jumalan tavoite meissä ei ole Aadamin kaltainen ulkoinen yhteys 
Jumalan kirkkauteen sielun voimien kautta. Jumalan tavoite 
meissä on, että Hänen kirkkautensa sulautuu meihin Hänen sisäi-
sen läsnäolonsa kautta ja synnyttää astian ylösnousemusruumii-
seen pukemista varten. 
 
Jumalan kirkkaus tulee läpäisemään ihmisen koko persoonalli-
suuden ylösnousemuksessa. Silloin Jumala Isä pukee Taivaaseen 
korotetun seurakuntansa uudella jumaluutensa kirkkaudella ja 
voimalla. Sen jälkeen Jeesukseen sulautuneet pelastetut tulevat 
toteuttamaan taivaallisia tehtäviä meille nyt tuntemattomassa 
voimassa, auktoriteetissa ja kirkkaudessa. 
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Täällä maailmassa tämä kirkkauteen pukeminen alkaa sillä, että 
Jeesuksen ilmestyksen henki valaisee pelastettujen hengen, sie-
lun ja ruumiin. Ilmestyksen henki avaa tien Pyhän Hengen syvem-
mälle kosketukselle ja Jumalan katoamattoman voiman vaikutuk-
seen.  
 
1. Kor. 15:53-54: Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamatto-
muuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. 
Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuole-
vainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kir-
joitettu: "Kuolema on nielty ja voitto saatu".  
 
Kun ihminen sulautuu Jeesukseen Kirkkauden Herrana, se tar-
koittaa toista ylösnousemusta. Täällä maailmassa meille on jo ta-
pahtunut pienimuotoinen ylösnousemus uudestisyntymisessä. 

Taivaaseen siirtyminen luonnolli-
sen kuoleman jälkeen ei ole ylös-
nousemus eikä ”katoamatto-
muuteen pukeutuminen”. Tai-
vaaseen siirtyminen on uuteen 
kasvuympäristöön siirtyminen. 
Hengellinen kasvu jatkuu Tai-
vaassa. Tämän taivaallisen kas-
vatustyön päämääränä on Jee-
suksen kirkkaudella pukeminen 
eli ylösnousemus. 
 
Pyhässä Hengessä upottamisen 
päämäärä on tehdä pelastetusta 
elämää tuova henki Isän rakkau-

den yhteydessä. Luonnollisen elämän ja ajattelun tulee luovuttaa 
valta-asemansa ja hengen hallitseman elämän tulee nousta joh-
tamaan elämää. Pyhän Hengen alueella on suuri määrä erilaisia 
kanavia ja vaikutuksia, joiden harjoittamisen kautta ilmestyksen 
Henki läpäisee lisää persoonallisuuttasi. 

Taivaalliseen kirkkauteen 
pukeutuminen tapahtuu il-
mestyksen henkeen sulautu-
misessa täällä maailmassa. 
Jeesus kytkee henkesi ja sie-
lusi jo täällä maailmassa 
Hänen kirkkauteensa. Tämä 
tapahtuu Pyhän Hengen tu-
lessa upottamisessa. Si-
nussa tapahtuu uusi luomis-
työ, jossa sisäinen ihmisesi 
tulee Jeesuksen todellisuu-
den valtaamaksi. Tietoisuut-
tasi tulee johtamaan ilmes-
tyksen henki. 
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Jumalan valtaherruus on sinun sisäisessä ihmisessäsi, joten kaikki 
ilmestyksen hengen maailma toimii henkesi ja sielusi sisimmän 
kautta. Jokaisen vaikutusalueen vahvistaminen lisää Ilmestyksen 
Hengen voimaa sinussa. Jeesus haluaa saavuttaa sinut kokonaan 
ja läpäistä koko elämäsi Hänen läsnäolollaan. Hän haluaa synnyt-
tää sinuun elävän veden lähteen, josta elävän veden virrat virtaa-
vat sinusta voimakkaasti ulospäin. Elävän veden virran vapautta-
miseksi Pyhä Henki muuttaa sinut Jeesuksen ilmestymisen asu-
mukseksi: 

 
• Sisäinen todistus laskeutuu jatkuvasti henkeesi. Sielusi tu-

lee tästä tietoiseksi ja sinä astut Jeesuksen ja Hänen suun-
nitelmiensa sisäiseen tuntemiseen Pyhän Hengen voite-
lussa. 
 

• Hengellinen erottaminen tulee ehdottomaksi, salaman-
nopeaksi ja sulautuu Pyhän Hengen auktoriteettiin. Sinä 
tunnistat ja erotat hyvän ja pahan, hengen ja sielun, lihan 
inspiraation ja Hengen inspiraation, sekä Pyhän Hengen 
ilmestystiedon ja demonisen harhautuksen toisistaan.  

 
• Sisäinen ihmisesi vahvistuu ja laajenee erottamaan ja vas-

taanottamaan Pyhän Hengen ilmoitusta kaikkien aistiesi 
kautta. Sinä saat tuntemuksia, sinä näet, kuulet, tunnet, 
haistat ja maistat Pyhän Hengen ilmoitusta ja ymmärrät 
sen tarkoituksen 
 

• Pyhän Hengen näyt, unet, ilmestykset, Jeesuksen kohtaa-
miset, taivasvierailut, siirtymiset, enkelinäyt tulevat nor-
maaliksi elämäksesi. Sinä tarvitset näitä jatkuvasti sillä 
Jeesus siirtää sinut intensiiviseen ja väkevään palvelutyö-
hön. Jumalan valtakunnan elämä ja palvelutyö syrjäyttää 
luonnollisen elämäsi. 
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• Jeesus johtaa sinut Pyhän Hengen voitelemaan palvelu-
työhön julistamaan, opettamaan ja tuomaan ilmi Hänen 
valtaherruuttaan demonisaation, sairauksien, kirousten 
ja muu pimeyden ylitse.  

 
• Pyhä Henki johtaa sinut henkilökohtaiseen palvontaan ja 

rakkaussuhteeseen Jeesuksen kanssa. Jeesus tulee ilmes-
tymään sinulle Pyhän Hengen pilvessä yhä voimakkaam-
min ja puhumaan sinulle uutta elämää, uusia suunnitel-
mia ja tehtäviä. 
 

• ilmestyksen henki siirtää sisäistä tietoisuuttasi ja suun-
tautumistasi yhä lähemmäksi Jeesusta. Ilmestyksen maa-
ilmasta tulee väkevämpi kuin näkyvä maailma. Jumalan 
maailma tulee vetämään sinut puoleensa. 
 

• Ilmestyksen hengessä alat tuntea lisääntyvästi hengelli-
sen maailman kirkkautta, keveyttä, helppoutta yhä use-
ammin ja voimakkaammin. Sinä luovutat sielusi kontrol-
lia pois yhä enemmän ja luotat Pyhän Hengen ohjauk-
seen, suojaan ja vaikutukseen. 

 
• Ilmestyksen henki siirtää sinut yhä syvemmin Pyhän Hen-

gen ja Jeesuksen hallitsemaan tilaan, jossa tietoisuus 
luonnollisesta ulottuvuudesta on kokonaan hävinnyt. 
Sinä siirryt palvelemaan hengen kautta toisissa maantie-
teellisissä olosuhteissa. 
 

• Jeesus, taivaalliset enkeli ja pyhät ilmestyvät sinulle lisää. 
Sinun henkesi ja uskosi vahvistuvat Jeesuksen hengelli-
sen todellisuuden tuntemisessa. Jeesus valmistaa sinua 
tämän prosessin kautta taivaalliseen ylösottoon.  

 
Tee ilmestyksen hengessä elämisestä todellinen suuntautumi-
sesi. Ilmestyksen henki puhuu sinulle yötä päivää sen mukaan, 
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kuinka sinä antaudut ja virityt Pyhän Hengen läsnäoloon päivit-
täin. Mitä enemmän sielusi on suuntautunut henkeesi, sitä 
enemmän sinä kuulet, vastaanotat ja elät ilmestyksen hengen 
vaikutuksessa.  

SISÄLLYSLUETTELO 

34. Ylistys ja palvonta kirkkauden pilvessä

The Golden Candlestick palvelutyö Kaliforniassa (noin 1940-
1970) oli tiennäyttäjä lopun ajan seurakunnalle. Tämä ryhmä 
as-tui "tulevan maailman ajan" voimien vaikutukseen 
antautumalla kokosydämiseen ylistykseen ja palvontaan 
henkilökohtaisessa elämässään ja kokoontumissaan.  

Jeesus kysyi Frances Metcalfelta: "Mitä jos ylistäisit ja palvoisit 
sydämessäsi yötä päivää ja joka päivä?" Frances otti tämän kut-

sun vastaan ja alkoi valmistaa sy-
däntään tällaiseen tilaan. Hän 
ymmärsi, ettei ollut suorittami-
sesta kysymys vaan syvän rak-
kaussuhteen motivoimasta yh-
teydestä ja kunnioituksesta. Jat-
kuvan ylistyksen pyrkimys johti 
hänet vapautumiseen ja puhdis-
tumiseen, jonka jälkeen Jeesus 
avasi ainutlaatuisen ilmestyksen 
hengen maailman ja palvelutyön 
siinä ulottuvuudessa. 

Ehyt ylistys nousee sydämestä, 
joka on vapaa itsekeskeisyy-
destä, tuomiosta, häpeästä, kat-

keruudesta, kielteisyydestä, pelosta ja muusta pimeydestä. Kes-
keneräisyyden tilassa ylistykseen ponnisteleminen puhdistaa ja 

Ylistys ja palvonta on pelas-
tetun voimakkain osoitus 
rakkaussuhteesta, kunnioi-
tuksesta ja uskosta Jeesuk-
seen ja Isään. Tämän kautta 
Pyhä Henki toteuttaa si-
säistä puhdistusta, antaa il-
mestystä Jeesuksesta, vah-
vistaa uskoa ja Isän rakkau-
den kokemista. Ylistys avaa 
Taivaan portin ja Jeesuksen 
todellisuuden, jossa Jeesus 
vuodattaa parantumisia, 
vapautumisia, uutta luomis-
työtä ja ihmeitä sekä voima-
tekoja. 
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parantaa sydäntäsi, vahvistaa Hengen hedelmiä sielussasi, pa-
rantaa sairauksiasi, opettaa sinua, antaa uutta ilmestystä sekä 
nostaa minuutesi Jeesuksen kaltaisuuteen. 

 
Ylistys ja palvonta tuovat yllesi Pyhän Hengen ja silloin pimeyden 
voimat joutuvat ilmaisemaan itsensä. Jos koet ongelmia vapau-
tumisen alueella, ryhdy ylistämään ja palvomaan henkesi aukto-
riteetissa ja voimassa niin Jeesus tulee vapauttamaan sinua yli-
luonnollisella tavalla. Pyhä Henki laskeutuu ja sinä saat uskon 
auktoriteettia ja kestävyyttä ylistyksen jatkamiseen, vaikka lihasi 
ja siinä asuvat demonit panevat vastaan. 
 
Ylistys on lihallisen ja traumaattisen elämäsi uhraamista Pyhän 
Hengen tulen kulutettavaksi. Sinä ylistät henkesi kehotuksen, 
kuuliaisuuden ja uskon mukaan, etkä tutki mitä mieltä sielusi 

traumat ja pimeys ovat. Jossain 
vaiheessa hengellistä kasvuasi 
huomaat, kuinka Pyhä Henki 
tempaa sinut ajoittain ylistyk-
seen, jota et voi lopettaa. Tämä 
manifestaatio voi olla Jeesuksen 
ilmestymiseksi ihmisille ympäril-
läsi tai sitten itsellesi. 
 
Kun olet saavuttanut läpimur-
ron ylistyksessä, siitä tulee luon-

nollinen harjoitus jokapäiväi-
sessä elämässäsi. Herran ylistys on sinun sydämessäsi ja huulil-
lasi 24/7.  Sinä et kiitä Jumalaa enää lain kautta tai opettaaksesi 
sieluasi Jumalan valtakunnan elämän tapaan. Sinä kiität Jumalaa 
siksi että näet Hänen kirkkautensa. Ylistyksesi nousee puhtaasta 
sydämestä, jolla on syväkiintymyssuhde Jeesukseen. Ylistyksen 
ja palvonnan henki valtaa sisäisen ihmisesi ja sinä elät Jeesuksen 
kirkkauden kosketuksessa. 
 

Pyhä Henki on johdattanut 
sinut sisäisen parantumisen 
prosessiin, jotta kirkkaus 
täyttäisi sinut. Jokainen lä-
pimurtosi ylistyksen alu-
eella kuolettaa lihaasi ja va-
pauttaa henkeäsi. Koet yhä 
suurempaa hengen voimaa 
ja olet yhä vapaampi ylistä-
mään ja palvomaan Herraa 
ympäristöstäsi riippumatta. 
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Pyhä Henki puhdistaa ylistystäsi harjoituksen kautta. Sinä ylistät 
Herraa Jumalan Poikana, Pelastajanasi, Parantajanasi, Vapautta-
janasi, Kuninkaanasi ja Elämäsi Lähteenä ja päämääränä. Sinä et 
yritä "ostaa" mitään ylistykselläsi. Sinä ylistät, koska näet Hänen 
ihanuutensa, kirkkautensa, rakkautensa, kaikkivaltiutensa. Sinä 
näet ja koet, että Hän on sinussa ja sinä Hänessä. 
 
Sinä keskityt intensiiviseen ylistykseen ja suuntaat sen Jeesuk-
seen. Et katsele kuinka muut ylistävät tai ihmettele mitä muut 
sanovat, kun ylistät. Sinä katsot peittämättömin kasvoin Jeesusta 
ja Hän kohtaa sinua ja muuttaa sinua kirkkautensa kaltaiseksi. 
Sinä ylistät antaumuksella / koko sydämesi voimalla. Mekaani-
nen, uskonnollinen, esittävä ja suorittava ylistys ei johda syvem-
pään Pyhän Hengen laskeutumiseen ja Jeesuksen ilmestymiseen. 
 
Sinä ylistät Herraa, koska tiedät että Hän on valmistanut sinulle 
kaiken. Hänen haavojensa kautta olet parannettu, Hänen ve-
rensä kautta sinulla on pääsy Pyhän Hengen voimaan, Pyhän 

Hengen voimassa sinulla on vapau-
tuminen, parantuminen, uusi 
luomistyö, menestys ja uusi 
elämä. 
 
Kun Jeesuksen kirkkaus hallitsee 
sisintäsi, sinä et voi olla ylistä-
mättä jatkuvasti hengessäsi. 
Olet jatkuvasti Jeesuksen val-
taistuimen edessä ja näet Jee-
suksen kirkkauden. Olet Pyhän 

Hengen voitelun kautta asetettu 
taivaallisiin. Et voi olla ylistämättä ja kiittämättä Jeesusta, koska 
näet Hänen valtasuuruutensa sydämesi silmin koko ajan kaiken 

Ylistäessäsi osoitat rakkaut-
tasi Hänelle. Sinä avaat si-
simpäsi kaikki alueet Hänen 
rakkautensa läsnäolossa. 
Kaipaat Häntä, sulaudut 
Häneen, pysyt Hänessä, su-
laudut Hänen auktoriteet-
tiinsa ja voimaansa. Jeesus 
ottaa sinut syliinsä ja sinä 
otat Jeesuksen syliisi. 
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näkyvän yläpuolella. Sinä näet 
Jeesuksen valtaherrauden, 
omistat Jumalan uskossa ratkai-
suja Häneltä ja välität Jeesuk-
sen valtaherrauden siirtymistä 
näkyvään maailman Jumalan 
uskon kautta. 
 
Kaiken palvelutyösi elämässäsi 
tulee olla ylistystä ja palvontaa 
Jumalalle. Sinä teet kaiken rak-
kaudesta Häneen ja antaaksesi 
kunnian Hänelle. Palvontasi on 
suudellen kumartua palvomaan 
Jeesusta ja Isää rakkaudessa, 
nöyryydessä ja kuuliaisuudessa. 

Silloin Jeesuksen muoto laskeutuu elämääsi, demonit pakene-
vat, sairautesi parantuvat, kirouksesi murtuvat ja Isän rakkauden 
ylenpalttisen siunaukset vapautuvat. Pyhän Hengen tuli upottaa 
ja sulauttaa sinut Jeesuksen kirkkauteen. 
 
Joh. 4:23-24: "…Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset palvojat suudellen 
kumartuen palvovat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia palvojia 
myös Isä tahtoo. Jumala on Henki; ja jotka häntä palvovat, niiden tulee pal-
voa hengessä ja totuudessa."  
 
Kun Pyhä Henki näyttää sinulle Jeesuksen kirkkauden, kaikkival-
tiuden, pelastussuunnitelman ja sen toteutumisen, sinä näet to-
tuuden. Jumala kehottaa meitä ylistämään ja palvomaan Häntä, 
että Hän voisi silloin vapauttaa sielumme pimeyden orjuudesta 
ja vastaanottaa Jeesuksen koko kirkkauden. 
 
1. Tess. 5:16-18: Olkaa aina iloiset. Rukoilkaa lakkaamatta. Antakaa kiitosta 
Jumalalle kaikessa. Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin 
nähden Kristuksessa Jeesuksessa. 
 

Ylistys / palvonta on Pyhän 
Hengen temppelisi tärkein 
harjoitus. Tässä palvelu-
työssä sinä palvelet Juma-
laa, uutta luomustasi ja uu-
distuvaa seurakuntaa. Ylis-
tys ja palvonta on oleelli-
sesti rakkauden, kunnian ja 
kiitoksen antamista Juma-
lalle. Samalla se johtaa si-
nun sielusi puhdistumiseen, 
vapautumiseen ja henkesi 
nousemiseen. Sinun ylistyk-
sesi ja palvontasi palvelee 
uuden luomuksesi nouse-
mista Jeesuksen kirkkautta 
kohti. 
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Mitä enemmän sinä ylistät ja palvot Jumalaa, sitä vapaammaksi 
sinä tulet tämän maailman painostuksista. Sinä elät yhä enem-
män taivaallisissa näyissä ja tehtävissä. Käy siis iloiten ja kiittäen 
ahtaan portin lävitse! Kirkkaus ja vapaus odottaa toisella puo-
lella. Jeesus on valmistanut sinulle läpimurron ja Pyhä Henki joh-
taa sinut siihen. 
 
Palvonta vahvistaa sinua Jumalan rakkaudessa, ilmestystiedossa 
ja Jumalan uskossa. Sinä elät Taivaassa mutta olet suorittamassa 
täällä Jeesuksen tarkoittamaa Olet siirtynyt luonnollisen trau-
maattisen ja epäuskoisen mielen orjuudesta Pyhän Hengen auk-
toriteetin alle. 
 
Sinä elät ja palvelet Jumalan valtaistuimen edessä. Olet elämäsi 
ja Jeesuksen ilmestymisen täyttymyksen ajassa. Olet siirtynyt 

vaikerruksesta Jumalan kiittämi-
seen, ylistämiseen ja palvomi-
seen Hengessä ja totuudessa. 
 
Jumalan päämäärä ei ole vain, 
että toteutamme ylistystä Hä-
nelle. Hän haluaa, että meissä 
personoituu ylistys ja palvonta. 
Hän haluaa, että meissä asuu 
Herran ylistys ruumiillisessa 
muodossa maan päällä. Ylistys ja 

palvonta tulee meidän ominai-
suudeksemme ja omaisuudeksemme. Ylistyksen ja palvonnan 
henki hallitsee elämäämme. Tämä on meidän oikea ja täydelli-
nen asemamme. Jumalan, ihmisten ja pimeyden voimien edessä. 
 
Ihmisen korkein kutsumus ja asema maan päällä on olla Pyhän 
Hengen temppeli, jossa asuu puhtaus, rakkaus, kunnioitus, ylis-

Jumala ei opeta meitä ylis-
tämään Häntä, koska Hän 
tarvitsisi ylistystämme. Ylis-
tyksemme on uudestisynty-
neen henkemme ja sie-
lumme korkein kaipaus ja 
täyttymys. Jumala on luo-
nut meidät ylistämään 
Häntä ja siksi ylistys ja pal-
vonta on elämämme kor-
kein täyttymys.  
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tys ja palvonta Herraa kohtaan. Silloin pimeys on täysin karko-
tettu ja Jumalan valtakunta ilmestyy maan päälle. Kiitos Jeesus, 
että sinun kirkkautesi täyttää koko maailman! 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
35. Kyyhkysjoukon esiin nouseminen 
 
Jeesus nostaa esiin joukon, joka on valmistettu hengen maail-
massa toimimiseen uudessa ulottuvuudessa. Hän ilmaisi Frances 
Metcalfe nimiselle palvelijalleen (noin 1940-1970), että tulee 
aika, jolloin Hän nostaa esiin "kyyhkysjoukon", joka on niin vapaa 

alkeisvoimien orjuudesta, että se 
voi esteettömästi siirtyä hengen 
maailmaan palvelemaan ja pa-
lata takaisin luonnolliseen ym-
päristöön.  
 
Hengen maailmaan siirtymiseen 
tarvitaan sisäisen ihmisen va-
paus sielun ja lihan ruumiin or-
juudesta. Tämän vapauttamisen 
vain Pyhä Henki voi tehdä tu-
lensa kosketuksessa. Mutta Jee-
sus tarvitsee myös ihmisen ja-
non ja antautumisen tähän kas-
vatus- ja muutosprosessiin. Jos 
sinä janoat, sinäkin saat liittyä 

tähän joukkoon. Pyhä Henki an-
taa tästäkin kutsusta todistuksen jokaiselle, jolla on tämä val-
mius ja suunnitelma. 
 
Hengen maailmaan siirtymiset ovat eriasia, kuin ihmisen hen-
gessä vastaanottamat näyt ja ilmestykset. On kysymys todelli-
sesta siirtymisestä yliluonnolliseen hengen ulottuvuuteen Pyhän 

Hengen maailmaan siirty-
misessä – ekstasis tilassa – 
henki ja sielu vapautuvat 
Pyhän Hengen vaikutuk-
sessa siirtymään pois luon-
nollisesta ruumiista. Jeesus 
vaikuttaa tässä tilassa sen, 
ettei ruumis kuole, vaan on 
elää, vaikka on ikään kuin 
kuollut. Lihan ruumis tulee 
hyödyttömäksi joksikin ai-
kaa, mutta on kuitenkin val-
mis vastaanottamaan hen-
gen ja sielun takaisin ruu-
miiseen, kun henki ja sielu 
palaavat hengellisestä ulot-
tuvuudesta.  
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Hengen johtamana. Hengessä siirtymistä ja hengessä palvele-
mista johtaa Jumalan usko. Ennen kuin sinä pääset tähän maail-
maan, sinuun täytyy kasvaa usko, että tämä on todellista Jeesuk-
sessa ja että se on sinulle mahdollista.  
 
Usko hengessä siirtymisiin syntyy samalla tavalla kuin usko pa-
rantumisiin ja muihin Jeesuksen ilmestymisiin. Sinä alat tutkia 
kirjoituksia näiltä alueilta ja suunnata hengessä anomistasi näi-
den alueiden ymmärtämiseen. Sinä saat henkilökohtaista Pyhän 
Hengen opetusta ja Pyhä Henki johtaa sinun sielusi puhdistumi-
seen, jotta olet kykenevä hengen auktoriteetissa elämiseen. 
Pyhä Henki tekee työtä niin kauan, että lopulta olet varma, että 
tämä alue kuuluu sinulle. 

 
Kyyhkysjoukon tunnusmerkkejä ovat:  
 

• Jeesus rauhan ruhtinas hallitsee puhtaassa sydämessä – 
siellä on rauha Jumalan kanssa, ihmisten kanssa ja itsensä 
kanssa – riita, loukkaantuminen, ahdistus ei häiritse enää 
  

• henki hallitsee sielun ja lihan voimien ylitse – ”Kaikki, 
joita Henki / henki kuljettaa, ovat Jumalan poikia” – Jee-
suksen Voidellun kuuliaisuus ja minuus hallitsevat 
 

• Jeesuksen valtaherraus on Jumalan rauhan toteuttamista 
ja hallintaa – se tarkoittaa demonien ulos ajamista ja Ju-
malan kirkkautta / rakkautta vastustavien traumojen ja 
demonisten linnoitusten kukistamista 

 
• Jeesuksen ilmituleminen pelastetuissa tekee heistä Ju-

malan poikia – he ovat kyyhkysjoukkoa, jota Pyhä Henki 
saa johtaa rajattomasti – he ovat äärimmäisen onnellisia 
ja tyydytettyjä 
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Kyyhkysjoukko tulee palvelemaan täyttymyksen herätyksen 
edellä kävijänä. Tämä joukko on voideltu Pyhän Hengen tulessa 
julistamaan alkuperäistä, todellista ja lopullista suurta ilosano-
maa Jeesuksen valtaherruudesta ihmisten elämässä. Kyyhkys-
joukon kautta Pyhä Henki tuo ilmi Jumalan valtakunnan suuren 
ilosanoman koko kirkkaudessaan. Tapahtuu suuri uskon puhdis-
tus. Seurakunta täyttyy Jeesuksen kirkkaudella ja tulee toteutta-
maan täyttymyksen ajan suuren sadonkorjuun. Kyyhkysjoukko 
herättää, kasvattaa ja vetää mukaansa kirkkauteen jo täällä 
ajassa kaikki, jotka ottavat Jeesuksen vastaan. 
 
Pyhä Henki johtaa seurakunnan sellaiseen Jeesuksen kirkkauden 
kokemiseen ja läsnäoloon, ettei mikään luonnollinen tässä maa-
ilmassa, omassa elämässä tai mikään demoninen orjuus estä siir-
tymistä Jeesuksen hallitsemaan hengen maailmaan. 
 
2. Kor. 3:2-6: Te olette meidän kirjeemme, kirjoitettu sydämissämme, kaik-
kien ihmisten tuntema ja lukema – sillä teistä tulee ilmi Kristuksen kirjoi-
tettu sanoma (epistole) – synnytetty meidän palvelutyömme kautta – ei 
musteella kirjoitettu, vaan Elävän Jumalan Hengellä – ei kivitauluihin, vaan 
lihasydämen (pehmeän sydämen) tauluihin… 
 
Jeesus tarvitsee kyyhkysjoukon Hänen valmistamansa uuden 

kirkkauden esille tuomiseksi 
maailmassa. Jokainen herätys 
tarvitsee edelläkävijöitä. Tule-
van aikakauden olemus ja voi-
telu ovat hämmentäviä uskon-
nollisessa vankiloissa ja perin-
näissäännöissä eläville. Nämä 
ihmiset tarvitsevat nähdä, tun-
tea ja kokea tulevan aikakauden 
voimia siihen astuneitten ihmis-
ten kautta. Juuri tätä tarkoitusta 
varten Jeesus varusti aposto-

linsa ja alkuseurakunnassa. Nyt Jeesus kutsuu maailmanlaajuisen 

Jeesus ilmestyy sinulle nyt-
kin niin paljon kuin sinulla 
on uskoa ja antautumista 
kussakin hetkessä. Pyhä 
Henki kasvattaa sinua suu-
rempaan rakkauteen, ilmes-
tyksen hengen vaikutukseen 
ja vahvempaan Jumalan us-
koon. Näin sinun kykysi vas-
taanottaa kasva ja saat 
nähdä ”suurempia kuin 
nämä ovat”. 
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kyyhkysjoukon, joka toteuttaa hänen suuren ilosanomansa ja il-
mestyksensä täyttymyksen maailmassa. 
 
Seurakunnan siirtäminen kirkkauteen tapahtuu niin, että ensin 
Jeesuksen kirkkaus valtaa seurakunnan täällä maailmassa ja va-
pauttaa seurakunnan tämän maailman ja pimeyden, luonnolli-
sen lihan orjuudesta. Tämän valmistautumisprosessin kautta 
seurakunta puhdistuu, täyttyy lisää kirkkaudella ja liittyy ehyesti 
Jeesukseen, ettei vihollinen voi estää tempausta. Pyhä Henki 
vahvistaa seurakuntaa hengellisesti Isän rakkaudessa, Jumalan il-
mestyksessä, Jumalan uskossa ja rakkaussuhteessa Jeesuksen 
kanssa. Pyhän Hengen tuli tulee viipymään jatkuvasti ja poltta-
valla tavalla seurakunnan yllä.  
 
Kun Jeesuksen työ opetuslapsissaan on valmistunut, Hän murtaa 
sinetin ja paljastaa uuden voitelun ja johtaa kyyhkysjoukon uu-

teen elämään ja palvelutyöhön 
Sinetin avaamisessa Hän va-
pauttaa aivan uudenlaiset voite-
lut, jotka tulevat varustamaan 
kyyhkysjoukon.  
 
Täyttymyksen ajan voitelulla on 
yliluonnollinen tarttumiskyky ja 
leviämisen voima. Kyyhkysjou-
kon voitelu tarttuu ihmisiin no-
peasti ja vastustamattomasti. 
Pyhä Henki alkaa viedä ilmes-
tyksen hengessä Jumalan val-
taistuimelle ja profeetallisiin nä-
kyihin. Nämä vaikuttavat hen-

gellisen muutoksen ihmisessä ja 
ihminen tottuu hengelliseen maailmaan. 
 

Täyttymyksen ajan herä-
tystä edeltää Jumalan janon 
synnyttämisen aika. Pyhä 
Henki valmistaa kyyhkys-
joukkoa sinetin alla ja avaa 
tämän sinetin vasta aika-
naan. Sinetin alla tapahtuu 
Pyhän Hengen johtama Jee-
sukselle antautumisen, va-
pautumisen ja puhdistumi-
sen syväprosessi. Tässä pro-
sessissa syntyy uusi rakkau-
den ja syväkiintymyksen 
hallitsema suhde Jeesuksen 
ja Hänen opetuslapsensa 
välille. 
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Täyttymyksen ajan herätyksessä Pyhän Hengen voima tulee ylit-
tämään kaikki perinnäissäännöt ja ihmisten ennakko-oletukset 
siitä, mikä on mahdollista Jumalalle. Pyhä Henki alkaa kuljettaa 
ihmisiä ilmestyksen hengessä palvelemaan maantieteellisistä 
etäisyyksistä riippumattomasti. Tulee tapahtumaan paljon 
myöskin fyysisiä siirtymisiä, jossa pelastetut ilmestyvät palvele-
maan missä tahansa maantieteellisessä paikassa. Pelastetut 
saattavat ilmestyä monessa paikassa samanaikaisesti. Kaikki on 
mahdollista sille, joka uskoo Jeesuksen kanssa! 
 
Jeesus tulee ilmestymään jokaiselle ylös temmattavalle täällä 
maailman ajassa kasvoista kasvoihin. Tässä kohtaamisessa Jee-
sus vapauttaa omansa lopullisesti tämän maailman ja lihan or-

juudesta. Jeesus tarjoaa jokai-
selle Pyhän Hengen ja tulen voi-
telua (liquid fire). Jokainen ylös 
temmattavaan seurakuntaan 
liittyvä tulee saamaan erikoisia 
ja ennen näkemättömiä Jeesuk-
sen läsnäolon kokemuksia, Py-
hän Hengen manifestaatioita, il-
mestyksiä, näkyjä, taivasvierai-
luja ja siirtymisiä palvelemaan 
muissa maissa Hengen johta-
massa ulottuvuudessa. 
 
Pyhä Henki siirtää Jumalan poi-
kia päivittäin uuteen ilmestyk-
seen, Jeesuksen valtaistuimen 

eteen – jossa he vastaanottavat opetusta, harjoitusta, varustusta 
ja voimaa – tuovat sen alas maan päälle uutena voiteluna ja Ju-
malan valtakunnan ilmestymisenä 
 
Kyyhkysjoukko on Jeesuksen morsian, joka suuntautuu ja kiinnit-
tyy Jeesukseen. Palvelutyötä johtaa Pyhä Henki ja Isän rakkaus 

Jumalan pojat / tyttäret 
ovat vapaat liikkumaan Py-
hän Hengen voitelussa, tot-
tuneet Jeesuksen voiman 
vuodatuksiin, näkyihin, il-
mestyksiin, taivasvierailui-
hin, hengen johtamiin siirty-
misiin ruumiissa tai hen-
gessä. Pyhä Henki opettaa 
heille suoraan Jumalan val-
takunnan syvempää todelli-
suutta, jota kirjoitukset ei-
vät ilmaise. Kyyhkysjoukko 
on tottunut elämään kirk-
kaudessa ja Pyhän Hengen 
ilmestyksen sisällä. 
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hallitsee kaikkia sydämiä ja ihmisten kohtaamisia. Pyhä Henki 
siirtää kyyhkysjoukkoa palvelemaan toisissa maissa Hengen voi-
man kautta. He synnyttävät nopeasti uusia palvelutehtäviä, ku-
kistavat demonisia linnoituksia, vapauttavat Pyhän Hengen vuo-
datusta. He palaavat ja kertovat ryhmälle missä ja mitä Pyhä 
Henki johti heitä tekemään. Pyhä Henki johtaa tätä esirukouk-
sen, ylistyksen ja palvonnan kautta. 
 
Pyhä Henki siirtää lisääntyvästi pelastettuja ilmestyksen hen-
gessä Jumalan valtaherruuden todellisuuteen ja elämää muutta-
vaan voimaan. Kyyhkysjoukko on Jeesuksen opetusten ruumiil-
listuma ja ilmituleminen. Maailmassa elävät ihmiset tulevat nä-
kemään tämän ja vastaanottamaan tämän.  
 
Kyyhkysjoukko on maailmanlaajuinen joukko, joka tulee palvele-
maan kaikkialla maailmassa missä ihmisiä on. Suuret joukot us-

konnolliseen petokseen kyllästy-
neitä ihmisiä kääntyy ehyellä sy-
dämellä kyyhkysjoukkoon, koska 
he näkevät siinä Jumalan valta-
kunnan ilosanoman manifestoi-
tuneena.  
 
Jeesuksen tunnusmerkki Voidel-
tuna oli Pyhän Hengen voitelu, 
jonka kautta Isä todisti rakkau-
tensa omaa Poikaansa kohtaan. 

Pyhä Henki oli valmistanut ja Jeesus oli valmistanut itsensä vas-
taanottamaan Voidellun aseman, auktoriteetin, voitelun ja teh-
tävän. Kaikki tämä oli kätkettynä Pyhässä Hengessä.  
 
Sinunkin henkeesi vuodatetussa Pyhässä Hengessä on kätket-
tynä tämä sama siunaus. Pyhä Henki tulee Jumalasta Isästä Jee-
suksen kautta sinuun ja sisältää kaiken sen, mitä Jeesus kantoi 

Kyyhkysjoukko on käynyt 
ahtaan portin lävitse. Us-
konnollinset ja epäuskoiset 
kristityt tulevat näkemään, 
että se on mahdollista – ja 
mitkä siunaukset siitä seu-
raavat. Maailma näkee 
kyyhkysjoukossa Jeesuksen 
kutsun, lupausten täyttymi-
sen ja kirkkauden ilmesty-
misen. 
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Voideltuna Ihmisen Poikana. Siksi sinä voit elää samaa rakkaus-
suhdetta Isän kanssa ja tehdä samoja tekoja kuin Jeesus. 
 
Luuk. 3:21-23: Kun siis kaikkea kansaa kastettiin ja myöskin Jeesus oli saanut 
kasteen ja rukoili, niin tapahtui, että taivas aukeni ja Pyhä Henki laskeutui 
hänen päällensä ruumiillisessa muodossa, niinkuin kyyhkynen, ja taivaasta 
tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen mielistynyt". Ja 
hän, Jeesus, oli aloittaessaan vaikutuksensa noin kolmenkymmenen vuo-
den vanha, ja oli, niinkuin luultiin, Joosefin poika. 
 
Jumala Isä on mielistynyt sinuun samalla tavalla kuin Hän on mie-
listynyt Jeesukseen. Hän on jo uudesti synnyttänyt sinut lapsek-
seen ja on kasvattamassa sinua täysi-ikäiseksi pojaksi / tyttärek-
seen. Hän on jo sinetöinyt sinut tähän suunnitelmaan Pyhän 
Hengen sinetillä. Olet äärimmäisen yliluonnollisessa asemassa ja 
suunnitelmassa. 
 
Room. 8:16-17:23: Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me 
olemme Jumalan poikia (uios). Mutta jos olemme poikia (uios), niin olemme 
myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran 
yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. 
 
Kun todellinen Pyhän Hengen tuli ja voima laskeutuu elämääsi, 
sinäkin joudut kohtaamaan vainoa niin kuin Jeesuskin joutui. Py-
hän Hengen tuli tekee sinut sopimattomaksi uskonnolliseen 
kompromissiin ja petokseen.  
 
Ylösnousemusvoima siirtää sinut elämään ja uskoon, jota suuri 
osa ihmisistä ei ymmärrä. Mutta niin kuin Jeesuksenkin kohdalla 
ne, jotka olivat janoisia, näkivät Jeesuksessa Jumalan Voidellun, 
niin samoin sinun kohdallasi janoiset ottavat vastaan sinun pal-
velutyösi ja nousevat Pyhän Hengen voimassa voittajina elämäs-
sään 
 
Room. 8:18-23: Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset ei-
vät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luo-
makunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan poikien ilmestymistä. 
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Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle - ei omasta tahdostaan, 
vaan alistajan - kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva 
vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapau-
teen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on syn-
nytystuskissa hamaan tähän asti; eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla 
on Hengen esikoislahja (aparkee = uhrin alkaminen) – jotka omistamme 
Hengen lahjan ensihedelmiä - mekin huokaamme sisimmässämme, odot-
taen pojaksi ottamista, meidän ruumiimme täyttä lunastusta pimeyden, 
kuoleman ja katoavaisuuden vallasta. 
 
Luomakunnan vapauttaminen turmeluksen / katoavaisuuden or-
juudesta riippuu Jumalan poikien esille tulemisesta. Nyt olemme 
tämän aikakauden edessä. Pyhä Henki valmistaa Jumalan poikia 
/ tyttäriä, jotka ovat tulessa puhdistettuja ja Jumalan rakkaudella 
eheytettyjä. Jeesus kutsuu esiin joukkoa, joka on valmis suurem-
piin voimatekoihin kuin tämän ajan uskonnollinen maailma tun-
tee.  
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