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KIRKKAUDEN ILMESTYMINEN – OSA 2 

Jumalan usko 

Johdanto 

Kädessäsi oleva kirja on kirjasarjan ”KIRKKAUDEN ILMESTYMI-
NEN” toinen osa. Tämä kirja ”JUMALAN USKO” käsittelee Juma-
lan uskoa, Jumalan uskon vastaanottamista, Pyhän Hengen ja 
rakkaussuhteen merkitystä uskon elämässä sekä uutta elämää 
Jumalan uskossa ja Pyhän Hengen voimassa. Kirjasarjan muissa 
osissa käsitellään perusteellisesti kunkin otsikon mukaisia alu-
eita.  

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! 
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Kirjat ovat ladattavissa kahtena pdf-tiedostoversiona, joista toi-
nen soveltuu tietokoneella luettavaksi ja toinen puhelimella lu-
ettavaksi. 

Pdf-tiedostot ovat ladattavissa Tulta! ry:n nettisivulta tästä lin-
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Kirjasarjassa on käytetty enimmäkseen 1938 vuoden kirkkoraa-
mattua, jota on tarkennettu oikean käsityksen saamiseksi. Kään-
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JUMALAN USKO 
 
1. Uskonpuhdistuksen herätys 
 
Uuden liiton usko on Jumalasta tuleva Jumalan usko, jonka Jee-
sus vaikuttaa pelastetuissa. Jeesuksen vastaanottamisen kautta 
Pyhä Henki uudestisynnyttää henkesi ja vaikuttaa sieluusi Juma-
lan uskon. Vanhassa liitossa elettiin sielullisen uskon kautta, 
koska Pyhä Henki ei päässyt synnin ja kuoleman lain lävitse ih-
misten henkeen. Nyt uudessa liitossa meillä on Jeesuksen läsnä-
olo uudestisyntyneessä hengessä ja sen kautta myös sielu saa 
kosketuksen ja ilmestyksen Jumalan uskosta. Pyhä Henki yh-
dessä henkesi kanssa opettaa sieluasi yhtymään Jumalan us-
koon. 
 
Hebr. 11:1-3: Mutta usko (pistis) on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, 
vakuuttuminen asioista, jotka eivät näy. Sillä siinä vanhat koeteltiin. Uskon 
kautta me ymmärrämme, että maailmat on rakennettu Jumalan sanalla, 
niin että se, mikä näkyy, ei ole syntynyt näkyväisestä.  
 
Uskon olemus ihmisen sielussa on luja ja ehdoton luottamus 
hengellisiin todellisuuksiin, joita ei nähdä luonnollisilla silmillä. 
Jumala koetteli tässä suhteessa myös kaikkia vanhan liiton uskon 
sankareita. Vanhan liiton usko oli ihmisten sielullista luottamusta 
ja uskollisuutta, koska Pyhän Hengen sisäistä läsnäoloa ei voinut 
vielä olla. Pyhä Henki vaikutti vanhassa liitossa ihmisten sieluihin 
heidän ulkopuoleltaan. Jotkut Jumalalle kuuliaiset pyhät pystyi-
vät sielussaan tarttumaan Jumalan ilmoitukseen ja heistä tuli 
profeettoja. Näin tapahtui myös, kun Jeesus ensimmäisen kerran 
lähetti 12 opetuslastaan ja sen jälkeen 70 muuta julistamaan Ju-
malan valtakuntaa, ajamaan ulos riivaajia ja parantamaa sairaita. 
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Viikunapuun kuihduttamisen yhteydessä Jeesus opetti tarkem-
min, mitä uuden liiton usko on. Uuden liiton usko on sisäisen ih-
misen kiinnittymistä Jeesuksen todellisuuteen ja sen kautta liit-
tyminen Jumalaan Isään. Tässä uskon yhteydessä Jeesus antaa 
pelastetuille osuuden Jumalan uskosta. 
 
Mark. 11:22-25: Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Pitäkää omaisuutenanne, 
ominaisuutenanne Jumalan usko. Totisesti minä sanon teille: jos joku sa-
noisi tälle vuorelle: 'Kohoa ja heittäydy mereen', eikä epäilisi sydämessään, 
vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se tulisi hänelle ole-
maan. Sen tähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, us-
kokaa saaneenne, niin se on teille oleva. Ja kun te seisoen palvotte ja etsitte 
Jumalan läsnäoloa, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin tois-
tansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille an-
teeksi teidän rikkomuksenne."  
 
Jumalan usko uudessa liitossa: 
 

• On tarkoitettu meidän omaisuudeksemme tai ominai-
suudeksemme. Se ei ole jokin meille annettu irrallinen 
hengellinen kyky tai lahja. 

 
• Ilmenee sellaisena sisäisenä luottamuksena hengellisiin 

todellisuuksiin, että jo niitä anoessa ja julistaessa sinulla 
on täysi vakuuttuneisuus, että ne tulevat sinulle ole-
maan, kun sinä julistat ne näkyväksi. 

 
• On Jumalan palvomista, Hänen läsnäolonsa etsimistä, 

Hänen läsnäolossaan anomista sekä vastaanottamista. 
Pyhä Henki johtaa sinut julistamaan ja kiittämään välittö-
mästi niistä asioista, mitä olet uskossa vastaanottanut. 

 
• Toimii sinussa täydellisen anteeksiantamuksen perustuk-

sella itseäsi ja kaikkia muita ihmisiä kohtaan. Se on täy-
dellistä luottamusta Jeesuksen pelastustyöhön jokaisen 
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ihmisen hyväksi, jossa kaikki pimeys on siirrettävä pois ja 
Jeesuksen kirkkauden tulee ilmestyä. 

 
Luonnollisessa sielussasi on jo luonnollinen usko. Jeesus ei tullut 
maailmaan Voideltuna antamaan uutta luonnollista uskoa tai te-
kemään sitä täydelliseksi. Hän tuli osoittamaan millainen on Ju-
malan usko ja antamaan jokaiselle pelastetulle Jumalan uskon 
pelastuksen lahjana ja Jumalan yhteyden vaikutuksena. Jumalan 
usko Pyhän Hengen kautta sinun hengessäsi on yliluonnollinen 
pelastuksen lahja ja varustus sinulle. Pyhän Hengen ja Jumalan 
uskon kautta sinä pääset elämään Jumalan Isän yhteydessä, Hä-

nen valtaherruutensa ulottu-
vuuksissa, auktoriteetissa ja hal-
litsemaan elämässäsi Jeesuksen 
kanssa. 
 
Sielusi tulee puhdistua ja saada 
Jumalan uskosta ilmestystä niin 
paljon, että sielusi voi yhtyä hen-
kesi kautta vaikuttavaan Jumalan 
uskoon. Hengessäsi oleva Juma-

lan usko on voimaton, ellei sielusi yhdy siihen ja toimi sen mu-
kaan. Jumalan uskossa sinä yhdyt myös sielussasi Jumalan valta-
kunnan totuuksiin, Pyhän Hengen ilmestystietoon sekä Jeesuk-
sen vaikuttamaan uuteen ajattelutapaan / minuuteen Jumalan 
poikana / tyttärenä. Tähän sinä tarvitset paljon apostolista uskon 
opetusta, jotta sielusi oppii uskomaan ja ajattelemaan oikein – 
ilman epäuskon vastaväitteitä. 
 
Jumalan valtakunnan ilmoitus on hengellistä ilmestystietoa ja Ju-
malan viisautta. Luonnollinen mieli ei ymmärrä tätä ennen kuin 
Pyhä Henki opettaa häntä. Jeesus sanoi Nikodeemukselle: "Ellei 
ihminen synny uudesti ylhäältä, ei hän voi nähdä Jumalan valta-
kuntaa. Siksi jokainen kirjoitusten kääntäjä, tutkija, julistaja ja 

Jeesus Voideltuna osoitti, 
miten vanhurskas ja Pyhällä 
Hengellä täytetty ihminen 
voi elää ja palvella Jumalan 
uskossa. Jumala Isä lahjoitti 
sinullekin Jeesuksen täyden 
pelastuksen ja Jumalan us-
kon Pyhän Hengen yhteyden 
kautta. 
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opettaja tarvitsee nöyryyttä, totuuden janoa ja Pyhän Hengen il-
mestystiedon ja viisauden käsittääkseen kirjoitukset ja opettaak-
seen oikein.  
 
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 teille (Jumalan valtakunnasta) tulevat 
asiat / siunaukset hän teille julistaa uudelleen. 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.  
 

Kun ymmärryksesi saa Jumalan 
valtakunnan opetusta sinun 
henkesi vahvistaa ja tekee sen 
eläväksi. Sisäinen ihmisesi tarvit-
see sekä suoraa Pyhän Hengen 
ilmoitusta että Jumalan valta-
kunnan totuuden ilmoitusta kir-
joitetusta Sanasta – ymmärryk-
sen kautta. Jumalan valtakun-

nan kirjoitetut totuudet auttavat valheitten poistumista, totuu-
dessa lujittumista ja Pyhälle Hengelle avautumista.   
 
Jumalan valtakunta ei ole kirjoitusten varassa vaan Jeesuksen ja 
Pyhän Hengen kaikkivaltiudessa. Pyhä Henki pystyy opettamaan 
kaiken, mutta harva on siinä hengen tilassa, että pystyy vastaan-
ottamaan suoraa ilmestystietoa niin kuin Paavali.  
 

Jumalan usko tulee sinun 
henkeesi suoraan Pyhän 
Hengen ilmestyksen kautta. 
Mutta sinun sielusi tarvitsee 
paljon opetusta Jumalan val-
takunnan toiminnasta, jotta 
se voi yhtyä henkesi johta-
mana Jumalan uskoon. 
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Apostolisen herätyksen voima alkuseurakunnassa ei ollut kirjoi-
tusten varassa. Oli vain muutama profeetallinen ilmoitus Messi-
aasta. Mutta evankeliumin maailman historian muuttava voima 
virtasi apostolien henkilökohtaisen voitelun kautta. Heillä oli Py-

hän Hengen tulessa vastaan-
otettu ilmestys ja yhteys Jeesuk-
seen. Kirjoitettua sanaa on tänä 
päivänä yltä kyllin. Mutta Pyhän 
Hengen tulessa upotetuista 
apostoleista on suuri pula!  
 
Jeesuksen todellisuus tuli ilmi 
Pyhän Hengen voiman kautta 
eikä ihmisviisautta kiehtovien 

sanojen kautta. Kirjoitettu ilmoitus ei koskaan korvaa eikä ylitä 
Pyhän Hengen synnyttämää henkilökohtaista suhdetta Jeesuk-
sen kanssa. Henki on korkeampi auktoriteetissa kuin sielu, liha ja 
muut alkeisvoimat. 
 
Joh. 2:27: Mutta te, teissä pysyy se voitelu, jonka saitte Häneltä, ettekä tar-
vitse, että kuka tahansa teitä opettaisi, vaan niin kuin Hänen voitelunsa 
opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on totta eikä ole valhetta. Niin kuin 
Jeesus opetti teitä voitelunsa kautta, niin pysykää Hänessä. 
 
Jumala ei ole lakihenkinen, mutta Hän on täsmällinen. Hän tietää 
miten Hänen valtakuntansa toimii. Sielunvihollinen käyttää kaik-
kea sielun epätietoisuutta, ymmärtämättömyyttä ja epävar-
muutta synnyttääkseen huonoja raamatun käännöksiä ja sekavia 
oppeja ja käytäntöjä. Nyt on uskon puhdistamisen aika. Täytty-
myksen ajan herätys tarvitsee täydelliseksi tehdyn ilmoituksen. 

Jumalan valtakunta on van-
hurskautta, rauhaa ja iloa 
Pyhässä Hengessä. Paava-
lille Jeesus opetti evanke-
liumin suoraan ilmestyksen 
kautta. Sinä tarvitset Pyhän 
Hengen voitelemaa kirjoi-
tusten opetusta, jotta sielusi 
voi yhtyä Jumalan uskoon. 
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Kaikki sekaannus ja hämmennys 
tulee poistua. Pyhän Hengen 
tuli on palauttamassa alkuperäi-
siä kirjoitusten käännöksiä ja 
johtaa ”kaikkeen totuuteen” kir-
joitusten tulkinnassa.  
 
Seuraavat tarkennukset hengel-

lisessä sanastossasi auttavat sinua ymmärtämään paremmin Ju-
malan valtakuntaa ja Jumalan uskoa. Monet raamatun sanat 
ovat koodisanoja, joiden tarkan merkityksen kääntäminen on 
usein tarpeellista: 
 

• Jumalan sana (logos) = Jumalan suunnitelma, aivoitus, 
tarkoitus, ilmoitus, jonka Jumala tuo ilmi yksittäisesti tai 
kokonaissuunnitelmana 
 

• synti (hamartia) = Jumalasta eroon harhautuminen ja sen 
seuraukset (sairaus, kiroukset, demonisaatio, joka johtaa 
tuhoutumiseen ja kuolemaan) 

 
• synnin harjoittaminen (hamartano) = elämä pimeyden 

orjuudessa Jumalasta erossa harhautuneessa tilassa  
 

• anteeksiantamus (afesis) = Jumalasta eroon harhautumi-
nen ja sen seurausten pois siirtäminen 

 
• anteeksiantaminen (afiemi) = siirtää Jumalan uskon 

kautta pois kaikki Jumalasta eroon harhautuminen ja sen 
seuraukset  
 

• vanhurskaus = Jeesuksen kaltainen sisäisen puhdas ja oi-
keamielinen ihmisen tila, joka pystyy yhtymään ihmisen 
vajavuuden puitteissa Jumalan uskoon 

Täyttymyksen herätystä 
edeltää uskon puhdistus. 
Apostolinen usko ja Pyhän 
Hengen tuli tarvitsevat Py-
hän Hengen tulessa puhdis-
tetun ja inspiroidun opetuk-
sen. 
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• Jumalan valtakunta = Pyhän Hengen vaikuttama, toteut-

tama ja ylläpitävä Jeesuksen pelastuksen todellisuus, jota 
Jumalan uskon hallitsee 
 

• Jumalan valtakunnan ilmestyminen = Jeesuksen vastaan-
ottamisen kautta ilmestyvä Pyhän Hengen vaikutus tässä 
maailmassa ihmisten sydämissä, elämässä sekä koko luo-
makunnassa 
 

• Pyhässä Hengessä upottaminen = uudestisyntymisestä ja 
kielillä puhumisesta alkava lisääntyvä täyttyminen Py-
hällä Hengellä, jossa tapahtuu ahtaan portin läpi käymi-
nen ja syvempi Jeesukseen sulautuminen 
 

• uskon vanhurskaus = Jeesuksen vastaanottamisen kautta 
tuleva vanhurskaus, jonka Jumala määrää jokaisen Jee-
suksen vastaanottavan ylle ja sisimpään ja jota Pyhä 
Henki tulee julistamaan ja toteuttamaan 
 

• pyhitysselämä = Jeesuksen meille lahjoittamasta van-
hurskaudesta meistä ilmi tuleva oikeamielisyys, Pyhän 
Hengen voitelu, uusi elämä Jeesuksen yhteydessä sekä 
palvelutyö Pyhän Hengen voitelussa 
 

• Jumalan usko Hänessä = Jumalan itsensä omistama yli-
luonnollinen olemus, voima, kirkkaus, jonka vaikutuk-
sessa ja voimassa Hän toimii, ja josta Hän antaa pelastet-
tujen tulla osalliseksi 
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• Jumalan usko meissä = Jeesuksen meille uudestisyntymi-
sessämme meille antama osallisuus Jumalan yliluonnolli-
sesta uskosta Pyhässä Hengessä, joka vakuuttaa meidän 
henkemme ja sielumme Hänen todellisuudestaan 
 

• luonnollinen usko = Jumalan ihmiselle antama luonnolli-
sen sielun varustus, jolla ihminen selviytyy luonnollisessa 
maailmassa ilman Jumalaa 

 
• järkeisusko = Jumalasta harhautuneen orvon sielun yritys 

korvata hengen kautta tulevaa Jumalan uskoa oman sie-
lun järkeilyllä, ihmisviisaudella ja olettamuksilla 
 

• kirjoituksissa käytetty sana ”usko” (pistis) = uuden liiton 
kirjoituksissa käytetty sana Jumalan uskosta 

 
• vanhan liiton usko (emuna emuna) = lujuus, turvallisuus, 

moraalinen uskollisuus, vakaus 
 
Vanhan liiton kirjoituksissa löytyy vain kaksi jaetta, joissa suo-
raan viitataan käsitteeseen usko. Heprean kielessä sanan uskon 
sijalla käytetään sanaa uskollisuus, joka tarkoittaa sielun ominai-
suutta pysyä lujana Jumalan ohjeitten noudattamisessa. Ehdot-
toman luottamuksen olemus Pyhässä Hengessä ei voinut avau-
tua ennen Jeesuksen sovitustyötä ja Pyhän Hengen vuodatusta 
pelastettujen sieluihin.  
 
5. Moos. 32:20: Hän sanoi: 'Minä peitän heiltä kasvoni, minä katson, mikä 
heidän loppunsa on; sillä he ovat nurja suku, lapsia, joissa ei ole uskolli-
suutta (emun).  
 
Hab. 2:4: Katso, sen kansan sielu on kopea eikä ole suora; mutta vanhurskas 
on elävä uskollisuudestaan, vakaudestaan, lujuudestaan (emuna emuna).  
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Kreikan kielen sana ”pistis” (ehdoton luottamus) on avain uuden 
liiton uskon ymmärtämiseen. Vain uudestisyntyminen ja siitä 
seuraava Pyhän Hengen työ synnyttää ihmiseen Jumalan uskon. 
Tämä on ihmeellinen Jumalan rakkauden lahja ihmiselle, joka 
synnin tilassa eli kokonaan tämän ulottuvuuden ulkopuolella. Ju-
malan usko sinun hengessäsi johtaa ja kasvattaa sielusi yhty-
mään Jumalan uskoon. Silloin Jumalan usko ja sen mukaiset teot 
tulevat ilmi elämässäsi. 
 
Jumalan uskon kautta sinä olet yliluonnollisessa rakkauden, auk-
toriteetin ja ilmestystiedon yhteydessä Jeesukseen ja Isään. 
Omista, helli, vaali ja rakenna Jumalan uskoa elämässäsi niin sinä 
nouset uuteen elämään Isän lisääntyvän kirkkauden läsnäolossa! 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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2. Vapaudu uskonnollisesta petoksesta 
 
Nykypäivän kristillisyyden suurin ongelma on uskonnollinen pe-
tos. Tämä tarkoittaa sellaista uskon opetusta ja harjoitusta, jota 
yritetään käsittää ja harjoittaa sielullisella tiedolla ja jär-
keisopilla. Pyhä Henki ei vahvista voimallaan tai ihmeillään ihmis-
ten sielullisia teorioita tai pyrkimyksiä. Pyhä Henki vahvistaa vain 
Jeesuksen ja Isän inspiroimat suunnitelmat ihmisten maail-
massa.  
 

Uskonnollisen petos syntyy, kun 
kirjoituksia opetetaan järkeis-
opin ja särkyneen sydämen epä-
uskon ja sekaannuksen kautta. 
Ihmisille samalla opetetaan Jee-
suksesta, joka pelastaa, paran-
taa, vapauttaa ja tekee voimate-

koja sekä johdattaa yliluonnollisella tavalla. Kun Pyhällä Hengellä 
täyttymistä ei ole, kaikki lupaukset jäävät teoreettisiksi. Silloin 
jäljellä on vain Jeesuksen ja apostolien antaman opetuksen tul-
kitseminen kunkin julistajan oman epäuskon mukaisesti. 
 
Täyttymyksen ajan herätyksessä Jeesus tulee poistamaan uskon-
nollisen petoksen. Hän tulee puhdistamaan uskon ja palautta-
maan apostolisen uskon, voitelun ja auktoriteetin. Jeesus tulee 
voitelemaan seurakunnan uudelleen Pyhällä Hengellä ja tulella. 
Silloin ilmestyy Jumalan valtakunnan todellinen kirkkaus ja ole-
mus. Tämä tarvitaan ylös temmattavan seurakunnan valmista-
miseen. 
 
Seurakunnan mission tulee olla saman kuin Jeesuksen missio. 
Hän ilmoitti tehtäväkseen Nasaretin synagoogassa: 
 

Uskonnollinen petos rakentui 
kristillisyyteen, kun seura-
kunta laiminlöi Pyhän Hen-
gen tulessa upottamisen ja 
särkyneitten sydänten eheyt-
tämisen. 
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Luuk. 4:18-19: "Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut 
julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan 
vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut 
vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta". 
 
Tämä tehtävä on seurakunnalle mahdollista vain Pyhän Hengen 
voitelussa. Pyhä Henki itsessään on Jumalasta Isästä ja Jeesuk-
sesta tuleva Jumalan voima ja vaikutus, jonka kautta Jumalan 
valtakunta ilmestyy maan päälle. Sen kautta voitetaan sieluja 
Jeesukselle, eheytetään sydämeltään särjettyjä, ajetaan ulos rii-
vaajia ja levitetään herätyksen tulta.  
 
Jos seurakunta laiminlyö Pyhän Hengen tulessa upottamisen ju-
listuksen ja sen etsimisen, seurakunnan voitelu putoaa sielullisen 
uskon tasolle. Jumalan uskoa ei ole eikä sen todellisuutta ym-
märretä. Jumalan uskon tilalle tulee sielullinen usko, jota yrite-
tään parantaa uskonnollisella motivoinnilla ja kiihottamisella. 
Seurakunta jää kuitenkin alaikäiseen uskon tilaan, jossa evanke-
liumin räjähtävä tuli ja voima hiipuvat pieniksi kipinöiksi. Tästä 
seuraa monia suuria ongelmia seurakunnan elämässä: 
 

• pelastettujen sydämet jäävät särkyneiksi, koska sisäistä 
parantumista ja vapautumista ei toteuteta 
 

• särkyneet sydämet ovat epäuskoisia, ahdistettuja ja ky-
kenemättömiä Jumalan uskoon ja rakkauden yhteyden 
 

• traumaattisissa sydämissä olevat pimeyden voimat vas-
tustavat uskoa ja synnyttävät ristiriitoja 

 
• syntyy Pyhää Henkeä vastustava ja vierastava uskonnol-

linen ilmapiiri ja vääristynyt opetus – tästä tulee uskon-
nollisen petoksen kasvualusta 
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• järkeisusko ja uskonnollinen ulkokultaisuus korvaa Pyhän 
Hengen voimassa elämisen 

 
• opetus painottuu vanhan liiton teksteihin, koska luonnol-

linen sielu ymmärtää niitä helpommin kuin uuden liiton 
tekstejä, joiden ymmärtämiseen tarvitaan Pyhän Hengen 
ilmestystietoa 

 
• kokemusperäisestä järkeisuskosta tulee uusi linnoitus, 

joka vastustaa Pyhää Henkeä ja Jumalan valtakunnan to-
dellisuutta 

 
• tapahtuu liian vähän parantumisia ja vapautumisia, mikä 

synnyttää valheellisen kuvan Jeesuksen voimasta pelas-
taa 
 

• suuri ilosanoma pelkistyy sielujen voittamiseen, joka tie-
tysti on yksilön kannalta ratkaiseva siunaus 

 
• seurakunta menettää kyvyn ottaa kasvattavaan tur-

vaansa niitä, jotka ovat vasta uudestisyntyneet 
 

• Jumalaa etsivät nöyrät uskovat saavat sekavaa opetusta, 
jossa vanhan liiton ja uuden liiton ilmestys sekoittuvat 
toisiinsa 

 
• uskon puutteessa yritetään sielullista kiihotusta, koska 

todellista Pyhän Hengen voitelua ei ole 
 

• monet uskovat joutuvat väärien ja valheellisten profeti-
oiden takia suuriin ongelmiin ja elämän tappioihin, kun 
ovat saaneet valheellista johdatusta 
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• seurakunta näivettyy, eikä pääse eroon tämän maailman 
ruhtinaan painostuksista 

 
• maailman ihmiset katsovat heikkoudessa ja sekaannuk-

sessa elävää seurakuntaa halveksien, mistä tulee uusi 
este Jumalalle antautumiselle 

 
Ratkaisu tähän ongelmaan on apostolinen opetus, Pyhän Hen-
gen ja tulen etsimiseen sekä Jumala uskossa kasvaminen. Uskon, 
että tämä kirjasarja tuo sinullekin uutta valoa uskon elämääsi. 
Kun tutustut näihin opetuksiin, epäusko häviää sielustasi ja si-
nussa syttyy Jumalan usko. Sinä tulet parantumaan pettymyksis-
täsi ja nousemaan uudessa Pyhän Hengen voitelussa uuteen elä-
mään Jeesuksen nimessä. 
 
Monessa kohdassa esitän vakiintunutta uskonnollista tulkintaa 
tarkempia näkökulmia. Juuri sen tähden uskon, että tämä avaa 
sinullekin uutta uskon ajattelua ja uskon elämää Jumalan valta-
kunnassa. Anna Pyhän Hengen todistaa sinullekin, kuinka nämä 
asiat ovat. 
 
Uskon että tämä opetus laajentaa ilmestystäsi, vahvistaa uskoasi 
ja lisää rakkauttasi Jeesukseen. Uskosi puhdistaminen antaa si-
nulle selkeyttä ja poistaa epävarmuutta / ristiriitaisia tulkintoja 
koskien keskeisiä uskon elämän kysymyksiä. 
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Pyhä Henki todistaa sinulle, miten Jumalan valtakunta toimii ja 
johtaa sinut lisääntyvään kirkkauteen. Sinä ymmärrät Jeesusta 

yhä enemmän ja tavoittelet Ju-
malan uskoa yhä innokkaam-
min. Totuus vapauttaa sinut Ju-
malasta eroon harhautuneesta 
ajattelusta, minuudesta ja elä-
mästä. Pyhä Henki kytkee sinut 
Jumalan valtakunnan elämään ja 
sulauttaa Jumalan uskoon. Ju-
malan usko nousee sinussa hal-

litsemaan ja sinulle tulee uusi into, vapaus etsiä yhä lisää Pyhän 
Hengen tulessa upottamista. 
 
Kun tutkit tätä opetusta, sinun uskon käsityksesi selkiytyy ja sinä 
saat uuden voiman nousta siihen asemaan ja niihin oikeuksiin, 
jotka Jeesus on sinulle lunastanut. 
 
"Rakas Jeesus, antaudun sinulle ja otan Sinut vastaan elämääni 
Herranani, Kuninkaanani ja Jumalanani. Anna anteeksi Juma-
lasta pois harhautumiseni ja kaikki sen seuraukset. Hylkään kai-
ken osallisuuteni pimeyteen ja palvon vain sinua. Tule sisim-
pääni, uudestisynnytä henkeni ja anna minulle yhteys Isän Juma-
lan kanssa. Vuodata ylleni ja sisimpääni Pyhä Henki ja johdata 
minut Sinun valtakuntaasi.  
 
Rakas Jeesus, puhdista uskoni kaikesta demonisesta, uskonnolli-
sesta ja sielullisesta sekoituksesta. Jumalan usko nouskoon mi-
nussa Pyhän Hengen ja tulen voimassa. Kiitos Jeesus, että Sinä 
teet tämän!" 
 
SISÄLLYSLUETTELO 

Tämän kirjan tarkoituksena 
on opettaa todellista Juma-
lan uskoa ja vapauttaa sinut 
uskonnollisesta petoksesta. 
Kun ymmärrät, miten Juma-
lan usko toimii, sinä osaat 
tavoitella sitä ja omistaa 
sen. 
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3. Luonnollinen usko ja Jumalan usko 
 
Uuden liiton usko on Jumalan uskoa. Se on uudestisyntyneen 
hengen ja sielun yhteinen voima kiinnittyä Jeesukseen ja Isään 
Jeesuksen ja Pyhän Hengen kautta. Jumalan usko Pyhässä Hen-
gessä on Isän käden ojennus sinulle kiinnittyä Hänen valtakun-
taansa ja kirkkautensa suunnitelmaan. Oman sinapin siemenen 
kokoisen uskosi kautta sinä sulaudut Jumalan uskoon ja Jeesus 
kytkee sinut Hänen yliluonnolliseen elämäänsä ja vaikutuk-
seensa. 
 
Gal. 2:20: …ja minä elän, en enää minä, vaan Voideltu elää minussa; ja 
minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka 
on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni... 
 

Uudestisyntymisessäsi sinä olet 
saanut Jumalan uskon henkeesi 
Pyhän Hengen kautta. Uudesti-
syntyneen henkesi voima on 
Jeesuksen pelastava, parantava, 
vapauttava ja uutta luova voima 
läsnäolo ja vaikutus sinussa. Ju-
malan usko uudestisyntyneessä 
hengessäsi on yliluonnollinen Ju-
malan vaikutus ja todellisuus, 
josta sinun tulee olla kiitollinen 

joka hetki. Henkesi kautta sinulla 
on yhteys Jeesukseen, jolloin sinulla on ratkaisut, voima, viisaus, 
suojelus ja johdatus elämäsi kaikkiin tarpeisiin ja suunnitelmiin. 
Jumalan uskon voima nousee hengessäsi ja Pyhä Henki kytkee 
sinut Jumalan valtaherruuteen, voimatekoihin ja Hänen läsnä-
oloonsa. 
 

Jumalan usko sinun henges-
säsi on pelastuksen yliluon-
nollinen lahja, jonka Isä 
asetti sinuun, kun annoit 
elämäsi Jeesukselle. Tämä 
lahja tuli siemenen muo-
dossa uudestisyntyneeseen 
henkeesi. Tämä siemen kas-
vaa ja antaa sinulle voiman 
hallita koko elämääsi Jee-
suksen kanssa. 
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Ap.t. 3:16: Ja uskon kautta hänen nimeensä on hänen nimensä vahvistanut 
tämän miehen, jonka te näette ja tunnette, ja (Jumalan) usko, jonka Jeesus 
vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän 
nähtenne. 
 
Jumalan usko sisäisessä ihmisessäsi on jatkuva yhteys Jeesuk-
seen ja Isään. Henkesi on kytketty Jumalaan, josta sinuun tulee 
ehdoton luottamus niihin asioihin, mitä Pyhä Henki sinulle pu-
huu, näyttää ja todistaa sydämessäsi. Sielusi osuus on antautua 
ja yhtyä hengessäsi olevaan Jumalan uskoon. Antautuminen ja 
sulautuminen tulee sinusta ja yliluonnollinen voima Pyhästä 
Hengestä.  
 

Kaikki uuden liiton elämäsi riip-
puu sinun kyvystäsi sulautua 
hengessäsi ja sielussasi Pyhän 
Hengen vaikutukseen, joka tulee 
Isän valtaistuimelta. Siksi sinun 
tulee vahvistaa henkeäsi, puh-
distaa ja uudistaa sieluasi, jotta 

sisäinen ihmisesi saisi lisää voimaa ja kykyä kiinnittyä ja toimia 
Jeesuksen yliluonnollisen todellisuuden kanssa.  
 
Hengessäsi oleva Jumalan usko hengellisessä ihmisessäsi on yhtä 
”normaali” lahja elämässäsi kuin luonnollinen usko luonnolli-
sessa ihmisessäsi. Luonnollisen uskon kautta sinä toimit ja elät 
”normaalisti” luonnollisessa maailmassa. Jumalan uskon kautta 
sinä elät ”normaalisti” Jeesuksen yliluonnollisessa maailmassa. 
 
Luonnollisen uskon voima on tullut sinuun sinun jatkuvasta liit-
tymisestäsi luonnolliseen elämään. Ihminen, joka ei ole nähnyt 
tai kuullut lentokoneesta, ei usko, että sellainen on olemassa. 

Jumalan usko on Jumalan 
valtakunnan ajattelutapa, 
kieli, ilmaisu, rakkauden ja 
voiman ja kirkkauden aukto-
riteetti, läsnäolo ja todelli-
suus. 
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Hän voi vielä lentokoneessakin epäillä, voiko tämä nousta il-
maan. Monen mielestä tällainen luonnollinen epäusko on type-
rää. Mutta se johtuu periaatteessa tietämättömyydestä. 
 
Luonnollinen usko on siis hyvä ja tarpeellinen asia luonnollisessa 
ympäristössä. Sinä tarvitset luonnollista uskoa elääksesi ja toimi-
aksesi luonnollisessa ympäristössä. Mutta toimiaksesi Jeesuksen 
ja Pyhän Hengen kanssa Jumalan valtakunnan hengellisessä ym-
päristössä sinä tarvitset Jumalan uskon. Jumala on luonut sinut-
kin elämään ja palvelemaan sekä luonnollisessa että yliluonnolli-
sessa ympäristössä. Sinä tarvitset siis molemmat uskon ulottu-
vuudet. 
 
Luonnollinen usko on ikään kuin pienoismalli Jumalan uskosta, 
joka hallitsee koko universumia. Luonnollinen usko on osa Juma-
lan uskosta, jota Jeesuskin käytti palvellessaan Ihmisen Poikana. 
Luonnollisesta uskosta tulee ongelma uudistumattomassa sie-
lussa, jolloin sielun usko perustuu Jumalasta eroon harhautumi-
seen eli orpouteen. Nämä vaikutukset sisältävät demonisaatiota 
ja vastustavat Pyhän Hengen opettamaa Jumalan uskoa. 
 

Jumalan usko tulee hengen ja 
sielun syvenevästä liittymisestä 
Jeesukseen Pyhässä Hengessä. 
Jeesukseen uskova, joka ei ole 
nähnyt tai kuullut Jeesuksen pa-
rantavan sairaita, ei usko, että 

Jeesus voi tehdä sellaista. Hän epäilee vielä anomisen hetkellä-
kin, voiko Jeesus sen tehdä. Monen Pyhällä Hengellä voidellun 
Jumalan palvelijan mielestä tällainen epäusko on typerää. 
 
Mitä enemmän sinä olet tekemisissä Pyhän Hengen, Jeesuksen 
ja Jumalan valtakunnan ilmoituksen kanssa, sitä enemmän sinä 

Jumalan usko kasvaa sinussa 
sen mukaan, kuinka paljon 
opetat sieluasi yhtymään Jee-
suksen muotoon, ajatuksiin ja 
toimintatapoihin. 
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saat ilmestystä ja Jumalan uskoa Jeesuksen yliluonnolliseen to-
dellisuuteen. Jumalan valtakunnan kirjoitettu ilmoitus uudessa 
testamentissa todistaa ja opettaa sielullesi Jeesuksen todellisuu-
desta. Mitä enemmän sinä tutkit Jeesuksen ja apostolien elämää 
ja opetusta, sitä todellisemmaksi ne tulevat sinulle. Silloin sielusi 
on yhä helpompi yhtyä hengessäsi vaikuttavaan Jumalan uskoon 
ja luopua epäuskon vastaväitteistä. 
 
Jumalan usko tulee henkeesi ja sieluusi Pyhän Hengen kautta. Ju-
mala on jo antanut sinulle luonnollisen uskon, jolla sinä toimit 
luonnollisessa elämäsi ulottuvuudessa. Jeesuksen ja Pyhän Hen-
gen kautta Jumala antaa sinulle Hänen uskoaan, jolla sinä kiinni-
tyt ja toimit Jumalan valtaherruuden yliluonnollisessa hengelli-
sessä ulottuvuudessa.  
 
1. Kor. 12:8-11: Sillä yhdelle annetaan Hengen kautta viisauden sana, toi-
selle tiedon sana saman Hengen kautta, toiselle (Jumalan) usko samassa 
Hengessä, toiselle terveeksitekemisten armolahjoja samassa Hengessä, toi-
selle voimatekoja, toiselle profetoiminen, toiselle kielten lajeja, toiselle taas 
kielten selitys. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki jakaen kul-
lekin erikseen niin kuin tahtoo. 
 

Sinun kykysi uskoa niin kuin Jee-
sus uskoo, määräytyy siitä, mi-
ten vahva henkesi on ja kuinka 
paljon sielusi on puhdistunut 
luonnollisista, traumaattisista ja 
demonisista vastaväitteistä Jee-
suksen auktoriteettia vastaan. 

Pyhässä Hengessä ja tulessa upottaminen tarkoittaa hengen vah-
vistamista ja sisäistä vapautumista / parantumista ”vanhan ihmi-
sen” pimeydestä.  Jumalan usko toimii Isän rakkauden motivaa-
tiossa ja voimassa. Pyhä Henki antaa henkeesi Isän rakkauden 
läsnäolon ja ilmestystietoa siitä, mitä Jeesus sinun kanssasi ha-
luaa tehdä.  

Uudestisyntynyt henkesi on 
syntynyt Jumalasta ja Juma-
lan yhteyteen. Mitä enem-
män henkesi hallitsee sielusi 
voimien ylitse, sitä enemmän 
sinä elät Jumalan uskossa. 
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Gal. 5:22: Mutta Pyhän Hengen hedelmä (sielussa) on rakkaus, ilo, rauha, 
pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, (Jumalan usko), sävyisyys, itsensähil-
litseminen.  
 
Mitä enemmän sielusi on vapautunut vihasta, sitä enemmän sie-
lusi voi yhtyä Jumalan rakkauteen. Mitä enemmän sielusi on an-
tautunut henkesi auktoriteettiin, sitä enemmän sielusi voi yhtyä 
Jumalan uskoon. Mitä enemmän sisäien ihmisesi voi sulautua 
Jeesuksen kuninkuuteen, Isän rakkauteen, Pyhän Hengen inspi-
raatioon, ilmestystietoon ja vaikutukseen, Jumalan vanhurskau-
teen, kunnioitukseen, ylistykseen ja palvontaan, sitä enemmän 
kykenet toimimaan Jumalan uskossa. 
 
Järkeisusko on sielullisen uskon tuote, jossa ihminen suodattaa 
kaiken ajattelun ja luottamuksen asettamisen oman tietonsa, ko-
kemustensa, teorioittensa ja demonisten harhojensa kautta. Py-
hän Hengen ilmestystieto ei läpäise järkeisuskon muuria. Sen 
tähden sinunkin tulee hyljätä järkeisusko, jos haluat päästä Py-
hän Hengen hallitsemaan elämään. Paavali käyttää useassa koh-
dassa järkeisuskosta ilmaisua ”lihan mieli”.  
 
Fil. 3:3-4: Sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan Hengessä 
palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä 
luota lihaan, vaikka minulla on, mihin luottaa lihassakin. Jos kuka muu luu-
lee voivansa luottaa lihaan, niin voin vielä enemmän minä… 
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Lihan mieli on laajempi käsite kuin järkeisusko, sillä lihan mieli 
voi tarkoittaa kaikkea sielun maailmaa, joka ei ole antautunut 

Jeesukselle ja Pyhän Hengen tu-
lessa puhdistettavaksi. Puhdis-
tumaton sielu sisältää tuntemat-
toman määrän Jumalaa Isää, 
Jeesusta ja Pyhää Henkeä sekä 
Jumalan valtakuntaa vastustavia 
valheita. Näistä sinäkin pääset 
eroon ”kuolettamalla lihasi”. Se 

tarkoittaa Jeesukselle antautumista, Pyhän Hengen kosketuk-
seen antautumista, Jumalan valtakunnan totuuksien mukaan 
elämistä aina Pyhän Hengen tulessa upottamiseen asti. 
 
Room. 8:5-9: Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta 
niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuo-
lema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha; sen tähden, että lihan mieli on 
vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voi-
kaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Mutta te 
ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. 
Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.  
 
SISÄLLYSLUETTELO   

Jumalan usko toimii Hengen 
mielen mukaan. Lihan mie-
len kuolettaminen on välttä-
mätöntä Jumalan uskossa 
elämiseksi. Pyhä Henki aut-
taa sinua voimakkaasti tässä 
prosessissa. 
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4. Kuuliaisuus on Jumalan uskoa 
 
Jumalan valtakunnassa hallitsee Jumalan usko, johon liittyy väli-
tön kuuliaisuus sille, mitä usko sisältää. Jeesuksen suhteessa 
Isään me näemme sen Jumalan uskon olemuksen, jonka alkaa 
vaikuttaa myös meissä. Jumalan uskosta voimme nähdä seuraa-
via yliluonnollisia ominaisuuksia: 
 

• Jumalan usko kiinnittyy Jeesuksen ja Isän yliluonnolliseen 
todellisuuteen Pyhässä Hengessä, 
 

• Jumalan usko sisältää täydellisen kuuliaisuuden kaikkea 
sitä todellisuutta kohtaan, jota Jumala edustaa, 

 
• Jumalan uskoon liittyy kuuliaisuus, joka tarkoittaa väli-

töntä, viiveetöntä ojentautumista Jumalan uskon ilmai-
semien totuuksien mukaan, 

 
• uskon kuuliaisuus meissä Jeesuksen nimeä kohtaan tar-

koittaa Hänen jumalallisen persoonansa, opetustensa, 
esimerkkinsä ja johdatuksensa hyväksymistä, omaksu-
mista ja toteuttamista sekä 

 
• muuttuminen kohti Jeesuksen muotoa Pyhän Hengen tu-

leen antautumisen kautta. 
 
Vanhan liiton kuuliaisuus perustui Jumalan antamien järjellä ym-
märrettävien elämänohjeitten ja toimintojen toteuttamiseen. 
Uuden liiton kuuliaisuus tarkoittaa sisäisen ihmisen antautu-
mista Jeesuksen valtaherruuteen Pyhän Hengen voitelussa. Siksi 
Jeesuksen ja apostolien opetukset tähtäävät juuri sisäisen ihmi-
sen muuttumiseen ja uudistumiseen Jeesuksen Voidellun muo-
toa kohti. 
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Mooseksen lain asettamien lain noudattamisen siunauksien ja 
noudattamatta jättämisen kirousten kautta Jumala alleviivasi 
kuuliaisuuden ja nöyryyden ratkaisevaa merkitystä ihmisen suh-

teessa Jumalaan. Jumala asetti 
Mooseksen lain Israelin kansalle 
kasvattajaksi Jeesukseen. Lain 
yksityiskohtaiset ja vaivalloiset 
määräykset kohtasivat ihmisten 
lihan mieltä ja mittasivat heidän 
sydämensä tilaa. Rehelliset Ju-
malan profeetat alkoivat etsiä 
Jumalan läsnäoloa ja Jumala al-
koi puhua heille tulevasta Messi-

aasta, joka pelastaa Israelin. Jano Messiaan ilmestymiseksi li-
sääntyi ja kun ”aika oli täytetty”, Jumala Isä lähetti Poikansa 
maailmaan kaikkien ihmisten Lunastajaksi. 
 
Jumala asetti vanhassa liitossa profeetat palvelemaan kunin-
kaita, koska kuninkaat tarvitsivat Jumalan viisautta ja neuvoa toi-
miakseen oikein. Jos kuningas ei noudattanut Jumalan ohjeita, 
joita profeetta antoi, kuningas oli ongelmissa. 
 
1. Sam. 15:22-23: Silloin Samuel sanoi: "Haluaako Herra polttouhreja ja teu-
rasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus 
on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Sillä 
tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskoittelu on valhetta ja kuin ko-
tijumalain palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän 
hyljännyt sinut, etkä sinä enää saa olla kuninkaana." 
 
Kuningas Saul tuli tottelemattomaksi Jumalalle ja sen takia Herra 
lähetti profeetta Samuelin julistamaan Saulin kuninkaan päätty-
neeksi. Sen jälkeen Herra lähetti Samuelin voitelemaan Daavid 
Saulin seuraajaksi. Profeetta Samuel vertasi tottelemattomuutta 

Mooseksen lain kautta Ju-
mala osoitti israelilaisille, 
ettei ihminen pysty täyttä-
mään lain vanhurskauden 
vaatimusta. Laki ei voi pelas-
taa, vaan pelastus voi tulla 
vain Jumalan lähettämän 
Voidellun Jeesuksen kautta. 
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taikuuden syntiin ja niskoittelua kotijumalain palvelukseen. Noi-
tuuden harjoittaja hylkää ainoan ja todellisen Jumalan ja alkaa 
Jumalan sijasta palvella, etsiä, kuunnella ja noudattaa demonien 
valheita.  
 
Samalla tavalla sielunvihollisen kapina Jumalaa vastaan heijastuu 
tänäkin päivänä ihmisen tottelemattomuudessa. Jeesukselle an-

tautuminen on ensimmäinen 
kuuliaisuuden askel. Sen jälkeen 
Pyhä Henki johtaa sinua yhä li-
sääntyvään ja syvenevään Juma-
lan uskoon ja kuuliaisuuteen. 
Vanha ihminen elää sielunvihol-
lisen kapinassa ja tottelematto-

muudessa, mutta uusi luomus elää Jumalan uskossa ja kuuliai-
suudessa. Jumalan Isän kirkkaus, hyvyys, Jeesuksen pelastava ja 
täydellinen rakkaus antavat täyden mahdollisuuden täydelliselle 
antautumiselle ja kuuliaisuudelle. Silloin elämäsi saavuttaa sen 
kirkkauden ja tarkoituksen, joka sillä oli silloin kun Jumala loi si-
nut. 
 
Hebr. 11:8: Uskon kautta oli Aabraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin läh-
temään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietä-
mättä, minne oli saapuva. 
 
Täydellisen luottamuksen kautta Aabraham oli kuuliainen Juma-
lan kutsulle ja toimi sen mukaan. Täydelliseen luottamukseen 
liittyvä kuuliaisuus ei esitä kysymyksiä, vaadi selityksiä, speku-
laatioita tai perusteluja. Kuuliaisuus hyväksyy ehdottomana to-
tuutena sen, minkä Pyhä Henki on ilmoittanut ja toimii välittö-
mästi sen mukaan. Aabraham kasvoi uskossaan ja lopulta vas-
taanotti kyvyn saada lapsi vielä 100-vuotiaana 90 vuoden vanhan 
Saaran kanssa sekä saada voima kasvattaa hänet. 
 

Jumala haluaa vapauttaa si-
nun sielusi tämän maailman 
ruhtinaan orjuudesta ja joh-
taa sinut Jumalan uskon hal-
litsemaan elämään Hänen 
valtakunnassaan. 
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Joh. 8:56: Aabraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä mi-
nun päiväni; ja hän näki sen ja iloitsi." 
 
Lapsen saaminen näissä olosuhteissa oli inhimillisesti mahdo-
tonta. Jumala kasvatti Aabrahamin Hänen yliluonnolliseen todel-
lisuuteensa, koska Aabrahamista oli tuleva kaikkien Jeesukseen 
uskovien esi-isä. Jumala näytti Aabrahamille Jeesuksen ilmesty-
misen, joka vakuutti Aabrahamin vastaanottamaan yliluonnolli-
nen isyyden ja äitiyden voima. 
 
Gal. 3:5-6: Joka siis antaa teille Hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän 
keskuudessanne, saako hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen 
kautta, samalla tavalla kuin "Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle 
vanhurskaudeksi"? 
 
Vanhan liito oloissa oli poikkeuksellista saavuttaa sellainen Ju-
malan uskoon sulautuminen, minkä Aabraham saavutti. Aabra-

ham tarvitsi tähän ainutlaatui-
sen antautumisen Jumalalle. Nyt 
uudessa liitossa kaikki on paljon 
helpompaa. Sinä voit kytkeytyä 
Jumalan yliluonnolliseen todelli-
suuteen lahjana saamasi Juma-
lan uskon kautta. Kun sinä saat 
ilmestystä siitä ihanuudesta, 

mikä Jumalan valtakunnassa on, sinä ilomielin ja hinnasta välit-
tämättä hylkäät kaiken kapinan ja tottelemattomuuden. Sielusi 
ainoa pyrkimys on antautua lisää ja syvempään kuuliaisuuteen 
Jeesukselle ja Pyhälle Hengelle. 
 
Jumalan Isän ja Hänen Poikansa välillä nähdään Jumalan uskon 
täydellinen olemus ja vaikutus. Isä ilmaisi suunnitelmansa Pojal-
leen, joka käskysanallaan toteutti kaiken luomistyön maailman-
kaikkeudessa. Isä lähetti Poikansa toteuttamaan ihmisten lunas-
tamisen pimeyden vallasta. Pyhän Hengen kautta Jumalan Poika 

Jumalan usko on äärimmäi-
sen yliluonnollinen ja ihmeel-
linen pelastuksen lahja. Sen 
virittämiseksi palavaksi si-
nun kannattaa luopua kai-
kesta tottelemattomuudesta 
ylistäen ja palvoen Jumalaa. 
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ilmestyi Ihmisen Poikana ja Hänelle annettiin nimi Jeesus (Jeshua 
= Jumala pelastaa tai Jumala on pelastus). 
 

Ihmisen Poikana Jeesus oli täy-
dellisesti kuuliainen Isälleen Ju-
malan uskossa, joka vaikutti Hä-
nessä Pyhän Hengen kautta. Ju-
mala Isä uskoi Poikaansa ja antoi 
Hänen käteensä koko luoma-
kunnan. Jumala Isä antoi Jeesuk-
sen valtaan kaiken ihmisen ”li-

han”, eli sen sielun, ruumiin ja elämän alueen, jonka synti voi tur-
mella. 
 
Joh. 17:1-2: Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi: 
"Isä, hetki on tullut, kirkasta Poikasi, että Poikasi kirkastaisi sinut; koska sinä 
olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi katoamattoman 
elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut. 
 
Jeesus uskoi Jumalan uskossa Isäänsä ja oli hänelle täysin kuuli-
ainen kuolemaansa asti. Jumala Isä myös uskoo Poikansa pelas-
tustyöhön täydellisesti jokaisen ihmisen hyväksi. Omassa uskos-
saan Jumala julistaa vanhurskaaksi, pyhäksi ja nuhteettomaksi 
jokaisen, joka tulee Jeesuksen kautta Hänen yhteyteensä. 
 
Joh. 3:35-36: Isä rakastaa Poikaa ja on antanut kaikki hänen käteensä. Joka 
uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Po-
jalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä." 
 
Jumala uskoo omaan Poikaansa ja on kuuliainen Pojan aikaan-
saamalle lunastukselle. Jumala uskoo Poikaansa niin paljon, että 
antoi Hänelle oman valtaistuimensa, jotta Poika saisi täydet val-
tuudet, voiman ja auktoriteetin toteuttaa pelastustyönsä sekä 
uuden luomistyönsä ihmisten elämässä. 
 

Jeesuksen ja Isän yhteys on 
yliluonnollinen manifestaa-
tio Jumalan uskosta ja Juma-
lan Pojan kuuliaisuudesta. 
Tämä on Jeesuksen ja Isän 
rakkaussuhteen korkein ma-
nifestaatio. 
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Fil. 2:5-11: Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka 
ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan 
kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kal-
taiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen; hän nöy-
ryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan 
asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle 
nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää 
Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niit-
ten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kie-
len pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. 
 
Omista sinäkin Jeesuksen Voidellun mieli. Anna Pyhän Hengen 
rakentaa sinuun Jeesuksen Voidellun muoto. Et tule olemaan Hä-
nen vertaisensa jumaluudessa, mutta saat olla osallinen Hänen 
kauttaan virtaavasta Jumalan elämästä Isän suunnitelman mu-
kaisesti. 
 

Ole sinäkin kuuliainen Jeesuk-
selle, hamaan vanhan ihmisesi 
kuolettamiseen asti. Silloin Jee-
sus upottaa sinut Pyhässä Hen-
gessä ja tulessa sekä korottaa si-
nut apostoliseen voiteluun. Jee-
sus tulee ilmestymään kirk-

kaudessaan sinussa ja sinun kauttasi. Jokaisen polven tulee not-
kahtaa ja tunnustaa, että Jeesus Voideltu on nyt Jumalan Poika 
Isän valtaistuimella. Jokaisen ihmisen tulee antautua Hänelle, 
jotta Jumalan valtakunta toteutuisi myös maan päällä, niin kuin 
se toteutuu Taivaassa. Jokaisen ihmisen tulee tunnustaa, että Ju-
malan Poika on pelastanut Häneen uskovat, voidellut Pyhällä 
Hengellä ja korottanut Jumalan pojan asemaan ja hallitsemaan 
kanssaan tässä maailman ajassa kaikkien alkeisvoimien ylitse. 
 
Uuden liiton kuuliaisuus pelkistyy kuuliaisuuteen Pyhälle Hen-
gelle. Pyhä Henki on jokaisen pelastetun täydellinen opettaja ja 

Sinä olet kutsuttu olemaan 
kuuliainen Jeesukselle aina 
vanhan ihmisesi kuolettami-
seen asti. Silloin ylösnouse-
musvoima vapautuu sinunkin 
elämässäsi. 
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neuvonantaja. Pyhä Henki on myös täydellinen Puolustaja ja Jee-
suksen todellisuuden toteuttaja. Kaikki on yksinkertaista, mutta 
syvällistä. Pyhän Hengen tulessa kaikki vanhan ihmisen olemus 
tulee tuomittavaksi ja tulessa kulutettavaksi.  
 
Kuuliaisuutesi tavoitteet uudessa liitossa ovat: 
 

• Pyhän Hengen äänen ja johdatuksen kuuleminen ja toi-
miminen sen mukaan. Tämä on lähtökohta, joka tulee 
johtamaan Pyhän Hengen sisäiselle vaikutukselle taipu-
miseen. 

 
• Pyhän Hengen johtamaan synnin tuntoon ja sisäiseen pa-

rantumiseen / puhdistumiseen antautuminen. Tämän 
kautta tulee mahdolliseksi Jumalan uskoon ja Jeesuksen 
muotoon sulautuminen. 

 
• Hengen, sielun ja ruumiin avaaminen Pyhän Hengen suo-

ralle läsnäololle, joka rakentaa intiimiä rakkaussuhdetta 
Jumalan kanssa, vaikuttaa parantumisen ja uudistumisen 
hengen, sielun ja ruumiin alueilla. 

 
• Pyhän Hengen tulessa upottaminen, jotta syntyy Jeesuk-

sen kaltainen sisäinen ihminen, Jumalan poika / tytär. 
Tämä uusi luomistyö tekee pelastetuista Jeesuksen työ-
tovereita Jumalan valtakunnan ilmestymiseksi tähän 
maailmaan 

 
Jumalan uskon korkein tavoite on sulautua Jeesukseen Pyhän 
Hengen voiman kautta. Se on paljon enemmän kuin etsiä kuu-
liaisuutta vain ulkoisten tekojen kautta. Tämä on se kallisarvoi-
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sin hedelmä, jota Jeesus odottaa meiltä. Evankeliumin salaisuu-
den ”Voideltu teissä, kirkkauden toivo” tule ilmestyä Jumalan 
uskon vaikutuksesta sinussa ja minussa. 
 
SISÄLLYSLUETTELO   
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5. ”Pitäkää Jumalan usko ominaisuutenanne!” 
 
Jo ennen synnin ja kuoleman lain kukistamista Golgatan ristillä 
Jeesus siirsi opetuslapsiin Jumalan uskon ilmestystä ja vaikutusta 
elämänsä, esimerkkinsä ja opetustensa kautta. Hän otti opetus-
lapset yhteyteensä ja antoi opetuslasten nähdä, kuulla ja kokea 
Jumalan uskon olemusta Jeesuksen elämän, palvelutyön ja Py-
hän Hengen läsnäoloon tottumisen kautta. Opetuslapset eivät 
voineet omistaa sisäisesti Jumalan uskoa ennen uudestisynty-
mistään, mutta heidän sielunsa tottui kohtaamaan Jumalan us-
kon todellisuutta Jeesuksessa. 
 

Jumalan usko siirtyi jossain mää-
rin opetuslasten sieluihin, koska 
he pystyivät ajamaan ulos riivaa-
jia ja parantamaan sairaita Jee-
suksen lähettäessä heitä ensim-
mäisen kerran. Mutta heidän 
sielullinen luottamuksensa ei 
voinut kestää kuin jonkin aikaa. 
He tulivat kokemusperäisesti tie-

toisiksi uudestisyntymisen välttämättömyydestä. Jeesus antoi 
heidän maistaa Jumalan valtakunnan elämää ja auktoriteettia. 
Samalla Hän vakuutti heidät kasvamaan lisää kohti Jeesuksen 
muotoa. Jeesus vakuutti opetuslapset suunnitelmastaan voidella 
heidät tekemään samoja tekoja kuin Hän teki, koska opetuslap-
sista tuli apostoleita. 
 
Mark. 6:12-14: Niin he lähtivät ja saarnasivat, että oli käännyttävä ja ajatel-
tava toisin (metanoia). Ja he ajoivat ulos monta riivaajaa ja voitelivat monta 
sairasta öljyllä ja paransivat heidät. Ja kuningas Herodes sai kuulla hänestä, 
sillä hänen nimensä oli tullut tunnetuksi, ja ihmiset sanoivat: "Johannes Kas-
taja on noussut kuolleista, ja sen tähden nämä voimat hänessä vaikuttavat".  
 

Sielusi voi yhtyä Jumalan us-
koon hetkellisesti, mutta tar-
vitset uudestisyntyneestä 
hengestäsi tulevan Jumalan 
uskon todistuksen ja voi-
man, jotta sielusi voi jatku-
vasti uskoa niin kuin Juma-
lan uskoo. 
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Jeesus tiesi, että vasta uudestisyntymisen ja Jumalan yhteyteen 
pääsemisen kautta ihmiset voivat saada Jumalan uskon. Useita 
kertoja Jeesus kiinnitti opetuslasten huomiota ihmisten epäus-
koon tai opetuslasten vähäiseen uskoon. Sadanpäämiehen ta-
pauksessa Hän ylisti tämän suurta uskoa, koska sadanpäämies 
tunnusti ehdottomasti Hänen auktoriteettinsa ja yhteytensä 
Isään.  
 
Jeesus itse eli Jumalan uskossa ja toteutti kaikkea Jumalan valta-
kunnan ajattelua ja elämää, jota Hän opetti opetuslapsilleen ja 
ihmisille. Jeesuksen suurin uskon teko oli tulla sijaisuhriksi ja kan-
taa ihmisten synnit ja niiden rangaistuksen Golgatan ristillä. 
Muutamaa päivää ennen sovituskuolemaansa Jeesus opettaa Ju-
malan uskosta opetuslapsille (Mark. 11:22-26): 
 
Mark. 11:22-26: 22. Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Pitäkää omaisuutenanne 
/ ominaisuutenanne (ekoo) Jumalan usko. 
 

Jeesuksen ominaisuutena Voi-
deltuna ja Ihmisen Poikana oli 
Jumalan usko. Tämä ominaisuus 
oli Hänessä Jumalan Isän yhtey-
den ja Pyhän Hengen voitelun 
kautta. Jeesuksella ei ollut sielul-
lisia uskon kriisejä. Hänen sielu-
aan hallitsi Jumalan valtakunnan 

totuudet ja Hänen sielunsa oli 
kuuliainen Pyhän Hengen inspiraatiolle ja johdatukselle. Jeesuk-
sen henkeä ja sielua hallitsi Jumalan usko.  
 
Viimeisen vierailunsa aikana Betaniassa Jeesus puhdisti Jerusale-
min temppelin. Tämä Jeesuksen toimenpide sinetöi fariseukset 
surmaamaan Jeesuksen. Matkalla Betaniasta Jerusalemiin, jossa 
kuolema odotti Jeesusta, Jeesus opetti opetuslapsille Jumalan 

Jeesus Voideltuna ja Ihmisen 
Poikana osoitti, että Juma-
lan yhteydessä elävä ihmi-
nen voi elää ja palvella Ju-
malan uskossa. Juuri tämän 
vanhurskauden ja aseman 
Jeesus on lunastanut sinun 
omistettavaksesi. 
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uskon olemuksen. Jeesus tiesi, että kohta Hän tulee lunastamaan 
Häneen uskovat ihmiset synnin ja kuoleman vallasta, jolloin hei-
dän ominaisuutenaan tulee olemaan Jumalan usko. 
 
Mark. 11:23-24: Totisesti minä sanon teille: jos joku sanoisi tälle vuorelle: 
'Kohoa ja heittäydy mereen', eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen ta-
pahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sa-
non teille: kaikki, mitä te Jumalan läsnäoloa etsien ja palvoen anotte, usko-
kaa saaneenne, niin se on teille tuleva. 
 

Jeesus ilmaisee tässä Jumalan 
uskon yksinkertaisen mutta yli-
luonnollisen voimakkaan omi-
naisuuden: jokainen Jumalan us-
kossa puhuttu sana toteuttaa 
sen mitä sana sisältää. Jumalan 
uskon ominaisuutena on, että 
ihminen puhuu vain sitä, mitä 
Isä näyttää ja haluaa tehdä. Sen 

tähden Pyhän Hengen tulee inspi-
roida se, mitä Jumalan uskossa puhumme. Jumalan usko on omi-
naisuus, joka hallitsee sisäistä ihmistä ja koko ihmisen elämää ja 
toimintaa. Jumalan usko johtaa vastaanottamaan Jumalan val-
taistuimelta ensin ilmestystiedon, sitten omistamaan tämän Ju-
malan uskossa sekä julistamaan tämä Jumalan uskossa. 
 
Mark. 11:24-26: 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." Mutta jos te ette 
anna anteeksi, niin ei Isännekään, joka on taivaissa, anna anteeksi teidän 
rikkomuksianne.  
 
Jeesus oli matkalla Jerusalemiin toteuttamaan Isän kanssa maa-
ilmanhistorian suurimman ja yliluonnollisimman anteeksianta-

Miten ja mitä sinä puhuisit, 
jos kaikki mitä sinä puhut, 
toteutuisi heti sinun silmiesi 
edessä? Sinä puhuisit niin 
kuin Jumalan sanoja ja pi-
dättäisit suusi turhista ja tu-
hoavista sanoista. Tähän 
juuri sinut on kutsuttu ja 
asetettu. 
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muksen. Jumalan uskon kautta Jeesus ja Isä toteuttivat pelastus-
työn ja valmistivat jokaiselle Jeesuksen vastaanottavalle ihmi-
selle vapauden pimeyden vallasta ja oikeuden Jumalan Isän yh-
teyteen Hänen poikanaan / tyttärenään. Jeesus tiesi, että vasta 
Jumalan anteeksiantamuksen vastaanottamisen ja sen käytän-
nöllisen toteuttamisen kautta ihmiset pääsevät Jumalan yhtey-
teen Pyhässä Hengessä ja osallisiksi Jumalan uskosta. 
 
2. Piet. 1:1: Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, niille, 
jotka ovat saaneet osakseen (lankhano) yhtä kalliin (Jumalan) uskon kuin 
mekin meidän Jumalamme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhurskau-
dessa.  
 
Kreikan kielen sana ”lankhano” tarkoittaa ”saada osakseen ilman 
omaa ansiota”. Jeesuksen vastaanottamisen kautta me tulemme 
Jumalan uskosta osallisiksi ilman omaa ansiotamme. Me emme 
vastaanota uskoa irrallisena hengen tai sielun ominaisuutena. 
Me saamme tämän ominaisuuden Jeesukseen yhtymisen ja su-
lautumisen kautta. Isän tahto on, että myös sinä saat Jumalan 
uskon osallisuuden Jeesuksen yhteydessä ja Häneen sulautumi-

sessa. Jumalan Isän suunnitelma 
tehdä ihmisestä tämän maail-
man hallitsijoita toteutuu Jee-
suksen kautta. Valheellinen val-
lananastaja sielunvihollinen ja 
sen joukot tullaan syrjäyttämään 
kokonaan. 
 
Jeesus ja Jumala Isä voivat olla 

yhteydessä kanssasi vain Jumalan uskossa. Sitä varten Jumala on 
lahjoittanut meille tämän aseman ja olemuksen Jeesuksessa, 
jotta pääsisimme yhä lähemmäksi Häntä ja Hän pääsisi yhä lä-
hemmäksi meitä. Jumalan usko on määrätty sinulle Jeesuksessa, 

Jumalan usko sinussa on pe-
lastuksen lahja sinulle. 
Kaikki sinun uudestisynty-
neen henkesi vaikutukset 
ovat yliluonnollisia ja tulevat 
Jumalasta. Kaikki on Juma-
lasta ja Hänen mielisuosios-
taan. 
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mutta sinun oma osuutesi on antaa Jumalan uskon nousta hallit-
semaan sielusi ja luonnollisen uskosi ylitse. Hengessäsi on tämä 
voima ja voitelu jo nyt. Jeesuksen yhteydessä sinun ominaisuu-
tesi ja omaisuutesi on Jumalan usko. 
 

Jumalan uskon yliluonnollinen 
voima ilmestyi Jeesuksen sovi-
tustyössä. Jeesuksen omana Ju-
malan usko katsoo sinua Jeesuk-
sen veren ja sovitustyön kautta. 
Hän näkee sinussa Pyhän Hen-
gen uutta luovan todellisuuden 

jo ennen kuin se tullut sinun tietoisuuteesi. Jumalan usko kantaa 
kaiken pimeytesi, keskeneräisyytesi, virheesi ja erehdyksesi. Ne 
eivät estä Jumalaa toimimasta sinun kanssasi Pyhän Hengen voi-
telussa. Hän tarvitsee vain, että sinä ojennat sisäisen ihmisesi us-
komaan pelastukseesi niin kuin Hän uskoo.  
 
Room. 3:21-28: Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat to-
distavat, on ilmoitettu ilman lakia, se Jumalan vanhurskaus, joka uskon 
kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikkien ylle, jotka uskovat; 
sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan 
kirkkautta vailla ja vastaanottavat lahjaksi vanhurskauden hänen armos-
taan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala 
on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa 
vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit 
jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nyky-
ajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko 
Jeesukseen.  Missä siis on kerskaaminen? Se on suljettu pois. Minkä lain 
kautta? Tekojenko lain? Ei, vaan uskon lain kautta. Niin päätämme siis, että 
ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja. 
 

Uudestisyntynyt henkesi on 
syntynyt Jumalasta ja Juma-
lan yhteyteen. Mitä enem-
män henkesi hallitsee sielusi 
voimien ylitse, sitä enemmän 
sinä elät Jumalan uskossa. 
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Omistaaksesi Jumalan uskon, sinun tulee omistaa Jeesuksen 
kautta ilmestynyt vanhurskaus, eli Jeesuksen muoto. Sinä omis-
tat ensin uskon kautta ja sitten Pyhä Henki tekee tarvittavan 

puhdistuksen. Jumala isä katsoo 
sinuakin Jeesuksen muodon 
kautta. Hän näkee sinussa oman 
rakkaan poikansa, joka on vapaa 
synnistä, sairauksista, demoni-
saatiosta ja kaikesta pimey-
destä. Jumala Isä on itse julista-
nut sinut Jeesuksen kaltaiseksi 
sen lunastuksen perusteella, 

jonka Jeesus Uhrikaritsana toteutti. Jumala ilmoitti tämän van-
hurskauden ja vanhurskaaksi julistamisen Mooseksen lakia kor-
keammasta auktoriteetista ja riippumatta mistään muistakaan 
laeista. Kaikki on valmistettu Jeesuksessa ja Hänen kauttaan. 
 
Sinulla on täydellinen oikeus astua Jumalan uskon johtamaan 
elämään jo vajavuudenkin tilassa. Jumalan usko on Isän ojen-
nettu käsivarsi jokaiselle, joka uskoo. Isän tarvitsee vain nähdä, 
että perustat kaiken Jeesuksen pelastustyöhön ja Hänen läsnä-
oloonsa. Hän ei odota sinulta täydellisyyttä koska Hän näkee si-
nut jo täydellisenä Jeesuksessa. 
 

Pyhä Henki on elämässäsi to-
teuttaakseen tämän. Kun sinä 
omistat Jumalan anteeksianta-
muksen itseäsi ja lähimmäisiäsi 
kohtaan, sinä yhdyt Jumalan us-
koon, jossa on auktoriteetti kai-
ken pimeyden voimien ja vaiku-
tusten ylitse. Silloin sinä voit pal-
vella Pyhän Hengen voimassa ja 

Pyhän Hengen tulen valtava 
voima, viisaus, ilmestystieto 
ja Isän rakkauden vaikutus 
nostaa hengessäsi ja sielus-
sasi Jumalan uskon. Sinä su-
laudut Jeesuksen todellisuu-
teen etkä pysty enää palaa-
maan epäuskon tilaan. 

Jumala katsoo sinua Jeesuk-
sen täydellisen sovitustyön 
kautta. Hän näkee sinussa 
Pyhän Hengen uudistuksen, 
jonka kautta sinä nouset Ju-
malan pojan / tyttären ase-
maa yhä suuremmassa kirk-
kaudessa. 
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Jumalan uskossa kaikkia, jotka haluavat. Silloin sinä sulaudut Jee-
sukseen ja Hänen auktoriteettiinsa ja elät Jumalan valtaherruu-
dessa – halliten Jeesuksen kanssa kaikkien alkeisvoimien ylitse. 
 
Luonnollinen sielusi on tottunut ja sulautunut luonnollisen ja nä-
kyvän elämän ympäristöön. Sinun tarvitsee totuttaa sieluasi Ju-
malan valtakunnan hengelliseen ympäristöön. Pyhä Henki auttaa 
sinua tässä ja tekee sinussa työtä yötä päivää valmistaakseen sie-
luasi Jumalan valtakunnan hengelliseen ympäristöön ja ajatte-
luun. Sielun yhtyminen Jumalan uskoon tarkoittaa seuraavia 
ominaisuuksia sielussasi: 
 

• sielusi tuntee riittävästi ja hyväksyy täydellisesti Jeesuk-
sen ja apostolien opetuksen Jumalan valtakunnasta, Jee-
suksesta, Isästä, Pyhästä Hengestä ja elämästä Jumalan 
valtakunnasta, 

 
• sielustasi tulee ilmi Pyhän Hengen hedelmä: rakkaus, ilo, 

rauha, ystävällisyys, hyvyys, usko, kärsivällisyys, pitkä-
mielisyys ja itsensä hillitseminen, 

 
• sielusi yhtyy Jumalan Isän rakkauden tunteisiin, suunni-

telmiin, unelmiin, tehtäviin ja tavoitteisiin, 
 

• sielusi antautuu ja hyväksyy kaikki Pyhän Hengen vaiku-
tukset, manifestaatiot, inspiraatiot, lahjat, näyt, unet ja 
muut Pyhän Hengen voimavaikutukset elämässäsi ja 
muiden elämässä, 

 
• sielusi ajatukset, tunteet, unelmat, suunnitelmat, muis-

tikuvat ja tahtoelämä sulautuu Jeesuksen persoonaan – 
elämän hengen laki johtaa sielua kaikissa elämän ulottu-
vuuksissa, 
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• sielusi oppii tunnistamaan, suuntautumaan ja antautu-

maan Pyhän Hengen inspiraatiolle ja johtajuudelle, joka 
tulee henkesi kautta. 

 
Tämä on suuri muutosprosessi sielun maailmassa, mutta Pyhä 
Henki on sinussa tämän toteuttamiseksi. Sinulla on hengelliset 
sota-aseet Jeesuksen veren voimassa ja Pyhän Hengen tulessa, 
joilla sinä voit kukistaa sielussa vaikuttavan vastustuksen Pyhää 
Henkeä ja Jumalan uskoa vastaan. 
 

Jeesus ja Isä kommunikoivat si-
nun kanssasi vain Jumalan uskon 
kanavaa pitkin. Pyhä Henki on si-
nussa ja auttaa sinua viritty-
mään, elämään ja toimimaan Ju-
malan uskossa. Kun sinä antau-
dut Pyhän Hengen voiteluun, 

sinä kytkeydyt Jumalan uskoon ja toimit yhteistyössä Jeesuksen 
kanssa. Pyhän Hengen voitelussa sinä kytkeydyt Jumalan valtais-
tuimen näköalaan ja Jeesuksen auktoriteettiin. 
 
Luuk. 11:1-4: Ja kun hän oli eräässä paikassa rukoilemassa ja oli lakannut, 
sanoi eräs hänen opetuslapsistansa hänelle: "Herra, opeta meitä rukoile-
maan, niinkuin Johanneskin opetti opetuslapsiansa." Niin hän sanoi heille: 
"Kun rukoilette, sanokaa: Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi; tulkoon sinun 
valtakuntasi; [tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin tai-
vaassa;] anna meille joka päivä meidän jokapäiväinen leipämme; ja anna 
meille meidän syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle 
velallisellemme; äläkä saata meitä kiusaukseen; [vaan päästä meidät pa-
hasta]". 
 

Kaikki Jumalan uskossa elä-
minen tiivistyy Pyhän Hengen 
voitelussa elämiseen ja pal-
velemiseen. Pyhä Henki on si-
nussa ja tekee tämän hel-
poksi ja todelliseksi. 



40 
 

        
                

Jeesuksen tehtävä on tuoda Jumalan valtakunta maan päälle Hä-
neen sulautuneitten ihmisten kautta. Jeesus opetti opetuslapsia 
rukoilemaan vanhan liiton tilassa Jeesuksen pelastussuunnitel-

man toteutumista. ”Tulkoon si-
nun valtakuntasi sydämeeni” on 
sekä pelastumattoman että pe-
lastetun hyvä rukous. Tämä ru-
kous saa vastauksensa siinä, että 
Jeesus tulee Pyhässä Hengessä 
yhä useamman ihmisen hen-
keen ja sieluun. Silloin Jeesus 

pääsee hallitsemaan ihmisten elämää ja heidän kauttaan Juma-
lan valtakunta tulee maan päälle. 
 
Luuk. 11:5-8: Ja hän sanoi heille: "Jos jollakin teistä on ystävä ja hän menee 
hänen luoksensa yösydännä ja sanoo hänelle: 'Ystäväni, lainaa minulle 
kolme leipää, sillä eräs ystäväni on matkallaan tullut minun luokseni, eikä 
minulla ole, mitä panna hänen eteensä'; ja toinen sisältä vastaa ja sanoo: 
'Älä minua vaivaa; ovi on jo suljettu, ja lapseni ovat minun kanssani vuo-
teessa; en minä voi nousta antamaan sinulle' -  minä sanon teille: vaikka hän 
ei nousekaan antamaan hänelle sentähden, että hän on hänen ystävänsä, 
nousee hän kuitenkin sentähden, että toinen ei hellitä, ja antaa hänelle niin 
paljon, kuin hän tarvitsee. 
 
Sinussa asuu kaksi persoonaa – ainakin jonkin aikaa: vanha ihmi-
nen ja uusi luomistyö. Pyhän Hengen johtama uusi luomus si-
nussa haluaa rakentua Jumalan valtakunnan elämässä, palvella 
ihmisiä, parantaa sairaita ja tehdä muuta hyvää Jeesuksen suun-
nitelman toteuttamiseksi. Uskon elämän alkuvaiheessa hengelli-
sen harjoituksen määrää vanhan ihmisen sielun tila. Uuden luo-
muksen täytyy päättäväisesti aktivoida vanhaa ihmistä, joka ha-
luaa maata sängyssä omien sielullisten viihteidensä kanssa. 
 

Jumala haluaa vapauttaa si-
nun sielusi tämän maailman 
ruhtinaan orjuudesta ja joh-
taa sinut Jumalan uskon hal-
litsemaan elämään Hänen 
valtakunnassaan. 
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Jeesus antaa tässä (Luuk. 11:5-
8) erittäin tärkeän opetuksen si-
nullekin siitä, miten saavutan 
hengellisen läpimurron elämäs-
säsi. Pyhä Henki sinun henges-
säsi on peräänantamaton. Van-
han ihmisen on taivuttava hen-
kesi tahtoon, jota Pyhä Henki 

inspiroi. Uusi luomistyö sinussa 
on määrätty voittamaan. Vanhasta ihmisestä tulee lopulta vihol-
lisesi, jonka sinä saat poistaa häiritsemästä uuden luomuksen 
elämääsi. Kaiken Jumalan valtakunnan ilmestymisen avain tässä 
maailmassa on lisääntyvä Pyhällä Hengellä täyttyminen. Tämän 
kautta sinussa tapahtuu sisäinen vapautuminen, parantuminen, 
eheytyminen ja uusi luomistyö. Pyhällä Hengellä täyttymisen 
myötä hengen voima nousee sinussa ja Jumalan usko vahvistuu 
johtamaan elämääsi yhä voimakkaammin. Näin sinä taivutat sie-
lusi Jumalan uskoon. 
 
Luuk. 11:9-13: 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. Ja kuka teistä on se isä, joka 
poikansa häneltä pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen, 
taikka joka hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin? 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 haluaa upottaa sinua Py-
hässä Hengessä enemmän kuin 
osaat itse ymmärtää ja anoa-
kaan. Hän antoi Poikansa sinun 
puolestasi saadakseen tämän ta-
pahtumaan. Mutta siihen tarvi-

Uusi luomuksesi ja vanha ih-
misesi ovat aluksi ystävälli-
siä naapureita. Kun Pyhän 
Hengen työ etenee, uusi luo-
muksesi ottaa vähitellen val-
lan ja vanha ihminen poistuu 
elämästäsi. Jumalan valta-
kunnan elämä valtaa sinut. 

Pyhä Henki lähestyy sinua 
koko ajan upottaakseen si-
nut Jeesuksen tuleen. Sinäkin 
murrat sielusi varustukset 
ponnistellen ja vaivaa näh-
den ja astut Pyhän Hengen 
hallitsemaan elämään. 



42 
 

        
                

taan myös sinun omaa antautumistasi ja ponnisteluasi. Anomi-
sen, etsimisen ja kolkuttamisen kautta sinä murrat sielusi varus-
tukset, jotka vastustavat Pyhää Henkeä ja Jumalan uskoa si-
nussa. Ole vahva ja määrätietoinen, sillä Jeesus on määrännyt si-
nut voittajaksi tässäkin asiassa. Vanha epäuskon ihminen tulee 
väistymään ja uusi Jumalan uskossa elävä Jumalan poika nousee 
sinusta esiin. 
 
Luuk. 16:16: Laki ja profeetat olivat Johannekseen asti; siitä lähtien juliste-
taan Jumalan valtakuntaa, ja jokainen tunkeutuu sinne ponnistellen ja vai-
vaa nähden – jotta sieluvoimien esteet murtuvat.  
 
Jumalan valtakuntaan pyrkimisen prosessissa täytyy orpouden 
trauman valheelliset rakenteet hajottaa sielusta. Siihen sinä tar-
vitset tietyn määrän ponnistelua henkesi ja Jumalan uskon voi-
massa. Mutta Pyhä Henki on sinun innoittajasi ja voimasi. Van-
han ihmisen kuolettaminen on sinulle vain kiinnostava voitto-
taistelu Jeesuksen nimessä! 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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6. Jumalan usko ja anteeksiantamus 
 
Luomiskertomuksessa kuvataan Jumalan uskon toimintaa maail-
mankaikkeuden luomisessa. Kaikki, mitä on olemassa, on ollut 
ensin Jumalan Isän ajatuksissa. Sitten Hän ilmaisee ajatuksensa 
Pojalleen, joka toteuttaa kaiken Pyhän Hengen voiman ja Juma-
lan uskon kautta. 
 
Ennen kuin mitään taivasta tai maata oli olemassa, oli olemassa 
vain Isä ja Hänen Poikansa. Meillä ei ole mitään käsitystä Pojan 
syntymästä Jumaluuteen Isästä, mutta Johanneksen evankeliumi 
puhuu Jeesuksesta nimellä ”Ainokainen Poika” (monogenes 
uios). Kreikan kielen tekstin sanat ”monogenes uios”, tarkoitta-
vat siinä ajan hetkessä olemassa olevaa ainoaa poikaa. 
 
Joh. 1:18: Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka 
on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.  
 

Jumalan Poika Taivaassa oli ai-
noa Jumalasta syntynyt per-
soona. Kaikki muut olivat luo-
tuja. Jeesuksen sovitustyön 
kautta Jumala valmisti ihmisille 
uuden syntymisen Hänen lapsik-
seen. Tämä on ylen ihmeellinen 
ja jatkuvan kiitoksen ja palvon-
nan arvoinen todellisuus. Jeesus 
on siis Jumalan poikien esikoi-
nen, mutta me olemme uudesti-

syntyneinä Hänen sisariaan ja velji-
ään. Jeesus yhtyy Jumalan Isän kirkkauteen ja jumaluuteen täy-
dellisesti, mutta me voimme yhtyä Jeesukseen ja Isään Pyhän 
Hengen kautta vain alamaisuudessa Jeesukselle ja Jumalalle 
Isälle. 

Jeesuksen kautta Jumala 
asetti sinut Aadamia ja en-
keleitä korkeampaan ase-
maan Hänen lapsenaan. 
Olet kiinnitetty huikeaan 
kirkkauden suunnitelmaan. 
Hylkää kaikki epäusko, 
pelko, masennus ja muu pi-
meys. Ylistä, kiitä ja palvo 
Isää ja Jeesusta – koska kirk-
kauden perillinen. 
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Hebr. 2:10-11: Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, 
sopi, saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen, kärsimysten kautta tehdä hei-
dän pelastuksensa päämies täydelliseksi. Sillä sekä hän, joka pyhittää, että 
ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Sen tähden hän ei häpeä 
kutsua heitä veljiksi. 
 
Jeesuksen kautta me olemme asetetut tuomaan Jumalan valta-
kuntaa maan päälle. Tässä aikakaudessa tämä tarkoittaa ihmis-
ten sielujen ja elämän pelastamista pimeyden vallasta ja liittä-

mistä Jeesukseen ja Hänen 
suunnitelmaansa. Meillä on ju-
malallinen tarkoitus ja tehtävä. 
Siksi me tarvitsemme Jumalan 
uskon tehtävämme suoritta-
miseksi. Me olemme tulleet 
osallisiksi jumaluudesta – Jee-
suksesta – Pyhän Hengen kautta 

ja me olemme myös tulleet osallisiksi Jumalan uskosta Pyhän 
Hengen kautta.  
 
Jeesus ilmaisi opetuslapsille Jumalan uskon ominaisuuden käyt-
tämällä viikunapuun kuihtumista havaintoesimerkkinä. Viiku-
napuun kuihduttaminen oli myös esikuvallista vanhan liiton jär-
jestyksen kuihduttamisesta. Jeesus oli tuomassa kokonaan uutta 
maailman järjestystä ja yhteyttä Jumalaan Pyhän Hengen voite-
lussa.  
 
Jeesuksen edessä oli ihmiskunnan syntivuori ja uskonnollinen 
korruptoitunut järjestelmä, joka vangitsi ihmiset eroon Juma-
lasta. Kun Jeesus puhui Jumalan uskosta opetuslapsille, Hän 
epäilemättä sovelsi tätä ajattelua omaan palvelutehtäväänsä. 
Jeesus oli koko palvelutehtävänsä ajan puhunut Jumalan uskon 
sanoja ihmiskunnan syntivuorta vastaan, esimerkiksi: 
 

Pyhän Hengen kautta olet 
tullut osalliseksi Jumalasta. 
Olet tullut osalliseksi Jeesuk-
sesta ja Hänen tehtävästään 
maan päällä. Olet osallinen 
Hänen voitelustaan ja voi-
mastaan. 
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Joh. 5:24-27: Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani 
ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä 
hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Totisesti, 
totisesti minä sanon teille: aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Ju-
malan Pojan äänen, ja jotka sen kuulevat, ne saavat elää. Sillä niinkuin Isällä 
on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että 
myös hänellä on elämä itsessänsä. Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, 
koska hän on Ihmisen Poika.  
 
Matkatessaan Betaniasta Jerusalemiin Jeesus oli kohtaamassa 
elämänsä vaikeinta tehtävää. Hän tiesi, että kuolema odottaa 
Häntä Jerusalemissa muutaman päivän kuluttua. Jeesus oli tullut 
antamaan kaikkien ihmisten kaikki synnit anteeksi. Hän oli tullut 
ottamaan päälleen kaikkien ihmisten Jumalasta eroon harhautu-
miset, sen seuraukset, demonisaation, sairaudet, kiroukset, kuo-
leman ja lopulta Jumalan hylkäämisen. 
 

Jeesuksen edessä oli ennen nä-
kemätön vuori. Hän oli lukuisia 
kertoja ollut etsimässä Jumalan 
Isän läsnäoloa ja julistanut kai-
kille ihmisille kaikkien syntien 
anteeksiantamusta sekä va-
pautta demonisaatiosta, sai-
rauksista ja muusta pimeydestä. 

Jeesus tunsi Isän sydämen. Hän tiesi, että Jumalan usko toimii 
vain kirkkaudessa. Isän sydämeen ei voi tulla syyttäjä tai muu pi-
meys. Isän sydämessä on kirkkaus ja valo, joka julistaa täyden 
kirkkauden ilmestymistä kaikelle, mikä tulee Hänen yhteyteensä. 
 
Mark. 11:22-25: Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Pitäkää Jumalan usko oma-
nanne / ominaisuutenanne. Totisesti minä sanon teille: jos joku sanoisi tälle 
vuorelle: 'Kohoa ja heittäydy mereen', eikä epäilisi sydämessään, vaan us-
koisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se tulee hänelle olemaan. Sen 
tähden minä sanon teille: kaikki, mitä te Jumalan läsnäoloa etsien anotte, 

Jeesus opetti Jumalan us-
kosta oman elämänsä suu-
rimman vuoren kohtaamisen 
yhteydessä. Ihmisten lunas-
taminen pimeyden vallasta 
tarkoitti valtavan pimeyden 
vuoren mereen heittämistä. 
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uskokaa vastaanottaneenne, niin se on teille oleva. Ja kun te seisotte ja ru-
koilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vas-
taan, että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi tei-
dän rikkomuksenne."  
 
Jeesus liittää Jumalan uskoon seuraavat ominaisuudet: 
 

• pitäkää Jumalan usko omaisuutenanne / ominaisuute-
nanne, 

• omista Jumalan usko jo ennen kuin sanot mitään, 
• sinä tiedät ja luotat kaiken sen toteutuvan, minkä tulet 

sanomaan, 
• sinun tulee etsiä Jumalan läsnäolo Pyhässä Hengessä, 

että olet Jumalan tahdossa, ilmestyksessä ja uskossa, 
• sinun tulee anoa Hänen läsnäolossaan, 
• sinun tulee vastaanottaa samassa hetkessä, jolloin sanot, 
• sinun tulee elää täydellisessä anteeksiantamuksessa, 

jotta Jumala vapauttaa sinuun Jumalan uskon yliluonnol-
lisen olemuksen. 

 
Jumalan usko Jeesuksen sovitustyössä toteuttaa yliluonnollisen 
uuden luomistyön. Jumala siirsi oman uskonsa kautta jokaisen 
ihmisen kaikki Jumalasta eroon harhautumiset ja sen seuraukset 
pois. Jeesus otti Jumalan uskon yliluonnollisessa ulottuvuudessa 
tämän pimeyden kuorman päälleen. Tämä tuli olemaan voi-
massa koskien menneisyyttä, nykyisuutta ja tulevaisuutta. Tämä 
tuli kattamaan jokaisen ihmisen kaikki mahdolliset sidokset pi-
meyden voimiin ja niiden vaikutuksiin. 
 
Jeesuksen kuoli ottaen päälleen kaikki ihmiskunnan synnit, pi-
meydet ja rangaistukset. Tämä takia Hänen täytyi kuolla ja jou-
tua sielunvihollisen valtaistuimen eteen (Sak. 3:1-7). Mutta sie-
lunvihollinen ei voinut vangita Jeesusta omakseen, koska Hä-
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nessä oli Taivaasta otettu tulen hehku. Hänellä ei ollut omaa pi-
meyttä, jonka vuoksi sielunvihollinen olisi voinut vaatia Häntä 
vangikseen. Jumala Isä lähetti enkelinsä ja poisti meidän pi-
meytemme Jeesuksen yltä ja korotti Hänet Ylimmäisen Papin 
asemaan. 
 
Matt. 8:17: …että kävisi jatkuvasti toteen, mikä on puhuttu profeetta Esai-
aan kautta, joka sanoo: "Hän otti päällensä (lambano = omistaa itselleen, 
vastaanottaa, temmata itselleen) meidän sairautemme ja kantoi meidän 
tautimme".  
 
Jumalan anteeksiantamus Jeesuksessa tarkoittaa kaiken pimey-
den vallan, voiman ja vaikutuksen pois siirtämistä Jeesuksen vas-
taanottaneiden elämästä. Kreikan kielessä sana ”anteeksianta-
mus” on ”afesis”, joka tarkoittaa ”pois siirtäminen”. Suomen kie-
len ilmaisu ”antaa anteeksi” on ”afiemi”, joka tarkoittaa ”siirtää 
pois pysyvästi”.  
 

Jeesuksen lunastustyö oli kaik-
kein suurin Jumalan uskon voi-
mateko maailmassa. Tämä voi-
mateko poisti pimeyden voimat 
ja vaikutukset Jeesukseen usko-
vien elämästä. Jumalan uskon 
kautta Isä näkee ja toimii pelas-
tettujen kanssa katsoen heitä 
Jeesuksen täydellisesti vanhurs-
kaina, puhtaina ja viattomina. 

Vain Isän täydellinen rakkaus te-
kee tämän mahdolliseksi. 
 
Jeesus on Taivaassa jatkuvasti täydellinen Ylimmäinen pappi, 
joka uhrasi itsensä meidän syntiemme tähden. Jeesuksen uhrin 
kautta Jumala asetti sinut pyhäksi ja nuhteettomaksi edessään, 

Jumalan usko toimii meidän 
käsityksemme, näkyvän 
maailman järjestyksen, ajan 
ja pimeyden voimien ylä-
puolella. Emme voi käsittää 
tätä, mutta Pyhä Henki an-
taa meille voiman ja todis-
tuksen uskoaksemme Jee-
suksen yliluonnollinen pe-
lastustyö hyväksemme. 
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rakkaudessa. Nyt sinulle kuuluu Pyhän Hengen täysi lupaus ja 
Jeesuksen kautta täydellinen yhteys Isään. Sinä olet määrätty 
osalliseksi jumalasta tulevasta katoamattomasta elämästä Py-
hässä Hengessä. 
 
Jes. 53:4-6: Todellakin Hän itse kantaa meidän sairautemme, ja meidän ki-
pumme. Me pidämme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, 
kuitenkin hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu 
meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus on hänen päällänsä, että 
meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Kaikki me 
harhaudumme niin kuin lampaat, käännymme omille teillemme. Kuitenkin 
Herra itse saattaa kaikkien meidän rangaistuksemme tulemaan Hänen pääl-
leen.  
 
Jeesuksen anteeksiantamuksen vastaanottaminen antaa pelas-
tetulle kyvyn antaa anteeksi kaikille muille. Jumalalla on täydel-

linen usko siirtää pimeys pois, 
mutta sinulla sinapinsiemenen 
kokoinen usko, jolla voit antaa 
kaikille ihmisille anteeksi. Tämä 
on Jumalan uskossa elämisen 
vaatimus ja todellisuus. Et voi 
yhtyä Jumalan uskoon ellet anna 

sydämestäsi anteeksi jokaiselle ihmiselle, itsesi mukaan luet-
tuna. Tuomitse, hylkää ja irtisano siis kaikki katkeruus, viha, syyl-
lisyys, syytös, kosto, kateus ja muu sellainen. 
 
Kun astut Jumalan uskoon anteeksiantamuksessa, sinä saat vas-
taanottaa kaikki Jumalan uskon siunaukset omaan elämään. Sinä 
saat Jumalan uskon voiman sairauksiesi parantumiseen, kirouk-
siesi murtamiseen ja Isän rakkauden ylenpalttisten siunauksien 
vastaanottamiseen. Sinä saat myös Isän rakkauden ja Pyhän 
Hengen voitelun palvella muita ihmisiä, jotta hekin pääsisivät 
osallisiksi Jeesuksen täydellisestä pelastuksesta. Mikään ei ole 

Pyhä Henki johtaa sinun sina-
pinsiemenen kokoisen Juma-
lan uskosi yhtymään Isän täy-
delliseen uskoon kaikkien ih-
misten pelastamiseksi pimey-
den vallasta. 



49 
 

        
                

niin suurta kirkkautta kuin elää Isän rakkaudessa, ilmestystie-
dossa, anteeksiantamuksessa ja Jumalan uskossa. 
 
Anteeksiantamuksessa eläminen tarkoittaa myös pääsyä Juma-
lan uskon yliluonnolliseen uutta luovaan vaikutukseen. Kysymys 
ei ole vain tunnetason asioista, vaan oikeudesta vastaanottaa 
Jeesuksen pelastustyön kaikki uusi luomistyö ja kirkkauden siu-
naukset. Jeesuksen anteeksiantamus tarkoittaa Pyhän Hengen 
täydellistä uutta luomistyötä sinussa. Jeesus on vapauttanut si-
nut kaikesta pimeyden vaikutuksesta. Sinulla on oikeus yhtyä tä-
hän hengelliseen todellisuuteen Jumalan uskossa. Sinulla on oi-
keus vastaanottaa Pyhän Hengen täydellisesti parantava ja uutta 
luova voima elämäsi kaikille alueilla Jumalan uskossa. 
 

Jeesuksen anteeksiantamuksen 
omistaminen tarkoittaa Jumalan 
Isän pelastavaan auktoriteettiin 
ja Hänen yhteyteensä sulautu-
mista. Mikään demonivoima, ki-
rous, sairaus, puute, ongelma ei 
voi pysyä ihmisessä, joka sulau-
tuu Jeesuksen täydelliseen pe-
lastukseen anteeksiantamuk-

sessa ja Pyhän Hengen tulessa upottamisessa. Jumala Isä on mi-
tätöinyt kaikki pimeyden voimat ja niiden vaikutukset Jeesuksen 
kautta. 
 
Kun olet omistanut Jeesuksen täydellisen puhdistavan anteeksi-
antamuksen, sinussa ei ole katkeruutta, vihaa tai muuta pi-
meyttä, joka estäisi sinua antamasta anteeksi täydellisesti muille 
ihmisille. Jeesuksen kirkkaudessa sinä näet, että kaiken pahuu-
den takana ovat pimeyden voimat. Ihmiset ovat vain niiden uh-
reja ja hyväksikäytön kohteita. Jumala näkee tämän näin ja siksi 
Hän tuomitsee ihmiset oikein. 

Pyhä Henki yhtyy Jeesuksen 
täydelliseen anteeksianta-
mukseen, koska anteeksian-
tava rakkaus hallitsee Isän 
sydämessä. Pyhä Henki an-
taa Isän sydämen rakkau-
den, uskon ja auktoriteetin 
sinulle, kun elät anteeksian-
tamuksessa. 
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Antaudu Jeesukselle kaikilla elämäsi alueilla. Jeesuksen täydelli-
nen puhdistusvoima tulee virtaamaan lävitsesi. Pyhän Hengen 
voimassa sinä nouset Jumalan uskossa. Jeesuksen kanssa sinä 
asetat kaikki sairautesi, kirouksesi ja muut menestystäsi vastus-
tavat vuoret auktoriteettisi alle ja käsket niitä heittäytymään me-
reen. Ja näin sinulle tulee olemaan.  
 
Pyhä Henki valmistaa sielusi hyväksymään Jumalan uskon ja su-
lautumaan Jumalan tahtoon. Sinä vahvistut ja julistat Jumalan 
uskossa Jeesuksen kanssa Hänen sinulle tarkoittamia siunauksia 
tulemaan ilmi. Jeesuksen siunaukset tulevat ajoittain vyörymään 
ylitsesi. Ajoittain sinulla tulee olemaan jopa pakottava kehotus 
julistaa ennen tuntematonta mutta Pyhän Hengen ilmaisemaa 
todellisuutta näkyvään maailmaan Jumalan uskossa! 
 
"Rakas Jeesus, otan vastaan Sinun opettamasi Jumalan uskon. 
Hylkään kaiken pimeyden elämässäni ja luovutan itseni Sinun ve-
resi puhdistusvoiman alle. Uskon itselleni Sinun kauttasi täydelli-
sen anteeksiantamuksen ja elän täydellisessä anteeksiantamuk-
sessa kaikkia ihmisiä kohtaan. Nousen Jumalan uskossa puhu-
maan auktoriteetilla kaikkia "vuoria" vastaan elämässäni. Kiitos 
Jeesus, että vahvistat minut tässä!" 
 
SISÄLLYSLUETTELO  
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7. Jumalan usko on yhteydessä 
 
Jeesuksen pelastustyön tarkoitus on liittää ihmiset Jumalan Isän 
ja Hänestä tulevan kirkkauden ja uuden luomisen voimaan. Ihmi-
sellä ei ole pelastusta tai selviytymismahdollisuutta Jumalan yh-
teyden ulkopuolella. Jumala loi ihmisen elämään yhteydessään 
ja vastaanottamaan Häneltä kaiken tarvitsemansa huolenpidon, 
voiman ja koko elämän. Tämän tarkoituksen mukaiset varustuk-
set Jumala loi ihmisen henkeen, sieluun ja ruumiiseen.  
 
Pyhä Henki on sinun yhteytesi Jumalaan. Pyhässä Hengessä si-
nulla on Jumalan Isän rakkaus, ilmestystieto, Jumalan usko, van-
hurskaus, rauha ja ilo. Pyhän Hengen tiedostettu läsnäolo ja si-
nun tiedostamasi Jumalan usko ovat liitetyt toisiinsa. Jeesuksen 
yhteys Isään Pyhässä Hengessä liitti Hänet jatkuvasti ja häiriöttö-
mästi Jumalan uskoon. 
 
Joh. 17:22-23: Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit (yhteys Isään Ju-
malan uskon kautta Pyhässä Hengessä), minä olen antanut heille, että he 
olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä - minä heissä, ja sinä minussa - että 
he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä lähetit 
minut ja rakastit heitä, niinkuin sinä minua rakastit.  
 

Jumalan usko on korkein yh-
teytesi Jumalan kanssa. Sinä yh-
dyt henkesi, sielusi ja elämäsi 
pyrkimysten tasossa Jeesuk-
seen. Jumalan uskossa sinun 
henkesi, sielusi ja koko elämäsi 
sulautuu Jumalaan, Hänen sydä-
meensä, ajatuksiinsa, tuntei-

siinsa, suunnitelmiinsa, Hänen tarkoituksiinsa, toimintata-
poihinsa ja päämääriinsä. Kun uskot Jeesuksen kanssa sinä todel-
lisesti elät Jeesuksessa ja Jeesus elää sinussa. 

Pyhä Hengen kautta sinä 
olet tullut osalliseksi Juma-
lasta ja Hänen yliluonnolli-
sesta uskosta ja Hänen jat-
kuvasti uudistuvasta ja ka-
toamattomasta elämästä – 
lisääntyvästi ja rajattomasti 
– Taivaaseen asti. 
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Jumalan usko ja yhteytesi Häneen alkaa sinussa siemenestä ja se 
kasvaa yhä suuremmaksi hengellisen kasvusi mukaan. Isä on luo-
nut henkeesi suuren kasvuvoiman, joka ylittää sielusi ja fyysisen 
ruumiisi kapasiteetin. Siksi hän kasvattaa sinusta Jumalan poikaa 
/ tytärtä, joka on kykenevä yliluonnolliseen elämään Hänen val-
takunnassaan. Vasta tämä elämä tyydyttää sinun henkesi. 
 
Orpouden traumassa elävät uskovat ajattelevat omaa elä-
määnsä edelleenkin Jeesuksesta erillisenä. He yrittävät tavoittaa 
Jeesusta, Hänen rakkauttaan, voimaansa ja uskonsa voimaa jär-
keisopilla, uskonnollisilla suorituksilla ja vanhan liiton opeilla. 
Tämä on uskonnollinen petos, josta jokaisen pelastetun tulee va-
pautua. Tie tähän on Jeesuksen yhteyteen sulautuminen Pyhän 
Hengen voimassa. 
 

Pyhän Hengen keskeisin tehtävä 
synnyttää yhteys Jeesuksen ja 
Jumalan Isän yhteydessä. Ensiksi 
Pyhä Henki sulauttaa henkesi Ju-
malan henkeen ja pelastaa sinut 
sielunvihollisen vallasta. Sen jäl-
keen Pyhä Henki haluaa sulaut-
taa ajatuksesi Jumalan ajatuk-
siin. Pyhä Henki opettaa sinulle 
ja auttaa sinua ymmärtämään 

Jumalan valtakunnan totuuksia. 
Pyhä Henki parantaa sinun särkyneen sydämesi, jotta sisimpäsi 
kykenisi yhtymään Jumalan tunteisiin, unelmiin, tavoitteisiin ja 
toimintatapoihin.  
 
Sinun tulee käydä lävitse sisäisen vapautumisen ja parantumisen 
prosessi, jotta uusi luomuksesi nousee hallitsemaan elämässäsi. 
Ahtaan portin läpi käymisessä vanha ihmisesi kuolee. Uudelle 

Yksi Pyhän Hengen ihmeelli-
simpiä tehtäviä ja vaikutuk-
sia on synnyttää pelaste-
tuille yhteys Jeesuksen ja 
Isän kanssa. Tämä yhteys 
tulee muuttamaan sinutkin 
Jeesuksen kirkkauden kal-
taisuutta kohti yliluonnolli-
sessa Jumalan Hengen maa-
ilmassa. 
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luomukselle se on suuri siunaus ja vapautuminen siihen elämään 
ja tehtävään, jonka Isä on tarkoittanut. Tässä prosessissa Pyhä 
Henki tulee upottamaan koko fyysisen ruumiisi Isän rakkauden 
parantavaan, virvoittamaan ja uutta luovaan kosketukseen. 
 
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."  
 
Puhuessaan pelastuksesta Jeesus todistaa Hänen ja Isän yhtey-
destä. Koska Hän ja Isä ovat yhtä, kukaan ei tule ryöstämään Isän 

yhteyteen uudestisyntyneitä ih-
misiä heidän yhteydestään. 
Pyhä Henki on Isässä ja Jeesuk-
sessa sekä pelastetuissa. Tämä 
on pelastuksen sinetti, jota mi-
kään voima tässä maailmassa 
eikä tulevassa pysty murta-
maan. Jeesus ilmaisee Jumalan 

yhteyden ihmeellisen seurausvaikutuksen: Jeesukseen uskovat 
tulevat tekemään samoja tekoja ja suurempiakin kuin Jeesus 
teki! 
 
Joh. 14:12-18: Totisesti, totisesti minä sanon 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. Jos te 
anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Jos te minua 
rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän 
antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, to-
tuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä 
eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne 
ja on teissä oleva. En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne.  
 

Jos Pyhä Henki asuu sinussa, 
sinun tulee tietää, että olet 
peruuttamattomasti ja ikui-
sesti liitetty Jeesukseen ja 
Isään. Sielusi voi harhailla, 
mutta Jeesus ei harhaile si-
nun hengessäsi. 
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Jeesus sitoo kaiken tämän siunauksen ja vaikutuksen Hänen yh-
teyteensä Pyhän Hengen kautta. Rakkaussuhde tarkoittaa syvä-

kiintymyssuhdetta ja intiimiä yh-
teyttä sydämen herkimmillä alu-
eilla. Tämä yhteys tarkoittaa liit-
tymistä Isän rakkauteen, Ilmes-
tystietoon sekä Jumalan uskoon. 
Yliluonnollinen yhteys Jumalaan 
Pyhässä Hengessä tekee kaiken 
tämän mahdolliseksi. Kysymys ei 

ole järkeisuskosta tai sielun voimien trimmaamisesta. Kysymys 
on Pyhän Hengen tulessa Jeesuksen todellisuuteen sulautumi-
sesta. Et ole enää luonnollinen ihminen, vaan eläväksi tekevä 
henki, josta virtaa Jeesuksen elämä monien siunaukseksi. 
 
1. Piet. 2:9-10: Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä 
heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimey-
destä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa; te, jotka ennen "ette ol-
leet kansa", mutta nyt olette "Jumalan kansa", jotka ennen "ette olleet ar-
mahdetut", mutta nyt "olette armahdetut".  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
  

  

Kaikki Jumalan valtakunnan 
elämä ja voima virtaa ihmi-
siin rakkaussuhteen kautta. 
Vietä siis paljon aikaa raken-
taen rakkaussuhdetta Jee-
suksen kanssa hiljaisuudessa 
ja myös palvelutyössäsi. 
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8. Jumalan uskoon sulautuminen 
 
Jumalan Isän suurin lahja Jeesuksessa on Hänen läsnäolonsa il-
mestyminen meihin pelastettuihin ja meidän pääsymme Hänen 
läsnäoloonsa Pyhässä Hengessä. Jeesus on puhdistanut sinun 
henkesi Jumalan asumukseksi, jossa asuu koko Jeesuksen kirk-
kauden todellisuus, vaikka sielusi elää osaksi luonnollisessa maa-

ilmassa. Jeesus sinun hengessäsi 
kutsuu sinua sulautumaan Hä-
neen yhä enemmän, jotta Ju-
mala usko hallitsisi elämässäsi 
yhä enemmän.  
 
Pyhä Henki toteuttaa elämässäsi 

suurta vallankumousta. Synnin orjuudessa elänyt vanha ihminen 
kuolee ja sinusta nousee esiin uusi luomistyö, joka yhtyy Jumalan 
uskoon. Tämä muutos johtaa sinut elämään Jumalan valtaher-
ruudessa Jeesuksen kanssa. 
 
Room. 1:1-6: Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, ero-
tettu Jumalan suurta ilosanomaa varten, jonka Hän ennalta on luvannut 
profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa, Hänen Pojastaan - joka lihan 
puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä ja pyhyyden Hengen puolesta 
kuolleitten nousemuksen kautta voimassa osoitettu Jumalan Pojaksi -  Jee-
suksesta Kristuksesta, Herrastamme, jonka kautta olemme saaneet armon 
ja apostolinviran uskon kuuliaisuuden syntymiseksi Hänen nimeänsä koh-
taan kaikissa kansoissa,  joitten joukossa olette tekin, Jeesuksen Kristuksen 
kutsumat.   
 
Paavali julistaa apostolin tehtävänsä päätarkoituksen olevan us-
kon kuuliaisuuden synnyttäminen pakanakansoissa Jeesuksen 
olemusta, jumaluutta, palvelutyötä, esimerkkiä ja opetuksia koh-
taan. Jumalan usko pääsee hallitsemaan sinussa, kun sisäinen ih-
misesi puhdistuu / vapautuu pimeydestä ja muuttuu kohti Jee-
suksen muotoa. Jeesuksen ilmestyminen sinussa Voideltuna on 

Jumalan uskoon sulautumi-
nen on täydellinen pelastuk-
sesi. Silloin sinä liityt Jeesuk-
seen ja Isään ja Pyhän Hen-
gen kautta tulevaan katoa-
mattomaan elämään. 



56 
 

        
                

evankeliumin salaisuus. Jumala tuo ilmi tämän salaisuuden Jee-
suksen vastaanottamisen ja Pyhällä Hengellä täyttymisen kautta. 
 
Kol. 1:25-28: …täydellisesti julistaakseni Jumalan suunnitelman, aivoituksen 
sanan, sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta 
polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä, joille Jumala tahtoi 
tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden 
kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo. Ja häntä me julistamme, neuvoen 
jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaak-
semme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa.  
 
Pyhän Hengen ja Jumalan valtakunnan totuuden perusteella me 
hylkäämme "vanhan ihmisen" ja tavoittelemme muuttumista 

Jeesuksen kaltaisuuteen, eli 
nousemme "uuden luomuksen" 
elämässä. Jeesus on ovi, jonka 
lävitse me pääsemme Isän yh-
teyteen. Hän ei ole ikään kuin 
tyhjä oviaukko, vaan Hän on itse 
ovi, jonka kautta me menemme 
Jumalan valtakuntaan. Jeesuk-

sen muotoon muuttumisen 
kautta Jumalan usko valtaa sinua ja sinä astut Jeesuksen valta-
herruuden hallitsemaan todellisuuteen lisää. 
 
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 mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älkää siihen, mikä on maan päällä. 
Sillä te kuolitte (pois vanhasta ihmisestä), ja teidän elämänne (uutena luo-
muksena) on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa; kun Kristus, meidän 
elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa.  
 
Sinun uudestisyntynyt henkesi on luonnostaan suuntautunut ja 
kiinnittynyt Jeesukseen Pyhässä Hengessä. Isän rakkauden ja Py-
hän Hengen opetuksen / vaikutuksen kautta sielussasi alkaa si-
säisen parantumisen, vapautumisen ja uudistumisen prosessi. 

Jeesuksen kaltaiseksi muut-
tumisen kautta sinä sulaudut 
Jumalan uskoon. Sinusta tu-
lee esille todellinen ihmisesi, 
joka luonnostaan elää Jee-
suksen yliluonnollisissa te-
oissa Jumalan uskon kautta. 
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Tämä on oleellinen osa uuden liiton ja Jumalan uskon elämää. 
Pyhän Hengen uudistavasta voimasta tulee sinun joka hetkinen 
voimasi, viisautesi, johdatuksesi ja elämäsi lähde.  
 
Jumalan usko sinussa on jatkuvaa ja tiedostettua Jeesuksen läs-
näoloa ja Hänen suunnitelmassaan elämistä. Jumalan usko kyt-
kee sinut Pyhässä Hetkessä nyt hetken todellisuuteen, jossa Jee-
sus hallitsee sinua ja sinun kanssasi. Jumalalla on aika kädessään 
eikä sinun menneisyytesi merkitse mitään.  
 
Uuden liiton uskovana sinä suuntaudut vain Jeesukseen. Sinun 
henkesi johtaa elämääsi Pyhän Hengen ilmestyksessä ja Jumalan 

uskossa. Sinä vastaanotat jatku-
vasti Hänestä tulevaa uutta 
suunnitelmaa, voimaa ja elä-
mää. Jeesuksen veri peittää si-
nussa kaiken, ja vapauttaa joka 
hetki menneisyydestä. Jeesuk-
sen veri on suojanasi nyt het-
kessä ja tulevaisuudessa. Sinä 
olet Jumalan yhteyden kautta 

hengessäsi anteeksiannettu, pelastettu ja turvassa kaikesta, 
mikä on Jumalan valtakunnan ulkopuolista pimeyttä. Tässä kirk-
kaudessa sinä elät ja hallitset Jeesuksen kanssa Jumalan uskossa. 
 
2. Kor. 5:14-17: Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet 
tähän päätökseen: yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat 
kuolleet; ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää 
eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnous-
sut. Sen tähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan; jos 
olemmekin tunteneet Kristuksen lihan (vanhan ihmisen) mukaan, emme 
kuitenkaan nyt enää tunne. Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on jatkuva 
uusi luomistyö (ktisis); se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on si-
jaan tullut.  
 

Pyhä Henki sulauttaa sinua 
Jeesukseen, kasvattaa ja 
opettaa sinua elämään Ju-
malan uskossa. Pyhä Henki 
kytkee ilmestyksen hengen 
kautta sinut Jumalan tarkoi-
tukseen ja herättää sinussa 
Jumalan uskon. 
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Jumala Isä ja Jeesus tuntevat si-
nut hengen mukaan. Jumala kä-
sittelee sinua henkesi kautta. Si-
nun todellinen minuutesi Juma-
lan edessä on hengellinen. Sinun 
fyysinen ruumiisi on henkesi ja 
sielusi asunto. Niin kauan kuin 
sinä elät ja palvelet näkyvässä 
maailmassa, sinä tarvitset fyysi-

sen ruumiin voidaksesi toimia. Sielullasi on kyky toimia sekä 
luonnollisessa että hengellisessä ulottuvuudessa. Elämäsi tässä 
näkyvässä maailmassa on vain silmänräpäys verrattuna siihen 
ikuiseen elämään, jota henkesi todellisuudessa jo elää. 
 
1. Kor. 2:9-11: …vaan, niinkuin kirjoitettu on: "mitä silmä ei ole nähnyt eikä 
korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on 
valmistanut niille, jotka häntä rakastavat". Mutta meille Jumala on sen il-
moittanut Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin. 
Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hä-
nessä on? Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan 
Henki. 
 
Jumalan uskon olemus toimii Hänen hengellisen valtakuntansa 
näköalassa ja ulottuvuudessa. Mutta Hänen voimansa Pyhässä 
Hengessä ulottuu ja peittää kaiken näkyvän maailman. Pyhä 
Henki kasvattaa ja kiinnittää sinua yhä lujemmin Jeesuksen hen-
gelliseen todellisuuteen Jumalan uskossa. Jeesus vahvistaa jat-
kuvasti sinun henkeäsi, jotta pystyisit toimimaan yhä enemmän 
Hänen kanssaan yhteistyössä Jumalan uskon voimassa. 
 
Joh. 4:23-24: Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset palvojat suudelleen 
kumartuvat palvomaan Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia pal-
vojia myös Isä tahtoo. Jumala on Henki; ja jotka häntä palvova, niiden tulee 
suudellen kumartuen palvoa hengessä ja totuudessa."   
 

Sinun hengessäsi on kaikki 
Jumalan valtakunta ja sinun 
elämäsi, persoonallisuutesi 
ja olemuksesi. Sielusi on vain 
osa hengellistä olemustasi ja 
ruumiisi on sisäisen ihmisesi 
asunto. Jumala tuntee sinut 
ja vaikuttaa sinuun henkesi 
kautta. 



59 
 

        
                

Vain Pyhä Henki pystyy johta-
maan ihmisen todelliseen Juma-
lan läsnäolon etsimiseen, palvo-
miseen ja Häneltä vastaanotta-
miseen. Suurin osa uskovistakin 
luulevat, että monisanaiset ru-
koukset ja vaikerrukset tekevät 
Jumalaan vaikutuksen. Monet 

käyvät turhaan raskaita rukous-
taisteluja epäuskoisen ja ahdistuneen sielun voimassa eivätkä 
saa vastauksia. He rukoilevat sielullisesti niin kuin uskottomat ru-
koilevat. Jeesus opetti, ettei niin tule tehdä. 
 
Matt. 6:31-34: Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä 
me juomme?' tahi: 'Millä me itsemme vaatetamme?' Sillä tätä kaikkea pa-
kanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea 
tätä tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurs-
kauttansa, niin myös kaikki tämä teille lisätään sen ohessa. Älkää siis mu-
rehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. 
Riittää kullekin päivälle oma vaivansa." 
 
Uskottomat tavoittelevat aineellista hyvää, luonnollisia tarpeita. 
Jeesus sanoo, että meidän Taivaallinen Isä kyllä tietää meidän 
näitä tarvitsevan. Sinun ei siis koskaan tarvitse vaikertaa Taivaal-
liselle Isällesi sinun ongelmiasi. Sen sijaan sinun tulee etsiä Pyhän 
Hengen läsnäoloa, Pyhän Hengen ilmestystietoa, suudellen ku-
martua palvomaa Isään ”Hengessä ja Totuudessa”. Sinun tulee 
etsiä Jeesuksen muotoon muuttumista, jotta Hän voisi poistaa 
sinulta Jumalalta vastaanottamisen esteet. 
 
Matt. 6:24: Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vi-
haava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi 
palvella Jumalaa ja mammonaa. 
 

Pyhä Henki johtaa sinun hen-
keäsi Jumalan yhteyteen, 
läsnäoloon, Jumalan uskoon, 
palvontaan, anomiseen ja 
Häneltä vastaanottamiseen. 
Totuuden Henki johtaa sinut 
kaikkeen totuuteen kaikessa 
elämässäsi. 
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Pyhän Hengen ulkopuolella elävät ihmiset näkevät tarpeinaan 
vain lihallisen, luonnollisen ja aineellisen. Raha, tavarat, omai-
suus, lääkkeet, uskonnollinen suorittaminen ja maailmallinen 
viihde ovat heidän turvallisuutensa lähteet. Näitä he anovat Ju-
malalta, mutta eivät osaa anoa sitä, mikä on oikeaa ja todellista 
elämää, eli Jeesuksen ja Pyhän Hengen läsnäoloa elämässä. Jee-
sus sanoi, että ”kaikki muu annetaan teille” Jumalan valtakunnan 
ja Jeesuksen vanhurskauden etsimisen ohessa.  
 
Matt. 6:33: Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskaut-
tansa, niin myös kaikki tämä teille lisätään sen ohessa (prostiteemi = lisätä 
edellisen ohella). 
 

Kun otit Jeesuksen vastaan elä-
määsi, sinun Taivaallinen Isäsi 
uudestisynnytti sinun henkesi 
Jumalan rakkauden ja täydelli-
sen huolenpidon yhteyteen. 
Synnissä, puutteenalaisuudessa 
ja köyhyydessä eläminen loppui 
sinun henkesi ulottuvuudessa.  

Jeesus haluaa ilmestyä henkesi 
kautta sieluusi ja kytkeä myös sielusi Hänen rakkauteensa, ilmes-
tykseensä ja voimaansa. Jeesuksen valtaherraus manifestoituu 
elämässäsi Jumalan uskon voimassa, jolla sinä omistat itsellesi 
uuden ja yltäkylläisen elämän Jumalan valtakunnassa. 
 
Hengellisenä ihmisenä sinun tulee tutkia ja rakentaa henkesi voi-
maa. Sinun tulee täyttyä lisääntyvästi Pyhällä Hengellä ja tulella, 
jotta Jumalan usko sulautuisi myös sinun sieluusi – ja sen kautta 
uuden elämän siunaukset ilmestyisivät sinulle. Älä hämmenny 
siitä, että Jumalan valtakunnan elämä tuli sinuun ensin pienenä 
siemenenä. Sielusi pystyy sulautumaan Jumalan uskoon vain, 

Pyhä Henki johtaa sinun hen-
keäsi Jumalan yhteyteen, 
läsnäoloon, Jumalan uskoon, 
palvontaan, anomiseen ja 
Häneltä vastaanottamiseen. 
Totuuden Henki johtaa sinut 
kaikkeen totuuteen kaikessa 
elämässäsi. 
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kun sielusi vapaaehtoisesti ottaa vastaan Jumalan uskon pieniä 
siemeniä.  
 

Jumala ei pakota uskoaan sie-
luusi vaan Hän odottaa, että sinä 
vapaaehtoisesti vaalit ja kasva-
tat Jumalan uskon siemeniä sy-
dämessäsi. Koska rakastat Jee-
susta ja Isää, sinä haluat tehdä 
Jumalan uskosta elämääsi hallit-
sevan omaisuuden / ominaisuu-
den. Pyhä Henki auttaa sinua 

tässä voimallisesti, sillä Hän on sinussa kasvattaakseen sinun 
henkesi johtamaan elämääsi Jumalan rakkaudessa, ilmestystie-
dossa ja Jumalan uskossa.  
 
1. Joh. 3:9: Ei yksikään Jumalasta syntynyt elä Jumalasta erossa harhautu-
neena, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata elää Jumalasta 
pois harhautuneena, sillä hän on Jumalasta syntynyt. 
 
Isä ei alistanut Jeesusta auktoriteettinsa alle, vaan Pyhä Henki 
kasvatti Jeesuksen omaan Ihmisen Pojan auktoriteettiin ja sa-
malla Jumalan Pojan auktoriteettiin Pyhään Henkeen sulautumi-
sen kautta. Jumala ei alista sinuakaan auktoriteettinsa alle vaan 
Hän on synnyttänyt sinut uuteen elämään, jossa sinä sulaudut 
vapaaehtoisesti ja koko ajan lisää Häneen. Tämä on Pyhän Hen-
gen tiedostettua, alitajuista ja salattua työtä sinussa. Kaikkea 
tätä yliluonnollista kasvuprosessia johtaa ja hallitsee herkkä ja 
läheinen rakkaussuhteesi Pyhään Henkeen, Jeesukseen ja Isään. 
 
Tutki ja omaksu Jeesuksen ja apostolien opetuksia kirjoituksista 
niin sielusi sulautuu nopeasti Jumalan uskoon ja Pyhään Hen-
keen. Vanhan liiton kirjoitukset eivät paljon hyödytä sinua, koska 

Sinun hiljainen, nöyrä ja kii-
tollinen kuuliaisuutesi on 
ihaninta Jeesuksen silmissä. 
Herkässä rakkaussuhteessa 
Hän lähestyy sinua yhä suu-
remmassa kirkkaudessa ja 
täyttää sinun sielusi halaja-
miset hyvyydellään. 
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ne ovat vain tulevaisen varjo. Pyhä Henki ilmaisee sinulle Jeesuk-
sen ja Jumalan valtakunnan NYT hetkessä. Jeesuksen ja aposto-
lien opetukset johtavat sinun sieluasi siihen tilaan Pyhässä Hen-
gessä, jossa ”kaikki muu lisätään teille sen ohessa”. 
 
Pyhän Hengen ilmestystiedon vastaanottaminen on avain siihen, 
että sielusi pystyy yhtymään Jumalan uskoon. Sielusi on luotu su-
lautumaan Jumalan uskoon. Sielusi rakastaa ja iloitsee Jumalan 
uskossa elämistä, koska silloin se on vapautettu väärästä orjuu-
den ikeestä ja saa olla toteuttamassa Jumalan valtakunnan suun-
nitelmia. Sielusi rakastaa kuunnella Pyhän Hengen ääntä ja saada 
todellinen auktoriteetti, rakkaus, rauha ja turva henkesi kautta. 
Sielusi vapautuu ja tulee onnelliseksi Jumalan uskoon sulautumi-
sessa! 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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9. ”Kääntykää ja ajatelkaa toisin…” 
 
Apostolisen ajan usko oli itsestään selvällä tavalla Jumalan us-
koa. Pyhän Hengen ja tulen voitelu oli ilmeinen ja erottamaton 
elämän todellisuus pelastettujen elämässä. Jumalan usko erotti 
pelastetut Jumalan ulkopuolella elävistä, joilla oli vain luonnolli-
nen usko. Pyhän Hengen tulen voima synnytti ehdottoman luot-
tamuksen, jossa apostolit palvelivat ja jota he julistivat. Jeesus 
itse eli Jumalan uskossa, koska Hän oli ehyessä Isän yhteydessä. 
Tämän esikuvan Hän antoi meille.  
 
Jumalan usko on ainoa uskon muoto, joka liikuttaa Jumalan voi-
maa elämässämme. Luonnollinen usko on rajoittunut ulkoisiin 
olosuhteisiin ja sielun kapasiteettiin. Jumalan usko on rajoittunut 
vain Jumalaan itseensä, joka on rajaton.  
 
Hebr. 11:6: Mutta ilman (Jumalan) uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä 
sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän pal-
kitsee ne, jotka häntä etsivät.  
 
Monet olettavat Jumalan antaman palkinnon olevan vasta Tai-
vaassa tai sitten Hän antaa hyvien suoritusten perusteella jotakin 

aineellista hyvää tässä maail-
massa. Jotkut ajattelevat myös, 
että Herran etsiminen tarkoittaa 
vastausten etsimistä omiin käy-
tännöllisiin tarpeisiin. Nämä 
ovat lapsellisia vääriä käsityksiä!  
 
Kun sinä etsit Jeesuksen läsnä-

oloa, Jeesus ilmoittaa itsensä sinulle. Hän itse valtaa elämääsi Py-
hän Hengen voimassa ja kirkkaudessa. Hän parantaa särkyneen 
sydämesi ja sairaan ruumiisi sekä turmeltuneen elämäsi. Hän uu-

Täyttymyksen ajan herätys 
nostaa sinussa esiin Jumalan 
uskon. Sinä tulet ihmettele-
mään miksi seurakunta on 
elänyt niin pitkään sekaan-
nuksessa ja kaksimielisyy-
dessä… 
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distaa koko elämäsi. Hän upottaa sinut Pyhässä Hengessä ja tu-
lessa kirkkautensa todellisuuteen niin, että koko elämäsi uudis-
tuu. 
 
Uskon kriisit johtuvat paljolti siitä, ettei ymmärretä Jumalan us-
kon ja luonnollisen uskon eroa. Vähäisen Pyhällä Hengellä täyt-
tymisen ympäristössä hengessä oleva Jumalan usko ei nouse hal-
litsemaan sielun uskon yläpuolelle. Tästä uskonnollisesta vääris-
tymästä on tullut paljon ongelmia uskovien elämässä. Nyt sinä-
kin voit hyljätä alaikäisyyden luonnollisessa uskossa ja nousta 
täysi-ikäisyyteen Jumalan uskossa. Silloin Jumalan voima alkaa 
liikkua ja vaikuttaa elämässäsi uudella tavalla. 
 
Jaak. 1:6-8: Mutta anokoon (Jumalan) uskossa, ollenkaan epäilemättä; sillä 
joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön 
sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa, kaksimielinen mies, 
epävakainen kaikilla teillään.  
 

Uuden liiton ilmoituksen mu-
kaan sielullinen usko on epäus-
koa. Jumalaa voidaan lähestyä 
vain Jumalan uskossa, joka vai-
kuttaa Pyhän Hengen kautta. 
Kaksimielinen mies horjuu sie-
lullisen uskon ja Jumalan uskon 

välillä. Pyhä Henki on täydellinen 
Opettaja ja Neuvonantaja, joka opettaa johdattaa sinutkin täy-
teen totuuteen, eli Jumalan uskossa elämiseen. Täyttymyksen 
ajan herätyksen sanoman tulee olemaan Jumalan uskon täyttä-
mää ja Jumalan uskoa julistavaa, opettavaa ja demonstroivaa Py-
hän Hengen tulen ja Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä.  
 
Matt. 24:14: Ja tämä Jumalan valtakunnan (ja Jumalan uskon) suuri ilosa-
noma pitää julistettaman kaikkialla maailmassa, todistukseksi kaikille kan-
soille ja etnisille ryhmille; ja juuri silloin / sen aikana tulee täyttymys.  

Täyttymyksen ajan herätys 
nostaa sinussa esiin Jumalan 
uskon. Sinä tulet ihmettele-
mään miksi seurakunta on 
elänyt niin pitkään sekaan-
nuksessa ja kaksimielisyy-
dessä… 
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Jeesuksen toinen tulemus alkaa seurakunnan puhdistamisella ja 
kirkkauteen pukemisella sen ylös tempausta varten. Seurakunta 
tarvitsee Jumalan uskon voiman noustakseen siihen asemaan, 
jossa Jeesus voi kutsua seurakunnan suoraan Taivaaseen. Sielul-
lisen uskonnollisen yrittämisen ja epäonnistumisen aika on pois-
tumassa. Pyhä Henki on jo nostanut tulessa puhdistettuja uskon 
puhdistajia ympäri maailmaa. Uskonnollinen orjuus ja uskonnol-
liset järjestelmät ovat sortumassa ja Jumalan kansa on vapautu-

massa pimeyden painostuksesta 
ja valmistautuu Jeesuksen kirk-
kauden vastaanottamiseen. 
 
Ilmestys ja sanoma Jumalan us-
kosta johtaa sinut maailman his-
torian mullistavimpaan uskon 

puhdistukseen. Uskon puhdistuksen sanoma, jota nyt luet, on jo 
leviämässä ympäri maailmaa. Kylväjät ja leikkaajat on jo lähe-
tetty liikkeelle.  
 
Sanoma sielullisen uskon puhdistamisesta ja Jumalan uskon 
omistamisesta tulee valtaamaan Jumalan kansan ympäri maail-
maa. Jeesus kutsuu sinua nyt tulevan aikakauden voimien koske-
tukseen. Hän opettaa ja sulauttaa sinut Jumalan uskoon ja sinä 
tulet tuntemaan totuuden ja olet vapaa Hänen kirkkautensa il-
mestymiseksi. 
 
Heikkouden, sekaannuksen ja masennuksen aika on loppunut ja 
Jeesuksen kirkkaus ilmestyy elämääsi. Olet kutsuttu uskon puh-
distajien joukkoon ja saat voiman astua siihen. Pyhä Henki tulee 
opettamaan sinua lisää ja antamaan sinulle uuden voiman ja voi-
telun kaiken toteutumiseksi Jumalan suunnitelman mukaan! 
 

Jeesus kutsuu sinuakin uskon 
puhdistajaksi. Hänen kirk-
kautensa tulee tekemään sen 
automaattisesti. Ensin Jeesus 
puhdistaa sinun uskosi ja sit-
ten sinä palvelet muita. 
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Ennen tempausta Pyhä Henki tulee toteuttamaan maailmanhis-
torian syvimmän uskon puhdistuksen. Jumala tulee puhdista-
maan seurakuntansa kaikesta sekoituksesta, koska silloin Hänen 
kaikki voimansa ja lupauksensa voivat vasta ilmestyä. Tämä on 
aikakauden täyttymyksen herätystä. 
 
Aikakauden täyttymyksen herätyksen yksi tunnusmerkki on il-
mestys ja opetus Jumalan uskosta. Pyhä Henki tulee poistamaan 
sekaannuksen ja opettamaan maailmanlaajuisesti seurakunnal-
leen Jumalan uskon olemuksen. Sielullisen ja hengen kautta vai-
kuttavan uskon sekoitus poistuu. Apostolinen Jumalan uskon il-
mestys palaa seurakuntaan. Enää ei kysytä "Uskotko Jeesuk-
seen?" vaan kysytään "Omistatko Jeesuksen uskon?” 
 

Pyhän Hengen puhdistava tuli 
on nyt laskeutumassa suurem-
malla voimalla kuin koskaan en-
nen. Oikeudenmukaisuuden 
miekka läpäisee sydämiä ja joh-
taa kääntymiseen ja mielen uu-
distumiseen. Uusi voitelu las-

keutuu puhdistettujen elämään. Seurakunta nousee sille tarkoi-
tettuun Pyhän Hengen voimaan, kunniaan ja herätyksen palve-
lutyöhön.  
 
Ihmisen luonnollinen usko on välttämätön sielun kyky ja voima, 
jotta ihminen voi toteuttaa luonnollista elämäänsä. Jumalan 
usko on samalla tavalla välttämätön, että sinä voit Jeesuksen 
kanssa toteuttaa Jumalan valtakunnan elämää. Jumalan usko liit-
tää sinut Jumalaan Isään, Hänen yhteyteensä, rakkauteensa, il-
mestystietoonsa ja kaikkiin Hänen voimansa vaikutuksiin. 
 

Jeesus kutsuu sinuakin uskon 
puhdistajaksi. Hänen kirk-
kautensa tulee tekemään sen 
automaattisesti. Ensin Jeesus 
puhdistaa sinun uskosi ja sit-
ten sinä palvelet muita. 
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Jeesuksen kautta ihmisten sydä-
miin ilmestyi Jumalan usko, joka 
on siis uuden liiton uskon merki-
tys ja pääsisältö. Jumala ei lähet-
tänyt Jeesusta maailmaan vah-
vistamaan ihmisten luonnollista 
uskoa vaan kytkemään pelaste-

tut Jumalan yliluonnolliseen uskoon. Pelastuksemme on Jumalan 
uskon kautta, joka tulee osallisuudesta Jeesukseen ja Isään Py-
hän Hengen kautta. Jumalan usko sinussa on sinun henkesi yli-
luonnollinen yhteys Jumalaan ja Hänen voimaansa. Tämä on Isän 
rakkauden täydellistä lahjaa Hänen pojilleen / tyttärilleen. 
 
Room. 3:21-22: Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat to-
distavat, on ilmoitettu ilman lakia / vapaana laista / lakia korkeammasta 
auktoriteetista, nimittäin Jumalan vanhurskaus / oikeamielisyys Jeesuksen 
Kristuksen uskon kautta kaikkiin ja kaikkien ylle, jotka uskovat niin kuin Ju-
mala uskoo. Ei siis ole erotusta. 
 
Kun sinä tiedostat Jumalan uskon hengessäsi, sinulla on sisäinen 
kosketus ja yhteys itse Jumalaan. Kun olet kosketuksessa Juma-
laan, sinuun alkaa vaikuttaa Hänen valtava ”dynamis” voimansa, 
joka ei ole koskaan toimeton tai passiivinen. Jumalan valtava 
energia, ilmestystieto, uuden luomistyön voima virtaa sinuun ja 
sinun kauttasi Jumalan uskossa.  
 
Jaak. 2:14: Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan us-
kon (pistis), mutta hänellä ei ole (Jumalan uskon) tekoja? Ei kaiketi (sielun) 
usko voi häntä pelastaa? 
 
Jaakob selittää tässä kohdassa luonnollisen uskon ja Jumalan us-
kon eroa. Jos joku sanoo itsellään olevan "(Jumalan) uskon" 
mutta hänellä ei ole "(Jumalan) tekoja" niin hän puhuu luonnol-
lisessa uskossa. Ei kaiketi luonnollinen usko voi häntä pelastaa?  
 

Jeesus tuli vapauttamaan ih-
miset pimeydestä ja demoni-
sesta epäuskosta ja kytke-
mään ihmiset Jumalan kirk-
kauteen ja uskoon Pyhän 
Hengen ja tulen voimassa. 
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Jaak. 2:15-17: Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla ja 
joku teistä sanoo heille: "Menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa it-
senne", mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? 
Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut – se ei ole Juma-
lan uskoa vaan luonnollista uskoa. 
 

Jumalan usko ilmestyy aina to-
teuttamaan jotain yliluonnol-
lista Jumalan valtakunnan ilmes-
tymistä. Jokainen kytkeytymi-
nen Pyhän Hengen inspiraatioon 
ja voimaan tulee johtamaan Ju-
malan uskon ilmestymiseen ja 

uskon tekojen ilmi tulemiseen. 
 
Kun sinä olet kytkeytynyt todelliseen Pyhän Hengen inspiraati-
oon ja Jumalan uskoon, sinun ei tarvitse rukoilla voimatekoja. 
Pyhä Henki puhuu sinulle koko ajan Jeesuksen tekoja. Sinulla on 
sisäinen kehottava tarve toteuttaa hengessäsi oleva Jumalan 
suunnitelma. Jumalan uskoon astuttuasi et voi välttää voimate-
koja, koska et voi enää ajatella, puhua tai toimia Jumalan uskon 
vastaisesti. Pyhä Henki on sisimmässäsi ja ylläsi ja sinä olet jatku-
vasti Jeesuksen todistaja missä kuljetkin. 
 
Jaak. 2:19-20: Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin 
sen uskovat ja vapisevat. Mutta tahdotko tietää, sinä turha ihminen (vanha 
ihminen), että (luonnollinen) usko ilman tekoja on voimaton? 
 
Riivaajatkin uskovat Jumalaan, koska ne ovat kohdanneet Hänet 
ja joutuneet pakenemaan Hänen kirkkauttaan. Mutta riivaajat ja 
Jumalasta erossa elävät ihmiset eivät voi omistaa Jumalan uskoa, 
koska he eivät kykene antautumaan Jeesuksen valtaherrauteen. 
Riivaajat pelkäävät Jumalan kirkkautta samalla kun ne ovat sam-
mumattomassa kapinassa Jumalaa vastaan. 
 

Uudestisyntynyt henkesi on 
syntynyt Jumalasta ja Juma-
lan yhteyteen. Mitä enem-
män henkesi hallitsee sielusi 
voimien ylitse, sitä enemmän 
sinä elät Jumalan uskossa. 
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Ihmiset sen sijaan voivat kään-
tyä, ajatella toisin ja antautua 
Jeesukselle ja vastaanottaa Ju-
malan uskoa. Sinäkin voit kään-
tyä ja tulla Jeesuksen kaltaiseksi 
voideltuna. Tähän sinut on kut-
suttu. Pyhän Hengen päämäärä 

on muuttaa sinut "voimasta voimaan ja kirkkaudesta kirkkau-
teen".  
 
"Rakas Jeesus, kiitos Jumalan uskosta hengessäni. Tulen julista-
maan yhä enemmän sinun valtakuntasi todellisuutta oman suuni 
kautta. Jumalan uskon tulee hallita elämääni Jeesuksen ni-
messä!"  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 

  

Pyhän Hengen tulessa upot-
taminen tekee Jumalan us-
kosta sinun ”luonnollisen” ja 
”normaalin” uskon. Sisäinen 
ihmisesi ei enää pysty ole-
maan epäuskoinen. 
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10. Jumalan usko ja Hengen hedelmät 
 
Jumalan usko on tarkoitettu sinunkin normaaliksi ja luonnol-
liseksi ominaisuudeksesi. Hengessäsi on Jumalan uskon lähde, in-
spiraatio ja voima, mutta sielusi tulee yhtyä ”ilolla Jumalan la-
kiin”. Tämä vaikuttaa sinuun Pyhän Hengen kautta. Jumalan usko 
hengessäsi tulee ilmi elämästäsi sielusi, julistuksesi ja tekojesi 
kautta. Puhdistukoon sinun sielusi kaikesta Jumalan uskoa vas-
tustavasta pimeydestä ja olkoon sielusi siunattu Jumalan uskon 
toimeenpanija!  
 
Room. 12:1-2: Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan 
teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uh-
riksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne. Älkääkä mukautuko 
tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen 
kautta, tutkimalla ja vakuuttumalla siitä, mikä on Jumalan hyvä, otollinen ja 
täydellinen tahto.  
 
Paavali opettaa tässä täydellisen Jumalan uskoon sulautumisen 
reitin. Sinä annat henkesi, sielusi ja ruumiisi Pyhän Hengen asu-
mukseksi. Tämä prosessi vaikuttaa sinun sisimmästäsi ulospäin. 
Kun Pyhän Hengen säteilevä hehku lepää ylläsi niin, että sairaat 
paranevat läheisyydessäsi, olet saavuttanut tärkeän uskon elä-
mäsi tavoitteen. 
 
Jeesukselle antautumisen ongelma ole Jumalan puolella vaan 
turmeltuneessa sielussa. Tämän vuoksi meidän tulee panostaa 
mielen uudistamiseen, sielun puhdistamiseen ja elämäntapojen 
muuttamiseen. Paavali antaa toisen avaimen Jumalan uskoon 
sulautumiseen galatalaiskirjeessään: 
 
Gal. 5:22: Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ys-
tävällisyys, hyvyys, usko, sävyisyys, itsensähillitseminen.  
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Hengen hedelmä sinun sielussasi on jumalallinen luonto. Pyhän 
Hengen tulessa upottamisen vaikutuksesta sielustasi puhdistuu 
vihan hedelmät ja tilalle tulevat Hengen hedelmät. Kaikki Paava-
lin luettelemat Hengen hedelmät liittyvät oleellisella tavalla Ju-
malan uskoon: 
 

• rakkaus = sielusi on parantunut orpouden traumasta ja 
on täyttynyt Isän rakkaudella 
 

• ilo = sielusi on vakuuttunut Jeesuksen pelastuksen täy-
dellisyydestä ja pimeyden masentavat valheet ovat pois-
tuneet 

 
• rauha = sielusi omistaa ja luottaa Jeesuksen ratkaisseen 

jo kaikki elämäsi ongelmat – mikään ei enää murehduta 
eikä ahdista 

 
• pitkämielisyys = sielusi demoninen kärsimättömyys ja 

turhautuminen on poistunut ja sinä olet ankkuroitunut 
Pyhän Hengen jatkuvaan ilmestystietoon rauhasta käsin 

 
• ystävällisyys = Jeesus vaikuttaa sielussasi pehmeyden, 

empatian, sympatian ja rakkauden äärimmäisen myötä-
tunnon lähimmäisiä kohtaan 

 
• hyvyys = sisimpäsi on vallannut Jeesuksen ja Isän hyvyys 

– sinusta on poistunut pahuus ja ilkeys 
 

• usko = sielusi yhtyy Jumalan uskoon, joka tulee sinuun 
henkesi kautta 
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• sävyisyys = sielusi on puhdistunut kaikesta ärtyneisyy-
destä, kiukuttelusta ja muusta traumaattisesta vihan he-
delmästä 

 
• itsensä hillitseminen = sieluasi hallitsevat kaikki yllä mai-

nitut jumalalliset ominaisuudet, etkä sinä hermostu tai 
räjähdä enää koskaan 

 
Kun Hengen hedelmät hallitsevat sielussasi, olet suojattu täydel-
lisesti pimeyden voimien yrityksiltä. Mikään ei enää voi murtaa 
sisäisessä ihmisessäsi vaikuttavaa Jumalan uskoa. Sisäinen ih-
misesi on lujitettu Isän rakkaudessa, auktoriteetissa ja voimassa 
Hänen siunauksiensa ja katoamattoman elämän suojaan ja vai-
kutukseen. Jeesuksen ominaisuudet ovat siirtyneet sinuun ja 
evankeliumin salaisuus on tullut julki ”Voideltu sinussa, kirkkau-
den toivo”. 
 
Jumalan valtakunnassa vaikuttaa läheisyyden laki. Mitä lähem-
pänä Jumalaa sinä olet, sitä enemmän Hänen ominaisuutensa il-
menevät sinussa. Valitettavasti läheisyyden laki toimii kääntei-
sesti suhteessa pimeyden voimiin. Mitä lähempänä pimeyden 
voimia ihminen on, sitä enemmän pimeyden voimien ominaisuu-
det tulevat ihmisessä ilmi. Tämän vuoksi Jumala kehottaa kautta 
aikojen ihmisiä karttamaan pimeyttä. 
 
Me saamme Jumalasta kaikki ne ominaisuudet, mitä meissä tu-
lee olla. Mitä lähempänä olemme Häntä, sitä enemmän Hänen 
ominaisuutensa vaikuttavat ja muuttavat meitä Hänen kaltaisek-
seen. Jeesuksen pelastustyön kautta Jumala asetti määräyksen 
ja reitin kaiken pimeyden vaikutuksen poistamiseksi meistä. Py-
hän Hengen tuli polttaa meistä pois kaiken sen, mitä meissä ei 
tule olla. Jumalan usko on keskeisin olemus, minkä Hän antaa 
pelastettuihin Pyhän Hengen voitelun kautta. Jumalan uskon 
kautta me omistamme kaikki muut Jumalan meille tarkoittamat 
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ominaisuudet. Jumalan usko ilmenee kaikissa Hänen yliluonnol-
lisissa ominaisuuksissaan: 
 

• Jumala on kaiken Alku, Luoja Hallitsija, Kuningas, Kaikki-
valtias, ja Täyttymys. Hänellä on rajoittamaton olemus, 
rajoittamaton minuus, rajoittamaton itseluottamus, ra-
joittamaton tietoisuus tarkoituksestaan ja tehtävästään.  

 
• Jumala on ehyt, vapaa, itsessään täydellinen, riippuma-

ton luomakunnastaan, luomakuntansa Isä, hyväntekijä, 
elämän antaja. Hänen suunnitelmissaan, toiminnassaan 
ja tarkoituksessaan ei ole mitään sekaannusta, hämmen-
nystä, pimeää tai epävarmaa. 

 
• Jumalalla ei ole vastustajaa. Hän ei näe ketään itsensä 

vertaisena tai yläpuolellaan. Hänen kirkkautensa tuhoaa 
jokaisen, joka yrittää nousta Hänen rinnalleen tai Häntä 
vastaan (Lucifer ja hänen mukanaan langenneet). 

 
• Jumalan on täydellinen valkeus, valo, kirkkaus eikä Hä-

nessä ole mitään pimeyttä. Kaikki Hänen uskonsa, aukto-
riteettinsa, ilmestyksensä, voimansa, tarkoituksensa ovat 
täynnä kirkkautta. Hänessä ei ole mitään pimeyttä. Kaikki 
pimeys joutuu tuhoutumaan Hänen läsnäolossaan. 

 
• Jumala on täydellinen rakkaus. Jumalan motiivit ovat 

puhtaat.  Isän ääretön rakkaus motivoi kaiken mitä Hän 
tahtoo, uskoo, näkee, vaikuttaa, suunnittelee, toteuttaa 

 
• Jumala on täydellinen viisaus. Kaikki, mitä Hän tekee, on 

täydellistä viisaudessa ja käsittämisessä. Jumala ei tee 
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virheitä, Hän ei epäonnistu, Hänen ei tarvitse uusia mi-
tään tekemistään. Kaikki on täydellistä silloin kun Hän luo 
sen. 

 
• Jumala on kaikkivaltias. Kaiken, mitä Hän ajattelee, suun-

nittelee Hän toteuttaa rajattoman voimansa kautta. 
Kaikki on mahdollista Hänelle, ja Hän on uskollinen aloit-
tamalleen suunnitelmalle. 

 
• Jumala on täydellisen ehyt, itsenäinen, riippumaton, haa-

voittamaton. Kukaan ei voi haastaa Häntä, kukaan ei voi 
pakottaa tai estää Häntä toimimasta ja toteuttamasta 
sitä, minkä Hän tahtoo. Hän on auktoriteetissaan suve-
reeni ja päättää itsessään kaiken. 

 
• Jumala on yhteyden, siunauksen, vuorovaikutuksen, rak-

kaussuhteen, huolenpidon Jumala. Jumala on luomakun-
nan Isä, josta kaikki saa alkunsa, ja jonka voimasta kaikki 
pysyy ja kasvaa Hänen tahtonsa mukaan. Jumala on täy-
sin oikeamielinen. Hänessä ei ole mitään vääryyttä. Kaikki 
mitä Hän tekee ja miten Hän tekee, on oikein. 

 
• Jumalan tahto on haavoittumaton, särkymätön, puhdas, 

oikeudenmukainen, täydellisen hyvä. Hän ei halua eikä 
tee mitään pahaa kenellekään. Hän etsii vain hyvyyttä, 
siunausta, menestystä. Hän ei tee kompromissia kirkkau-
tensa ja vanhurskautensa kanssa. 

  
Jumala (Isä, Poika ja Pyhä Henki) on suurempi kuin raamattu. 
Jeesuksenkin teoista apostoli Johannes sanoi: "Jos kaikki mitä 
Jeesus Voideltuna teki, kirjoitettaisiin, niin oletan etteivät ne kir-
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jat mahtuisi koko tähän näkyvään maailmaan (Joh. 21:25). Kirjoi-
tuksethan eivät opeta uskomaan pelkästään kirjoituksiin, vaan 
uskomaan itse Jumalaan, joka ilmoittaa itsensä kirjoituksissa. 
 
Kirjoitukset ovat pätevä ilmoitus Jumalasta ja opastavat tien Ju-
malan luokse. Mutta Jumala ei mahdu raamatun kansien väliin - 
vain Pyhä Henki voi johtaa sinutkin "kaikkeen totuuteen". Siksi 
sinä tarvitset henkilökohtaisen suhteen Jeesuksen ja Pyhän Hen-
gen kanssa, jotta tulisit tuntemaan edes jotain Jumalan valtakun-
nasta. 
 

Jumala on kaiken Luoja ja Isä. 
Hänen luonteessaan on antaa 
luoduilleen kaikki se hyvä, mitä 
he tarvitsevat – ja enemmän 
kuin he osaavat anoakaan. Ju-
malan rakkaus, ilmestyksen 
voima, Jumalan usko, Jumalan 
vanhurskaus, Jumalan kirkkaus 

ja katoamaton ja alati uudistuva elämä on osa Hänen yliluonnol-
lista olemustaan. Näistä kaikista kirkkautensa ominaisuuksista 
Hän jakaa Jeesuksen kautta pelastetuille.  
 
Ef. 1:11-14: Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen 
edeltä määrätyt hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki 
oman tahtonsa päättämän mukaan, että me olisimme hänen kirkkautensa 
kiitokseksi, me, jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kristukseen. Hä-
nessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne 
evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, joka 
on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi - 
hänen kirkkautensa kiitokseksi.  
 
Koska Jumala kaiken Alku, Isä ja Luoja, Hänen sydämensä halajaa 
ja iloitsee vuodattaa kirkkauttaan erityisesti ihmisiin, jotka Hän 

”Rakas Jeesus, nyt tuomit-
sen, hylkään ja irtisanon kai-
ken Jumalaa vastustavan 
valheen, vääryyden, harhat 
ja pimeyden juonet. Uskon 
Jumalaan niin kuin kirjoituk-
set opettavat”. 
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on luonut kuvakseen. Jumalan täydellinen tahto on, että sinus-
takin säteilee Hänen kirkkautensa koko olemus. Jeesuksen 
kautta sinulla on yhteys Jumalaan, mutta sen lisäksi sinulla on 
Isän kirkkauden perintö Jeesuksen kautta. 
 
Jumala on sinetöinyt sinut Pyhällä Hengellään, jotta sinä tulisit 
lunastetuksi kaikesta pimeyden vallasta ja pääsisit osalliseksi 
Isästä tulevasta kirkkauden perinnöstä. Jumalan usko sinussa 
tarkoittaa, että sinä uskot kaikkiin Jumalan ihmeellisiin ominai-
suuksiin: 
 

• vanhurskauteen, oikeamielisyyteen – Hän näkee 
sielunvihollisen vastuullisena synnistä ja on vapauttanut 
ihmiset Jeesuksen kautta 

• valoon, kirkkauteen, jossa ei ole mitään pimeyttä 
• rakkauteen, äärimmäiseen rakkauden mielisuosioon 
• hyvyyteen, hellyyteen, haluun olla sinun yhteydessäsi 
• anteeksiantamuksen täydellisyyteen 
• täydellinen parantava ja uutta luova voima 
• vapauteen, rauhaan ja iloon Jeesuksessa 
• Jeesuksen pelastustyön täydelliseen toteutumiseen 
• ehdottomaan auktoriteettiin ja torjuntaan pimeyttä 

vastaan 
• kaikkivaltiuteen kaikissa ulottuvuuksissa 
• kaikkitietävä, kaikki näkevä, kaikki voiva yliluonnollisuus  

 
Pelastustyöllään Jeesus riisti viholliselta kaikki aseet, joilla se 
voisi vetää tai sitoa ihmistä pimeyden turmelevaan yhteyteen. 
Jeesuksen kautta Isä vuodatti meidän henkeemme Pyhän Hen-
gen, jonka kautta me saamme kaikki Jumalan meihin tarkoitta-
mat ominaisuudet. Pyhän Hengen yhteyden kautta Jumalan yli-
luonnolliset ominaisuudet vaikuttavat sinuun ja sinussa 
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Kol. 2:15: Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen 
häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun.  
 
Pyhän Hengen tehtävänä on vetää sinua yhä lähemmäksi Jee-
susta. Hän kutsui sinua ennen kuin otit Hänet vastaan. Hän tuli 
sinuun uudestisyntymisessäsi ja todistaa sinulle, että sinä olet Ju-
malan poika / tytär. Pyhän Hengen kautta Jumala Isä jakaa sinulle 
koko ajan Jeesuksen kautta kirkkautensa perintöä. 
 
Pyhän Hengen kautta sinä tulet tuntemaan Isän sydämen rak-
kauden, yliluonnollista hengen maailmaa ja vastaanotat Jumalan 
uskoa. Mitä enemmän sinulla on Pyhää Henkeä, sitä lähempänä 
olet Jumalaa. Mitä lähempänä olet Jumalaa, sitä paremmin sinä 
tunnet Hänet. Mitä paremmin sinä tunnet Hänet, sitä enemmän 
sinä luotat Häneen! 
 

Jeesus Voideltuna eli täydelli-
sessä yhteydessä Jumalan 
kanssa. Jeesus ei elänyt itsekes-
keisessä minuudessa, vaan Hä-
nen minuutensa tuli Isän yhtey-
destä. Jeesuksen voimateot joh-
tuivat Hänen yhteydestään 
Isään, koska Isä näytti Hänelle 
kaikki, mitä Jeesuksen oli tarkoi-

tus tehdä Isän kanssa. Läheisen 
yhteyden kautta Jeesus tunsi Isän ja oli Hänelle täydellisesti kuu-
liainen. 
 
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.  

Jeesuksen seuraajana sinä 
olet vapaa orvon itsekeskei-
sestä minuudesta ja sulau-
dut Pyhän Hengen voite-
luun. Kuuliaisuudessa sinä 
teet oman osuutesi ja Pyhä 
Henki tekee ne yliluonnolli-
set teot, jotka vain Jumala 
voi tehdä. 
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Sillä niinkuin Isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös Poika tekee 
eläviksi, ketkä hän tahtoo.  
 
Jeesus ei julistanut tekojaan omikseen vaan Hän sanoi: ”Isä, joka 
minussa asuu, tekee teot, jotka ovat Hänen”. Jeesuksen usko 
Isään oli siinä, että Isä näyttää Hänelle kaikki, mitä Hänen pitää 
tehdä. Sitten kun Jeesus on opettanut ja julistanut sen, minkä Isä 
on näyttänyt, sitten Isä toteuttaa nämä asiat Pyhän Hengen voi-
man kautta. Jeesus uskoi olevansa Isässä ja Isän olevan Hänessä 
Pyhässä Hengessä. Jeesus julisti olevansa Ihmisen Poika, mutta 
oli Pyhän Hengen voitelun kautta kytketty Isän yliluonnolliseen 
todellisuuteen ja vaikutukseen. Jeesuksen elämä ja palvelutyö 
olivat ilmentymää ja seurausta siitä, että Hän oli liittynyt Isään 
Jumalan uskossa. 
 
Jumalan on valmistanut sinulle saman aseman ja oikeudet Jee-
suksen seuraajana Pyhään Henkeen ja Jumalan uskoon kuin Jee-

suksella oli. Ihmisyytesi kautta 
olet luonnollisen elämän rajoi-
tuksissa, mutta Pyhän Hengen 
voitelun kautta olet kytketty 
Jeesuksen yliluonnollisuuteen. 
Pyhän Hengen voitelun kautta 
sinun hengessäsi ja sielussasi 

vaikuttaa Jumalan usko. Pyhän 
Hengen kautta Jeesus ja Isä asuvat sinussa ja sinä asut Jeesuk-
sessa ja Isässä. Sinunkin elämäsi tulee olemaan ilmentymää siitä, 
että olet liittynyt Jeesukseen ja Isään Jumalan uskon kautta. 
 
Jeesus on nyt täynnä Jumalan kirkkautta Isän valtaistuimella. 
Hän kohtaa sinua aina Jumalan uskossa. Hän opettaa sinulle Ju-
malan uskoa ja odottaa sinulta Jumalan uskoa. Jokainen Hänen 
kosketuksensa ja sanansa herättää ja vahvistaa sinussa Jumalan 
uskoa. Hän ei kaihda ilmaista kirkkauttaan sinulle. Mutta Hänen 

Uusi luomuksesi on sulautu-
nut Pyhässä Hengessä Isän 
rakkauteen, Jumalan ilmes-
tystietoon ja Jumalan us-
koon. Jeesus sinussa ja sinä 
Jeesuksessa teet Isän tekoja. 
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täytyy puhdistaa sinua, jotta kestäisit Hänen kirkkautensa ilmes-
tymistä. Pyhä Henki auttaa sinua Jeesuksen kirkkauden ymmär-
tämisessä ja lisääntyvässä kohtaamisessa. 
 
Jeesuksen pelastuksen ja Pyhän Hengen uudistavan työn kautta 
sinusta tulee ilmi Jeesus Voideltuna. Tämä on evankeliumin sa-
laisuus, joka ei saa enää jäädä salaisuudeksi sinunkaan elämäs-
säsi. Pyhän Hengen tulessa upottamisen kautta sinä sulaudut yhä 
enemmän Jeesuksen persoonaan. Sinun tulee nähdä Jeesus Voi-
deltuna sinun esikuvanasi ja tavoitteenasi. Jeesus sanoi, että täy-
sinoppineena oppilas on opettajansa kaltainen. Hän ei pidätä 
siunauksiaan sinulta, kunhan vaan antaudut Hänelle. 
 
Jeesukseen samaistumisen kautta Pyhä Henki tuo sinusta esille 
Jumalan uskossa elämisen ominaisuudet, jotka Jeesuksessa Voi-
deltuna olivat. Samaista siis itsesi Häneen ja omista itsellesi seu-
raava elämäntapa ja ominaisuudet ja julista / omista nämä itsel-
lesi: 
 

• ”Olen Pyhän Hengen kautta liitetty Isään. Pyhä Henki liit-
tää minut jatkuvasti Jeesuksen ja Isän Jumalan todellisuu-
teen. Henkeni, sieluni, ruumiini ja koko elämäni kokevat 
äärimmäisen intiimillä ja voimakkaalla tavalla Jeesuksen 
ja Isän yhteyden.” 

 
• ”Uusi minuuteni on luotu Isän yhteyteen. Jeesuksen pe-

lastustyö on poistanut minulta syntisen valheminuuden. 
Nyt minun minuudessani ei enää ole särkymistä, koska 
Jumala Isä on minun todellinen Isäni.” 

 
• ”Sulautan tahtoni ilolla Jeesuksen ja Isän tahtoon. En elä 

enää itseni varassa tai itseäni varten. Kuuntelen ja nou-
datan Pyhän Hengen inspiraatiota ja johdatusta. Elämäni 
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tarkoitus on Jeesuksessa ja Hänen suunnitelmiensa to-
teuttamisessa. En kaipaa Jeesuksen ulkopuolista elämää, 
vaikutteita tai tehtäviä, koska olen tyydytetty Jeesuk-
sessa.” 

 
• ”Pyhän Hengen kautta minä tunnen, näen ja ymmärrän 

tehtäväni ja tarkoitukseni Jeesuksen ja Isän yhteydessä.  
Pyhä Henki ilmoittaa minulle päivittäin ja hetkittäin Jee-
suksen suunnitelmat ja minä toteutan niitä siinä voi-
massa, minkä Pyhä Henki antaa.” 

 
• ”Pyhän Hengen kautta minä opin tuntemaan yhä lisää 

Jeesuksen ja Isän persoonallisia ominaisuuksia. Tulen 
tuntemaan ja kokemaan minuuteni täyteyden Jeesuk-
sessa, Isän rakkauden, hyvyyden, viisauden, auktoritee-
tin ja voiman sekä äärimmäisen rakkauden myötätunnon 
(splankizomai).” 

 
• ”Antaudun Pyhän Hengen inspiraatioon ja voiteluun. Tä-

män kautta minä sulaudun ja toimin Jeesuksen kanssa ja 
Hänen auktoriteetissaan sillä vaikutusalalla, minkä Pyhä 
Henki kulloinkin antaa minulle.” 

 
• ”Pyhän Hengen voitelussa minä sulaudun Jumalan us-

koon. Pyhän Hengen ilmestystiedossa minä näen mah-
dollisena kaiken, minkä Jeesus minulle näyttää. Minä us-
kon niin kuin Jeesus uskoon niihin asioihin, jotka Pyhä 
Henki näyttää minulle.” 

 
• ”Elämäni ja palvelutyöni tulee olemaan ilmentymää siitä, 

kuinka sisimpääni hallitsee Jumalan valtakunta eli Jeesuk-
sen läsnäolo ja todellisuus.”  
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Jeesuksen korkein päämäärä opetuslapsia kohtaan oli saada 
opetuslapset kytketyksi Jumalan uskoon. Jeesus opetti ihmisille 
Jumalan valtakunnan sisäistä olemusta. Hän paljasti ihmisten 
sielun turmeltuneen tilan, joka ei voinut sulautua Jumalan us-
koon. Jeesus opetti ihmisille samanlaista sisäistä elämää Isän 
kanssa, mitä Hän itse toteutti. Kaiken opetuksen päämääränä oli 
saada ihmiset omaksumaan Jumalan uskon mukaista ajattelua.  
 
Kaikki, mitä Jeesus Pyhässä Hengessä sinullekin opettaa tänä päi-
vänä tähtää siihen, että sinä sulaudut yhä lisää Jumalan uskoon. 
Sen kautta sinussakin toteutuu Isän lupaus: 
 
Joh. 14:12-17: Totisesti, totisesti minä sanon 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. Jos te 
anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. 
 
Tämä on Isän lupaus: elää Jumalan uskossa, anoa ja vastaanottaa 
Isältä ja tehdä Jeesuksen tekoja. Tämän lupauksen täyttäminen 
jokaista pelastettua koskien on Jeesuksen ja Isän taivaallinen 
tahto. Pyhä Henki tekee työtä ja sinä teet työtä Pyhän Hengen 
kanssa tämän lupauksen toteutumiseksi. Sinussa oleva Jeesuk-
sen henki janoaa tämän lupauksen täyttymistä. Siksi se tulee 
täyttymään yhä lisää sinunkin elämässäsi.  
 
Joh.14: 15. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun opetukseni.  
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Jeesus sanoo: ”Jos te rakastatte Minua, te haluatte tulla minun 
kaltaisikseni. Te tulette Minun kaltaisekseni vastaanottamalla ja 

toteuttamalla Minun opetus-
tani. Olen kutsunut teidät, että 
tulisitte Minun yhteyteeni, su-
lautuisitte Minuun, tulisitte Mi-
nun kaltaisikseni ja tekisitte Mi-
nun tekojani – Minuun sulautu-
neina”. 
 

Jeesus opettaa sinullekin asen-
teen ja elämän valinnan, joka johtaa Pyhän Hengen lahjan ja sen 
kautta koko Isän lupauksen toteutumiseen. Jeesuksen opetus 
johtaa uuteen hallintojärjestykseen Hänen valtakunnassaan: 
 

• ottakaa vastaan Minut teidän Pelastajananne – Minä 
olen tie Isän luokse 
 

• uskokaa Minuun teidän Lunastajananne, Pelastajananne 
ja Parantajanenne 
 

• ottakaa vastaan anteeksiantamukseni – hyljätkää viha, 
katkeruus, vääryys, väkivalta, noituus ja kaikki, mitä on 
pimeyttä – antakaa Minun puhdistaa teidän sydämenne 

 
• antakaa anteeksi itsellenne ja kaikille ihmisille – pahuu-

den lähde on demonisaatiossa ja ihmiset ovat joutuneet 
sen uhriksi 

 
• ottakaa vastaan Pyhä Henki – anokaa, niin teille anne-

taan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille ava-
taan – uskokaa Pyhän Hengen lupaukseen 
 

Isän lupaus saa täyttymyk-
sensä täyttymyksen ajan he-
rätyksessä. Kaikki, mitä Jee-
sus on luvannut ja ilmoitta-
nut tulee toteutumaan ja 
täyttymään. Sinäkin saat 
olla osallinen tästä täytty-
myksestä! 
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• valmistakaa sydämenne Pyhän Hengen tulessa upottami-
seen – ”Pyhän Hengen tullessa jatkuvasti teidän yllenne 
te saatte jatkuvasti voimaa olla minun todistajiani…” 

 
• pysykää Minussa / Pyhän Hengen voitelussa, niin te kan-

natte paljon hedelmää ja teidän hedelmänne pysyy – 
siinä te kirkastatte Isää 

 
Matt. 28:18-20: Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Mi-
nulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää 
kaikki kansat minun opetuslapsikseni opettamalla heitä pitämään kaikki, 
mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne 
joka päivä tämän maailman ajan täydelliseen täyttymykseen asti."  
 
Uskon elämässä on kaksi avain sanaa: usko ja elämä. Tarkemmin 
sanottuna tämä on: Jumalan usko ja Jumalan katoamattomaan 
elämään liittyminen. Antaudu Jeesuksen opetuslapseksi niin, 
että haluat tulla Hänen kaltaisekseen. Etsi Jumalan valtakunnan 
totuuksia niin, että sielusi epäusko väistyy. Janoa ja etsi Pyhän 
Hengen tulessa upottamista, niin tulet sulautetuksi Jeesukseen 
yliluonnolliseen persoonan muotoon. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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11. Jumalan usko kasvaa harjoituksen kautta 
 
Jumalan usko on täydellisyys Jumalan Isän ja Jeesuksen olemuk-
sessa. Pyhä Henki välittää ihmiseen sen Jumalan uskon määrän, 
jonka ihmisen henki ja sielu pystyvät omaksumaan. Yhteyden 
määrä ja syvyys Jumalan kanssa Pyhässä Hengessä kasvattavat 
ihmisen henkeä omistamaan Jumalan uskoa. Mitä enemmän pe-
lastettu avaa tahtoaan ja sieluaan Pyhälle Hengelle, sitä enem-
män Jumalan usko voi vaikuttaa hänessä.  
 
Jumala ei anna Pyhää Henkeä ”mitalla” eli vain tietyn määrän 
mukaan, vaan Hän antaa ihmiselle yhteyden Pyhään Henkeen, 
jonka rajat ihminen asettaa epäuskonsa ja maailmaan suuntau-
tumisensa takia. Ihminen saa vastaanottaa Pyhää Henkeä niin 
paljon kuin hän haluaa ja kykenee ihmisyytensä tilassa. Jeesus 
Voideltuna otti tämän rajoitetun ihmisen muodon, mutta silti 
Hänellä oli rajoittamaton yhteys Isään Pyhän Hengen kautta. 
Tämä oli mahdollista, koska Hänen sielussaan ei ollut Jumalaa 
vastustavaa pimeyttä.  
 

Kykysi sulautua Jumalan uskoon 
kasvaa hengellisen harjoituksesi 
kautta. Tie on avattu perille asti, 
mutta meidän osuutenamme on 
astua sitä eteenpäin. Jeesus sa-
noi: ”Pitäkää ominaisuutenanne 
ja omaisuutenanne Jumalan us-
kon!” Tämä tarkoittaa, että 
meillä pelastettuina on täydelli-

nen ja rajaton lupaus kasvaa Jumalan uskossa, vaikka olemme 
vielä luonnollisen ja lihallisen ruumiin rajoituksissa.  
 

Jumalan uskon voima si-
nussa on riippuvainen sinun 
yhteydestäsi Jeesukseen ja 
Pyhään Henkeen. Pidä yllä 
hehkuvaa rakkaussuhdetta 
Jumalan kanssa niin sinussa 
vahvistuu Jumalan uskon 
ominaisuus. 
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Haanok eli 365 vuotta Jumalan yhteydessä ja sitten hän siirtyi 
pois tästä maailmasta. Haanok kasvoi ja muuttui Jumalan uskon 
voimassa. Jumala vaikutti häneen 365 vuoden ajan, kunnes hän 
tuli niin täyteen kirkkautta, ettei voinut enää olla tässä maail-
massa. Haanok vastaanotti niin paljon Jumalan katoamattoman 
elämän, rakkauden, uskon ja kirkkauden vaikutusta, ettei hän 
voinut kuolla tässä maailmassa, vaan hän siirtyi suoraan taivaal-
liseen elämään näkemättä kuolemaa. Tämä on esikuva ylös tem-
mattavan seurakunnan kirkkaudesta, johon Pyhä Henki johtaa. 
 

Jeesuksen omassa palvelutyössä 
nähdään myös voimatekojen 
kasvavan Hänen palvelutyönsä 
aikana. Jos Jeesus Ihmisen Poi-
kana olisi ihmisyytensä alusta al-
kaen omistanut Jumalan uskon 
täydellisyyden, Hän ei olisi voi-
nut sanoa ”Tule ja seuraa mi-

nua!”. Jos Jeesus Voideltuna olisi jollain tavalla poikennut ihmi-
syydestä, sielunvihollinen kiistäisi Hänen lunastustyönsä ja es-
täisi Hänen seuraajiaan kasvamasta Pyhän Hengen voimassa ja 
Jumalan uskossa. 
 
Luuk. 2:52: Ja Jeesus varttui viisaudessa ja iässä ja armossa Jumalan ja ih-
misten edessä. 
 
Jeesus oli koko ajan suuntautunut Isään ja Pyhä Henki suojeli Jee-
susta ja Hänen vanhempiaan ja kasvatti Häntä ihmisten ja Juma-
lan yhteydessä ja Jumalan Isän yhteydessä. Hänen sielussaan 
eikä sukuperimässään ollut orpouden traumaa eikä pimeyden 
voimien kosketusta, koska Jumala Isä oli Hänen Isänsä. Jeesus 
kasvoi nopeasti hengellisesti, koska Pyhä Henki opetti Häntä. 
Täytettyään 12 vuotta Jeesus jäi Jerusalemin temppeliin keskus-
telemaan kirjoituksista vanhempien opettajien kanssa. 

Jeesuksen pelastus tarkoit-
taa pääsyä yhä syvenevään 
ja kirkastuvaan yhteyteen 
Isän kanssa Pyhässä Hen-
gessä. Se tarkoittaa yhä vah-
vempaa Jumalan uskoa si-
nunkin elämässäsi. 
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Luuk. 2:42-49: Hänen ollessaan kaksitoistavuotias he niin ikään vaelsivat 
ylös sinne juhlan tavan mukaan. Ja kun ne päivät olivat kuluneet ja he läh-
tivät kotiin, jäi poikanen Jeesus Jerusalemiin, eivätkä hänen vanhempansa 
sitä huomanneet. He luulivat hänen olevan matkaseurueessa ja kulkivat päi-
vänmatkan ja etsivät häntä sukulaisten ja tuttavien joukosta; mutta kun ei-
vät löytäneet, palasivat he Jerusalemiin etsien häntä. Ja kolmen päivän ku-
luttua he löysivät hänet pyhäköstä, jossa hän istui opettajain keskellä kuun-
nellen heitä ja kysellen heiltä. Ja kaikki, jotka häntä kuulivat, ihmettelivät 
hänen ymmärrystänsä ja vastauksiansa. Ja hänet nähdessään hänen van-
hempansa hämmästyivät, ja hänen äitinsä sanoi hänelle: "Poikani, miksi 
meille näin teit? Katso, sinun isäsi ja minä olemme huolestuneina etsineet 
sinua." Niin hän sanoi heille: "Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että 
minun pitää niissä oleman, mitkä minun Isäni ovat?"  
 

Jeesuksen ensimmäinen voima-
teko oli veden muuttaminen vii-
niksi Kaanaan häissä. Jeesus en-
sin esteli, koska Hän koki, ettei 
Hänen aikansa ollut vielä tullut. 
Hän oli Pyhän Hengen täydelli-
sessä ohjauksessa eikä Isä pal-

jastanut suunnitelmaansa heti. Mutta tapahtumat etenivät niin, 
että Jeesuksen äiti luovutti tilanteen johtajuuden Jeesukselle ja 
silloin Jumala Isä yllätti Jeesuksen ja osoitti, että juuri nyt on Hä-
nen aikansa nousta esiin. Pyhä Henki todisti Isän suunnitelman 
ja Jeesus ryhtyi toimimaan sen mukaan. 
 
Joh. 2:1-5: Ja kolmantena päivänä oli häät Galilean Kaanassa, ja Jeesuksen 
äiti oli siellä. Ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat kutsutut häihin. 
Ja kun viini loppui, sanoi Jeesuksen äiti hänelle: "Heillä ei ole viiniä". Jeesus 
sanoi hänelle: "Mitä sinä tahdot minusta, vaimo? Minun aikani ei ole vielä 
tullut." Hänen äitinsä sanoi palvelijoille: "Mitä hän teille sanoo, se tehkää".  
 
Olen itse kokenut monta kertaa, kuinka ensin on näyttänyt siltä, 
ettei tilanteessa aukea Jumalan yliluonnollisen kosketuksen 

Kaanaan häissä Jumala Isä 
yllätti Jeesuksen. Kun Jeesuk-
sen äidin usko ja luottamus 
oli tullut ilmi, Pyhä Henki 
johti Jeesuksen muuttamaan 
veden viiniksi. 
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mahdollisuutta. Mutta kun tilanne on edennyt ja olen nähnyt ih-
misten antavan kunnian ja auktoriteetin Jeesukselle, Pyhä Henki 
on osoittanut suuremman Jumalan voiman ilmestymisen olevan 
mahdollista. 
 
Joh. 2:6-11: Niin oli siinä juutalaisten puhdistamistavan mukaan kuusi ki-
vistä vesiastiaa, kukin kahden tai kolmen mitan vetoinen. Jeesus sanoi 
heille: "Täyttäkää astiat vedellä". Ja he täyttivät ne reunoja myöten. Ja hän 
sanoi heille: "Ammentakaa nyt ja viekää juhlamenojen johtajalle". Ja he vei-
vät. Mutta kun juhlamenojen johtaja maistoi vettä, joka oli muuttunut vii-
niksi, eikä tiennyt, mistä se oli tullut - mutta palvelijat, jotka veden olivat 
ammentaneet, tiesivät sen - kutsui juhlamenojen johtaja yljän ja sanoi hä-
nelle: "Jokainen panee ensin esille hyvän viinin ja sitten, kun juopuvat, huo-
nomman. Sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti." Tämän ensimmäisen 
tunnustekonsa Jeesus teki Galilean Kaanassa ja ilmoitti kirkkautensa; ja hä-
nen opetuslapsensa uskoivat häneen.  
 
Tässä tapahtumassa jo ilmenee kaikki Jumalan uskon toiminta-
periaatteet: 
 

• auktoriteetin luovuttaminen Jeesukselle 
• Pyhän Hengen ilmoitus tilanteen ratkaisuksi 
• ihmisen ojentautuminen uskossa toimimaan, jotta Pyhä 

Henki saa tehdä yliluonnollisen osuuden 
• Jumala täyttää tyhjät astiat hyvyydellään 

 
Jeesuksen toinen tunnusteko veden viiniksi muuttamisen jäl-
keen oli kuninkaan virkamiehen pojan parantaminen Kapernau-
missa. Tässäkin tapauksessa virkamiehen usko Jeesuksen sanaan 
johti pojan parantumiseen. Jeesus sanoi: ”Mene, sinun poikasi 
elää!” ja virkamies uskoi tämän sanan ja lähti kotiinsa. Sillä het-
kellä poika oli parannettu. 
 
Joh. 4:46-54: Niin hän tuli taas Galilean Kaanaan, jossa hän oli tehnyt veden 
viiniksi. Ja Kapernaumissa oli eräs kuninkaan virkamies, jonka poika sairasti.  
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Kun hän kuuli Jeesuksen tulleen Juudeasta Galileaan, meni hän hänen luok-
sensa ja pyysi häntä tulemaan ja parantamaan hänen poikansa; sillä tämä 
oli kuolemaisillaan. Niin Jeesus sanoi hänelle: "Ellette näe merkkejä ja ih-
meitä, te ette usko". Kuninkaan virkamies sanoi hänelle: "Herra, tule, ennen 
kuin minun lapseni kuolee". Jeesus sanoi hänelle: "Mene, sinun poikasi 
elää". Ja mies uskoi sanan, jonka Jeesus sanoi hänelle, ja meni. Ja jo hänen 
ollessaan paluumatkalla hänen palvelijansa kohtasivat hänet ja sanoivat, 
että hänen poikansa eli. Niin hän tiedusteli heiltä, millä hetkellä hän oli al-
kanut toipua. Ja he sanoivat hänelle: "Eilen seitsemännellä hetkellä kuume 
lähti hänestä". Niin isä ymmärsi, että se oli tapahtunut sillä hetkellä, jolloin 
Jeesus oli sanonut hänelle: "Sinun poikasi elää". Ja hän uskoi, hän ja koko 
hänen huonekuntansa. Tämä oli taas tunnusteko, toinen, jonka Jeesus teki, 
tultuaan Juudeasta Galileaan. 
 
Näiden tapahtumien jälkeen Jumala Isä alkoi tehdä lisääntyvästi 
erilaisia ihmeitä Jeesuksen kanssa esimerkiksi: 
 

• riivaajan ulos ajaminen miehestä Kapernaumissa (Mark. 
1:21-27, Luuk. 4:31-35) 

• Pietarin anopin parantaminen kuumeesta (Matt. 8:14-
15, Mark. 1:29-27, Luuk. 4:38-39) 

• monien ihmisten parantaminen sairauksista ja raihnauk-
sista (Matt. 8:16-17, Mark. 1:32-34), Luuk. 4:40-41) 

• ensimmäinen yliluonnollinen kalansaalis (Luuk.5:1-11) 
• pitaalisen puhdistaminen (Matt. 8:1-4, Mark. 1:40-45, 

Luuk. 5:12-14) 
• sadanpäämiehen halvaantuneen palvelijan parantami-

nen Kapernaumissa  
 

SISÄLLYSLUETTELO 



89 
 

        
                

12. Opetuslasten ensimmäinen lähettäminen 
 
Jeesuksen erikoisin voimateko oli opetuslasten ensimmäinen lä-
hettäminen julistamaan Jumalan valtakuntaa, ajamaan ulos rii-
vaajia ja parantamaan sairaita. Jumalan Isän äärettömän rakkau-
den myötätunto (splankizomai) valtasi Jeesuksen.  Tässä rakkau-

den tulessa Hän meni Isän val-
taistuimelle, Pyhä Henki osoitti 
Hänelle ratkaisun ja Jeesus alkoi 
anoa Isältä opetuslasten kanssa 
lisää työväkeä elopellolleen. Kun 
Jeesus ja opetuslapset olivat 
anoneet tätä yhdessä, Pyhä 
Henki antoi Jeesukselle kehotuk-

sen lähettää opetuslapsia kaksittain kaupunkeihin julistamaan 
Jumalan valtakuntaa, ajamaan ulos riivaajia ja parantamaan sai-
raita. 
 
Matt. 9:36-10:1: Ja nähdessään kansanjoukot hänen tuli heitä sääli, 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.  
 
Luuk. 9:1-2: Niin hän kutsui kokoon ne kaksitoista ja antoi heille voiman ja 
vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja. Ja hän lähetti 
heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita. 
 
Tässä vaiheessa opetuslapset eivät vielä olleet uudestisyntyneet, 
mutta he olivat nähneet Jeesuksen palvelutyön ja saaneet Hänen 
opetustaan. Jeesus julisti heille tehtävän ja valtuutuksen oman 

Jumalan Isän ääretön rak-
kauden myötätunto (splanki-
zomai) johti Jeesuksen teke-
mään voimateon, joka oli sil-
loin ja on tänäkin päivänä 
monen uskovan käsityksien 
yläpuolella. 
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uskonsa ja voitelunsa kautta. Opetuslapset uskoivat tämän, läh-
tivät toteuttamaan tehtäväänsä ja saivat nähdä yliluonnollisia 
tuloksia.  
 
Luuk. 9:6: Niin he lähtivät ja kulkivat kylästä kylään julistaen evankeliumia 
ja parantaen sairaita kaikkialla. 
 

Jeesuksen ensimmäisen lähettä-
misen rohkaisemana ja Pyhän 
Hengen kehotuksesta Jeesus lä-
hetti seitsemänkymmentä 
muuta opetuslasta, jotka eivät 
kuuluneet kahdentoista opetus-
lapsen sisäpiiriin. Jeesus antoi 
näille seitsemällekymmenelle 
”tiivistetyn” opetuksen kuinka 
heidän tuli toimia. Huomiota 
kiinnittää se, ettei Jeesus anta-

nut näille käskyä ajaa ulos riivaajia, 
vaan ainoastaan parantaa sairaat niissä taloissa, joissa heidät 
otetaan vastaan. 
 
Luuk. 10:1-11: Sen jälkeen Herra valitsi seitsemänkymmentä muuta ja lä-
hetti heidät kaksittain edellänsä jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, jonne 
hän itse aikoi mennä. Ja hän sanoi heille: "Eloa on paljon, mutta työmiehiä 
vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuu-
seensa. Menkää; katso, minä lähetän teidät niinkuin lampaat susien kes-
kelle. Älkää ottako mukaanne rahakukkaroa, älkää laukkua, älkää kenkiä, 
älkääkä tervehtikö ketään tiellä. Kun tulette johonkin taloon, niin sanokaa 
ensiksi: 'Rauha tälle talolle!' Ja jos siellä on rauhan lapsi, niin teidän rau-
hanne on lepäävä hänen päällänsä; mutta jos ei ole, niin se palajaa teille. Ja 
olkaa siinä talossa ja syökää ja juokaa, mitä heillä on tarjota, sillä työmies 
on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta taloon. Ja mihin kaupunkiin 
te tulettekin, missä teidät otetaan vastaan, syökää, mitä eteenne pannaan 
ja parantakaa sairaat siellä ja sanokaa heille: 'Jumalan valtakunta on tullut 
teitä lähelle'. Mutta kun tulette kaupunkiin, jossa teitä ei oteta vastaan, niin 
menkää sen kaduille ja sanokaa: 'Tomunkin, joka teidän kaupungistanne on 

Opetuslasten ensimmäinen 
lähettäminen oli proto-
tyyppi, joka sai lopullisen 
muotonsa apostolien lähet-
tämisessä. Jeesus iloitsi en-
simmäisen lähettämisensä 
onnistumisesta, sillä Hän 
näki, että tämän perusteella 
myös apostolien lopullinen 
lähettäminen tulee onnistu-
maan. 
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jalkoihimme tarttunut, me pudistamme teille takaisin; mutta se tietäkää, 
että Jumalan valtakunta on tullut lähelle'. 
 
Myös nämä seitsemänkymmentä saivat aikaan yliluonnollisia tu-
loksia tehtävässään. He huomasivat, että riivaajatkin ovat heille 
alamaiset, kun he julistivat että ”Jumalan valtaherruus on tullut 
lähelle!” Tämä oli suuri ihmetyksen aihe näille seitsemälle kym-
menelle, koska he eivät olleet nähneet kaikkea Jeesuksen palve-
lutyötä, mitä 12 sisäpiirin opetuslasta olivat nähneet. Kuitenkin 
sama Jumalan auktoriteetti toimi heidän uskonsa kautta. Us-
kotko, että Jeesuksen auktoriteetti sinunkin palvelutyössäsi toi-
mii tällä tavalla?  
 
Luuk. 10:17-22: Niin ne seitsemänkymmentä palasivat iloiten ja sanoivat: 
"Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden". 
 

Jeesus ei selittänyt tätä ilmiötä 
monimutkaisesti. Hän sanoi 
vaan yksinkertaisesti, ettei rii-
vaajilla ole muuta mahdolli-
suutta kuin paeta Jumalan auk-
toriteetin edessä. Jeesus oli itse 
Taivaassa ennen Ihmisen Pojaksi 
tultuaan nähnyt, kuinka Jumala 

ajoi langenneen kerubin alas tai-
vaasta niin kuin salaman – heti kun kerubin sydämessä havaittiin 
vääryys. Jeesus ilmaisi, että omalla käskysanallaan Hän oli anta-
nut näille seitsemälle kymmenelle muulle saman auktoriteetin. 
Uskotko, että Jeesus on antanut sinullekin saman auktoriteetin 
pimeyden voimien ylitse. 
 
Luuk. 10:17-22: Silloin hän sanoi heille: "Minä näin saatanan lankeavan tai-
vaasta niinkuin salaman. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käär-

Jeesus antoi uudestisynty-
mättömille opetuslapsilleen 
saman auktoriteetin kuin Py-
hän Hengen tulessa upote-
tuille apostoleille: ”…vallan 
tallata maahan käärmeitä ja 
skorpioneja ja kaikkea vihol-
lisen valtaa…”. 
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meitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä va-
hingoittava. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, 
vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa." 
 
Nämä seitsemänkymmentä eivät olleet vielä uudestisyntyneet, 
mutta heidän nimensä oli kirjoitettu Jumalan suunnitelmaan. Ju-
mala Isä oli jo merkinnyt heidät ja he tulisivat olemaan ensim-
mäisten uudestisyntyneitten joukossa sen jälkeen, kun Jeesus oli 
suorittanut sovitustyönsä ja noussut ylös sekä asetettu hallitse-
maan Jumalan Isän valtaistuimella. 
 

Nämä tapahtumat olivat Jeesuk-
selle suuria ”uskon askeleita”. 
Tähän asti Jeesus oli palvellut 
itse oman Jumalan uskonsa ja 
Pyhän Hengen voitelunsa voi-
massa. Nyt Jeesus siirsi tätä us-
koaan, auktoriteettiaan, voitelu-
aan sekä palvelutyötään opetus-

lapsille, jotka eivät edes olleet uudestisyntyneet.  
 
Miten on mahdollista, että uudestisyntymättömät ihmiset voivat 
julistaa Jumalan valtakuntaa, ajaa ulos riivaajia ja parantaa sai-
raita? Jeesus antaa tähän vastauksen: Jumala on salannut nämä 
asiat järkeisoppineilta ja ilmoittanut ne ”lapsenmielisille”. Lap-
senmieliset ottivat vastaan Jeesuksen Voideltuna ja Jumalan Poi-
kana. He uskoivat lainkaan epäilemättä, että kaikki toimiin niin 
kuin Jeesus on heille ilmoittanut.  
 
Luuk. 10:21-22: Sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi: 
"Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä vii-
sailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä 
näin on sinulle hyväksi näkynyt. Kaikki on minun Isäni antanut minun hal-
tuuni, eikä kukaan muu tunne, kuka Poika on, kuin Isä; eikä kukaan muu 
tunne, kuka Isä on, kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa." 

Sinun uudestisyntynyt hen-
kesi on aina Jumalan lapsi. 
Sinä pystyt omaksumaan jat-
kuvasti uutta Jumalan rak-
kautta, ilmestystä ja uskoa 
sekä palvelemaan näissä 
ulottuvuuksissa. 
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12 ja 70 opetuslapsen lähettäminen oli merkittävä uusi alueval-
taus Jeesuksen palvelutyössä. Jeesus iloitsi onnistumisestaan 
tässä ja näki siinä todistuksen apostolisen lähettämisen onnistu-
misesta lunastustyönsä jälkeen. Jeesus tiesi, ettei opetuslasten 
usko voi vielä kestää, koska heillä ei vielä ole Jumalan uskoa hen-
gen uudestisyntymisen kautta. Mutta Jeesus näki tämän tapah-
tuman siemenenä, joka tulee kasvamaan ja synnyttämään uuden 
liiton seurakunnan sitten kun Jeesus on saattanut työnsä lop-
puun Voideltuna ja Uhrikaritsana maailmassa.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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13. Hengellinen auktoriteetti ja Jumalan usko 
 
Jumala loi sinut ihmiseksi taivaallisessa auktoriteetissaan ja käyt-
tämään Hänen kanssaan auktoriteettia luomakunnan hallitsemi-
sessa ja pimeyden voimien kukistamisessa. Hän kätki sinuun ikui-
suuteen asti ulottuvan yliluonnollisen suunnitelman, jossa sinä 
tulet Hänen poikanaan / tyttärenään hallitsemaan kuninkaana 
yhdessä Jeesuksen kanssa. Jumala antoi Jeesuksen kautta sinulle 
yliluonnollisen hengellisen perinnön. Tämä perintö tulee sinussa 
ilmi Jeesukseen sulautumisen kautta. Nyt sinä tiedät tästä perin-
nöstä vain pienen siemenen verran. 
 

Kaikki auktoriteetti tulee Juma-
lasta. Jeesuksen kautta Jumala 
Isä on kytkenyt sinut omaan auk-
toriteettiinsa Pyhässä Hengessä. 
Hengellinen auktoriteettisi si-
nussa toimii Jumalan uskon 
kautta Pyhässä Hengessä. Jeesus 
Voideltuna on sinunkin esikuvasi 
siitä, kuinka voit kytkeytyä Ju-
malan Isän auktoriteettiin. 

Kaikki tämä on sisään rakennettu 
sinun hengelliseen perintöösi ja olemukseesi. Pyhän Hengen voi-
telu johtaa sinut tähän Jeesuksen kirkkauden hallitsemaan elä-
mään. 
 
Jeesus Voideltuna oli sulautunut Jumalan Isän auktoriteettiin Ju-
malan uskossa ja Pyhässä Hengessä. Tässä yhteydessä ja voi-
massa Hänellä oli kyky tehdä kaikki yliluonnolliset tunnuste-
konsa. Jeesus sanoi, ettei Hän tee niitä, vaan Isä, joka Hänessä 
asuu, tekee teot, jotka ovat Hänen. Jeesus teki kaikki yliluonnol-
liset teot Pyhän Hengen voitelussa, jossa Isä Pyhän Hengen 

Ihmisen hengellisen auktori-
teetin palauttaminen on 
keskeinen osa Jumalan us-
koa. Jumalan usko lähtee 
Hänen rakkautensa täydelli-
sestä auktoriteetista. Jee-
suksessa sinä sulaudut Isän 
auktoriteettiin ja tulet teke-
mään samoja tekoja kuin 
Jeesus ja suurempiakin… 
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kautta toteutti tahtonsa mukaiset tunnusteot. Fariseukset ja kir-
janoppineet ymmärsivät, että Jeesuksen tunnustekoihin tarvit-
tiin auktoriteetti. Mutta he eivät halunneet tunnustaa, että Jee-
suksen auktoriteetti tuli Jumalasta. 
 
Luuk. 20:1-8: Ja tapahtui eräänä päivänä, kun hän opetti kansaa pyhäkössä 
ja julisti evankeliumia, että ylipapit ja kirjanoppineet astuivat yhdessä van-
hinten kanssa esiin ja puhuivat hänelle sanoen: "Sano meille, millä vallalla 
sinä näitä teet, tahi kuka on se, joka on antanut sinulle tämän vallan?" 
 

Jeesuksen tunnustaminen Juma-
lan Poikana oli fariseuksille voit-
tamaton kynnyskysymys. Uskon-
nollinen ylpeys oli lukinnut hei-
dän sydämensä niin, etteivät he 
ottaneet vastaan Johannes Kas-
tajan julistusta, vaikka Johannes 
oli pappi Sakariaan poika. Johan-

nes Kastajan julistus oli tulevasta 
Voidellusta ja Jumalan valtaherruuden ilmestymisestä Pyhässä 
Hengessä. Johannes Kastaja julisti mielen muutosta, jotta ihmi-
set vastaanottaisivat Voidellun. Fariseukset olivat lukinneet mie-
lensä uskonnollisiin oppeihinsa eivätkä voineet käsittää Jumalan 
olemusta Jeesuksessa. 
 
Luuk. 20:1-8: Hän vastasi ja sanoi heille: "Minä myös teen teille kysymyksen; 
sanokaa minulle: oliko Johanneksen kaste taivaasta vai ihmisistä?" Niin he 
neuvottelivat keskenänsä sanoen: "Jos sanomme: 'Taivaasta', niin hän sa-
noo: 'Miksi ette siis uskoneet häntä?' Mutta jos sanomme: 'Ihmisistä', niin 
kaikki kansa kivittää meidät, sillä se uskoo vahvasti, että Johannes oli pro-
feetta." Ja he vastasivat, etteivät tienneet, mistä se oli. Niin Jeesus sanoi 
heille: "Niinpä en minäkään sano teille, millä vallalla minä näitä teen". 
 
Jeesus paljasti fariseusten ja kirjanoppineiden heikon kohdan. 
Heidän auktoriteettinsa oli riippuvainen ihmissuosiosta eikä ollut 

Uskonnollisen ylpeyden ta-
kana on sielunvihollisen 
henki. Se ei antaudu Jumalan 
auktoriteettiin Pyhässä Hen-
gessä eikä nöyrry tunnusta-
maan Jeesuksen eikä pelas-
tettujen voitelua tänäkään 
päivänä. 
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Jumalasta, koska heillä ei ollut Pyhän Hengen voitelua. Fariseuk-
set ja kirjanoppineet esittivät palvelevansa Jumalaa, mutta to-
dellisuudessa he etsivät omaa etuaan, esittivät olevansa parem-
pia kuin olivat. Heidän motiivinaan oli vallankäyttö eikä kansan 
palveleminen. Lakihenkisyydellä ja ulkokultaisuuden petoksella 
he hallitsivat kansaa. He olivat hankkineet hallitsevan yläluokan 
aseman uskonnollisilla opeillaan ja johtamisjärjestelmällään.  
 
Joh. 11:47-48: Niin ylipapit ja fariseukset kokosivat neuvoston ja sanoivat: 
"Mitä me teemme, sillä tuo mies tekee paljon tunnustekoja? Jos annamme 
hänen näin olla, niin kaikki uskovat häneen, ja roomalaiset tulevat ja ottavat 
meiltä sekä maan että kansan." 
 
Jumala vihasi tätä järjestelmää ja turmeltunutta vallankäyttöä. 
Hän toi ilmi Jeesuksen uskonnollisen järjestelmän ulkopuolelta 

tavallisen ja nöyrän kansan 
kautta. Johannes Kastajan sa-
noma oli kääntymisestä ja mie-
lenmuutoksesta sekä tulevasta 
Pyhän Hengen vuodatuksesta 
Jeesuksen kautta. Jeesuksen sa-
noma on kääntymisestä ja mie-
lenmuutoksesta sekä Pyhän 
Hengen vastaanottamisesta. Ju-
malan valtaherruus pääsee ihmi-

seen vain Jumalalle antautumi-
sen kautta Pyhässä Hengessä. Vain Jumalalle antautunut voi toi-
mia Jumalan kanssa yhteistyössä. 
 
Joh. 5:43-47: Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; 
jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan. Kuinka te 
voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä 
etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Jumala? Älkää luulko, 
että minä olen syyttävä teitä Isän tykönä; teillä on syyttäjänne, Mooses, jo-
hon te panette toivonne. Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte 

Jumalan valtakunta tulee 
yksittäisiin ihmisiin eikä or-
ganisaatioihin. Jokainen 
voideltu tulee olemaan suo-
raan Pyhän Hengen auktori-
teetin alainen. Seurakunta 
kasvaa Hengen voimassa, 
Jeesus ilmestyy uskonnollis-
ten laitosten ulkopuolella ja 
ne tulevat tarpeettomiksi. 
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minua; sillä minusta hän on kirjoittanut. Mutta jos te ette usko hänen kir-
joituksiaan, kuinka te uskoisitte minun sanojani?" 
 
Jeesuksen sanoma on synnin orjien vapauttamisesta ja kohotta-
misesta hallitsemaan Hänen kanssaan alkeisvoimien ylitse. Hän 
toteutti täydellisen lunastuksen ja vapautti ihmiset Pyhän Hen-
gen yhteyteen. Pyhä Henki on nyt tullut sinuunkin puhdistaak-
seen, vapauttaakseen, uudistaakseen ja täyttääkseen sinut kirk-
kaudellaan. Pyhä Henki on tullut sinuun synnyttämään sinuun Ju-
malan uskon, jolla sinä liityt Jumalaan Isään ja Jeesukseen. Juma-
lan usko on sinun intiimein, voimakkain ja yliluonnollisin yh-
teytesi Jumalaan.  
 

Pyhän Hengen voitelussa sinä 
täytyt Isän rakkaudella ja olet 
Hänen kirkkautensa läsnäolossa. 
Pyhän Hengen ilmestystieto liit-
tää sinut Jumalan Isän sydämen 
näkökulmaan, ajatuksiin ja suun-
nitelmiin. Jumalan uskossa sinun 
henkesi ja sielusi yhtyvät Juma-

lan Isän sydämen tahtoon, auktoriteettiin ja voimaan. Pyhän 
Hengen voitelussa synnin orjasta on tullut Isän rakkauteen sulau-
tunut poika / tytär, jonka sisintä hallitsevat Jeesus ja Isä. Älä siis 
ihmettele, että Pyhän Hengen voitelussa kaikki on mahdollista 
sille, joka uskoo. 
 
Joh. 14:12-18: Totisesti, totisesti minä sanon 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. Jos te 
anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Jos te minua 
rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän 
antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, to-
tuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä 

Mitä lähempänä olet Jee-
susta, sitä vähemmän olet 
riippuvainen uskonnollisista 
järjestelmistä. Pyhä Henki 
liittää sinut suoraan Jeesuk-
sen rakkauden, ilmestyksen 
ja uskon auktoriteettiin. 
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eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne 
ja on teissä oleva. En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne.   
 

Kaikki Jumalan valtakunnan il-
mestyminen sinussa perustuu 
Jeesuksen muotoon muuttumi-
seen. Rukousvalitukset ilman Py-
hän Hengen vaikuttamaa puh-
distumista, uudistumista ja Ju-
malan uskon vahvistumista eivät 
tuota läpimurtoa. Yhteytesi Jee-

suksen kanssa on Hänen sulautumistaan sinuun ja sinun sulautu-
mistasi Häneen Pyhässä Hengessä.  
 
Uskonnollinen ja orpo ihminen näkee Jeesuksen ja Hänen valta-
kuntansa hänen itsensä ulkopuolisena ilmestymisenä. Jumalan 
lapsi, poika / tytär näkee Jeesuksen ja Hänen valtakuntansa il-
mestymisen sisäisenä sulautumisena Jeesukseen Pyhässä Hen-
gessä. Tämä uusi luomistyö on mahdollista vain Jeesuksen veren 
puhdistusvoiman ja Pyhän Hengen tulessa upottamisen kautta. 
Tämän Isä on määrännyt tapahtumaan sinulle Jeesuksen vas-
taanottamisen kautta. 
 
Joh. 17:3: Mutta tämä on katoamaton, ikuinen ja jatkuvasti uudistuva 
elämä, että he tuntevat, kokevat sinut sekä yhtyvät ja samaistuvat sinuun, 
joka yksin olet todellinen Jumala, ja häneen, jonka sinä olet lähettänyt, Jee-
sukseen Kristukseen. 
 
Uskonnolliset ja järkeisoppineet ihmiset yrittävät saavuttaa Py-
hän Hengen voimaa ja tunnustekoja järkeisopin ja oman suorit-
tamisen / tietämisen kautta. Mutta he eivät sulaudu sisäisesti Py-
hään Henkeen ja Jeesukseen, jotta nämä asiat voisivat todella ta-
pahtua. Uskonnollisuus syntyy orpoudesta ja ylläpitää orpoutta. 
Se vastustaa ja kritisoi Pyhää Henkeä ja Pyhän Hengen voitelussa 

Sinun alkuperäinen ja todelli-
nen minuutesi on Jumalan 
pojan / tyttären minuus Jee-
suksessa. Isän rakkaudessa 
kaikki orpoutesi on poistunut 
ja olet täydellisesti onnelli-
nen ja tyydytetty. 
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palvelevia Jumalan palvelijoita ja estää janoisia pääsemästä si-
sälle Pyhän Hengen hallitsemaan elämään. Tässä on suuri uskon-
puhdistuksen tarve.  
 

Nyt aika kääntyä ja ajatella toi-
sin. Evankeliumin tarkoitus ja si-
sältö on ”Voideltu teissä, kirk-
kauden toivo”. Jumalan valta-
kunta on pelastettujen omassa 
sisimmässä Pyhän Hengen 
kautta. Tässä on pelastus, va-
pautuminen, parantuminen, 
uusi elämä ja uusi palvelutyö. 

Jeesus sinussa synnyttää henkeesi ja sieluusi Jumalan valtakun-
nan Pyhän Hengen voitelun kautta. Pyhä Henki sinussa ilmaisee 
Isän rakkauden, Jumalan ilmestystiedon ja Jumalan uskon. Kun 
sinä kytkeydyt Pyhässä Hengessä Jeesukseen, sinä kytkeydyt Hä-
nen valtaherruuteensa, auktoriteettiinsa ja voimaansa. Hänen 
kanssaan kaikki on mahdollista sinulle. 
 
Ap.t. 1:8: …vaan, kun Pyhä Henki tulee jatkuvasti teidän päällenne, niin te 
saatte jatkuvasti voimaa, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jeru-
salemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka". 
 
Sinä löydät sisäisen elämäsi täyteyden Jeesuksen tiedostetussa 
yhteydessä Pyhässä Hengessä Isän rakkaana poikana / tyttärenä. 
Sinä löydät elämäsi ulkoisen merkityksen ja täyttymyksen, kun 
saat olla Jeesuksen työtoveri Jumalan valtakunnan ilmi tule-
miseksi tässä maailmassa.  
 
Jeesus voi käyttää sinua työtoverinaan silloin kun sinä – ihmisen 
vajavuus huomioiden – uskot niin kuin Jeesus uskoo, näet niin 
kuin Hän näkee, tunnet niin kuin Hän tuntee ja toimit niin kuin 
Hän toimisi. Pyhän Hengen voitelu johtaa ja varustaa sinua koko 

Täyttymyksen ajan herätys 
tulee johtamaan kaikki Jee-
sukseen liittyvät sisäisen pa-
rantumisen prosessiin. Isän 
rakkaus tulee nopeasti pa-
rantamaan kaikki orpouden 
traumat ja Jumalan Poikien 
ja tyttärien joukko ilmestyy. 
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ajan tähän maailman historiaa muuttavaan palvelutyöhön Jee-
suksen kanssa. 
 
Pyhän Hengen voitelu liittää sinut Jumalan uskoon. Pyhän Hen-
gen voitelun kautta Jeesus liittyy sinun uskoosi. Hän käyttää si-
nua kaikessa, missä voit uskoa niin kuin Hän uskoo. Siksi sinun 
henkesi tulee kasvaa, mielesi uudistua, sisäisen ihmisesi laajen-
tua toimimaan Jeesuksen kaikkivaltiuden kanssa yhteistyössä. 
 
Jeesus on Kuningas, joka elää täydellisestä voitosta käsin. Hä-
neen liittyneenä ja Hänen kanssaan voit vain hallita kuninkaana. 
Tämän vuoksi Jeesus vapauttaa sinut orjan minuudessa ja opet-
taa ja luo sinuun Jumalan pojan minuuden. 
 

Jeesuksen kanssa et voi tuntea / 
ajatella / puhua tappiota, viholli-
sen kiusaa, epävarmuutta, eikä 
muuta sellaista koskien Jeesuk-
sen pelastustyötä ja sinun ase-
maasi Hänessä. Jeesuksen 
kanssa sinä tunnet vain voiton, 
ratkaisun, täydellisen avun, pi-
meyden voimien pakenemisen, 
pimeyden tekojen kukistumisen, 

parantumisen, uuden luomistyön, 
siunaukset, yltäkylläisyyden, Jumalan valtakunnan ilmestymisen. 
 
Jeesus hallitsee Isän valtaistuimella Jumalan uskossa ja sinä hal-
litset Hänen kanssaan sulautuneena Hänen uskoonsa sinapinsie-
menen kokoisen uskosi kautta. Pyhä Henki haluaa vallata koko 
sisäisen ihmisesi, jotta Jumalan usko nousisi hallitsemaan pysy-
västi sinussa.   
 

Jeesus on täydellinen ja 
kaikkivaltias Kuningas Isän 
valtaistuimella. Hän on va-
linnut toimia näkyvässä 
maailmassa sinunkin kans-
sasi. Jeesuksen kanssa sinä 
olet voittaja mitä tahansa 
asioita koskien, koska ta-
hansa ja missä tahansa olo-
suhteissa. 
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Täysi-ikäisenä Jumalan poikana / tyttärenä sinä elät pysyvästi si-
säisestä Jeesuksen todellisuudesta käsin. Olosuhteet ja kohtaa-
masi tilanteet eivät horjuta sinua, koska olet Jeesuksessa ja lii-
tetty Hänen kuninkuuteensa. 
 
2. Tess. 1:3: Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän täh-
tenne, veljet, niinkuin oikein onkin, koska teidän uskonne kasvaa jatkuvasti 
tavanomaista suuremmaksi ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itse kus-
sakin, kaikissa teissä… 
 
”Uskon kasvaminen” tarkoittaa yhä ehyempää ja syvempää su-
lautumista Jeesuksen muotoon. Oma ”sinapinsiemenen kokoi-
nen” uskomme kasvaa Jeesuksen kirkkauden yhteydessä. Pyhän 
Hengen tulessa me vapaudumme yhä lisää sielussa olevasta pi-
meydestä, Jumalan vastustamisesta, kapinasta ja muusta sellai-
sesta. Kirkkaus valtaa pimeyden ja Jumalan valtakunnan elämä 
toteutuu sinussa ja minussa. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
 
 
 

  



102 
 

        
                

14. Syväkiintymyssuhde ja Jumalan usko 
 
Syväkiintymyssuhde Jeesuksen kanssa tarkoittaa sisäisen ihmi-
semme syvintä antautumista / sulautumista / samaistumista Jee-
sukseen uuden luomistyön kautta. Tässä sulautumisessa meidän 
tietoisuutemme ja alitajuntammekin on Jeesukseen kiinnitetty. 
Sielun sisin lepää Jeesuksen kallioperustuksella olosuhteista riip-
pumatta. 
 
Jeesuksen suhde sinuun on aina ollut ja on oleva syväkiintymys-
suhde. Sen Hän todisti kuolemalla sinun puolestasi. Hän vuodat-
taa sinuun syväkiintymysvoimaansa, turvallisuuttaan, rakkaut-
taan, ilmestystään. Jeesuksen kanssa syväkiintymyssuhteessa si-
nusta nousee esiin se persoonallisuus, suunnitelma, täydellisyys, 
ainutlaatuisuus voideltu ja palvelutyö, jonka Jumala on valmista-
nut tulemaan ilmi Jeesuksen ilmestymisen kautta. 
 

Syväkiintymyssuhde Jeesuksen 
kanssa synnyttää, kasvattaa ja 
vapauttaa Jumalan uskon si-
nussa. Pyhä Henki pääsee sielusi 
syväkerroksiin ja katkaisee 
kaikki pimeyden ikeet. Jeesuk-
sen kirkkaus uudistaa persoonal-
lisuutesi niin, ettei sinun tarvitse 
yrittää uskoa tai yrittää tavoittaa 

taivasta. Sinä elät muuttumattoman ja äärettömän vahvan sisäi-
sen todistuksen kautta, että Jeesus on sinussa ja sinä olet Hä-
nessä. 
 
Syväkiintymyssuhteessa Jeesuksen kanssa sinä elät Isän rakkau-
den ja Jeesuksen kaikkien jumalallisten ominaisuuksien intii-

Täyttymyksen ajan herätys 
tulee johtamaan kaikki Jee-
sukseen liittyvät sisäisen pa-
rantumisen prosessiin. Isän 
rakkaus tulee nopeasti pa-
rantamaan kaikki orpouden 
traumat ja Jumalan Poikien 
ja tyttärien joukko ilmestyy. 
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missä tuntemisessa ja kokemisessa. Rakkaussuhteessa Jeesus il-
maisee sinulle itseään yhä suurempana, ihmeellisempänä, rakas-
tavampana Kirkkauden Herrana. Jeesuksen yliluonnollinen il-
mestys laskeutuu sinuun, johtaa ja inspiroi sinua. Jumalan usko 
aktivoituu sinussa ja sinä elät TÄYDELLISESTÄ RAUHASTA KÄSIN. 
Sinussa nousee Jumalan usko voittamaan minkä tahansa sairau-
den, vamman, heikkouden tai esteen. Mikään vihollisen juoni tai 
tämän maailman katoavaisuus ei estä sinua toteuttamasta sitä 
tarkoitusta ja suunnitelmaa, joka Jumalalla on sinua varten. 
 
Pyhä Henki johtaa sinut sisäiseen vuorovaikutukseen Jeesuksen 
kanssa, jossa sinä sulaudut Häneen ja Hän sulautuu sinuun – Jee-
sus ilmaisee itsensä sinulle ja sinä ilmaiset itsesi Hänelle. Sinä va-
paudut järkeisopin ja orpouden trauman hallitsemasta ulkokoh-
taisesta näennäisestä suhteesta ja omistat äärimmäisen herkän 
sisäisen tuntemisen ja rakkaussuhteen Jeesuksen kanssa. 
  

Syväkiintymyssuhteessa sinä 
olet syvällä ja vapaalla tavalla 
riippuvainen Jeesuksesta. Et ha-
lua olla Hänestä erossa, koska 
olet tullut tuntemaan Hänet 
kaikkein todellisimpana, kaik-
kein rakastavimpana, kaikkein 
ihmeellisimpänä Jumalanasi, 
jonka kanssa olet yhtä. Pyhän 

Hengen valossa sinä näet itsesi osana Jeesusta ja Jeesuksen 
osana sinusta. Sinä näet tämän Isän luomistyönä, joka on täydel-
linen ja pysyvä uusi elämä Jumalan uskossa. 
  
Pyhä Henki vapauttaa sinut oppikeskeisyydestä suhdekeskeisyy-
teen. Syväkiintymyssuhteessa sinun ei tarvitse etsiä raamatun 

Jumalan usko sinussa tekee 
sinut yliluonnolliseksi per-
soonaksi, joka ei ole enää si-
dottu näkyvään maailmaan. 
Mitä enemmän Jumalan 
usko ilmestyy sinussa, sitä 
pienemmiksi tulevat tämän 
maailman sen alkeisvoimat. 



104 
 

        
                

lauseita muistaaksesi millainen Jeesus on. Sinä tunnet hänet si-
säisen tuntemisen / kokemisen / sulautumisen / samaistumisen 
kautta monin verroin enemmän kuin ymmärryksesi tajuaa. 

 
Syväkiintymyssuhteessa rak-
kaussuhde, läheisyys, hellyys, 
vuorovaikutus, avoimuus Juma-
lan kanssa Pyhässä Hengessä on 
syrjäyttänyt orpouden trauman 
ja sen perustalle rakentuneen 
valheminuuden. Jeesuksen täy-

dellisen rakkauden läsnäolossa ja Hänen sinuun kohdistuvan sy-
väkiintymysvoiman läsnäolossa sinä uskallat avata Hänelle jokai-
sen sielusi trauman, kivun, onnettomuuden, tappion, pimeyden. 
 
Pyhän Hengen rakkauden pilvessä sinä kohtaat Jeesuksen paran-
tavan voiman ja vapaudut pimeyden valheista ja minuutesi naa-
mioista. Jeesuksen täydellisen rakkauden läsnäolossa ja Hänen 
sinuun kohdistuvan syväkiintymysvoiman läsnäolossa sinä alat 
nähdä todellista minuuttasi – ja uskallat alkaa ilmaista itseäsi 
Jeesukselle sellaisena kuin olet. 
 
Tämä johtaa sinut ihmeelliseen vapauteen, rauhaan ja tyydytyk-
seen. Sinä koet olevasi täydellisesti Jumalan hyväksymä, rakas-
tama. Sinä olet turvassa ja tiedät olevasi Jeesuksessa ja Jeesuk-
sen olevan sinussa. Sinun uusi elämäsi on kätkettynä Jeesuksessa 
ja tulee ilmi syväkiintymyssuhteen kautta. Sinä tulet ilmi Hänen 
kirkkautensa kanssa, kun Jeesuksen voimateot ilmestyvät kans-
sasi. 
 
Syväkiintymyssuhteessa sinä olet vapautunut yrityksistä saavut-
taa Jumala, miellyttää Jumalaa tai ansaita jotain Jumalalta. Sinä 
olet alitajuntaasi asti tietoinen Hänen läsnäolostaan sinussa ja si-
nun yhteydestäsi Häneen. Tiedostat, että olet Jeesuksessa ja olet 

Syväkiintymyssuhde syrjäyt-
tää orpouden trauman syn-
nyttämän valheminuuden. Si-
nusta nousee esiin Jumalan 
Isän rakastama ja voitelema 
täysi-ikäinen poika / tytär. 
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Isän siunattu. Kaikki elämäsi ongelmat ovat jo ratkaistut. Sinulla 
on Pyhä Henki, joka päivittäin ohjaa sinut vastaanottamaan sitä, 
mitä kullekin päivälle tarvitaan. Tämä on sinun luonnollinen ja 
oikea todellisuutesi. Sinä elät Jeesuksessa ja Jeesus elää sinussa 
ilman ponnistusta. Jeesuksen totuudet hallitsevat sinua sisäisen 
henkesi ja sielusi tietoisuudessa / alitajunnassa: 
 

• ”Voideltu minussa on Jumalan kirkkauden rohkea odo-
tus.”  

 
• ”Olen ikuisesti, lopullisesti ja täydellisesti vapautettu pi-

meyden vallasta Jeesuksen valtaherrauden alle” 
 

• ”Pyhä Henki muuttaa minua, uudistaa minua ja luo mi-
nussa uutta niin että minä kasvan ja muutun ”voimasta 
voimaan ja kirkkaudesta kirkkauteen” 

 
• ”Jeesuksen kanssa ja Jeesuksessa olen voittaja ja kutsuttu 

voittamaan elämässäni Pyhän Hengen voitelussa” 
 

• ”Jeesuksen kanssa ja Jeesuksessa hallitsen alkeisvoimien 
ylitse – voin kaiken Hänessä ja Hänen kanssaan.” 

 
• ”Jumala rakastaa minua ja minä rakastan Jumalaa – ra-

kastan lähimmäisiäni ja olen lähimmäisteni rakastama” 
 

• ”Jeesuksen kanssa ja Jeesuksessa olen voittaja ja voitan 
jatkuvasti kaiken epäuskon, kielteisyyden, vihan, petok-
sen ja vääryyden yläpuolella Jeesuksen nimessä ja Pyhän 
Hengen voitelussa” 
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• ”Jeesuksen haavojen kautta minä olen parannettu ja Jee-
suksen veren kautta minulla on pääsy Hänen kirkkau-
teensa." 

 
• ”Pyhän Hengen kosketuksessa minulla on pääsy Jeesuk-

sen parantavan ja uutta luovan voiman kosketukseen jat-
kuvasti” 

 
• ”Jeesuksen kanssa ja Jeesuksessa löydän itseni, elämäni 

suunnitelman ja saavutan elämäni täyttymyksen” 
 

• ”Kaikki, mitä teen Pyhän Hengen voitelussa menestyy ja 
tuottaa runsaan ja katoamattoman hedelmän Jumalan 
Isän ja Jeesuksen kunniaksi” 

 
• ”Jeesuksen yhteydessä ja Pyhän Hengen voimassa tulen 

toteuttamaan yliluonnollista elämää – kaiken minkä Isä 
näyttää, minä saan tehdä Pyhän Hengen voimassa – 
kaikki on minulle mahdollista Jumalan uskossa” 

 
• ”Voin elää pukeutuneena uuteen luomukseen koska Jee-

sus on vapauttanut minut menneisyydestäni ja sen pai-
nolastista” 

 
• ”Jeesuksen kanssa ja Jeesuksessa olen voittaja ja kurko-

tan sitä kohti, mikä on tuleva ja olen saavuttava sen, 
koska olen jo nyt Hänessä ja antaudun Hänelle lisää – 
muutun ”voimasta voimaan ja kirkkaudesta kirkkauteen” 

 
Syväkiintymyssuhteessa Jeesuksen kanssa Jumalan valtakunnan 
totuudet tulevat ”eläväksi sanaksi” omassa elämässäsi. Näet Jee-
suksen ja itsesi näissä totuuksissa ja sulaudut näihin totuuksiin 
luonnostasi. 



107 
 

        
                

 
Syväkiintymyssuhteessa Jeesuksen kanssa sinulla ei ole kone-
maista raamatunjakeiden toistamista / muistelemista. Sinä olet 
jatkuvassa ja suorassa Jeesuksen läsnäolossa Pyhän Hengen voi-
telussa. Pyhän Hengen ilmestystieto, Jumalan usko ja Isän rak-
kaus hallitsevat elämääsi ja voimateot ilmestyvät kauttasi. 
 
Syväkiintymyssuhteessa Jeesuksen kanssa sinun ei tarvitse enää 
julistaa mitä sinä olet Jeesuksessa. Sinä olet omistanut Hänen to-
dellisuutensa ja sinusta näkyy, tuntuu, virtaa ulos Jeesuksen ole-
mus, voitelu ja palvelutyö.  
 
Syväkiintymyssuhteessa Jeesuksen kanssa sinä uskot ja omistat 
Jeesuksen äärimmäisen yksinkertaiset ja voimakkaat pelastavat 
totuudet alitajuntaasi myöten. Sielustasi ei tule enää mitään vas-
taväitettä näitä kohtaan. Kaikki Jeesuksen sanat sulautuvat si-
nuun Jumalan uskossa ja Pyhän Hengen voimassa: 
 

• ”Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä 
niin anokaa mitä ikinä tahdotte ...” 

 
• ”Ei yksikään, joka minuun uskoo, joudu kadotukseen 

vaan hänellä on katoamaton elämä Jumalan yhteydessä” 
 

• ”Kaikki, jotka Isä antaa minulle tulevat minun tyköni eikä 
kukaan ryöstä heitä minun kädestäni” 

 
• ”Joka uskoo minuun niin myös hän on tekevä samoja te-

koja kuin minä ja suurempiakin ...” 
 

• ”Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä an-
nan teille ...” 
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Pyhän Hengen tuli puhdistaa ja uudistaa sielusi ja synnyttää si-
nuun syväkiintymyssuhteen Jeesuksen ja Isän kanssa. Jeesus to-
teuttaa uuden luomistyön hengessäsi ja sielussasi. Sinuun syntyy 
uusi sisäinen ihminen, lopullinen ihminen, Jumalan poika, joka 
luonnostaan elää Isän kirkkauden yhteydessä ja on täydellisesti 
siunattu ja tyydytetty. Daavidilla oli tämä ilmestys, mutta nyt uu-
dessa liitossa me saamme astua tämän omistamiseen pysyvästi. 
 
Ps. 23:1-6: Herra on minun paimeneni, minä en kaipaa / hingu mitään.  Vi-
heriäisille niityille hän vie minut lepäämään; virvoittavien vetten tykö hän 
minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle 
tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä 
pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani; sinun vitsasi ja sauvasi 
minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni sil-
mien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuota-
vainen. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani; ja minä 
saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. 
 
Pyhän Hengen tulessa upottamisessa sinuun ilmestyy Jeesuksen 
äärimmäinen rakkaus, myötätunto, hyvyys, huolenpito, syväkiin-
tymys, kaikkivaltius ja kirkkaus. Jeesus parantaa sinut sisäisesti, 
eheyttää särkyneen sydämesi ja synnyttää Jumalan pojaksi / tyt-
täreksi otetun minuuden. Sinussa tapahtuu ymmärrystäsi korke-
ampi ja syvempi hengen, sielun, ruumiin ja koko elämän uusi luo-
mistyö.  
 
Syväkiintymyssuhteessa Jeesuksen kanssa sinun sisäinen ihmi-
nen on äärimmäisellä tavalla vahvistettu. Vanha orpo minuus ja 
sen painostukset ovat kadonneet ja uusi elämä Jumalan pojan 
minuudessa on tullut sijaan. 
 
Syväkiintymyssuhde Jeesuksen kanssa on kaikkein korkein rak-
kauden kokeminen, suurin voimalataus, Jumalan valtakunnan 
täydellisin ilmestyminen, elämäsi täyttymys.  
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Syväkiintymyssuhteen korkein muoto ilmestyy siinä, että antau-
dut Taivaallisen Isän omistettavaksi täydellisesti. Sinusta kuolee 
traumaattinen ja vääristynyt orvon minuus ”minä itse”. Jeesuk-
sen omana / omistamana sinä omistat Jeesuksen minuuden, 
jossa sinä sanot: ”Nyt en enää elä minä, vaan Jeesus minussa ja 
minä Hänessä”. 
 

Jumalan valtakunnan elämään ei 
varsinaisesti opita tai muututa. 
Siihen synnytään uuden synty-
misen kautta ja siitä alkaa jat-
kuva uusi luomistyö. Jumala luo 
uuden ihmisen, lopullisen ihmi-
sen, viimeisen Aadamin, joka on 
luonnostaan syntynyt ja kasva-

nut Jumalan Isän ja Jeesuksen yh-
teyteen Hänen valtakunnassaan. Silloin kukaan ei voi erottaa ih-
mistä enää Jumalasta ja Hänen suunnitelmastaan. Jeesus sanoi: 
"Ei kukaan ryöstä heitä Minun kädestäni."  
 
 
Uudestisyntymisessäsi sinuun on syntynyt uusi Jeesukseen su-
lautunut puhdas henki, joka on "luonnostaan" Jumalan lapsi. Ju-
malan valtakuntaan syntynyt uusi minuus on vapautunut Juma-
lasta eroon harhautuneesta orvon minuudesta. Sinä olet Juma-
lan lapsi ja Pyhän Hengen uuden luomistyön kautta Jumalan po-
jan täysi-ikäisyys tulee ilmi sinussa. Puhdistunut ja uudistunut 
sielusi hyväksyy ja omistaa ilolla "Jumalan lain" eli yhtyy Jumalan 
uskoon henkesi johtajuudessa. 
 
Tiit. 3:4-7: Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmis-
rakkaus ilmestyi, pelastaa hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme te-
kojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen kylvyn (hen-
gen uudestisyntyminen) ja Pyhän Hengen täydellisen uudistuksen kautta 

Olet syntynyt Jumalan Isän 
yhteyteen, jotta Jeesus saa 
luoda sinusta kokonaan uu-
den ihmisen. Jos joku on Jee-
suksessa Kristuksessa, hän 
on jatkuva uusi luomistyö, 
kaikki entinen on mennyt ja 
uusi on sijaan tullut” 
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(mielen ja elämän uudistuminen), jota Henkeä hän runsaasti vuodattaa mei-
hin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me – ollen ju-
listetut oikeudenmukaisiksi hänen mielisuosiostaan – tulisimme jatkuvasti 
ja lisääntyvästi osallisiksi katoamattomasta elämästä rohkean ja luottavan 
odotuksen mukaan.  
 
Sinussa nouseva uusi luomistyö kasvaa jatkuvasti Pyhän Hengen 
johtamana ja suojassa hallitsemaan alkeisvoimien ylitse yhä 
enemmän omassa elämässäsi ja palvelutyösi kautta muiden hy-
väksi. Isä on määrännyt sinut nousemaan ja kasvamaan Jeesuk-

sen kaltaisuutta kohti.  Hän on 
määrännyt sinut Jeesuksen yh-
teydessä hallitsemaan Jumalan 
uskossa jo tässä näkyvässä maa-
ilmassa  
 
Jeesus Ihmisen Poikana, ja Voi-
deltuna oli Isän toteuttama uusi 
luomistyö. Pyhä Henki hedel-
möitti ja kasvatti Jeesuksen jat-

kuvasti Isään kiinnittyneenä. Jee-
sus ei ollut orvon minuutta. Hänellä ei ollut syntisen ihmisen 
egoa, vaan Hänellä oli Isän rakkaan Pojan minuus. Pyhä Henki 
liitti Hänet jatkuvasti Jumalaan Isään. Jeesus näki minuutensa ja 
elämänsä Isään liitettynä.  
 
Jeesuksella ei ollut tarvetta ”toteuttaa itseään” irrallaan Isästä – 
Hän oli sulautunut Isään ja teki vain sen, minkä Isä näytti.  Jeesus 
suuntautui Isään ja Isä oli Hänen kanssaan. Jeesus näki elämänsä 
tarkoituksen vain Isän yhteydessä. Hän teki vain sitä, mitä Isä Hä-
nelle näytti. Se riitti Hänen elämänsä sisällöksi. Sen takia Hän sai-
kin 3,5 vuodessa enemmän aikaan kuin kukaan ihminen tai edes 
kokonainen kansakunta on saanut koskaan aikaan.  
 

Jeesus Voideltuna on mei-
dän esikuvamme ja pää-
määrämme. Hänestä me 
näemme, millaiseksi Isä tu-
lee muuttamaan meitä jo 
täällä maailmassa. Tai-
vaassa liittyminen Jeesuk-
seen lisääntyy ja saa uusia 
yliluonnollisia ulottuvuuk-
sia. 
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Pyhä Henki kasvattaa myös sinut 
liittymään samalla tavalla Isään. 
Jeesukseen liittyminen vapaut-
taa sinun orvon minuudesta ja 
siihen liittyvästä pimeydestä: yl-
peydestä, kapinasta ja muusta 
valheesta. Pyhä Henki sulauttaa 

ja kiinnittää sinut Jeesukseen ja Isään Hänen rakkaana poikanaan 
/ tyttärenään. 
 
Hengessäsi on johtajuus ja auktoriteetti, koska hengessäsi sinulla 
on yhteys Jeesukseen, Jumalan rakkaus, Jumalan ilmestystieto ja 
Jumalan usko. Henkesi johtaa sielusi sulautumaan yhä enemmän 
Jeesuksen yhteyteen. Sielusi luopuu tuonelan portteihin suun-
tautumisesta ja sen sijaan suuntautuu taivaan porttiin henkesi 
kautta. Syväkiintymyssuhteessa sinä elät Taivaan todellisuutta jo 
maan päällä. Sinä olet Taivaasta ja Taivaassa liitettynä Jeesuk-
seen Pyhässä Hengessä. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 

  

Syväkiintymyssuhde syrjäyt-
tää orpouden trauman syn-
nyttämän valheminuuden. Si-
nusta nousee esiin Jumalan 
Isän rakastama ja voitelema 
täysi-ikäinen poika / tytär. 
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15. Ilmestyksen henki ja Jumalan usko 
 
 
Jumala on luonut sinunkin henkeesi ja sieluusi paljon suurem-
man kapasiteetin kuin sinä nyt luonnollisessa minuudessa pystyt 
elämään ja toteuttamaan. Ilmestyksen henki kytkee sielusi suo-
raan Jumalan kirkkauteen, Hänen todellisuuteensa ja suunnitel-
miinsa. Jumalan uskossa sinä saat tarttua ilmestyksen hengen 

vaikutukseen ja lähteä toteutta-
maan sitä, minkä Hän on sinulle 
näyttänyt. Anna Pyhän Hengen 
vapauttaa itsesi luonnollisten 
voimien ja sielun voimien orjuu-
desta ja kytkeydy Jumalan us-
kossa näkemiseen. Taivas vetää 

sinua puoleensa vastustamattomasti. Jeesus lähestyy sinua vas-
tustamattomasti – saavuttaakseen sinut kokonaan. 
 
Jumalan kirkkauden täyttämä minuus on täynnä Jeesuksen ole-
musta. Sieluasi ja elämääsi hallitsee Isän rakkaus, ilmestyksen 
henki, vanhurskaus, rauha ja ilo. Kirkkauden hengessä sinä ajat-
telet kirkkautta, puhut kirkkautta, tuot ilmi kirkkautta ja olet 
täynnä ratkaisuja. Kielteisyys, synti- ja ongelmakeskeisyys on 
taakse jäänyttä pimeyttä. Kuoleman ajatuksia tai olemusta ei 
ole. On vain lisääntyvä elämä voimasta voimaan ja kirkkaudesta 
kirkkauteen. 
 

Jumalan kirkkaudessa ei enää 
ole taistelua voiton saamiseksi – 
vaan sinä elät, toimit ja palvelet 
voitosta käsin. Pyhän Hengen 
voimassa sinä elät ja palvelet 

Jumalan uskon avain on kyt-
keytyminen Jumalan ilmes-
tystietoon. Vain silloin hen-
kesi ja sielusi voi yhtyä Juma-
lan uskoon Pyhän Hengen 
voimassa. 

Pyhän Hengen ja tulen vuo-
datus tulee nostamaan seu-
rakunnan uuteen Jumalan 
rakkauden, ilmestyksen Hen-
gen ja Jumalan uskon voi-
maan. 
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Jeesuksen kirkkaudesta läsnäolosta käsin. Mitä enemmän sisim-
päsi omistaa kirkkautta, sitä enemmän kirkkaus lepää sinun yl-
läsi. Mitä enemmän ajattelet kirkkautta, sitä enemmän puhut ja 
toteutat kirkkautta, sitä enemmän Pyhän Hengen pilvi on ylläsi. 
 
Jumalan usko on pikatie Hänen valtaistuimensa todellisuuteen, 
vaikka ihmisen sielun maailma ei ole kokonaan puhdistettu. Hen-
gen auktoriteetti sielun voimien ylitse antaa mahdollisuuden 
omistaa Jeesuksen pelastustyön siunauksia Jumalan uskossa. Py-
hän Hengen ja ilmestystiedon apu keskeneräisyyden tilassa on 
valtava, sillä Hän  
 

• opettaa sinut anomaan Jumalan tahdon mukaan,  
• johtaa sinut Jeesuksen läsnäoloon anomustasi esittä-

mään,  
• antaa samassa hetkessä yliluonnollisen vastauksen.  
• antaa voiman sinulle julistaa tämä kaikki näkyväksi tässä 

maailmassa 
• toteuttaa sen, minkä Hän on sinulle näyttänyt julistetta-

vaksesi ja 
• näin Hän kytkee sinut Jeesuksen työtoveriksi. 

 
Mark. 11:23-24: Totisesti minä sanon teille: jos joku tulee sanomaan tälle 
vuorelle: 'Kohoa ja heittäydy mereen', eikä tule esittämään vastaväitettä si-
simmässään, vaan tulee ehdottomasti luottamaan, että ne asiat mitkä hän 
sanoo, tulevat oleviksi, hänelle tulee olemaan mitä tahansa hän sanoo. Sen 
tähden minä sanon teille: kaikki, mitä ikinä te kaipaatte, kun rukoilette / 
palvotte, uskokaa tarttuvanne, omistavanne ne, niin se tulee teille olemaan. 
 
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 (parhesia = suorasukaisuus, rohkeus, luottamus), joka meillä on 
häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuu-
lee meitä. Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anomme-
kin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä ano-
neet.  
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Kaikki, minkä Jeesus vapauttaa sinulle Ilmestyksen Hengen 
kautta nähtäväksi tai ymmärrettäväksi, on vapautettu sinun 
omistettavaksesi. Jeesus ei koskaan näytä mitään, mitä Hän ei 
aikoisi täyttää pelastettujen elämässä. Mutta sinä tarvitset Py-
hän Hengen ilmestystietoa nähdäksesi, milloin ja minkälaisten 
vaiheitten kautta Jeesuksen ilmoitukset voivat toteutua.  
 
Jeesus näyttää sinulle asioita Jumalan valtakunnasta monenlaisia 
toimenpiteitäsi varten. Pyhä Henki ohjaa sinua käsittelemään 
saamaasi ilmestystietoa oikealla tavalla. Seuraavassa muutama 
tärkeä ohje, joita sinun tulee tutkia saamasi ilmestystiedon hyö-
dyntämiseksi ja Jeesuksen suunnitelman toteuttamiseksi: 
 

• tallenna tarkasti muistiin kaikki, mitä Pyhä Henki on si-
nulle näyttänyt – pieniä yksityiskohtia myöten 
 

• vasta tämän jälkeen ryhdy tutkimaan saamaasi ilmes-
tystä Jumalan valtakunnan totuuksien ja Pyhän Hengen 
sisäisen todistuksen kautta 

 
• jotkut ilmestykset tulevat sinulle lohdutukseksi ja vahvis-

tukseksi – silloin sinä lujitat itsesi siinä Jumalan uskon 
suuntautumisessa, jossa jo olet 

 
• jotkut ilmestykset antavat uuden ja tarkemman suunnan 

sinun suuntautumiseesi – silloin sinun tulee saada Pyhän 
Hengen tarkka ohjaus suuntasi tarkistamiseksi 

 
• jotkut ilmestykset ovat sitä varten, että sinä anot ja julis-

tat niiden toteutumista esirukouksessa ja palvonnassa 
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• jotkut ilmestykset ovat sitä varten, että sinä alat anoa ja 
etsiä uutta ja tarkempaa ilmoitusta 

 
• jotkut ilmestykset ovat välittömästi toteutettavia Juma-

lan uskossa – silloin sinä omistat ilmestyksen mukaisen 
vastauksen, julistat sen mukaisen todellisuuden synty-
mään sekä toimit sen mukaan  

 
Monet ihmiset valittavat sitä, ettei Jumala vastaa heidän rukouk-
siinsa. Kirjoitukset eivät opeta Jumalasta, joka ei vastaisi 
omiensa anomuksiin. Mutta kirjoitukset kylläkin opettavat oi-
kean reitin, minkä kautta ihmisen tulee kulkea voidakseen anoa 
oikein ja samalla hetkellä vastaanottaa. Kun olet etsimässä apua 
Jumalalta, sinun tulee miettiä seuraavia asioita:  
 

• tunnenko Jumalan, jolta olen anomassa jotain? 
• tiedänkö, millaisia asioita minun tulee anoa Häneltä ja 

mitkä asiat ovat minun omalla vastuullani? 
• onko minulla sellainen usko ja yhteys, että voin uskoa 

vastaanottavani? 
• tiedostanko, mitkä asiat estävät minua uskomasta ja vas-

taanottamasta? 
• mitä teen, kun Jumala lähettää vastauksen – pystynkö 

tarttumaan siihen ja noudattamaan sitä? 
• haluanko ja osaanko kiittää vastauksesta, etteivät pimey-

den voimat varasta sitä minulta? 
 
Jumalan Sanan ilmoitus osoittaa, että Jumala vastaa mielellään 
ja nopeasti meidän rukouksiimme. Ongelma ei ole Jumalan puo-
lella. Ihmiset anovat ilman Jumalan läsnäolon ja tahdon etsi-
mistä. He anovat lihallisesti tai uskonnollisesti, mutta eivät Jee-
suksen opetuksen mukaan. Jo anoessaan he ovat täynnä epäus-
koa ja vaikerrusta. Ei ihme, ettei Pyhä Henki voi antaa ratkaisuja, 
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koska ilman Jumalan uskoa on mahdotonta olla otollinen Juma-
lalle. Olemme suuressa sekaannuksessa Jumalalta anomisessa ja 
vastaanottamisessa ja tämä sekaannus tulee poistaa! 
 
Käsitteet "rukous" ja ”rukoileminen” tulee korvata kreikan kielen 
ja heprean kielen alkuperäisellä merkityksellä. Kysymys on Juma-
lan yhteyden etsimisestä Pyhässä Hengessä ja anomisesta Pyhän 
Hengen ohjauksen mukaan, jolloin anomisessa hallitsee Jumalan 
usko. Sanoilla "rukous" ja "rukoilla" on pakanallinen viitetausta, 
josta Jeesus varoitti. 
 
Matt. 6:6-8: Vaan sinä, kun palvot ja etsit Jumalan läsnäoloa (proseukomai), 
mene kammioosi ja sulje ovesi ja palvo Isääsi ja etsi Hänen läsnäoloaan, joka 
on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle niin että se tu-
lee julkiseksi (faneroo). 
 
Matt. 6:6-8: Ja kun palvotte ja etsitte Jumalan läsnäoloa, niin älkää tyhjiä 
hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuu-
tensa tähden kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän Isänne 
kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin häneltä anottekaan (aitoo). 
 
Jumalan läsnäolon ulkopuolella oleva ihminen vaikertaa syylli-
syydessä, tarpeittensa piirittäminä ja pelossa odottaen, että jo-

kin korkeampi voima vastaa hä-
nelle. Näin eivät tee Jumalan 
lapset, jotka ovat Isän rakkau-
den yhteydessä Pyhässä Hen-
gessä. He puhuvat sydämissään 
Isälle sen mukaan kuinka Pyhä 
Henki johtaa. He vastaanottavat 
todistuksen, että heidän ano-
muksensan on kuultu ja he jat-
kavat matkaansa iloiten ja omis-

taen siunauksia. Jo vanhan liiton 
rabbit ymmärsivät, että israelilaisten oli ensin etsittävä Jumalan 

Jumalan läsnäolossa olet 
suoraan ratkaisujen äärellä. 
Pyhä Henki näyttää, mitä 
sinä voit kussakin hetkessä 
anoa – sen Jumalan uskon 
määrän mukaan, joka si-
nulla on. Samalla hetkellä, 
kun sinä anot, sinä saat vas-
taanottaa ratkaisun ja kiit-
tää siitä. 
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läsnäolo ja sitten he voivat anoa ja vastaanottaa Hänen läsnä-
olossaan.  
 
Uuden testamentin kirjoituksissa käytetään suomen kieleen ote-
tun sanan "rukous" tai "rukoilla" sanaa ”proseuke”, "aitoo" tai 
"deesis". Sana "proseuke" tarkoittaa "etsiä Jumalan läsnäoloa tai 
palvoa Jumalaa Hänen läsnäolossaan". Sanat ”aitoo” ja ”deesis” 
tarkoittavat "anoa". Koskien Jumalalta saamista / vastaanotta-
mista käytetään sanaa ”lambano”, joka tarkoittaa omistaa aktii-
visesti itselleen. 
 
Uskonnollinen sana ”rukous” tarkoittaa Jeesuksen ja apostolien 
opetuksen ja esimerkin mukaan seuraavaa prosessia: 
 
• antautua Jeesukselle 
• etsiä yhteys Pyhään Henkeen,  
• kuunnella Pyhän Hengen ilmoitus ja  
• vastaanottaa johdatus, kuinka tulee anoa,  
• anoa Jumalan uskossa ja  
• vastaanottaa ratkaisu Jumalan uskossa, 
• julistaa ratkaisu näkyväksi Jumalan uskossa tätä 

tapahtumaan sekä  
• kiittää Jeesusta Hänen ilmestymisestään ja avustaan 

 
"Rukous" ei ole yksittäinen tapahtuma tai suoritus. Kysymys on 
jatkuvasta Pyhän Hengen johtamasta elämästä Jumalan yhtey-
dessä, jossa Jumalalta anomisella ja vastaanottamisella on oma 
paikkansa. Kaiken avain on Jumalan läsnäolon etsiminen Pyhässä 
Hengessä sekä Jumalan palvominen suudellen kumartuen. 
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Kunnioituksen ja rakkauden ilmapiirissä Pyhä Henki johtaa sinua 
anomaan Isän tahdon mukaan ja antaa sinulle Jumalan uskon ot-
taa vastaan. Sinä tarvitset Pyhän Hengen johtamaan sinut ”kaik-
keen totuuteen”. Silloin et tule koskaan pettymään, vaan aina 
kun lähestyt Jumalaa oikein, sinä saat vastaukset, jotka ratkaise-
vat elämäsi seuraavat askeleet. 
 
1. Joh. 5:13-15: Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan 
Pojan nimeen, tietääksenne / käsittääksenne järjellänne (EIDO), että teillä 
on katoamaton elämä Pyhän Hengen tulessa ja Jumalan yhteydessä. Ja 
tämä on se rohkea uskallus (paresia), joka meillä on häneen, että jos me 
jotakin anomme (aitoo) hänen tahtonsa / määräyksensä / asettamuksensa 
(telema) mukaan, niin hän kuulee meitä Ja jos me tiedämme / käsitämme 
järjellämme (eido) hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tie-
dämme / käsitämme järjellämme, että meillä myös on kaikki se, mitä 
olemme häneltä anoneet. 

 
Pyhä Henki ilmaisee sinulle, miten ja mitä sinun tulee rukoilla. 
Silloin sinun henkesi ja sielusi kytkeytyvät Jumalan uskoon. Sil-
loin sinulla on ehdoton luottamus omistaa se, minkä sinä näet 
Pyhässä Hengessä. Pyhän Hengen todistus antaa sinulle horju-
mattoman varmuuden, että sinä voit vastaanottaa ja sinulla on 
se mitä olet anonut. 

 
Jeesus antaa opetuksiensa, esimerkkinsä ja lunastuksensa kautta 
todellisen ja oikean kuvan Jumalasta. Meidän Jumalamme on 
Luoja, Kaikkivaltias, Pelastaja, Parantaja, Vapauttava Rakastava 
Isä. Hän näkee, tuntee ja tietää kaiken. Hän tietää elämämme 
tarpeet paremmin kuin me itse. Hän tietää myös, kuinka niihin 
tulee ratkaisu. Pyhä Henki opettaa meille kaiken tämän. Pyhä 
Henki ottaa Isän omasta ja Jeesuksen omasta ja julistaa meille. 
 
Matt. 6:8…sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin hä-
neltä anottekaan. 
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Sinä olet jo päässyt Jumalan po-
jaksi otetun asemaan ja saanut 
tähän asemaan kuuluvan Pyhän 
Hengen ja Hänen kauttaan hä-
viämättömän yhteyden Isään ja 
Hänen katoamattomaan elä-
määnsä. Sinulla on Isän tuntemi-
nen, yhteys, suhde ja rakkaus 
elävään Jumalaan. Sinulla on Isä, 
joka tuntee sinut, joka rakastaa 

sinua enemmän kuin uskotkaan. Hänellä on hyvä, suuri ja täydel-
linen suunnitelma sinunkin elämääsi. 
 
Matt. 6:31-34: Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä 
me juomme?' tahi: 'Millä me itsemme vaatetamme?' Sillä tätä kaikkea pa-
kanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea 
tätä tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurs-
kauttansa, niin myös kaikki tämä teille lisätään sen ohessa. Älkää siis mu-
rehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. 
Riittää kullekin päivälle oma vaivansa." 
 
Syväkiintymyssuhteessa ja ilmestyksen hengessä sinä siirryt pa-
kanallisesta rukousvaikertamisesta kirjoitusten osoittamaan Ju-
malan palvomiseen rakkaudessa ja kunnioituksessa. Sinä etsit Ju-
malan Isän sydämen ajatukset ja suunnitelmat elämääsi varten. 

Sinä antaudut herkkään rak-
kaussuhteeseen Ihmeellisen 
Isän kanssa ja Hän antaa sinulle 
enemmän kuin osaat anoa tai 
ymmärtää.  
 
Pyhän Hengen voitelu opettaa 
sinulle, mitkä alueet ovat Juma-
lan vallassa ja mitkä alueet ovat 

Syväkiintymyssuhde syr-
jäyttää orpouden trauman 
synnyttämän valheminuu-
den. Sinusta nousee esiin Ju-
malan Isän rakastama ja 
voitelema täysi-ikäinen 
poika / tytär, joka elää syvä-
kiintymyssuhteessa Jeesuk-
sen ja Isän kanssa – sulau-
tuen Jumalan uskoon. 

Pyhä Henki ottaa Jeesuksen 
ja Isän omasta. Pyhä Henki 
tuntee sinun henkesi ja sie-
lusi. Hän tietää tarpeesi ja 
sinun uskosi voiman. Pyhä 
Henki jakaa sinulle Jeesuk-
sen valtaherruudesta juuri 
sen, mitä sinä siinä hetkessä 
tarvitset ja minkä voit uskoa 
Hänen kanssaan. 
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sinun vallassasi. Sinä hylkäät kapinan, tottelemattomuuden, 
epäuskon ja muun pimeyden. Sinä nouset omassa auktoriteetis-
sasi Jumalan, ihmisten ja pimeyden valtojen edessä. Sinä sulau-
tat rakkauden kuuliaisuuden kautta oman auktoriteettisi Jeesuk-
sen auktoriteettiin. 
 
Pyhä Henki opettaa sinut anomaan niitä asioita, jotka juuri siinä 
hetkessä on sinulle valmistettu. Sinä anot Jumalan tahdon mu-
kaan ja tiedät jo silloin, että sinulla on se, mitä sinä olet ano-
massa. Sinä anot oman tehtäväsi ja tarkoituksesi mukaan.  Sinä 
luotat Jeesuksen sanaan, että kaikki muu lisätään sinulle sen 
ohessa. Pyhän Hengen ja tulen läsnäolossa sinä kohtaat oman 
elämäsi tarpeet Jumalan uskossa. Sinä anot ilmestystiedon mu-
kaan ja vastaanotat samalla kun olet Jumalan läsnäolossa. Tä-
män jälkeen sinä kiität vastauksista ja julistat ne näkyviksi tässä 
maailmassa oman suusi todistuksen kautta. 
 
Hylkää pakanauskonnollinen ahdistuksessa, epäuskossa ja pe-
lossa vaikertaminen. Sinun murehtimisesi ja vaikertamisesi ei tee 
mitään vaikutusta Jumalaan. Ilman Jumalan uskoa on mahdoton 
olla otollinen Jumalalle. Jokainen, joka anoo Jumalalta, anokoon 
epäilemättä. Sinun ei tarvitse muistuttaa Jumalaa siitä, mitä sinä 
tarvitset. Sen sijaan sinun tulee etsiä Jumalan läsnäoloa, Pyhän 

Hengen ilmestystietoa ja Juma-
lan uskoa, että osaat anoa oi-
kein. Kaikki tarve- ja ongelma-
keskeisen rukouskoneiston pyö-
rittäminen on turhaa. 
 
Kaikki lähtee Jeesuksen palvon-
nasta ja Hänen läsnäolonsa etsi-
misestä Pyhässä Hengessä, niin 
että Jumalan usko ja Pyhän Hen-

Kaikki pelastuksesi ulottu-
vuudet ja sisältö ilmestyvät 
sinuun Pyhän Hengen 
kautta. Ilman Häntä et voi 
tehdä mitään Jumalan val-
takunnan alueella. Pyhän 
Hengen voitelussa sinulle on 
mahdollista kaikki, minkä 
voit uskoa Jeesuksen kanssa 
omaksesi. 
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gen ilmestystieto nousee hengessämme hallitsemaan anomis-
tamme. Pyhä Henki näyttää mitä Jumala on valmistanut meille 
kussakin hetkessä, koska Jumala tietää paremmin kuin me itse, 
mitä me tarvitsemme.  
 
Matt. 14:22-25: Ja kohta hän vaati opetuslapsiansa astumaan venheeseen 
ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle, sillä aikaa kuin hän laski kansan luo-
tansa. Ja laskettuaan kansan hän nousi vuorelle yksinäisyyteen, etsimään 
Jumalan läsnäoloa ja palvomaan Häntä. Ja kun ilta tuli, oli hän siellä yk-
sinänsä. Mutta venhe oli jo monen vakomitan päässä maasta, aaltojen ah-
distamana, sillä tuuli oli vastainen. Ja neljännellä yövartiolla Jeesus tuli hei-
dän tykönsä kävellen järven päällä. 
 
Kirjoitukset mainitsevat monia tapauksia, jossa Jeesus meni yk-
sinäisyyteen ”rukoilemaan”. Hylkää sellainen käsitys, että Jeesus 
meni murheitten ja ongelmalistojen kanssa etsimään ratkaisuja 
Isältä. Jeesuksella oli äärimmäisen intiimi ja herkkä syväkiinty-
myssuhde Isän kanssa koko ajan. Pyhä Henki johti Häntä koko 

ajan. Jeesus ei ollut minkään rat-
kaisemattoman ongelman 
edessä koskaan.  
 
Jeesus meni yksinäisyyteen etsi-
mään Jumalan Isän yhä suurem-
paa läsnäoloa ja kirkkautta. Ju-
malan kirkkaus laskeutui Hänen 
ylleen, mutta opetuslapset eivät 
olisi ymmärtäneet sitä. Isän kirk-
kauden läsnäolossa Jeesus vas-

taanotti uusia suunnitelmia elä-
määnsä. Tässä tapauksessa Isä johdatti Hänet yliluonnolliseen 
siirtymiseen opetuslasten veneen luokse. Tällaisia asioita Jeesus 
on varannut sinullekin silloin kun sinä etsit Jumalan läsnäoloa ja 
palvot Häntä! 
 

Sinulle on varattu korke-
ampi ja kirkkaampi elämä 
Jumalan yhteydessä kuin 
tarvekeskeinen rukousvai-
kertaminen. Sinulla on oi-
keus etsiä ja löytää Jeesuk-
sen kirkkauden läsnäolo, 
palvoa ja ylistää Häntä. Sil-
loin Hän antaa sinulle kai-
ken mitä tarvitset sen 
ohella. 



122 
 

        
                

Luuk. 9:28-31: Noin kahdeksan päivää sen jälkeen kuin hän oli tämän puhu-
nut, hän otti mukaansa Pietarin ja Johanneksen ja Jaakobin ja nousi vuorelle 
rukoilemaan. Ja hänen rukoillessaan hänen kasvojensa näkö muuttui, ja hä-
nen vaatteensa tulivat säteilevän valkoisiksi. Ja katso, hänen kanssaan pu-
hui kaksi miestä, ja ne olivat Mooses ja Elias. He näkyivät kirkkaudessa ja 
puhuivat hänen poismenostansa, jonka hän oli saattava täytäntöön Jerusa-
lemissa. 
 
Kun Jeesuksen sovitustyö lähestyi, Jeesus paljasti opetuslapsille 
rakkaussuhteensa syvyyttä Isän kanssa. Uskon, että tällaiset kirk-
kauden kohtaamiset Jeesuksen ja Isän kanssa olivat Jeesuksen 
”normaalia” rukouselämää. Kun sinäkin siirryt ongelma- ja tarve-
keskeisestä, murehtimisen ja pelon johtamasta ”rukouksesta” 
Jeesuksen läsnäolon etsimiseen ja palvontaan, Jeesus avaa sinul-
lekin kirkkautensa todellisuuksia yliluonnollisella tavalla.  
 
Sinulla on Pyhä Henki, joka johtaa sinut nopeasti Jumalan läsnä-
oloon. Pyhä Henki auttaa sinua vapautumaan luonnollisen elä-
män orjuudesta, maailmallisesta ja demonisesta painostuksesta. 

Pyhä Henki on sinun täydellinen 
neuvonantajasi, opettajasi ja 
johdattajasi kaikessa elämässäsi 
Jumalan kanssa. 
 
Jumalan uskossa sinä näet itsesi 
ja ympäristösi Jumalan silmin. 
Sinä ymmärrät Hänen valtakun-
tansa ilmestymistä yleisesti ja ti-
lannekohtaisesti vain, kun katsot 

Hänen näkökulmastaan. Pyhän 
Hengen sinuun rakentama Jumalan usko on sinun yliluonnollinen 
kytkentäsi Jeesukseen. 
 

Jeesuksen läsnäolon etsimi-
sessä ja palvonnassa Ilmes-
tyksen Henki laskeutuu yl-
lesi. Hän siirtää sinut alkeis-
voimien orjuudesta ja pi-
meydestä Jumalan valta-
kunnan kirkkauteen ja Jee-
suksen kautta tuleviin rat-
kaisuihin elämäsi kaikilla 
alueilla. 
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Pyhä Henki johtaa sinut ajattelemaan, tuntemaan ja toimimaan 
niin kuin Jumala tahtoo kussakin tilanteessa. Hän johtaa sinut nä-
kemään oman osuutesi ja Jeesuksen osuuden elämässäsi ja pal-
velutyössäsi. Pyhä Henki antaa sinulle jatkuvan ja tilannekohtai-
sen inspiraation, halun, kyvyn ja voiman sulautua Jeesuksen val-
taherrauteen ja olla osana Hänen suunnitelmasta toteutumista. 
Pyhässä Hengessä sinä toimit Jeesukseen sulautuneena ja Hänen 
todellisuudessaan. 
 
Pyhän Hengen kautta sinun henkeesi ja sieluusi virtaa Isän rak-
kaus. Pyhä Henki vahvistaa jatkuvasti minuutesi, asemasi, kut-
susi, valtuutuksesi, identiteettisi Hänessä. Jeesuksen läsnäolosta 
sinussa sinuun syntyy Jumalan pojaksi otetun minuus ja Jumalan 
usko. 
 
Jumalan uskossa sinulla on kyky siirtyä luonnollisen järjestyksen 
hallitsemasta todellisuudesta Jumalan hallitsemaan todellisuu-

teen. Sinulla on kyky julistaa, toi-
mia ja käyttää auktoriteettia yh-
teistyössä Jeesuksen kanssa 
luonnollisessa maailmassa 
 
Jumalan usko uudestisynty-
neessä hengessä on Jumalan 
olemusta ja kytkee ihmisen Ju-
malan todellisuuteen. Se on 

alusta loppuun asti Jumalan teko ja ylittää sielun uskon ja alkeis-
voimien todellisuuden 
 
Pyhä Henki haluaa vallata sinun sisäisen ihmisesi Jeesuksen yh-
teyteen. Jumalan valtaherraus on sinun sisimmässä osassasi tai 
sitten ei! Pyhä Henki opettaa sinut käsittämään ymmärrykselläsi 

Elämä Isän rakkaudessa, Il-
mestyksen Hengessä ja Ju-
malan uskossa on uuden luo-
mukseksi normaalia arkipäi-
vääsi. Jeesus on pelastanut 
sinut pimeyden vallasta Hä-
nen ihmeelliseen kirkkau-
teensa. 
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Jumalan valtakunnan periaatteet ja hallintojärjestyksen. Sen täh-
den sinun tulee ymmärtää kirjoituksia riittävästi. Mitä paremmin 
sisäistät Jumalan valtakunnan yleiset periaatteet ja olemuksen, 
sitä helpommin Pyhä Henki voi johtaa sinua tilannekohtaisesti – 
ilman uusia ohjeita ja tarkennuksia. 
 
Room. 10:17. Jumalan usko tulee siis julistuksen kuulemisesta ja kuuliaisuu-
desta (hupakuo), mutta julistus, kuuleminen ja kuuliaisuus Kristuksen suun-
nitelman / ilmoituksen aivoituksen /sanan kautta – Pyhän Hengen voite-
lussa.  
 
Tässä käytetään kreikan kielessä sanaa "hupakouo", joka tarkoit-
taa "kuulla alamaisuudessa, kuulla tarkkaavaisesti, mukautua ju-
listuksen auktoriteettiin, totella". Jos sinä kuuntelet sielullista ju-
listusta, sinuun rakentuu sielullinen usko. Jos sinä kuuntelet Py-
hän Hengen voitelemaa julistusta, sinuun rakentuu Jumalan 
usko. 
 
Room. 10:13-17: Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelas-
tuu". Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka 
he voivat uskoa (niin kuin Jumala uskoo) siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja 
kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, 
ellei ketään lähetetä? Niinkuin kirjoitettu on: "Kuinka suloiset ovat niiden 
jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!" Mutta eivät kaikki ole kuulleet tark-
kaavaisesti, mukautuneet julistuksen mukaan (hupakouo) evankeliumin to-
tuudelle. Sillä Esaias sanoo: "Herra, kuka uskoo meidän saarnamme – ja te-
kee sen mukaan?" 
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Jeesus julistaa Pyhässä Hen-
gessä sinulle suoraan Taivaasta 
Hänen valtakuntansa totuuksia 
ja ilmestymistä. Hän herättää si-
nun henkesi ja sielusi uskomaan 
niin kuin Hän itse uskoo niihin 
asioihin, mitä Hän julistaa sinulle 
Ilmestyksen Hengen kautta. 
Mitä enemmän sinä vietät aikaa 
Jeesuksen ja Pyhän Hengen läs-

näolossa, sitä herkemmäksi sinun henkesi ja sielusi tulevat omis-
tamaan sitä, mitä Jeesus sinulle julistaa. Sisäinen Pyhän Hengen 
todistus kiinnittää sinut Jumalan uskossa siihen, mitä Jeesus pu-
huu sinulle. 
 
Pyhä Henki haluaa puhua sinulle paljon ja synnyttää paljon Ju-
malan uskoa sinulle. Jeesuksella on sinullekin vielä paljon sanot-
tavaa. Hänen sanansa tulevat lisäämään Jumalan uskoa ja Juma-
lan valtakuntaa sinussa vielä paljon!!! 
 
Pyhä Henki ottaa Jeesuksen ja Isän omasta ja julistaa sinulle. Hän 
todistaa asemasi ja oikeutesi Jumalan yhteydessä. Pyhä Henki on 
sinun katkeamaton ja kasvava yhteytesi Jeesukseen. Hän puhuu 
koko ajan henkeesi Jeesuksen suunnitelmaa, rakkautta, tahtoa, 

ilmestymistä – ja sinä kasvat Ju-
malan uskossa, rakkaudessa, vii-
saudessa ja ilmestystiedossa. 
 
Pyhän Hengen äänessä on Juma-
lan usko ja Hän vakuuttaa sinut 
siitä, että Hänen sinulle ilmoitta-
mansa asia on NYT hetkessä 
omistettavissa ja julistettavissa. 
Tämä todistus voi tulla jo kesken 

Ole paljon Pyhän Hengen 
läsnäolossa ja kuuntele Hä-
nen julistustaan. Isä on lä-
hettänyt Hänet julistamaan 
sinulle kaiken, mitä Hän on 
valmistanut sinulle Jeesuk-
sessa. Anna Pyhän Hengen 
julistuksen herättää sielus-
sasi yhtyminen Jumalan us-
koon! 

Pyhä Henki julistaa sinulle 
henkesi kasvua, sielusi va-
pautumista, puhdistumista, 
parantumista ja ruumiisi pa-
rantumista. Pyhä Henki ha-
luaa peittää sinut Isän rak-
kauden pilveen, jossa on 
koko sinun uusi elämäsi Jee-
suksessa. 
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sinun anomustasi – kunhan osaat tunnistaa Pyhän Hengen ilmoi-
tuksen. Silloin Pyhä Henki toteuttaa näkyvässä maailmassa sen, 
mikä on Jumalan uskossa julistettu. 
 
Jumalan uskossa omistettu todellisuus velvoittaa puhumaan 
vain sen mukaista todellisuutta, minkä olet uskonut ja omistanut 
itsellesi tai toiselle. Et voi ajatella etkä puhua julistuksesi vastai-
sesti sen jälkeen. Jumalan uskossa sinä kiität, ylistät ja palvot Jee-
susta, joka on vastannut sinulle. 
 
Jumalan valtakunnan ilmoituksen tunteminen ja sisäisen todis-
tuksen tunnistaminen herkistää sinut Pyhän Hengen voitelulle. 
Pyhä Henki opettaa sinut sisäiseen, suoraan ja jatkuvaan vuoro-
vaikutukseen Jeesuksen kanssa sisäisen todistuksen, ilmestyk-
sen, äänen ja muun vaikutuksen kautta. 
 
Pyhä Henki kasvattaa sinua sulautumaan Jeesukseen niin, että 
tiedostamattasikin toimit ja elät niin kuin Jeesus. Jos olet epävar-

muudessa, sinä osaat vastaanot-
taa nopeasti tarkat ohjeet kussa-
kin tilanteessa. Pyhä Henki su-
lauttaa sinut Jeesukseen, jolloin 

sinä et enää ajattele Jumalasta erossa elämisen mukaan vaan 
olet sulautunut Hänen kirkkauteensa. 
 
Päämääräsi on päästä läpi "ahtaasta portista", jolloin vanhan ih-
misesi vastustus on poistunut ja sisäinen ihmisesi kykenee yhä 
vapaammin ja ehyemmin "yhtymään Jumalan lakiin". Silloin Ju-
malan valtakunnan elämä on avautunut sinulle. Siunaukset, läpi-
murrot, uusi voitelu ja uusi palvelutyö ovat sinun. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 

  

Hän, joka sinua kutsuu, on us-
kollinen ja Hän on sen tekevä! 



127 
 

        
                

16. Kiihkeä odotus on Jumalan uskoa 
 
Uskon yhteydessä on totuttu käyttämään sanaa "toivo", joka tu-
lee kreikan kielen sana ”elpis”. Tämä ei tarkoita epämääräistä 
toiveajattelua tai itsensä lohduttamista, vaan se tarkoittaa ”luot-
tavaa / rohkeaa / iloista odotusta”. Jumalan uskoon liittyy kiinte-
ästi luottava ja rohkea odotus, koska Jumala itse toimii kaikkival-
tiudessa, on täydellisen uskollinen, hyvä ja tuottaa täydelliset 
ratkaisut.  
 
Jumalan uskossa ei ole tilaa epämääräiselle toiveajattelulle, 
koska Hänessä kaikki on täydellisen varmaa ja todellista. Pyhä 
Henki haluaa puhdistaa sinunkin sielusi kaikesta epävarmuu-
desta, pettymyksistä ja lohdutususkonnollisuudesta. Pyhä Henki 

kasvattaa sielusi Jumalan us-
koon ja suuntautuu voimak-
kaasti omistamaan uskossa sen, 
mitä Pyhä Henki on sinulle näyt-
tänyt. 
 
Niin kauan kuin lapsi on kokenut 
oman isänsä lupaukset täydelli-
sen luotettavina, hän suuntau-

tuu luottavassa ja rohkeassa odotuksessa kaikkiin vihjauksiinkin, 
joita isä antaa lapsen elämään jossain vaiheessa. Lapsi voi täysin 
rohkeasti odottaa, että isä ostaa hänelle auton, kun lapsi tulee 
täysi-ikäiseksi. Pimeyden voimien vaikutuksesta lapsen sielun 
odotukset eivät toteudu ja lapsen sieluun kasvaa epäusko ja pet-
tymys. 
 
Jumalan valtakunnassa ei näin tapahdu. Kaikki, mitä Jeesus il-
moittaa antavansa, Hän tulee antamaan ehdottoman varmasti. 
Jumalan uskon nousemiseksi sinun tulee siis parantua kaikesta 

Jumala Isä on täydellisen 
luotettava ja uskollinen si-
nulle. Sinun tulee suhtautua 
kiihkeällä ja rohkealla odo-
tuksella kaikkien Hänen lu-
paustensa toteutumiseen 
Jeesukselle antautumisen 
kautta. 
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sielusi pettymyksestä. Vietä paljon aikaa Pyhän Hengen läsnä-
olossa ja anna Jeesuksen uskollisuuden ja kirkkauden ilmestyä si-
nulle. Anna anteeksi niille, jotka ovat pettäneet sinua. Nouse uu-
destisyntyneen henkesi voimassa uskomaan Jeesukseen rohke-
assa ja luottavassa odotuksessa. 
 
Room. 5:1-4: Koska siis olemme Jumalan uskosta vanhurskautetut, meillä 
on rauha Jumalan kanssa Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka 
kautta meillä on myös ollut Jumalan uskossa pääsy tähän mielisuosioon, 
jossa seisomme ja kerskaamme Jumalan kirkkauden toivossa. Eikä ainoas-
taan niin, vaan kerskaamme myös paineen alla (tlipsis = paine), tietäen, että 
paine saa aikaan kestävyyttä, kestävyys koeteltua mieltä ja koeteltu mieli 
luottavaa ja rohkeaa odotusta…  
 

Jumalan uskoon kasvamiseen 
tarvitaan Pyhän Hengen johta-
mien koetusten läpi käyminen. 
On ongelmia, jotka Pyhä Henki 
johtaa käskemään väistymään. 
On ongelmia, joiden edessä ja 
keskellä sinussa tapahtuu sydä-
men puhdistuminen.  
 
Paineen alla ihmisen sielusta 

paljastuu traumat ja muut heikot 
kohdat. Jumala ei ainoastaan poista sinun ongelmiasi, vaan Hän 
kasvattaa sinussa luonnetta, puhtautta, Jumalan uskoa, jonka 
kautta sinä tulet kykeneväksi hallitsemaan Jeesuksen kanssa.  
 
5. Moos. 8:2: Ja muista kaikki, mitä on tapahtunut sillä tiellä, jota Herra, 
sinun Jumalasi, näinä neljänäkymmenenä vuotena on sinua kuljettanut erä-
maassa nöyryyttääksensä sinua ja koetellaksensa sinua ja tietääksensä, 
mitä sinun sydämessäsi on: tahdotko noudattaa hänen käskyjänsä vai etkö. 
 
1. Kor. 10:13: Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen koetus (peiras-
mos) ja Jumala on uskollinen: Hän ei salli teitä koeteltavan yli sen, minkä 

Pyhä Henki näyttää sinulle, 
mitkä ongelmat ovat suoraa 
vihollisen kiusaa. Sinä käs-
ket ne ulos ja ne pakenevat. 
Pyhä Henki näyttää myös 
sellaiset koetukset, joiden 
kautta sinussa tapahtuu sel-
lainen sydämen puhdistumi-
nen, joka on kontrollisi ulko-
puolella. 
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voitte, vaan koetuksen ohella hän valmistaa pääsynkin, niin että voitte sen 
kestää. 
 
Orjuutetun ihmisen ja lapsiuskovan sielu elää alaikäisyyttä. Sel-
lainen ihminen haluaa kaiken maitopullosta. Pyhä Henki kasvat-
taa alaikäisyydestä täysi-ikäisyyteen, jossa olosuhteiden keskellä 
vaikertaminen loppuu ja tilalle tulee voittajan asenne ja Jumalan 
usko – riippumatta koetuksien luonteesta. Jumalan uskossa vah-
vistettu mieli tuntee Jumalan rakkauden ja tietää, että Pyhä 
Henki näyttää tien kaikkien ongelmien lävitse 
 
Room. 5:5. …mutta luottava / rohkea odotus ei saata häpeään, sillä Jumalan 
rakkaus on vuodatettu sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille 
annettu.     
 

Luottava / rohkea odotus voi 
syntyä vain Pyhän Hengen todis-
tuksen kautta. Tämä sisäisen ih-
misen tila on Jumalan uskoa, 
joka suuntautuu tulevaan. Juma-
lan uskon omistava olemus on 
NYT hetken elämää Jeesuksen 
kautta toteutuvien ratkaisujen 

omistamisessa NYT hetkessä. 
Luottava odotus voi suuntautua kauaskin tulevaisuuteen ja joh-
taa elämän valintoja Jumalan kutsun mukaan. 
 
Syväkiintymyssuhteessa Jeesukseen sinä tulet tuntemaan Hänen 
voimansa, hyvyytensä, rakkautensa, uskollisuutensa sinua koh-
taan. Sinä tulet tuntemaan Hänen kirkkauden täyttämän persoo-
nallisuuden, jossa ei ole mitään petosta, epävarmaa, heikkoutta, 
valhetta, rajoituksia tai ongelmia. Pyhän Hengen tulessa sinun 
turmeltunut sielusi puhdistuu ja sinun sieluusi tulee rohkean ja 
kiihkeän odotuksen voima. Kun Jeesus näkee sielussasi tämän 

Pyhällä Hengellä on voima ja 
kyky vakuuttaa henkesi ja 
sielusi Jeesuksen valtaher-
ruudesta NYT hetkessä. 
Tämä todistus johtakoon si-
nut kiihkeään ja innostunee-
seen odotukseen ja nopeaan 
vastaanottamiseen. 
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olemuksen, sinä siirryt uskon elämässäsi uudelle siunauksien 
vastaanottamisen tasolle. 
 
1. Kor. 13: Niin pysyvät (yhteen liitettyinä) nyt usko, toivo / ilmestystieto 
(elpis), rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus – Sillä nämä 
kolme ovat yhteen liitettyjä; usko, toivo ja rakkaus. Mutta suurin niistä on 
rakkaus. 
 
Jumalan rakkauden tulessa, ilmestyksen hengen kirkkaudessa, 
Jumalan uskon yliluonnollisessa voimassa on jatkuva kiihkeä 
odotus, että Jeesus ilmestyy ja vaikuttaa yhä lisää valtaherraut-
taan elämässämme. Jeesuksen tuli sinussa on rakkaussuhteen 
tulinen hehku, joka elää Jumalan uskossa, kiihkeässä odotuk-

sessa ja ilmestyksen hengen kirk-
kaudessa. Tämä tulen vaikutuk-
sesta sinä sulautat henkesi, sie-
lusi ja elämäsi Jeesuksen yhtey-
teen. 
 
Uusi elämä Pyhän Hengen ja Jee-
suksen tulessa on outoa synnin 
tilaan tottuneelle sielulle. Vanha 

ihmisesi on tottunut ja hyväksy-
nyt sen, että sieluasi saa orjuuttaa tai hallita orpous, epäusko, 
toivottomuus, ilmestyksen puute, pettymys, vihan hedelmät ja 
muu pimeys. Jeesuksen rakkauden tulessa Pyhä Henki opettaa 
sinua, puhdistaa sieluasi ja vahvistaa henkeä. Sinä siirryt yhä 
enemmän Jumalan uskon / kiihkeän odotuksen / hehkuvan rak-
kaussuhteen hallitsemaan elämään suhteessa Jumalaan ja lä-
himmäisiin. Jatkuva kiihkeä odotus Jeesuksen ilmestymiseksi on 
Taivaan portti sinullekin.  
 
 

Jeesuksella itsellään on kiih-
keä odotus sinun kohtaami-
sesi ja sinun elämäsi valtaa-
miseen kirkkaudellaan. Su-
laudu Jeesuksen kiihkeään 
odotukseen ja nouse Hänen 
työtoverinaan Jumalan val-
takunnan ilmestymiseksi 
tässä maailmassa. 



131 
 

        
                

Joh. 7:37-39: Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja 
huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa jatkuvasti ja hillittömästi, niin tulkoon mi-
nun tyköni jatkuvasti ja juokoon jatkuvasti kiihkeässä odotuksessa. Joka us-
koo minuun jatkuvasti niin kuin kirjoitukset opettavat, hänen sisimmästään 
on jatkuvasti virtaava voimakkaasti / ryöppyävä elävän veden virrat." 
Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat hä-
neen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.  
 
Jeesus eli kiihkeässä odotuksessa Pyhän Hengen tulen sytty-
miseksi ihmisten sydämissä ja koko seurakunnassa. Jeesuksella 
ja Isällä on tämä sama odotus tänäkin päivänä. Heittäydy sinäkin 
kiihkeässä odotuksessa Isän syliin Pyhän Hengen ja tulen koske-
tuksessa, tietäen, että vain hyvää tulee tapahtumaan.  
 
Luuk. 12:49: Tulta minä tulin heittämään voimakkaasti (ekballo) maan 
päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt!  
 
Kiihkeä odotus on sinun sielusi luonnollinen tila, kun särkynyt sy-
dämesi ja luuseriminuutesi on vaihtunut Isän rakastetun minuu-
teen voittajana. Jumalan usko hallitsee sinua etkä näe mitään es-

tettä täyteen antautumiseen, lä-
heisyyteen ja sulautumiseen 
Jeesuksen kanssa. Pyhän Hen-
gen tulessa et näe mitään es-
tettä parantumisten ja kaikkien 
Jeesuksen siunausten vastaan-
ottamisessa. Sinä elät Isän ja 
Jeesuksen valtaherrauden yh-

teydessä. Sisäinen ihmisesi yhtyy 
ilolla Jumalan lakiin ja kaikkiin sen siunauksiin ja sinä olet täydel-
lisesti tyydytetty. 
 
Jeesuksella oli kiihkeä odotus Isän kirkkauden ilmestymiseksi. 
Hän palvoi Isää Hengessä ja totuudessa. Hänen olemuksestaan 
lähti sytyttävä tuli Jumalan ilmestymiseksi. Tämän saman tulen 

Sinulla ja Jeesuksella on kiih-
keä odotus Jumalan valta-
kunnan ilmestymiseksi maa-
ilmassa. Tämä odotus virit-
tää sydämesi ja elämäsi pal-
velemaan Pyhän Hengen tu-
lessa ja sytyttämään lisää 
tulta. 
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voitelun Jeesus haluaa antaa sinulle. Kiihkeän odotuksen voitelu 
on osa julistajan voitelua, joka on sinuakin varten. 
 

Jumalan uskossa on tämä kiih-
keän odotuksen voima, joka tie-
tämällä tietää, että Jumalan kirk-
kauden tulee ilmestyä tässä ja 
nyt. Pyhän Hengen tulen ensim-

mäinen vaikutus on kiihkeä odotus, joka avaa sydämet vastaan-
ottamaan. Syntyy vakuuttuneisuus Jeesuksen kohtaamisesta 
tässä ja nyt. Syntyy Jumalan usko, joka kurottautuu Jeesukseen 
ja vastaanottaa Hänen siunauksiaan.  
 
Kiihkeä odotus Jeesuksen ilmestymiseksi on yksisuuntainen Py-
hän Hengen hallitsema sielun ja hengen tila Jumalan uskossa ja 
ilmestyksen voimassa. Ainoa suuntautumisesi on vain omistaa 
uskossa Jeesuksen ratkaisu ja ilmestyminen tässä näkyvässä 
maailmassa. Syntyy uskon varmuus julistaa näitä omistettuja asi-
oita näkyväksi tässä maailmassa. 
 
Kiihkeä odotus hylkää kaiken näytelmän, ulkokultaisuuden, pi-
dättyväisyyden, arvokkuuden, uskonnollisuuden, järkeilyn. Se 
suuntautuu ainoastaan hengessä olevan tulen inspiraation mu-
kaan ja hylkää muut suuntautumiset 
 
Kiihkeässä odotuksessa on vakuuttuneisuus, päättäväisyys, Ju-
malan valtakunnan sisäinen näkeminen, kohtaamisen odotus, 
kaikkien estojen poistaminen. Kiihkeä odotus on koko sydämen 
ja elämän avaamista Jeesukselle ja Hänen suunnitelmalleen Ju-
malan uskossa. 
 

Jeesuksen ilmestymisen kiih-
keä odotus sytyttää sinun ju-
listuksesi ja palvelutyösi Py-
hän Hengen ja tulen voimaan. 
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Kun sinä elät kiihkeässä odotuk-
sessa, sisimmässäsi ja ylläsi on 
sähkökenttä, joka sytyttää ja in-
spiroi muita samaan kiihkeään 
odotukseen ja vastaanottamaan 
lisää Jeesusta. Hylkää siis uskon-
nollinen penseyden pimeä voi-
telu ja syty kiihkeän odotuksen 

voiteluun. Silloin tuli leviää ympä-
rillesi, ihmiset syttyvät ja saavat voitelun sytyttää edelleen 
muita. Herätyksen tuli riistäytyy käsistäsi… 
 
Rakkaussuhde Jeesuksen kanssa johtaa kiihkeässä odotuksessa 
elämiseen. Sinä janoat, etsit ja kolkutat päästä yhä suuremman 
kirkkauden läsnäoloon. Rakkauden tulessa sinä antaudut keski-
näiseen syvään ja intiimiin tuntemiseen, kokemiseen, yhtymi-
seen, sulautumiseen, riippuvuuteen, tyydytykseen elämäsi kai-
killa alueilla. 
 
Sinun luonnolliseksi elämäksesi tulee jatkuva kaipaus Jeesuksen 
yhä syvempää yhteyttä ja läheisyyttä kohti. Sinä etsit esteistä vä-
littämättä yhä syvempää sisäistä suuntautumista Jeesukselle. Si-
nun ykköstavoitteesi on, että sisäinen ihminen tulee Jeesuksen 
ja Jumalan valtakunnan elämän valtaamaksi Pyhän Hengen tu-
lessa. 
 
Kiihkeässä odotuksessa sinä sulaudut yhä lisää Jeesuksen yliluon-
nolliseen ja katoamattomaan ylösnousemuselämään. Henkesi 
vahvistuu, sielusi eheytyy, ruumiisi paranee, uudet palveluvoite-
lut ja tehtävät avautuvat. Koko elämäsi uudistuu ja Pyhän Hen-
gen ja tulen voima kokemiseen. Vanha ihminen häviää kuvasta 
ja sinä pukeudut Jeesuksen yliluonnolliseen tuntemiseen, läsnä-
oloon ja auktoriteettiin. 
 

Pyhän Hengen tuli sisimmäs-
säsi on yliluonnollinen säh-
kökenttä, joka sytyttää sinua 
ja sytyttää niitä, joita sinä 
palvelet. Pyhä Henki tulee il-
mestymään räjähtävällä voi-
malla rohkean odotuksen 
sähkökentässä. 
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Kiihkeän odotuksen laki on 
tämä: mitä lähemmäksi päästät 
Jeesuksen, sitä enemmän sinä 
kaipaat Häntä ja uskot Häneen. 
Ensin sinulla on hillitön jano ja 
tietoisuus Jeesuksen kohtaami-
sen tarpeesta. Sitten sinun ja-
nosi muuttuu kiihkeäksi odo-

tukseksi ja varmuudeksi Jeesuksen kohtaamisesta. Lopulta näet 
Jeesuksen kirkkauden niin suurena, ettet voi olla uskomatta Hä-
neen täydellisesti ja sinä menetät epäuskosi! Kun seurakunnalla 
on tämä kiihkeä odotus ja kirkkaus, Jeesus tulee pilvissä nouta-
maan omansa… 
 
Mark. 10:46-47: Ja he tulivat Jerikoon. Ja kun hän vaelsi Jerikosta opetuslas-
tensa ja suuren väkijoukon seuraamana, istui sokea kerjäläinen, Bartimeus, 
Timeuksen poika, tien vieressä. Ja kun hän kuuli, että se oli Jeesus Nasare-
tilainen, rupesi hän huutamaan ja sanomaan: "Jeesus, Daavidin poika, ar-
mahda minua". 
 
Sokea mies istui tien varressa kerjäämässä elatustaan. Hänellä 
oli rabbien myöntämä sokean viitta, josta kaikki tunnistivat hä-
net sokeaksi ja oikeutetuksi kerjäämään elatustaan. Mies oli 
kuullut jotain hyvää Jeesuksesta, koska hän kuulleessaan Jeesuk-
sen ja Hänen opetuslapsensa tulevan, hän alkoi huutaa "Jeesus, 
Daavidin poika, armahda minua". Sokean miehen sydämessä oli 
jotain uskoa ja odotusta, että Jeesus parantaisi hänet.  
 
Mark. 10:47-49: Ja monet nuhtelivat häntä saadakseen hänet vaikenemaan. 
Mutta hän huusi vielä enemmän: "Daavidin poika, armahda minua". Silloin 
Jeesus seisahtui ja sanoi: "Kutsukaa hänet tänne". Ja he kutsuivat sokean, 
sanoen hänelle: "Ole turvallisella mielellä, nouse; hän kutsuu sinua". 
 

Kiihkeän odotuksen laki nos-
taa sinut kiihtyvällä vauh-
dilla kohti Jeesuksen kirkkau-
den ilmestymistä elämässäsi. 
Heittäydy tämän lain alle ja 
elämäsi tulee muuttumaan 
nopeasti. 
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Monet uskonnolliset ihmiset 
pyrkivät estämään sairaita tule-
masta Jeesuksen luokse. Uskon-
nollinen ajattelu synnyttää kaa-
voja ja menetelmiä, joiden mu-
kaan voidaan vain lähestyä Jee-
susta. Mutta Jeesusta kiinnostaa 

vain ihmisen tarve ja se, onko hä-
nellä uskoa vastaanottaa. Pyhä Henki tunnisti miehessä tämän 
ominaisuuden ja johti Jeesuksen palvelemaan häntä. 
 
Jeesus näki, että ihmiset olivat kylväneen häneen pelon Jeesuk-
sen kohtaamisesta tai että Jeesus torjuu hänet. Jeesus lähetti 
opetuslapsensa vapauttamaan mies kaikista peloistaan: "Ole 
turvallisella mielellä, Hän kutsuu sinua!" Tämä kutsu herätti mie-
hessä täydellisen parantumisen odotuksen ja luottamuksen. Hän 
tiesi, että Jeesus tulee parantamaan hänet.  
 
Mark. 10:50: Niin hän heitti vaippansa päältään, kavahti seisomaan ja tuli 
Jeesuksen tykö. 
 
Täydellisessä luottamuksessa parantumiseensa sokea mies nousi 
ja lähti kuulemaansa ääntä kohti vielä sokeana, mutta varmana, 
että nyt Jeesus on ottanut hänen asiansa hoidettavaksi ja antaa 
hänelle näön. 
 
Mies heitti sokean viitan eli luopui sen ajan sosiaaliturvasta, ker-
jäämisen oikeudesta ja sokean minuudesta. Hän päätteli: "Jee-
sus antaa nyt minulle terveyden ja uuden elämän. Annan elä-
mäni Hänen varaansa ja Hän tulee pitämään minusta huolen. 
Tästä lähtien tulen ansaitsemaan itse elatukseni ja palvelemaan 
resursseillani myös muita!" 
 

Jokaisen Pyhän Hengen ää-
nen, kutsun, vaikutuksen ja 
kosketuksen tarkoitus on 
kytkeä sinut kiihkeään odo-
tukseen: ”Mestari kutsuu mi-
nua ja saan kohdata Hänen 
kirkkauttaan lisää.” 
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Jeesus tunnistaa sinun sydämessäsi ehdottomasti luottavan odo-
tuksen ja kutsuu sinut yhä lähemmäksi itseään. Jeesuksen 
omana sinä voit ahdistuksessasi tarvita, että jokin Jeesuksen 
opetuslapsi antaa sinulle uskon, rohkaisun, lohdutuksen tai tie-
don sanan "Jeesus kutsuu sinua luokseen!" Pyhä Henki kutsuu 
sinua koko ajan lähemmäksi Jeesusta. Sinun ei tarvitse odottaa, 
koska parantamiskokous tulee kaupunkiisi. Pyhä Henki puhuu si-
nulle: "Jeesus kutsuu sinua luokseen ja tulee parantamaan si-
nut!" 
 

Anna Pyhän Hengen kutsua si-
nut yhä lähemmäksi Jeesusta. 
Luota, että Hän tulee kosketta-
maan sinua parantavalla voimal-
laan. Kun olet äärimmäisen lä-
heisessä rakkaussuhteessa Jee-
suksen kanssa Hän tulee kysy-
mään sinulta: "Mitä tahdot, että 

minä sinulle tekisin?" Silloin sinä vastaat täynnä uskoa ja paran-
tumisen odotusta: "Rakas Pelastajani, paranna minut ja anna mi-
nulle uusi elämä!" Silloin Jeesus tulee koskettamaan sinua ja Hän 
sanoo sinulle: "Ole parannettu, sinun uskosi on sinut pelasta-
nut!" 
 
Mark. 10:51-52 Ja Jeesus puhutteli häntä sanoen: "Mitä tahdot, että minä 
sinulle tekisin?" Niin sokea sanoi hänelle: "Rabbuuni, että saisin näköni jäl-
leen". Niin Jeesus sanoi hänelle: "Mene, sinun uskosi on sinut pelastanut". 
Ja kohta hän sai näkönsä ja seurasi häntä tiellä. 
 
Kiihkeä ja rohkea odotus Jeesuksen ilmestymiseksi synnyttää si-
nuun kyvyn omistaa Hänen siunauksiaan salamannopeasti. Si-
nun ei tarvitse enää käydä mitään pitkällisiä uskossa vahvistumi-
sen ja pimeyden esteiden kukistamisen taisteluja. Sielusi on su-
lautunut pojaksi otetun henkeen, jossa sinä huudat ”Abba, rakas 

Kiihkeä odotuksesi saa täyt-
tymyksen jokaisessa Jeesuk-
sen kohtaamisessa. Jokaisen 
kohtaamisen jälkeen sydä-
meesi jää uusi kiihkeä odotus 
Jeesuksen uuteen kohtaami-
seen. 
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Isä!” Sisäinen ihmisesi on saavuttanut uskon levon ja rauhan, 
koska kaikki, missä tietoisuutesi elää, on varmaa, turvallista, kirk-
kautta ja lisääntyvää elämää. 
 
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.  
 

Ilmestyksen Hengen maailmassa 
sinulle tulee ilmoitus ja sinun tu-
lee ottaa se heti vastaan. Sinä 
näet Jeesuksen suunnitelman ja 
astut heti siihen. Jeesus näyttää 
ongelmia ja esteitä ja sinä pois-
tat ne heti. Ilmestyksen Hengen 
maailmassa sinä olet heti siinä 

todellisuudessa, minkä sinä näet. 
Mikään ei enää ole vain "tiedoksi" tai "pohdittavaksi", vaan 
kaikki on siinä hetkessä omistettavaksi. 
 
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, 

Näkyvässä maailmassa 
kaikki tapahtuu hidastet-
tuna ja erilaisten esteitten 
voittamisen kautta. Hengen 
maailmassa kaikki on heti 
niin kuin tulee olla, kun Jee-
sus koskettaa ja ilmestyy li-
sää. 



138 
 

        
                

koska saat Hengen todistuksen siitä, että olet anonut Isän tah-
don mukaan. Kaiken, minkä Jeesus on vapauttanut sinun nähtä-
väksi ilmestyksen hengessä, Hän on vapauttanut toteutetta-
vaksi. Ilmestyksen Hengessä on kaiken Jumalan valtakunnan il-
mestymisen auktorisointi. 
 
Ilmestyksen Hengen maailmassa sinulla ei ole neuvotteluvaroja 
Jeesuksen kanssa. Sinä olet joko antautunut Hänelle, tai sitten 
sinä et vielä pääse tähän ulottuvuuteen. Jeesuksen kirkkaus ja 

auktoriteetti ovat peittämättö-
mät ilmestyksen hengen maail-
massa. Tämä on eri maailma 
kuin näkyvä ulottuuvuus.  
 
On helppoa saada Pyhän Hen-
gen näkyjä ja ilmestyksiä näky-
vän maailman olotilassa ja sielun 

vielä osittain hallitsemassa olotilassa. Mutta siirtyminen hengel-
liseen maailmaan kokonaan ja määräajaksi Jeesuksen kohtaa-
mista tai Hänen asettamaansa tehtävää toteuttamaan vaatii to-
dellisen lihan 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. 
 
Totuta sielusi Jeesuksen salamannopeaan toimintaan – vapaudu 
sielusi synnin vastustuksesta ja suojamuureista. Sinulla on oikeus 

Ilmestyksen Hengen maail-
massa sinä voit toimia vain 
Jumalan uskossa. Sen tähden 
Jeesus puhdistaa ja parantaa 
sielusi, että voit joka tilan-
teessa ja jatkuvasti yhtyä 
ilolla Jumalan lakiin. 
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ja velvollisuus ottaa heti vastaan, kun kuulet kaikki Jeesuksen il-
moituksen. Pyhän Hengen tuli on totuttanut sielusi yhtymään 
ilolla Jumalan lakiin. Sinä elät Ilmestyksen Hengen mukaisesta to-
dellisuudesta käsin. Sinä omistat heti kaiken, minkä Pyhä Henki 
ilmoittaa ja julistat välittömästi näkyväksi tässä maailmassa. Sil-
loin Jumalan valtakunta ilmestyy sinussa ja sinun kauttasi näky-
vässä maailmassa ihmisten pelastukseksi ja siunaukseksi. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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17. Jumalan usko on Jumalan rauhaa 
 
Jumalan valtakunnan olemus on täydellinen rauha ja voitto – 
koska Jumalassa on ainoastaan voitto ja rauha. Jumalalla ei ole 
vastustajia, häiritsijöitä, uhkia, suoritus- tai muita paineita, koska 
Hän on Kaikkivaltias. Hän ilmoitti Moosekselle olemuksensa: 
”MINÄ OLEN SE MIKÄ MINÄ OLEN (JHVH) ja minä ilmestyn salai-
sesta olomuodostani käsin itse valitsemallani tavalla”. Jumalan 
rakkaus, ilmestystieto ja usko hallitsee kaikkea rauhasta käsin. 
 
Jumalaa tai Jumalan valtakuntaa ei uhkaa mikään eikä sen sisällä 
ole mitään häiriöitä aiheuttavia tekijöitä tai persoonia. Taivaassa 
ei ole eikä tule sotaa. Ei ole olemassa mitään luotua, jolla olisi 
kyky haastaa universumin Luojan auktoriteetin. Enkeleillä, de-
moneilla ja ihmisellä on vapaa tahto, jolla ne voivat yrittää haas-

taa Jumalaa. Hän ei ole kenen-
kään haastamisen tai hyökkäys-
uhan alainen. Jokainen, joka 
haastaa Jumalaa tulee tuhoutu-
maan.  
 
Ainoa, mikä pidättää ja rajoittaa 
Jumalan toimintaa pimeyden 

voimia vastaan on ihmisten vastustus Jumalaa kohtaan. Hänellä 
on hyvä suunnitelma ihmistä, ihmisten lukumäärää ja tulevai-
suutta kohtaan. Jumala loi järjestyksen, jossa ihmiset on mää-
rätty lisääntymään maailmassa. Jumala haluaa täyden sielujen 
luvun taivaaseen ja sitä varten jotkut Jumalan toimenpiteet näyt-
tävät hitailta. Mutta kun sinä antaudut Hänelle kokonaan, sinä 
saat nähdä miten nopea ja dynaaminen Jumala on.  
 
Room. 8:6-9: Sillä lihan mieli on (epäusko, riita, taistelu, tappio ja) kuolema, 
mutta hengen mieli on (Jumalan usko, voitto sekä Jumalan) elämä ja (Juma-
lan) rauha – sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä 

Ilmestyksen Hengen maail-
massa sinä voit toimia vain 
Jumalan uskossa. Sen tähden 
Jeesus puhdistaa ja parantaa 
sielusi, että voit joka tilan-
teessa ja jatkuvasti yhtyä 
ilolla Jumalan lakiin. 
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se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne 
eivät voi olla Jumalalle otolliset. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hen-
gen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Hen-
keä, se ei ole hänen omansa. 
 
Jumalan rauha on Jeesuksen pelastuksen korkein olotila. Ei ole 
enää mitään taistelua voitettavana. On vaan lisääntyvien siu-
nausten ja suuremman kirkkauden vastaanottamista. 
 
Jumalan rauha on Jumalan rakkauden, uskon ja kaikkivaltiuden 
hallitsema todellisuus. Rauhan vastaanottaminen tarvitaan Jee-
suksen pelastuksen vastaanottamiseen, koska demonisaatio 
yrittää pitää ihmisen sielua paniikissa, jossa pimeys hallitsee. Ju-

malan rauhassa vaikuttaa Jee-
suksen suurin auktoriteetti – 
Hänen täytetty pelastustyönsä. 
 
Jumala on rauhan Jumala ja Hä-
nen uskonsa toimii täydellisestä 
ja yliluonnollisesta rauhasta kä-
sin. Sielusi levottomuus johtuu 

siitä, että sisimmässäsi on pimeyden häirintää. Hengessäsi hallit-
see Jumalan rauha ja kun henkesi nousee hallitsemaan sielusi le-
vottomuuden ja ahdistuksen ylitse sinulla on rauha. 
 
Joh. 14:27: Rauhan minä jätän teille jatkuvasti: minun rauhani – sen minä 
annan teille jatkuvasti. En minä anna ole antamassa teille, niinkuin maailma 
antaa jatkuvasti. Älköön teidän sydämenne olko ahdistunut älköönkä pelo-
kas. 
 
Ensimmäinen asia, minkä Jeesus haluaa sinulle antaa, on Hänen 
rauhansa. Se on Pyhän Hengen hallitsema olotila, jossa sinä täy-
sin luotat Jeesuksen pelastustyöhön elämäsi kaikkia alueita kos-
kien. Jumalan valtaherraudessa eläminen on Jumalan uskossa 

Uudestisyntynyt henkesi on 
kytketty Pyhän Hengen 
kautta Jumalan rauhaan. 
Kun annat henkesi johtaa si-
nua, Sinun henkesi johtaa 
myös sielusi Jumalan rau-
haan. 
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elämistä. Se on "vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hen-
gessä” (Room. 14:17)  
 
Sinä omistat Jeesuksen rauhan, kun sisäinen ihmisesi antautuu, 
hyväksyy ja sulautuu Hänen auktoriteettiinsa, rakkauteensa ja 
voimaansa Pyhässä Hengessä. Pyhä Henki välittää tätä rauhaa si-

nulle koko ajan. Siksi sinun kan-
nattaa pysyä Pyhän Hengen läs-
näolossa jatkuvasti! 
 
Rauhoita luonnollisia häiriöitä ja 
elämäsi sekaannusta. Tavoittele 
rauhaa Pyhän Hengen läsnä-
olossa. Luovuta Jeesukselle 
kaikki pelkosi, ahdistuksesi, oma 

yrittämisesi ja kontrollipyrkimyksesi. Anna Pyhän Hengen rau-
hoittaa sinut ja pitää sinut Jeesukseen suuntautuneena. Hänen 
kanssaan sinulla on rauha, josta voit antaa muillekin ympärilläsi. 
 
Jumalan usko sinussa toimii Jeesuksen täytetystä työstä ja kaik-
kivaltiudesta käsin. Sinun tulee tietää ja olla varma siitä, ettei si-
nunkaan elämässäsi ole eikä tule mitään taistelua / vastustajaa, 
joka ei Jeesuksessa olisi jo voitettu. Sinä uskot Jeesuksen kanssa 
rauhasta käsin ja elät voittajan minuudessa. Jumalan uskossa 
olet kytketty henkesi ja sielusi kautta Voittajaan, Kuninkaaseen, 
joka on sinun Pelastajasi.  
 
Fil. 4:6-7: Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne Ju-
malan läsnäolon etsimisellä, palvonnalla ja anomisella kiitoksen kanssa Ju-
malalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, 
on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa – 
koska Jumalan usko johtaa teitä rauhasta käsin. 
 

Jumalan rauha hallitsee sie-
lussasi, koska Jeesuksessa 
kaikki elämäsi ongelmat ja 
kysymykset on ratkaistu. 
Sinä saat tietää ratkaisut 
päivä kerrallaan etkä mu-
rehdi. Se on Jumalan uskoa 
ja rauhaa. 
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Jeesukseen suuntautumisen kautta sinä voit joka tilanteessa vas-
taanottaa Hänen rauhansa ja tarttua Jumalan uskoon. Jeesus on 
hyväksynyt sinut ja peittää omalla uskollaan sinut verensä alle. 
Sinä elät Hänen hyväksyntänsä ja mielisuosionsa alaisena. Olet 
Hänen kanssaan määrätty voittajaksi. Tämä on Jeesuksen näkö-
kulma sinusta. Ajattele sinä samoin, niin sisimpäsi vapautuu elä-
mään Jumalan uskossa Jeesuksen kanssa. 
 
1. Kor. 10:13-14: Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen koetus 
(peirasmos); ja Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä koeteltavan (peirazo) 
yli voimienne, vaan salliessaan koetuksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, 
niin että voitte sen kestää. Sen tähden, rakkaani, paetkaa epäjumalanpal-
velusta. 
 
Sinun elämässäsi on kahdenlaisia koetuksia. On koetuksia, jotka 
pimeyden voimat järjestävät sinulle ja ne sinä olet määrätty voit-

tamaan välittömästi. Sitten on 
koetuksia, joiden kautta Pyhä 
Henki kutsuu ja johtaa sinua 
puhdistautumaan, antautumaan 
lisää Jeesukselle, täyttymään li-
sää Pyhällä Hengellä ja nouse-
maan vahvemmassa Jumalan us-
kossa. Tällaista koetusta et voi 

nuhdella pois elämästäsi. Se on tietynlainen ahdas portti, jonka 
läpi sinun tulee kulkea iloista kestävyyttä harjoittaen. Sinä voit 
kestää kaiken iloiten, koska sen kautta sinä tulet olemaan enem-
män voittaja kuin aikaisemmin. 
 
Jaak. 1:2-4: Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin koe-
tuksiin (peirasmos), tietäen / kokien Pyhän Hengen rohkaisemana, että tei-
dän (Jumalan) uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. 
Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja 
eheät ettekä missään puuttuvaiset. 
 

Jumala valmistaa sinua asioi-
hin, tehtäviin, olemukseen ja 
persoonallisuuteen, jota et 
itse vielä tunne. Siksi et aina 
ymmärrä koetuksiasi niiden 
kohtaamisen hetkellä. 
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Koetuksen kestäminen ei tarkoita yrittää kestää hampaat ir-
vessä. Kun sisäistät hengestäsi tulevan Jumalan uskon voiman, 

sinä et ahdistu etkä turhaudu, 
koska tiedät, tunnet ja koet Ju-
malan rakkauden, uskollisuuden 
ja voiman. Sinä näet kaiken Ju-
malan uskossa, joten koetus on 
vain kasvatukseksi sinulle. Trau-
maattisuus synnyttää kärsimät-
tömyyttä ja turhautumisherk-
kyyttä. Jokainen Jumalan sallima 

koetus on tarkoitettu astinlaudaksi kohti uutta puhtautta, suu-
rempaa rauhaa, vahvempaa uskoa ja suurempaa kirkkautta elä-
mässäsi. 
 
2. Tim. 2:8-10: Muista Jeesusta Kristusta, joka on kuolleista herätetty ja on 
Daavidin siementä minun evankeliumini mukaan, jonka julistamisessa minä 
kärsin vaivaa (kakopatheo), kahleisiin asti, niinkuin pahantekijä; mutta Ju-
malan suunnitelma / ilmoitus / aivoitus ei ole kahlehdittu. Siitä syystä minä 
kestän kaiken valittujen tähden (dia), että hekin saavuttaisivat pelastuksen 
Kristuksessa Jeesuksessa katoamattoman kirkkauden kanssa. 
 
Paavali ei "kärsinyt valittujen tähden" koska Jeesus kärsi kaikkien 
puolesta. Mutta Paavali kesti kaikki omat koetuksensa, koska 
hänkin oli Jumalan valitsema. Paavali osoitti kestävyytensä 
kautta, että Jumalan suunnitelma oli vahvempi hänessä kuin 
vankilat, murhayritykset ja muut uhkat, ahdingot ja vaivat. Tä-
män esikuvan hän antoi kaikille muille Jumalan valitsemille py-
hille. 
 

Jeesuksen kanssa sinä olet 
määrätty voittajaksi. Sen 
tähden sinä kohtaat jokaisen 
koetuksen voittajana. Sinä 
ilolla kasvat kohti suurem-
paa Jumalan uskoa voittaen 
elämässäsi olevan koetuk-
sen. 
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Jumalan usko sinussa hallitsee olosuhteittesi yli. Olosuhteesi tai 
menestyksesi ei synnytä sinuun 
Jumalan uskoa. Sielusi saa vain 
erilaisia kokemuksia eri tilan-
teista. Jumalan usko sinussa tu-
lee Pyhän Hengen kautta Jee-
suksesta ja Isästä. Silloin sinun 
uskosi ei riipu olosuhteista. Sinä 

voit kohdata minkä tahansa olosuhteen voittajana, kun Jumalan 
usko ja Jumalan rauha hallitsevat sieluasi. 
 
Room. 8:37-39: Mutta näissä kaikissa me olemme enemmän kuin voittajia 
Hänen kauttaan, joka on meitä rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei 
kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, eivät nykyiset, eivät tu-
levaiset, eivät voimat, ei korkeus, ei syvyys eikä mikään muu luotu voi meitä 
erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, Herras-
samme. 
 
2. Tim. 2:11-12: Varma on tämä sana; sillä: jos olemme kuolleet (pois van-
hasta ihmisestä) yhdessä hänen kanssaan, saamme myös hänen kanssaan 
elää (uuden luomuksen elämässä); jos me kestämme yhdessä, me tulemme 
myös yhdessä hallitsemaan kuninkaina; jos kiellämme hänet, on hänkin 
kieltävä meidät; 
 
Sinä kestät yhdessä Jeesuksen kanssa silloin, kun sinä antaudut 
Hänen suunnitelmaansa ja kohtaat tilanteet Jumalan uskossa. 
Tästä syntyy suuri kasvuvaikutus sinuun, joka kohottaa sinut yhä 
suurempaan auktoriteettiin Jeesuksen kanssa. 
 

Jumalan usko sinussa tulee 
Jeesuksen läsnäolosta hen-
gessäsi. Olosuhteesi ja koke-
muksesi eivät vaikuta mi-
tään. Pyhän Hengen sisäinen 
todistus ratkaisee kaiken. 
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Ehkä suurin uskon koetus on kärsiä syyttömästi epäoikeudenmu-
kaista rangaistusta. Tämän maailman ruhtinaan vaikutus maail-

massa johtaa jokaisen ihmisen 
kohtaamaa erilaista vääryyttä, 
hyväksikäyttöä, vainoa ja väärää 
rangaistusta. Jumalan valtakun-
nassa ei ole mitään tällaista. Jee-
sus kärsi täysin syyttömänä kai-
ken meidän rangaistuksemme ja 

sen tähden meidän tulee puhdistaa sydämemme kaikesta kos-
tosta, katkeruudesta ja vihasta. Isän rakkaudessa on täydellinen 
hyvitys ja korvaus kaikesta, mitä olet joutunut vääryyden alla 
kärsimään. 
 
1. Piet. 2:21-25: Siihen olette näet kutsutut, koska Kristuskin kärsi puoles-
tanne jättäen teille esikuvan, jotta seuraisitte Hänen jälkiään, "joka ei teh-
nyt syntiä ja jonka suussa ei havaittu vilppiä", joka Häntä herjattaessa ei 
herjannut takaisin eikä kärsiessään uhannut, vaan jätti itsensä sen haltuun, 
joka tuomitsee oikein, joka "itse kantoi syntimme" ruumiissaan ristinpuu-
hun, jotta me synneille kuolleina eläisimme vanhurskaudelle, ja "Hänen 
haavainsa kautta olette paratut". 
 
Jätä koko elämäsi Jeesuksen haltuun ja luota, että Hän tuomitsee 
kaiken oikein. Anna elämäsi nurisematta Jumalan käsiin vaikeim-
missakin koetuksissa tietäen, että salliessaan koetuksen Hän on 
valmistanut sinulle pääsyn siitä. Ole niin lähellä Jeesusta, että tie-
dät, mikä on vihollisen hyökkäys ja torju se. Tunnista mikä on Ju-
malan sallima elämän läpimurto koetus, jonka läpikäymisen jäl-
keen sinulle avautuu suurempi kirkkauden elämä.  
 
Jumalan kirkkaudessa sinua hallitsee rauhan ja iloinen kestävyys 
Jumalan uskossa. Kun sinä saavutat tämän, seuraavat kysymyk-
set poistuvat: ”miksi”, ”kuinka kauan”, ”kenen vika”, ”kuka kor-
vaa tämän”, ”tätä en enää kestä”, ”mistä traumasta tämä joh-
tuu” tms. Sen sijaan sinä asetut Jumalan uskon kautta Jeesuksen 

Sinun suuntautumisesi ei ole 
mitata koetuksiesi suuruutta 
tai oikeutusta. Sinun suun-
tautumisesi on säilyttää Ju-
malan usko, kiitollisuus ja Ju-
malan rauha sisimmässäsi. 
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koko pelastustyön sisälle. Sinä luotat Hänen rakkautensa, ilmes-
tyksensä, voimansa ja siunauksensa ilmestymiseen. 
 

Kun saavutat tämän rauhan sy-
dämessäsi, sinä olet vihollisen 
vallan ulkopuolella. Elät suurlä-
hettilään koskemattomuudessa 
ja auktoriteetissa. Sinä elät Jee-
suksen yhteydessä ja Hänen pe-
lastustyönsä sisällä Pyhän Hen-
gen voimassa. 

 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
 
 
 
 

  

Minun Jumalani on rikkau-
tensa mukaisesti täyttävä 
kaikki teidän tarpeenne kirk-
kaudessa. Kristuksessa Jee-
suksessa. Meidän Jumalal-
lemme ja Isällemme kunnia 
aina ja ikuisesti. Amen. 
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18. Jumalan usko on kunnioitusta 
 
Jumalan valtakunnassa hallitsee muun muassa seuraava laki: 
voit vastaanottaa Jumalalta vasta kun nöyrryt kunnioittamaan 
Häntä ja lähimmäisiäsi. Tämä tarkoittaa, että olet hyljännyt kai-
ken sielussa vaikuttavan kapinan, torjunnan, vihamielisyyden, 
halveksunnan, valheellisuuden jne. Jumalaa ja ihmisiä kohtaan. 
 
Joh. 5:43-44: Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; 
jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan. Kuinka te 
voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä 
etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Jumala? 
 
Jeesus ilmestyi Ihmisen Poikana Pyhän Hengen voiman vaikutuk-
sesta. Jeesus vastaanotti Isältä Pyhän Hengen voitelun palvella 
Voideltuna Israelin kansan keskuudessa. Jeesus tuli Isän nimessä 
eli Isän lähettämänä, valtuuttamana ja Hänen voitelussaan. Fari-
seukset eivät kunnioittaneet Jeesuksessa olevaa Isän läsnäoloa 
Pyhässä Hengessä. He arvostivat enemmän ihmisten kunniaa ja 
varoivat toimimasta enemmistön mielipiteitä vastaan. 
 

Kukaan ei voi vastaanottaa Ju-
malan uskoa, ellei hän vastaan-
ota Jeesusta Voideltuna, Uhrika-
ritsana ja Kuninkaana Isän val-
taistuimella. Kukaan ei voi saada 
Jumalan uskoa ilman Pyhää Hen-
keä, joka tulee Isästä ja Jeesuk-
sesta. Jeesus ilmaisee kriittisen 

tekijän: Pyhän Hengen kunnioitus 
on Isän kunnioitusta ja johtaa vastaanottamaan Jumalan uskon. 
Vastaavasti Pyhän Hengen pilkkaa ei voida antaa anteeksi, koska 
Pyhä Henki vetää ihmisiä Jeesuksen vastaanottamiseen ja liittää 
pelastetut Jeesuksen kautta Jumalaan Isään. 

Voit asettua Jumalan uskon 
auktoriteetin alle vain, kun 
rakastat ja kunnioitat Jee-
susta, Pyhää Henkeä ja Isää. 
Kunnioita Jeesusta niin Hän 
antaa kunniansa sinun yllesi 
Pyhän Hengen voimassa ja 
Jumalan uskossa! 
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Matt. 12:30-32: Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan; ja joka ei 
minun kanssani kokoa, se hajottaa. Sen tähden minä sanon teille: jokainen 
synti ja pilkka annetaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen pilkkaamista ei 
anteeksi anneta. Ja jos joku sanoo sanan Ihmisen Poikaa vastaan, niin hä-
nelle annetaan anteeksi; mutta jos joku sanoo jotakin Pyhää Henkeä vas-
taan, niin hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä maailmassa eikä tulevassa. 
 
Pyhä Henki tulee suoraan Jumalasta Jeesuksen kautta. Jeesuksen 
vastaanottaminen tekee Pyhälle Hengelle mahdolliseksi tulla 

syntiseen ihmiseen. Jeesuksen 
vastaanottanut ihminen ei voi 
enää tehdä Pyhän Hengen pilk-
kaa siinä merkityksessä kuin fari-
seukset tekivät. Jeesus tuomitsi 
heidät Jumalan valtakunnan ul-
kopuolelle ennen sovitustyö-
tään. Mutta sovitustyönsä jäl-

keen monet papeista tulivat uskolle kuuliaisiksi Jerusalemin he-
rätyksessä. Tämä oli mahdollista, koska he tunnustivat Jeesuksen 
ja luopuivat Pyhää Henkeä vastustavasta ja pilkkaavasta asen-
teestaan. 
 
Ap.t. 6:7: Ja Jumalan suunnitelma / aivoitus / sana menestyi, ja opetuslas-
ten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa. Ja lukuisa joukko pappeja tuli us-
kolle kuuliaisiksi. 
 
Meidän on kunnioitettava Pyhää Henkeä suoraan Jumalasta tu-
levana Hänen persoonansa todellisuutena ja vaikutuksena 
meissä. Pyhässä Hengessä ilmenee kaikki Jumalan Isän ja Jeesuk-
sen todellisuus: jumaluus, kirkkaus, kaikkivaltius, vaikutusvoima, 
rakkaus, ilmestystieto ja Jumalan usko. Kaikkea tätä Pyhä Henki 
puhuu, opettaa ja vaikuttaa pelastetuille. Et voi olla Hänen todel-
lisessa läsnäolossaan ilman että sinä asetut sisimmässäsi nöy-
rään ja ihailevaan kunnioitukseen. Et voi esittää vastaväitteitä, 

Pyhän Hengen pilkka tarkoit-
taa Jeesuksen ja Pyhän Hen-
gen totaalista torjuntaa. Us-
kova voi sen sijaan mureh-
duttaa Pyhää Henkeä vastus-
tamalla Hänen johdatustaan 
ja vaikutustaan. 
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arvostella tai kyseenalaistaa Häntä. Sinä kohtaat Hänet täydelli-
sestä alamaisuudesta, sulautumisesta, antautumisesta, rakkau-
desta käsin. Samalla sinä tunnet Hänen kohottavan voimansa 
kunnioittavan herkällä tavalla sinua. Voit vain rakastua ja sulau-
tua Jumalaan lisää. 
 

Kunnioitus on Jumalan valtakun-
nassa hallitseva elämäntapa. 
Jeesus kunnioittaa sinua enem-
män kuin kukaan ihminen. Hän 
haluaa nostaa sinut siihen kirk-
kauteen, vapauteen, eheyteen 
ja auktoriteettiin, jonka Isä on 
tarkoittanut sinulle. Kunnioituk-

sessa sinä kykenet Jeesuksen työ-
toveriksi. Jumalaa kunnioittaen sinä kykenet samaistumaan Hä-
nen uskoonsa.  
 
Jumala kunnioittaa sinua ja kaikkia ihmisiä samalla tavalla. Kun 
palvelet ihmisiä, seisot maaperällä, joka on pyhä, Jumalalle ero-
tettu. Kunnioitus on kirkkautta. Julkeus, loukkaaminen ja häpäi-
seminen on pimeyttä. Olet valon lapsi, kirkkauden perillinen. 
Kunnioittava elämäntapa on sinun tunnusmerkkisi. 
 
2. Moos. 3:2-5: Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle - tulen liekissä keskellä 
orjantappurapensasta; ja hän näki, että pensas paloi ilmi tulessa, mutta 
pensas ei kuitenkaan kulunut. Niin Mooses sanoi: "Minä käyn tuonne ja kat-
son tätä suurta näkyä, miksi ei pensas pala poroksi". Kun Herra näki hänen 
tulevan katsomaan, huusi hän, Jumala, hänelle pensaasta ja sanoi: "Moo-
ses, Mooses!" Hän vastasi: "Tässä olen". Hän sanoi: "Älä tule tänne! Riisu 
kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä (=Jumalalle erotettu) 
maa." 
 
Jeesus on koko ajan ja kaikessa sinunkin Pelastajasi, Parantajasi, 
Vapauttajasi, Kuninkaasi ja Herrasi Isän valtaistuimella. Hänessä 

Sielunvihollisen maailmaa 
hallitsee häpeä, joka on 
täynnä tappiota, vihaa ja 
kuolemaa. Jumalan valta-
kuntaa hallitsee kunnioitus, 
joka on täynnä elämää, rak-
kautta ja lisääntyvää kirk-
kautta. 
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on Jumalan uskon täyteys ja Hän toteuttaa jatkuvasti Isän suun-
nitelmaa sinuakin kohtaan. Hän vahvistaa ja varustaa sinua jat-
kuvasti. Hän on täynnä Jumalan uskoa sinua kohtaan silloinkin, 
kun oma sielusi on harhautunut tai väsynyt. Hän on sinussa, pu-
huu ja vaikuttaa sinussa Pyhän Hengen kautta. 
 
Jeesus, Isä ja Pyhä Henki asuvat sinun hengessäsi – sielusi saa 
vahvistuksen kaikesta Jumalan valtakunnan elämästä henkesi 
kautta – uskossa, ilmestyksessä, rakkaudessa, rauhassa, ilossa, 
vapaudessa, voitossa, eheydessä. Jumalan valtaherruus toteu-
tuu sinussa Jeesukseen / Pyhään Henkeen sulautuneen sisäisen 
ihmisesi kautta. 
 

Jeesuksen yhteydessä sinulla on 
hengessäsi käskyvalta asettaa 
sielusi ja sielusi kautta ruumiisi 
ja elämäsi Jumalan valtakunnan 
yhteyteen ja käyttöön. Henges-
säsi olevan auktoriteetin, ilmes-
tyksen, uskon ja voiman kautta 

sinä pystyt kukistamaan / ajamaan ulos / puhdistamaan sielus-
tasi pimeyden vaikutuksen ja uudistumaan jumalalliseen luon-
toon. 
 
Pyhä Henki uudistaa ja vahvistaa sinut pysyvään ja yhä kirkastu-
vaan liittoon Jeesuksen kanssa. Pyhässä Hengessä sinulla on jat-
kuva ja lisääntyvä yhteys Hänen arvovaltaansa, voimaansa, vii-
sauteensa, kirkkauteensa. Pyhä Henki sinun hengessäsi on Juma-
lan itsensä antama vakuus siitä, että sinä olet jo Hänen omai-
suuttaan ja tulet kokonaan lunastetuksi ja uudistetuksi Hänen 
valtakuntaansa. 
 

Jumalan usko sinun henges-
säsi on yliluonnollinen, voi-
makas, täydellinen ja rajaton 
yhteytesi Jumalaan Isään, 
Jeesukseen ja Jumalan valta-
kuntaan. 



152 
 

        
                

Jeesuksessa olet asetettu asemasi ja voitelusi perusteella kaik-
kien alkeisvoimien ja pimeyden voimien yläpuolelle. Sinä hallit-
set luonnostasi niiden yläpuolella sen mukaan, kuinka Jeesus 
johtaa sinua. Elämän hengen auktoriteetti hallitsee sinussa ja 
sinä hallitset elämääsi Jeesuksen kautta ja kanssa. 
 
2. Moos. 3:4-6: Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, huusi hän, Ju-
mala, hänelle pensaasta ja sanoi: "Mooses, Mooses!" Hän vastasi: "Tässä 
olen". Hän sanoi: "Älä tule tänne! Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa 
seisot, on pyhä maa." Ja hän sanoi vielä: "Minä olen sinun isäsi Jumala, Aab-
rahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala". Ja Mooses peitti kas-
vonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa.  
 

Jeesuksen läsnäolon laskeutumi-
nen teki maan siinä ympärillä Ju-
malalle erotetuksi. Kaikki, mitä 
Jeesuksen kirkkaus koskettaa si-
nunkin elämässäsi tulee Juma-
lalle erotetuksi. Mooses oli nyt 
Jumalan kirkkauden, läsnäolon, 

yliluonnollisen suunnitelman, 
vaikutuksen ja Jumalan uskon kanssa tekemisissä. 
 
Uusi liitto Jumalan kanssa Pyhän Hengen kautta on Jumalan rak-
kauden, ilmestystiedon, uskon, vanhurskauden, auktoriteetin, 
rauhan ja hallintovallan ilmestymistä Pyhässä Hengessä ihmisten 
sisimpään. Pyhä Henki tekee sinusta ja kaikista muista voidel-
luista ”pyhän maan” eli Jumalalle erotetun.  Sinä toimit pyhällä 
maalla Jumalalle erotettujen ihmisten kanssa. Kunnioituksen 
elämäntapa on sinun luonnollinen valintasi joka tilanteessa. 
 
Kun seurustelet Pyhän Hengen kanssa, Hän kohtaa sinua äärim-
mäisellä kunnioituksella. Hän opettaa sinulle kunnioituksen elä-
mäntapaa. Hän lähestyy ja koskettaa sinua, kun sinä kunnioitat 
Häntä. Hän herkistää sinut Jumalan Isän sydämen tuntemiseen 

Jeesus on laskeutunut hen-
keesi ja erottanut sen omaan 
valtakuntaansa. Kun sielusi 
omaksuu Jumalan kunnioi-
tuksen, Pyhä Henki erottaa 
sinut Hänen kirkkautensa 
läsnäoloon. 
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niin, että Isän kirkkauden voima pääsee tulemaan ilmi sinuun ja 
sinun kauttasi monien siunaukseksi. 
 
Ps. 46:11: "Olkaa hiljaa, hellittäkää ja tietäkää, että minä olen Jumala, kor-
kea kansojen keskellä, korkea maan päällä." 
 
Asettumalla hiljaisuuteen Jumalan edessä sinä tunnustat Jeesuk-
sen koko auktoriteetin kaikkien olosuhteittesi ja sielusi syvimpiä 
alueita myöten. Sinä tunnustat, että kaikki on Hänen vallassaan 

ja sinun tulee lopettaa oma säh-
lääminen, murehtiminen, pe-
losta käsin yrittäminen ja uskon-
nollinen suorittaminen. Silloin 
sinä tunnustat Pyhän Hengen 
kohtaamisen ja Jeesuksen muo-
toon muuttumisen olevan todel-
linen päämääräsi. Silloin sinä su-

laudut Jeesuksen auktoriteettiin Pyhän Hengen läsnäolossa. Sil-
loin Pyhä Henki parantaa sinut syvällisesti. Henkesi ja sielusi su-
lautuvat Jeesukseen ja Jumalan usko nousee sinussa. 
 
Jos mielesi askartelee omia juttujasi ja yrität samalla "hiljentyä" 
se tarkoittaa sitä, että oma egosi ja tahtosi hallitsevat siinäkin ti-
lanteessa vielä. Hiljaisuuteen pyrkiminen on Jeesuksen auktori-
teettiin sulautumista ajatusten alueella. Siitä tulee suuri läpi-
murto elämääsi. 
 

Kun sinä asetut hiljaisuu-
teen, sinä huomaat, kuinka 
suuri meteli sielussasi on-
kaan. Silloin sinä tuomitset, 
hylkäät ja irtisanot sen ja 
Jeesuksen rauha, suuruus ja 
usko ilmestyvät sinulle. 
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Kun hiljennät ympäristösi ja sielusi melun sinä alat kuulla uudella 
tavalla Jumalan ääntä. Sisäinen ihmisesi oppii puhumaan, kuun-
telemaan ja seurustelemaan Jeesuksen kanssa. Sinulle avautuu 
Jumalan valtakunta ihmeellisellä tavalla. Jeesus alkaa puhua ja 
vaikuttaa sinuun suuria asioita. Elämäsi tulee muuttumaan. Jee-
sus tulee varustamaan sinut Jumalan rakkaudella, Jumalan il-

mestystiedolla ja Jumalan us-
kolla. Voimateot tulevat seuraa-
man sinua nopeammin kuin us-
kotkaan. 
 
Jeesus koskettaa sinua ensin 
"hiljaisena äänenä", jossa ei 
vielä ole sanoja. Mutta sinä tun-

net, että Jeesus on ottamassa yhteyttä sinuun erityistä tarkoi-
tusta varten. Kun sinä herkistät itsesi kuulemaan ääntä, jossa ei 
ole sanoja, Hän alkaa puhua sinulle. 
 
Jeesus ei puhu sinulle huutaen, koska Hän kunnioittaa vapaata 
tahtoasi. Hän ei pakota vaan kutsuu kohti kirkkauttaan. Hän pu-
huu hellän ja herkän rakkaussuhteen kautta Jumalan uskossa ja 
herättää sinussa Jumalan uskoa lisää. 
 
Jeesus puhuu sinulle hiljaisuuden kautta siksi, että Hän haluaa 
tietää, oletko sydämessäsi valmis koko ajan sulautumaan Hänen 
uuteen ilmoitukseensa ja suurempaan Jumalan uskoon tämän 
toteutumiseksi. Jeesus puhuu sinulle Jumalan uskossa, hellyy-
dellä ja rakkaudella hiljaa ja kunnioittavasti. Hän opettaa sinua 
puhumaan samalla tavalla lähimmäisillesi. 
 
Herkässä mutta äärimmäisen syvällisessä sisäisessä vuorovaiku-
tuksessa Jeesuksen kanssa sinä opit kuinka Jumalan usko hallit-
see sinun sisäisessä ihmisessäsi. Sinä näet ja ymmärrät henges-
säsi ja ymmärryksessäsi Jumalan valtakunnan olemusta yhä lisää. 

Vain hiljaisuudessa sinä koh-
taat itsesi todellisena. Vain 
olemalla todellinen sinä voit 
kohdata Jeesuksen todelli-
sena. Jeesus yllättää sinut ja 
kohtaa suurella voimalla sil-
loin kun olet hiljaa. 
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Matt. 6:5-6: Ja kun rukoilette, älkää olko niinkuin ulkokullatut; sillä he mie-
lellään seisovat ja rukoilevat synagoogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset 
heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa. 
Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka 
on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle niin että se tu-
lee ilmi julkisesti.  
 
Pyhän Hengen hiljaisessa läsnäolossa sinä opit kunnioittamaan 
Jumalaa, Pyhää Henkeä, itseäsi sekä muita ihmisiä. Sinä opit su-
lautumaan Jeesuksen uskoon ja auktoriteettiin rakkaudessa ja 
kunnioituksessa. Niin paljon kun Jumalan valtakunta hallitsee si-
säistä ihmistäsi, niin paljon Pyhän Hengen voitelu lepää ylläsi pal-
velutyötäsi varten. Kaikki Jumalan usko on ensin rakentunut hil-

jaisessa seurustelussasi Jeesuk-
sen kanssa. Kun uskosi on vah-
vistunut Jeesus johtaa sinut pal-
velemaan tässä uskossa. 
 
Kun etsit Pyhän Hengen erityistä 
läsnäoloa sinä tulet huomaa-
maan, ettei Pyhä Henki toimi si-
nun ohjeittesi mukaan. Samalla 

kun sinä etsit Pyhää Henkeä, 
Pyhä Henki opettaa sinua etsimään Häntä. Pyhä Henki opettaa 
sinua antautumaan Hänelle ja tottelemaan Häntä ja sinä tulet 
kohtaamaan Hänen kirkkauttaan, voimaansa ja auktoriteettiaan 
uudella tavalla. Jumalan uskon olemus rakentuu sinuun, kun seu-
rustelet Pyhän Hengen kanssa paljon. 
 
Joh. 14:26: Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun ni-
messäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä 
olen teille sanonut. 
 

Pyhällä Hengellä on täydelli-
nen kyky johtaa sinut Juma-
lan rakkauden kosketuk-
seen, ilmestystiedon vas-
taanottamiseen ja Jumalan 
uskoon. Hän johtaa sinut 
kaikkeen totuuteen, itse Jee-
suksen tuntemiseen ja muo-
toon. 
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Tarvitset Pyhän Hengen läsnäoloa, opetusta ja kosketusta enem-
män kuin uskotkaan. Sen tähden päätä kunnioittaa, siunata ja 
toivottaa tervetulleeksi Pyhä Henki ja kaikki Hänen vaikutuk-
sensa elämääsi. Pyhä Henki opettaa sinulle rakkaussuhteen. Et 
voi ottaa vaikutteita sellaisilta ihmisiltä, jotka pilkkaavat, kritisoi-
vat tai vastustavat Pyhää Henkeä ja Hänen vaikutuksiaan. Jeesus 
erottaa sinut kirkkautensa yhteyteen ja silloin Taivas laskeutuu 
elämääsi jo täällä maan päällä. 
  
Kunnioitus Pyhää Henkeä kohtaan tarkoittaa myös sitä, että kun-
nioitat jokaista ihmistä heidän jumalallisen lähtökohtansa ja 
suunnitelmansa takia. Sinä kunnioitat jokaista Jumalan lasta kal-

lisarvoisena sisarenasi ja velje-
näsi ja kirkkauden perillisenä. 
Kunnioita Pyhän Hengen voite-
lua ja Jumalan valintaa jokaisen 
Jumalan palvelijan kohdalla.  
 
Jumalan valtakunta on "suuri 
talo", jossa on monenlaisia asti-
oita eri tarkoitusta varten.  Älä 

arvostele toisia, vaikka et ymmär-
täisi kaikkea mitä he tekevät. Älä katso Jumalan lasten inhimilli-
siä heikkouksia, koska sinulla on niitä enemmän kuin luulet. Ota 
nöyrästi vastaan siitä voitelusta, jonka Jeesus on uskonut heidän 
elämäänsä myös sinua varten. 
 
Kaikki Jumalan valtakunnassa on Jumalasta. Jokainen omistaa 
vain sen, minkä Isä on lahjana antanut ja minkä on kyennyt vas-
taanottamaan. Siksi kukaan ei voi kerskata itsestään. Kenenkään 
ei tule kadehtia toisia. Et tiedä minkä hinnan kukin on maksanut 
lihansa kuolettamisessa, jotta Jeesus voi uskoa heidän elä-
määnsä erityisen voitelun. 
 

Elämäsi yksi tärkeä menes-
tymisen edellytys on, että 
sinä kunnioitat Pyhän Hen-
gen voitelua ja Pyhän Hen-
gen voitelemia Jumalan pal-
velijoita sekä kaikkia ihmi-
siä. Jeesus on kuollut jokai-
sen puolesta ja haluaa pe-
lastaa jokaisen. 
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Jaak. 4:4-6: Te Jumalaa kohtaan uskottomat, ettekö tiedä, että maailman 
ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman 
ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. Vai luuletteko, että kirjoitukset sano-
vat turhaan tästä? Johtaako meissä asuva henki kateuteen (ja rakkauteen 
maailmaa kohtaan)? Mutta hän antaa maailman houkutusta suuremman 
mielisuosion. Sen tähden sanotaan: "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöy-
rille hän antaa mielisuosion". 
 
Jaakob sanoo tässä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Ju-
malaa vastaan. Maailmassa eletään ylpeyden/häpeän ikeen alla. 
Jumalan valtakunnassa eletään nöyryyden/kunnian pilven alla. 
Pyhä Henki ei johda maailman ystävyyteen vaan Jumalalla on 
omilleen maailman ystävyyttä suurempi mielisuosio. Me 
voimme saavuttaa Jumalan mielisuosion nöyrtymällä pois 

omasta ylpeydestämme ja kun-
nioittamalla Jumalaa kaikessa, 
mitä Hän tekee, on ja on tekevä.  
 
Nöyryys on Jumalan auktoritee-
tin ja ihmisten kunnioittamista. 
Jumalan kirkkauden luonteessa 
on olemus, joka vieroksuu ja tor-

juu epäkunnioitusta, koska sellai-
nen on vihollisen vaikutusta. Jumalasta säteilee Hänen olemuk-
sensa suuruus, kunnia ja auktoriteetti. Kukaan ei voi kokea Hä-
nen läsnäoloaan muuten kuin puhtaalla ja nöyrällä sydämellä. 
 
Rukoukseni: 
 
”Rakas Jeesus, tuomitsen sydämessäni kaiken ylpeyden, itseriit-
toisuuden, itsekeskeisyyden, epäkunnioituksen, kiittämättömyy-
den, julkeuden, Jumalan arvostelemisen ja jumalalta vaatimi-
sen.” 
 

4. Moos. 12:3: Mutta Moo-
ses oli sangen nöyrä mies, 
nöyrempi kuin kukaan muu 
ihminen maan päällä.  
 
Tämän takia Mooses pystyi 
kohtaamaan Jumalan kas-
voista kasvoihin. 
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”Rakas Jeesus, puhdista minun sydämeni – haluan hiljaiseen ja 
nöyrään rakkaussuhteeseen äärimmäisessä kunnioituksessa si-
nua, Isää ja Pyhää Henkeä kohtaan – kiitos Jeesus, että autat 
tässä!” 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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19. Jumalan valtakunnan auktoriteettijärjestys 
 
Hylkää nyt kaikki ajattelu orjuudesta tai maailmanlopusta. Aika-
kaudet muuttuvat ja antikristuksella on pieni rooli vakuuttaa 
epäilijät pimeyden voimien turmeluksesta ja Jumalan pelasta-
vasta rakkaudesta Jeesuksessa. Jeesus kutsuu sinua nyt täytty-
myksen ajan herätykseen, jotta pakanain täysi luku tulisi sisälle. 
Kirjoitukset viittaavat siihen, että tulee olemaan kaksi seurakun-
nan tempausta. Ensimmäinen tempaus tapahtuu ennen antikris-
tuksen ilmestymistä ja sitä voidaan kutsua pakanakansojen tem-
paukseksi. Toinen tempaus tapahtuu antikristuksen aikana, jol-
loin tapahtuu varsinainen Israelin kansan kääntyminen. Käsitte-
len näitä kysymyksiä tarkemmin kirjassa ”TÄYTTYMYKSEN AJAN 
HERÄTYS”. 
 
Nyt Jumala valmistaa seurakuntaa täyttymyksen ajan herätyk-
seen, jossa kaikki jälleen ennalleen asetetaan. Ennalleen asetta-
misen keskeisin alue on Jumalan valtakunnan auktoriteetin il-
mestyminen ja pimeyden valtakunnan tuhoaminen ihmisten sy-
dämissä. Jumalan valtakunnan auktoriteettijärjestys on seu-
raava: 
 

1. Jumala Isä on kaikkein korkein auktoriteetti. Hän on 
kaiken Luoja, Alullepanija, Kaikkivaltias Alku ja Loppu. 

 
2. Jumalan Poika on Isän auktoriteetin alainen. Jumalan 

Poika toteuttaa luomistyötä Isän kanssa. Isä näyttää 
Pojalle Ilmestyksen hengessä, jumalallisessa kirkkauden 
ulottuvuudessa kaiken, mitä Hän ajattelee. Jeesus 
toteuttaa Isän ajatukset ja Pyhä Henki synnyttää 
näkyvään muotoon sen, mitä Jeesus Isän tahdon mukaan 
julistaa.  
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3. Pyhä Henki johtaa Jumalan valtakunnan ilmestymistä 
maan päälle. Pyhä Henki tulee Jumalan Isän 
yliluonnollisesta kirkkaudesta. Tämän vuoksi Pyhä Henki 
voi tulla vain Jeesuksen verellä puhdistettuun ihmisen 
henkeen. Pyhä Henki on kytketty erottamattomasti 
Jeesukseen ja Isään.  

 
4. Pyhän Hengen apuna ovat Jumalan enkelit, jotka asuvat 

Taivaan kirkkaudessa, mutta suorittavat tehtäviä täällä 
näkyvässä maailmassa sekä hengellisessä maailmassa 
Pyhän Hengen ohjauksen mukaan. 

 
5. Jumalan yhteydessä elävä ihminen on suoraan Pyhän 

Hengen, Jeesuksen ja Jumalan Isän auktoriteetin alainen. 
Ennen syntiinlankeemusta Aadamilla oli asema Jumalan 
työtoverina maan hallitsemiseksi ja uuden luomistyön 
toteuttamiseksi näkyvässä maailmassa.  

 
6. Jeesukseen liittyneet pelastetut ovat Aadamia 

korkeammassa asemassa, koska he ovat tulleet otetuiksi 
Jumalan pojiksi / tyttäriksi. Aadam oli Jumalan 
yhteydessä henkensä ja sielunsa kautta, mutta hän ei 
ollut otettu Jumalan pojaksi. Tämän aseman Jumalan oli 
varannut Jeesuksen kautta pelastetuille ihmisille. 

 
7. Enkelit ovat auktoriteettijärjestyksessä samassa 

asemassa kuin ihmiset. He ovat kanssapalvelijoitamme ja 
ovat palvelukseen lähetettyjä henkiä niitä varten, jotka 
saavat pelastuksen periä. Enkeleillä on valtava tehtävä 
Jumalan valtakunnassa ja heillä on suuri vaikutusala. He 
eivät kuitenkaan ylitä ihmisen auktoriteettia vaan ovat 
suoraan Pyhän Hengen johdatuksessa ja saavat 
tehtävänsä Jeesukselta ja Isältä. 
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8. Syntiin langennut ihminen omistaa edelleen Jumalan 
antaman auktoriteetin hallita ja toimia näkyvässä 
maailmassa. Jumalan yhteyden katkettua demonivoimat 
alkoivat turmella ihmisen persoonaa ja vääristää hänen 
kykyään toteuttaa auktoriteettiaan maan hallitsemiseksi. 
Syntiin langennut ihminen menetti suurimman osan 
kyvystään palvella Jumalan tarkoituksia tässä 
maailmassa.  

 
9. Demonit, pahuuden henkiolennot ja hallitukset ja vallat 

pimeyden avaruuksissa ovat Jumalan 
auktoriteettijärjestyksessä kokonaan hävitettävää ja 
tuhottavaa pohjasakkaa. Langenneet enkelit ovat 
menettäneet kyvyn kääntyä takaisin kirkkauteen, eikä 
heitä varten ole lunastusta. Jumala on lausunut heille 
peruuttamattoman tuhotuomion. Tämä tuomio pannaan 
täytäntöön, kun Jeesus ottaa Daavidin valtaistuimen 
haltuunsa maan päällä. 

 
Jumalan valtakunnan auktoriteettijärjestyksestä seuraa, ettei 
pelastettujen tule millään tavalla ajatella demoneita voittamat-
tomina tai edes merkittävinä vastustajina. Kun sinä puhdistat 
oman sydämesi osallisuudesta pimeyden tekoihin ja antaudut 
Jumalalle alamaiseksi, sinulla on kyky käyttää täydellistä auktori-
teettia kaikkia pimeyden voimia ja niiden vaikutuksia vastaan. Ju-
malan uskossa ja Pyhän Hengen voimassa sinulla on myös aukto-
riteetti anoa ja vastaanottaa Isältä kaikkea, mikä sisältyy Jeesuk-
sen pelastustyöhön. 
 
Hengen uudesti synnyttäminen ja liittäminen Pyhään Henkeen 
asettaa pelastetun Jumalasta seuraavaksi auktoriteetin käyttä-
jäksi. Tämä auktorisointi toteutuu kuitenkin vain Pyhän Hengen 
yhteyteen eli voiteluun sulautumisessa. Ilman Pyhän Hengen eli 
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Jeesuksen yhteyttä Jumalan valmistama yliluonnollinen auktori-
teetti ei toimi. 
 
Jaak. 4:7: Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin 
se teistä pakenee.  
 
Jeesuksen pelastustyön keskeinen tavoite on nostaa ihminen sii-
hen asemaan, oikeuksiin ja tehtäviin, mitkä Isä on määrännyt 
Poikansa kautta. Demonien vallassa olevalla ihmisellä on edel-
leen oikeus ja valtuutus hallita näkyvää maailmaa, mutta hän on 
menettänyt kykynsä toteuttaa tätä auktorisointia.  
 
Sinä voit käyttää auktoriteettia Jeesuksen kanssa vain niillä alu-
eilla, joilla olet tullut Jeesukselle alamaiseksi ja sulautunut Hänen 
tahtoonsa, rakkauteensa ja suunnitelmiinsa. Ensin sinä kasvat 

hallitsemaan omassa elämässäsi 
ja sen mukaan Jeesus voi käyttää 
sinua palvelemaan muita Pyhän 
Hengen auktoriteetissa.  
 
Uudestisyntyneenä Jumalan poi-
kana / tyttärenä sinulla on val-
tuutus tallata jatkuvasti käär-

meitä ja skorpioneja eikä mikään ole sinua vahingoittava. Pyhä 
Henki sinussa välittää henkeesi ja sieluusi Jumalan uskon ja vah-
vistaa sisimpäsi auktoriteetin käyttäjänä Jeesuksen kanssa. Tämä 
valtuutus perustuu sinun alamaisuuteesi Jeesukselle ja Hänen 
persoonaansa sulautumiseen. Vanha ihminen on luuseri eikä 
pystyä käyttämään auktoriteettia pimeyttä vastaan.  
 
Jeesus on kiinnittänyt sinut itseensä, suunnitelmaansa, auktori-
teettiinsa, uskoonsa ja valtaherrauteensa Pyhän Hengen kautta. 
Pyhän Hengen kautta sinä sulaudut Isän tahtoon, Isän rakkau-

Jeesus on vapauttanut sinut 
pimeyden voimien orjuu-
desta Jumalan lasten kirk-
kauden vapauteen. Isä on 
asettanut sinut hallitsemaan 
Jeesuksen kanssa Isän val-
taistuimella. 
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teen, Isän ilmestystietoon ja Isästä tulevaan Jumalan uskoon. Ju-
malan uskossa sinulla on käskyvalta, hallintovalta ja kyky hallita 
kuninkaana omalla vaikutusalalla Jeesuksen kanssa. 

 
Jeesuksen pelastustyö palauttaa ihmisessä Jumalan kuvan ja tuo 
sen yhä kirkkaampana esille jo tässä maailmassa. Koska olet Ju-
malan kuva Jeesuksen pelastuksen omistajana, sinulla on Py-
hässä Hengessä. Nämä ovat sinun jumalalliset ominaisuutesi, 
jotka liittävät sinut Jeesuksen auktoriteettiin ja uskoon: 

 
 itsenäinen ja vapaa Jeesuksen auktoriteettiin sulautunut 

tahto ja tietoisuus asemastasi Jumalan valta kunnan auk-
toriteettijärjestyksessä, 
 

 Jeesuksen minuus, Isän rakastetun pojan asema, oikeu-
det, tehtävä, tarkoitus, yhteys. Sinä yhdyt Isän sydämen 
suunnitelmiin, tunteisiin, unelmiin ja kirkkauteen, 
 

 sinä sulaudut Jeesuksen persoonaan, rakkauteensa, us-
koonsa, ilmestystietoon, ajattelutapaansa, tunteisiinsa, 
suunnitelmiinsa, tavoitteisiinsa päämääriinsä ja auktori-
teettiinsa, 
 

 sisäisen ihmisesi kautta sinä elät syväkiintymyssuhdetta 
Jumalan kanssa. Sinun ajatuksesi yhtyvät Isän ajatuksiin.  

 
 Sinulla on ehdoton jano kirkkauden ilmestymiseksi ja eh-

doton vastustus kaikkea pimeyttä kohtaan. Sinulla on 
Isän ja Jeesuksen rakkaus kaikkia ihmisiä kohtaan. 

 
Kaikki auktoriteetti tässä näkyvässäkin maailmassa ilmenee sa-
nojen kautta. Puhutut sanat ovat ihmisen sisäisen tahdon, tavoit-
teiden, tunteiden, uskon ilmaisuja. Jumala ilmaisee auktoriteet-
tinsa puhumalla uutta luovia sanoja. Jumala ei korjaa vanhaa 
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vaan Hän luo koko ajan uutta todellisuutta myös meidän kans-
samme yhteistyössä. 
 
Room. 5:17: Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallin-
nut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka vastaanottavat / tempaa-
vat itselleen Jumalan mielisuosion ja Jeesuksen vanhurskauden lahjan ylen-
palttisen runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan kuninkaina yhden, Jee-
suksen Kristuksen, kautta… 
 
Ainutlaatuisen johtamistehtäväsi toteuttamiseksi Jumala on an-
tanut sinulle: 

  
 fyysisen ruumiin, jonka kautta sinulla on kyky ja auktori-

teetti toimia näkyvässä maailmassa,  
 

 sielun, jonka kautta sinä voit olla yhteydessä lihalliseen 
ruumiiseen ja henkeesi – joka toteuttaa sinun luonnol-
lista auktoriteettiasi ja elämääsi näkyvässä maailmassa 
 

 hengen, jonka kautta sinä voit olla yhteydessä Jumalaan 
ja omaan sieluusi – jonka kautta Jeesuksen ilmestystieto, 
johdatus, rakkaus, ilmestys, usko ja auktoriteetti toimii 

 
Jeesus tarvitsee sinun koko persoonallisuutesi sulautumaan Hä-
nen auktoriteettiinsa. Mutta Hän tarvitsee, että sinä käytät omaa 
luonnollista ja hengellistä auktoriteettiasi / voimaasi Pyhän Hen-
gen voitelussa julistaaksesi, toimiaksesi, liikkuaksesi, kohdatak-
sesi ihmisiä, jotta Pyhä Henki voi vahvistaa sanasi sitä seuraavilla 
merkeillä. 
 
Pyhän Hengen voitelun kautta sisäinen ihmisesi elää Jeesuksen 
kirkkaudessa. Hänen kanssaan sinä toteutat jatkuvasti auktori-
teettiasi pimeyden valtojen kukistamiseksi ja uuden luomistyön 
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toteuttamiseksi näkyvässä maailmassa. Jeesus tarvitsee sinua 
ehdottomasti.  
 
Jumalan uskossa Pyhä Henki johtaa sinut näkemään asiasi Juma-
lan valtaistuimen esteettömässä näköalassa. Jumalan rakkaus, il-
mestystieto ja Jumalan usko virtaavat sinuun ja vaikuttavat si-
nussa ja sinun kauttasi. Sinä olet vapautettu alkeisvoimien van-
kilasta uuteen elämään Isän kirkkaudessa. 
 
Room. 5:17: Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallin-
nut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka omistavat itselleen (lam-
bano) mielisuosion ja vanhurskauden lahjan ylenpalttisen runsauden, tule-
vat elämässä hallitsemaan kuninkaina (basileo) yhden, Jeesuksen Kristuk-
sen, kautta. 
 

Jeesus hallitsee ja toimii Jumalan 
uskossa. Uudestisyntymisessäsi 
henkesi on jo Jeesuksen yhtey-
dessä. Pyhä Henki vaikuttaa 
henkesi kautta Jeesuksen oikea-
mielisyyden ja tarkoitusten ilmi 
tulemista elämässäsi. Sielusi tar-

vitsee sulautua henkesi johtajuu-
teen, jotta Jumalan usko toimisi sinussa. Uudestisyntynyt hen-
kesi on jo sulautunut Jeesukseen, mutta sinun täytyy opettaa / 
kasvattaa / puhdistaa sieluasi "ilolla yhtymään Jumalan lakiin". 
 
Room. 7:22: …sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan la-
kiin… 
 
Jumalan uskossa sinä näet kaiken Jeesuksen täytetyn työn sisällä 
ja kautta. Hengelliset todellisuudet ovat näkyvää todellisuutta 
korkeampia. Henkesi kautta sinä näet ja sinulla on yhteys Jeesuk-
seen Pyhän Hengen vaikutuksessa. 
 

Jumala on luonut henkesi 
johtamaan sieluasi ja elä-
määsi Pyhään Henkeen su-
lautuneena. Tämä on sinun 
elämäsi alkuperäinen ja nor-
maali järjestys. 
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Pyhä Henki näyttää sinulle kaiken mitä Jumala Isä on Jeesuksen 
kautta valmistanut sinulle omistettavaksesi. Pyhän Hengen 
kautta sinä kytkeydyt Jumalan tahtoon, Hänen ilmoitukseensa, 
Hänen auktoriteettiinsa ja voimaansa. Sinun tarvitsee vain pysyä 
suuntautuneena Jeesukseen ja tarkata Pyhän Hengen sisäistä 
johdatusta.  
 
Jumalan uskossa ja Pyhän Hengen voimassa sinä puhut käskysa-
noja pimeyden valtojen ja niiden tekojen kukistamiseksi. Juma-
lan uskossa ja Pyhän Hengen voimassa sinä anot Isältä sekä pu-

hut uutta luovia käskysanoja to-
teuttaaksesi Jumalan valtakun-
nan suunnitelmia Jeesuksen 
kanssa. 
 
Kun Jumalan usko hallitsee si-
nua, Jeesuksen teot tulevat vält-
tämättä ilmi elämästäsi. Sinä 
elät ja palvelet Pyhän Hengen 

voitelussa. Ihmiset ympärilläsi näkevät ja uskovat sinun olevan 
Jumalan poika / tytär. Sinusta tulee ilmi Jeesuksen muoto ja 
luonne. Suuren ilosanoman salaisuus "Kristus teissä, kirkkauden 
toivo" paljastuu sinun kauttasi niillekin, jotka eivät tunne tätä sa-
laisuutta. 
 
Jumalan usko on määrätty hallitsemaan sinun persoonallisuut-
tasi. Jumalan uskossa sinä hallitset kuninkaana Jeesuksen 
kanssa. Sinä yhdyt Pyhän Hengen inspiraatioon, jossa "kaikki on 
mahdollista sille, joka uskoo Jeesuksen kanssa". Olet vapautunut 
sielullisen ihmisen vankilasta Jumalan ihmisen kirkkauteen ja to-
delliseen elämäsi tarkoitukseen ja täyttymykseen. 
 

Jeesuksen kanssa sinulla on 
auktoriteetti hallita alkeis-
voimien ylitse, anoa Isältä 
niitä siunauksia, jotka on 
valmistettu Jeesuksessa, 
sekä julistaa ja kutsua esiin 
Jumalan Isän uutta luomis-
työtä tässä maailmassa. 
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• Pyhä Henki liittää sinut Jumalan valtakunnan auktoriteet-
tijärjestykseen: Isä => Poika => Pyhä Henki => sinä Juma-
lan poikana => pimeyden voimat => muut alkeisvoimat 

 
• Pyhä Henki näyttää sinulle oman vaikutusalasi – kutsu-

muksesi, palvelutyösi, tilannekohtaisen johdatuksen – 
jolla sinä käytät auktoriteettia sulautuneena Jeesuksen 
auktoriteettiin Pyhässä Hengessä 

 
• Pyhä Henki liittää sinun sisäisen ihmisesi Jumalan uskoon 

– Pyhä Henki antaa sinulle kehotuksen ja ilmestyksen 
siitä, mitä Jeesus haluaa sinun kanssasi tehdä 

 
• Pyhä Henki antaa sinulle todistuksen kaikesta siitä, mitä 

Jumalan uskossa voit omistaa näkyvään maailmaan 
 

• Pyhä Henki inspiroi sinut ja antaa sinulle voiman julistaa 
näkyväksi samassa hetkessä sen, minkä olet Pyhässä 
Hengessä omistanut 

 
• Pyhän Hengen voitelussa, Isän rakkaudessa, ilmestystie-

dossa ja uskossa sinä käytät Jumalan valtakunnan 
avaimia ja hallitset Jeesuksen kanssa 

 
• "…Minä annan sinulle Taivasten valtakunnan avaimet: 

minkä sinä sidot maan päällä, on sidottu Taivaissa, minkä 
sinä päästät maan päällä, on päästetty Taivaassa …" 

 
Omista Jeesuksen pelastustyön täyteys henkeesi, sieluusi, mi-
nuuteesi ja koko elämääsi. Se, mitä sinä toteutat omassa elämäs-
säsi, tulee sinun tulevan auktoriteettisi ja voitelusi perustukseksi.  
 



168 
 

        
                

Suuntaa mielesi kaikki alueet vastaanottamaan Pyhän Hengen il-
mestystietoa oman henkesi johtajuudessa. Julista Pyhän Hengen 
inspiroimia totuuksia Jumalan rakkauteen, Jumalan ilmestystie-
toon ja Jumalan uskoon sulautuneena – tietäen / ollen vakuuttu-
nut, että se mitä sinä sanot, tulee sinulle olemaan. 
 
Pyhä Henki sinussa, sinun uudestisyntynyt henkesi ja uudistunut 
mielesi on Jeesuksessa luotu johtamaan itseäsi ja monia muita 
Jumalan valtakuntaan ja tuomaan ilmi Jumalan valtakuntaa – 
tämä on sinun uusi elämäsi, joka on kätkettynä Jeesuksessa 
 
Jeesus kutsuu sinua 

 
• vastaanottamaan suuri ilosanoma ja nousemaan palvele-

maan Jumalan uskossa ja Pyhän Hengen voimassa 
 

• julistamaan suurta ilosanomaa, johtamaan ihmisiä Jee-
suksen yhteyteen ja sitomaan Hänen kanssaan särjettyjä 
sydämiä 
 

• johtamaan ihmisiä Pyhällä Hengellä täyttymiseen, sisäi-
seen vapautumisen ja parantumisen prosessiin ja teke-
mään ihmisistä Jeesuksen opetuslapsia 
  

• parantamaan sairaita, ajamaan ulos riivaajia ja katkaise-
maan kirouksia ihmisten elämästä sekä hävittämään pi-
meyden tekoja ja tuhovaikutuksia ihmisten kaikilta elä-
män alueilta 

 
• rakentamaan rakkaussuhdetta ja sydänten yhteyttä ih-

misten tasossa ja Jumalan kanssa, kasvattamaan ihmisiä 
Jeesuksen työtovereiksi, perustamaan, rakentamaan ja 
johtamaan apostolisia tiimejä, 
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• palvelemaan esirukouksessa Jumalan valtaistuimen 

edessä, siirtymään yhä radikaalimpaan Pyhän Hengen ja 
enkelten maailmaan, palvelemaan katoavaisuuden rajoi-
tusten ulkopuolella Jumalan kirkkauden ilmestyksessä 

 
Anna Jumalan kirkkauden pilven vallata sisäinen ihmisesi. Silloin 
Jumalan kirkkauden pilvi tulee samassa voimassa sinun yllesi. Va-
pautettu elämäsi on Jumalan valtaistuimelta käsin hallitsemista 
Jumalan uskossa. Olet syntynyt Jumalasta, asetettu Hänen yh-
teyteensä, todellinen kotisi ja tukipisteesi on Jeesus Isän valtais-
tuimella. 

 
Jumalan valtaistuimelta hallitseminen on myös jatkuvaa Pyhässä 
Hengessä täyttymistä. Sinä tarvitset ja Jeesus kutsuu sinua yhä 
läheisempään ja yliluonnollisempaan yhteyteen kanssaan. Sa-
malla Jeesus muuttaa sinua ”voimasta voimaan ja kirkkaudesta 
kirkkauteen lisääntyvän Pyhän Hengen vaikutuksen kautta. Hän 
tulee siirtämään sinua yhä voimakkaammin Ilmestyksen Hengen 
maailmaan. Pyhän Hengen ilmestyksessä ja voitelussa elämi-
sestä tulee sinun elämänympäristösi ja kotisi. 
 
Room. 5:17: Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallin-
nut yhden kautta tulevat elämässä hallitsemaan kuninkaina (basileo) yh-
den, Jeesuksen Kristuksen, kautta. 
 
Jeesus kohottaa sinut valtaistuimelleen hallitsemaan kanssaan 
kuninkaana Jumalan uskossa. Jeesuksen kanssa sinä toteutat eh-
dotonta hallintovaltaa synnin, sairauden, kuoleman ja muiden 
alkeisvoimien ylitse. Jumalan pojan auktoriteetissa sinä anot 
Isältä Pyhän Hengen johdatuksessa ja Isä antaa sinulle enemmän 
kuin osaat anoakaan! 
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Sinun kuninkuutesi on yliluonnollinen. Jeesuksen vastaanottami-
sen kautta Isä on sinussa, sinä olet Isässä, Pyhä Henki on sinussa, 
sinä olet Pyhässä Hengessä. Sinulla on rakkaussuhde Jumalan 
kanssa ja ihmisten kanssa. Sinulla on Hengen yhteys seurakun-
nan kanssa ja uskon yhteys apostolisen tiimisi kanssa. 
 
"Rakas Jeesus, auta minua siirtymään Jumalan uskon hallitse-
maan elämään. Haluan nähdä kaiken yhä kirkkaammin sinun 
valtaistuimesi näköalassa. Pyhä Henki, auta minua puhdista-
maan uskoni ja sulautumaan Jumalan uskoon Jeesuksen kanssa 
yhä enemmän, kiitos Jeesus! 
 
"Rakas Jeesus, kiitos sinun vanhurskautesi lahjasta. Luovutan 
koko elämäni Pyhän Henkesi tulen puhdistuksen alle. Kiitos Pyhä 
Henki, että sinä julistat ja kasvatat minua Jeesuksen vanhurskau-
teen ja Jumalan uskon hallitsemaan elämään. Kiitos Jeesus täy-
dellisestä pelastuksesta!"  
 
SISÄLLYSLUETTELO 

  



171 
 

        
                

20. Voittajan minuus Jumalan uskossa 
 
Paavali julkaisee efesolaiskirjeessään erään kaikkein 
tärkeimmistä anomuksista, mitä me voimme tänäkin aikana 
anoa ja julistaa. Tämä anomus johtaa suoraan taivaallisen 
hallitusvallan käyttämiseen Jeesuksessa. Paavali käyttää tässä 
kohdassa sanaa ”epignosis” merkityksessä Jumalan tunteminen. 
Sana ”epignosis” tarkoittaa täydellistä, tyhjentävää, kaiken 
kattavaa tunnistamista, tietoisuutta, kokemista ja intiimiin 
yhteyteen sulautumista.: 
 
Ef. 1:17-23: …anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, 
kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tunte-
misessaan (epignosis) ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte 
ymmärryksen kautta (eido), mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, 
kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään ja mikä hänen voi-
mansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme - sen hänen 
väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, 
kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa tai-
vaissa, 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 seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täytey-
tensä, joka kaikki kaikissa täyttää. 
 

Ota tämä julistus ja anomus 
vaikkapa päivittäiseksi harjoituk-
seksesi. Silloin Jeesus tulee avaa-
maan sinulle todellisen uuden 
elämäsi suunnitelman Pyhän 
Hengen voimassa. Hän tulee 
vastaamaan tähän rukoukseesi 

yliluonnollisella tavalla, ilmesty-
mään sinulle, muuttamaan sinut ja johtamaan siihen, mihin Hän 
on sinut kutsunut. 

Ilmestyksen Henki näyttää si-
nulle Jeesuksessa sinulle 
määrätyt siunaukset. Juma-
lan uskossa sinä omistat 
nämä siunaukset ja toteutat 
niitä Pyhän Hengen voi-
massa. 
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Toinen Jumalan valtakuntaa avaava anomus ja julistus on 
Paavalin kirjeessä efesolaisille myös. Siinä on todella syvällinen 
ja voimallinen anomus Jeesuksen todellisuuden ilmestymiseksi 
sinunkin sydämessäsi. Olen kuullut useita henkilökohtaisia 
todistuksia, kuinka nämä kaksi anomusta ja julistusta ovat 
muuttaneet ihmisen elämän ja kohottaneet hänet Jeesuksen 
työtoveriksi. Tämä anomuksen ydin on Jumalan vaikuttama työ 
Pyhän Hengen kautta efesolaisten sydämissä, jotta Jeesuksen 
muoto tulisi heissä ilmi. 
 
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, 
voimassa 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.  
 

Jeesus syntyi ihmiseksi kunin-
kaan ja voittajan minuudessa. 
Pyhä Henki hedelmöitti ja kas-
vatti Hänet. Jeesuksen sielu oli 
koko ajan suojattu Isän rakkau-
den yhteydessä, jossa ei ollut 
epäuskoa, valhetta, pimeyttä, 
kuolemaa, tappiota, vihaa, vää-

ryyttä, pelkoa tai muuta pimeyttä. Jeesus sai opetuksensa suo-
raan Pyhästä Hengestä. Tämän vuoksi Hän tiesi todella hyvin, 
mitä Hänen sanansa tarkoittivat: ”…kun Pyhä Henki tulee niin 
Hän opettaa teidät kaikkeen totuuteen…” 
 
Jeesuksessa ei ollut synnillistä perimää Hänen sielussaan tai ruu-
miissaan. Hän ei tullut osalliseksi ihmisen harhautuneista 

Jeesus Voideltuna on Juma-
lan antama tavoite ja pää-
määrä meidän elämäämme 
varten. Jeesus kuoli puoles-
tamme, että me saisimme 
omistaa Hänen elämänsä Py-
hän Hengen voitelussa. 
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opeista, sairauksista, traumoista tai muista pimeyden painostuk-
sista. Jeesus kasvoi, eli ja palveli voittajana niin kauan kuin Hän 
palveli maan päällä. Jeesus kuoli voittajana ristillä, vaikka Isä rii-
sui Hänen yltään Voidellun auktoriteetin ja asetti Hänet Uhrika-
ritsaksi. 
 
Jeesus ei vain tullut haastamaan pimeyden valtoja. Hän tuli voit-
tajana ja voittamaan sekä kukistamaan pimeyden valtojen läsnä-
olon ja vaikutukset ihmisten hengessä, sielussa ja ruumiissa. Hän 
tuli voittamaan ihmiset pimeyden vallasta oman hallintovaltansa 
ja kirkkautensa alle, jotta Jumalan valtakunta tulisi jälleen maan 
päälle ihmisten kautta. 
 
Pyhä Henki kasvatti Jeesuksen Isän valtaistuimen auktoriteettiin 
ja Isän rakkaan Pojan minuuteen. Pyhä Henki ei toimi tappioajat-
telussa, heikkoudesta tai puutteesta käsin vaan Isän valtaistui-

men kirkkaudesta, kaikkivaltiu-
desta ja viisaudesta. Pyhä Henki 
tulee sinuun Isästä ja Jeesuk-
sesta. Sen vuoksi Pyhä Henki pa-
rantaa sydämesi orvon ja orjan 
tappiominuudesta. 
 
Pyhä Henki ei toimi tappiosta kä-
sin eikä inspiroi tappiosanomaa, 
vaan ymmärtää ja julistaa vain 

voittajan asemasta julistettua voiton sanomaa ja vahvistaa sen. 
Koska olet kutsuttu Jeesuksen työtoveriksi, Pyhä Henki poistaa 
sinusta tappiominuuden ja tekee sinusta voittajan Jeesuksen yh-
teydessä. 
 
Pyhän Hengen sotilaalliseen voimaan sulautumisessa ja siinä pal-
velemisessa sinä tarvitset rohkean ja vapaan sielun. Pyhä Henki 

Pyhä Henki kasvattaa sinut-
kin Jumalan valtaistuimen 
auktoriteettiin Jeesuksen 
kanssa. Sinäkään et elä tai 
toimi tappiossa, epäus-
kossa, heikkoudessa tai 
puutteesta käsin, vaan Jee-
suksen täydellisyydestä kä-
sin. 
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ei voi toimia pelkurin, anteeksipyytelevän, kätkeytyvän, heikkou-
dessa vaikertavan sielun kanssa. Jeesus on valmistanut sinullekin 
sisäisen parantumisen ja vapautumisen prosessin, jotta traumasi 
paranevat ja voittajan minuus valtaa sinut. 
 
Pyhä Henki vapauttaa ja parantaa sinut ja synnyttää sinuun va-
paan, rohkean, puhtaan ja rakastavan minuuden. Parantumisesi 

ja vapautumisesi mukaan Jeesus 
voitelee ja lähettää sinua yhä 
suurempiin palvelutehtäviin. Ju-
malan valtakunnassa on dynaa-
misempi kasvusuunnitelma kuin 
osaat ajatellakaan. Älä vieroksu 
kasvua, nousemista ja hallitse-
mista Jeesuksen kanssa. Hylkää 

orjan mieli ja omista Jumalan pojan / tyttären mieli, joka on tullut 
kykeneväksi hallitsemaan kuninkaana omassa elämässään Jee-
suksen kanssa. 
 
2. Kor. 3:17-18: Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on va-
paus. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin heijastamme Herran 
kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkau-
desta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki. 
 
Pyhä Henki ottaa Isän omasta ja Jeesuksen omasta. Mitä enem-
män olet tekemisissä Pyhän Hengen kanssa, sitä kirkkaammassa 
totuudessa ja minuudessa sinä elät. Pyhän Hengen kautta hen-
keesi laskeutuu voittajan minuus ja sielustasi puhdistuu trau-
maattisuus, joka on vääristänyt sielullista minuuttasi. Pyhä Henki 
asettaa sinut Jumalan pojan / tyttären asemaan, jossa sinä yhdyt 
Jeesuksen kuninkuuteen, sillä vaikutusalalla, joka sinulla kulloin-
kin on. Koska Jeesus on voittaja ja sinä olet Hänessä, et voi olla 
enää luuseri. Voittajan minuuden on vallattava sinut olosuhteis-
tasi riippumatta. 

Pimeyden valtakunnassa on 
lisääntyvä köyhyys, puute, 
heikentyminen. Jumalan val-
takunnassa sinulla on lisään-
tyvä rikkaus, yltäkylläisyys, 
kasvu, vahvistuminen ja uusi 
elämä. 
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Uuden luomuksen minuutesi ei enää perustu sielusi käsitykseen 
itsestäsi tai fyysisiin ominaisuuksiisi tai henkisiin lahjoihisi. Sinun 
uuden luomuksen minuus perustuu siihen, että olet liittynyt Jee-
sukseen. Sinä alat ajatella itsestäsi niin kuin Jeesus ajattelee. Hän 
näkee sinut voittajana, rakastettuna, yhteyteen otettuna, uskon 
sankarina ja Pyhällä Hengellä voideltuna työtoverinaan. 
 

Pyhän Hengen voitelussa sinun 
vaikutuksesi jo tässä maailmassa 
on niin paljon korkeammalla 
psykologisia tai luonnollisia vai-
kutuksia kuin taivas on korkeam-
malla maata. Sinä olet toteutta-
massa Jeesuksen kanssa sotilaal-
lista operaatiota, jossa pimey-

den voimat hävitetään ja tilalle tulee Jumalan oikeudenmukai-
nen ja todellinen hallintovalta rakkaudessa, kirkkaudessa, katoa-
mattomassa elämässä ihmisiin.  
 
Anna Jeesuksen sokaista sinun silmäsi kirkkaudellaan. Silloin et 
enää näe pimeyttä, etkä halua katsoakaan siihen, vaan sinä sä-
teilet, loistat, levität ja vaikutat Jeesuksen kirkkautta ympärillesi. 
Jeesuksen seuraajana sinäkin olet voideltu. Sinä kannat ylläsi ja 
sisälläsi Jumalan kirkkautta ja sinusta tulee ilmi Jumalan kuva. 
  
Jumalan Isän rakkaus ja täydellinen ilmoitus ja voima Pyhässä 
Hengessä vaikuttavat sinussa ja sinun kauttasi. Jeesuksen vaiku-
tus sinussa leviää ihmisiin, he ottavat Jeesuksen vastaan ja astu-
vat siihen kirkkauteen, jossa sinä palvelet. 
 
Jeesuksen seuraajana sinäkin olet herkkä, puhdas ja täynnä rak-
kautta. Sinä palvelet ihmisiä rakkaudella, mutta hallitset kunin-

Jeesuksen kanssa sinun vai-
kutuksesi tässä maailmassa 
on niin paljon luonnollista 
ajattelua ja ihmisen luonnol-
lisia mahdollisuuksia korke-
ampi, kuin taivas on maata 
korkeampi. 
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kaana Jeesuksen kanssa alkeisvoimien ylitse. Sinä käsittelet pi-
meyttä ja niiden vaikutuksia osoittaen, että pimeys on valhetta 
ja se on voitettu. Sinä hallitset niiden ylitse Jeesuksen kanssa. 
Sinä johdat kuulijasi samaan pelottomaan ja rohkeaan asentee-
seen alkeisvoimia vastaan Jeesuksen turvassa / siunauksissa. 
 
Sinä et haasta vihollista taisteluun vaan sinä elät ja toimit voi-
tosta käsin, jonka Jeesus on ostanut sinulle. Sinä et taistele voit-
taaksesi vaan julistaaksesi viholliselle häviön ja tuomion kaikki-
alla, missä sen vaikutus tulee ilmi. Olet siirtynyt Jumalan sotilaal-
lisen hallinnon alaisuuteen ja tehtäviin vihollista vastaan. 
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