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KIRKKAUDEN ILMESTYMINEN – OSA 5 

 
Parantamisen voitelu          
 
Johdanto 
 
Kädessäsi oleva kirja on kirjasarjan ”KIRKKAUDEN ILMESTYMI-
NEN” viides osa ”PARANTAMISEN VOITELU”. Tämä kirja siirtää 
sinut perinteisestä ”kiitä, kiitä” uskonnollisuudesta Jeesuksen tu-
len parantavaan kosketukseen. Anna Pyhän Hengen ja tulen il-
mestyksen vallata sinut ja muuttaa sinut. Elämäsi ei tule olemaan 
entinen tämän kirjan luettuasi. Kirjasarjan muissa osissa käsitel-
lään perusteellisesti kunkin otsikon mukaisia alueita.  
 
Kirjasarja ”KIRKKAUDEN ILMESTYMINEN”: 
 

1. PELASTUS JA ANTEEKSIANTAMUS 
2. JUMALAN USKO 
3. PYHÄN HENGEN TULESSA UPOTTAMINEN 
4. VAPAUTUMINEN JA 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-
kistä.  
 
Kirjasarjassa on käytetty enimmäkseen 1938 vuoden kirkkoraa-
mattua, jota on tarkennettu oikean käsityksen saamiseksi. Kään-
nöksen tarkennuksia on otettu muun muassa seuraavista läh-
teistä: 
 

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

 
Tilausmaksun maksaminen: 
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Maksun saaja: Tulta! ry 
Tiliyhteys: FI67 5732 7440 0222 33 
Viitenumero: 22059 
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PARANTAMISEN VOITELU 
 
 

1. Parantamisen voitelun lähtökohta 
 
Parantamisen voitelu uudessa liitossa tarkoittaa kaikkea Pyhän 
Hengen voimaa ja vaikutusta, joka virtaa ihmisiin Jumalasta. Tä-
män voitelun päämäärä on muuttaa koko ihminen Jeesuksen 
Voidellun kaltaiseksi tässä ajassa ja liittää Isän kirkkauden yhtey-
teen. Täyttymyksen ajan seurakunta tulee kokemaan valtavan 
parantavan voitelun vuodatuksen, koska Jumala valmistaa seu-
rakunnan tempaukseen. 
 
Parantava voitelu etenee uudestisyntyneestä hengestä pelaste-
tun sielun alueille. Pyhällä Hengellä täyttymisen mukaan pelas-
tettu astuu sielun vapautumisen ja sisäisen parantumisen pro-
sessiin. Parantava voitelu vapauttaa ihmisen sielun orpouden 
traumasta ja nostaa esiin Jumalan pojan / tyttären minuuden. Si-
säisessä ihmisessä nousee Jumalan usko yhä suuremman vapau-
den ja uudistumisen vastaanottamiseksi koko elämässä. 
 
Parantavan voitelun päämäärä on sulauttaa pelastetun henki, 
sielu ja ruumis Jeesuksen yhteyteen. Tämä on Jumalasta tulevan 
katoamattoman elämän virtaa, jonka avainalueet pelastetussa 
ovat 
 

• Isän rakkauteen sulautuminen = Isän täydellisesti rakas-
tava, anteeksiantava, yhteyteen ottava, kirkkautta vuo-
dattava sydän, 
 

• Ilmestyksen hengen johdatus ja inspiraatio = sisäinen 
hengen todistus, ilmestystieto parantumisen tarpeesta ja 
Jumalasta tulevasta ratkaisusta, toimintatavasta sekä  
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• Jumalan uskon voima = täydellinen sulautuminen Jeesuk-
sen ja Isän uskoon Pyhän Hengen tulessa, sulautuminen 
Jeesuksen ja Isän auktoriteettiin. 

 
Pyhä Henki kasvattaa näitä ominaisuuksia pelastetussa hänen 
vapautumisen ja sisäisen parantumisen prosessissaan. Näin syn-
tyy uudestisyntyneen hengen auktoriteetti sielun voimien ja 
traumojen sekä lihan ylitse. Pyhä Henki synnyttää vakiintuneen 
ja yhä lujittuvan yhteyden Jeesukseen ja Isän rakkauteen. Pelas-
tettu tulee sulautumaan Jeesukseen niin ehyesti, että hänestä 
tulee Jeesuksen työtoveri Jumalan valtaherruuden ilmi tuo-
miseksi tässä maailmassa.  
 
Meidän on erotettava toisistaan kolme erilaista parantavan voi-
telun ympäristöä, joissa toimi erilaiset hengelliset lainalaisuudet: 
 

• Parantuminen vanhassa liitossa: Pyhä Henki pystyi vai-
kuttamaan vain ihmisen fyysiseen ruumiiseen ja luonnol-
liseen ympäristöön, koska synnin ja kuoleman laki sitoi 
ihmisen hengen ja sielun pimeyden valtaan. 

 
• Parantuminen Jeesuksen palvellessa Voideltuna: Pyhä 

Henki pystyi vaikuttamaan ihmisen fyysiseen ruumiiseen 
ja vapauttamaan ihmisiä riivaajista, jotka olivat heidän 
sieluissaan. Pyhä Henki ei päässyt ihmisten sisimpään en-
nen Jeesuksen sovituskuolemaa ja ylösnousemusta. 

 
• Parantuminen uudessa liitossa: Pyhällä Hengellä on nyt 

täydet toimintavaltuudet. Jeesus toteutti täyden lunas-
tuksen ja riisui kaikki aseet kaikilta pimeyden valloilta. 
Jeesus valtuutti apostolit tekemään opetuslapsia kaikista 
kansoista, eli muuttumaan Hänen kaltaisikseen. Hän hal-
litsee Isän valtaistuimella toteuttaakseen tämän kaikissa 
kansoissa ja ihmisryhmissä.  
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Parantamisen voitelu uudessa liitossa kattaa kaiken Jeesuksen il-
mestyminen ihmisten hengen, sielun, ruumiin ja koko elämän 
vapauttamiseksi pimeyden vallasta ja liittämiseksi Jumalasta 
Isästä tulevaan katoamattomaan elämään. Meillä on täydellinen 
lunastus ja täydellinen Pyhän Hengen tulessa upottamisen lu-
paus. Tie on avattu perille asti ja Jeesus kutsuu meitä astumaan 
tälle tielle. Hän kutsuu sinuakin sulautumaan Häneen niin, että 
parantava voitelu virtaa sinuun ja sinusta ulospäin valtavana Py-
hän Hengen tulimyrskynä.  
 
2. Piet. 1:3-8: Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kai-
ken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, 
joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta 
hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden 
kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä tur-
meluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee, niin pyrkikää juuri 
sentähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuissa 
ymmärtäväisyyttä, ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillit-
semisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta, jumalisuudessa 
veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta. Sillä jos 
teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia 
eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa.  
 
Jumalan parantavan voiman kosketus on alkanut fyysisten sai-
rauksien parantamisesta. Vasta Jeesuksen lunastustyön jälkeen 
tuli mahdolliseksi sisäisen ihmisen parantaminen ja johtaminen 
Jumalan valtakuntaan. Jumala Isä ja Jeesus tahtovat tänäkin päi-
vänä parantaa jokaisen fyysisesti sairaan tai vammautuneen. Ju-
mala antaa mielisuosiossaan erilaisia parantumisen lahjoja, 
vaikka ihmiset eivät sisäisesti parantuisikaan. Tämä on Jumalan 
suuren armon ilmestymistä, mutta se ei ole uuden liiton paran-
tavan voitelu lähtökohta. 
 
Parantavan voitelun lähtökohta uudessa liitossa on Jeesuksen 
muotoon muuttuminen. Se tarkoittaa vanhan ihmisen pois pa-
nemista ja pukeutumista Pyhän Hengen voitelun hallitsemaan 
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uuteen minuuteen Jeesuksessa. Tässä uudistus prosessissa Py-
hän Hengen tuli tulee käsittelemään kaikki sielun, fyysisen ruu-
miin ja koko elämän sairaudet ja painostukset. Jeesus antoi tä-
män ohjeen jo vuorisaarnassaan: 
 
Matt. 6:33: Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskaut-
tansa, niin myös kaikki tämä teille lisätään sen ohessa.  
 
Tämä jae voidaan selkeytettynä kääntää näin: 
 
”Vaan etsikää ensin Pyhän Hengen hallitsemaa elämää ja Jeesukseen sulau-
tumista, niin myös KAIKKI TÄMÄ teille lisätään sen ohessa.” 
 
Koskaan ei ole kysymys siitä, kuinka me saisimme Jumalan vas-
taamaan meille, parantamaan jonkin sairauden tai antamaan 
kaipaamiamme ratkaisuja. Aina on kysymys siitä, kuinka me voi-
simme itse päästä sellaiseen Jeesuksen ja Pyhän Hengen yhtey-
teen, että saamme hengen ja uskon vastaanottaa Jumalalta sitä, 
mitä Hän on jo tarjoamassa meille. 
 
Isän äärimmäinen rakkauden myötätunto luomiaan ihmisiä koh-
taan perustuu Hänen jumalalliseen kirkkauteensa. Jumala on 
rakkaus eikä hänessä ole mitään pimeyttä, kuolemaa, sairautta 
tai muuta sellaista. Isän ”splankizomai” rakkaus on Hänen aukto-
riteettinsa motivaatio ja voima. Jeesus Voideltuna toi ilmi Isän 
äärettömän rakkauden voimaa palvelutyössään. Hän eli Pyhän 
Hengen hallitsemana ja Isän rakkauden motivaatiossa ja voi-
massa. Hän kutsuu meitä tällaiseen elämään Jumalan valtakun-
nassa. 
 
Jumala Isä on aina halunnut parantaa sairaita ja vapauttaa kaikki 
ihmiset pimeyden vallasta. Mutta Hän voi tehdä sen vain sellais-
ten ihmisten kautta, jotka ovat liittyneet Häneen ja Hänen auk-
toriteettiinsa. Jeesus Voideltuna oli ensimmäinen tällainen ihmi-
nen. Parantamisen tarve oli valtava ja siksi Isä laajensi Jeesuksen 
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palvelutyön valtuutusta opetuslapsiin, jotka uskoivat Jeesukseen 
Voideltuna.  
 
Äärimmäisessä rakkauden myötätunnossaan Isä johti Jeesuksen 
lähettämään ensin 12 lähintä opetuslastaan ja sen jälkeen 70 
muuta julistamaan Jumalan valtaherruutta sairauksien ja demo-

nisaation ylitse, ajamaan ulos rii-
vaajia sekä parantamaan sai-
raita. Opetuslapset olivat saa-
neet perusopetusta Jumalasta 
Isästä, Hänen rakkaudestaan 
sekä Jeesuksesta Voideltuna. He 
olivat se, joukko, jota Jumala voi 
käyttää parantamisen palvelu-
tehtävässä. Opetuslapset lähti-
vät Jeesuksen antaman valtuu-
tuksen voimassa ja paransivat 
sairaita niin, että tieto tästä kiiri 
Herodeksen hoviin asti. 
 
Tämä oli vain pieni alku. Opetus-
lapset eivät vielä olleet valmiit 

varsinaiseen palvelutyöhönsä. 
Tarvittiin Jeesuksen sovitustyö, ylösnousemus ja Pyhän Hengen 
vuodatus. Siitä alkoi varsinainen uuden liiton apostolinen palve-
lutyö ja parantavan voitelun virta pelastettuihin.  
 
Joh. 14:12-13: 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.  
 

Kun Jeesus katsoi Israelin 
kansaa, Hän katsoi heitä 
Isän sydämen mukaan. Isän 
äärimmäisen rakkauden 
myötätuntoon sulautumi-
sessa Pyhä Henki näytti Jee-
sukselle Isän yliluonnollisen 
ratkaisun sairaitten paran-
tamiseen. Jumala Isä haluaa 
parantaa jokaisen, mutta 
Hänen täytyy saada työto-
verikseen ihminen, jolla on 
rakkautta, ilmestystä ja us-
koa Hänen tahdostaan ja 
voimastaan parantaa ihmi-
siä. Sinä olet tällainen Ju-
malan ihminen! 
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Sinä olet nyt Jumalan kutsuma ja voitelema ihminen toteutta-
maan parantamisen palvelutehtävää Jeesuksen kanssa. Hän tar-
vitsee sinua, sillä sinulla on oma erityinen vaikutusala omassa 

elämässäsi. Jumala on asettanut 
sinuun erityisiä lahjoja, ominai-
suuksia, varustusta ja voitelua. 
Pyhän Hengen tulessa upottami-
sessa Hän nostaa sinusta esiin 
nämä lahjat ja lähettää sinut. 
 
Sinulla on nyt Jeesuksen täydel-
linen lunastustyö ja Pyhän Hen-
gen tulessa upottamisen lupaus. 
Jeesus on valmistanut sinulle 

palvelutehtävän ja voitelun, jonka ylärajana on vain sinun antau-
tumisesi ja uskosi. Tie on avattu perille asti ja Hän, joka sinua kut-
suu, on uskollinen, ja Hän on sen tekevä. 
 
Matt. 28:16-20: Ja ne yksitoista opetuslasta vaelsivat Galileaan sille vuo-
relle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Ja kun he näkivät hänet, niin 
he kumartaen rukoilivat häntä, mutta muutamat epäilivät. Ja Jeesus tuli hei-
dän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta tai-
vaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetus-
lapsikseni opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt tei-
dän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä aikakauden täy-
delliseen täyttymykseen (sunteleia) asti."  
 
Jeesus antoi Isän valtaistuimelta suuremman käskyn kuin riivaa-
jien ulosajaminen tai sairaitten parantaminen. Hän antoi käskyn 
tehdä kaikista kansoista Hänen opetuslapsiaan. Tässä Jeesuksen 
muotoon muuttumisen prosessissa vaikuttaa suurin ja täydelli-
sin parantamisen voitelu.  
 
Pyhä Henki tulee käsittelemään ja puhdistamaan ihmisen hen-
gen, sielun, fyysisen ruumiin ja koko elämän pimeyden vallasta. 
Pyhä Henki tulee toteuttamaan uuden luomistyön, jossa ihminen 

Jeesus määrää sinut teke-
mään suurempia tekoja 
kuin Hän voi Voideltuna en-
nen lunastustaan tehdä. Si-
nulla on nyt Jeesuksen täy-
dellinen pelastus, rajaton 
Pyhän Hengen ja tulen yh-
teys Isään ja ylösnousseen 
Jeesuksen läsnäolo ja aukto-
riteetti elämässäsi.  
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muuttuu synnin orjasta Jumalan pojaksi / tyttäreksi elämänsä 
kaikilla alueilla.  
 
Jeesuksen parantava voitelu koskettaa ihmisen 
 

• henkeä, jossa tapahtuu uudestisyntyminen, hengen nou-
seminen hallitsemaan sielun voimien ylitse, yhtyminen 
Jumalan rakkauteen, Jumalan ilmestystietoon ja Jumalan 
uskoon, 
 

• sielua, jossa tapahtuu sielun vapautuminen, puhdistumi-
nen ja parantuminen Jumalasta erossa elämisen pimey-
destä, Jeesuksen Voidellun kaltaisen minuuden syntymi-
nen niin, että sielu ilolla yhtyy Jumalan lakiin, joka on Ju-
malan Isän kirkkauden läpimurto pelastetuissa, 
 

• ruumista, jossa tapahtuu ruumiin vapautuminen demoni-
saatiosta, sairauksista, vammoista, onnettomuuksista ja 
raihnauksista sekä 
 

• koko elämää, jolloin ihmissuhteet eheytyvät, harrastuk-
set puhdistuvat ja suuntautuvat Jumalan valtakuntaan, 
Jeesus kutsuu ja voitelee Hänen palvelutyöhönsä kunkin 
oman tehtävän mukaan. 

 
Jumala on määrännyt parantamisen voitelun laskeutumaan si-
nuun Jeesuksen muotoon muuttumisen prosessissa. Seurakunta 
on liian kauan etsinyt parantamisen voitelua erilaisilla tempuilla, 
manttelien omistamisella, voitelun alle menemisellä, portaalien 
etsimisellä ja hengellisten detaljien tutkimisella.  
 
Täyttymyksen ajan seurakunta tulee upotetuksi Pyhässä Hen-
gessä ja tulessa niin voimakkaasti, että se siirtyy yksittäisten Hen-
gen lahjojen välittämisestä jatkuvaan Pyhän Hengen ja tulen vir-
taan. Pelastetut siirtyvät Jumalan pojan / tyttären minuuteen, 
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jossa he elävät ja kokevat Jumalasta tulevaa elämää, voimaa ja 
terveyttä joka hetki. Jumalan pa-

rantava voitelu hallitsee heidän 
ajatuksiaan, tunteitaan, muisti-
kuviaan, unelmiaan ja tahtoelä-
määnsä. Sairautta tai kuolemaa 
ei ole heidän sieluissaan. 
 
Jeesus kutsuu sinuakin tähän nä-
kyyn, voiteluun ja palvelutyö-
hön. Sinä tulet upotetuksi Pyhän 
Hengen tulessa Isän äärimmäi-
seen rakkauden myötätuntoon 
kaikkia ihmisiä kohtaan. Sinä tu-
let kokemaan Pyhän Hengen ja 
tulen yhä vahvistuvaa virtaa 

kaikkien sairauksien, vammojen ja ongelmien parantumiseksi. 
 
Parantava voitelu tulee virtaamaan sinun koko persoonasi 
kautta: 
 

• Henkesi kautta sinä vastaanotat Jeesuksen ja Isän rakkau-
den, ilmestystiedon ja Jumalan uskon. Henkesi kautta 
Jeesus johtaa sinut palvelemaan parantamisen voite-
lussa. 

 
• Sielusi kautta sinä sulaudut Jumalan valtaherruuteen nä-

kyvässä maailmassa. Sisäinen ihmisesi kokee Isän rakkau-
den, Pyhän Hengen ja tulen voiman sekä parantavan voi-
telun pilven sisimmässäsi ja ylläsi. 

 
• Fyysinen ruumiisi on myös parantavan voitelun asunto. 

Sinä koet omassa ruumiissasi Jeesuksen ylösnousemus-
voiman todellisuutta ja välität sitä julistuksen, kätten 
päälle panon ja muun toiminnan kautta muille ihmisille. 

Jeesus on määrännyt sinut 
parantumaan Hänen muo-
toonsa muuttumisen 
kautta. Pyhän Hengen tuli 
puhdistaa sielusi kaikesta 
vihasta, epäuskosta, katke-
ruudesta ja muusta pimey-
destä. Sinä sulaudut Pyhän 
Hengen tulessa Isän äärim-
mäiseen rakkauteen. Pyhä 
Henki antaa sinulle lisää il-
mestystä parantumisesta ja 
johtaa sinut parantamisen 
lahjojen vastaanottamiseen 
ja välittämiseen. 
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Parantamisen palvelutyössä Jeesus tarvitsee sinun henkesi, sie-
lusi, fyysisen ruumiisi, taloutesi ja toimintakykysi. Sinä olet Hä-
nen parantavan voitelunsa asumus, kanava ja manifestaatio. 
Tämä olemus syntyy sinuun Jeesuksen Voidellun muotoon muut-
tumisen kautta Pyhän Hengen tulessa upottamisessa.  
 
Kun sinä käyt lävitse Jeesuksen Voidellun muotoon muuttumisen 
prosessia, sinun rakkautesi, ilmestyksesi ja uskosi voima kasvaa. 
Silloin sinä pystyt tuomaan parantumisia ihmisille, joiden elämä 
ja usko on vielä heikkoa. Sinä voit parantaa ihmisiä, jotka eivät 
vielä usko ja ihmisiä, jotka vasta tavoittelevat Pyhää Henkeä sekä 
ihmisiä, jotka ovat pettyneet ja luopuneet parantumisen etsimi-
sestä. Sinussa hallitsee Jeesuksen tuli, joka ei näe mitään sai-
rautta tai vihollisen voimaa voittamattomana. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
2. Parantamisen voitelu on elävän veden virta 
 
Kaiken parantamisen vaikuttaa Jumalasta tuleva katoamaton 
elämä, joka virtaa ihmiseen Pyhän Hengen kautta. Tämä on ”elä-
vän veden virta”, josta Jeesus puhui: 
 
Joh. 7:38: Joka uskoo minuun niin kuin kirjoitukset opettava, hänen 
sisimmästään on voimakkaasti ryöppyävä elävän veden virrat."  
 
Usko Jeesukseen johtaa meidät Hänen muotoonsa muuttumi-
seen. Jeesukseen sulautuneina meihin syntyy elävän veden 
lähde, josta parantava voitelu virtaa ulospäin. Jumalan suunni-
telma pelastetuille on korkeampi kuin kielillä puhuminen tai pro-
fetoiminen. Taivaallinen Isä haluaa, että sinustakin virtaa paran-
tava voitelu monien siunaukseksi. Tämä on valmistettu tapahtu-
maan Pyhän Hengen tulessa upottamisessa.  
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Ihmiskunnan sairaus on Jumalasta eroon joutuminen eli synti. 
Tästä johtuvat ihmiskunnan kaikki ongelmat, puutteenalaisuus, 
sairaudet, demonisaatio, traumaattisuus, epäonnistumiset, noi-
tuudet, kiroukset, onnettomuudet ja kuolema. Ihmisten pelastus 
toteutuu, kun ihminen ottaa vastaan Jeesuksen ja uudesti syntyy 
hengessään. Tästä alkaa parantumisen prosessi Isän rakkauden 
ja kirkkauden lisääntyvässä yhteydessä Pyhän Hengen kautta. 
Parantuminen tapahtuu Jeesuksen muotoon muuttumisen 
myötä. 
 

• Parantamisen voitelu tarkoittaa ihmisen kykyä liittyä ja 
sulautua Jeesukseen ja palvella Pyhän Hengen voimassa, 
jotta Jeesuksen pelastava, parantava ja vapauttava 
voima virtaa ihmisiin. Sinäkin olet kutsuttu ja varustettu 
tätä palvelutyötä varten. Jeesus haluaa tuoda valtaher-
ruutensa ilmi myös sinun elämäsi kautta. 

 
• Parantava voitelu tulee Pyhän Hengen kautta Jumalasta 

Isästä. Tämä on Hänestä virtaavaa Jumalan katoa-
matonta elämää, joka vapauttaa, parantaa, eheyttää ja 
luo uudeksi hengen, sielun, fyysisen ruumiin ja koko elä-
män alueet. 
 

• Parantamisen voitelu toimii ihmisten kautta Pyhässä 
Hengessä ja tulessa. Sen kautta Jeesus toteuttaa kaiken 
Jumalan valtakunnan ilmestymisen tässä maailmassa.  

 
Jeesus Voideltuna palveli opetuslapsiaan ja kansaa vanhan liiton 
tilassa. Pyhä Henki ei voinut vielä tulla ihmisiin, koska synnin ja 
kuoleman laki esti sen. Jeesuksen lunastustyön jälkeen apostolit 
astuivat uuteen liittoon, eli Jeesuksen täydelliseen pelastukseen 
ja uuden liiton täydelliseen valtuutukseen. Jeesus johti heidät 
Pyhän Hengen tulessa upottamiseen, jossa he vastaanottivat 
apostolisen varustuksen ja valtuutuksen. Pyhä Henki oli tullut 
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Jeesuksen Voidellun tilalle opetuslasten kasvattajana, varusta-
jana, neuvonantajana ja voiman lähteenä. 
 
Joh. 14:16-18: Ja minä olen keskusteleva Isän kanssa, ja hän tulee antamaan 
teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne ikuisesti, totuuden Hen-
gen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne 
häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän kanssanne ja on oleva 
teidän sisimmässänne. En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän ty-
könne.  
 
Ylösnoussut Jeesus paljasti uuden liiton tarkoituksen ja hallinto-
järjestyksen. Hän antoi Isän valtaistuimelta seurakunnalle rajat-
tomat valtuudet rajattoman kirkkauden julistamiseen rajatto-
masti kaikille ihmisille maailmassa. Jeesus itse on nyt Jumalana 
ja Kuninkaana Isän valtaistuimella ja meidän kanssamme val-
voen, että kaikki tapahtuu. Hän kuljettaa sinut ahtaan portin lä-
vitse Pyhän Hengen tulessa upottamisessa. Hän voitelee sinut 
uuden liiton parantamisen voitelulla ja lähettää apostolisessa 
auktoriteetissa tuomaan ilmi Jumalan valtakuntaa. 
 
Sovitustyönsä ja Kaikkivaltiutensa voimassa Jeesuksella on nyt 
kyky viedä jokainen tähän täydelliseen uuden liiton suunnitel-
maan. Uuden liiton hallintojärjestys ja toimintasuunnitelma on 
seuraava:  
 

• Jeesus hallitsee Jumalana Isän valtaistuimella. Kaikki on 
Hänen pelastavan auktoriteettinsa ja voimansa alaista. 
Hän kutsuu luokseen jokaista ihmistä. Jokainen, joka ot-
taa Hänet vastaan, pelastuu ja pääsee Jumalan Isän ka-
toamattoman kirkkauden yhteyteen. Jokainen, joka jää 
Hänen pelastuksensa ulkopuolelle tulee tuhoutumaan. 

 
• Tämän yliluonnollisen ja suuren ilosanoman ja elä-

män/kuoleman valinnan julistaminen on Pyhässä Hen-
gessä upotetun seurakunnan tehtävänä.  Pyhä Henki on 
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seurakunnan kanssa ja toteuttaa kaiken Jeesuksen ja Isän 
ilmestymisen, minkä Jeesus määrää tapahtumaan. 
 

• Jeesus voitelee palvelijansa Pyhällä Hengellä ja tulella ju-
listamaan ja tuomaan ilmi Hänen valtaherruuttaan kaik-
kien kansojen keskellä. Jeesus vapauttaa jokaisen Hänet 
vastaanottavan ihmisen kaikesta synnin, sairauden, de-
monisaation, traumaattisuuden, kirousten, puutteenalai-
suuden, epäonnistumisen ja kuoleman vallasta. Tämä on 
pelastuksen sisältö. Samalla se on tunnusteko niille, jotka 
eivät vielä usko. 

 
• Jeesus, Pyhä Henki ja Jumalan palvelijat julistavat tässä 

maailmassa tätä Jeesuksen valtaherruutta. Jokaisella on 
oikeus vastaanottaa Jeesus ja hyljätä pimeys. Jokaisella 
on oikeus antautua Jeesukselle ja muuttua Hänen kaltai-
sekseen. Jeesus toteuttaa tämän muutoksen Pyhän Hen-
gen tulessa upottamisen kautta. 
 

• Jeesuksen ja Isän päämääränä tehdä kaikista kansoista 
Jeesuksen opetuslapsia. Pyhä Henki ja kirjoitukset opet-
tamalla heitä pitämään kaikki, mitä Jeesus on käskenyt 
omien opetuslastensa pitää. Jumalan valtakunnan kaikki 
resurssit toimivat tämän toteuttamiseksi yhteistyössä ih-
misten kanssa. 
 

• Pyhän Hengen tulessa upottamisessa Jeesus toteuttaa 
pelastetussa yliluonnollisen puhdistamisen ja sulauttami-
sen kohti Hänen muotoaan. Jeesus synnyttää pelastettui-
hin Jumalan pojan / tyttären minuuden, joka merkitsee 
elämää Jumalan valtakunnassa. 
 

• Lisääntyvän Pyhän Hengen voitelun kautta Jeesus saa li-
sääntyvästi muodon opetuslapsissa. Pyhä Henki varustaa 
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ja johtaa Hänen täydellisen suunnitelmansa toteuttami-
seen – aikakauden täydelliseen täyttymykseen asti. 
 

• Jeesus tulee antamaan saman varustuksen ja tehtävän 
jokaiselle, joka antautuu Hänen opetuslapsekseen ja tu-
lee Pyhän Hengen tulessa upotetuksi. 
 

Tämä on Jumalan valtakunnan ilmestymisen suunnitelma tässä 
aikakaudessa. Jeesuksen päämäärä on pelastaa sieluja, johtaa 
opetuslapseuteen, Pyhän Hengen lisääntyvään vastaanottami-
seen, demoneista ja traumoista vapautumiseen, sisäisen paran-
tumiseen, Jumalan pojan / tyttären minuuteen. Lopullisena pää-
määränä on elävän veden virran – eli parantavan voitelun – va-
pautuminen pelastetuissa. Tässä virrassa kuka tahansa parantu-
mista etsivä saa tulla Jeesuksen luokse ja vastaanottaa Häneltä 
parantumisen kaikkeen, mihin tarvitaan. 

 
Jeesuksen pelastustyön ydin on parantaa ihmisen särkynyt sy-
dän. Tämä tarkoittaa koko ihmisen elämän parantamista demo-
nisaation, traumaattisuuden, sairauksien, köyhyyden ja kirouk-
sien vallasta. Jeesuksesta virtaava Pyhän Hengen tuli karkottaa 
pimeyden ja vapauttaa sielun Jumalasta tulevaan elävän veden 
virtaan. 
 
Joh. 4:9-12: Niin Samarian nainen sanoi hänelle: "Kuinka sinä, joka olet juu-
talainen, pyydät juotavaa minulta, samarialaiselta naiselta?" Sillä juutalai-
set eivät seurustele samarialaisten kanssa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: 
"Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: 'Anna 
minulle juoda', niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää 
vettä."  
 
Tiedätkö sinä, että Jumalan lahja sinullekin Jeesuksessa on ka-
toamaton elämä Hänen kirkkaudessaan? Tiedätkö, että Jeesus 
on Jumalan Poika ja Hänellä on valta antaa tämä lahja sinullekin, 
kun otat Hänet vastaan? Tiedätkö, että Jeesuksella on valta joh-
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taa sinutkin elävän veden virtaan, joka tekee sinut täysin ter-
veeksi? Tiedätkö, että sinun tarvitsee vain anoa tätä Jeesukselta 
ja antautua Hänelle ja ottaa hänet ja Hänen lahjansa vastaan? 
 
Joh. 4:13-14: Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tästä ve-
destä, janoaa jälleen, mutta joka juo siitä vedestä, jota minä hänelle annan, 
se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä tulen hänelle antamaan, tulee 
olemaan hänessä sen veden lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään".  
 
Jeesus erottaa itse veden siitä lähteestä, josta vesi otetaan. 
Lähde on koko veden olemus, mutta me juomme siitä vain osan. 
Elävän veden täydellinen määrä ja olemus on Isässä, ja me 
saamme juoda siitä niin paljon kuin janoamme.  
 
Elävän veden olemus on lisääntyvä ja muuttuva. Jokaisessa Py-
hän Hengen kosketuksessa on Jeesuksen tulen puhdistava ja su-
lauttava kosketus sekä elävän veden parantava ja uudistava kos-
ketus. Ensin me kykenemme juomaan pienen määrän, joka pa-
rantaa meitä ja johtaa suurempaan janoon. Lopulta Pyhän Hen-
gen tuli sulauttaa meidät Jeesuksen yhteyteen ja Jeesuksesta 
meissä tulee elävän veden lähde. 
 
Pyhässä Hengessä ja elävässä vedessä on jatkuvasti lisääntyvä, 
muuttuva ja vahvistuva olemus. Mitä enemmän Jeesuksen 
muoto valtaa sinua, sitä enemmän sinusta virtaa elävän veden 
virrat. 
 
Joh. 4:21-24: Jeesus sanoi hänelle: "Vaimo, usko minua! Tulee aika, jolloin 
ette suudellen kumartuen palvo Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa. Te 
palvotte suudellen kumartuen sitä, mitä ette tunne; me palvomme suudel-
len kumartuen sitä, minkä me tunnemme. Sillä pelastus on juutalaisista. 
Mutta tulee aika ja on jo, jolloin todellisen palvojat suudellen kumartuen 
palvovat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia palvojia myös Isä 
tahtoo. Jumala on Henki; ja jotka häntä palvovat suudellen kumartuen, nii-
den tulee palvoa suudellen kumartuen hengessä ja totuudessa."  
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Jeesus paljastaa samarialaiselle naiselle Jumalan valtakunnan sy-
vimmän todellisuuden, jota monien uuden liiton uskovienkin on 
vaikea sisäistää. Elävän veden virta tulee Jumalasta, joka on 
henki. Jumala tulee muuttamaan synnin orjan elämää tuovaksi 
hengeksi Hänen yhteydessään. 
 
1. Kor. 15:45-47: Niin on myös kirjoitettu: "Ensimmäisestä ihmisestä, Aada-
mista, tuli elävä sielu"; viimeisestä Aadamista tuli elämää tuova henki. 
Mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan se, mikä on sielul-
lista, on ensimmäinen; sitten on se, mikä on hengellistä.  Ensimmäinen ih-
minen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta.  

 
Jeesuksen muotoon muuttuminen on ovi, jonka kautta me tu-
lemme Isän kirkkauden yhteyteen. Pyhä Henki toteuttaa tätä 
suunnitelmaa jokaisen ihmisen kohdalla – niin paljon kuin kukin 
ihminen antautuu Jeesukselle. Elävän veden eli parantamisen 
voitelun jano johtaa meidät uudestaan ja uudestaan Jeesuksen 
luokse. Jeesuksen kohtaaminen vapauttaa, puhdistaa ja uudistaa 
meitä, kunnes elävän veden virrat (parantamisen voitelu) vapau-
tuvat meidän elämässämme: 

 
Joh. 7:37-39: Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja 
huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka 
uskoo minuun, niin kuin kirjoitukset sanovat, hänen sisimmästään on, voi-
makkaasti ryöppyävä elävän veden virrat." Mutta sen hän sanoi liittyen 
Henkeen, joka niiden piti vastaanottaman, jotka uskoivat häneen; sillä 
Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.  
 
Vanhan liiton profeetta Hesekiel näki valtavia Jumalan näkyjä, 
jotka ulottuivat uuden liiton elämään asti. Hän näki kuinka Ju-
mala muuttaa ihmisten sydämet Pyhän Hengen vuodatuksen 
kautta. Hän näki Jumalan valtakunnan totuuden julistamisen, 
siitä seuraavan uudestisyntymisen, sisäisen parantumisen, Jee-
sukselle antautumisen sekä siitä seuraavan uuden elämän Juma-
lan valtakunnassa. 
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Hes. 36:25-27: Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä (=PUH-
DASTA JUMALAN VALTAKUNNAN TOTUUTTA), niin että te puhdistutte; kai-
kista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdis-
tan.  Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan tei-
dän sisimpäänne (=UUDESTISYNTYMINEN). Minä poistan teidän ruumiis-
tanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen (=SISÄINEN PARANTUMI-
NEN). Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vael-
latte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne 
(=JUMALAN VALTAKUNNAN ELÄMÄ).  
 
Hesekiel näki Jumalasta virtaavan elävän veden valtavan voiman, 
joka muuttaa koko maailman. Tämä on Jumalan valtaistuimen 
näköala ja me saamme olla toteuttamassa tätä suunnitelmaa 
juuri nyt. Kun Pyhän Hengen ja tulen virta vapautuu yksilöihin ja 
kansakuntiin, syntyy täyttymyksen ajan herätys. kaikki, mitä virta 
koskettaa, tulee eläväksi. Tätä tarkoitusta varten Jeesus kutsuu 
sinuakin. Olet kutsuttu toteuttamaan maailmanhistorian suu-
rinta suunnitelmaa tässä ja nyt oman elämäsi kautta. 
 
Hes. 47:8-11: Ja hän sanoi minulle: "Nämä vedet juoksevat itäiselle alueelle, 
virtaavat alas Aromaahan ja tulevat mereen; niiden jouduttua mereen vesi 
siinä paranee. Ja kaikki elolliset, kaikki, jotka liikkuvat, virkoavat elämään 
kaikkialla, mihin tämä kaksoisvirta tulee. Ja kaloja on oleva hyvin paljon; 
sillä kun nämä vedet sinne tulevat ja vesi paranee, niin kaikki virkoaa elä-
mään, minne vain virta tulee. Ja kalastajia seisoo sen rannalla. Een-Gedistä 
Een-Eglaimiin asti se on oleva yhtä verkkoapajaa. Siinä on kaikenlaisia ka-
loja, aivan kuin suuren meren kaloja, hyvin paljon. Sen rämeet ja lätäköt 
eivät parane: ne jätetään suolan valtaan.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
3. Katoamattoman elämän kosketus 
 
Elävän veden virta on Jumalan katoamattoman elämän kosketus. 
Se on parantamisen voitelu, joka tulee Jeesuksen ja Pyhän Hen-
gen kautta. Elävän veden virrassa Jumalan elämä hallitsee hen-
keäsi, sieluasi ja ruumistasi. Sinun ajatuksesi, tunteesi, mieliku-
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vasi, unelmasi, suunnitelmasi ja tahtosi ovat täynnä Jumalan elä-
mää. Mitään Jumalasta erossa elämisen pimeyttä tai kuolemaa 
ei ole, vaan evankeliumin salaisuus on toteutunut sinussa. 
 
Elävän veden virrassa toteutuu Jeesuksen pelastava, parantava, 
vapauttava ja uutta luova todellisuus. Siinä sinua hallitsee Juma-
lan Isän rakkaus, Pyhän Hengen ilmestystieto, Jumalan usko ja 

Jeesuksen auktoriteetti. Tähän 
virtaan voi vain antautua. Siinä 
ei voi suorittaa mitään, koska 
sen vaikutus tulee Jumalasta. 
Jeesus itse koskettaa ja tekee 
sen, minkä Hän tarkoittaa.  
 
Sinä annat Jeesuksen tulla auk-
toriteettina ja voimana hen-
keesi, sieluusi, fyysiseen ruumii-
seesi ja kaikille elämäsi alueille. 

Tämä suunnitelma on yliluonnollinen ja siksi sinäkin tarvitset sii-
hen yliluonnollisen avun, joka on Pyhä Henki ja Hänen tulessaan 
upottaminen, puhdistaminen ja uudeksi luominen. 
 
Elävän veden virta alkaa Pyhän Hengen inspiraation vastaanot-
tamisesta ja sisäisestä todistuksesta. Henkesi saa ensin koske-
tuksen elävän veden virtaan. Sinä saat ilmestystä ja Pyhän Hen-
gen voimaa nähdä Jumalan valtakuntaan. Sisäinen ihmisesi alkaa 
käsittää Jumalasta tulevan katoamattoman elämän kosketusta. 
 
Kun kiinnität mielesi Pyhän Hengen vaikuttamaan sisäiseen to-
distukseen tai ilmestykseen, sinä tunnet Pyhän Hengen sähkövir-
taa, Isän rakkauden voitelua tai muuta hengen todistusta. Tämä 
todistaa sinulle, että olet kytkeytynyt Jeesukseen ja Hänen suun-
nitelmaansa. Sinä voit profetoida, selittää kieliä, opettaa, julistaa 
ja anoa Pyhän Hengen voitelussa. Sinä saat tuntea itse ja nähdä 

Elävän veden virrassa ei ole 
lihallisuuden, demonisaa-
tion, uskonnollisuuden, epä-
uskon tai kompromissielä-
män sekoitusta. Se on puh-
das Jumalan elämän virta. 
Pyhän Hengen tulessa upot-
taminen sinä sulaudut Jee-
sukseen ja Hänestä virtaa-
vaan elävän veden virtaan. 
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Pyhän Hengen voiman vaikuttavan muita ihmisiä. Olet kosketta-
massa elävän veden virtaa. Mutta suurempi virta on valmistettu 
sinulle. 

 
Pyhän Hengen tulessa upottamisessa Jeesus johtaa sinut syvälli-
sen vapautumiseen, puhdistumiseen, eheytymiseen ja lisäänty-
vään elävän veden virtaan. Sinä alat tuntea yhä voimakkaampaa  
Pyhän Hengen läpivirtausta hengessäsi, sielussasi ja kehossasi. 

Tämä nouseva virta johtaa sinua 
yhä puhtaampaan, yksinkertai-
sempaan ja voimakkaampaan 
julistamiseen ja palvelemiseen. 
Ihmiset tunnistavat sinussa yhä 
selvemmin, kuinka Jeesus on si-
nussa ja sinä olet Hänessä. 
 
Pyhän Hengen tulessa sielusi, 
mielesi, ajatusmaailmasi ja elä-
mäsi puhdistuvat ”kuolleista te-
oista”. Sinä tunnet ja koet 

kuinka Jumalan voima valtaa si-
nua ja alkaa virrata sinun kauttasi. Tämä virta voi virrata suoraan 
sanojesi kautta, jotka tulevat niin ”painaviksi”, että sinun voi olla 
vaikea puhua ulos niitä. Pyhän Hengen pilvi on ylläsi ja laskeutuu 
ihmisten elämään, joita palvelet. 

 
Elävän veden virrassa sinä et voi puhua epäuskoa, pelkoa, sai-
rautta tai mitään kuolemaa. Sinä puhut ainoastaan Jeesuksen 
täydellistä valtaherruutta, pelastavaa, parantavaa, vapauttavaa 
ja uutta luovaa todellisuutta. Jumalan Isän rakkaus, Pyhän Hen-
gen ilmestystieto ja Jumalan usko hallitsevat sinua. 

 
Elävän veden virtaan astumisen jälkeen sinä et voi palata epäus-
koiseen sairauden ja kuoleman / demonisaation hallitsemaan 
elämään. Jos palaat epäuskoiseen ajatteluun, se on sinulle yhtä 

Elävän veden virta ottaa 
haltuunsa elämäsi. Silloin si-
nun henkesi voima ylittää 
sielusi luonnollisen ajatte-
lun ja voitelu hallitsee sinua. 
Sinä olet ikään kuin put-
kessa, jossa sinun on julis-
tettava sitä, mitä Pyhä 
Henki antaa. Sinun on toi-
mittava niin kuin Pyhä 
Henki johtaa sinua toimi-
maan. 
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ahdistavaa kuin jos luopuisit Jeesuksesta. Jeesus on kytkenyt si-
nut pysyvästi Hänen kirkkautensa suunnitelmaan. Tämä on elä-
mäsi peruuttamaton muutos ja pelastus. Jeesus tulee johtamaan 

sinua yhä intensiivisemmin. Sinun 
oma liikkumavarasi vähenee ja 
loppuu kokonaan tempauksen 
lähestyessä 

 
Pyhän Hengen tuli kytkee sinut 
Jeesuksen auktoriteettiin ja sinä 
suuntaudut vain Häneen. Jee-
suksen kirkkauteen liittyminen 
vapauttaa sinut ihmisriippuvuu-
desta ja kaikesta tämän maail-

man ruhtinaan orjuudesta. Pyhä Henki kasvattaa sinua kohti Jee-
suksen Voidellun kuuliaisuutta ja antautumista Isän yhteyteen. 
Sinä omistat tämän suunnitelman ja tulet julistamaan sitä muille. 
Kun sinä julistat ja palvelet tämän mukaan, Pyhän Hengen tuli on 
vahvistava kaiken voimallaan, ihmeillä ja tunnusteoilla. 
 
Ap.t. 5:14-16: Ja yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat Herraan, sekä 
miehiä että naisia suuret joukot. Kannettiinpa sairaita kaduillekin ja pantiin 
vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa edes hänessä ja hänen yllään 
oleva säteilevä hehku sattuisi johonkuhun heistä. Myöskin kaupungeista Je-
rusalemin ympäriltä tuli paljon kansaa, ja he toivat sairaita ja saastaisten 
henkien vaivaamia, ja ne kaikki tulivat parannetuiksi.  
 
Vanha Pietari ei kyennyt antautumaan Pyhän Hengen tuleen eikä 
Jumalan kirkkauden yhteyteen. Elävän veden virta ei voinut vir-
rata häneen eikä hänestä ulos. Vanha Pietari olisi ollut ihmisten 
orja eikä olisi suostunut tekemään sellaista, joka johtaisi vainon 
kohteeksi ja vangitsemisen uhkaan. Hän ei olisi luottanut Juma-
lan apuun, suojelukseen ja yliluonnolliseen vapautumiseen. 
Vanha Pietari olisi ongelmia kohdatessaan mennyt kiireesti pii-
loon, ettei vangita uudestaan. Mutta Pyhä Henki vei hänet sellai-
siin tilanteisiin, joihin hän itse ei olisi tahtonut ja suojeli hänet. 

Pyhä Henki johtaa sinut elä-
vän veden kosketukseen 
aina kun olet palvelemassa. 
Silloin sinä elät Jeesuksesta 
tulevan parantavan voite-
lun todellisuudessa. Pyhän 
Hengen sisäinen todistus in-
spiroi sinua niin, että se 
ohittaa sinun luonnollisen 
ajattelusi. 
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Ap.t. 5:17-21: Silloin nousi ylimmäinen pappi ja kaikki, jotka olivat hänen 
puolellansa, saddukeusten lahko, ja he tulivat kiihkoa täyteen ja kävivät kä-
siksi apostoleihin ja panivat heidät yleiseen vankihuoneeseen. Mutta yöllä 
avasi Herran enkeli vankilan ovet ja vei heidät ulos ja sanoi: "Menkää ja as-
tukaa esiin ja puhukaa pyhäkössä kansalle kaikki tämän elämän sanat". Sen 
kuultuansa he menivät päivän koittaessa pyhäkköön ja opettivat. Niin saa-
pui ylimmäinen pappi ja ne, jotka olivat hänen puolellansa, ja he kutsuivat 
koolle neuvoston ja israelilaisten vanhinten kokouksen; ja he lähettivät 
noutamaan heitä vankilasta. 
 
Elävän veden virrassa palveleminen tarkoittaa ehdotonta kuu-
liaisuutta sille, mitä Pyhä Henki sanoo. Se on paras turvallisuu-
den tae. Ihminen voi järjessään maksimoida turvallisuutensa. 
Mutta yhtäkkiä olosuhteet voivat muuttua äkillisesti tosi vaaral-
lisiksi. Pyhä Henki tietää, mitä tuleman pitää. Siksi Pyhän Hengen 
voitelussa on paras turva ja suoja, vaikka luonnollinen mieli ei 
sitä käsitä. 
 
Ap.t. 5:27-33: Ja he toivat heidät ja asettivat neuvoston eteen. Ja ylimmäi-
nen pappi kuulusteli heitä ja sanoi: "Me olemme kieltämällä kieltäneet teitä 
opettamasta tähän nimeen; ja katso, te olette täyttäneet Jerusalemin ope-
tuksellanne ja tahdotte saattaa meidän päällemme tuon miehen veren". 
Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat: "Enemmän tulee to-
tella Jumalaa kuin ihmisiä.  Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuk-
sen, jonka te ripustitte puuhun ja surmasitte.  Hänet on Jumala oikealla kä-
dellänsä korottanut Päämieheksi ja Vapahtajaksi, antamaan Israelille pa-
rannusta ja syntien anteeksiantamusta. Ja me olemme kaiken tämän todis-
tajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tot-
televat." Kun he sen kuulivat, viilsi se heidän sydäntänsä, ja he tahtoivat 
tappaa heidät. 
 
Papit ja suuren neuvoston jäsenet elivät suuressa valheessa. He 
luulivat, että Jeesuksen surmaaminen johti heidät syyllisyyteen 
ja rangaistukseen. Syyttäjä puhui heidän sisimmässään. He halu-
sivat unohtaa ikävän asian. He eivät tiedostaneet, että jos he oli-
sivat ottaneet jeesuksen vastaan, Hänen verensä olisi puhdista-
nut ja vapauttanut heidät! 
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Pyhä Henki johti Pietarin kohtaamaan kuoleman uhkan. Kun 
vanha Pietari oli jo kuollut, kuoleman uhka oli tehoton. Pyhän 
Hengen voitelu suojeli apostolit. Pyhä Henki vaikutti niin, että ar-
vostettu lainopettaja Gamaliel sai neuvoston luopumaan apos-
tolien surmaamishankkeesta:  
 
Ap.t. 5:38-42: Ja nyt minä sanon teille: pysykää erillänne näistä miehistä ja 
antakaa heidän olla; sillä jos tämä hanke eli tämä teko on ihmisistä, niin se 
tyhjään raukeaa; mutta jos se on Jumalasta, niin te ette voi heitä kukistaa. 
Varokaa, ettei teitä ehkä havaittaisi sotiviksi itse Jumalaa vastaan." Niin he 
noudattivat hänen neuvoansa. Ja he kutsuivat apostolit sisään ja pieksätti-
vät heitä ja kielsivät heitä puhumasta Jeesuksen nimeen ja päästivät heidät 
menemään. Niin he lähtivät pois neuvostosta iloissaan siitä, että olivat kat-
sotut arvollisiksi kärsimään häväistystä Jeesuksen nimen tähden. Eivätkä he 
lakanneet, vaan opettivat joka päivä pyhäkössä ja kodeissa ja julistivat 
evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
4. Pyhä Henki johtaa sinua ja varustaa sinut 
 
Jeesus on määrännyt sinut parantumaan ja palvelemaan paran-
tumisen voitelussa. Sitä varten Hän on antanut sinullekin Pyhän 
Hengen tulessa upottamisen lupauksen. Pyhä Henki on Jumalan 
läsnäolo, voima, ilmestystieto ja katoamattoman elämän virta si-
nussa ja sinun kauttasi kaikille, joita palvelet. Pyhä Henki kirkas-
taa Jeesuksen sinulle ja sinusta. Pyhän Hengen voitelussa sinusta 
nousee luonnostaan parantamisen halu ja parantamisen voitelu. 
 
Joh. 14:15-16: Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja 
minä olen keskusteleva Isän kanssa ja kysyvä Häneltä (erotao), ja hän antaa 
teille toisen (allos) Puolustajan (parakletos) olemaan teidän kanssanne ian-
kaikkisesti… 
 
Uudestisyntymisen jälkeen Pyhä Henki tulee olemaan pelaste-
tussa ikuisesti ja johtamaan Jeesuksen auktoriteettiin, Hänen 
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muotoonsa ja palvelutehtäväänsä. Perinteinen käännös ei anna 
oikeaa kuvaa siitä, mitä Jeesus sanoi tässä. 
  
Sana ”erotao” tarkoittaa ”keskustella, kuulustella, kysyä, etsiä 
vastausta”. Keskustelun tuloksena Isä antoi Pyhän Hengen ole-
maan ”parakleitos” eli ”vierelle kutsuttu asianajaja ja valmen-
taja” opetuslapsille. Hän tulee Jeesuksen Voidellun tilalle, koska 
Jeesus on nyt Isän valtaistuimella Taivaassa. Hän on ”allos” eli 
”toinen samanlainen, mutta erilainen”. Jeesus palveli Voideltuna 
Pyhässä Hengessä ja Hän määräsi pelastetuille saman voitelun 
mahdollisuuden. 
 
Kuolleista herättämisen jälkeen Isä kohotti Jeesuksen ylös Tai-
vaaseen, korotti Jumalan Pojan asemaan ja keskusteli Jeesuksen 
kanssa. Jeesus toi todistuksen täydestä lunastustyöstä Isän 
eteen. Hän keskusteli Isän kanssa ja Isä käynnisti pelastussuun-
nitelman seuraavan vaiheen eli Pyhän Hengen vuodattamisen. 
Isä lähetti Jeesuksen kautta Pyhän Hengen, jonka jokainen Jee-
suksen vastaanottava ihminen tulee saamaan pelastuksensa si-
nettinä ja kanavana Isän yhteyteen. 
 
Joh. 16:7: Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä 
menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; 
mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän.  
 
Pyhä Henki sinussa on enemmän kuin Jeesus Voideltuna ja ihmi-
sen muodossa oli opetuslapsille. Pyhä Henki liittää sinut Juma-
laan Isään ja Hänen kaikkivaltiuteensa. Pyhä Henki on sinussa, 
puhuu ja vaikuttaa sinussa koko ajan. Hän vahvistaa, varustaa ja 
inspiroi sinua jatkuvasti. Sinä saat kuulla Hänen äänensä jatku-
vasti. Pyhä Henki vahvistaa ja kasvattaa sinun henkeäsi. Hän va-
pauttaa ja puhdistaa sieluasi yhä herkempään yhteyteen Jeesuk-
sen ja Isän kanssa.  Pyhä Henki on täydellinen apusi, neuvosi, vii-
sautesi, voimasi ja auktoriteettisi lähde.  
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Uskon elämäsi tärkein tavoite on, että myös sielusi tulee tie-
toiseksi Pyhän Hengen läsnäolosta ja vaikutuksesta sinussa ja si-
nun kauttasi. Sitä varten sinä tarvitset sielun vapauttamisen ja 
puhdistamisen demonisaatiosta, traumaattisuudesta ja muusta 
pimeyden kuormasta. 
 
Pyhä Henki on meissä samalla tavalla Isän kirkkauden yhteyden 
ja katoamattoman elämän lähde, kuin Hän oli Jeesukselle. Tä-
män lisäksi Pyhä Henki on nyt meidän henkilökohtainen puolus-
tajamme, asianajajamme, lohduttajamme, kasvattajamme ja 
valmentajamme Jeesuksen pelastuksen omistamisessa ja pimey-
den voittamisessa.  
 
Joh. 14:16-17. …totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan (lam-
bano), koska se ei tarkastele, tutki, erota intensiivisesti häntä (teoreo) eikä 
tunne, koe, sulaudu häneen intiimillä tavalla (gnosko); mutta te tunnette, 
koette ja sulaudutte häneen intiimillä tavalla (gnosko), sillä hän pysyy tei-
dän kanssanne ja on oleva teidän sisimmässänne. 
 
Pyhä Henki on ”totuuden Henki”, koska Hän tulee suoraan Isän 
sydämestä. Hän ilmoittaa, manifestoi ja toteuttaa meissä Jeesuk-
sen pelastussuunnitelman. Hän ilmaisee ja opettaa meille Jee-
suksen ja Isän persoonan. Tulessa upottamisessa Hän sulauttaa 
meitä Jeesukseen ja Isään yhä lisää.  
 
Pyhän Hengen ja tulen vuodatus tekee sinusta Jeesuksen Voidel-
lun kaltaisen uuden luomuksen, jotta kykenet toimimaan yhteis-
työssä Jumalan kanssa ja tuomaan ilmi Hänen valtakuntaansa. 
Pyhä Henki on sinun täydellinen varustuksesi elämääsi ja palve-
lutyötäsi varten. Sinun tarvitsee vain antautua Pyhän Hengen tu-
lessa upottamiseen… 
 
Joh. 14:18. En minä ole jättämässä teitä orvoiksi; minä olen tuleva jatkuvasti 
teitä kohti saavuttaakseni teidät yhä täydellisemmin (eperkomai).  
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Jeesus tulee sinua kohti Pyhässä Hengessä. Hän haluaa saavuttaa 
sinut yhä täydellisemmin. Pyhä Henki haluaa vallata ja täyttää 
henkesi ja sielusi sekä ruumiisi kirkkaudellaan. Pyhä Henki on val-
mistautunut täyttämään sinua niin paljon kirkkaudellaan, että 
Jeesus voi kutsua sinut luokseen tempauksessa – ilman että näet 
luonnollista kuolemaa. Tämä on täyttymyksen ajan seurakunnan 
korkein päämäärä. 
 
Ef. 3:14-21: Sen tähden minä notkistan polveni Isän edessä, josta kaikki, 
millä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä, jotta Hän kirkkautensa 
runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisen puolesta voimalla 
vahvistua Henkensä kautta, niin että Kristus uskon kautta asuisi sydämis-
sänne, ollaksenne rakkauteen juurtuneita ja perustuneita, jotta kaikkien py-
hien kanssa voisitte käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on,  
ja tuntea Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tuli-
sitte täyteen kaikkea Jumalan täyteyttä. Mutta hänelle, joka voi tehdä 
enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ym-
märrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seu-
rakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja 
iankaikkisesti! Amen. 
 
Kun olet päässyt Pyhän Hengen sisäisesti hallitsemaan tilaan niin 

sinä ajattelet, puhut ja toimit 
toisin kuin luonnollisessa epä-
varmassa minuudessasi. Sisim-
pääsi hallitsee uudestisyntymi-
sen todellisuus niin horjumatto-
mana, että pystyt vakuuttamaan 
epäuskoisetkin Jeesuksen todel-
lisuudesta sinussa. Sinä elät 
luonnollisella ja vapaalla tavalla 
Jumalan pojan minuutta Jeesuk-
sen kanssa. Olet vapaa epäus-
kosta, syntisestä minuudesta ja 
tämän maailman orjuudesta. 

Olet kiinnitetty Jeesuksesta tulevaan kirkkauteen elämäsi kaikilla 
alueilla. 

Pyhä Henki on kaiken Juma-
lan valtakunnan elämän 
käynnistävä ja toteuttava 
voima sinussa. Pyhästä Hen-
gestä tulee sinun sielusi 
kumppani, puolustaja, neu-
vonantaja, voiman, rakkau-
den, anteeksiantamuksen, 
ilmestyksen, viisauden ja Ju-
malan uskon lähde. Henkesi 
ja sielusi suuntautuvat ja 
herkistyvät Pyhän Hengen 
vaikutukselle.  
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Syväkiintymyssuhteessa sinä elät kaiken elämässäsi Pyhän Hen-
gen ja Jeesuksen kautta. Sinä olet menettänyt orvon ja ahdiste-
tun minuuden ja olet saavuttanut elämän Jumalan valtakun-
nassa jo tässä maailman ajassa. Pyhä Henki on tullut sinulle kai-
ken Jeesuksen ja Isän kirkkauden välittäjäksi. Sinä tunnet jatku-
vaa Pyhän Hengen ihmeellistä kutsua ja valmistavaa työtä Jee-
suksen suuremman ilmestymisen toteutumiseksi. Et halua elää 
hetkeäkään ilman kokemuksellista Pyhän Hengen läsnäoloa ja 
vaikutusta. 
 
Koska sinä olet oppinut tuntemaan Pyhän Hengen hyvyyden, iha-
nuuden ja valtavat resurssit elämässäsi, sinä janoat Hänen tu-
lensa kosketusta yhä lisää. Silloin Jumalan kirkkaus valtaa sinua 
yhä enemmän ennakoimattomalla ja häkellyttävällä tavalla.  
 
Joh. 16:13-15: Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät 
kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan 
minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. 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.  
 
Jatkuva ja syvenevä Pyhän Hengen voiteluun kytkeytyminen on 
luonnollinen ja normaali / jatkuva elämäntapasi. Jumalan kirk-
kaus sulauttaa sinua yhä lisää Hänen ihanuuteensa. Sinun hen-
kesi on kasvanut johtamaan elämääsi sielun voimien ylitse. Sisäi-
nen ihmisesi on luonnostaan sulautunut ja suuntautunut Jeesuk-
seen. Sinä kiinnität katseesi Jeesukseen ja siihen, mikä on yl-
häällä, etkä siihen mikä on maailmassa. 
 
Pyhän Hengen tuli johtaa sinut anomaan, etsimään ja kolkutta-
maan parantavaa voitelua: 
 

• Sinä janoat Jumalan Isän rakkautta, Pyhän Hengen ilmes-
tystietoa, Jumalan uskoa, Jeesuksen minuutta ja Hänen 
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auktoriteettiinsa sulautumista, Jumalan valtaherruuden 
julistamisen ilmestystä, uskoa ja voimaa. 

 
• Sinä janoat Pyhän Hengen ja tulen äärimmäisen tarttuvaa 

voitelua. Haluat elää niin voimakkaassa Pyhän Hengen 
tulen kosketuksessa, että tuli leviää sinusta ulospäin. 

 
• Sinä janoat ilmestyksen henkeen ja Jumalan maailmaan 

siirtymistä. Tavoittelet esteetöntä kykyä "käydä sisälle ja 
käydä ulos". Sinä haluat tuoda tähän maailmaan ilmi Jee-
suksen vielä meille tuntematonta rakkautta, voimaa, 
kirkkautta ja suunnitelmia. 

 
• Sinä haluat kohdata Jeesuksen "kasvoista kasvoihin". 

Sinä haluat tulla voidelluksi kyyhkysjoukkoon, jossa tulet 
täyttymyksen ajan herätyksen edellä kävijäksi. 

 
Sinun janosi johtaa sinut omistamaan kaiken, mitä olet janonnut. 
Jeesus on valmistanut sen sinulle. Koska olet parantunut särky-
neen sydämen traumasta, sinulla on yliluonnollinen päättäväi-
syys, usko ja voima etsiä uutta Jeesuksen kohtaamista. Olet Py-
hän Hengen tulen imussa, joka tempaa sinut yhä syvemmälle ja 
korkeammalle Jumalan valtakunnan ilmestymisiin. 
 
Parantavan voitelun päämäärä sinussa on Jeesukseen sulautumi-
nen. Evankeliumin salaisuus on ilmestynyt sinussa: 
 

• Henkesi ja sielusi ovat avautuneet janoamaan Jeesuksen 
kirkkautta Pyhässä Hengessä ja tulessa yötä päivää. Muut 
päämäärät ovat himmenneet. Jeesuksen tuli loistaa yhä 
kirkkaammin sinun henkeesi. 
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• Hengessäsi ja sielussasi tapahtuu jatkuva ja nopea uusi 
luomistyö. Vanha elämäsi katoaa ja sinä pukeudut uu-
teen elämään Pyhän Hengen tulessa. Kaikki entinen on 
mennyt ja uusi tulee tilalle kiihtyvää vauhtia 

 
• Sinä siirryt Jeesuksen rakkauden, kirkkauden ja tulen hal-

litsemaan valtakuntaan. Sisäisessä ihmisessäsi tapahtuu 
peruuttamaton muutos. Et näe itseäsi enää luonnollisen 
/ orvon minuuden kautta. Sinä näet itsesi Jeesuksen kirk-
kauteen liitettynä Jumalan rakastettuna poikana. 

 
• Pyhän Hengen tuli on sinussa niin voimakkaasti, ettet voi 

etkä halua hallita elämääsi sielusi / järkeilysi voimilla 
enää. Olet Pyhän Hengen jatkuvassa yliluonnollisessa vir-
rassa ja johdatuksessa. 

 
• Sinä siirryt elämäntapaan, jota sielusi ei enää ymmärrä 

eikä haluakaan ymmärtää. Sinua johtaa Isän rakkaus, Py-
hän Hengen ilmestystieto Jumalan uskossa. Jeesuksen 
tuli palaa sinussa ja on ottanut sinut valtaansa! 

 
Jeesuksella on sinulle tärkeä ja suuri palvelutyö. Pyhän Hengen 
voitelun kautta Hän varustaa sinut tehtävääsi. Ensimmäinen teh-
täväsi on muuttua Jeesuksen Voidellun kaltaiseksi ja toinen teh-
tävä on palvella Jeesuksen kanssa tässä maailmassa. Nämä teh-
tävät toteutuvat rinnakkain. Jeesuksen muotoon muuttumisen 
kautta sinun voitelusi ja tehtäväsi kasvavat.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
5. Jo tässä maailmassa ja tässä ajassa! 
 
Sinulla on nyt täydellinen lunastus ja täydellinen Pyhän Hengen 
ja tulen lupaus. Jeesus ilmestyy sinussa Pyhän Hengen voitelun 
kautta. Sinä olet Hänen julistajansa ja palvelijansa. Sinä julistat 
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pelastusta ja Jeesuksen vastaanottamista. Jeesus uudestisynnyt-
tää ja pelastaa ihmiset. Sinä julistat Pyhällä Hengellä täyttymistä, 
vapautumista ja sisäistä parantumista.  
 
Jeesus täyttää Pyhällä Hengellä, vapauttaa ja puhdistaa ihmiset. 
Sinä julistat sairaitten parantumista ja pimeyden valtojen kukis-
tamista. Jeesus parantaa sairaat ja vapauttaa pimeyden valloista. 
Sinä toteutat kaikkea tätä yhdistäen oman uskosi Jeesuksen us-
koon. Sinä uskot niin kuin Jeesus uskoo. Silloin Jeesus toimii Py-
hän Hengen kautta niin kuin sinä uskot Hänen kanssaan. 
 
Joh. 14:11-14: Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; 
mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden. Totisesti, totisesti minä sa-
non teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä 
teen ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän 
tykö, ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni – Pyhän Hengen inspiraa-
tiossa – sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. Jos te anotte minulta 
jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. 
 
Jeesuksen muotoon muuttuminen johtaa sinut omistamaan täy-
dellisen parantumisen, koska parantumisen vastaanottamista 

estävät pimeyden voimat poistu-
vat elämästäsi. Sairauksia ai-
heuttaneet sukukiroukset, de-
monisaatio, traumat ja muut 
myrkyt poistuvat, kun Pyhä 
Henki täyttää sinut. Sinun hen-
kesi, sielusi, ruumiisi ja koko elä-
mäsi paranee, vapautuu ja saa 
varustuksen Jumalan valtakun-
nan elämään ja palvelutyöhön. 
 

Pyhän Hengen voimassa Jumalan 
Isän rakkaus peittää sinut, ilmestystieto johtaa sinua ja sinä elät 
ja palvelet kytkeytyneenä Jumalan uskoon. Pyhän Hengen voite-
lussa sinä sulaudut Jeesuksen auktoriteettiin ja palvelutyöhön. 

Pyhän Hengen tulessa upot-
tamisessa sinä saavutat yli-
luonnollisen syväkiintymys-
suhteen Jeesuksen kanssa ja 
sulaudut Hänen yliluonnolli-
seen auktoriteettiinsa Py-
hässä Hengessä. Tämä on 
sinun oikea ja Isän tarkoit-
tama yhteytesi ja asemasi 
Jumalan poikana / tyttä-
renä. 
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Jumalan Isän katoamaton elämä virtaa sinuun ja sinun kauttasi 
ihmisiin, joita sinä palvelet. Sinä elät Jumalan valtaistuimen nä-
köalassa ja auktoriteetissa. Sinä hallitset Jeesuksen kautta ja Jee-
suksen kanssa demonisaation, fyysisten sairauksien ja muiden al-
keisvoimien ylitse. 
 
Ef. 2:4-7: …mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa 
tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuol-
leet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa - armosta te olette pelastetut - 
ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut 
meidät istumaan kuninkaina ja hallitsemaan kanssaan (sungkatizo) taivaal-
listen joukossa Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailman-
aikoina mielisuosionsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä koh-
taan Kristuksessa Jeesuksessa.  
 
Kreikan kielen sana ”sungkatizo” tarkoittaa ”antaa tai ottaa is-
tuin jonkun seurassa, asettaa istumaan yhdessä”. Jumala Isä on 
rakastavan mielisuosionsa ylenpalttisessa runsaudessa määrän-
nyt jokaisen Jeesuksessa pelastetun hallitsemaan taivaallisten 
joukossa. Tämä asema ja suunnitelma tulee ihmiseen uudesti-
syntymisessä. Hengellisen kasvun, Jumalan valtakunnan ilmes-
tyksen lisääntymisen ja Pyhän Hengen tulessa upottamisen 
myötä Jumalan suunnitelma kasvaa ja toteutuu pelastetun elä-
mässä.  
 
Me emme saa siirtää Jeesuksen valmistamaa suunnitelmaa Ju-
malan valtaherruudesta maan päällä ”tuon puoleiseen”. Juma-
lan valtakuntahan on aina ollut täydellinen Taivaassa. Ei sitä var-
ten tarvita Jeesuksen lunastustyötä. Mutta Isä on asettanut sie-
lujen lisääntymisen tapahtumaan tässä maailmassa ja sitä var-
ten Jumalan valtaherruuden täytyy tulla ilmi myös tässä maail-
massa elävien ihmisten elämässä. Tätä suurta tehtävää varten 
Isä on asettanut sinutkin hallitsemaan Jumalan Pojan kanssa Isän 
valtaistuimella.  
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Parantavassa voitelussa palveleminen tarkoittaa ”hallita kunin-
kaana elämässä Jeesuksen kanssa”. Jumala Isä on asettanut si-
nutkin istumaan Jeesuksen kanssa Hänen valtaistuimelleen ja 
hallitsemaan kuninkaana Jeesuksen kanssa. Sinun valtaistuimesi 
on parantava voitelu Jeesuksen yhteydessä. Parantava voitelu 
virtaa sinuun ja sinun kauttasi silloin, kun Jumalan Isän rakkaus, 

Pyhän Hengen ilmestystieto ja Ju-
malan usko hallitsevat sinua.  Sil-
loin sinä käytät ehdotonta ku-
ninkaan auktoriteettia Isän val-
taistuimelta Jeesuksen kanssa ja 
Pyhän Hengen voitelussa. 
 
Pyhä Henki ilmaisee sinulle Ju-
malan suunnitelman kussakin 
hetkessä ja sinä vastaanotat jat-
kuvaa ilmestystä, puhut, julistat 

ja palvelet sen mukaan. Sinä pu-
hut käskysanoja pimeyttä ja sen vaikutuksia vastaan ja julistat Ju-
malan uutta luomistyötä tilalle. Sisimpääsi hallitsee Jumalan val-
takunnan kuninkaallinen auktoriteetti. 
 
Jeesuksen valtaherruuden ilmestyminen tässä maailmassa: 
 

• Jeesuksen auktoriteetti Pyhässä Hengessä hallitsee kai-
ken näkyvän ja näkymättömän todellisuuden ylitse. 

 
• Pimeyden valtojen ja niiden vaikutusten tulee väistyä 

Jeesuksen vastaanottaneesta ihmisestä. 
 

• Jeesus pelastaa jokaisen, joka antautuu Hänelle. Jokai-
nen, joka jää Jeesuksen ulkopuolelle, tuhoutuu. 

 
• Pyhän Hengen tulee vallata pelastettujen hengen, sielun, 

fyysisen ruumiin ja koko elämän. 

Parantavassa voitelussa 
sinä tiedostat asemasi, us-
kosi, ajatuksesi, auktori-
teettisi, tehtäväsi ja toimin-
tatapasi Jeesuksessa. Tie-
dostat, että olet liitetty Jee-
sukseen ja hallitset Hänen 
kanssaan ihmisten vapaut-
tamiseksi pimeyden vallasta 
ja siirtämiseksi hänen valta-
kuntaansa. 
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• Uudestisyntyneen hengen tulee vahvistua ja nousta hal-

litsemaan sielun voimien ja muiden alkeisvoimien ylitse. 
 

• Sielun tulee vapautua demonisaatiosta, traumaattisuu-
desta, vihollisen valheista ja orjuuksista. Ruumiin tulee 
parantua sairauksista, vammoista ja muista pimeyden ra-
situksista. 

 
• Pyhän Hengen tulen tulee läpäistä pelastetun ajatukset, 

tunteet, muistikuvat, mielikuvitus, unelmat ja tahtoelä-
män. Särkyneen sydämen tulee eheytyä Jeesuksen muo-
toon. 

 
• Pelastetun koko elämän tulee vapautua toteuttamaan 

Jumalan Isän suunnitelmaa tässä aikakaudessa ja tule-
vassa. 
 

• Kaikki, mitä Pyhän Hengen tuli koskettaa, puhdistuu, uu-
distuu, asettuu Jumalan Isän tarkoittamaan järjestykseen 
ja tulee eläväksi Jeesuksen kanssa. 

 
Parantavassa voitelussa sinä puhut auktoriteetilla Isälle ja anot 
auktoriteetilla Isältä. Pyhä Henki johtaa ja inspiroi sinua. Sinä 
teet sen, minkä Jeesus näyttää sinulle. Sinä sovit auktoriteetilla 
ja yhteisessä sinfonia sopimuksessa, mitä sinä anot lähimmäisesi 
kanssa Isältä.  
 
Sinä omistat auktoriteetilla sen ratkaisun, minkä Pyhä Henki si-
nulle näyttää ja julistat sen näkyväksi tässä maailmassa. Sinä kii-
tät auktoriteetilla: ”Jeesuksen nimessä me nyt omistamme rat-
kaisun / avun / vastauksen – kiitos Jeesus!” Pyhä Henki ja taivaal-
liset sotajoukot huolehtivat, että kaikki mitä olet auktoriteetissa 
Jeesuksen ja Pyhän Hengen kanssa julistanut, toteutuu. 
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Jumala Isä on antanut sinun henkeesi uudestisyntymisen het-
kellä ”tietyn määrän” Jumalan uskoa. Tämä ”tietty määrä” us-
koasi kytkeytyy suoraan Isään ja voi hetkessä kasvaa suureksi 
omistamaan mitä tahansa henkesi ja sielusi pystyvät sulatta-

maan. Tämä on ”uskon valtatie”, 
jolla liikkuminen on mahdollista 
aina, kun luotat ensisijaisesti 
Jeesukseen, tunnustat Hänen 
auktoriteettinsa, elät anteeksi-
antamuksessa, Isän rakkaudessa 
ja tuomitset pimeyden. 
 
Jumala Isä ei ole tarkoittanut, 
että sinä olisit jatkuvasti alaikäi-
nen ja keskeneräisyydessä. Hän 
kasvattaa ja vahvistaa sinua 

”voimasta voimaan ja kirkkau-
desta kirkkauteen”. Pyhä Henki muuttaa sinua jatkuvasti kohti 
Jeesuksen Voidellun muotoa, jolloin sinä paranet jatkuvasti, si-
nun parantava voitelusi kasvaa ja sinun palvelutyösi kasvaa. 
 
Sinä olet kutsuttu, varustettu ja asetettu palvelemaan paranta-
vassa voitelussa Jeesuksen kanssa. Sinun tehtäväsi on ottaa itse 
vastaan Jumalan valtakunnan elämä ja julistaa sitä ihmisille, joita 
saat palvella. Jumalan valtakunnan suuri ilosanoma Jeesuksen 
Voidellun muotoon muuttumisesta on paras, suurin ja täydelli-
nen evankeliumi. Ei ole mitään muuta sanomaa, joka olisi tämän 
veroinen.  
 
Vanhassa liitossa parantumiset olivat harvinaisia. Yleensä niitä 
tulkittiin vain todistukseksi Jumalan suuruudesta. Silloin ei ku-
kaan vielä voinut nähdä Jumalan isän valtavaa pelastussuunni-
telmaa kuin hämärästi. Nyt uudessa liitossa parantuminen ei ole 
enää vain todistus Jumalan valtaherruudesta, joka voi silloin täl-
löin ilmestyä joillekin ihmisille. Parantuminen on Isän määräys ja 

Jeesus ja Isä Taivaassa ovat 
täydellisiä ja he toimivat 
täydellisyydessä. Jeesus on 
sovittanut sinun epätäydel-
lisyytesi Pyhän Hengen täy-
dellisyyteen. Siksi Pyhä 
Henki voi käyttää sinua 
heikkouden ja keskeneräi-
syyden tilassa, kunhan sinä 
suuntaudut henkesi johda-
tukseen ja Jumalan uskon 
auktoriteettiin.  
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Isän itsensä kirkkauden voima, joka pakottaa jokaisen Häneen 
kiinnittyneet ihmiset täyteen terveyteen ja Jumalan suunnitel-
man mukaiseen muotoon. Tämä on täyttymyksen ajan suuri ilo-
sanoma ja Pyhän Hengen tuli on tuova sen ilmi! 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
6. Jeesuksen muotoon muuttumisen kautta 
 
Uudessa liitossa parantuminen tarkoittaa koko ihmisen parantu-
mista Jumalan Isän yhteydessä ja Pyhän Hengen kautta. Me tu-
lemme Isän yhteyteen Jeesuksen Voidellun muotoon muuttumi-
sen kautta. Isän katoamattoman elämän kosketuksessa ihmisen 
henki uudestisyntyy, sielu puhdistuu ja uudistuu, ruumis para-
nee ja eheytyy sekä koko elämä muuttuu ja uudistuu. 
 
2. Tim. 1: Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, lähe-
tetty julistamaan lupausta siitä elämästä, joka on Kristuksessa Jeesuk-
sessa… 
 
Jeesuksessa Kristuksessa eläminen tarkoittaa Hänen muotoonsa 
sulautumista. Tämä on kasvu- ja muutosprosessi, joka alkaa ih-
misen hengen uudestisyntymisestä Jumalan Isän yhteyteen. Siitä 
alkaa sitten sielun vapautuminen, puhdistuminen ja uudistumi-
nen. Tässä prosessissa uskon ja voitelun kasvamisen myötä tulee 
tapahtumaan ruumiin parantuminen ja eheytyminen Jeesuksen 
Voidellun muotoon. Koko elämän eheytyy ja pääsee Jumalan 
suunnitelmaan ja kirkkauteen. 
 
Joh. 14:6-7: Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei ku-
kaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani (dia = minun muotooni 
muuttumisen kautta). Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte / ko-
kisitte ja sulautuisitte myös minun Isääni; tästä lähin te tunnette / koette / 
sulaudutte häneen, ja te olette nähneet hänet minussa." 
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Jeesus on tie, totuus ja elämä. Me tulemme Jumalan Isän luokse 
Hänen muotoonsa muuttumisen kautta. Jeesuksen muotoon 
muuttumisen kautta me tulemme tuntemaan totuuden Juma-
lasta Isästä, Jeesuksen pelastustyöstä ja meidän asemastamme 
Jumalan yhteydessä. Kun me tunnemme totuuden, meillä on 
pääsy Jumalasta Isästä tulevaan katoamattomaan elämään eli 
parantavaan voiteluun. 
 
Kaikki uusi elämämme pelastettuina tapahtuu Jeesuksen kautta. 
Jeesus eli Voideltuna Isän kautta Hänestä tulevassa Pyhässä Hen-
gessä. Me elämme Jeesuksen kautta myös Isästä tulevassa Py-
hässä Hengessä. 
 
Joh. 6:57: Niinkuin yliluonnollisessa kirkkaudessa elävä Isä on minut lähet-
tänyt – ja minä elän Isän kautta (dia) – niin myös se, joka minua syö, elää 
minun kauttani (dia). 
 
Tässä kohdassa kreikan kielessä käytetään sanaa ”dia”, joka on 
käännetty suomeksi ”kautta”. Tämä on kuitenkin epätarkka 
käännös. Jeesus ei tarkoita oman elämänsä tai meidän elä-
mämme toteutuvan Jumalan ulkoisen tai hallinnollisen toimen-
piteen kautta. Kreikan kielen sana ”dia” tarkoittaa ”kanava / 
reitti / muutos, jonka kautta jokin asia tapahtuu”. Me elämme 
Jeesuksessa siis Häneen sulautumisen kautta. 
 
Joh. 14:23: Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin 
hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme häntä 
kohti, saavuttaaksemme hänet kokonaan, ja teemme pysyvän asunnon hä-
nen luokseen. 
 
Jeesus ja Isä lähestyvät sinua saavuttaakseen sinut kokonaan. Et 
voi paeta Jumalaa! Jeesus tulee sulauttamaan koko elämäsi it-
seensä ja kirkkauteensa. Kaikki sairaudet ja kuoleman vaikutuk-
set on määrätty poistumaan sinusta. Jeesuksen kautta ilmestyvä 
uusi elämä valtaa sinut. tämä on sinun pelastuksesi Jeesuksessa. 
 



39 
 

                       

Joh. 6:51: Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö 
tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun 
lihani, maailman elämän sijasta (hyper)."  
 
Tämä jae tarvitsee tarkemman selityksen. Kreikan kielen sana 
”hyper” tarkoittaa ”yli”. Se ei tarkoita ”maailman elämän” säilyt-
tämisen puolesta, vaan että Jeesus antaa ”maailman elämää kor-
keamman elämän”, joka peittää kaiken maailmassa olevan alem-
man tason elämän.  
 
Jeesuksen pelastustyö on siirtänyt sinut tämän maailman ruhti-
naan vallasta Jumalan valtaherruuteen. Se tarkoittaa alkeisvoi-

mien yläpuolella toteutuvaa elä-
mää Jeesuksen kanssa Isän val-
taistuimella. Pyhä Henki toteut-
taa sinussa ”maailman elämää 
korkeampaa elämää”. Sinä olet 
siirtynyt kuolemasta elämään 
koska Pyhä Henki vaikuttaa si-
nussa. Olet ”hyper” elämässä, 
jonka kirkkaus lisääntyy jo täällä 
maailmassa. Ajallisen tehtäväsi 
täyttymisen jälkeen olet mää-

rätty siirtymään Taivaan kirkkauteen, jossa sinä tulet todella elä-
mään ”hyper” elää Isän kirkkauden ja Taivaassa olevin pyhien yh-
teydessä.  
 
Jumalan Isän määräämänä hetkenä ja kaikkien tarvittavien osa-
vaiheitten täyttymisen jälkeen Jeesus herättää Taivaassa olevat 
pelastetut ylösnousemukseen. Tämä on pukeutuminen ylösnou-
semusruumiiseen, joka on vielä suurempaa kirkkautta kuin hen-
kiruumiissa eläminen Taivaassa. Tämän siemenen Jeesus on an-
tanut sinullekin jo uudestisyntymisessäsi. Pyhän Hengen tuli on 
täydellinen Jumalan voima toteuttamaan tämän sinussakin. 
 

Jeesuksen vastaanottami-
nen johtaa sinutkin Pyhän 
Hengen ja tulen johtamaan 
ja vaikuttamaan elämään, 
joka on maailmassa vaikut-
tavaa luonnollista elämää 
korkeampi. Tämä on katoa-
maton, jatkuvasti uudistuva 
ja lisääntyvä elämä Juma-
lan Isän yhteydessä. 
 



40 
 

                       

Jeesuksen pelastustyön ydin on liittää ihminen Jumalaan Isään ja 
Hänestä tulevan katoamattoman elämän yliluonnolliseen koske-
tukseen. Tämä tarkoittaa kokonaan uutta luomistyötä. Synnin 
orjuudessa ihminen on turmellut itsensä syvemmin kuin itse tie-
dostaa. Pimeydessä elävä ihminen on vieraantunut heissä ole-
vasta Jumalan elämästä eikä ymmärrä oman olemuksensa ja elä-
mänsä todellista Jumalan tarkoittamaa sisältöä ja merkitystä. 
 
Pyhän Hengen tulessa upottaminen muuttaa ihmisen sellaiseksi 
kuin Jumala on hänet alun perin tarkoittanut. Synnin tuhovaiku-
tus poistuu ja uusi luomistyö tulee tilalle. Kaikki entinen elämä 
Jumalan ulkopuolella häviää ja uusi elämä Jumalan kirkkauden 
yhteydessä tulee tilalle.  
 
2. Kor. 5:16-18: Sen tähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mu-
kaan; jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan 
nyt enää tunne. Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on jatkuva uusi luo-
mistyö (ktisis); se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. 
Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kris-
tuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran.  
 
Tässä raamatun kohdassa on erittäin kriitillinen sana ”ktisis”. 
Suomen kieleen vakiintunut ilmaisu ”uusi luomus” on väärä 
käännös. Sana ”ktisis” tarkoittaa tarkasti ilmaistuna ”tyhjästä al-
kanut jatkuva uusi luomistyö”. Me emme ole saavuttaneet jotain 
lopullista ”uuden luomuksen” olotilaa tulessamme uskoon tai 
täyttyessämme Pyhällä Hengellä. Mutta me olemme päässeet 
Pyhän Hengen kautta Jumalan Isän yhteyteen, jolloin meissä on 
alkanut vaikuttaa ”tyhjästä alkanut jatkuva uusi luomistyö”. Tä-
män uuden luomistyön täyttymys on Jeesuksen Voidellun muo-
don saavuttaminen.  
 
Hengellisen ihmisen kasvuprosessissa Pyhä Henki kasvattaa ih-
misen hengen, puhdistaa ihmisen sielun, sulauttaa sielun ja hen-
gen uudeksi sisäiseksi Jumalan ihmiseksi hengessä. Kun sisäinen 



41 
 

                       

ihminen vahvistuu hallitsemaan elämässä, myös ihmisen fyysi-
nen ja luonnollinen elämä saa siitä parantavan voitelun. Elämän 
Hengen laki hallitsee uudistuneen sisäisen ihmisen kautta Py-
hässä Hengessä. 
 
Sinä itse paranet sen kautta, että Jeesus valtaa sinun henkesi ja 
synnyttää sinuun ilmestyksen ja uskon parantumisesta ja uu-
desta elämästä. Mitä vahvempi on sielusi vakuuttuneisuus Jee-

suksesta ja mitä enemmän aja-
tusmaailmasi yhtyy Hänen to-
tuuksiinsa, sitä vahvempi Juma-
lan usko sinulla on sielussasi pa-
rantumisen vastaanottamiseen. 
 
Parantamisen voitelu on Py-
hässä Hengessä, joten Pyhälle 
Hengelle avautuminen on edel-
lytys palvelutyöllemme. Kaikki 

Jumalan valtakunnan ilmestyminen maan päällä tapahtuu Pyhän 
Hengen vaikutuksesta. Pyhän Hengen kautta meihin virtaa Juma-
lan rakkaus ja Jumalan ilmestystieto, jotka kytkevät meidät Ju-
malan uskoon. Pyhä Henki on ikään kuin johdin, jota pitkin virtaa 
Jeesuksen, Isän ja Isästä tulevan katoamattoman elämän voima 
ja vaikutus ihmiseen. 
 
Pyhän Hengen virran avautumisen edellytys on rakkaussuhde, 
syväkiintymyssuhde ja Pyhään Henkeen sulautuminen. Isästä tu-
leva rakkaus ja siinä oleva katoamaton elämä on kaiken meidän 
tulevan elämämme lähde ja voima Pyhässä Hengessä. Siinä il-
mestyy äärimmäinen rakkauden myötätunto, äärimmäinen vas-
tustus ja käskyvalta pimeyttä vastaan. Siinä hallitsee Jumalan jär-
jen ohittava ilmestystieto ja Jumalan usko. Sinä siirryt Jumalan 
valtaistuimen rajattomaan todellisuuteen, jossa "kaikki on mah-
dollista sille, joka uskoo Jumalan kanssa Hänen suunnitelmansa 
toteutumisen”. 

Julista pelastusta, parantu-
mista, vapautta ja uutta elä-
mää uudestisyntyneelle ih-
miselle. Se on vanhalle ihmi-
sellesi suruviesti, mutta uu-
delle luomukselle uuden 
kirkkauden täyttämän yli-
luonnollisen elämän taivaal-
linen ilosanoma. 
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Fyysisen parantumisen tarve on usein äärimmäisen kipeä, koska 
sairaudet, kivut ja niiden aiheuttamat rajoitukset estävät todel-
lista ja täyteläistä elämää. Sairaus vastustaa Jumalan ja ihmisen 

oman suunnitelman toteutu-
mista ihmisen elämässä. Jumala 
tietää tämän ja siksi Hän on val-
mistanut Jeesuksen kautta pää-
syn parantumiseen, vaikka ihmi-
sen sisäinen maailma olisi vielä 
keskeneräinen. 
 
Fyysinen parantuminen on Ju-
malan Isän täydellinen tahto, 
mutta sinun tulee asettaa sisäi-
sen ihmisesi yhteys Isään ja Jee-

sukseen kaikkea fyysistä ja luon-
nollista parantumista korkeampaa asemaan. Silloin sinä voit 
omistaa auktoriteetin myös ruumissasi olevien sairauksien ylitse. 
 
Jumala Isä haluaa jokaisen luomansa ihmislapsen oman kirkkau-
tensa jatkuvaan ja lisääntyvään kosketukseen, jossa koko ihmi-
nen paranee. Ota siis tavoitteeksesi Jeesuksen opetuslapseksi 
antautuminen ja Pyhä Henki johtaa sinut nopeinta tietä sielusi 
vapauteen ja eheyteen sekä fyysisen ruumiisi parantumiseen. 
 
1. Piet. 2:9-10: Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä 
heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne Hänen jaloja tekojansa", joka on kut-
sunut teidät pimeästä ihmeelliseen valoonsa; te, jotka ennen "ette olleet 
kansa", mutta nyt olette Jumalan (oma) kansa; jolle ei ollut osoitettu (pe-
lastavaa) laupeutta (eleos), mutta joille nyt on osoitettu (pelastava) laupeus 
(eleos). 
 

Jos sisäinen ihmisesi ei elä 
Jeesuksen kirkkaudessa, 
sinä et koe kestävää elämän 
tyydytystä. Mutta kun sisäi-
nen ihmisesi elää Jeesuksen 
kirkkaudessa, kaikki on 
mahdollista sinulle Hänen 
kanssaan. Sinä kykenet us-
komaan ja toteuttamaan 
Jeesuksen kanssa mitä ta-
hansa Isä on valmistanut si-
nulle jo tässä maailmassa. 
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Uudistunut sisäinen ihmisesi rakastaa olla Jumalan yhteydessä, 
vastaanottaa hänen inspiraatiotaan, kaipauksiaan ja suunnitel-

miaan. Rakkaussuhteessa Isän ja 
Jeesuksen kanssa sinulla on va-
paus ja ilo tuoda ilmi oman elä-
mäsi tarpeita, kaipauksia ja 
suunnitelmia. Jumalan omista-
massa tilassa sinulla on täydelli-
nen sitoutuminen, liittyminen, 
oikeus, huolenpito, turvallisuus, 
puolustetun siunaus ja rauha. 
Tässä tilassa sinun elämälläsi on 

Jumalan tarkoittama muoto ja se 
tyydyttää sinun henkesi, sielusi, ruumiisi, taloutesi, ihmissuh-
teesi ja palvelutyösi täydellisesti. 
 
Jumalan valtakunnassa toimii yliluonnollinen siunauksien ja kirk-
kauden lisääntymisen laki. Kun sinä annat Jeesuksen omistaa si-
nut, Isä antaa sinulle kaiken, mitä sinun henkesi, sielusi, ruumiisi 
ja elämäsi kaipaa. Silloin Jeesus antaa itsensä sinulle kokonaan ja 
vapauttaa elämääsi kaikki pelastustyönsä siunaukset. 
 
Kohota ihmisten katseet omista ongelmista Jeesuksen kirkkau-
den katselemiseen. Silloin sielut paranevat ja vapautuvat synnin 
ja kuoleman lain vankilasta. Kun me kiinnitämme katseemme 
Häneen, meidän sielumme avautuu vastaanottamaan Hänen pa-
rantavaa voimaansa. Hän tietää mitä meissä täytyy parantaa ja 
Hän tietää kuinka se tapahtuu. Hän tarvitsee vain antautumi-
semme ja sulautumisemme Häneen. Jeesus haluaa sulautua si-
nuun ja ilmaista kirkkautensa sinulle ja sinun kauttasi. 
 
Kol. 3:1-4: Jos te siis olette herätetyt kuolemasta Kristuksen kanssa, niin et-
sikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puo-
lella. Kiinnittäkää ja lujittakaa mielenne kaipaus siihen, mikä ylhäällä on, äl-
kää siihen, mikä on maan päällä. Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne 

Pyhän Hengen tulessa upot-
taminen toteuttaa sydämesi 
kaipauksen päästä Isän yh-
teyteen ja vapautua pimey-
destä. Sinä haluat olla vain 
Jumalan oma ja vapaa. Si-
säinen ihmisesi rakastaa to-
teuttaa asioita Jumalan Isän 
ja Jeesuksen kanssa yh-
dessä. 
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on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa; milloin tahansa Kristus, meidän 
elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa.  
 

Olet liitetty Jeesuksen enem-
män kuin uskotkaan. Jeesus ja 
Hänen seurakuntansa ovat erot-
tamaton kokonaisuus. Jeesus on 
pää ja seurakunta Hänen ruu-
miinsa, joka toteuttaa kaiken 
maan päällä Pyhän Hengen voi-
massa. Jeesus on sinussa ja sinä 
olet Jeesuksessa. Kun sinä annat 
Jeesuksen kirkkauden ilmestyä 
sinulle, Hän korottaa sinut voite-
lussa palvelemaan kanssaan. 
Sinä hallitset kuninkaana Jee-

suksen kanssa ja ihmiset näkevät sinussa ensisijaisesti Jeesuksen, 
koska Hän vuodattaa kirkkautensa yllesi. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
7. Jumalan uskon kautta sinä omistat kaiken 
 
Uusi elämäsi Jeesuksessa toteutuu Jumalan uskon kautta. Ensin 
Jumala Isä uskoi sinun pelastuksesi Jeesuksen varaan. Jeesus to-
teutti kaiken ja nyt meidän osuutemme on uskoa, mitä Jeesus on 
tehnyt. Jumalan usko on Hänen valtakuntansa toteutumisen 
auktoriteetti, jonka Pyhän Hengen voima toteuttaa. Pelastuksen 
lahjana sinulla on Jeesuksen kautta Jumalan usko hengessäsi.  
 
Joh. 3:14-16: Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ih-
misen Poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, omistaisi 
(ekoo) katoamattoman elämän Jumalan yhteydessä – ominaisuutenaan ja 
omaisuutenaan. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi 
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, tuhoutuisi millään 

Jumalan omistussuhde mei-
hin nähden on liittosuhde, 
rakkaussuhde, syväkiinty-
myssuhde, huolenpito-
suhde, äärimmäisen siu-
nauksen, uuden luomistyön, 
turvallisuuden ja menestyk-
sen ja lisääntyvän katoa-
mattoman elämän ja kirk-
kauden suhde. Tämä on pe-
lastetun korkein siunaus ja 
elämän kaipausten täytty-
mys. 
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elämänsä alueella, vaan hänellä omistaisi (ekoo) katoamattoman ja jatku-
vasti uudistuvaa elämän Jumalan yhteydessä.  
 
Kreikan kielen sana ”ekoo” tarkoittaa hyvin syvällistä omista-
mista. Se tarkoittaa omistaa ominaisuutenaan, kykynään, omai-
suutenaan jotain. Markuksen evankeliumissa käytetään samaa 
sanaa ”ekoo”, kun Jeesus puhuu Jumalan uskon omistamisesta. 
Pelastuksessasi sinä olet jo saanut Jumalan uskon siemenen. 
Pyhä Henki on sinussa kasvattaakseen sinussa Jumalan uskoa ja 
kytkeäksesi sielusi yhä ehyemmin Jumalan uskoon. Pidä siis 
omaisuutenasi ja ominaisuutenasi Jumalan usko ja Jumalan ka-
toamaton elämä uskosi kautta! 
 
Jumala on luonut sinut pitämään omaisuutenasi ja ominaisuute-
nasi Jeesuksen Voidellun eli Jumalan pojan / tyttären olemuksen, 
jossa hallitsee ja vaikuttaa Hänen uskonsa, katoamaton elä-
mänsä. Jeesus haluaa vallata sinut niin, että elävän veden virta 
virtaa sinusta ulos voimakkaasti. 
 
Joh. 17:1-3: 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 jatkuvan / ka-
toamattoman elämän Jumalan yhteydessä kaikille, jotka sinä olet hänelle 
antanut… 
 
Jumalan uskon kautta sinä omistat Jeesuksen pelastustyön elä-
mäsi kaikille alueille. Pyhä Henki toimii sinussa Jumalan uskon 
kautta ja johtaa sinut sielusi vapautumiseen ja särkyneen sydä-
mesi eheytymiseen. Jumalan usko vaikuttaa hengessäsi ja virtaa 
sieluusi. Sielusi uudistuu, vapautuu ja puhdistuu, ruumiisi para-
nee ja koko elämäsi uudistuu. Jumala uskossa Pyhä Henki raken-
taa sinuun hengellisen, sielullisen ja fyysisen immuunijärjestel-
män, joka parantaa ja pitää sinut terveenä. 
 
…Mutta tämä on jatkuva / katoamaton elämä Jumalan yhteydessä, että he 
tuntevat / kokevat / sulautuvat sinuun, joka yksin olet totinen Jumala, ja 
hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.  
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Parantamisen voitelussa Jeesukseen sulautumisen ja parantumi-
sen / parantamisen jano tulee hallitsemaan sinun ajatusmaail-
maasi. Silloin Pyhä Henki tulee laskeutumaan yllesi, opettamaan, 
koskettamaan, muuttamaan ja parantamaan sinut. Sinä täytyt li-
sää Pyhällä Hengellä, henkeesi ja sieluusi tulee lisää Isän rak-
kautta, ilmestystietoa ja Jumalan uskoa vastaanottaa lisää pa-
rantumista ruumiiseesi. Sinä ajattelet ja puhut Jeesuksen paran-
tavaa voimaa ja pysyvää terveyttä.  
 
Sinun olemuksesi ja ominaisuutesi on elää Jumalan katoamatto-
man elämän kosketuksessa ja välittää tätä ilmestystä ja koske-
tusta kaikille ihmisille Pyhän Hengen voimassa. Kun elävän veden 
virta virtaa sinusta ulospäin, tämä virta tekee eläväksi koko ih-
misesi:  
 

• Uudestisyntynyt henkesi hallitsee elämässäsi sielun voi-
mien ylitse. 
 

• Puhdistunut ja uudistunut sielusi suuntautuu henkeesi ja 
yhtyy ilolla Jumalan lakiin Pyhän Hengen inspiraatiossa. 
 

• Orpouden trauma on parantunut ja Jumalan pojan / tyt-
tären minuus hallitsee sinussa. 
 

• Fyysisen ruumiisi on vastaanottanut parantumisen. 
 

• Isän äärimmäinen rakkauden myötätunto valtaa sinua 
yhä lisää. 
 

• Pyhän Hengen ilmestystieto johtaa sinua elämässäsi ja 
palvelutyössäsi. 
 

• Jumalan uskon kautta sinä palvelet Jeesuksen kanssa ja 
tuot ilmi Jumalan valtaherruutta ihmisten elämään. 
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• Sinusta on tullut elämää antava henki. Lopullinen ja täy-

dellinen ihminen ilmestyy sinussa. 
 

• Sinä toteutat suurta sadonkorjuuta ja valmistat seura-
kuntaa tempaukseen. 

 
Parantumisen prosessi on Jeesuksen Voidellun muotoon muut-
tumisen prosessi, joka kattaa ihmisen hengen, sielun, fyysisen 
ruumiin, ihmissuhteet, palvelutyön ja ennen kaikkea suhteen Ju-
malaan. Kun sinä vapaudut parantumisen vastaanottamista vas-
tustavista esteistä, sinä muutut kohti Jeesuksen Voidellun muo-
toa. Jeesuksen opetuslapseksi muuttumisen prosessissa Pyhä 
Henki tulee käsittelemään ja parantamaan kaikki sinun henkesi, 
sielusi, ruumiisi ja elämäsi alueet. 
 
Sinun päämääräsi on kytkeytyä yhä syvemmin Jumalaan Isään ja 
Hänestä virtaavaan katoamattomaan elämään. Sinuun virtaa 
Isästä Jeesuksen kautta katoamaton, ikuinen ja jatkuvasti uudis-
tuva elämä eli parantava voitelu, jossa sinua hallitsee Jumalan 
usko: 
 

• ”Jos sinä uskot, niin se on sinulle mahdollista!” 
• ”Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo Jeesuksen kanssa” 
• ”Tapahtukoon sinulle sinun uskosi mukaan!” 

 
Pyhän Hengen kautta ja läsnäolossa sinuun virtaa Jumalan katoa-
maton elämä. Kaikki sinussa puhdistuu, uudistuu ja paranee. 
Olet määrätty parantumaan kaikesta Jeesuksen yhteydessä. 
Tämä tapahtuu, kun Jeesus Pyhän Hengen tulessa saa läpäistä 
kaikki elämäsi alueet. Jeesuksen Voidellun muotoon muuttumi-
sen prosessissa Jumalasta Isästä virtaava katoamaton elämä tu-
lee lisäämään sinulle kaiken mahdollisen, mitä sinä tarvitset. 
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Kun sinä poistat parantumistasi vastustavat sielun linnoitukset, 
traumat ja demonisaation, sinä muutut Jeesuksen Voidellun kal-
taisuutta kohti: 
 

• Sinä annat Pyhän Hengen synnyttää Hengen hedelmän 
sieluusi. Tämä tarkoittaa sisäisen ihmisesi muuttumista  
Jeesuksen Voidellun muotoon. 

 
• Sinä nouset henkesi voimassa ja kasvat Pyhän Hengen 

johtamaan elämään henkesi johtajuudessa. Tämä on Jee-
suksen Voidellun muotoon muuttumista. 
 

• Sinä annat Pyhän Hengen siirtää sisäisen ajattelusi, unel-
masi, mielikuvituksesi, tunteesi, muistikuvasi Jeesuksen 
todellisuuden hallitsemaan tilaan.  
 

• Sinä panet syrjään vanhan ihmisesi, joka eli luonnollisen 
ja järkeily orjuudessa. Sinä annat Jumalan kirkkauden hal-
lita henkeäsi, sieluasi ja ruumistasi. 
 

• Sinä elät sisäisesti Jumalan valtaherruudessa. Ajatuksis-
sasi ei ole parantavaa voitelua vastustavaa pimeyttä. Sinä 
ajattelet itseäsi ja kaikkia muita ihmisiä Jeesuksen täydel-
lisen Kuninkuuden kautta. 
 

• Sinä saat omistaa parantumisia ja pysyvän terveyden ruu-
miiseesi. Sinä muutut Jeesuksen Voidellun kaltaiseen ter-
veyteen. 

 
• Sinä vastaanotat palveluvoitelun Pyhässä Hengessä ja 

siirryt Jeesuksen palvelutehtävään ja tulet julistamaan 
sitä mitä omistat kaikille ihmisille. 

 
SISÄLLYSLUETTELO 
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8. Miksi en ole parantunut? 
 
Olet saattanut anoa ja taistella parantumisesi toteutumista vuo-
sikausia. Olet vastaanottanut osittaisia parantumisia, mutta joi-
tain ongelmia on vielä hoitamatta. Tämä on normaalia hengel-
listä kasvuprosessia, sillä antautumisesi ja uskosi on ollut vielä 
keskeneräistä.  
 
Jumala ei ole ollut eikä tule koskaan olemaan sinua vastaan. Hän 
haluaa parantaa sinut, koska sitä varten Hän antoi Poikansa si-
nunkin edestäsi. Sinun sielussasi on vain ollut liikaa parantumista 
vastustavaa pimeyttä. Olet elänyt epäuskoisessa ympäristössä, 
jossa ei tunneta Jumalan uskoa. Olet ollut sielullisen uskon ja ih-
misten varassa. Sinulle ei ole opetettu vapautumista ja sisäistä 
parantumista. Vanha ihminen hallitsee sinua. Mutta todellinen 
pelastus ja parantuminen ja uusi elämä Pyhän Hengen voimassa 
on valmistettu sinulle. Vahvista nyt ilmestystäsi ja uskoasi ja 
suuntaudu kohti Jeesuksen täydellistä tarkoitusta kohti.  
 
Joh. 6:53-58: Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: 
ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää 
itsessänne… 
 

Jeesuksen päämääränä on, että 
meillä olisi Hänen elämänsä it-
sessämme. Tämä tarkoittaa Py-
hän Hengen läsnäoloa meidän 
hengessämme ja sielussamme. 
Hänen valtakuntansa totuuksien 
tulee hallita mielemme ja sie-
lumme kaikkia alueita. Näin me 
avaamme sisimpämme Jeesuk-
selle eli otamme vastaan Juma-

lan valtaherruuden. Silloin Pyhä 

Parantava voitelu vaikuttaa 
sinussa ja sinun kauttasi sil-
loin kun SISIMPÄÄSI hallit-
see Jeesus ja Hänen pelas-
tustyönsä. Silloin Jeesuksen 
täydellisesti kaiken paran-
tava auktoriteetti ja voima 
hallitsee ajatuksiasi, tuntei-
tasi, muistiasi, unelmiasi ja 
tahtoelämääsi. 
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Henki tuo sinuun Jumalan katoamattoman elämän eli paranta-
van voitelun.  
 
Antaudu Pyhän Hengen ja tulen kosketukseen, jotta Jumalan ka-
toamaton elämä pääsee jokaiseen ajatukseesi, tunteeseesi, 
muistisi tallenteisiin, mielikuvaan / unelmaasi sekä sielusi tah-
toelämään. Jeesuksen pelastava kirkkaus tulee elämäsi kaikille 
alueille ja olet vapaa pimeyden vallasta. Näin sinä syöt Jeesuksen 
lihaa ja juot Hänen vertaan: 
 
Joh. 6:54: Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on ikuinen, katoa-
maton ja jatkuvasti uudistuva elämä (aionos zoe), ja minä herätän hänet vii-
meisenä päivänä.  
 
Jeesuksen ilmaisu: ” Joka syö minun lihani ja juo minun vereni…”  
tarkoittaa, että me asetamme Hänet, Hänen elämänsä, esimerk-
kinsä, opetuksensa kaiken elämän perustukseksi ja päämääräksi. 
Jeesus haluaa vallata koko elämäsi kaikki alueet. Hän haluaa val-
lata fyysisen ruumiisi jokaisen solun ja niissä vaikuttavat atomit, 
elektronit, kvarkit ja kaikki biologiset prosessit ja elämän. Tämä 

on Jeesuksen lupaus täydellisestä 
parantumisesta.  
 
Pyhän Hengen tuli sulauttaa si-
nut Jeesuksen ylösnousemusvoi-
maan. Sinua koskettaa jatkuvasti 
ja lisääntyvästi Isästä tuleva pa-
rantava voitelu. Jeesus ja Isä lä-
hestyvät sinua jatkuvasti saavut-
taakseen sinut kokonaan. Kaikki 

sairaudet ja kuoleman vaikutukset on määrätty poistumaan si-
nusta. Jeesuksen kautta ilmestyvä uusi elämä tulee valtaamaan 
sinut. 
 

Jumala Isä loi sinut Tai-
vaassa tulemaan Hänen Poi-
kansa Jeesuksen kaltaiseksi. 
Jeesuksen lunastustyö on 
täydellinen vapautus pimey-
destä. Pyhän Hengen tuli on 
täydellinen Jumalan voima 
toteuttamaan kaiken Isän 
suunnitelman sinussakin. 
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Parantumisen esteet ovat ihmisen turmeltuneessa sielussa, joka 
on tottunut elämään erossa Jumalasta ja monenlaisessa demo-
nisessa valheessa ja pimeydessä. Särkynyt sydän ei kykene usko-
maan Jumalaan, ei kykene vastaanottamaan ehyttä ilmestystie-
toa Jumalalta, ei tunne Jumalan Isän rakkautta eikä pysty vas-
taanottamaan parantavaa voitelua.   
 
Jumala tietää ihmisten syvimmän ongelman. Jeesus tuli ratkaise-
maan tämän ongelman lunastustyönsä ja Pyhän Hengen vuoda-
tuksen kautta. Sinunkin särkynyt sydämesi paranee täydellisim-
mässä muodossa, kun sinä tulet upotetuksi Pyhän Hengen tu-
lessa! 
 
Luuk. 4:18-19: "Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut 
julistamaan suurta ilosanomaa Jumalan hallintovallasta köyhille, paranta-
maan sydämeltään särkyneitä; hän on lähettänyt minut saarnaamaan van-
gituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut va-
pauteen, kuuluttamaan Herran otollista vuotta".  
 
Sielun rauha, fyysinen parantuminen ja elämänhallinta vahvistu-
vat sitä myöten, kun sielu vapautuu demonisaatiosta ja trau-
maattisuudesta. Kaikki perustuu parantumista etsivän hengen 
nousemiseen sielun voimien yläpuolelle. Uudestisyntyneen hen-
gen tulee nousta Pyhän Hengen voimassa omistamaan Jeesuk-

sen kanssa auktoriteetti demoni-
saation ja pimeyden valheitten 
ylitse. 
 
Jos parantumista etsivä palaa 
entiseen demoniseen elämään 
katkeruuden takia, sairaudet tu-
levat takaisin entistä pahem-
pina. Jeesus ilmoitti, että an-

teeksiantamaton palvelija anne-
taan kiduttajien käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken hänelle an-
teeksiannetun velan. Tämän vuoksi parantumista etsivän tulee 

Uudestisyntymisestäsi al-
kaen Jeesus vuodattaa pa-
rantavaa voitelua kaikille 
elämäsi alueille. Sinä para-
net sitä myöten, kun sisäi-
nen ihmisesi antautuu ja yh-
tyy Jumalan uskoon. Olet 
määrätty parantumaan ko-
konaan Isän yhteydessä. 
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astua pysyvään elämän muutokseen anteeksiantamuksessa, kii-
tollisuudessa ja myönteisyydessä. 
 
Kol. 1:27-29: …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 jo-
kaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen 
täydellisenä Kristuksessa. Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistellen hänen 
vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa. 
 
Pyhän Hengen työ sinussa johtaa sinut syväkiintymyssuhteeseen 
Jeesuksen ja Isän kanssa. Jeesuksesta tulee sinun päämääräsi, 
lähteesi ja elämäsi. Hän valtaa, peittää ja sulauttaa sinut Hänen 
rakkautensa sisäiseen tuntemiseen. Pyhä Henki kytkee sinut Jee-
suksen ajatuksiin, suunnitelmiin, tunteisiin, toimintatapoihin. 
Sinä tulet täyttymään Hänen ilollaan, suunnitelmillaan, voimal-
laan, viisaudellaan, uskollaan ja rakkaudellaan.  
 
Jeesuksen tunteminen johtaa sinut yhä lisääntyvään Jumalan 
Isän tuntemiseen. Syväkiintymyssuhteessa sinun uskosi ei pe-
rustu järkeesi, tietoosi, perinnäissääntöihin tai kokemuksiisi. Si-
nun uskosi perustuu henkilökohtaiseen ja intiimiin yhteyteen ja 
sulautumiseen Jeesuksen ja Isän kanssa Pyhässä Hengessä. Sil-
loin sinulla on Jumalan usko omistaa kaikki, mitä Isä on sinulle 
Jeesuksessa valmistanut. Sinä elät parantumisen ja parantami-
sen virrassa jatkuvasti. Elävän veden virrat ryöppyävät sinusta 
ulos voimakkaasti. 
 
Ef. 4:11-13: Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset 
evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin 
valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes 
me kaikki pääsemme ykseyteen (henotes) (Jumalan) uskossa ja Jumalan Po-
jan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän 
määrään … 
 
Pyhä Henki valmistaa seurakunnan ”täyteyden täyden iän mää-
rään”. Tämä on rakkauden käskyn täydellistymää, jossa ilmestyy 
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Jumalan uskon voima ja Jeesuksen voimateot. Jeesukseen sulau-
tumisessa syntyy yliluonnollinen syväkiintymyssuhde myös Ju-
malan Isän kanssa. Parantavan voitelun esteet poistuvat ja Isästä 
tuleva katoamaton elämä pääsee virtaamaan voimakkaasti si-
nustakin. 
 
Joh. 15:5: Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa 
minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään 
tehdä.  
 
Sinun sisäinen ihmisesi on oksa, joka on kytketty runkoon ja juu-
ristoon, joka on Jeesus. Pyhän Hengen virta virtaa sinuun, koska 
olet liitetty Häneen. Ilman Pyhän Hengen virtaa ei Jumalan ka-
toamaton elämä virtaa sinuun eikä sinun kauttasi muihin ihmi-
siin. Mutta Jeesukseen kytkettynä Pyhässä Hengessä sinuun vir-
taa jatkuvasti ja lisääntyvästi Isästä tuleva ylösnousemusvoima, 
jossa kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. 
 
Parantamisen voitelun avain on ehyt yhteys Isään ja Jeesukseen 
Pyhässä Hengessä. Niin paljon kuin sinä kykenet yhteistyöhön 
Jeesuksen kanssa Pyhässä Hengessä, niin paljon sinulla on paran-
tamisen voitelua ja lahjoja. Yhteistyösi Jeesuksen kanssa tapah-
tuu sisäisen ihmisesi tietoisuuden, ilmestyksen, uskon ja rakkau-
den läsnäolossa. 
 
1. Kor. 12:7-11: Mutta kullekin on annettu Hengen voiman ilmituleminen 
yhteiseksi hyväksi. Sillä yhdelle annetaan Hengen kautta viisauden sana, 
toiselle tiedon sana saman Hengen kautta, toiselle usko samassa Hengessä, 
toiselle terveeksitekemisten armolahjoja samassa Hengessä, toiselle voima-
tekoja, toiselle profetoiminen, toiselle kielten lajeja, toiselle taas kielten se-
litys. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki jakaen kullekin erik-
seen niin kuin tahtoo. 
 
Kaikki Jeesuksen voimateot, usko, parantumiset, profetoiminen, 
kielten selittäminen, ilmestystieto ja Jumalan rakkaus tapahtu-
vat Pyhän Hengen läsnäolon ja vaikutuksen kautta. Ilman Pyhää 
Henkeä me emme voi mitään tehdä. 
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Kaikkien ihmisten kaikki parantumiset ovat seurausta lisäänty-
västä Jeesukselle antautumisesta ja pimeydestä luopumisesta 
sekä Pyhällä Hengellä täyttymisestä. Uuden liiton parantamisen 

voitelu on varustusta ja kykyä joh-
taa ihmisiä tässä prosessissa 
eteenpäin kohti Jeesuksen li-
sääntyvää kirkkautta. 
 
Parantamisen palvelutyö on 
erittäin vaativa ja moniulottei-
nen tehtävä. Me voimme onnis-
tua siinä vain Jeesuksen muo-
toon muuttumisen kautta. Hän 
kutsuu sinua Pyhän Hengen tu-

lessa upottamiseen, jossa Hän antaa sinulle varustuksen toimia 
Hänen kanssaan yhteistyössä. Jeesus upottaa sinua jatkuvasti ja 
lisääntyvästi Pyhässä Hengessä, jotta voitelusi palautuu, uudis-
tuu ja lisääntyy. 
 
Ap.t. 1:8: …vaan kun Pyhä Henki tulee jatkuvasti teidän yllenne, niin te 
saatte jatkuvasti voimaa, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jeru-
salemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka".  
 
Kun toimit Pyhän Hengen voitelussa, sinä saat ihmiset usko-
maan, että Jeesus on voidellut sinut julistamaan suurta ilosano-
maa, parantamaan särjettyjä, sydämiä, vapauttamaan vangit-
tuja, parantamaan sairaita ja ajamaan ulos riivaajia. Sairaiden pa-
rantamiseksi on ajettava ulos. 
 
Etsi Pyhän Hengen tulessa upottamista enemmän kuin mitään 
muuta. Jeesus tietää mitä sinä tarvitset onnistuaksesi paranta-
misen palvelutyössäsi. Hän tietää, että sinun täytyy ensin voittaa 
omassa sielussasi häiritsevät minuuttasi, asemaasi ja voiteluasi 

Pyhän Hengen voitelussa et 
palvele sinä yksin vaan Jee-
sus ja sinä yhdessä. Jeesuk-
sen muotoon muuttumi-
sessa sinä kannat paljon he-
delmää omassa elämässäsi. 
Palvellessasi Pyhän Hengen 
voitelussa Jeesus tekee voi-
mateot ja sinä saat olla Hä-
nen todistajansa. 
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varastavat ja mitätöivät demonit. Hän vapauttaa ja parantaa si-
nut ensin ja lähettää palvelutyöhön vasta sen jälkeen. 
 
Pyhän Hengen tulen ja voiman läsnäolossa parantumista etsivän 

oma sielu puhdistuu, vapautuu ja 
uudistuu. Hänessä itsessään 
nousee usko vastaanottamiseen 
ja parantuminen tapahtuu. Pa-
rantumista etsivä rakastuu yhä 
lisää Jeesukseen, alkaa etsiä Py-
hän Hengen kosketusta ja puh-
distaa elämänsä. Jeesus ottaa 
hänet turvaansa ja sinä olet joh-
tanut hänet pelastukseen ja si-
sälle Jumalan valtakuntaan. 
 
Sisimpäsi elää Jeesuksen tuleen 

kytkeytyneenä. Voitelu on ylläsi 
niin vahvana, että kaikki näkevät Jeesuksen sinussa. Olet Jeesuk-
sen kanssa toteuttamassa Isän yliluonnollista suunnitelmaa. Sinä 
elät ja hallitset Jeesuksen kanssa Isän valtaistuimella ja muutut 
edelleen ja kiihtyvällä vauhdilla ”voimasta voimaan ja kirkkau-
desta kirkkauteen” Pyhän Hengen kautta. 
 
Jeesuksen kirkkaus ylläsi järisyttää ympärilläsi olevia ihmisiä. Toi-
set innostuvat ja syttyvät, toiset hermostuvat ja väistyvät. Toiset 
tungeksivat sinun luoksesi ja toiset karttavat sinua. Sinusta virtaa 
Jeesuksen kirkkauden vaikutus ja saat kohdata samanlaista vai-
noa, mitä Jeesus kohtasi. Mutta sinä olet Kirkkauden Herran oma 
ja Hänen suojeluksessaan. Pimeys ei enää saa sinua valtaansa 
vaan Jeesus tulee kuljettamaan sinua voittosaatossa. 
 
Sinun rakkaussuhteesi Jeesuksen kanssa tulee ilmi sinun ylläsi 
vaikuttavasta Pyhästä Hengestä. Isä kunnia on sinun ylläsi Jee-

Pyhän Hengen tulessa upot-
tamisessa sinä kytkeydyt 
Jeesuksen valtaherruuteen. 
Sinun uskosi sulautuu Jee-
suksen uskoon. Sinä saat yli-
luonnollisen Isän rakkau-
den, Jumalan ilmestystie-
don ja Jumalan uskon voi-
man voittaa kaikki epäus-
kon linnoitukset parantu-
mista etsivän sielussa ja us-
kon kukistaa sairauden val-
lat hänen ruumiissaan. 
 



56 
 

                       

suksen kautta. Maailman ihmiset näkevät sinut tekevän voima-
tekoja, mutta Pyhän Hengen vastaanottaneet näkevät sinussa 
vaikuttavan Jeesuksen valtaherruuden. Pyhän Hengen tulessa ja 
voimassa sinä sulaudut ja samaistut Jeesuksen auktoriteettiin ja 
yhteyteen rakkauden innossa, antautumisessa, ilossa ja rohkeu-
dessa. 
 
Pyhän Hengen tuli tuo ilmi evankeliumin salaisuuden "Voideltu 
teissä, kirkkauden kiihkeä odotus. Pyhä Henki vie sinut tiedostet-
tuun Jeesuksen persoonaan samaistumiseen. Vanha ihmisesi on 

kuollut ja uusi luomuksesi on nous-
sut hallitsemaan. Jonain päivänä 
Pyhän Hengen tuli riistäytyy si-
nun käsistäsi ja sinun lähiympä-
ristösi herää Jeesuksen todelli-
suuteen hämmentävällä ta-
valla… 
 
Pyhän Hengen tuli kytkee ja vi-
rittää sinut Isän äärettömään 
rakkauteen. Isän rakkauteen su-

lautuminen kytkee sinut suoraan 
Jumalan valtaistuimen auktoriteettiin. Sinä näet, tunnet ja koet 
kaiken niin kuin Jumalan Isän sydän näkee. Pyhä Henki vuodattaa 
sisimpääsi Isän rakkauden inspiroimaa ilmestystietoa, voimaa, 
vaikutuksia, voimatekoja. Sisimpäsi täyttyy Jumalan valtaherruu-
den suunnitelmilla ja todellisuudella. Sinä ymmärrät, tallennat ja 
puhut julki Jumalan tekoja. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
 
 
 
 

Pyhän Hengen voitelussa si-
nun minuutesi sulautuu Py-
hän Hengen ilmestystietoon 
ja läsnäoloon. Pyhän Hen-
gen lahjat virtaavat sinusta 
monien siunaukseksi. Yli-
luonnollisella tavalla olet 
astia ja kanava, mutta sa-
malla olet kuitenkin osalli-
nen, sulautunut ja tietoinen 
kaikesta, mitä Jeesus tekee. 
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9. Miten jokainen voi parantua? 
 
Jumala haluaa parantaa kaikki ihmiset kaikkialla, vaikka ihmiset 
olisivat vielä monenlaisen pimeyden vallassa. Kaikkeen parantu-
miseen tarvitaan uskon kanava, joka voi olla parantumista etsi-
vän ja parantumisessa palvelevan yhteinen usko. Parantumista 
etsivällä ei yleensä ole samaa uskon voimaa kuin parantamisessa 
palvelevalla. Sen takia tarvitaan yhteistä uskon voimaa ja ano-
mista.  
 
Jumala ei vain paranna ja vapauta ihmisiä. Hän on yliluonnollisen 
kirkkauden todellisuus, jossa ei ole muuta kuin katoamaton ja 
jatkuvasti uudistuva elämä. Parantuakseen ihmisen tarvitsee 
vain päästä jonkin uskon kanavan kautta Isästä tulevan kirkkau-
den yhteyteen Pyhässä Hengessä. Heikossa uskossa oleva voi yh-
distää oman uskonsa vahvemmassa uskossa olevan uskoon. Kun 

Pyhän Hengen voitelema Juma-
lan uskon kanava avautuu ihmi-
sessä, parantava voitelu virtaa. 
Aina tämä ei ole mahdollista 
synnin ja epäuskon tähden. 
 
Oral Roberts on kertonut seu-
raavasta tapauksesta hänen pa-
rantamisen palvelutyössään. 
Hän oli palvellut ihmisiä monta 
tuntia ja oli todella väsynyt. Hän 
lopetti kokouksen, mutta saliin 
jäi yksi nuori poika. Oral Roberts 
meni kysymään pojalta, mikä hä-

nen ongelmansa on. Poika pyysi Oralia rukoilemaan hänen puo-
lestaan, sillä hänellä oli paha ongelma lonkassaan. Oral sanoi, 
ettei hän kyllä jaksa nyt uskoa, kun hän on lopen väsynyt. Poika 
sanoi: ”Ei se mitään. Laita sinä vaan kätesi minun lonkkani päälle 

Jeesus on armollinen ja pa-
rantaa jokaisen, joka tulee 
uskossa Hänen luokseen. 
Hän parantaa ihmisiä, 
vaikka he olisivat Jeesuksen 
ulkopuolella. Hän parantaa 
ihmisiä, vaikka heidän si-
simpänsä olisi vielä pimey-
dessä. Näin Jeesus osoittaa 
kaikkivaltiutensa ja suuren 
rakkautensa ihmistä koh-
taan ja täydellisen torjun-
tansa demonisaatiota ja 
sairautta kohtaan.  
 



58 
 

                       

ja minä uskon parantuvani silloin.”  Oral Roberts teki niin ja pa-
rantava voitelu virtasi poikaan ja Jeesus paransi hänen lonk-
kansa. 
 
Parantumisen vastaanottamiseen keskeneräisyyden tilassa tar-
vitaan vain sopimus Jeesuksen parantavan voiman etsimisestä 
jonkun kanssa, joka uskoo parantumisen ihmisen puolesta. Nimi-
tän tällaista parantavan voitelun kosketusta ”pistemäiseksi”. Sil-
loin ihminen suuren uskon ponnistuksen jälkeen pystyy otta-
maan vastaan parantumisen jollekin yksittäiselle alueelle elä-
mässään. Muut elämän alueet eivät saa parantavaa kosketusta 
vielä. 
 
Parantavassa voitelussa palveleminen on enemmän kuin piste-
mäisten tai satunnaisten parantumisten saavuttaminen. Jumala 
ei paranna ensisijaisesti osoittaakseen kaikkivaltiuttaan epäus-
koisille. Hän parantaa ihmisiä, koska Hän rakastaa häntä ja ha-
luaa jokaisen olevan terve ja vapaa painostuksista. Ainoa rajoit-
tava tekijä on epäusko eli uskon puute. Sielussa oleva toivomus 
tai kaipaus ei ole sama kuin Jumalan usko hengen voimassa. 
 
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.  
 
Jeesuksen vastaanottamisen kautta sinun hengessäsi on Jumalan 
uskon siemen. Hengellisen kasvusi myötä hengessäsi oleva usko 
vahvistuu. Kun hengessäsi oleva usko hallitsee sinun sielusi kipu-
jen ja traumojen ylitse, sinä kytkeydyt Jeesuksen parantavaan 
voiteluun. Silloin sinä uskot, että Jeesuksen haavojen kautta sinä 
olet jo parannettu ja sinulla on pääsy Pyhän Hengen tuleen, joka 
vaikuttaa parantumisen. 
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Olen lukenut seuraavan todistuksen parantumisesta. Eräs vaka-
vasti sairas Jeesukseen uskova mies sai Pyhältä Hengeltä keho-
tuksen mennä tiettyyn seurakuntaan, jossa hän saa tiedon sa-
nan, joka parantaa hänet. Hän meni sinne ja siellä oli pastori val-
mistautumassa tulevaan kokoukseen. Mies kertoi pastorille mitä 
Pyhä Henki oli puhunut. Pastori sanoi, ettei hänellä nyt ole mi-
tään erityistä tiedon sanaa, mutta mene nyt tuohon sivuhuonee-
seen ja lue 500 kertaa seuraava raamatun kohta: 
 
1. Piet. 2:24: …joka "itse kantoi meidän syntimme" ruumiissansa ristinpuu-
hun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen 
"haavainsa kautta te olitte parannetut".  
  
Mies ihmetteli saamaansa ohjetta, mutta päätti toimia sen mu-
kaan. Mies viipyi sivuhuoneessa jonkin aikaa ja sitten hän tuli 
ilosta hyppien ulos. Jeesus oli ilmestynyt ja parantanut hänet. 
Pastori kysyi, miten se oli tapahtunut. Mies sanoi lukeneensa ää-
neen tätä jaetta noin kolmesataa kertaa ja yhtäkkiä Jumalan 
voima virtasi häneen, kivut lähtivät ja vaiva parani.  
 
Mistä tässä tapauksessa oli kysymys? Kun mies luki ääneen Jee-
suksen pelastustyön syvää todistusta, hänen sielunsa vapautui 
epäuskosta ja hän alkoi uskoa olevansa parannettu Jeesuksen 
haavojen kautta. Silloin Pyhä Henki laskeutui hänen ylleen ja to-
teutti parantumisen. 
 
Aivotutkijat ovat todenneet, että ihmisen aivoissa on sellainen 
alue, joka ottaa vastaan informaatiota ja ohjausta vain ihmisen 
oman puheen kautta. Juuri tämän takia raamattu kehottaa julis-
tamaan ääneen sitä, mitä olemme anomassa ja omistamassa Ju-
malalta. Tämän takia meidän tulee kiittää, ylistää ja palvoa Jee-
susta. Meidän tulee julistaa sielullemme hengellisiä totuuksia, 
jotta sielumme suostuu omistamaan ne ja toimimaan niiden mu-
kaan. 
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Kol. 1:28-29: Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen 
jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen 
täydellisenä Kristuksessa. Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistellen hänen 
vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa. 
 
Päämäärämme on sama kuin Paavalilla, eli kutsua jokainen ihmi-
nen esiin täydellisenä Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä merkitsee 
ihmisen parantamista kaikesta, missä hän tarvitsee ja voi vas-
taanottaa. Se merkitsee myös, että jokainen Jeesuksen opetus-
lapseksi antautunut tulee palvelemaan parantamisen voitelussa. 
 
Kysymys "paranevatko kaikki" tarkoittaa samaa kuin kysymys 
"pelastuvatko kaikki". Jeesus haluaa pelastaa jokaisen, mutta 
Hän voi pelastaa vain sen, joka ottaa Hänet vastaan ja antautuu 
Hänelle. Jeesus haluaa parantaa jokaisen, mutta Hän voi paran-
taa vain sen, joka uskossa hylkää pimeyden ja ojentautuu vas-
taanottamaan parantumisen ja uuden elämän Hänen yhteydes-
sään.  
 
Monet eivät parane, koska he eivät ole saaneet ilmestystä / ope-
tusta Jeesuksen muotoon muuttumisesta. He eivät ole päässeet 
osalliseksi apostolisesta uskosta, opetuksesta ja Pyhän Hengen 
voitelusta vaan ovat sielullisten ja uskonnollisten perinnäissään-
töjen vankeja. 
 
Room. 10:13-15: Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelas-
tuu". Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka 
he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, 
ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä?... 
 
Universaali tosiasia maailmassa on se, etteivät kaikki parane ei-
vätkä kaikki tule uskoon. Kaikki eivät täyty Pyhällä Hengellä ja 
puhu kielillä, vaikka uskovatkin Jeesukseen. Yhtä universaali to-
siasia on, että jokainen, joka huutaa avukseen Herraa, pelastuu. 
Samoin jokainen, joka ottaa vastaan Jeesuksen muuttuakseen 
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Hänen kaltaisekseen, tulee parantumaan tässä muutosproses-
sissa. 
 
Matt. 7:13-14: Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja 
tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; 
mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, 
jotka sen löytävät. 
 
Jokainen, joka anoo, etsii ja kolkuttaa, tulee täyttymään Pyhällä 
Hengellä ja tulella. Jokainen, joka tulee Pyhän Hengen tulessa 
upotetuksi, puhdistuu synnistä, sairaudesta ja muusta pimey-
destä. Jumalan valtaherruuden kosketuksessa kaikki paranevat 
ja vastaanottavat uutta luomistyötä 
 
Parantumisen esteet ovat samat kuin Jeesuksen muotoon muut-
tumisen esteet:  
 

• kaikki uskoon tulleet eivät halua antautua Jeesuksen ope-
tuslapsiksi, 
 

• kaikki Jeesuksen opetuslapsiksi antautuneet eivät halua 
tulla upotetuiksi Pyhän Hengen tulessa eivätkä 

 
• kaikki opetuslapsiksi antautuneet eivät halua muuttua 

Jeesuksen kaltaisiksi parantuakseen kaikista sairauksis-
taan.  

 
Sielun traumaattisuus, demonisaatio, väärä suuntautuminen, 
väärä arvomaailma ja väärät elämäntavat estävät Jumalan uskon 
nousemista ja parantumisen vastaanottamista. Sinun tehtä-
vänäsi on julistaa ja opettaa ihmisille kääntymistä ja mielen muu-
tosta. Sairauden aiheuttama ja parantumista vastustava demo-
nisaatio / traumaattisuus tulee hyljätä. Jokaisen ihmisen tie täy-
delliseen parantumiseen on Jeesukseen sulautumisen kautta.  
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Jumala parantaa myös uskottomia ihmisiä sairauksista, jotta he 
voisivat uskoa Häneen. Mutta Jumalan tavoite ihmistä kohtaan 
ei ole todistaa voimaansa hänelle tai parantaa hänen yksittäisiä 
ongelmiaan tai sairauksiaan. Hän haluaa jokaisen ihmisen täydel-
lisesti terveeksi ja ehyeksi kirkkaudessa, Jeesuksen muotoon su-
lautumisessa. Silloin Jumalan valtaherruus toteutuu ihmisessä 
maan päällä. 
 
Siksi meidän tavoitteemme on, että jokaiselle ihmiselle juliste-
taan Jumalan valtaherruuden suuri ilosanoma Jeesuksen Voidel-
lun muotoon muuttumisesta jo tässä maailman ajassa. Tämä 
merkitsee ihmisen vahvistumista hengessään, parantumista sie-

lunsa traumoista, ruumiinsa sai-
rauksista ja kaikista pimeyden 
rasituksista elämässään. Me tu-
lemme Jumalan Isän kirkkauden 
yhteyteen Hänen Poikansa muo-
toon muuttumisen kautta. Isän 
kirkkauden yhteydessä me pää-
semme täydellisesti osallisiksi 
Hänen katoamattomasta elä-
mästään ja yltäkylläisistä siu-
nauksistaan jo tässä maailman 
ajassa. 
 
Jeesus on valmis parantamaan 

sairaan aina, kun Hän löytää us-
kon parantumisen vastaanottamiseen ja antautumisen Pyhälle 
Hengelle. Hän haluaa erityisesti parantaa sairaan, jos Hän löytää 
parantumista etsivässä seuraavia Jumalan mielen mukaisia sydä-
men valintoja: 
 

• Halu / sitoutuminen täyttää oma palvelutehtävä van-
hurskaana perheen isänä, äitinä, veljenä tai sisarena, 
 

Monet uskovat ovat kuole-
man lumouksen vallassa, 
jolloin he alkavat sisimmäs-
sään toivoa, että ”Herra ot-
taisi omansa pois vaivaa 
kärsimästä”. Tämä ei ole us-
kovan ajattelua, koska jo-
kainen on pelastettu myös 
elonkorjuuta varten tässä 
maailmassa. Eloa on paljon 
ja työväkeä vähän. Herra 
tarvitsee jokaista uskovaa 
ja vahvistaa heidän tervey-
tensä. 
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• Halu / sitoutuminen elää: ”Minä elän enkä kuole, vaan ju-
listan Jumalan suuria tekoja!”, 

 
• Halu / sitoutuminen Jumalan valtakunnan palvelutyöhön 

sekä 
 

• Halu / sitoutuminen astua suurempaan voiteluun ja 
muuttua lisää Jeesuksen kaltaiseksi. 

 
Liian monet julistajat yrittävät saada ihmisiä parantumaan ilman 
Jeesuksen muotoon muuttumista. Tästä seuraa uskonnollinen 
petos, joka tulee monille epäuskon ja pettymyksen aiheeksi itse 
Jumalaa vastaan. Tämän vääristymän Jeesus tulee poistamaan 
seurakunnastaan. Hän nostaa esiin palvelijoita, jotka ovat upo-

tetut Pyhän Hengen tulessa. Hän 
toteuttaa uskon puhdistuksen 
parantumisen alueella. Tulee jäl-
leen aika, jolloin kaikki Jeesuk-
selta parantumista etsivät tule-
vat parantumaan.  
 
Vahvista sydämesi täydessä 
luottamuksessa siihen, että Jee-
sus parantaa jokaisen, joka su-
lautuu Hänen kirkkauteensa. 

Hän on kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta valmistanut 
tämän tien sinullekin. Pyhä Henki on sinussa ja haluaa vallata si-
nut tulellaan kokonaan. Tämä on sinun sanomasi omaan elä-
määsi ja niiden elämään, joita sinä palvelet. Jeesus on täydelli-
nen ja uskollinen kaikessa. Hänen muotoonsa muuttuminen on 
tie, joka johtaa minutkin parantumiseen ja pysyvään terveyteen. 
 
Joh. 14:6: Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan 
tule Isän tykö muutoin kuin minun muotooni muuttumisen kautta.  
 

Älä jää odottamaan, että 
Jumala parantaisi sinut. Ju-
mala odottaa, että sinä an-
taudut Pyhän Hengen tu-
leen ja muutut Jeesuksen 
Voidellun kaltaiseksi. Silloin 
Jumala tulee parantamaan 
sinut kaikesta mistä haluat 
ja kaikesta muustakin, jota 
et vielä tiedä. 
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Jumalan uskon maailmassa on vain kaksi vaihtoehtoa: ON, ON tai 
EI, EI. Jeesus joko on täydellinen Pelastaja ja Parantaja kaikille tai 
sitten Hän ei ole. Liity Jumalan uskon ajatteluun, jossa kaikki Jee-
suksen lupaukset ovat ON ON ja kaikki pimeyden suunnitelmat 
EI EI. Silloin sinun ei tarvitse yrittää tai kokeilla parantumista, 
vaan saat astua uuteen elämään, jossa Jumala Isä on määrännyt 
sinulle parantumisen Jeesuksen muotoon muuttumisen kautta. 
 
2. Kor. 1:20-22: Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat 
hänessä "on"; sen tähden tulee hänen kauttaan myös niiden "amen", Juma-
lalle kunniaksi meidän kauttamme. Mutta Hän, joka lujittaa meidät yhdessä 
teidän kanssanne Kristukseen ja joka on voidellut meidät, on Jumala, joka 
myös on sinetöinyt meidät ja antanut Hengen vakuuden meidän sydä-
miimme.  
 
Pyhä Henki voitelee sinut Isän rakkauden, ilmestyksen hengen ja 
Jumalan uskon voimalla vakuuttamaan ihmisiä Jeesuksen pelas-
tavasta ja parantavasta voimasta. Jeesus kasvattaa sinun uskoasi 

ja saat nähdä yhä enemmän voit-
toja ja parantumisia omassa elä-
mässäsi ja palvelutyössäsi.  
 
Kun Jumala loi sinut, Hän asetti 
silloin henkeesi siemenen muo-
dossa kaiken sen elämän, jonka 
Hän tulee vapauttamaan Jee-
suksen pelastustyön kautta si-
nussa. Sinun hengessäsi on kai-
paus Isän rakkauden yhteyteen, 
Hänen kirkkauteensa. Sinun 

hengessäsi on kaipaus parantua 
kaikista sairauksista ja vapautua kaikesta pimeyden vallasta. Si-
nun hengessäsi on kaipaus sulautua Jeesukseen ja parantaa Hä-
nen kanssaan sairaita ja vapauttaa pimeyden vallasta. Sinulla on 
kaipaus tulla Pyhän Hengen tulessa upotetuksi ja auttaa muita 
ihmisiä samaan siunaukseen. 

Mitä enemmän antaudut 
Jeesukselle ja Pyhälle Hen-
gelle, sitä voimakkaammin 
sinä tulet näkemään Jeesuk-
sen valtaherruuden. Sitä 
vahvemmin sinä tulet usko-
maan ja palvelemaan pa-
rantamisen voitelussa. Lo-
pulta Jeesuksen valtaher-
ruus ja Hänen suunnitel-
mansa toteuttaminen täyt-
tää ajatuksesi ja elämäsi. 
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Pimeyden valta ja valheet sielussasi estävät näkemästä sitä kirk-
kautta, joka kuuluu sinulle ja jonka kaipaus on jo hengessäsi. Py-
hän Hengen ja tulen voitelema julistus koskettaa jokaisessa ih-
misessä tätä Jumalan elämän kaipausta. Parantamisen voite-
lussa Pyhä Henki koskettaa ihmisten sisimmässä näitä Jumalan 
kylvämiä siemeniä ja valmiuksia Jeesuksen kirkkauden vastaan-
ottamiseksi. Pyhän Hengen tulessa sinä murrat sielun voimien 
valheita ja vastustusta, jolloin kuulijasi tarttuvat Jeesukseen ja 
Hänestä virtaavaan katoamattomaan elämään. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
10. Parantumisen esteiden poistaminen 
 
Parantumisen ja parantamisen palvelutyön alueella tarvitaan 
suuri uskonpuhdistus. Jokaisella sairaalla on halu parantua sie-
lussaan ja myös hengessään. Mutta perusongelma on siinä, että 
ihmiset elävät liian kaukana Jumalasta. Uskovatkaan eivät tunne 
riittävästi Pyhää Henkeä, vaan ovat luonnollisen sielunsa ja us-
konnollisuuden vallassa. Heidän sielussaan on suuri määrä vää-
rää ajattelua parantumisesta. Orpouden traumassa etsivät ruu-
miin parantumista, mutta eivät sydämensä puhdistumista ja Jee-
suksen muotoon muuttumista. Monet uskovat kritisoivat Pyhää 
Henkeä ja silti etsivät Jumalalta parantumista. Miten Jeesus voi 
parantaa ihmisen, jos hän ei suostu antautumaan Pyhän Hengen 
kosketukseen? 
 
Epäuskoiset ja Pyhästä Hengestä vieraantuneet raamatun opet-
tajat ovat vuosisatojen aikana kehittäneet suuren joukon epä-
raamatullisia uskomuksia ja teorioita. Yksinkertaiset ja tietämät-
tömät ihmiset luulevat, että ne ovat raamatun opetuksia. 
 
Matt. 23:25-26: Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun 
te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä 
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ryöstöä ja hillittömyyttä! Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, 
että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi!  
 
Jokainen uudestisyntynyt on pelastettu Jumalan uskon kautta 
hänen hengessään. Mutta hänen sielunsa voi olla täynnä uskon-
nollista roskaa ja valhetta koskien Jeesukselle antautumista, Py-
hällä Hengellä täyttymistä ja parantumista. Vastaanottaaksesi 
parantumisen, sinun sielusi tulee yhtyä Jeesuksen kirkkauden la-
kiin samoin kuin uudestisyntynyt henkesi yhtyy. Silloin sinuun ra-
kentuu Jumalan rakkaus, ilmestystieto ja Jumalan usko parantu-
misen vastaanottamiseksi ja terveenä pysymiseksi. 
 
Puhdista sielusi esimerkiksi seuraavista demonisista valheista 
koskien Jeesuksen muotoon muuttumista, parantumista ja Py-
hän Hengen tulessa upottamista: 
 
1) Jumala kutsuu tai siunaa sairaudella. 
 
Kirjoitusten mukaan Jumala kutsuu meitä hyvyydellään. Sairau-
den kohdatessa monet ihmiset pysähtyvät etsimään Jumalaa, 
mutta toiset katkeroittavat mielensä Jumalaa kohtaan. Pakanal-
linen ajattelu kuvittelee, että Jumalasta tulee sekä hyvä että 
paha. Vanhan liiton ajattelussa oli tämä sama ongelma. Mutta 
Jeesus poisti sekaannuksen julistamalla: 
 
Joh. 10:7-11: Niin Jeesus vielä sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon 
teille: minä olen lammasten ovi. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat 
varkaita ja ryöväreitä; mutta lampaat eivät ole heitä kuulleet. Minä olen ovi; 
jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä 
sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Varas ei tule muuta kuin varasta-
maan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä 
ja olisi yltäkylläisyys. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa hen-
kensä lammasten edestä.  
 
Jeesus on valmistanut sinulle tien Isän kirkkauden yhteyteen, 
jossa Hänestä virtaava katoamaton elämä virvoittaa, parantaa ja 
uudistaa sinun elämäsi jatkuvasti. 
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2) Jumala sallii sairauden, koska Hän on katsonut minut kelvol-
liseksi tuomaan sen kautta kunniaa Hänelle. 
 
Syntiinlankeemus oli ihmisen valinta ja kaikki sairaudet ovat seu-
rausta Jumalasta eroon harhautumisesta. Hylkää lapsellinen 
"sallimus" usko. Sinulla on vapaa tahto, jolla sinä voit tulla täy-
dellisesti takaisin Jumalan kirkkauden yhteyteen ja vastaanottaa 
parantumisen ja pysyvän terveyden. Sinä tuot kunniaa Jumalalle 
antautumalla muuttamaan Jeesuksen kaltaiseksi, vastaanotta-
malla parantumisia, parantamalla muita ja johtamalla ihmisiä Py-
hän Hengen tulessa upottamiseen.  
 
Joh. 15:7-9: Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin ano-
kaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Siinä minun Isäni kirkastetaan, että 
te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Niinkuin Isä 
on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä; pysykää minun 
rakkaudessani.  
 
3) Minun sairauteni kirkastaa Jumalaa, kestän sen urheasti ja kii-
tän Jumalaa sairaudestani. 
 
Sairaudet tuovat ilmi pimeyden voimaa ja synnyttävät epäuskoa 
ja Jumalan vastustamista. Pyhä Henki sinussa kirkastaa Jeesuk-
sen ja sinä kannat paljon hedelmää muuttumalla Jeesuksen kal-
taiseksi. Jeesus sanoi, että Pyhä Henki on minut kirkastava. Koska 
sinä kunnioitat Jumalaa, sinä otat vastaan Jeesuksen pelastus-
työn ja Pyhän Hengen täyden lupauksen.  
 
Jeesuksen tekoja tekemällä sinä kirkastat Jumalaa. Jeesuksen 
kanssa ja Pyhän Hengen voitelussa sinä parannat särkyneitä sy-
dämiä, vapautat ihmisiä traumoista ja demonisaatiosta. johdat 
heidät Pyhän Hengen ja tulen vastaanottamiseen ja parannat 
sairauksia. Näin sinä tuot kunniaa Jeesukselle ja Isälle. 
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1. Kor. 6:19-20: Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen 
temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ett-
ette ole itsenne omat? Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala 
ruumiissanne. 
 
4) Minun sairauteni on "Paavalin pistin". 
 
Paavalin pistin ei ollut hänen sairautensa tai muu heikkoutensa. 
Paavali tarkoitti pistimellään kaikkea sitä väkivaltaa ja pahoinpi-
telyä, jonka kohteena hän oli toistuvasti. Paavali toteutti ainut-
laatuista apostolin tehtäväänsä erittäin karuissa ja vaikeissa olo-
suhteissa. Älä kuvittele, että sinulla olisi Paavalin kutsumus ja 
voitelu ja siksi sinä tarvitsisit Paavalin pistimen!  
 
Jeesus suojeli ja pelasti Paavalin kaikista koettelemuksista niin, 
että Paavali sai toteuttaa Jeesuksen tarkoittaman apostolin teh-
tävän. Jeesus sanoi hänelle: "Minun mielisuosiossani on sinulle 
kyllin." Hän tarkoitti, että Paavalin tarvitsee vain luottaa Jeesuk-
sen rakkauteen ja Hän on suojeleva ja johdattava Paavalin täyt-
tämään sen tehtävän, jonka Jeesus antoi hänelle. Paavalin koe-
tusten ja elämän kautta Jeesus antoi esikuvan siitä, kuinka Hän 
on uskollinen ja johtaa vaikeuksien läpi. 
 
2. Kor. 12:7-9: Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on mi-
nulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten yl-
peilisi. Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi mi-
nusta. Ja hän sanoi minulle: "Minun mielisuosiossani on sinulle kyllin; sillä 
minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa". Sen tähden minä mie-
luimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun 
asumaan.  
 
Paavali tiedosti, että hänen sielussaan oli uskonnollisen ylpeyden 
houkutusta. Tämä oli jäännöstä hänen fariseuksen urastaan en-
nen kuin Jeesus pelasti hänet. Paavali halusi, että "Kristuksen 
voima asettuisi minuun asumaan". Hän halusi olla terve henges-
sään, sielussaan ja ruumiissaan Jeesuksen ylösnousemusvoi-
massa. Paavali joutui kantamaan oman väkivaltansa hedelmiä 
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jonkin aikaa elämässään. Mutta hän pääsi vapauteen väkivaltai-
sesta historiastaan Roomassa. 
 
Ap.t. 28:30-31: Ja Paavali asui omassa vuokra-asunnossaan kaksi täyttä 
vuotta ja otti vastaan kaikki, jotka hänen tykönsä tulivat; ja hän julisti Juma-
lan valtakuntaa ja opetti Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemista kaikella 
rohkeudella, kenenkään estämättä. 
 
5) Minulla on Jobin kohtalo. 
 
On hämmästyttävää, kuinka sielunvihollinen saa monet ahdis-
tuksia, sairauksia tai ongelmia kokeneet uskovat samaistumaan 
Jobiin. He lukevat vain Jobin kirjan alkuosan ja lohduttautuvat 
sillä, että Jobille kävi huonommin kuin heille. Mutta he eivät lue 
Jobin kirjan loppuosaa, jossa Job tekee parannuksen uskonnolli-
sesta ylpeydestään, katkeruudestaan ja julkeudestaan Jumalaan 
kohtaan. Vasta silloin Jumalan siunaukset vapautuivat hänen elä-
mässään. 
 
Job 42:1-6: Silloin Job vastasi Herralle ja sanoi: "Minä tiedän, että sinä voit 
kaikki ja ettei mikään päätöksesi ole sinulle mahdoton toteuttaa. 'Kuka peit-
tää minun aivoitukseni taitamattomasti?' Siis on niin: minä puhuin ymmär-
tämättömästi, asioista, jotka ovat ylen ihmeelliset minun käsittää. Kuule 
siis, niin minä puhun; minä kysyn, opeta sinä minua. Korvakuulolta vain olin 
sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt. Sen tähden minä peruu-
tan puheeni ja kadun tomussa ja tuhassa."  
 
Job tunnusti, että kaikki hänen puheensa olivat vääriä. Seuraa-
vissa jakeissa Jumala ilmaisi Jobille, että myös Jobin neuvonanta-
jat olivat puhuneet väärin. Koko Jobin kirjan spekulaatiot olivat 
valhetta ja vääryyttä! Vasta nyt Jobille alkoi ilmestyä totuus. Kun 
Job otti vastaan anteeksiantamuksen ja antoi anteeksi, Jumalan 
siunaukset palasivat kaksinkertaisina Jobin elämään. Onko si-
nulla siis Jobin kohtalo siksi että olet uskonnollisessa ylpeydessä 
etkä antaudu Jumalalle? 
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Job 42:10: Ja kun Job rukoili ystäväinsä puolesta, käänsi Herra Jobin kohta-
lon, ja Herra antoi Jobille kaikkea kaksin verroin enemmän, kuin hänellä en-
nen oli ollut.  
 
6) Jumala ei paranna kaikkia ihmisiä tai kaikkia sairauksia. 
 
Pelastaako Jumala jokaisen? Kyllä, sillä Jeesus on maksanut lu-
nastusmaksun jokaisesta ihmisestä. Tässä ajassa jokainen, joka 
vastaanottaa Jeesuksen, pelastuu uudestisyntymisen kautta. Sa-
moin jokainen sairas tässä ajassa paranee antautumalla Jeesuk-
sen vapauttavaan, puhdistavaan ja parantavaan sekä uutta luo-
vaan voimaan Pyhässä Hengessä. 
 
Jokaisen sairaan tulee kuulla ehdoton uskon julistus Jeesuksen 
täydellisestä pelastuksesta Jeesuksen Voidellun muotoon muut-
tumisesta. Sairaan tulee päästä Pyhällä Hengellä täyttymiseen ja 
vapautumisen / sisäiseen parantumisen prosessiin, jotta sairauk-
sia aiheuttavat ja parantumista estävät pimeyden voimat kukis-
tuvat. Pyhän Hengen tulen kosketuksessa lihassa vaikuttava kuo-
lema joutuu väistymään ja parantuminen tulee sieluun ja ruumii-
seen. 
 
Room. 8:10-11: Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut syn-
nin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. Jos nyt hänen 
Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, 
joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän 
kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.  
 
7) Jumala parantaa, kun rukoillaan riittävästi 
 
Tämä harha perustuu väärään käsitykseen rukouksesta. Suurin 
osa uskovista rukoilee niin kuin pakanat tai vanhan liiton ihmiset. 
Monet kuvittelevat, ettei Jumala ole valmis parantamaan häntä, 
vaan tarvitaan ”paljon” rukoustyötä, että saadaan Jumala sille 
päälle, että Hän suostuu parantamaan vaivaisen. Tämä trau-
maattisen sielun väärää ajattelua, josta tulee irtisanoutua.  
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Jumala on sama kaikille. Jeesuksen pelastus kattaa samalla ta-
valla jokaisen ihmisen. Jumalasta Isästä virtaa parantava voitelu 
jokaiseen, joka antautuu Hänen yhteyteensä, puhdistavaan tu-
leensa ja uuteen elämään. Jumala haluaa parantaa jokaisen ih-
misen enemmän kuin ymmärrämme.  
 
Jeesus opetti etsimään ensin Jumalan valtakuntaa eli Pyhän Hen-
gen läsnäoloa ja Hänen vanhurskauttaan eli Jeesuksen muotoon 

muuttumista. Sinulla on pääsy Ju-
malan läsnäoloon Jeesuksen 
kautta. Pyhän Hengen läsnä-
olossa sinulla on Isän rakkauden 
vahvistava kosketus ja Pyhän 
Hengen ilmestystieto siitä, 
kuinka anoa Jumalalta ja kuinka 
vastaanottaa.  
 
Isän rakkaudessa sinuun tulee 
Pyhän Hengen ilmestystieto, 
joka vaikuttaa sinussa Jumalan 
uskon. Sinä omistat parantumi-

sen siinä hetkessä ja julistat sen näkyväksi. Sinä pysyt tässä julis-
tuksessa ja antaudut Pyhän Hengen jatkuvaan kosketuksen ja 
läsnäoloon. Lopputulos on täysi parantuminen.  
 
Parantumisen prosessi Jeesukselle antautumisessa: 
 

• Ota Jeesus vastaan ja luovuta Hänelle kaikki elämäsi alu-
eet. Ano ja vastaanota Pyhää Henkeä lisääntyvästi. 
 

• Anna Pyhän Hengen johtaa sinut sisäisen parantumisen 
prosessiin, puhdistaa sielusi ja poistaa Isän rakkautta ja 
parantumista vastustavat esteet. 
 

Meidän ei tule yrittää muut-
taa Jumalaa parantuak-
semme. Mutta meidän tulee 
puhdistaa ja muuttaa oman 
sielumme pimeä ajattelu 
koskien Jumalaa ja parantu-
mistamme. Meidän tulee 
antautua Pyhän Hengen tu-
lessa upotettavaksi, jotta 
meitä pääsee hallitsemaan 
Jumalan usko, jossa paran-
tava voitelu virtaa meihin 
jatkuvasti. 
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• Etsi Jumalan läsnäoloa, palvo Jumalaa, ano ja vastaanota 
parantuminen Jeesuksen läsnäolossa Pyhän Hengen voi-
telussa. 
 

• Julista parantumisesi näkyväksi tässä maailmassa. Kiitä, 
ylistä ja palvo Jeesusta ja Isää. Julista Hänen suuria teko-
jaan ihmisten keskuudessa. 
 

• Elä Pyhän Hengen jatkuvassa virrassa ja omista pysyvä 
terveys. Anna Pyhän Hengen tulen läpäistä sinua jatku-
vasti ja palvele parantamisen virrassa Jeesuksen kanssa. 

 
Parantumisen avain ei ole paljot rukoussuoritukset, vaan Juma-
lan yhteyteen antautuminen puhdistumisessa ja Pyhän Hengen 
uudistuksessa. Jumalan Isän sydän haluaa parantaa jokaisen. Hä-
nen parantavan kosketuksensa vastaanottamisen edellytys on 
sulautuminen Jeesukseen Pyhässä Hengessä. Jeesuksen kautta 
sinussa vaikuttaa Jumalan ilmestystieto ja Jumalan usko. Isän 
rakkauden pilvessä sinä uskot itsellesi parantumisen helposti ja 
nopeasti.  
 
8) Jumala parantaa sitten kun olen "täysin" puhdas 
 
Jeesuksen pelastavan, parantavan ja uutta luovan kosketuksen 
vastaanottaminen perustuu Jumalan uskoon meidän henges-
sämme. Jumalan uskon olemus eli uskon vanhurskaus on Jeesuk-
sen pelastuksen täysi lahja hengessämme. Uskon vanhurskaus 
on täydellinen, mutta meidän pyhityselämämme on vielä työn 
alla. Jeesus meissä tekee meidät täydellisiksi Jumalan uskon ulot-
tuvuudessa.  
 
Mitä enemmän olemme erotetut Jumalalle, sitä helpommin 
voimme uskoa parantumisen ja sitä suurempi vastustuskyky 
meillä on pimeyttä / sairauksia vastaan. Kaikki Jumalalta vas-
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taanottaminen perustuu Jumalan uskoon ja siihen sulautumi-
seen. Sinä voit keskeneräisenäkin vastaanottaa parantumisia, 
koska uskon laki on vapauttanut sinutkin tekojen laista.  
 
Gal. 3:5: Joka siis antaa teille Hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän kes-
kuudessanne, saako hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen 
kautta…  
 
Jumalan mielisuosiota on, että Hän on antanut meille Jumalan 
uskoon yhtymisen valtatien, jonka kautta me voimme kesken-
eräisinä omistaa kaiken, mitä Jeesus on meille valmistanut. Ju-
malan uskoon yhtyminen tapahtuu Jeesuksen pelastuksen 

kautta. Mitä ehyemmin sielusi 
yhtyy Jumalan lakiin, sitä hel-
pommin voit vastaanottaa Ju-
malalta. 
 
Jumala Isä uskoo Jeesuksen pe-
lastustyöhön sinuakin kohtaan. 
Jeesus hallitsee Isän valtaistui-
mella toteuttaakseen oman pe-
lastustyönsä kaikissa kansoissa. 
Hengessäsi olet jo liittynyt tähän 
Jumalan uskoon. Pyhän Hengen 
tulessa upottamisessa sinä su-

lautat myös sielusi Jeesuksen ja Isän täydelliseen uskoon. Jeesuk-
seen sulautumisessa sinä puhdistut, paranet ja uudistut. Isä on 
määrännyt tämän tapahtumaan, sillä koko elämäsi on lunastettu 
Jumalan omaisuudeksi. Sinulle kuuluu täysi terveys, elinvoima, 
palvelukyky, elämän täyttymys hengen, sielun, ruumiin, ihmis-
suhteiden, palvelutyön ja talouden alueilla.  
 
"Rakas Jeesus, nyt tuomitsen, hylkään ja irtisanon kaikki viholli-
sen valheet koskien Jeesuksen suurta ilosanomaa. Rakas Jeesus, 

Jeesuksen pelastustyö on 
enemmän kuin fyysisten sai-
rauksiesi parantumiset. Py-
hän Hengen tulessa upotta-
minen on enemmän kuin us-
konnollinen rukousko-
neisto. Jeesus haluaa saa-
vuttaa sinut kokonaan. Ju-
mala Isä on määrännyt si-
nut täyteen terveyteen ja 
uuteen kirkkauden hallitse-
maan elämään yhteydes-
sään. 
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uskon että sinun kauttasi minulla on pääsy Isän kirkkauden kos-
ketukseen. Rakas Jeesus, otan vastaan sinut elämäni kaikille alu-
eille. Erityisesti otan vastaan Sinut niille alueille sielussani ja ruu-
miissani, joissa on traumoja, sairauksia, painostuksia tai muuta 
sellaista.  
 
Tuomitsen, hylkään ja irtisanon kaiken epäuskon, vihan, katke-
ruuden, Pyhän Hengen vastustamisen, kaikki sukukiroukset, de-
moniset traumat, noituudet ja vääryydet sekä kaikki muut vihol-
lisen valheet.  
 
Rakas Jeesus, luovutan Sinulle koko elämäni, puhdista ja paranna 
minut. Polta roskat sammumattomassa tulessa ja toteuta uusi 
luomistyö minussa. Kiitos Jeesus että sinä teet tämän." 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
11. Pyhän Hengen tulessa muuttuminen 
 
Pyhän Hengen vaikutuksesta henkesi kasvaa ja hengellinen vas-
tustuskykysi vahvistuu, sielusi puhdistuu ja eheytyy. Tämä antaa 
sielullesi kyvyn sulautua henkesi kautta vaikuttavaan Jumalan 
uskoon ja omistaa yhä lisää Jeesuksen pelastavaa, vapauttavaa, 
parantavaa ja uutta luovaa kosketusta. Kun tämä tapahtuu, Ju-
malan valtakunta on tullut sinun sisimpääsi. Sisimpääsi hallitsee 
Jumalan usko, jonka kautta Jeesus ilmestyy sinussa ja sinun kaut-
tasi. 
 
Mal. 3:2-3: Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, 
kun hän ilmestyy? Sillä hän on niinkuin kultasepän tuli ja niinkuin pesijäin 
saippua. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin 
pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uh-
rilahjoja vanhurskaudessa.  
 
Pyhän Hengen tulessa tapahtuu sielun puhdistuminen ja ruumiin 
parantuminen. Ensin täytyy tapahtua sielun puhdistuminen, 
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jotta syntyy Jumalan usko parantumisen vastaanottamiseen. 
Fyysinen parantuminen on määrätty tapahtumaan sen mukaan, 
kuinka Jeesus saa hallita elämääsi. Kun Jeesuksen todellisuus il-
mestyy sinuun, pimeyden vallat joutuvat lähtemään. Parantumi-
sesi ei ole vain yksittäisen ruumiin sairauden parantuminen, 
vaan sulautuminen Jeesukseen hengessäsi, sielussasi ja ruumiis-
sasi. Pyhässä Hengessä ja tulessa upottaminen toteuttaa tämän. 
 
Fyysisen parantumisen vastaanottaminen alkaa sielun vapautta-
misesta ja sisäisestä parantumisesta. Silloin Pyhä Henki voi syn-
nyttää hengen voiman ja Jumalan uskon fyysisten sairauksien pa-
rantumiseen. Sielun traumaattisuus ja demonisaatio vastustavat 
Pyhää Henkeä, Jumalan rakkautta ja uskoa. Ne voivat myös olla 
sairauden juuri ja portti uusille sairauksille. Esimerkiksi seuraavat 
sielun painostukset tulee purkaa, jotta syntyy usko Jeesuksen pa-
rantavaan kosketukseen: 
 

• syyllisyys 
• katkeruus 
• viha 
• noituus 
• valhe 
• mammonan palveleminen 
• pelko 
• murehtiminen 
• lain kiroukset 

 
Suurin osa fyysisistä sairauksista ja kivuista johtuu tavalla tai toi-
sella ihmisen kestokyvyn ylittäneestä stressistä, joka vahingoit-
taa ihmisen sielun ja ruumiin autoimmuunijärjestelmää. Tämän 
lähtökohtana on lapsuudessa syntynyt syvä turvattomuus ja siitä 
johtuva stressialttius.  
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Useimpien fyysisten sairauksien juuret ovat ”särkyneessä sydä-
messä”, joka ei pysty elämään rauhassa ja turvallisesti. Uskon es-
teet ja Jumalalta vastaanottamisen esteet ovat nimenomaan sär-
kyneessä sydämessä. Jumala tietää tämän ja siksi Jeesus asetti 
palvelutyönsä ytimeksi sydämeltään särkyneitten eheyttämisen. 
 
Jes. 61:1-3: Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut 
minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjet-
tyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, 
julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, 
lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Siionin murheellisten pää-
hän - antamaan heille - juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen si-
jaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan, ja heidän nimensä on 
oleva "vanhurskauden tammet", "Herran istutus", hänen kirkkautensa il-
moitukseksi. 
 
Meidän pelastuksemme tarkoittaa täydellistä pimeydestä ja sen 
teoista vapautumista Jumalan Isän rakkauden yhteydessä. Se on 
vanhurskautta, rauhaa ja iloa elämän kaikilla alueilla. Siinä hallit-
see sisäinen turvallisuus, parantavaan voitelu virtaa ja uutta elä-

mää syntyy Pyhän Hengen voi-
massa. Tämä on sisäistä eheyttä 
ja yhteyttä Isään, jolloin ihminen 
on Jumalan Isän rakkauden tur-
vassa riippumatta ulkoisista elä-
män haasteista tai ongelmista.  
 
Särkyneellä sydämellä elävän ih-

misen sielussa on demonisia hi-
moja, jotka kuluttavat hänen voimiaan. Sydän on kiinni tässä 
maailmassa ja väärissä arvomaailmoissa eikä Jumalan valtakun-
nassa. Ihminen tavoittelee vääriä asioita väärällä tavalla. Demo-
nisessa painostuksessa ihminen voi elää ”kuolemaa uhmaten” ja 
joutuu sitten onnettomuuksiin. Vääristä päämääristä ja väärästä 
elämäntavasta seuraa tappioiden ja epäonnistumisen kierre. 

Kun sielusi on vapautunut 
traumoista, demoneista ja 
pimeyden valheista koskien 
Jumalaa, koskien Jeesusta ja 
koskien itseäsi Jeesuksessa, 
sinun on helppo omistaa ter-
veys fyysiseen ruumiiseesi.  
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Syntyy masennuksen, katkeruuden, itsetuhon ja loppuun pala-
misen vankila. 
 
Pyhällä Hengellä täytetylle ihmiselle ratkaisu tähän ongelmaan 
on Jeesuksen syvempi vastaanottaminen. Jeesukselle antautu-
misessa sinulla on vapautuminen sisäisestä särkymisestä, trau-
moista ja demonien painostuksesta. Sinä saat elämääsi rauhan ja 
hengellisen suojan. Sieluusi tulee uskon ja rauhan antama suoja. 
Fyysinen autoimmuunijärjestelmäsi eheytyy ja sinä pääset pysy-
vään terveyteen Jeesuksen yhteydessä. Sinulla on luottamus Isän 
rakkauteen ja sinä kutsut ja vastaanotat Jeesuksen elämää ja pa-
rantavaa voimaa koskettamaan sinua yhä lisää. 
 
Pyhän Hengen tulessa Isän rakkaus parantaa sinun särkyneen sy-
dämesi. Sinuun rakentuu Jumalan pojan / tyttären minuus, jossa 
sinä elät vastaanottaen Jumalasta Isästä tulevaa uutta elämää. 

Sinuun lujittuu Jeesuksen muoto 
ja sinä kykenet palvelemaan Hä-
nen kanssaan Jumalan valtakun-
nan ilmi tulemiseksi tässä maail-
massa. 
 
Sisäinen parantuminen Pyhän 
Hengen tulessa tähtää syväkiin-
tymyssuhteeseen sinun ja Juma-
lan kanssa. Silloin sinä näet kai-

ken, mitä Jeesus on tehnyt, kuu-
luvan sinulle. Silloin olet vapautunut lakihenkisyydestä, itsekes-
keisyydestä, orvon riippumattomuudesta ja uskonnollisesta suo-
rituskeskeisyydestä. Sinä olet päässyt suhdekeskeiseen ajatte-
luun ja elämään Jumalan ja ihmisten kanssa. Sinulla on vapaus 
täyttyä Pyhällä Hengellä ja vastaanottaa jatkuvasti uutta voimaa 
ja parantumista elämäsi kaikille alueille. 
 

Jumalan valtakunta on suh-
dekeskeinen. Kaikki perus-
tuu suhteeseen ja yhteyteen 
Isän, Jeesuksen, Pyhän Hen-
gen ja Jumalan pyhien 
kanssa. Tässä yhteydessä 
virtaa Jumalan katoamaton 
elämä Pyhän Hengen tu-
lessa ja voittaa kaiken pi-
meyden.  
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Jumalan Isän sydän on sinun puolellasi, kun etsit vapautumista 
synnistä, sairaudesta tai muusta pimeyden orjuudesta. Hän ra-
kastaa sinua ilman suorituksiasi. Rakkaussuhteessa Jeesuksen ja 
Isän kanssa sydämesi uskoo hyväksesi kaikki Jeesuksen pelastus-
työn siunaukset. Sinä yhdyt Jumalan uskoon ja koko elämäsi on 
turvassa nyt, aina ja ikuisesti. 
 
Jeesuksen kanssaperillisenä sinulle kuuluu samankaltainen Py-
hän Hengen varustus kuin Jeesuksella Voideltuna oli. Tämä voi-
telu rakentuu sinuun yliluonnollisella tavalla, kun käyt läpi oman 
parantumisen prosessisi Pyhän Hengen tulessa. Sinä tulet tunte-
maan Jumalan Isän rakkauden, Jeesuksen pelastustyön täydelli-
syyden ja Pyhän Hengen kaikkivaltiaan voiman elämässäsi. Sydä-
meesi rakentuu Jumalan valtakunta ja sinä tulet jatkamaan Jee-
suksen palvelutyötä muiden ihmisten hyväksi. 
 
Pyhän Hengen tulessa upottaminen toteuttaa hengellisen kasvu- 
ja muutosprosessin, jossa: 
 

• Rakkaussuhteesi Jeesukseen ja Isään Pyhässä Hengessä 
vahvistuu. Sinussa nousee Jumalan pojan minuus. Sinä 
ymmärrät ja kykenet omistamaan Jeesuksen kanssa täy-
dellisen käskyvallan lihan ruumiissa olevia sairauksia vas-
taan. 

 
• Henkesi vahvistuu johtamaan yli sielun traumaattisuu-

den. Tämän kautta hengessäsi oleva Jumalan usko tart-
tuu Jeesuksen todellisuuteen ja sielusi puhdistuu ja ehey-
tyy. 

 
• Sielusi puhdistuu väärästä minuudesta (vanhasta ihmi-

sestä). Tämän kautta sielussasi kukistuvat Jeesuksen 
muotoa ja parantumista vastustavat vastaväitteet. Sielusi 
kykenee ilolla yhtymään Jumalan lakiin, joka on parantu-
minen ja pysyvä terveys. 
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• Sielusi puhdistuu itse sairauteen liittyvästä häpeästä, ki-

rouksesta, traumaattisuudesta, katkeruudesta ja muusta 
parantumisen esteestä. Kaikki häirintä sielusta poistuu. 
Pelko, häpeä, viha, epäusko ja muut vihollisen valheet 
poistuvat. Sielusi antautuu Jeesuksen rakkaudelle ja sisäi-
nen ihmisesi nousee hallitsemaan sairauden valtojen 
ylitse. 

 
• Sielusi hyväksyy Jeesuksen kaikkivaltiuden oman elämäsi 

ylitse. Jeesuksen kanssa sinä otat auktoriteetin lihallisen 
ruumiisi ylitse. Sielusi luopuu pyrkimyksestä kontrolloida 
ja vartioida fyysistä ruumistasi ja sinä omistat ja julistat 
terveyden ruumiiseesi. Pyhän Hengen tuli laskeutuu ja 
parantuminen tapahtuu.  

 
• Sielusi vastaanottaa rauhan myös vielä ratkaisematto-

mien ongelmiesi keskellä. Sisimpäsi tulee täysin vakuut-
tuneeksi, että Jeesuksen haavojen kautta olet paran-
nettu. Sinä luotat siihen, että saavutat Pyhän Hengen 
kosketuksen, jossa terveytesi tulee ilmi luonnollisessa 
ruumiissasi. 

 
• Henkesi kautta vaikuttava ylösnousemusvoima voittaa 

sielun ja lihan kautta vaikuttavat kuoleman hengen ja 
viestit. Elämän hengen laki hallitsee synnin ja kuoleman 
lain ylitse. Kuoleman ajatukset, lumoukset, muistikuvat, 
tunnelmat poistuvat sielustasi. Elämän hengen laki hallit-
see sinua. 

 
Kun synnin este poistuu sielustasi, sielusi sulautuu henkesi 
kanssa ilolla Jumalan lakiin. Jumalan katoamaton elämä pääsee 
virtaamaan sinuun jatkuvasti Pyhän Hengen kautta. Sinun Tai-
vaallisen Isäsi päämäärä on antaa sinulle täysi terveys hengen, 
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sielun, ruumiin ja elämäsi kaikilla alueilla, jotta voit täyttää Juma-
lan sinulle valmistaman tehtävän ja tarkoituksen. Siksi Jumalan 
päämäärä meissä ja meidän päämäärämme Jeesuksessa on py-
syvä terveys Pyhän Hengen voitelussa. Tämä on Jumalan valta-
kunnan ilmestymistä maan päälle meidän elämämme kautta. 
 
Jumalan uskon voimassa hengelläsi ja sielullasi on auktoriteetti 
torjua ja ajaa ulos kaikki demonisaatio ja sairauden voimat. Si-
nulla on uskon auktoriteetti omistaa fyysiseen ruumiiseesi Jee-
suksen parantava kosketus Pyhässä Hengessä. Jumalan rakkaus, 
Jumalan ilmestystieto ja Jumalan usko hallitsevat sinussa ja vai-
kuttavat kyvyn hallita Jeesuksen kanssa kaikkien alkeisvoimien 
ylitse. 
 
Fyysisen sairauden parantumiseksi sinun täytyy vapautua luon-
nollisen mielen, sielun ja lihan ruumiin kontrollista. Sinulla on 
kutsu ja oikeus sulautua Jeesuksen hallitsemaan Jumalan valta-

kunnan todellisuuteen, jossa Hä-
nen kosketuksensa antaa sinulle 
parantumisen kaikkeen, mitä 
tarvitset, anot ja omistat Juma-
lan uskossa. Pyhällä Hengellä 
täyttymisen kautta henkesi vah-
vistuu hallitsemaan, sielusi yh-
tyy ilolla Jeesuksen pelastavaan, 
parantavaan ja uutta luovaan 
kosketukseen. 
 
Olet määrätty vapautumaan ja 

parantumaan kaikesta pimey-
destä ja sairauksista Jeesuksen yhteydessä. Tämä tapahtuu, kun 
Jeesus Pyhän Hengen tulessa saa läpäistä kaikki elämäsi alueet.  
 

Pyhän Hengen tuli tulee kä-
sittelemään ja paranta-
maan kaikki sinun henkesi, 
sielusi, ruumiisi ja elämäsi 
alueet. Pyhän Hengen tu-
lessa henkesi ja sielusi su-
lautuvat uudeksi luo-
mukseksi, joka elää Juma-
lan parantavassa ja uutta 
luovassa voitelussa. Kaikki 
sinussa puhdistuu, uudistuu 
ja paranee. 



81 
 

                       

Jumalan Isän valmistama parantuminen sinunkin elämässäsi ta-
pahtuu täydellisessä muodossa vain Jeesuksen muotoon muut-
tumisen kautta. Opetuslapseksi antautumisen prosessissa Pyhä 
Henki alkaa koskettaa henkesi, sielusi ja ruumiisi eri alueita. Sinä 
pääset Jumalan Isän katoamattomasta elämästä osalliseksi Jee-
suksen Voidellun muotoon muuttumisen kautta. 
 
Pyhän Hengen tulessa upottamisessa sinä poistat Jeesuksen 
avulla parantumistasi vastustavat sielun linnoitukset, traumat ja 
demonisaation ja sinä muutut Jeesuksen Voidellun kaltaisuutta 
kohti: 
 

• Sinä annat Pyhän Hengen synnyttää Hengen hedelmän 
sieluusi. Tämä tarkoittaa sisäisen ihmisesi muuttumista  
Jeesuksen Voidellun muotoon. 

 
• Sinä nouset henkesi voimassa ja kasvat Pyhän Hengen 

johtamaan elämään henkesi johtajuudessa. Tämä on Jee-
suksen Voidellun muotoon muuttumista. 
 

• Sinä annat Pyhän Hengen siirtää sisäisen ajattelusi, unel-
masi, mielikuvituksesi, tunteesi, muistikuvasi Jeesuksen 
todellisuuden hallitsemaan tilaan.  
 

• Sinä panet syrjään vanhan ihmisesi, joka eli luonnollisen 
ja järkeilyn orjuudessa. Sinä annat Jumalan kirkkauden 
hallita henkeäsi, sieluasi ja ruumistasi. 
 

• Sinä elät sisäisesti Jumalan valtaherruudessa. Ajatuksesi 
ja sanasi ovat täynnä Jeesuksen vapauttavaa, parantavaa 
ja uutta luovaa todellisuutta. Sinä näet ja kohtaat itseäsi 
ja kaikkia muita ihmisiä Jeesuksen täydellisen Kuninkuu-
den kautta. 
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• Sinä saat omistaa parantumisia ja pysyvän terveyden ruu-
miiseesi, koska Isä ottaa sinut yhä suurempaan kirkkau-
tensa yhteyteen Jeesuksen Voidellun muotoon muuttu-
misessa. 

 
• Sinä vastaanotat palveluvoitelun Pyhässä Hengessä ja 

siirryt Jeesuksen palvelutehtävään ja tulet julistamaan 
sitä mitä omistat kaikille ihmisille. 

 
Ole täysin varma ja vakuutettu siitä, että Jeesuksen Voidellun 
muotoon muuttumisen kautta sinun kaikki traumasi, sairautesi, 
vaivasi, kipusi, vammasi ja ongelmasi tulevat poistumaan. Jeesus 
Voideltuna ja Ihmisen Poikana on sinun täydellinen pelastuksesi 
ja uuden luomistyön päämäärä. Tämä tarkoittaa Jumalan valta-
herruuden ilmestymistä sinun elämässäsi.  
 
Olemme astuneet aikaan, jolloin parantavaa voitelua julistetaan 
Jeesuksen muotoon muuttumisen, eli Pyhän Hengen tulessa 
upottamisen kautta. Pyhän Hengen tulessa upottaminen tulee 
seurakunnan tärkeimmäksi tavoitteeksi. Silloin Pyhän Hengen ja 
tulen voima ilmestyy todistaen Jeesuksen valtaherruuden kaiken 
pimeyden, demonien ja sairauksien ylitse. Tällä tavalla Jeesus 

valmistaa seurakuntaa tempauk-
seen ja varustaa voitelulla to-
teuttaa suuri sadonkorjuu.  
 
Kun sinä julistat Jeesuksen valta-
herruuden suurta ilosanomaa 
Pyhän Hengen tulessa ja voi-
massa, ihmiset saavat kokea Jee-
suksen parantavaa voimaa välit-

tömästi. Heidän henkeensä ja sieluunsa tulee ilmestystieto ja Ju-
malan usko siihen, että tässä on tie, joka johtaa minutkin paran-
tumiseen ja pysyvään terveyteen. 
 

Kun Jumala loi ihmisen, Hän 
asetti silloin jo ihmisen hen-
keen hengellisen dna:n muo-
dossa kaiken sen elämän, 
jonka Hän tulee vapautta-
maan Jeesuksen pelastus-
työn kautta ja Pyhän Hengen 
tulessa upottamisessa.  
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Jokaisen ihmisen hengessä on kaipaus sulautua Jeesukseen ja 
parantaa Hänen kanssaan sairaita ja vapauttaa heitä pimeyden 
vallasta. Pyhän Hengen tulessa upottaminen nostaa sinussa esiin 
tämän kaipauksen ja toteuttaa sen. Kun sinä palvelet ja julistat 
Pyhän Hengen tulessa, tuli koskettaa tätä kaipausta sinun kuuli-
joissasi, sytyttää heidät ja johtaa etsimään tulessa upottamista. 
Pyhän Hengen tulessa sinä murrat sielun voimien valheet ja vas-
tustuksen. Kuulijasi tarttuvat Jeesukseen ja Hänestä virtaavaan 
katoamattomaan elämään. Parantava voitelu koskettaa ihmisiä 
ja Jumalan valtakunta ilmestyy heissä. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
12. Sielun uskosta Jumalan uskoon Pyhässä Hengessä 
 
Sielun usko syntyy luonnolliseen ihmiseen luonnollisen elämän 
kautta. Ihminen oppii uskomaan ja luottamaan tosina pidettyihin 
luonnollisiin ja myös näkymättömiin asioihin. Sielun usko toimii 
luonnollisen ajattelun ja ymmärryksen rajoissa, vaikka se voi ta-
voitella näkymättömiä demonisia tai jumalallisia todellisuuksia. 
 
Jumalan usko on Jumalan itsensä ominaisuus, josta Hän antaa 
määräosan ihmisen henkeen, jonka Hän uudestisynnyttää. Uu-
destisyntyneessä hengessä on Jumalan uskon siemen, joka voi 
kasvaa periaatteessa kuinka suureksi tahansa hengellisen kasvun 
mukaan. Jumalan usko toimii Jumalan valtakunnan hengellisessä 
todellisuudessa. Uudestisyntyneen hengen kautta Jumalan usko 
vaikuttaa sieluun, joka puhdistumisen ja uudistumisen kautta 
pystyy yhä enemmän yhtymään Jumalan uskoon. 
 
Hebr. 4:12: Sillä Jumalan suunnitelma / ilmoitus / sana on elävä ja voimalli-
nen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kun-
nes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatus-
ten ja aikomusten paljastaja…  
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Sielun usko riippuu saamastasi opetuksesta, käsityskyvystäsi, 
olosuhteistasi, tunteistasi, kokemuksistasi ja vihollisen painos-
tuksesta sieluasi vastaan. Sielusi ei siis voi olla uskosi lähde tai 
perustus.  
 
Hengen usko eli Jumalan usko tulee Jeesuksesta Pyhän Hengen 
kautta henkeesi. Hengen voima ilmaisee sielullesi ne Jumalan 
valtakuntaa hallitsevat totuudet, joihin Jumalan usko yhtyy kus-

sakin tilanteessa. Tähän uskoon 
eivät vaikuta olosuhteet, tun-
teet, demonien valheet eikä mi-
kään muu alkeisvoima. Jumalan 
usko tulee Isästä ja Jeesuksesta 
Pyhän Hengen kautta. Jumalan 
usko hengessäsi on aina kiinni-
tetty Isään ja Hänen valtaher-
ruuteensa Jeesuksessa.  
 
Parantumisen yleinen este on 
orvon sielun yritys parantua 
omilla sielun voimilla ja uskon-

nollisilla suorituksilla. Silloin muistellaan sopivia raamatunlau-
seita ja "otetaan auktoriteettia" tai toteutetaan rukouskoneistoa 
Jumalan taivuttamiseksi parantamaan ihmisiä. Orpo sielu yrittää 
ulkoista suorittamista eikä pääse Jumalan Isän parantavaan voi-
teluun Pyhässä Hengessä. Usko on silloin enemmän luottamusta 
ihmisen omaan rukoustyöhön, kuin Jeesukseen ja rakastavaan 
Isään, joka haluaa parantaa ihmistä enemmän kuin ihminen us-
kookaan. 
 
Jeesus ei kehota meitä rukoilemaan hillittömästi, niin kuin pi-
meydessä elävät tekevät, uskoen näin saavansa äänensä parem-
min kuuluville Jumalan valtaistuimen edessä. Jeesus kuulee pie-
nimmänkin huokauksen sielussamme. Siksi rukoussuorittaminen 

Kaikki uuden liiton usko on 
perimmiltään Jumalan us-
koa. Kaikki, mikä liittyy Jee-
sukseen, Isään ja Pyhään 
Henkeen ilmestyy ja toteu-
tuu vain Jumalan uskon 
kautta. Pyhä Henki on si-
nussa uudestisyntymises-
täsi alkaen kasvattaakseen 
sinussa Jumalan uskoa ja 
saattaakseen sielusi hengel-
lesi alamaiseksi. 
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on väärä raide, joka vie vain kauemmaksi Jumalan uskosta ja pa-
rantumisen vastaanottamisesta. Parantava voitelu virtaa sinuun 
sinun Jumalan uskosi kautta. Tämä ilmenee rakkaussuhteessa, 
jossa sinä antaudut, puhdistut, muutut ja nouset Jeesuksen kal-
taisuudessa yhä lähemmäksi Isää ja Hänestä virtaavaa paranta-
vaa voitelua. 
 
Jeesus kehottaa meitä etsimään Pyhän Hengen läsnäoloa ja voi-
telua sekä Hänen muotoonsa muuttumista. Hän odottaa sinun-
kin ympärilläsi saavuttaakseen sinut yhä täydellisemmin paran-
taakseen sinut ja auttaakseen sinua kaikessa. 
 
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 silloin myös kaikki tämä teille annetaan sen ohessa. Älkää 
siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen it-
sestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa." 
 
Jeesus tietää, mitä sinä tarvitset tarkemmin kuin sinä itse tiedät-
kään. Hän tietää, mitä sinä tarvitset voidaksesi vastaanottaa Hä-
nen huolenpitonsa, parantavan voitelunsa ja muut siunaukset. 

Hän tietää, että sinä tarvitset Py-
hän Hengen tulessa upottami-
sen, jotta parantumista vastus-
tava pimeys poistuu sinusta. 
 
Sokea ja ylpeä ihminen sanoo: 
”Kyllä minä tiedän, mitä minä 
tarvitsen. Minä tarvitsen paran-
tumisen ja Jumalan täytyy nyt 

vastata minun rukoukseeni!”. 
Hän ei tajua, että Hän tarvitsee kaikkein ensimmäiseksi yhteyden 
ja kosketuksen Jumalaan. Sitten hän tarvitsee Jumalan uskon 
vastaanottaakseen sen, minkä Jeesus on jo valmistanut. Vielä 

Parantumisen vastaanot-
tava usko syntyy Jeesuksen 
yhteyteen antautumisesta. 
Silloin Pyhän Hengen voima 
pääsee virtaamaan sinuun-
kin esteettömästi. Kaikki, 
mitä Isä on valmistanut si-
nulle Jeesuksessa, pääsee 
valtaamaan myös sinut. 
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hän tarvitsee Pyhän Hengen tulessa upottamisen, joka muuttaa 
ihmisen niin, että Jumalan usko voi vaikuttaa hänessä Jumalan 
lahjojen vastaanottamiseksi. Tämän esikuvan Jeesus antoi ope-
tuslasten kasvattamisen ja varustamisen kautta. 
 
Parantumisen vastaanottaminen on Jeesuksen muotoon sulau-
tumista. Se on yhä syvemmän hengellisen yhteyden rakenta-
mista Jeesuksen ja Isän kanssa. Se on yhä ehyempää antautu-
mista Jumalan ylösnousemusvoimaan Pyhän Hengen voitelussa. 
Silloin Jeesuksen hengellinen auktoriteetti voittaa sielun vastus-
tuksen ja Jumalan valtakunta tulee hallitsemaan ja tuomaan ter-
veyden ja uuden elämän.  
 
Parantumisen vastaanottaminen tapahtuu, kun henkesi ja sielusi 
ovat täydessä sopusoinnussa Jeesuksen kirkkauden kanssa Ju-
malan uskossa. Silloin sinä 
 

• olet täysin vakuuttunut, että Jeesus haluaa ja voi paran-
taa sinut kokonaan,  

 
• olet vakuuttunut, että Jeesus on poistanut kaikki esteet 

sinun ja parantavan voiman väliltä,  
 

• luotat Jeesuksen ja Isän rakkauteen ja antaudut vastaan-
ottamaan,  

 
• ojennat koko elämäsi Jeesuksen auktoriteetin alle ja an-

taudut parantavan voitelun kosketukseen levosta käsin ja 
 

• annat Hänen puhdistaa, vapauttaa, parantaa ja uudistaa 
sinut henkesi, sielusi ja ruumiisi alueilla. 

 
Pyhän Hengen tulessa upottaminen vie sinut Jumalan Isän rak-
kauden, ilmestyksen ja uskon omistamiseen hengessäsi ja sielus-
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sasi. Sinä näet itsesi Jumalan näkökulmasta ja Jeesuksen täydel-
lisen pelastuksen ja parantavan voiman kautta. Sinä anot Juma-
lan uskossa, vastaanotat Jumalan uskossa ja julistat näkyväksi Ju-
malan uskossa – kiittäen, ylistäen ja palvoen Jumalaa. 
 
Ef. 1:3-7: Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala 
ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauk-
sella Kristuksessa, niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä 
valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkau-
dessa, edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuk-
sen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan, sen mie-
lisuosionsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä 
rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten 
anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan...  
 
Jeesuksen läsnäolo ja parantava voima virtaavat sinuun hen-
keesi, sieluusi ja ruumiisesi Jumalan uskon kautta. Isä on jo usko-
nut pelastumisesi ja parantumisesi tapahtumaan Jeesuksessa. 

Pyhä Henki tarvitsee vain uskon 
kanavan, joka on avoin. Jumalan 
uskossa sinä elät vastaanottaen 
Jeesuksen parantavaa voitelua 
elämäsi kaikille alueille. 
 
Pyhän Hengen vaikutuksesta si-
nun hengessäsi on Jeesuksen 
läsnäolon todistus, Hänen ilmes-
tyksenä ja uskonsa voima. Puh-
distettu sielusi yhtyy hengessäsi 
olevaan Jumalan uskoon. Jeesus 
sinun hengessäsi on sinussa Ju-

malan uskon alkaja ja täyttäjä. Py-
hän Hengen tuli pakottaa jokaisen ihmisen esiin täydellisenä Jee-
suksessa.  
 

Jumalan usko synnyttää yh-
teyden Jeesukseen ja Isään 
sekä heidän auktoriteet-
tiinsa ja voimaansa Pyhän 
Hengen kautta. Jumalan us-
kossa olet aina kiinnitetty 
Jumalan valtaherruuteen. 
Hengessäsi vaikuttava Ju-
malan usko on yhtä voima-
kas kuin Jeesuksen usko. 
Kaikki, mitä Pyhä Henki 
näyttää, on määrätty ta-
pahtuvaksi.  
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Mikään pimeys, traumaattisuus, demonisaatio, sairaus, vamma 
ei voi säilyä Isän kirkkauden auktoriteetissa. Uudestisyntyneessä 
hengessäsi on valmius ja sulautua tähän kirkkauteen. Pyhän Hen-
gen tuli vahvistaa sinun henkesi ja sinä tulet hallitsemaan sai-
rauksien ja muun pimeyden ylitse Jeesuksen kanssa.  
 
Sinun ei tarvitse käydä enää hengellisiä sotia, vaan sinä hallitset 
Jeesuksen kanssa. Pyhän Hengen voitelussa sinä omistat sen elä-
män, jonka Isä on valmistanut sinulle. Hengellisen opetuksen ja 
Pyhän Hengen tulessa upottamisen kautta sinun sielusi saa li-

sääntyvän kyvyn yhtyä Jumalan 
uskoon henkesi johtajuuden 
alaisena.  
 
Hengellisen opetuksen ja Pyhän 
Hengen tulessa upottamisen 
kautta sinun sielusi saa lisäänty-
vän kyvyn yhtyä Jumalan uskoon 
henkesi johtajuuden alaisena. 
Sinä voit täydellisesti ohjel-

moida sielusi uudelleen. Sinä voit purkaa sielustasi pimeyden 
ajatusrakennelmat ja antaa Pyhän Hengen rakentaa sieluusi Ju-
malan valtakunnan ajatusrakennelmat, jotka eivät koskaan enää 
sorru. 
 
Jumalan uskossa sinä elät Jeesuksen pelastuksen täytetyssä to-
dellisuudessa. Sinun olemuksesi ja ominaisuutesi on elää paran-
tumisen virrassa ja parantamisen voitelussa. Sinun ajatuksesi, sa-
nasi ja palvelutyösi ovat Jeesuksen valtaherruuden ilmi tuomi-
sessa parantamisen voitelussa.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
 
 

Parantumisen vastaanot-
tava usko syntyy Jeesuksen 
yhteyteen antautumisesta. 
Silloin Pyhän Hengen voima 
pääsee virtaamaan sinuun-
kin esteettömästi. Kaikki, 
mitä Isä on valmistanut si-
nulle Jeesuksessa, pääsee 
valtaamaan myös sinut.  
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13. Uskonpuhdistus parantamisen alueella 
 
Nykyajan seurakunnan heikko menestys parantamisen palvelu-
työssä johtuu paljolti väärästä opetuksesta. Ihmisiä kiihotetaan 
etsimään parantumista millä keinolla tahansa, mutta heitä ei 
opeteta muuttumaan Jeesuksen Voidellun kaltaisiksi Pyhän Hen-
gen tulessa upottamisessa. Jonkin asteiseen parantavaan voite-
luun päässeet eivät kykene siirtämään ilmestystään eikä voitelu-
aan muille. Suurin osa uskovista elää epätoivoisessa parantumi-
sen odotuksessa. Tämä on väärin ja Pyhän Hengen tulen vuoda-
tus tulee korjaamaan tämän ongelman. 
 
Tuleva herätys on uskonpuhdistuksen herätys. Pyhän Hengen 
tuli nostaa esiin apostolisen opin parantamisesta, jonka ydin on 

Jeesuksen muotoon muuttuminen 
Pyhän Hengen tulessa upotta-
misen kautta. Uskoon tulemi-
sen, kielillä puhumisen ja profe-
toimisen vajaa evankeliumi 
muuttuu Jeesuksen Voidellun 
muotoon muuttumisen ja Isän 
kirkkauden yhteyteen pääsemi-
sen täydeksi evankeliumiksi.  
 
Täyttymyksen ajan seurakunta 
tulee julistamaan todellista 
suurta ilosanomaa Jeesuksen ja 

Isän valtaherruudesta. Pyhän Hengen tuli tulee lankeamaan ja 
täyttämään seurakunnan. Pelastetut tulevat kokemaan täydelli-
siä parantumisia, elämän yliluonnollisia ja nopeita uudistumisia 
ja Pyhän Hengen säteilevään hehkuun pukemista. Suuri sielujen 
sadonkorjuu toteutuu maailman laajuisesti.  
 

Meillä on nyt täydellinen lu-
nastus Jeesuksessa. Meillä 
on nyt täydellinen Isän lu-
paus Pyhän Hengen tulessa 
upottamisesta. Meillä on 
nyt täydellinen varustus ja 
suunnitelma muuttua Jee-
suksen Voidellun kaltaisiksi 
ja hyljätä kaikki pimeys. 
Elämä Jumalan valtakun-
nassa on täysin ulottuvil-
lamme.  
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Jeesus ei voinut vuodattaa koko Jumalan valtakunnan voimaa 
palvellessaan Voideltuna. Sielut olivat silloin vielä synnin ja kuo-
leman lain orjuudessa. Sovitustyönsä jälkeen Jeesus ja Isä va-
pauttivat koko Pyhän Hengen voiman jokaisen ihmisen hengen, 
sielun, ruumiin ja koko elämän liittämiseksi Jumalan valtaherruu-
den alaiseksi.  
 
Jeesus on ilmoittanut uuden liiton tavoitteet ja antanut niiden 
toteutumiseen johtavan opetuksen ja esimerkin. Suuren ilosano-
man ydin, että Jumala Isä muuttaa Jeesuksen vastaanottavan ja 
Pyhän Hengen tuleen antautuvan synnin orjan muuttuu Hänen 
rakkaaksi pojakseen / tyttärekseen ja ikuiseen yhteyteen kans-
saan. 
 
Omista Jeesuksen opetukset Pyhän Hengen tulessa upottami-
sesta ja tee ihmisistä Jeesuksen opetuslapsia. Silloin Jeesuksen 
kaikkivaltius tulee olemaan sinun kanssasi ainutlaatuisella ta-
valla, koska sinä teet sitä, mitä Jeesus käski opetuslasten tehdä. 
Kun sinä teet näin, Pyhän Hengen voitelu laskeutuu jatkuvasti si-

nun yllesi ja sinä saat olla Jeesuk-
sen parantavan voiman todista-
jana kaikkialla, missä sinä palve-
let. 
 
Jeesus haluaa parantaa kaikki 
sairaat. Tämän toteutumiseksi 
ihmisten täytyy käydä sama 
muutos- ja kasvuprosessi, jonka 
apostolit kävivät. Suuri ilosa-

noma Jeesuksen Voidellun muo-
toon muuttumisesta on "miljoona kertaa" enemmän kuin riivaa-
jista vapautuminen ja sairaitten parantuminen. Siinä prosessissa 
sinä vapaudut, eheydyt ja paranet elämäsi kaikilla alueilla täysin 
terveeksi. Tämän Jeesus on lahjoittanut ja valmistanut sinullekin. 
Sinun tarvitsee vain uskoa tähän ja antautua siihen. 

Katso jokaista ihmistä sillä 
silmällä, että Jeesus ja Ju-
mala Isä haluavat muuttaa 
hänetkin Jeesuksen Voidel-
lun kaltaiseksi. Silloin Jee-
suksen koko jumalallinen 
voima ja auktoriteetti ovat 
kanssasi toteuttaakseen Ju-
malan suunnitelman hä-
nessä. 
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1. Tess. 5:23-24: Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja 
säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana 
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Hän, joka teitä kut-
suu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä.  
 
Suuri ilosanoma Jeesuksen valtaherruudesta pimeyden valtojen, 
synnin, sairauden, kuoleman ja kaikkien alkeisvoimien ylitse on 
julistettava kaikille kansoille. Tulee uusi Pyhän Hengen ja tulen 
voitelu täyden evankeliumin julistamiseen. Jumala on kärsinyt 
näitä keskeneräisyyden aikoja, mutta nyt Hän tekee tiettäväksi, 
että kaikkien kaikkialla on käännyttävä ja ajateltava toisin. 
 
Matt. 24:14:  Ja tämä Jumalan valtaherruuden suuri ilosanoma pitää julis-
tettaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille ja etnisille 
ryhmille; ja juuri silloin ja sen aikana tulee täyttymys.  
 
Jeesuksen parantavan voitelun täydellistyminen ilmestyy ylös 
temmattavassa seurakunnassa, johon ei jää mitään pimeyden, 
sairauden tai kuoleman jälkiä vaan se on täynnä Jeesuksen kirk-

kautta. Tämän kirkkauden ilmes-
tyminen alkaa kyyhkysjoukon 
esiin nostamisesta.  
 
Jeesus kutsuu esiin, varustaa ja 
voitelee kyyhkysjoukon, joka tu-
lee olemaan uuden herätyksen 
käynnistäjä. Kyyhkysjoukko on 
antautunut muuttumaan Jee-
suksen Voidellun muotoon. 
Tämä joukko on omaksunut 
apostolisen opin ja uskon. He 

ovat vastaanottaneet Pyhän Hengen ja tulen voitelun. Tässä voi-
telussa he tuovat ilmi Jumalan valtaherruutta. He pelastavat sie-
luja, tekevät Jeesukselle opetuslapsia kaikissa ihmisryhmissä. He 

Kyyhkysjoukko on Pyhän 
Hengen tulessa upotettujen, 
puhdistettujen ja varustet-
tujen joukko, joka tulee 
käynnistämään täyttymyk-
sen ajan herätyksen. Jeesus 
tulee voitelemaan uudella 
kirkkaudella koko seurakun-
nan, joka sitten toteuttaa 
täyttymyksen ajan suuren 
sadonkorjuun. 
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parantavat sairaita, ajavat ulos riivaajia ja tekevät voimallisia te-
koja niin huomiota herättävällä tavalla, että epäuskoisetkin 
kääntyvät ja ottavat Jeesuksen vastaan. Parantava voitelu ilmes-
tyy täydessä voimassaan. 
 
Jeesus kutsuu sinuakin kyyhkysjoukkoon. Sinun hengessäsi saat-
taa olla jo Pyhän Hengen kutsu ja sinetti tätä varten. Sinulla on 

kaipaus ja jano Jeesuksen todelli-
sen muodon ja kirkkauden il-
mestymiseksi elämässäsi. Pyhä 
Henki on jo johtanut sinua Jee-
suksen muotoon muuttumiseen. 
Sinetin alla on tapahtunut ihmi-
siltä ja sinulta itseltäsikin salat-
tua työtä.  
 
Kun aika tulee, Jeesus murtaa si-
netin ja vapauttaa sinuun raken-

tuneen voitelun, kutsun ja palve-
lutehtävän. Hän alkaa johtaa sinua äärimmäisen yksityiskohtai-
sesti ja yliluonnollisesti. Kaikki, mitä Hän puhuu sinulle, tulee to-
teutumaan juuri niin kuin Hän sanoo. 
 
Diakoni Filippus julisti Samariassa Jumalan valtakuntaa. Monet 
ihmiset vapautuivat ja parantuivat, mutta Pyhän Hengen tuli ei 
laskeutunut heihin. Ilman sitä Jumalan valtakunta ei saa sijaa hei-
dän sisimmässään, vaikka he vapautuivat monista riivaajista ja 
paranivat erilaisista sairauksista. Jeesus ei päästänyt apostoleita 
palvelutyöhön ennen kuin he olivat tulleet upotetuiksi Pyhän 
Hengen tulessa, jotta he voisivat palvella Pyhän Hengen tulen 
vuodattamisessa. Apostolit toteuttivat tätä Jeesuksen opetta-
maan periaatetta omassa palvelutyössään.  
 
Ap.t. 8:5-14: Ja (diakoni) Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi 
heille Kristusta. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, 
kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. Sillä 

Vain Jeesuksen muotoon 
muuttunut seurakunta ky-
kenee toteuttamaan täytty-
myksen ajan suuren sadon-
korjuun. Vain Jeesuksen 
muotoon muuttunut seura-
kunta omistaa Jumalan us-
kon, jonka voimassa Jeesus 
kohottaa heidät Jumalan 
kirkkauden pilveen tem-
pauksen hetkessä. 
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monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella ää-
nellä; ja moni halvattu ja rampa parani. Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa.  
Mutta ennestään oli kaupungissa muuan mies, nimeltä Simon, joka harjoitti 
noituutta ja hämmästytti Samarian kansaa sanoen olevansa jokin suuri; ja 
häntä kuuntelivat kaikki, pienet ja suuret, ja sanoivat: "Tämä mies on se Ju-
malan voima, jota kutsutaan 'suureksi'". Ja he kuuntelivat häntä sen täh-
den, että hän kauan aikaa oli noituuksillaan heitä hämmästyttänyt. Mutta 
kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakun-
nasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet 
että naiset. Ja Simon itsekin uskoi, ja kasteen saatuansa hän pysytteli Filip-
puksen seurassa; ja nähdessään ihmeitä ja suuria, voimallisia tekoja hän 
hämmästyi.  
 
Tämä oli suurta Jeesuksen parantavan voiman kosketusta Sama-
rian kaupungissa. Mutta siitä puuttui uuden liiton ydin eli Pyhän 
Hengen tulen laskeutuminen ihmisten sisimpään. Pyhällä Hen-
gellä ja tulella täyttymisen merkkinä olisi ollut kielillä puhumi-
nen. Tämän merkin perusteella apostolien neuvosta vapautti pa-
kanauskovat Mooseksen lain seuraamisesta.  
 
Jeesus oli opettanut apostoleille, että Pyhän Hengen tulee 
päästä ihmisen sisimpään, jotta Jumalan valtaherruus pääsee ih-

miseen. Apostolit olivat itse käy-
neet tämän lävitse ja tulleet tun-
temaan Jeesuksen voiman Py-
hän Hengen tulessa upottami-
sessa.  
 
Diakoni Filippus oli Pyhällä Hen-
gellä voideltu Jumalan mies, 
mutta hänellä ei ollut samaa il-

mestystä Jeesuksen suunnitelmasta kuin apostoleilla. Jos nyt ju-
listetaan sellaista evankeliumia, jossa sairaat kyllä paranevat ja 
riivaajia ajetaan ulos, mutta Pyhän Hengen tuli ei lankea ihmisiin, 
evankeliumin tarkoitus ja apostolinen tehtävä on epäonnistunut. 
Samariassa oli siis ongelma ja sen tähden apostolit Jerusalemissa 
lähettivät Pietarin ja Johanneksen selvittämään tilannetta.  

Samarian kokoukset olivat 
herätystä ja suurta Jeesuk-
sen parantavan voiman vuo-
datusta. Mutta ne eivät vielä 
olleet Jumalan valtakunnan 
ilmestymistä ihmisten sydä-
miin Pyhän Hengen ja tulen 
voiman kautta. 
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Silloin paljastui noita Simon, jonka vaikutus oli estänyt ihmisiä 
vastaanottamasta Pyhää Henkeä. Apostolisella auktoriteetilla 
Pietari ja Johannes vapauttivat ihmiset noituuden voimista ja he 
vastaanottivat Pyhän Hengen. Ongelma ratkesi Pyhällä Hengellä 
ja tulella voideltujen apostolien kautta.  
 
Ap.t. 8:14-17: Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että 
Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä 
Pietarin ja Johanneksen. Ja tultuaan sinne nämä etsivät Jumalan läsnäoloa 
heidän edestänsä, että he vastaanottaisivat Pyhän Hengen; sillä hän ei ollut 
vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran 
Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he vas-
taanottivat Pyhän Hengen.  
 
Diakoni Filippuksen kokoukset Samarian kaupungissa paljastivat 
hänen voitelunsa ja ilmestyksensä puutteen. Jeesus oli opetta-

nut apostoleille, että Jumalan 
valtakunnan ilmestyminen ihmi-
siin perustuu Pyhän Hengen ja 
tulen vuodatukseen. Jeesus ha-
luaa parantaa kaikki sairaat, 
mutta Hänen päämääränsä on 
korkeampi. Hän haluaa vuodat-
taa Pyhän Hengen tulen pelas-
tettuihin, jotta heistä tulisi Hä-
nen opetuslapsiaan. Pyhän Hen-
gen ja tulen puhdistavassa pro-
sessissa Jeesus tulee sitten pa-
rantamaan heidän henkensä, 

sielunsa, ruumiinsa ja koko elämänsä. Kaikki muu lisätään Jee-
suksen muotoon muuttumisen ohella. 
 
Sinä voit nyt ottaa vastaan apostolisen kutsun, voitelun ja palve-
lutehtävän Pyhän Hengen tulessa upottamisen kautta. Sinulla on 

Samarian herätyksessä tar-
vittiin apostolinen voitelu ja 
Pyhän Hengen tulen koske-
tus, jotta sydänten salat 
paljastuvat ja demoniset lu-
kot murtuvat. Tänä päivänä 
tarvitaan tätä voitelua pal-
jon enemmän kuin Sama-
rian herätyksen aikaan. Jee-
sus kutsuu sinua kyyhkys-
joukkoon, voidellakseen si-
nut palvelemaan Pyhän 
Hengen tulessa ja voimassa. 
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nyt omassa elämässäsi ja palvelutyössäsi kaikki uuden liiton siu-
naukset. Sinulla on valtuudet julistaa Jeesuksen vastaanotta-
mista, Pyhän Hengen tulessa upottamista. Sinulla on suuri ilosa-
noma kaiken pimeyden kukistamisesta Jeesuksen veren ja Pyhän 
Hengen tulen kautta. Jeesus on sinun kanssasi, kun sinä toteutat 
Hänen antamaa tehtävää. Hän upottaa sinut ensin Pyhän Hen-

gen tulessa niin, että saat voitelun 
johtaa ihmisiä tähän samaan tu-
lessa upottamisen, puhdistami-
sen ja Jeesukseen sulautumisen 
prosessiin. 
 
Sinä et enää julista vain tulevia 
siunauksia Taivaassa kuoleman 
jälkeen tai satunnaisia fyysisiä 
vapautumisia ja parantumisia 
tässä ajassa. Sinä julistat Jeesuk-

sen valtaherruutta nyt hetkessä. Sinä julistat Pyhän Hengen tu-
lessa upottamista, jossa Jeesus muuttaa kaikki Hänelle antautu-
neet Hänen kaltaisikseen voidelluiksi maan päällä. Sinä julistat 
kuinka Jeesus vapauttaa, parantaa ja eheyttää jokaisen ihmisen 
kaikesta pimeyden vallasta tässä yliluonnollisessa muutospro-
sessissa. 
 
Pyhän Hengen tuli tekee sinusta uskonpuhdistajan. Sinun julis-
tuksesi on pelastuminen pimeyden vallasta ja muuttuminen Jee-
suksen Voidellun kaltaiseksi Pyhän Hengen tulessa upottamisen 
kautta. Tämän käskyn Jeesus antoi yhdelletoista opetuslapselle 
Galilean vuorella. 
 

• Sinä julistat uudestisyntymistä Jeesuksen vastaanottami-
sen kautta.  

 
• Sinä julistat lisääntyvää Pyhän Hengen vastaanottamista 

ja hengellisen elämän todellisuutta. 

Pyhän Hengen tuli paljastaa 
ihmisen sielun syvimmät pi-
meydet. Jeesus on valmista-
nut näistä pääsyn. Kun ihmi-
nen irtisanoo ja hylkää Py-
hän Hengen osoittamat pi-
meydet, Jumalan valta-
kunta pääsee hänen hen-
keensä, sieluunsa ja ruumii-
seensa. 
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• Sinä vapautat ihmisten sieluja traumoista ja demonisista 

painostuksista: sukukirouksista, noituuksista, vihasta, 
katkeruudesta, väkivallasta, peloista, hylkäämisistä ja 
muusta sielun orjuudesta ja muusta sellaisesta. 

 
• Isän rakkauden herkässä myötätunnossa sinä parannat 

särkyneitä sydämiä ja kasvatat heitä Jeesuksen opetus-
lapsiksi.  
 

• Pyhän Hengen ja tulen voimassa sinä parannat fyysisiä 
sairauksia ja vapautat vangittuja Jumalan valtakunnan 
suunnitelmien toteuttamiseen. 
 

• Sinä kasvatat Jeesuksen opetuslapsia Jumalan pojan / tyt-
tären minuuteen ja apostoliseen palvelutyöhön Pyhän 
Hengen tulessa upottamisen kautta.  

 
Sinä johdat ihmisiä Jeesuksen kirkkauden yhteyteen. Jeesus tu-
lee kohtaamaan heitä kaikkivaltiaalla voimallaan. Pyhän Hengen 
voitelussa sinä autat palveltaviasi vastaanottamaan Jeesuksen 
parantavaa voimaa sielun, ruumiin, ihmissuhteiden, talouden ja 

palvelutyön alueille. Jeesus on si-
nun kanssasi ja palveltaviesi 
kanssa. Jeesus voitelee sinut ju-
listamaan ihmisille apostolista 
kutsua, palvelutyötä ja aposto-
listen tiimien perustamista. 
 
Aseta tavoitteesi Jeesuksen kirk-
kauden ja apostolien esikuvan 
mukaan. Sinulla on suuri ja kor-

kea kutsumus ja täydelliset lupaukset. Jumala odottaa vain sinun 
valintojasi ja päätöksiäsi. Jeesus ja Isä haluavat saavuttaa sinut 

Jeesus sulauttaa sinut it-
seensä niin, että sinusta vir-
taa jatkuvasti ja voimak-
kaasti Jeesuksen parantava 
voima monien siunaukseksi. 
Pyhän Hengen voitelun alla 
sinä paranet ja sinä vuoda-
tat parantavaa voitelua mo-
nien siunaukseksi.  
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yhä täydellisemmin. He haluavat tehdä sinuun asunnon, jossa Ju-
malan kirkkaus lepää. Tämä on parantavan voitelun täyttymystä. 
Jumala haluaa tehdä sinusta uuden luomuksen Jeesuksessa, jol-
loin sinäkin olet ”elämää tuova henki” Jeesuksen yhteydessä. 
 
1. Kor. 15:45-46: Niin on myös kirjoitettu: "Ensimmäisestä ihmisestä, Aada-
mista, tuli elävä sielu"; viimeisestä Aadamista tuli elämää tuova / antava 
henki. Mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan se, mikä on 
sielullista, on ensimmäinen; sitten on se, mikä on hengellistä.  
 
Parantamisen palvelutyössä sinä johdat ihmisiä Jeesuksen yhtey-
teen. Sinä autat heitä vastaanottamaan Pyhää Henkeä ja Juma-
lan valtakunnan totuuksia. Sinä autat heitä vapautumaan ja irti-
sanoutumaan tätä yhteyttä estävistä pimeyden valheista, trau-
moista ja fyysisistä sairauksista. Sinä autat ihmisiä Pyhän Hengen 
tuntemiseen ja syvenevään kosketukseen päivittäisessä uskon 

harjoituksessa. Sinä annat oman 
rakkautesi, voimasi ja uskosi pa-
rantumista etsivän hyväksi iloi-
sella sydämellä. 
 
Jeesuksen suurin auktoriteetti ja 
voitelu on kanssasi, kun sinä to-
teutat Jeesuksen suurta lähetys-
käskyä tekemällä kaikista kan-
soista Jeesuksen opetuslapsia. 

Sanomasi ei ole vain osia Jeesuksen pelastuksesta, vaan koko 
Isän suunnitelma Jeesuksen muotoon muuttumisesta Pyhän 
Hengen tulen kautta. Sinä julistat Isän kirkkauden yhteyteen pää-
semisen suurta ilosanomaa ihmisille, joita Jeesus valmistaa seu-
rakunta-ajan täydelliseen täyttymykseen.  
 
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, 

Älä tyydy satunnaisiin pa-
rantumisiin, vaan ota pää-
määräksesi elämä paranta-
misen voitelussa ja Pyhän 
Hengen ja tulen voimassa! 
Julista rohkeasti Jeesuksen 
Voidellun muotoon muuttu-
mista. Kutsu ihmisiä tyhjän-
päiväisestä katoavaisuuden 

l i  J l  ki k
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mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne 
joka päivä aikakauden täydelliseen täyttymykseen (sunteleia) asti."  
 
Täyttymyksen ajan sanomasi sisältää seuraavat totuudet. Kun 
sinä julistat näitä Jumalan uskossa, Pyhä Henki on vahvistava 
nämä ”sitä seuraavilla ihmeillä ja merkeillä”: 
 

• Jumala Isä kutsuu sinua Pyhässä Hengessä Jeesuksen vas-
taanottamiseen, Hänen muotoonsa muuttumiseen ja Hä-
nen kauttaan katoamattoman elämänsä yhteyteen. 
 

• Jeesus on valmistanut Uhrikaritsana sinulle täydellisen 
vapauden pimeyden kaikesta vallasta ja vaikutuksesta.  
 

• Jeesus Jumalan Poikana Isän valtaistuimella on kaikkival-
tias Jumala, joka toteuttaa kaiken sen, minkä Isä on suun-
nitellut sinunkin elämääsi varten. 
 

• Jeesuksen Voidellun muotoon muuttumisessa Jumala va-
pauttaa ja parantaa sinun sielusi kaikesta demonisaa-
tiosta, traumaattisuudesta, kirouksista ja muusta pimey-
den vallasta. 
 

• Jeesuksen Voidellun muotoon muuttumisessa Jumala pa-
rantaa sinun fyysisen ruumiisi ja elämäsi kaikista sairauk-
sistasi, vammoistasi, vaivoistasi ja raihnauksistasi. 

 
• Pyhä Henki on annettu sinulle täydellisesti. Sinä saat an-

tautua lisää ja tulla upotetuksi aina Pyhän Hengen tuleen 
asti.  
 

• Jeesus on poistanut kaikki esteet ja riisunut kaikki aseet 
viholliselta. Sinä saat jatkuvasti tulla Jeesuksen luokse ja 
Hän vapauttaa sinut ja johtaa eteenpäin kohti suurempaa 
kirkkautta. 
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• Pyhän Hengen ja Jeesuksen kanssa sinä voit luovuttaa 

pois kaiken katkeruuden, vihan, pelon, valheet, noituu-
det ja tulla täysin vapaaksi. 
 

• Pyhän Hengen tulessa upottamisessa Jeesus puhdistaa si-
nut kaikesta väärästä ajattelusta, pimeyden valheista ja 
epäuskosta.  
 

• Jeesus toteuttaa sinussa uuden luomistyön ja sinä saavu-
tat uuden elämän Isän rakkauden ja kirkkauden yhtey-
dessä. 

 
• Isän rakkauden tuli parantaa sydämesi ja tekee sinut ky-

keneväksi vastaanottamaan kaiken parantumisen, mitä 
tarvitset. 

 
• Jeesus tulee voitelemaan sinut palvelemaan ihmisiä Hä-

nen kanssaan. Pyhän Hengen voitelussa sinä tulet kutsu-
maan ihmisiä antautumaan Jeesukselle ja muuttumaan 
Hänen kaltaisekseen. 
 

• Pyhän Hengen voitelussa ajamaan ulos riivaajia, sito-
maan sydämeltään särkyneitä, parantamaan sairaita, va-
pauttamaan vangittuja, päästämään sorrettuja vapau-
teen sekä julistamaan Isän rakkauden mielisuosiota kai-
kille ihmisille Jeesuksessa. 
 

• Ihmiset, joita sinä palvelet, tulevat saamaan parantami-
sen voitelun ja he lähtevät vuorostaan liikkeelle. 
  

• Jumalan valtakunnan suuri ilosanoma Jeesuksen opetus-
lapseksi antautumisesta ja Hänen muotoonsa muuttumi-
sesta valtaa ylös temmattavan seurakunnan. 
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SISÄLLYSLUETTELO 
 
14. Fyysisten sairauksien juuret 
 
Monet ihmiset kysyvät: ”Miksi uskovat sairastavat, vaikka Jeesus 
on kantanut ristille kaikki ihmisten sairaudet?” Tällainen kysy-
mys osoittaa, etteivät he ymmärrä, miten suureen pimeyteen ih-
miskunta on langennut. He eivät myöskään ymmärrä kuinka Jee-
suksen pelastustyö ja Pyhän Hengen voitelu toimivat. Mikään pa-
rantuminen ei tapahdu Jeesuksen ulkopuolella, vaan kaikkeen 
tarvitaan Häneen sulautumista.  
 
Jeesuksen pelastustyö tarkoittaa Häneen uskossa sulautumista 
ja Hänen muotoonsa muuttumista. Pyhä Henki toteuttaa tämän 
puhdistavan, parantavan ja uudistavan voimansa kautta pelaste-
tun hengessä, sielussa, ruumiissa ja koko elämässä. Ulkoisen jär-

keisuskon ja rukousten suoritta-
minen ei auta, koska parantumi-
seen tarvitaan Jumalan uskoon 
liittyminen Pyhässä Hengessä. 
 
Myös pelastetut ja Pyhällä Hen-
gellä täytetyt uskovat ovat alt-
tiita sairauksille, koska sairauk-
sien juuret ovat jo olleet vaikut-
tamassa heidän sielussaan ja 
fyysisessä ruumiissaan jo lapsuu-

desta alkaen. Jokainen ihminen kantaa sairauksien juuria sukuki-
rouksissaan, geeniperimässään ja pimeyden eri vaikutuksien ta-
kia elämänsä aikana.  
 
Pyhä Henki voi parantaa erilaisia fyysisiä sairauksia ja vammoja, 
vaikka ihminen on vielä synnin tilassa. Tämä on Jumalan rak-

Fyysiset sairaudet ovat ih-
misten demonisen painos-
tuksen näkyvä osa – kuin 
jäävuoren huippu. Jäävuori 
häviää kokonaan vasta kun 
koko jää sulaa. On sairauk-
sia, jotka paranevat vain 
koko pimeyden vallan tu-
houduttua Pyhän Hengen 
tulessa. 
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kautta ja armoa. Täydellinen parantumisen suunnitelma on Jee-
suksen muotoon sulautuminen. Silloin Pyhä Henki alkaa sulattaa 
demonien aiheuttamaa jäätä ihmisessä, fyysisetkin sairaudet / 
vammat alkavat lähteä ja terveys vahvistuu.  
 
Monet traumaperäiset ja vakavammat sairaudet paranevat 
vasta kun sitä aiheuttava tai sen parantumista estävä trauma / 
demonisaatio on puhdistettu sielusta. Ensisijaisesti kysymys on 
epäuskon linnoitusten murtumisesta. Kun parantumista vastus-
tava epäusko murtuu, on helppoa uskoa parantumisia myös fyy-
siseen ruumiiseen.  
 
Demonisaatiolla, sielun traumoilla ja sairauksilla on yhteys. Jot-
kut sairaudet ovat suoraan demonien aiheuttamia ja jotkut ovat 
sielun stressistä ja muista häiriöistä heijastuvia fyysisiä sairauk-
sia. Suurin sielun traumojen aiheuttama ongelma on epäusko ja 
Pyhän Hengen kosketuksen ja parantumisen vastustaminen. 
Merkittäviä sielun traumoja aiheutuu esimerkiksi seuraavissa ti-
lanteissa: 
 

• kuoleman vaaraan joutuminen ja siitä johtuva kuoleman 
odotus, 
 

• hyljätyksi tulemisen kokemukset lapsuudessa ja siitä joh-
tuva syvä orpouden trauma, 
 

• syvä turvattomuus lapsuudessa ja siitä johtuva stressialt-
tius, 

 
• vaikeista elämän olosuhteista johtuva liiallinen pitkäai-

kaisstressi, 
 

• pelkotilat, paniikkihäiriöt ja sairauksien / onnettomuuk-
sien / kuoleman pelot, 
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• noituuden kiroukset kipujen ja sairauksien alueella, 
 

• addiktioista johtuvat väärät ja tuhoavat elintavat ja har-
rastukset, 
 

• epäjumalanpalvelus, väärät uskonnot, uskonnolliset har-
haopit, pakanalliset / demoniset uskomukset, tuomi-
onalaisuus, 
 

• rikollisuus, väkivalta, haureus, viha ja näistä johtuvat de-
moniset painostukset, 
 

• elämänhallinnan menettäminen demonisen painostuk-
sen takia, 
 

• sydämen särkyminen, hyljätyksi / petetyksi tulemisen ja 
mitätöimisen kokemukset, 
 

• katkeruus, viha, kiroukset, joka johtaa lisääntyvään pai-
nostukseen, 
 

• humanismi, järkeisoppi, lihan mieli, joka ei tunnusta tai 
antaudu Jumalalle sekä  
 

• sielun kontrolli, demonien johtama meditointi, demoni-
set valhenäyt ja uhkat. 

 
Pyhä Henki ilmaisee sinulle mikä on parantumisesi este. Tuo-
mitse, hylkää ja irtisano elämääsi päässeet traumat, demonit, 
epäusko ja sairauksien aiheuttajat ja ota vastaan Jeesuksen ja 
Isän rakkaus, elämä, vapauttava, parantava ja uutta luova voima! 
 
Jeesus ei kieltäydy parantamasta sinua. Hän etsii yhteyttä sinun 
henkeesi ja sieluusi, jotta Hän saisi synnyttää sinuun Jumalan us-
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kon parantumisen vastaanottamiseksi. Jeesus on sama eilen, tä-
nään ja ikuisesti. Hän on tie Isän parantavaan kosketukseen Py-
hän Hengen tulessa. Usko suuri ilosanoma, antaudu Jeesukselle, 
ota vastaan Pyhää Henkeä! Omista Jumalan usko, puhdistu Py-
hän Hengen tulessa ja ota vastaan parantumisesi. 
 
Pyhää Henkeä vastaanottaneenkin ihmisen sielussa voi olla syviä 
traumoja ja Pyhässä Hengessä syvempää upottamista vastusta-
via sielun voimia. Jumalan usko ei ole automaattista, vaan se vaa-
tii sisäisen elämän uudistamista. Mutta keskeneräisenäkin Pyhä 
Henki voi antaa hetkittäin ihmiselle uskon vastaanottaa parantu-
misia. Lopullinen päämäärä parantumiseksesi on sulautua Jee-
sukseen niin, että sukukiroukset, geenivirheet, kehityshäiriöt, 
vammat ja kaikki muu pimeyden kuorma poistuu kokonaan. 
 
Suuri ilosanoma Jeesuksesta on pääsy Isän kirkkauden yhteyteen 
ja Hänen muotoonsa muuttuminen Pyhän Hengen tulessa upot-

tamisen kautta. Tämä sisältää 
kaiken hengen, sielun, ruumiin, 
talouden, ihmissuhteiden ja pal-
velutyön parantumisen ja uudis-
tumisen. Isä on antanut tämän 
uuden elämän sinulle lahjana 
Jeesuksessa. Samoin lahjana on 
annettu Pyhän Hengen tulessa 
upottaminen, joka muuttaa si-
nut Jeesuksen kaltaiseksi. Isän 

rakkauden lahjana sinä saat Hänestä tulevan katoamattoman 
elämän, joka parantaa sinut ja pitää sinut terveenä. 
 
Sinun ei tarvitse taistella, anoa tai rukoilla, että Jeesus parantaisi 
sinut. Jeesus valmisti parantumisesi Golgatan ristillä. Hän kantoi 
kaikki sinun syntisi, sairautesi, kipusi, tuomiosi ja rangaistuksesi. 
Jumalan uskon ulottuvuudessa sinä olit jo parannettu Jeesuksen 
ristillä. Nyt sinun tarvitsee taistella ulos oman sielusi pimeydestä 

Jeesus on valmistanut si-
nulle Jumalan uskon valta-
tien parantumisen vastaan-
ottamiseen, vaikka olisit 
vielä sisäisesti puhdistuma-
ton. Pysyvä ja täydellinen 
parantuminen tulee Pyhän 
Hengen tulessa puhdistumi-
sen kautta. 
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ja epäuskosi vankilasta. Kun sinä vapaudut sielusi traumoista, 
henkesi nousee hallitsemaan Pyhän Hengen voimassa ja elämäsi 
kaikki ongelmat ratkeavat. Silloin sisäinen ihmisesi nousee Juma-
lan uskossa ja omistaa parantumiset ja Jumalan siunaukset. 
 
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 Pyhässä Hengessä ja tulessa niin pal-
jon, että sinä paranet kaikista vaivoistasi ja tulet kykeneväksi to-
teuttamaan palvelutehtävääsi täysimääräisesti. Älä tyydy mata-
laan voiteluun, vaan tavoittele ja omista Isän koko lupaus. Jeesus 
voi käyttää sinua matalassa voitelussa ja puu- ja saviastiana hal-

paa käyttöä varten. Mutta Hän ja-
noaa voidella sinut kulta- ja ho-
pea-astiaksi jaloa käyttöä var-
ten. Hän haluaa voidella sinut 
niin suurella Pyhän Hengen läs-
näololla, että kaikki sairaat sinun 
ympärilläsi voivat parantua. 
 
Omista Jumalan Isän sydän ja 
ajattelu sairaita kohtaan. Älä 
koskaan syyllistä heitä, vaan 
näytä heille tie Jeesuksen yhtey-

teen ja Hänen muotoonsa muut-
tumiseen Pyhän Hengen tulessa upottamisen kautta. Ota tavoit-
teeksesi, että jokainen kohtaamasi ihminen voisi vastaanottaa 
Jeesukselta elämänsä suunnitelman ja tarkoituksen sekä täyttää 
sen.  

Pyhän Hengen tulessa upot-
taminen on universaali rat-
kaisu ihmisen syntiongel-
maan. Sinä voit anoa, etsiä, 
kolkuttaa ja antautua Py-
hän Hengen tuleen, jossa 
demonit pakenevat, trau-
mat paranevat ja fyysiset 
sairautesi paranevat. Koko 
elämäsi tulee uudistumaan 
Jeesuksen muotoon muuttu-
misessa. 
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Etsi itse ja opeta muille jatkuvaa Pyhän Hengen tulessa upotta-
mista. Nouse Pyhän Hengen voimassa Jumalan valtakunnan suu-
rempaan ilmestymiseen. Ota vastaan Jeesuksen palvelutehtävä 

ja palveluvoitelu sairaitten paran-
tamiseksi. Jumalan valtaherruu-
den tulee ilmestyä maan päälle, 
niin kuin se on jo ilmestynyt Tai-
vaassa.  
 
Lopeta epäuskon spekulointi ja 
antaudu suoraan Pyhän Hengen 
auktoriteettiin ja johtajuuteen. 
Vahvista jatkuvasti henkesi ja 
sielusi parantumisen ja paranta-

misen elämäntavassa. Siirry ongel-
mien ja vajavuuksien kaivelemisesta Jeesuksen tutkimattomien 
rikkauksien ja kirkkauden etsimiseen ja julistamiseen Pyhän Hen-
gen voimassa ja Jumalan uskossa! 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
15. Vapauta syyllisyydestä, tuomiosta ja rangaistuksesta 
 
Jokaisen sairauden, vamman, menetyksen ja ongelman mukana 
tulee syyttäjä. Vaikka ihminen olisi täydellisesti viaton kohtaa-
miinsa ongelmiin, sielunvihollinen syyttää ihmistä niistä. Haa-
voittunut sielu on herkkä ottamaan kaikenlaista aiheetonta syyl-
lisyyttä. Jokainen traumatisoitunut tai fyysisesti sairas kokee 
syyllisyyttä ja tuomiota ongelmistaan, koska syyttäjä puhuu sitä 
hänelle. Myöskin omasta virheestä johtuva oma syyllisyys tulee 
tuomita. Uskovalle kaikki syyttäjän äänet ovat valhetta, koska 
Jeesus on riisunut viholliselta kaikki aseet. Tämä vapaus ja siu-
naus astuu voimaan anteeksiantamuksen kautta. 
 

Etsi niin läheistä suhdetta 
Jeesukseen, että Hänen tu-
lensa valtaa sinut. Silloin 
mikään demonisaatio, sai-
raus, onnettomuus, vamma, 
heikkous eivät voi estää Ju-
malan tarkoituksen täytty-
mistä sinun elämässäsi ja 
niiden elämässä, joita saat 
palvella. 
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Alitajuinen syyllisyys on suuri parantumisen este. Sairas ajattelee 
helposti, että hänessä on jotain vikaa, kun sairaus iski häneen. 
Jos tähän liitetään uskonnollinen tuomio, tulee syvä sisäinen 
lukko parantumista vastaan. Ensimmäinen parantumiseen joh-
tava valinta onkin vastaanottaa Jeesuksen täydellinen anteeksi-
antamus omaa elämää kohtaan ja antaa anteeksi kaikille lähei-
sille – erikoisesti vanhemmille ja isovanhemmille.  
 
Sairaan ympärille kertyy nopeasti ihmisiä, jotka etsivät sairauden 
aiheuttajaa tai muuta vikaa sairaasta itsestään. Heidän kat-
seensa on trauman tai sairauden aiheuttamissa ongelmissa eikä 
Jeesuksen pelastavassa rakkaudessa. Monet ihmiset uppoavat 
kielteisiin spekulaatioihin tutkiessaan sairauden syytä. Pyhän 

Hengen ilmestystieto on paras rat-
kaisu, koska se vapauttaa Juma-
lan uskon ja parantamisen voite-
lun.  
 
Sisäisessä parantumisessa tarvi-
taan sielun vammojen tunnista-
minen ja niihin liittyvästä demo-
nisaatiosta irtisanoutuminen. 
Kun sielun traumat on käsitelty, 
fyysisen ruumiin parantumiselle 

ei ole periaatteessa mitään es-
tettä. Parantumista etsivä tulee vakuuttaa siitä, että Jumala Isä 
parantaa hänet, koska Hän rakastaa häntä täydellisellä rakkau-
della ja haluaa hänen olevan täysin terve.  
 
Julista Jeesuksen täyttä kirkkautta, äläkä etsi syyllistä. Keskity an-
teeksiantamiseen ja syyttäjän ulos ajamiseen. Herätä uskoa Jee-
sukseen. Opeta ja kehota sairasta kiittämään, ylistämään ja pal-
vomaan Jeesusta. Silloin syyttäjä pakenee ja Pyhän Hengen voi-
telu laskeutuu ja parantaa sairaan. 
 

Jeesus on riisunut kaikki 
aseet syyttäjältä. Jeesuksen 
vastaanottaneella ihmisellä 
on täysi vapaus syyllisyy-
destä, rangaistuksesta ja 
tuomiosta. Syyttäjä on jo 
voitettu Jumalan uskon ja 
Jeesuksen pelastuksen maa-
ilmassa. Aivopese nyt sielusi 
uskomaan täyteen lunas-
tukseen Jeesuksen nimessä! 
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Joh. 9:1-7: Ja ohi kulkiessaan hän näki miehen, joka syntymästään saakka 
oli ollut sokea. Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä sanoen: "Rabbi, 
kuka teki syntiä, tämäkö vai hänen vanhempansa, että hänen piti sokeana 
syntymän?" Jeesus vastasi: "Ei tämä tehnyt syntiä eivätkä hänen vanhem-
pansa, vaan Jumalan tekojen piti tuleman hänessä julki. Niin kauan kuin 
päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt; 
tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Niin kauan kuin minä maailmassa 
olen, olen minä maailman valkeus." Tämän sanottuaan hän sylki maahan ja 
teki syljestä tahtaan ja siveli tahtaan hänen silmilleen ja sanoi hänelle: 
"Mene ja peseydy Siiloan lammikossa" - se on käännettynä: lähetetty. - Niin 
hän meni ja peseytyi ja palasi näkevänä. 
 
Jeesus poisti kaiken tuomion sekä sokean yltä että opetuslasten 
sydämistä. Hän teki tyhjäksi uskonnollisen lain kirouksen ja tuo-
mion sekä syyllisen etsimisen. Opetuslasten ymmärrys ja tieto ei 

hyödyttänyt. Jeesuksen kautta il-
mestyy Jumalan valtaherruus 
synnin, demonisaation, sairau-
den ja kuoleman valtojen ylitse – 
kun joku yhtyy Hänen uskoonsa 
Pyhän Hengen tulessa. 
 
Sinun tehtävänäsi on Jeesuksen 
kanssa tehdä tyhjäksi kaikkia pi-
meyden tekoja ja tuoda ilmi Ju-
malan Isän rakkautta ja ylösnou-

semusvoimaa. Jumalan usko vai-
kuttaa sinussa täydessä anteeksiantamuksessa. Se on täydelli-
nen auktoriteetti ja voima kaikkea syyttäjän valtaa vastaan. 
 
Syyllisyystrauma voi olla syvällä uskovienkin elämässä. Sen pe-
rustana on orpouden trauma, järkeisusko, ansaintakristillisyys, 
lakihenkisyys, uskonnollinen kiihko, täydellisyyden tavoittelu ja 
sielun voimien kontrolli. Kun pelastettu irtisanoutuu ja paranee 
sydämensä pimeyksistä, Pyhä Henki pääsee häneen ja vapauttaa 
kaikesta. Silloin pelastettu pystyy vastaanottamaan Isän rak-
kautta ja parantavaa voitelua elämäänsä.  

Syyllisyys, rangaistus ja tuo-
mio on valhetta Jeesukseen 
uskovien elämässä. Jumala 
Isä asetti synnin ja sen seu-
raukset Jeesuksen päälle ja 
sinun tulee uskoa olevasi 
täysin vapaa ikuisesti. Py-
hän Hengen voitelu sinussa 
todistaa, että Jumala on 
puhdistanut sinut omalla 
uskollaan Jeesuksessa. 
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Syväkiintymyksen hallitsemassa rakkaussuhteessa sinä muutut 
Jeesuksen läsnäolossa voimasta voimaan ja kirkkaudesta kirk-
kauteen. Teologiasi muuttuu Jeesukseen ja Isään sulautuneeksi 
todelliseksi elämäksi Jumalan valtakunnassa. Henkesi, sielusi ja 
fyysinen ruumiisi iloitsevat ja voivat hyvin, koska tämä on se 
elämä, jonka Isä on tarkoittanut sinulle. Sinä rakastat viettää ai-
kaa Pyhän Hengen, Jeesuksen ja Isän kanssa enemmän kuin mi-
tään muuta! 
 
Joh. 3:16-17: Sillä niin Jumala rakasti maailmaa, että antoi ainokaisen Poi-
kansa, jottei yksikään Häneen uskova tuhoutuisi, vaan omistaisi katoamat-
toman elämän (Jumalasta ja Jumalan yhteydessä). Ei Jumala lähettänyt Poi-
kaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa (jakamaan ihmisiä pelastettui-
hin ja pelastumattomiin, mikä tuomio tulee vasta myöhemmin aikakauden 
päättyessä), vaan jotta maailma Hänen kauttansa pelastuisi (Jumalasta 
erossa elämisestä ja kaikista sen seurauksista Jumalan rakkauden ja uutta 
luovan voiman ja katoamattoman elämän yhteyteen).  
 
Älä koskaan perustele Jumalan parantavan voiman vastaanotta-
mista sillä, mitä hyvää parantumista etsivä on tehnyt tai kuinka 
ihmiset tarvitsevat häntä. Vapauta hänet omista teoistaan ja 
rohkaise omistamaan kaikki se, mitä Jeesus on jo tehnyt hänen 
puolestaan ja häntä varten.  
 
Julista parantumista etsivälle täysi oikeus antautua Jeesuksen 
kirkkauteen ja omistaa itselleen kaikki pelastus, parantuminen, 
vapautuminen ja Pyhän Hengen lupaukset Jeesuksen pelastus-
työn tähden. Isä on antanut nämä hänelle rakkautensa mielisuo-
siosta. Kaikki pelastus on Jumalasta ja jokainen Jeesuksen vas-
taanottava saa kaikki pelastuksen oikeudet yhtäläisesti. 
 
Jeesus on läsnä kaikkialla. Hän on halukas parantamaan kaikki 
sairaat. Hänessä on ylösnousemusvoima, joka riittää jokaiselle ja 
jokaiseen tilanteeseen. Mutta Hän on asettanut seurakuntansa 
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palvelemaan yhdessä Hänen kanssaan. Hän haluaa parantaa sai-
raita sinun kanssasi. Sinä olet Hänen työtoverinsa, Hänen kä-
tensä ja jalkansa. Sinä olet Jeesuksen ilmestyminen niille ihmi-
sille, joita Pyhä Henki voitelee sinut palvelemaan.  
 
Parantavassa voitelussa vaikuttaa Jumalan valtakunnan koko 
voitelu, auktoriteetti, ilmestys ja suunnitelma. Kun Jeesuksen pa-
rantava voima koskettaa sairasta, hänelle tulee luontainen halu 
ja usko parantaa myös muita Jeesuksen kanssa. Hän saa omassa 
parantumisessaan ilmestyksen ja uskon siihen, kuinka Jeesus toi-

mii ihmisten kanssa. Kaikki tulee li-
sääntymään ja moninkertaistu-
maan kiihtyvällä vauhdilla, kun 
Pyhän Hengen tuli pääsee val-
loilleen. 
 
Sinullakin on palava halu antaa 
elämäsi toisen hyväksi. Sinäkin 
haluat, että Jumala käyttää si-
nua voimallisesti tahtonsa to-
teuttamiseksi täällä ajassa. Sinä-
kin haluat astua Jeesuksen pal-

velutyön jatkajan tehtävään. Jee-
sus tulee toteuttamaan nämä kaipauksesi ja ilmaisemaan sinulle, 
sinussa ja sinun kauttasi evankeliumin salaisuuden: "Kristus si-
nussa, kirkkauden toivo". 
 
Vapauta parantumista etsivä kaikesta syyllisyydestä, tuomiosta 
ja rangaistuksen pelosta ja johda heidät Jumalan Isän rakkauden 
tuntemiseen ja omistamiseen:  
 

• Julista Jumalan Isän ehdotonta ja muuttumatonta rak-
kautta parantumista etsivää kohtaan. 
 

Julista parantumista etsi-
välle täydellinen oikeus liit-
tyä Jeesukseen ja muuttua 
Hänen kaltaisekseen. Va-
pauta hänet uskonnollisesta 
petoksesta ja auta hänet Py-
hän Hengen ja tulen koske-
tukseen. Silloin Jeesus tulee 
ilmestymään yliluonnolli-
sella tavalla ja nostamaan 
ihmisen terveyteen ja voi-
maan. 
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• Julista Jeesuksen täydellistä sovitustyötä. Osoita kuinka 
Jeesus täydellisesi kantoi kaiken syyllisyyden, tuomion ja 
rangaistuksen meidän sijaisuhrinamme ja meidän hyväk-
semme. 
 

• Julista vapautta elämää orjuuttavista demoneista, noi-
tuuksista, katkeruudesta, vihasta, kuolemasta ja muista 
kirouksista. 
 

• Johda vapautta etsivä irtisanoutumaan kaikista pimey-
den painostuksista, antamaan anteeksi ja vastaanotta-
maan anteeksiantamuksen. 
 

• Käske Jumalan uskon auktoriteetilla ja Pyhän Hengen voi-
telussa näitä traumoja ja niihin liittyneitä demoneja, aja-
tusrakennelmia ja valheita ulos. 
  

• Julista Isän rakkauden parantavaa kosketusta särkyneen 
sydämen eheyttämiseksi. Julista Jumalan pojan / tyttären 
minuus syntisen minuuden tilalle. 
 

• Vahvista Jumalan pojan / tyttären minuudessa nouse-
mista Pyhän Hengen voimassa. Vahvista mielen ja minuu-
den uudistamisessa. 
 

• Auta ja rohkaise kiittämään, ylistämään ja palvomaan Ju-
malaa. 
 

• Auta liittymään terveisiin yhteyksiin, joissa Pyhä Henki 
pääsee johtamaan ja ilmestymään.  

 
SISÄLLYSLUETTELO 
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16. Sukukirouksien katkaiseminen 
 
Sukukirouksien katkaisemisella on suuri merkitys fyysisissä pa-
rantumisissa. Monet sairaudet ovat ikään kuin perinnöllisiä, 
vaikka ne todellisuudessa johtuvat suvun harjoittamasta vää-
rästä elämäntavasta, vääristä arvoista, sukua hallitsevista demo-
neista ja sydämen kovuudesta. Monet sairaudet ovat geneetti-

sesti perinnöllisiä ja niidenkin 
esiintyminen tulee tunnustaa ja 
hyljätä. Jeesuksen parantava 
voima ulottuu geenivirheisiinkin 
asti. 
 
Jumala Isä on tarkoittanut jokai-
selle tähän maailmaan lähettä-
mälleen lapselle äärimmäisen 
rakastavan, hellän, turvallisen, 
viisaan ja oikeudenmukaisen 

kasvuympäristön. Hyvin harvoin 
tämä toteutuu. Vanhemmat ovat aina nuoria ja kehittymättömiä 
ihmissuhdetaidoissaan lasten hankkimisen ja kasvattamisen 
iässä. Pimeyden voimien vaikutuksen takia jokainen lapsi kantaa 
erilaisia sukukirouksia, kunnes hän ottaa Jeesuksen vastaan ja 
käsittelee ne pois Pyhän Hengen voitelussa. 
 
Sukukiroukset menevät ihmisen sieluun kaikkein syvimmälle, 
koska lapsi on odotusajasta lähtien näille vaikutuksille alttiina. 
Lapset tottuvat vääristyneeseen elämään ja toteuttavat aikui-
suudessaankin näitä vääristymiä. Sen tähden jokainen ihminen 
tarvitsee Pyhän Hengen ja Jumalan Isän rakkauden valaisemaan 
niitä sokeita pisteitä, joihin on itse tottunut. 
 
Jokainen lapsi toivoo, että hänellä olisi ihannevanhemmat. Vai-
keissa oloissa lapsi synnyttää itsepetoksen, koska hylkääminen, 

Jumala loi jokaisen ihmisen 
kirkkautensa äärimmäi-
sessä hehkussa. Jokainen 
tähän maailmaan syntynyt 
ihminen saanut Jumalasta 
Isästä kirkkauden suunnitel-
man hengelliseen peri-
määnsä. Tiedosta tämä läh-
tökohta ja ota vastaan Jee-
suksen täydellinen pelastus 
sukukirouksistasi! 
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pelko ja yksinäisyys ovat hänelle äärimmäisen kipeä ja häpeälli-
nen asia. Hän ei osaa eikä uskalla purkaa sisintään vanhemmille, 
koska luottamus ja yhteys on jo katkennut. Jeesus tietää tämän 
sielun lukon. Siksi Hän aloittaa syvemmän sisäisen parantumisen 
prosessin vasta kun pelastettu on täyttynyt riittävästi Pyhällä 
Hengellä ja oppinut tuntemaan Jumalan Isän rakkautta.  
 
Jumalan asettamus on, että mies luopukoon isästään ja äidistään 
ja liittyköön vaimoonsa niin heistä tulee yksi liha. Tämä tähtää 
siihen, että uusi sukupolvi saa aloittaa uuden ja paremman suun-
nitelman Jumalan kanssa. Silloin kun vanhemmat eivät käsittele 
sukukirouksiaan omassa elämässään, kiroukset siirtyvät heidän 
lastensa elämään. 
 
Sukukiroukset siirtyvät lapseen seuraavissa olosuhteissa:  
 

• Suvun harjoittama epäjumalan palvelus (ateismi, noi-
tuus, mammona, addiktiot, vääryys, uskonnolliset kirouk-
set, hyväksikäyttö, saastaisuudet yms.) vaikuttavat suo-
raa demonista painostusta sukupolvesta toiseen ja sellai-
nen siirtyy suoraan lapseen turvattomuuden tilassa. 

 
• Suvussa vallitsevat vääristyneet ihmissuhteet ja epäter-

veet elämäntavat synnyttävän väärän elämän mallin lap-
sen sieluun. Lapsi saa demonisen painostuksen takia vää-
ristyneen minuuden, väärän kuvan Jumalasta. Haavoittu-
neesta sielusta tulee yksinäinen Jumalan vastustaja. 
 

• Pimeyden vaikuttama sydämen kovuus tekee vanhem-
mat kykenemättömiksi synnyttämään lapsen kanssa sy-
väkiintymyssuhdetta. Lapselle syntyy tuhoava tunneor-
pous, vaikka perheessä muuten olisi "kaikki hyvin".  
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• Syväkiintymyssuhteen puuttuminen synnyttää lapselle 
perusturvallisuuden puutteen, rakkauden ja vuorovaiku-
tuksen puutteen. Tässä on demonisaation ja traumaatti-
suuden kasvualusta, johon kaikki sukukiroukset, sairau-
det, addiktiot ja muut ongelmat helposti tarttuvat. 

 
Sukukirousten voima alkaa vaikuttaa lapseen odotusajasta läh-
tien. Traumaattisuus synnyttää kiihtyvän pimeyden painostuk-
sen, joka voi tulla lapselle tosi vaikeaksi. Eivät lastensuojeluviran-
omaiset eivätkä opettajat ymmärrä yleensä tilanteen vakavuutta 
ennen kuin vakava traumatisoituminen on jo tapahtunut.  
 
Sukuylpeys vastustaa sukukirousten katkaisemista. Lapsi myös-
kin haluaa säilyttää unelmakuvaa vanhemmistaan, eikä osaa, us-
kalla tai halua aikuisuudessakaan heti katsoa totuutta silmiin. 
Tarvitaan Jumalan Isän rakkauden syvää kosketusta, jotta ihmi-
nen ymmärtää ja voi katsoa mitä pahaa omassa sielussa on to-
della tapahtunut.  
 
Sukukirouksien katkaiseminen: 
  

• Johda parantumista etsivä täydelliseen anteeksianta-
mukseen omia vanhempia ja isovanhempia kohtaan. 
Tämä tulee olemaan useimmille syvenevän anteeksianta-
muksen prosessi, koska kipu on mennyt syvälle. 

 
• Johda parantumista etsivä tuomitsemaan, hylkäämään ja 

irtisanomaan kaikki valheet, vääristymät ja pimeyden, 
mitä Pyhä Henki osoittaa sukukirouksien alueella. Pimey-
den voimat ja niiden vaikutukset on irtisanottava aukto-
riteetilla ja päättäväisyydellä. 

 
• Johda parantumista etsivä kunnioittamaan vanhempiaan 

heidän vanhemmuutensa tähden. Kaikki ihmiset kasvat-
tavat lapsiaan omien sukukiroustensa varjossa, elleivät 
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he ole löytäneet Jeesuksen puhdistavaa kosketusta sie-
luihinsa.  Uskonnollisuus ei auta vaan sydämen pehmeys 
ja rakkaus ratkaisevat lapsen hyvinvoinnin. 

 
• Johda parantumista etsivä Jumalan Isän täydellisen rak-

kauden kosketukseen Pyhän Hengen vastaanottamisen 
kautta. Johda hänet suhdekeskeiseen elämään läheisriip-
puvuuden tai suorituskeskeisyyden sijasta. 

 
Parantumista etsivää haluaa nähdä sinussa Jumalan Isän rakkau-
den, Pyhän Hengen ilmestystiedon, Jumalan uskon sekä auktori-
teetin ja johtajuutta pimeyttä vastaan. Hän tiedostaa oman us-
konsa heikkouden ja haluaa nojata omassa uskossaan johonkin 
toiseen ihmiseen, jolla on vahvempi usko sillä hetkellä. Usko ase-
maasi ja tehtävääsi hallita Jeesuksen kanssa alkeisvoimien ylitse. 
 
Palvele parantumista etsivää rakkaudella, totuudella, auktori-
teetilla ja riittävällä täsmällisyydellä. Tuomitse ja katkaise käs-
kysanalla kaikki demoniset siteet sukupolvien takaa. Käske kaik-
kia näiden kautta tulleita sairauksia, painostuksia ja ongelmia 
lähtemään sekä julista Jeesuksen uutta luomistyötä ja elämää ti-
lalle. Pyhä Henki tulee vahvistamaan tulensa voimalla tämän. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
17. Palauta sairaan elämänhalu 
 
Jokaisen sairaan parantumisen edellytys on elämänhalun palau-
tuminen. Sielunvihollisen perimmäinen kiusaamisen tavoite on 
saada ihminen menettämään elämänhalunsa. Elämänhalun hor-
juminen saa alkunsa rakkaudettomasta lapsuudesta, jossa lapsi 
ei ole saanut todistusta ehdottomasta hyväksynnästä ja rakkau-
den vuorovaikutuksesta. Jos sairas ei koe, että häntä rakastetaan 
ehdottomalla rakkaudella, hän voi sisimmällä sydämessään etsiä 
kuolemaa. 
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Sairas voi jopa rukoustilanteessa ilmaista, että hän haluaa elää, 
mutta kuitenkin hän hakee kuolemastaan ratkaisua. Tämä on 
erittäin herkkä ja syvällinen asia sisäisesti särkyneelle ihmiselle. 

Sinä tarvitset erityistä Pyhän Hen-
gen ilmestystietoa ja Isän rak-
kauden voitelua, jotta voit erot-
taa mistä on kysymys.  
 
Elämänhalu ja elämänvoima on 
uudestisyntyneessä hengessä. 
Siksi sinun tulee vahvistaa sai-
raan henkeä ja hänen yhteyt-
tään Jeesukseen, Isään ja Py-
hään Henkeen. Monissa paran-
tumisen tilanteissa on taistelu 
elämästä tai kuolemasta. Juma-

lan tahto on, että jokainen ihminen haluaa elää ja parantua. Vi-
hollinen haluaa katkaista elämänhalun. Sinun tulee siis puhua 
sairaalle suurella rakkaudella, uskolla ja ilmestyksen voimalla to-
dellista ja uutta elämää, joka on Jeesuksessa. Anna sairaan tun-
tea ja kokea sinun sydämesi rakkautta ja hellyyttä häntä koh-
taan. Silloin sinun viestisi Jumalan rakkaudesta menee perille. 
 
Room. 8:6: Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja 
rauha…  
 
Joku sairas on joutunut ehkä kohtaamaan niin paljon hylkää-
mistä, ettei usko Jumalankaan haluavan hänen elävän. Silloin si-
nun tulee kohdata häntä Jumalan Isän äärettömällä rakkauden 
myötätunnolla ja vakuuttaa, että sinä haluat hänen elävän. Täl-
lainen julistus murtaa pimeyden vankilan ja ihminen voi uskoa, 
että Jumalakin haluaa hänen elävän.  
 

Vakava sairaus ja kivut vä-
syttävät ja kuluttavat ihmi-
sen elämän voimaa. Jotkut 
epäuskoiset siunaavat hän-
tä taivasmatkalle, tai julis-
tavat että hän on ”kypsää 
viljaa”. Mitätöi nämä val-
heet ja kehota sairasta irti-
sanoutumaan kaikista kuo-
leman toivotuksista. Johda 
sairas kiinnittymään Jeesuk-
seen ja Hänestä tulvaan pa-
rantavaan voiteluun.  
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Elämänhalun palauttamiseksi on käytävä lapsuuden syvimmät 
pettymykset ja hylkäämiset läpi Jeesuksen parantavassa rakkau-
dessa ja anteeksiantamuksessa. Opeta parantumista etsivälle, 
miten sydän särkyy lapsuudessa ja miten Jeesus parantaa särky-
neen sydämen anteeksiantamuksen Pyhän Hengen voitelun 
kautta. Käsittele ensin yleisellä tasolla seuraavat periaatteet ja 
se avaa sitten keskustelun henkilökohtaisista haavoittumisista: 
 

• Pyhä Henki tuntee ihmisen sielun syvimmät kerrokset. 
Hän näkee mikä ihmisen sielua painaa ja haluaa kosket-
taa ja parantaa. Sisäisen parantumisen prosessi alkaa 
vasta sitten, kun ihminen saavuttaa riittävän yhteyden 
Pyhään Henkeen. Tämä prosessi on herkkä ja syvällinen, 
joten siihen tulee suhtautua kunnioituksella ja hellävarai-
sesti. 

 
• Varhaislapsuuden traumatisoituminen on sielun pohja-

kerroksessa ja syvin trauma on ensiksi kätkössä. Sielu 
kieltää kaikkein kipeimpien tunnekipujen olemassaoloa 
eikä ole heti valmis kohtaamaan niitä. Pyhä Henki johtaa 
oikeaan aikaan kohtaamaan syvimmät sielun kivut. 

 
• Elämänhalua voivat kuluttaa paljonkin elämän stressi, ki-

vut, sairaudet, demoniset hyökkäykset, vaikeat ihmissuh-
teet, epäonnistumiset, pettymykset ja muu sellainen. 
Valheessa ja näytelmässä eläminen kuluttaa sisäisen ih-
misen voimaa ja intoa elää. Totuuteen tuleminen vapaut-
taa elämän halun, vaikka siinä olisi ensiksi kipua. 

 
• Parantumista etsivä tulee vakuuttaa siitä, että Jeesus ha-

luaa ja voi parantaa hänet. Jeesus tarvitsee vain, että pa-
rantumista etsivä avaa sydämensä Pyhän Hengen koske-
tukselle. Sinä vahvistat hänen uskonsa Jeesuksen kaikki-
valtiuteen juuri häntä kohtaan.  
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• Parantumisen esteenä voi olla uskonnollinen valhe ja de-
moniset kiroukset. Parantumista etsivä ei ehkä ole todel-
lisesti uudestisyntynyt, vastaan ottanut Pyhää Henkeä 
eikä ole ottanut upotuskastetta Jeesukselle antautumi-
sen merkiksi. Jos Pyhä Henki näyttää, niin silloin sinä joh-
dat parantumista etsivän uudestisyntymiseen, Pyhän 
Hengen vastaanottamiseen, opetat hänelle upotuskas-
teen merkityksen ja toteutat upotuskasteen.  
 

• Pyhän Hengen ilmestystieto auttaa elämänhalua lamaut-
tavien demonisten kirousten murtamisessa. Kaikki kuole-
manajatukset ja kuolemankosketukset on puhdistettava 
sielusta. Jos parantumista etsivä hakee vaihtoehtona 
kuolemaa lunastajakseen, sairautta / demonisaatiota ei 
voida voittaa. 
 

• Pyhä Henki on elämän henki. Parantumisen prosessissa 
on tärkeää antautua yhä lisää Pyhälle Hengelle. Johda pa-
rantumista etsivä jatkuvaan Pyhällä Hengellä täyttymi-
seen. Silloin Jeesus voi parantaa hänet ilman, että hänen 
puolestaan edes rukoillaan.  

 
Room. 8:11: Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuol-
leista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on 
eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka 
teissä asuu.  

 
Puhu rakkaudella ja auktoriteetilla kaikkia ihmisen elämänhalua 
tuhoavia pimeyden juonia vastaan. Julista täydellistä elämän 
suunnitelmaa Jeesuksessa jokaiselle ihmiselle. Julista Pyhän 
Hengen voitelussa Jumalan todellista elämän suunnitelmaa sai-
raalle. Joskus parantumiseen riittää, että sairas saa täyden va-
kuuttuneisuuden Jumalan suunnitelmasta ja tehtävästä elämäs-
sään. Hän kiinnittyy siihen ja vaatii sairauden lähtemään, koska 
hänellä on vielä tarkoitus tässä maailmassa. 
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Sairaalla on usein suuria kipuja, jotka estävät häntä uskomasta 
Jeesuksen kosketukseen. Silloin hän tarvitsee sinua palvelemaan 
häntä erityisellä rakkaudella, hellyydellä, huolenpidolla, auktori-
teetilla ja peräänantamattomalla Jumalan uskolla. Kun sairas saa 
kokea sinun uskosi voiman, rakkautesi huolenpidon ja Pyhän 
Hengen voitelun sinussa, hänen on helpompi omistaa itselleen 
voitto kaikista sairauksista, kivuista ja muista painostuksista. 
 
Näytä sairaalle Jeesuksen muotoon muuttumisen tie hänen pa-
rantumisekseen. Opeta hengen uudestisyntyminen ja sielun 
puhdistuminen Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen vastaanottami-
sen kautta. Johda yhä läheisempään rakkaussuhteeseen Jeesuk-
sen, Jumalan Isän ja Pyhän Hengen kanssa.  
 
1. Piet. 1:3-5: Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Ju-
mala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät 
elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta turmel-
tumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön (= Juma-
lan yhteydestä virtaa uusi elämä, uusi luomistyö ja uusi elämän tarkoitus 
maan päällä ja taivaassa), joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka 
Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen (ylösnousemus, 
tempaus), joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana.  
 
Jumalan rakkauden kosketus on voimakkain elämänhalua, pa-
rantumisen halua ja toivoa synnyttävä voima. Julista ja osoita sai-
raalle Jumalan Isän rakkaus, yltäkylläisyys, hyvyys ja täydellinen 
lunastus Jeesuksessa. Kun saat parantumista etsivän täyttymään 
Pyhällä Hengellä lisää, sairaus ja kuolema on voitettu.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
18. Parantumisen ja parantamisen elämäntapa 
 
Parantamisen varustuksesi tulee sinuun Jeesuksen muotoon 
muuttumisessa. Pyhän Hengen voitelu täyttää henkesi ja sielusi 
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sekä virtaa fyysiseen ruumiisesi. Sinä omistat asemasi Isän rakas-
tettuna poikana/ tyttärenä. Jeesuksen kirkkauden todellisuus 
täyttää sinun ajatuksesi, tunteesi, muistikuvasi, unelmasi ja tah-
toelämäsi.  
 
Pyhän Hengen voitelussa sinä näet kaiken niin kuin Jeesus näkee 
Isän valtaistuimella. Isän rakkaus ja Pyhän Hengen ilmestystieto 
kytkevät sinut Jumalan uskoon, jossa sinä omistat Jeesuksen kos-
ketuksen ja ilmestymisen tähän maailmaan oman elämäsi 
kautta. Sisäinen ihmisesi elää ja toteuttaa Isän kirkkauden ja to-

tuuden ilmi tuomista Jeesuksen 
auktoriteettiin sulautuneena. 
Sinä elät ja palvelet Jeesuksen il-
mestymiseksi jokaisessa ihmi-
sessä. Sinä et tee itsestäsi ratkai-
sua, vaan Sinä johdat ihmiset 
Jeesuksen yhteyteen, joka on 
ratkaisu.  
 
Parantamisen voitelu lepää yl-
läsi, näkyy sinussa ja virtaa sinun 
kauttasi muihin. Jeesuksen rak-

kaus, Pyhän Hengen ilmestystieto 
ja Jumalan usko nostavat sinut sairauden, demonisaation, kipu-
jen, kuoleman ja lääketieteen auktoriteetin yläpuolelle.  
 
Jumalan uskossa sinä julistat Jeesuksen kaikkivaltiutta, opetat 
Jumalan rakkautta ja uskoa, parannat särkyneitä sydämiä ja joh-
dat Pyhän Hengen tulen kosketukseen. Sinä vapautat sairaita / 
traumatisoituneita epäuskosta, pelosta, hylkäämisestä ja 
muusta parantumista vastustavasta pimeydestä. Sinä julistat 
täyttä Jeesukselle antautumista, sisäistä parantumista ja vapau-
tumista sekä Pyhän Hengen tulessa upottamista. 
 

Jeesus rakastaa sinua ja ha-
luaa ilmestyä sinun kanssasi 
Parantajana paljon enem-
män kuin osaat uskoakaan. 
Hylkää tappion ja kuoleman 
ajatukset. Nouse Jeesuksen 
kirkkauden todellisuuteen 
Pyhän Hengen tulessa – ja 
sinä tulet olemaan Hänen 
ylösnousemusvoimansa to-
distaja kaikkialla, missä pal-
velet. 
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Parantamisen palvelutyössä sinä vastaanotat jatkuvasti uutta ja 
tuoretta Pyhän Hengen kosketusta. Olet elävän veden virrassa, 
joka virvoittaa sinua samalla kun palvelet sairaita. Sinä et mieti 
etkä spekuloi, miksi joku ei parantunut. Sinä julistat, opetat ja 
autat jokaista antautumaan lisää Jeesukselle ja vastaanottamaan 
parantumisia. Sinä opetat ihmisille parantumisen prosessin, joka 
tulee johtamaan täyteen terveyteen ja Pyhän Hengen voimaan.  
 
Sinä julistat Jeesuksen muotoon muuttumista, jossa jokainen sii-
hen antautuva tulee parantumaan jo tässä aikakaudessa. Sinä 
kylvät katoamatonta parantamisen voitelun siementä, joka kan-

taa ikuisen hedelmän jokaisessa, 
joka ottaa sen vastaan. Sinä kas-
vatat Jumalan ihmistä, joka tu-
lee olemaan vapaa kaikista al-
keisvoimista Jeesuksen yhtey-
dessä. 
 
Sinä palvella parantumisissa Jee-
suksen kanssa etkä ota kunniaa 
itsellesi. Sinä et pety etkä luo-

vuta, jos jotain ei tapahdu omien 
tai toisten odotusten mukaan. Sinä palvelet Jeesuksen kanssa ja 
olet siitä onnellinen ja tyydytetty. Pyhä Henki vahvistaa uskoasi 
aina kun lähdet liikkeelle. Hän antaa sinulle uusia suunnitelmia, 
uutta voitelua ja uusia palvelutehtäviä. Pyhä Henki vahvistaa ja 
nostaa sinut palvelutehtäväsi edellyttämään Jumalan rakkau-
den, ilmestystiedon ja uskon tilaan.  
 
Pyhän Hengen voitelussa ja Jumalan uskossa sinä synnytät 
myönteisen ja herpaantumattoman odotuksen Jeesuksen ilmes-
tymiseksi. Sinä opetat Jeesuksesta parantajana. Sinä julistat ih-
misille oikeutta vastaanottaa Jeesuksen parantava ja uutta luova 
kosketus. Sinä elät lähellä Jeesusta ja annat Pyhän Hengen voite-
lun herättää ihmisissä uskoa ja parantumisen odotusta.  

Vietä paljon aikaa Pyhän 
Hengen tulen ympäristössä. 
Anna Jeesuksen todellisuu-
den temmata sinut pois al-
keisvoimien orjuudesta. 
Nouse hallitsemaan Jeesuk-
sen kanssa Isän valtaistui-
mella. Tähän sinä olet val-
mistettu, kutsuttu ja ase-
tettu. 
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Olet määrätty Hänen yhteyteensä, pelastustyön kaikkien ulottu-
vuuksien omistajaksi, muuttumaan voimasta voimaan ja kirkkau-
desta kirkkauteen. Pyhä Henki on sinussa tätä varten. Hänen voi-

mansa riittää sinulle, mutta Hän 
tarvitsee sinun suostumisesi, 
antautumisesi ja janosi tämän 
päämäärän toteutumiseksi. 
 
Tärkein avain kaiken tämän to-
teutumiseksi on sinun rakkaus-
suhteesi / syväkiintymyssuh-
teesi Jeesuksen ja Isän kanssa. 

Tässä intiimissä ja intensiivisessä 
yhteydessä sinä elät jatkuvasti Jumalasta tulevasta "katoamatto-
masta elämästä" Pyhässä Hengessä ja täytyt jatkuvasti Pyhällä 
Hengellä. 
 
Matt. 24:14: Ja tämä kuninkuuden / hallintovallan / valtaherrauden vaihtu-
misen suuri ilosanoma pitää julistettaman kaikessa maailmassa, todis-
tukseksi kaikille kansoille ja etsinisille ryhmille; ja sitten tulee täyttymys / 
huipentuma.  
 
Synnin, demonien ja sairauden orjan muuttuminen Jeesuksen 
Voidellun muotoon on täyttymyksen ajan suuri ilosanoma. Ku-
ninkuus on jo vaihtunut Hengen maailmassa. Jeesus hallitsee ja 
ilmestyy sinulle yhä suuremmassa kirkkaudessa. Sinä kohtaat 
Hänen Parantajana, Kuninkaana ja Herrana Isän valtaistuimella. 
Koko elämäsi tulee Jeesuksen ja sinun hallintovaltasi alaiseksi. 
Kaikkialla missä sinulla on uskon sopimuksen perusteella hallin-
tovalta, sinulla on auktoriteetti ja tehtävä julistaa tätä suurta ku-
ninkuuden vaihtumista ihmisten elämässä. 
 

Koska sinä palvelet Pyhän 
Hengen voitelussa, sinulla 
on Jumalan usko julistaa nä-
kyväksi asioita, jotka eivät 
vielä ole ilmestyneet tässä 
maailmassa. Pyhän Hengen 
tuli on vahvistava Jeesuksen 
suunnitelman sitä seuraa-
villa merkeillä. 
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Janoa, etsi ja kolkuta Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä elä-
määsi. Suuntaudu Häneen, usko olevasi parannettu Hänen haa-
vojensa kautta, anna sielusi täyttyä Hänen luonteellaan ja ole-
muksellaan. Pyhä Henki toteuttaa koko ajan parantavaa työtä si-
nussa. Pyhän Hengen tulen kosketuksessa et voi välttää parantu-
mista. 
 
Parantuminen ei ole yksittäinen siunaus, vaan parantuminen on 
Jumalan valtakunnan elämäntapa ja määräys. Sinä näet Jeesuk-

sen kirkkauden, antaudut Hänen 
kosketukseensa ja vastaanotat 
jatkuvasti lisää Jeesuksen kirk-
kautta. Sinä vahvistut koko ajan 
kaikessa hengen, sielun ja ruu-
miin voimassa sekä voitelussa. 
Ylösnousemusvoima kohottaa 
sinua yhä suurempiin Jeesuksen 
kirkkauden vaikutuksiin. Lopulta 
olet niin täynnä kirkkautta, ettei 
tämä maailma voi enää pidättää 

sinua ja Jeesus tempaa sinut luokseen kirkkauden pilvessä. Tem-
paus on parantamisen voitelun huipentuma täyttymyksen ajan 
herätyksessä 
 
Käytännössä sinä voit toteuttaa tätä kasvua ja muutosta seuraa-
vasti: 
 

• Liity hengelliseen kasvuyhteyteen, jossa Pyhä Henki saa 
toimia. Ota vastaan opetusta, rukouspalvelua ja vastaan-
ota muiden palvelutyöstä ilmestystä, rakkautta, auktori-
teettia, siunauksia ja viisautta. 

 
• Ajattele ja puhu Isän rakkauden ja Jumalan uskon sanoja. 

Julista näkyväksi Pyhän Hengen ilmetystä ja Jeesuksen 
suunnitelmia omaan elämääsi ja muiden elämään. Poista 

Parantuminen on Jeesuksen 
pelastustyön kautta toteu-
tuva Jumalan valtaherruu-
den ilmentymää. Sitä ei tar-
vitse anoa Jeesuksen kirk-
kauden yhteydessä, vaan 
Isä on määrännyt parantu-
misen virran jokaiseen Hä-
nen lapseensa rajoittamat-
tomasti. 
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kirous, kielteinen ja ongelmakeskeinen puhe. Puhu Juma-
lan ratkaisuja, elämää ja hyvyyttä. 
 

• Tavoittele ja harjoittele Pyhän Hengen lahjoja, paranta-
misen lahjoja, tiedon ja viisauden sanoja. Palvele muita 
näillä lahjoilla Jumalan uskossa ja voitelusi kasvaa. 

 
• Toteuta Jumalan ylistämisen, kiittämisen ja palvomisen 

elämäntapaa. Jeesus on kutsunut sinut ylistäväksi, palvo-
vaksi ja kirkkauden läsnäoloon siirtyväksi hengeksi. 

 
• Ole aktiivinen Jumalan läsnäolon etsimisessä, palvele 

muita niillä lahjoilla, joita sinulla on. Hylkää nurjuus ja ah-
taus. Anna Jeesuksen täyttää sydämesi hyvyydellä ja an-
teliaisuudella. Kylvä runsaasti ja niitä runsaasti. 

 
• Pidä Jeesus kaiken elämäsi esikuvana ja päämääränäsi. 

Seuraa Hänen esimerkkiään, toimi Pyhän Hengen johda-
tuksen mukaan. Kirkkaus on määrätty lisääntymään elä-
mässäsi. 

 
• Käy perusteellisesti lävitse sisäinen parantuminen ja va-

pautuminen pimeydestä. Puhdista sydämesi kaikesta kat-
keruudesta, vihasta, peloista, hylkäämisestä, valheista, 
noituuksista ja muusta pimeydestä. Elä anteeksianta-
muksessa ja anteeksiantaen kaikkia ihmisiä kohtaan. 

 
• Nouse hengen voimassa ja omista Pyhän Hengen voite-

lun kautta vapautuminen lihan vallasta, luonnollisesta 
ajattelusta, lihan himoista, mammonasta ja muusta sel-
laisesta. 
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• Luovuta elämääsi lisääntyvästi Jeesukselle ja Pyhälle 
Hengelle. Anna Jeesuksen tulen puhdistaa ja vaikuttaa si-
nussa auktoriteetti sairauksia, traumaattisuutta ja muuta 
pimeyttä kohtaan. 
 

• Ole Pyhän Hengen käytettävissä. Palvele aina kun Pyhä 
Henki kehottaa – ongelmistasi huolimatta. Kun sinä pa-
rannat sairaita, parantava voitelu parantaa myös sinua. 
 

• Anna Pyhän Hengen johtaa sinut Isän sydämen ajatusten 
ja aivoitusten tuntemiseen ja sulattaa sinut Isän sydämen 
äärimmäiseen rakkauden myötätuntoon. Silloin Pyhä 
Henki sulauttaa sinut Isän sydämen kaikkivaltiaaseen 
auktoriteettiin ja Jumalan uskoon suurten ihmeitten ja 
voimatekojen tapahtumiseksi. 

 
Parantuminen ja parantaminen on Jeesuksen valtaherruuden to-
teutumista elämässäsi. Parantumisesi johtaa sinut yhä kirkkaam-
paan Jumalan valtakunnan elämään. Jeesus ei ole asettanut pa-
rantamisen voitelullesi ylärajaa. Hän on valtuuttanut sinut teke-

mään samoja tekoja ja suurem-
piakin, koska Hän on antanut si-
nulle täyden Pyhän Hengen tu-
lessa upottamisen lupauksen.  
 
Parantamisen ja parantamisen 
elämäntavan korkein taso on 
elää jatkuvassa kiitoksessa, ylis-
tyksessä ja palvonnassa Pyhässä 
Hengessä. Silloin sinusta tulee 

ylistävä, palvova ja elämää tuova 
henki jo tässä aikakaudessa.  Jeesuksen kirkkaus peittää sinut ja 
vaikuttaa sinun kauttasi monien siunaukseksi. Kiitoksen, ylistyk-
sen ja palvonnan kautta Pyhä Henki pitää sinut Jumalan valtais-
tuimen näköalassa. Sinä saat jatkuvaa ilmestystietoa, Jeesuksen 

Pyhän Hengen tulessa upot-
tamisen kautta Jeesuksen 
elämä alkaa hallita sinua. 
Sinä elät parannettuna – pe-
lastaaksesi, parantaaksesi, 
vapauttaaksesi ja uudis-
taaksesi ihmisiä Pyhän Hen-
gen voimassa. Jeesus asuu 
sinussa, johtaa sinua ja toi-
mii yhteistyössä kanssasi. 
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ilmestystä ja palvelutehtäviä. Sinä olet sulautunut Jeesukseen ja 
omistat asemasi, auktoriteettisi ja tehtäväsi Hänen työtoveri-

naan. 
 
Pyhän Hengen voitelun kautta 
sinä siirryt "suurlähettilään kos-
kemattomuuteen" pimeyden 
voimien keskellä. Olet tullut im-
muuniksi hengessäsi, sielussasi, 
ruumiissasi ja koko elämässäsi 
kaikille sairauden ja pimeyden 
valloille. Sinulla on Jumalan il-
mestystieto ja Jumalan usko, 
jonka voimalla sinä asetat jokai-

sen sairauden ja ongelman tuomiolle ja ajat ne ulos Jeesuksen 
nimessä. Jumalan uskossa sinä vastaanotat yliluonnollisia paran-
tumisia ja uutta luomistyötä pimeyden tuhotöiden tilalle. 
 
Pyhä Henki varustaa ja kuljettaa sinua yhä suuremman kirkkau-
den ilmestymisiin. Jeesuksen parantava voima virtaa sinuun ja 
muuttaa sinua ”voimasta voimaan ja kirkkaudesta kirkkauteen”. 
Tämä voitelu leviää sinusta ympärillesi. Sinä saat olla Jeesuksen 
yliluonnollisen ilmestymisen todistaja jatkuvasti. 
 
”Rakas Jeesus, auta minua vastaanottamaan uusi elämä ja uusi 
elämäntapa, jossa elän vastaanottaen itselleni ja välittäen muille 
Sinun kirkkautesi parantavaa voimaa kaikille, joita johdat koh-
taamaan. Otan vastaan parantamisten voitelun Sinun opetuksesi 
ja tahtosi mukaan!” 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
 
 
 

Jeesuksen kirkkauden kos-
ketus vapauttaa sinut yri-
tyksistäsi parantua. Pyhä 
Henki nostaa sinusta esiin 
Jeesuksen todellisuuden, 
jossa sinä näet olevasi pa-
rannettu Hänen haavojensa 
kautta. Sinun tarvitsee vain 
astua eteenpäin sillä tiellä, 
jossa Jeesuksen parantava 
voima pääsee kosketta-
maan sinua lisää. 
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19. Rauhaa, vanhurskautta ja iloa Pyhässä Hengessä 
 
Jumala loi ihmisen menestymään ja voimaan hyvin Hänen yh-
teydessään, turvassaan ja huolenpidossaan. Paratiisissa Jumalan 
yhteydessä elämä oli täydellistä, hyvää, siunattua ja äärimmäi-
sen tyydyttävää ja onnellista. Jumala antoi ihmiselle kaikki elä-
män tarpeet, suojan, turvallisuuden, johdatuksen, hyvinvoinnin, 

menestyksen ja elämän täydelli-
sen toteutumisen. Isän kirkkaus, 
hyvyys, voima ja huolenpito ih-
mistä kohtaan olivat yliluonnolli-
set, kunnes ihminen lankesi. 
 
Suuressa rakkaudessaan Isä on 
Jeesuksessa antanut meille täy-
den lunastuksen Hänen kirkkau-
tensa yhteyteen Pyhän Hengen 
sisäisen läsnäolon kautta. Hän 
on antanut lupauksen Pyhän 
Hengen tulessa upottamisesta ja 

muuttumisesta Jeesuksen Voidellun kaltaiseksi. Suuntautumalla 
Hengen maailmaan me voimme nähdä sitä, mitä meillä todelli-
sesti on Jeesuksessa. Kiinnittämällä uskomme katse siihen, mitä 
Jeesuksessa on, me voimme tavoitella omaksemme sitä, mikä ei 
vielä näy. Kiitos rakas Taivaan Isä, että Jeesuksen vastaanottami-
sen kautta me pääsemme alennustilastamme todelliseen elä-
mään ja kirkkauteen! 
 
Jes. 9:5-8: Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka har-
tioilla tulee olemaan hallintovalta, ja hänen nimensä tullaan kutsumaan Ih-
meellinen, Neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhti-
nas. 
 
Vanhan liiton alennustilassa Jumala näytti profeetta Jesajalle tu-
levan kirkkauden. Kaikki tämä on nyt toteutunut. Anna Pyhän 

Nyt meillä on Jeesuksen pe-
lastuksen vastaanottamisen 
kautta vielä suurempi kirk-
kaus ja elämänsuunnitelma 
kuin ensimmäisellä ihmi-
sellä oli ennen hänen lan-
keamistaan. Meillä on sisäi-
nen hengen yhteys Isän 
Henkeen ja Hänestä tule-
vaan elämään. Meillä on 
osuus Jeesuksen kirkkau-
desta jo täällä ajassa ja sit-
ten Taivaassa.  
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Hengen nostaa sinut pimeyden varjosta Jumalan kirkkauden nä-
kemiseen. Anna Pyhän Hengen näyttää sinulle, kuinka suuri Jee-
sus sinulla nyt on. Hylkää alamittaiset uskonnolliset valheet ja 
nouse henkesi voimassa Jumalan valtakunnan kirkkauden todel-
lisuuteen! 
 
Jes. 9:6: Hänen hallintovaltansa ja rauhansa / hyvinvointinsa lisääntymisellä 
ei tule olemaan loppua hänen kuningaskunnassaan, perustamaan ja johta-
maan sitä tuomiolla ja oikeuden toteuttamisella nyt, aina ja ikuisesti. Sota-
joukkojen Jumalan kiivaus tulee toteuttamaan tämän. 
 
Jeesuksen hallintovallan ja Hänen rauhansa lisääntymisellä ei ole 
oleva loppua Taivaassa eikä maan päällä. Unohda suomenkieli-
sen raamatun alamittainen käännös yllä olevasta jakeesta. 
Opeta sielusi nyt ajattelemaan Jeesuksen täydellisen jumaluu-
den ja rajattoman vallan kautta. Opeta sielusi hyväksymään Py-
hän Hengen ja tulen täydellinen puhdistava, muuttava ja uudis-

tava voima elämässäsi. Antaudu 
tähän tuleen ja astu Jumalan val-
taherruuden hallitsemaan pelas-
tukseen elämäsi kaikilla alueilla. 
 
Heprean kielen sana ”shalom” 
tarkoittaa paljon muutakin kuin 
”rauhaa”. Sanan juuri on ”sha-
lam”, joka tarkoittaa ”tehdä hy-
väksi”, ”korvata täydellisesti”, 

”asettaa ennalleen” sekä ”tehdä 
ehyeksi ja kokonaiseksi”. Merkitys kattaa ihmisten kaikki elämän 
alueet: hengen, sielun, ruumiin, perheen, ihmissuhteet, talou-
den, palvelutyön sekä ennen kaikkea suhteen Jumalaan. Tämä 
tarkoittaa kokonaisvaltaista hyvinvointia kaikessa. 
 
Room. 14:17: …sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan 
vanhurskautta ja rauhaa (eirene) ja iloa Pyhässä Hengessä.  
 

Uudestisyntynyt henkesi to-
teuttaa Jeesuksen valtaher-
ruutta elämäsi ylitse. Sielusi 
tulee toteuttaa tätä auktori-
teettia näkyvässä maail-
massa fyysisen ruumiisi 
kautta. Tämän kautta Juma-
lan valtakunta tulee jatku-
vasti ja lisääntyvästi maan 
päälle. 
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Paavalin ilmoitus Jumalan valtakunnan elämästä tarkoittaa täy-
dellistä hyvinvointia, eheyttä, terveyttä, menestystä, auktori-
teettia ja tyydytystä. Hän ymmärsi ”shalom” sanan merkityksen 
heprean kielessä, mutta kreikan kielessä sanalla ”eirene” oli ka-
peampi merkitys ”rauha, lepo, hiljaisuus, menestys”.  
 
Rauhan saavuttamiseksi ihmisen elämässä tarvitaan oikeuden-
käynti pimeyden voimien tuomitsemiseksi ja oikeuden päätök-
sen toteuttaminen Pyhän Hengen tulen voimalla. Jeesus on val-
mistanut täyden tuomion kaikelle pimeydelle Golgatan ristillä. 
Me olemme oikeutetut toteuttamaan Jeesuksen kanssa tuomiot 
vihollista vastaan, joka vaikuttaa omassa elämässämme.  
 
Kun olemme tuominneet ja irtisanoneet pimeyden, meillä on oi-

keus ottaa vastaan ja julistaa va-
pauttava päätös Jeesuksen 
kanssa omaan elämäämme ja 
palveltavan elämään. Jeesus on 
meidän vanhurskas tuoma-
rimme, Pyhä Henki meidän asi-
anajamme ja me olemme Jee-
suksen vanhurskauden ilmesty-
misen todistajia.   
 
Fyysisellä ruumiilla ei ole mitään 
auktoriteettia, vaan se tottelee 
hengen ja sielun kautta tulevaa 
auktoriteettia. Fyysinen ruumis 
ei siis pysty estämään parantu-
mista, eikä fyysinen vaikutus 
synnytä yliluonnollista parantu-

mista. Ruumis on materiaalinen ja kemiallinen prosessi ja koos-
tumus, jota ihmisen henki ja sielu hallitsevat.  
 

Sielulla ja ruumiilla on lähei-
nen riippuvuus hermojärjes-
telmän kautta. Sielun aja-
tuksilla, tunteilla ja pyrki-
myksillä on suuri vaikutus 
fyysisen ruumiin terveyteen 
stressihormonien, autono-
misen hermoston ja autoim-
muunijärjestelmän kautta. 
Kun Jumalan rauha, ilo, rak-
kaus, vanhurskaus ja turval-
lisuus hallitsevat sielua, hor-
monitoiminta tasapainot-
tuu, autonominen hermo-
järjestelmä rauhoittuu ja 
autoimmuunijärjestelmä 
vahvistuu.   
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Lääketiede myöntää tänä päivänä, että stressi jossain muodossa 
on aiheuttajana tai osatekijänä jopa 90% kaikista sairauksista. 
Stressi vangitsee ihmisen sielun maailmaan, jossa Isän rakkaus, 
Jeesuksen lunastustyö, Pyhän Hengen johdatus, neuvo, opetus 
ja lohdutus eivät hallitse. Silloin sielua hallitsevat tästä maail-
masta tulevat ahdistukset, ongelmat, vaatimukset, murheet, 
väärät tavoitteet.  
 
Kun sielu on stressaantunut, se menettää suojavarustustaan ja 
kyvyn levätä, latautua. Fyysinen ruumis joutuu pitkäaikaiseen ra-
situs- ja jännitystilaan. Stressihormonien määrä kohoaa ja vas-
tustuskyky heikkenee. Ihmisen sielun suojavarustus ja fyysisen 
ruumiin autoimmuunijärjestelmä pettävät ja elimistöön tulee 

häiriöitä. Ihminen altistuu erilai-
sille autoimmuunisairauksille, 
kuten tietyille syöpälajeille, ni-
velreuma, allergiat, astma, kilpi-
rauhasen tulehdus, keliakia, pso-
riasis, punahukka ja Crohnin 
tauti. 
 
Tämän maailman ruhtinaan ko-
konaisvaltainen strategia ihmis-
ten tuhoamiseksi on varastaa 
rauha heidän elämästään. Rau-
hattomuuden ja levottomuuden 
tilassa ihminen ei pysty kohtaa-

maan itseään, Jumalaa eikä lataumaan Pyhällä Hengellä. Elä-
mästä tulee jatkuvaa kilpajuoksua, kunnes jokin alue ihmisen 
elämässä pettää. 
 
Tämän maailman väärät arvot, väärät tavoitteet ja väärät elä-
mäntavat synnyttävät stressin, jota ihmisen sielu ja ruumis eivät 
kestä. Sen jälkeen erilaiset sairaudet, onnettomuudet ja elämän 
hallinnan menettämiset pääsevät tuhoamaan ihmisiä. Tiedosta, 

Stressi ei johdu olosuhteista 
vaan siitä, että ihminen rea-
goi – turvattomuutensa ta-
kia väärällä tavalla – ulkoi-
siin paineisiin. Tämän mah-
dollistaa sielun sisäisen tur-
vajärjestelmän hajoaminen 
eli särkynyt sydän. Vain Jee-
suksesta tuleva rauha voi 
poistaa tämän sisäisen 
kuormituksen, jolla on dra-
maattinen vaikutus ihmisen 
fyysiseen terveyteen ja toi-
mintakykyyn. 
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että stressi on pahin demoninen vastustaja tänä aikana. Ulkoisen 
ja sisäisen stressin takia jo päiväkoti-ikäiset lapset ovat ylistres-
saantuneita. Lasten turvavarustukset ja elämänhallinta ovat rik-
koutuneet niin, että kasvaessaan he kohtaavat yhä suurempia 
ongelmia elämässään. 
 
Joh. 14:26-27: Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun 
nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä 
olen teille sanonut. Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä an-
nan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydä-
menne olko ahdistunut älköönkä peljätkö.  
 
Jeesuksen yhteydessä ja Pyhän Hengen voitelussa on Jumalan 
rauha. Tässä on ylivertainen stressisairauksien, mielenterveys-
ongelmien, uupumuksen ja loppuun palamisen ratkaisu. Kun Ju-
malan rauha laskeutuu sinun sieluusi, sinun ruumiisi rentoutuu 
ja stressisairaudet poistuvat.  
 
Jumalan rauha sinun hengessäsi ja sielussasi on täydellinen tur-
vavarustus kaikkea pimeyden ja tämän maailman ahdistusta vas-
taan. Jumalan rauhan vallitessa elämässäsi sinua hallitsee Juma-
lan usko. Silloin sinä voit vastaanottaa kaiken tarvitsemasi paran-
tumisen ja uuden luomistyön elämääsi. Kun sielusi on Jumalan 
rauhassa, sinua hallitsee Jumalan usko ja sinä voitat sairaudet. 
 
Joh. 16:33: Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. 
Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen 
voittanut maailman." 
 
Jeesuksen vastaanottaminen ja Häneen sulautuminen tuo rau-
han, parantumisen ja pysyvän terveyden ihmisen henkeen, sie-
luun, ruumiiseen ja koko elämään. Jumalan rauha Pyhässä Hen-
gessä ottaa ihmisen täydelliseen turvaan. Isän rakkauden tur-
vassa ihminen löytää todellisen elämänsä ja tarkoituksensa. Hän 
saa elää Jeesuksen pelastuksen suojassa. Pyhä Henki suojelee, 
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johtaa ja varustaa häntä palvelutyössä, jota myös hallitsee Juma-
lan rauha. 
 
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.  
 
Kun sinä elät ja palvelet täynnä Jumalan rauhaa, stressaantuneet 
sielut rauhoittuvat, vapautuvat ja paranevat, koska Pyhän Hen-
gen voitelu virtaa sinusta. Syvässä sisäisessä jännitystilassa ole-
vat ihmiset vapautuvat ja paranevat kaikista stressisairauksis-
taan. Jumalan rauha täyttää heidät. Elämänilo, terveys, voima ja 
Pyhän Hengen voitelu täyttää ihmiset.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
20. Sairauden julistamisesta terveyden julistamiseen 
 
Kielteisellä ajattelulla ja puheella on valtava tuhovoima. Jokai-
nen pelkoa sisältävä, epäuskoinen, kielteinen, epäilevä ajatus ja 
julistus palvelee pimeyden voimia ja raivaa sairauksille ja painos-
tuksille tilaa ihmisissä. Kielteisellä ajattelulla ja julistuksella on ki-
rouksen voima.  
 
Demonit ovat ympärilläsi vahvistaakseen kielteisen julistuksesi. 
Pyhä Henki on sinun sisimmässäsi johtaakseen sinut Jumalan us-
kon ajatteluun ja julistukseen. Pyhä Henki on ylläsi vahvistaak-
seen Jumalan uskon mukaisen julistuksesi. Pyhän Hengen tuli 
karkottaa silloin pimeyden yltäsi ja Jumalan kirkkaus valtaa elä-
mäsi. 
 
Jaak. 5:8-9: Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran 
tulemus lähenee. Älkää huokailko, veljet, toisianne vastaan, ettei teitä tuo-
mittaisi; katso, tuomari seisoo ovella.  
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Jeesus on lähestymässä ja täyttämässä seurakuntaansa ennen 
näkemättömällä kirkkaudella. Tämä johtaa meidät jokaisen elä-
män puhdistamiseen ja uudistamiseen. Vanha epäuskoinen tap-
pioajattelu ja sekava julistus tulee jättää taakse. Ilmestyköön 
Jeesuksen valtaherruus meidän ajatteluumme, unelmiimme, 
suunnitelmiimme, julistukseemme ja tekoihimme! 
 
Jumalan valtakunta toimii Jumalan uskon ja Jumalasta tulevien 
ratkaisujen voimassa. Kaikki Jumalalta vastaanottaminen perus-
tuu Pyhän Hengen vaikuttamaan Jumalan uskoon sinussa. Sielusi 
vaikertaminen, uskonnolliset ansaintapyrkimykset, itsesääli, ma-
sennus ja kiukuttelu eivät johda muuhun kuin lisääntyvään ah-
distukseen ja heikkouteen. 
 
Jaak. 1:5-8: Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Juma-
lalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan. 
Mutta anokoon (Jumalan) uskossa, ollenkaan epäilemättä; sillä joka epäi-
lee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen 
ihminen luulko Herralta mitään saavansa, kaksimielinen mies, epävakainen 
kaikilla teillään.  
 
Pysy Jeesuksen pelastustyön mukaisessa tunnustuksessa ja julis-
tuksessa. Silloin ympärilläsi liehuva pimeys pakenee. Jumalan 
usko vahvistuu sielussasi ja Pyhän Hengen parantava tuli pääsee 
sinuun. Sinä voitat kaiken pimeyden kiusan ajattelemalla to-
tuutta, pysymällä totuudessa ja julistamalla totuutta Pyhässä 
Hengessä. Sinä pysyt siinä, minkä Jeesus ja Isä ovat ilmoittaneet 
sinulle Jumalan valtaistuimelta. 
 
Terveyttä ja elämää julistavat ihmiset – vaikka eivät uskoisi Jee-
sukseen – pysyvät terveempinä kuin sellaiset, jotka valittavat ja 
kiinnittyvät kaikkiin kipuihin ja ongelmiin. Näyttää kiistämättö-
mästi siltä, että myönteinen ajattelu vahvistaa pelkän sielun voi-
man kautta ihmisen kykyä pysyä terveenä.  
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Terveyden julistus uskottomankin lausumana ajaa ulos sairautta 
aiheuttavia demoneja, koska ihmisellä on demoneja korkeampi 
asema Jumalan kuvana. Tämä auktoriteetti on rajoitettu mutta 
todellinen.  Jeesukseen sulautumisen kautta me vastaanotamme 
täydellisen ja kestävän käskyvallan pimeyttä ja sairauksia vas-
taan. 
 
Sielunvihollisella on kyky vaikuttaa ihmisen sieluun ja tunnemaa-
ilmaan. On olemassa todellisia kipuja, jotka johtuvat fysiologi-

sesta ongelmasta ihmisen ruu-
miissa. Sitten on olemassa ki-
puja, jotka johtuvat sielun trau-
maattisuudesta. Mutta on myös 
valheellisia demonisia kipuja, 
jotka yrittävät harhauttaa ihmi-
sen huomion ja odottamaan 
sekä julistamaan sairautta itsel-
leen. Sinun tulee voittaa kipujen 
valta kaikilla näillä alueilla. Jee-
sus kantoi sinun kipusi ja sinulla 
on hengessäsi auktoriteetti olla 

myös kipujen yläpuolella. Tämä ei 
ole helppoa, mutta kun saat ilmestyksen ja todellisia kokemuksia 
tästä alueesta, sinä pystyt siihen. 
 
Puheellasi ja julistuksellasi sinä synnytät tulevaisuutesi ja vahvis-
tat parantumisesi. Pyhä Henki tarvitsee sinun suun tunnustuk-
sesi, jotta Hän voi luoda elämääsi uutta Jumalan suunnitelmaa ja 
koskettaa parantavalla voimalla. Sinä olet kutsuttu ja varustettu 
käyttämään auktoriteettia elämässäsi alkaen unelmistasi ja mie-
likuvituksestasi. Sinä elät tätä päivää sellaisena kuin sinä julistit 
tulevaisuuttasi vuosi sitten. 
 

Jumala tuntee sinun ajatuk-
sesi syvimmätkin alueet. 
Mutta sielunvihollinen ei 
tunne. Hän kuuntelee sinun 
puheitasi ja seuraa tekemi-
siäsi löytääkseen keinoja 
vangita sinua tavalla tai toi-
sella. Sinun julistuksesi Py-
hässä Hengessä on sinun 
miekkasi, jolla sinä karkotat 
vihollisen ja pidät sen loi-
tolla. 
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Hylkää siis kaikki kielteinen, kriittinen, epäilevä, spekuloiva ja on-
gelmakeskeinen ajattelu ja pimeät puheet. Nouse uudestisynty-
neen henkesi mukaiseen ajatteluun ja julistamiseen. Totuta sie-
lusi Jeesuksen valtaherruuden mukaiseen ajatteluun ja puhumi-
seen. Jumala Isä, Jeesus ja Pyhä Henki rakastavat sinua ja halua-
vat sinun menestyvän. Puhu siis Jumalan elämän ja siunauksien 
sanoja!  
 
Olet Jumalan Isän rakastettu elämäsi alusta ja ikuisesti. Hän lä-
hestyy sinua saavuttaakseen sinut kokonaan. Sinä antaudut ja 

etsit Häntä avataksesi elämäsi 
Hänelle kokonaan. Kaikki on jo 
ratkaistu Jeesuksessa, joten rau-
hoita elämäsi Hänestä tulevassa 
parantavassa voitelussa ja voi-
massa.  
 
Olkoon sydämesi täynnä yltäkyl-
läisyyttä ja kiitosta, sillä sinun 
taivaallinen Isäsi tietää, mitä 
sinä tarvitset jo ennen kuin anot-

kaan. Hänen rakkautensa syleilyssä sinä saat vastaanottaa kaiken 
mitä tarvitset ja enemmän kuin olet anonut tai ymmärrätkään. 
 
Jeesus on Kaikkivaltias Jumala Isän valtaistuimella. Olet jo Hänen 
pelastuksensa sisällä. Sinä et tavoittele mitään, mikä ei jo olisi 
valmistettu. Jeesuksen kirkkaus riittää tyydyttämään elämäsi ja-
non ja tuomaan sinulle täyttymyksen. Siirry uskonnollisesta tais-
telusta Isän rakkaudessa ja Jumalan uskossa omistamiseen. Kiitä, 
ylistä ja palvo Jumalaa ja antaudu yhä syvempään Pyhän Hengen 
tulessa upottamiseen. Sen ohessa kaikki muu tullaan lisäämään 
sinulle. 
 

Jeesus sinussa on voittaja. 
Hänen kanssaan ja Hänessä 
et voi enää olla vaikertaja ja 
luuseri. Pyhä Henki tuo si-
nulle vain voittajan ilmes-
tystä, ajattelua, julistusta ja 
toimintaa. Jumala Isä on 
määrännyt sinut kaiken pi-
meyden voittajaksi Jeesuk-
sessa. 
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Rakkaussuhteessa Jeesuksen kanssa sinä olet korkeimman rak-
kauden lain vaikutuspiirissä. Kaikki muut hengelliset lainalaisuu-
det menettävät voimansa Isän rakkauden kirkkaudessa. Jeesus 
haluaa viedä sinut yhä syvemmälle Isän rakkauden pilveen. Py-
hän Hengen tulessa sinun hengestäsi, sielustasi ja elämästäsi hä-

viää kaikki itsestäsi käsin tapah-
tunut ajattelu, yrittäminen, tais-
telu ja anominen. Tietoisuutesi 
täyttyy yliluonnollisen voimak-
kaalla totuudella "Jumala Isä ra-
kastaa minua äärettömällä rak-
kauden myötätunnolla". 
 
Yleinen käsitys uskon ihmisten 
piirissä on, että me voimme 
saada vain sitä, minkä voimme 
uskoa omaksemme. Tämäkin on 

totta, sillä ilman uskoa emme voi 
omistaa mitään. Mutta Jumalassa on myös Hänen salattu ja yli-
luonnollinen olemuksensa, jossa Hän antaa meille enemmän 
kuin me anomme tai ymmärrämme. Me emme ole itsemme va-
rassa vaan Jumalan rakastavan Isän yliluonnollisessa turvassa ja 
huolenpidossa. 
 
Ef. 3:20-21: Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enem-
män kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, 
joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuk-
sessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti! Amen. 
 
Siirry ihmiskeskeisestä kapeasta ajattelusta Ilmestyksen Hengen 
maailmaan. Anna Jeesuksen suuruuden ilmestyä sinulle lisää. 
Olet vasta raapaissut pintaa. Paljon suurempi kirkkaus odottaa 
sinua. Anna yliluonnollisen kirkkauden odotuksen vallata hen-
kesi, sielusi ja koko elämäsi. Kukaan ei voi erottaa sinua Jumalan 
rakkaudesta, joka ilmestyy Pyhän Hengen tulessa ja muuttaa elä-
mäsi! 

Pyhä Henki tulee Jeesuk-
sesta ja Isästä sinuun. Pyhä 
Henki puhuu sinulle vain 
ratkaisuja, elämää, voittoja 
ja uutta tulevaisuutta. Kiin-
nitä sydämesi Pyhän Hen-
gen ilmestystietoon ja suun-
taudu sen mukaan. Jeesuk-
sessa sinulla on jo ratkaisu 
kaikkeen. Sinun tarvitsee 
vain sulautua Hänen hyvyy-
teensä ja kirkkauteensa. 



136 
 

                       

 
Room. 8:35: Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai 
ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka? 
 
Room. 8:36-39. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kaut-
tansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema 
eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, 
39. ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan 
rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
21. Puhdistautumisen merkitys parantamisen voitelussa 
 
Parantamisen voitelun yksi tärkeimpiä avaimia on elämän puh-
taus. Puhdistautumatonta sielua hallitsevat epäusko, syyllisyys, 
pelko, hylkääminen, viha ja muu sellainen. Kun sielu on puhdis-
tunut Jeesusta ja Hänen pelastustyötään vastustavasta pimey-
destä, demonisaatiosta, traumaattisuudesta, valheista ja muusta 
sellaisesta, sielu kykenee yhtymään Jumalan rakkauteen, Pyhän 

Hengen ilmestystietoon ja Juma-
lan uskoon, joka virtaa hengen 
kautta.  
 
Parantumista etsivän ei tarvitse 
tulla elämässään täydelliseksi 
vaan Pyhä Henki vakuuttaa pa-
rantumista etsivän Jeesuksen 
täytetystä työstä ja Jumalan Isän 
yhteydestä. Pelastettu luottaa 
siihen ja saa Pyhän Hengen to-
distuksen parantumisesta. Me 

olemme koko ajan Jeesuksen ve-
ren alla ja pääsemme vajavuudestamme huolimatta Jumalan 
Isän katoamattomasta voimasta osallisiksi Jumalan uskon 
kautta, jonka Pyhä Henki synnyttää meihin. 
 

Kaikessa parantumisessa 
täytyy uskon ensin nousta 
hallitsemaan sairauteen / 
vammaan liittyvien epäus-
kona ja sielun traumojen 
ylitse. Pyhä Henki johtaa 
sielun puhdistautumiseen ja 
anteeksiantamukseen. Sil-
loin syntyy Jumalan usko 
parantumisen omistami-
seen Pyhän Hengen koske-
tuksessa.  
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Room. 6:22: Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palveli-
joiksi tulleet, on teidän hedelmänne puhdistuminen (pyhitys)… 
 
Jumala Isä katsoo meitä Jeesuksen veren kautta. Hän näkee 
meissä Jeesuksen täytetyn työn, joka oikeuttaa meidät vastaan-
ottamaan Isästä tulevaa katoamatonta elämää jatkuvasti Hänen 
yhteydessään. Jumala Isä uskoo Jeesuksen täydelliseen sovitus-
työhön. Jeesus itse uskoo siihen. Hän sanoi Golgatan ristillä: 

”Kaikki on täytetty!”. Kun sinä yh-
dyt tähän Jumalan uskoon, sinä 
siirryt Jeesuksen pelastustyön 
hallitsemaan Jumalan valtakun-
taan. 
 
Jumala Isä katsoo sinua ja minua 
Jeesuksen sovitustyön kautta ja 
näkee meidät pyhinä ja nuhteet-
tomina edessään. Tämä on Ju-
malan Isän ja Jeesuksen näkö-
kulma sinua kohtaan. Sinun on-

gelmasi Jeesuksen omanakin voi 
olla sielusi pimeät tallenteet ja väärä ohjelmointi. Henkesi tulee 
nousta hallitsemaan sielun traumaattisuuden, syyllisyyden, pe-
lon, valheen ja muun pimeyden ylitse. 
 
Pyhän Hengen ja oman uudestisyntyneen henkesi auktoritee-
tissa sinä olet sulautunut Jumalan uskoon ja uskot niin kuin Jee-
sus ja Isä uskovat sinusta pelastettuna. Sinä kasvat, elät ja toimit 
Jumalan uskossa ja hallitset elämässäsi Jeesuksen kanssa henkesi 
voimassa. Tämä tapahtuu luonnostaan, kun Pyhän Hengen tuli 
parantaa sinun särkyneen sydämesi. Eheytynyt sielusi rakastaa 
elää Jumalan uskossa, koska siinä on kirkkaus, vapaus ja rauha. 
 
Joh. 15:8: Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää 
ja tulette minun opetuslapsikseni.  

 

Jumalan uskon kautta Hen-
gen maailmassa sinä olet 
täydellisesti vanhurskau-
tettu. Pyhityselämäsi tässä 
maailmassa ei ole täydelli-
nen, mutta sen ei tarvitse-
kaan olla. Kaikki täydelli-
syys sinussakin on Jumalan 
Hengen maailmassa, jossa 
Jeesus hallitsee Kuninkaana 
ja toteuttaa pelastuksen 
täydellisesti. 
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Sinä kannat paljon hedelmää, kun sinä muutut Jeesuksen kal-
taiseksi. Jumalan Isän pelastussuunnitelma eli Hänen valtaher-
ruutensa toteutuu sinussa, kun sinä muutut Jeesuksen kal-
taiseksi. Sinä kuoletat lihasi käymällä ahtaan portin lävitse. Näin 
sinä panet pois vanhan ihmisesi ja pukeudut uuteen. Tässä pro-

sessissa sinä kannat tämän muu-
toksen kuorman sielussasi. 
Tämä on sinun hedelmäsi Juma-
lan valtakunnassa. 
 
Sitten kun Jeesus saa muodon si-
nussa, sinä sulaudut Häneen. Sil-
loin et enää elä sinä vaan Jeesus 
sinussa ja sinä Hänessä. Kun sinä 
palvelet Jeesukseen ja Pyhään 
Henkeen sulautuneena, et sinä 
enää kanna hedelmää vaan Jee-
sus, Pyhä Henki ja sinä yhdessä 

kannatte tämän hedelmän. Sinä saat olla todistajana siitä, mitä 
yliluonnollista Jeesus tekee sinun palvelutyösi kautta muissa ih-
misissä. 
 
Kun sinä muutut Jeesuksen Voidellun muotoon, Jeesus voi käyt-
tää sinua valtavan paljon enemmän kuin sekavassa kompromis-
siuskonnollisuudessasi. Meidän hedelmämme on siis puhdistu-
minen, jossa me otamme vastuun oman elämämme uudistami-
sesta Pyhän Hengen kanssa yhteistyössä. 
 
Room. 6:22-23: Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palve-
lijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne puhdistuminen ja sen täyttymys (te-
los) on jatkuva / katoamaton elämä Jumalan yhteydessä. Sillä Jumalasta 
eroon harhautumisen (synnin) palkka on kuolema, mutta Jumalan lahja on 
jatkuva / katoamaton elämä Jumalan yhteydessä Kristuksessa Jeesuksessa, 
meidän Herrassamme. 
 

Puhdistumisesi ydinmerki-
tys on siinä, että sielusi va-
pautuu epäuskon vastaväit-
teistä koskien Jumalaa Isää, 
Jeesusta, Pyhää Henkeä ja 
sinun yhteyttäsi Jumalan 
kanssa. Henkesi on mää-
rätty johtamaan elämääsi 
Jumalan uskossa. Tämä us-
kon vanhurskaus ylittää elä-
mäsi vajavuuden täydelli-
sesti ja ikuisesti. 
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Sana ”telos” tarkoittaa kreikan kielessä ”alkaneen kehityksen 
täyttymystä”. Se ei tarkoita alkaneen kehityksen loppumista, niin 
kuin suomenkielisissä käännöksissä ehdotetaan. Lopun ajan si-
jasta meidän tulee puhua ”täyttymyksen ajasta”. 
 
Pyhä Henki johtaa meidät puhdistumiseen, jonka täyttymys on 

jatkuva / katoamaton elämä Ju-
malan yhteydessä. Tämä on Ju-
malan valtakunnan ilmestymistä 
jo tässä maailman ajassa. Py-
hällä Hengellä täyttyminen ja 
siitä seuraava puhdistuminen 
johtavat lisääntyvästi Jumalan 
katoamattoman elämän koske-
tukseen eli parantavaan voite-
luun. Sinä siirryt Isän täydelli-
seen huolenpitoon ja pysyvän 

terveyden olotilaan hengessäsi, 
sielussasi, fyysisessä ruumiissasi ja koko elämässäsi. 
 
1. Tim. 6:12: Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni jatkuvaan / katoa-
mattomaan elämään Jumalan yhteydessä, johon olet kutsuttu ja johon hy-
vällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä.  
 
Apostolit tiesivät, että sisäinen puhdistuminen on fyysisen ja 
koko elämän parantumisen edellytys. Jeesuksen muodon eli Jee-
suksen valtaherruuden täytyy tulla sisäiseen ihmiseen, jotta Py-
hän Hengen tuli ja parantava voitelu voivat laskeutua ja virrata 
apostolien kautta.  
 
Hetkelliset ja yksittäiset parantumiset ovat mahdollisia ilman sy-
vempää sielun eheytymistä, jos joku toinen uskoo parantumisen 
sairaan kanssa tai hänen puolestaan (lapsi). Parantava voitelu ei 
jatkuvasti kosketa pimeydessä eläviä ihmisiä. Pyhä Henki johtaa 
jokaista Jeesuksen yhteyteen. Silloin Pyhän Hengen tuli voi alkaa 
puhdistaa heitä ja tehdä heidät kestävästi terveiksi.  

Pyhän Hengen tulessa puh-
distettu sielusi pystyy sulau-
tumaan ilolla Jumalan la-
kiin. Sinä näet, uskot ja elät 
todellisuutena yhteytesi 
Isästä tulevaan katoamat-
tomaan voimaan. Sinä vas-
taanotat jatkuvaa virvoi-
tusta, puhdistumista, pa-
rantumista ja uudistumista 
Isän yhteydessä. 
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Tässä maailmassa ympärillämme on jatkuva pimeyden painos-
tus, joka pyrkii vaikuttamaan sairauksia ja tuhoutumisia elä-
mämme eri alueille. Kun Jeesus valtaa sisäisen ihmisemme, mei-
dän sisimmässämme oleva kirkkaus voittaa kaiken pimeyden 

ympärillämme. Jumalan uskossa 
me elämme Jumalasta tulevan 
katoamattoman elämän koske-
tuksessa ja pysymme im-
muuneina demoniselle vaiku-
tukselle. 
 
Paavali ja muut apostolit kohta-
sivat varmasti paljon erilaisia sai-

raita ja demonien vallassa olevia ihmisiä. He eivät kuitenkaan 
opetuksissaan kiinnitä huomiota paljonkaan demonien ulos aja-
miseen tai sairaitten parantamiseen. He tiesivät, että sisäisen ih-
misen kasvattaminen Jeesuksen kirkkauden yhteyteen tulee joh-
tamaan jokaisen ihmisen täydelliseen terveyteen. Siksi he pai-
nottivat opetuksensa Jeesuksen muotoon muuttumiseen. 
 
Kol. 1:27-29: …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. Sitä varten minä 
vaivaa näenkin, taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voi-
mallisesti vaikuttaa. 
 
Jeesuksessa on sinulle kaikki mitä tarvitset. Sinun ei oikeastaan 
tarvitse rukoilla Jeesusta parantamaan sinua. Ano sen sijaan, 
että Pyhä Henki auttaa sinut lähemmäksi Jeesusta ja Hänen kirk-
kauttaan. Jeesuksen yhteydessä sinulla on Isän määräyksestä 
täydellinen parantuminen, pysyvä terveys ja jatkuvasti uudistuva 
elämä. Kun Jeesus Voideltu, kirkkauden toivo ilmestyy sinussa, 
kaikki sinun elämäsi ongelmat ovat poistetut ja Jumalan kirkkau-
dessa sinä saat kaiken mitä elämäsi tarvitsee. 

Kaikki parantuminen ja muu 
Jumalan valtakunnan ilmes-
tyminen sinunkin elämässäsi 
kulminoituu siihen, nousetko 
sinä hallitsemaan elämäs-
säsi Jeesuksen kanssa ja Ju-
malan uskossa ja Pyhän Hen-
gen voimassa. 
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Ef. 4:21-24: Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan, jos muu-
toin olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niinkuin totuus on 
Jeesuksessa: että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan 
te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uu-
distua mielenne hengeltä ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan 
mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen.  
 
Vanhan ihmisen pois paneminen ja pukeutuminen uuteen on pa-
rantumisen tie. Jokainen särkyneen ja puhdistamattoman sielun 
alue on epäuskon lähde. On turha rukoilla parantumista, ellei ta-
pahdu sielun puhdistumista niin, että sielu voi uskoa Jumalan 
rakkauden ja vastaanottaa parantavaa kosketusta. 
 
Apostolin työssään Paavali keskittyi oleelliseen. Hän opetti ihmi-
siä antautumaan ja sulautumaan Jeesukseen, joka tarkoittaa 
mielen uudistamista. Hän oli itse käynyt vanhan ihmisen kuolet-
tamisen prosessin. Hän oli hyljännyt pimeän uskonnollisuuden ja 
lihallisen ihmisen, joka oli Jumalan rakkauden ja Pyhän Hengen 
vastustaja.  
 
Gal. 2:19-20: Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Juma-
lalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, ja minä elän, en enää 
minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän 
Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä 
minun edestäni.  
 
Jeesus oli ilmestynyt Paavalille sellaisessa voimassa ja kirkkau-
dessa, joka muutti hänet täydellisesti. Paavali antoi koko elä-
mänsä Jeesukselle, jossa oli koko hänen elämänsä parantumi-
nen, uudistuminen, tulevaisuus ja täyttymys. Hän oli menettänyt 
epäuskonsa ja eli Jumalan Pojan uskossa. Hän tunsi Pyhän Hen-
gen kautta tulevan katoamattoman elämän ja vastaanotti monta 
kertaa pelastumisen ja parantumisen kuoleman vaarasta. Hän 
tiesi, että kaikki on luotu Jeesuksessa, Hänen kauttaan ja Hä-
neen. Hän tiesi, että Jeesuksessa on pelastus, parantuminen, va-
pautuminen, uusi elämä ja kirkkaus. 
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Jeesus on valmistanut sinullekin tämän saman mahdollisuuden. 
Sinä voit antaa aurinkoa kirkkaamman valon leimahtaa sisim-
mässäsi ja antautua Jeesukselle kokonaan. Sinä voit etsiä, anoa 

ja kolkuttaa Pyhän Hengen tu-
lessa upottamista, jotta Jeesus 
Voideltu saa sinussa muodon.  
 
Room. 8:11: Jos nyt hänen Henkensä, 
hänen, joka herätti Jeesuksen kuol-
leista, asuu teissä, niin hän, joka he-
rätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, 
on eläväksitekevä myös teidän kuole-
vaiset ruumiinne Henkensä kautta, 
joka teissä asuu. 
 
Pyhän Hengen tulessa upottami-
nen oli ainoa evankeliumin 

muoto, minkä apostolit tunsivat. He eivät tunteneet voimatonta 
uskonnollista järkeisoppia tai takinkääntöuskoontuloa. He olivat 
itse kokeneet räjähtävän Pyhän Hengen tulessa upottamisen ja 
uuden elämän Jeesuksen yhteydessä. Pietarin evankeliumi oli 
Pyhän Hengen tulessa upottaminen Jerusalemin herätyksessä. 
Jeesus oli opettanut, Pyhä Henki todisti ja apostolit ymmärsivät, 
että se on tarkoitettu kaikille pelastetuille.  
 
Apostolit ymmärsivät mitä tarvitaan parantamisen voiteluun 
pääsemiseksi. He tunsivat, kokivat, omistivat apostolin voitelun 
ja yhteyden Jeesukseen, jossa Jeesus teki jatkuvasti voimallisia 
tekoja heidän kättensä kautta. He elivät Pyhän Hengen tulessa, 
palvelivat Pyhän Hengen tulessa ja odottivat Pyhän Hengen tulen 
lankeamista. He varustivat pelastettuja Pyhän Hengen tulessa 
upottamiseen ja levittämään Pyhän Hengen tulta ja palvelemaan 
parantamisen voitelussa. 
 

Sinä voit sulautua Jeesuksen 
todellisuuteen, koska Hän 
on jo valmistanut kaiken. 
Sinä voit panna pois vanhan 
ihmisesi, joka on täynnä sai-
rautta, pelkoa, epäuskoa, 
kuolemaa ja muuta pi-
meyttä. Sinä voit antautua 
Jeesukselle ja tulla Isän kirk-
kauden yhteyteen niin, että 
kaikki traumasi, sairautesi, 
kipusi, vaivasi ja puutteesi 
paranevat. 
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1. Joh. 3:1-3: Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, 
että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sen tähden ei 
maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Ju-
malan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme 
tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä 
hänet sellaisena, kuin hän on. Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, 
puhdistaa itsensä, niinkuin hän on puhdas.  
 
Apostoli Johannes tiesi, että Jumalan katoamaton elämä virtaa 
ihmisiin heti, kun ihminen puhdistaa itsensä. Hän tiesi, että Jee-
sus Voideltuna oli puhdas, terve, täydellinen. Vasta Getse-
manessa Hänestä tuli ”sairauden tuttava ja kipujen mies”. Hän 
tiesi Jeesuksen opetukset Jumalan valtakunnan ilmestymisestä 

maan päälle. Koska me olemme 
nyt Jeesuksen lunastustyön 
kautta jo vapautetut pimeyden 
vallasta – hengen ja Jumalan us-
kon maailmassa – me asetamme 
täyden puhdistumisen toivon 
Jeesukseen ja antaudumme Hä-
nen puhdistettavakseen. 
 
Jumala Isä antaa sinullekin suu-
remman tehtävän kuin Jeesuk-
sella Voideltuna oli vanhan liiton 
aikana ennen Jeesuksen sovitus-
työtä. Jeesuksen palvelutyötä 

Voideltuna rajoitti se, ettei Pyhän Hengen tulta voitu vuodattaa 
ihmisiin ennen lunastuksen toteutumista. Sinulla on nyt rajaton 
evankeliumi ja rajaton Pyhän Hengen voitelu. Kaikki riippuu nyt 
vain siitä, kuinka paljon Jeesus saa hallita sinun sisäistä ihmistäsi. 
 
Sinä saat kutsua jokaista ihmistä Jeesuksen vastaanottamiseen. 
Sinä saat johtaa jokaisen ihmisen Pyhän Hengen ja tulen vastaan-
ottamiseen. Parantava voitelu sinun ylläsi johtaa sinut palvele-
mana ihmisiä, että he tulisivat Jeesuksen opetuslapsiksi. Sinä 

Antaudu täydelliseen Pyhän 
Hengen ja tulen puhdista-
vaan ja kaikkivaltiaaseen 
voimaan. Jeesus tulee puh-
distamaan sinut kaikesta pi-
meyden orjuuksista ja pai-
nolastista. Pyhän Hengen 
tulessa ja voimassa sinä 
muutut Hänen kaltaisuut-
taan kohti jo tässä maail-
man ajassa. Näin Jumalan 
valtakunta tulee maan 
päälle sinunkin elämäsi 
kautta. 
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johdat heitä sisäisen parantumisen prosessiin, jossa Pyhän Hen-
gen tuli muuttaa heitä Jeesuksen Voidellun kaltaisiksi. Silloin Jee-
sus tulee koskettamaan ihmisten kaikkia elämänalueita.  
 
Sinun palvelutyösi kautta ihmiset vakuuttuvat Jeesuksesta, uu-
destisyntyvät, riivatut vapautuvat pimeyden orjuudesta, trau-
maattiset sydämet eheytyvät, sairaudet pakenevat ihmisistä ja 
Pyhän Hengen tuli varustaa heidät toteuttamaan Jeesuksen 
kanssa sitä, mitä sinä olet toteuttamassa. Syttyy täyttymyksen ja 
ajan herätys ja Jeesuksen valtaherruus ilmestyy maan päälle en-
nen näkemättömässä voimassa. Seurakunta puhdistuu ja tulee 
valmiiksi nousemaan pilviin Jeesuksen kirkkauden yhteyteen, 
kun se aika tulee. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
22. Parantuminen kirkkauden läsnäolossa 
 
Parantava voitelu toimii Jumalan kirkkauden ilmapiirissä. Kun 
Jeesuksen kirkkaus valtaa sydämiämme, Hänen parantava voite-
lunsa pääsee koskettamaan fyysistä ruumistamme. Pyhän Hen-
gen läsnäolo voi tulla niin vahvaksi, että ihmiset alkavat parantua 
tässä kirkkauden läsnäolossa ilman, että heidän puolestaan edes 
rukoillaan.  
 
Pyhän Hengen vaikuttama parantava voitelu voi tulla yllesi kai-
kissa tilanteissa: henkilökohtainen palvonta Jumalan edessä, yh-
teinen pienen ryhmän ylistys, palvonta ja rukous. Parantavan 
voitelu pilvi voi tulla vaikka kuinka suuren joukon ylle. Jumalan 
kirkkauden ilmestymisellä ei ole muuta ylärajaa meissä kuin mei-
dän antautumisemme rajoitukset. Meidän on mahdollista antau-
tua Jeesuksen kirkkauteen niin kuin apostoli Pietari: 
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Ap.t. 5:12-15_ Ja apostolien kätten kautta tapahtui kansassa monta tunnus-
tekoa ja ihmettä; ja he olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon pylväskäy-
tävässä. Eikä muista (Ananiaan ja Safiiran seurapiiristä) kukaan uskaltanut 
heihin liittyä, mutta kansa piti heitä suuressa kunniassa. Ja yhä enemmän 
karttui niitä, jotka uskoivat Herraan, sekä miehiä että naisia suuret joukot.  
Kannettiinpa sairaita kaduillekin ja pantiin vuoteille ja paareille, että Pieta-
rin kulkiessa edes hänen sisimmässään ja yllään oleva säteilevä hehku sat-
tuisi johonkuhun heistä.  
 
Kun Jeesus hallitsee sisintäsi, Jumalan valtaherruus hallitsee si-
nua. Sinä olet voittanut taistelusi lihaa, sielun voimia, traumoja, 
tämän maailman painostusta vastaan. Sinä elät voittosaatossa 
nauttien voittosi hedelmistä Jeesuksen kanssa. Pyhä Henki peit-

tää sinut ja sinä olet Isän kirkkau-
den yliluonnollisissa vaikutuk-
sissa jatkuvasti ja lisääntyvästi. 
Jeesuksen kirkkauden läsnä-
olossa tietoisuutesi sulautuu Hä-
neen ja Hänen todellisuuteensa.  
 
Isän kirkkauden yhteydessä tä-
män maailman vetovoima lop-
puu. Tietoisuus Jeesuksesta ja 
Isästä hallitsee sinua. Sinä et näe 
itseäsi enää Jeesuksesta erilli-

senä vaan sinä olet Hänessä ja 
Hän sinussa. Sinun henkesi, sielusi, ruumiisi ja koko elämäsi on 
täysin tyydytetty Jeesuksessa ja Hän täyttää sydämesi halajami-
set hyvyydellään. Samanaikaisesti sinä elät Jeesuksen kirkkau-
den sisäisessä auktoriteetissa, jota Jumalan rakkaus, hyvyys, ilo, 
rauha ja usko hallitsevat.  
 
Pyhän Hengen voitelussa sinä katsot ihmetellen Jeesuksen kirk-
kautta ja Hänen kirkkautensa valaisee sinut. Sinä elät itse kirk-

Jumalan kirkkauden hallit-
semassa tilassa sinä näet Ju-
malan suunnitelmat selke-
ästi. Sinä näet Jeesuksen ra-
jattomat mahdollisuudet ja 
voiman pelastajana, paran-
tajana ja vapauttajana. 
Sinä hallitset Hänen valtais-
tuimellaan ja julistat sekä 
toteutat Häneen sulautu-
neena auktoriteettia pi-
meyttä vastaan. 
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kaudessa, ajattelet kirkkautta, puhut kirkkautta ja levität kirk-
kautta ympärillesi. Parantava voitelu säteilee ja virtaa sinusta 
ulospäin. 
 
Tie Jumalan kirkkauden läsnäoloon on särkyneen sydämen ehey-
tyminen ja sydämen puhdistaminen. Sieluun tulee rakentua ju-
malallinen luonto eli Kristuksen mieli. Pyhän Hengen tulessa 
upottamisessa sieluun syntyy Hengen hedelmä, joka on sielun 
puhtautta ja sisäistä kirkkautta.  
  
Gal. 5:22: Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ys-
tävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.  
 
Täydellisessä anteeksiantamuksessa sinä sulaudut sisäisesti Jee-
suksen kaikkivaltiuteen ja kirkkauteen. Sisimpääsi hallitsee Hä-
nen pelastustyönsä. Pyhän Hengen tuli puhdistaa sinut ja tekee 
sinusta ”tulenkestävän” astian. Pyhän Hengen tulen kosketuksen 
jälkeen sinut valtaa Jeesuksen kirkkaus Isän valtaistuimella. Sinä 
siirryt alkeisvoimien rajoituksista Jeesuksen kaikkivaltiuteen. 
Tässä voitelussa sinulla on ilmestys ja usko julistaa ja omistaa 
mitä tahansa parantumisia ja uutta luomistyötä ihmisten elä-
mään.  
 
Matt. 5:8: Äärimmäisen onnellisia ja tyydytettyjä ovat puhdassydämiset, 
sillä he saavat ihmetellen ja kunnioittaen katsoa Jumalaa ja Hänen kirkkaut-
taan. 
 
Parantumisen vastaanottaminen kirkkauden ilmapiirissä on erit-
täin yksinkertaista. Mutta kirkkauden hallitsemaan läsnäoloon 
pääseminen on mahdollista vain Jeesuksen muotoon muuttumi-
sen kautta. Kun sinä palvelet kirkkauden pilven alla, Jeesus ilmes-
tyy sinussa. Ihmiset tunnistavat vain Jeesuksen ja sinun luonnol-
linen persoonasi peittyy Hänen kirkkauteensa. Kun näin tapah-
tuu, toteutuu Jumalan valtakunta maan päällä sinussa ja sinun 
kauttasi. Sinusta tulee Jumalan ilmestymisen asumus tässä maa-
ilmassa.  
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Luuk. 5:17: Ja eräänä päivänä, kun hän opetti, istui siinä fariseuksia ja lain-
opettajia, joita oli tullut kaikista Galilean ja Juudean kylistä ja Jerusalemista; 
ja Herran voima oli läsnä parantamassa heitä.  
 
Jeesus Voideltuna eli sisäisesti Isän kirkkaudessa ja kirkkauden 
pilvi oli myös Hänen yllään. Ihmiset vastaanottivat parantumisia 
ja Jumalan voimaa suoraan siitä kirkkaudesta, joka Hänestä vir-
tasi. Ihmisten sydämet avautuivat sille sanomalle ja vaikutuk-
selle, joka virtasi Jeesuksesta. Heidän sieluissaan oli herännyt va-
kuuttuneisuus, että Jumalan voima toimii Jeesuksen kautta. Pa-
rantavan voitelun ilmapiiri hallitsi sydämiä: 
 
Luuk. 6:17-19: Astuttuaan alas heidän kanssaan seisoi laakealla paikalla, sa-
moin joukko opetuslapsiaan ja suuri kansan paljous kaikesta Juudeasta ja 
Jerusalemista ja Tyyron ja Siidonin rantamaasta. Nämä tulivat kuuntele-
maan Häntä ja parantuakseen sairauksistaan, samoin saastaisten henkien 
vaivaamat, ja paranivat. Kaikki kansa pyrki koskettamaan Häntä, sillä voima 
lähti Hänestä ja paransi kaikki. 
 
Parantava voitelu on Isän kirkkauden kosketusta. Pyhän Hengen 

tuli pääsee ihmisen ruumiiseen 
hänen sisäisessä ihmisessään 
vaikuttavan Jumalan uskon 
kautta. Parantavan voitelun las-
keutumiseksi sinun tulee johtaa 
palveltavasi – pienen tai suuren 
joukon – Jeesuksen kirkkaudelle 
antautumiseen ja Häneen suun-
tautumiseen Jumalan uskossa. 
 
Pyhä Henki pystyy johtamaan 

keskeneräisen ja vielä särkyneen 
ihmisen Jumalan uskon voimaan parantumisen vastaanotta-
miseksi. Tähän tarvitaan luottamus Jeesuksen täydelliseen pelas-
tustyöhön Hengen ulottuvuudessa, vaikka sielussa ja ruumiissa 

Parantavassa voitelussa on 
sieluja herättävä ja puhdis-
tava Pyhän Hengen tuli. Ju-
lista ja opeta ihmisiä antau-
tumaan Jeesukselle, irtisa-
noutumaan pimeydestä ja 
antautumaan Pyhälle Hen-
gelle. Siellä missä syntyy 
aito synnin tunto ja käänty-
mys, siellä ilmestyy Jeesuk-
sen parantava voitelu. 
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onkin vielä pimeyttä. Jumala haluaa parantaa ihmisiä missä olo-
tilassa tahansa, kunhan uskon kanava parantumisen vastaanot-
tamiseksi on olemassa. Tämä uskon kanava syntyy esimerkiksi 
yhteisen sopimuksen perusteella, jolloin heikommassa uskossa 
oleva voi yhdistää uskonsa vahvemmassa uskossa olevan kanssa. 
 
Matt. 18:19-20: Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä keske-
nään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat ehyessä sopusoin-
nussa, niin he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi 
tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskel-
länsä."  
 
Jeesus haluaa sulauttaa sinutkin Hänen uskoonsa niin, että kaikki 
parantumista etsivät voivat yhteisessä sopimuksessa sinun kans-
sasi vastaanottaa parantumisia. Pyhä Henki näyttää mitä puhdis-
tumista ja uskon julistuksia tarvitaan. Jumalan uskon valtatie on 
Isän rakkauden yliluonnollinen käden ojennus hänestä vielä kau-

kana oleville ihmisille. Pyhän 
Hengen tuli voi upottaa sinut 
sellaiseen Jeesuksen todellisuu-
teen, että pienessäkin uskon voi-
massa olevan ihmiset voivat pa-
rantua sinun palvelutyössäsi.  
 
Sinun ei tule keskittyä anomaan 
parantumista vaan sinä keskityt 
julistamaan sitä, mitä Pyhä 

Henki kehottaa. Sinä keskityt Ju-
malan uskon herättämiseen, pimeyden tekojen tuomitsemiseen 
ja ihmisten johtamiseen Pyhällä Hengellä täyttymiseen. Sinä ju-
listat Jumalan uskossa sairauden valloille kukistumista ja täyttä 
terveyttä tilalle. Isä on määrännyt parantumisen tapahtumaan 
heti, kun syntyy uskon valtatie sen vastaanottamiseksi. 
 
Jumalan uskon syntymiseksi tarvitaan Jeesuksen kirkkauden las-
keutumista ihmisten sydämiin. Eri tilanteissa Pyhä Henki johtaa 

Kun Isän ja Jeesuksen kirk-
kaus hallitsee sinun sydä-
messäsi, parantava voitelu 
virtaa sinuun ilman ponnis-
teluja. Ainoa ponnistelusi on 
saada sisimpäsi suuntautu-
maan kirkkauteen ja elä-
mään kirkkaudessa. Tämän 
toteuttaa Pyhän Hengen tu-
lessa upottaminen. 
 



149 
 

                       

tilannekohtaisesti julistamaan ja opettamaan erilaisia asioita us-
kon elämästä. Erityisesti seuraavat opetukset, julistukset ja pal-
velutyö vapauttavat parantavaa voitelua: 
 

• Isän rakkauteen antautuminen ja sen jakaminen eteen-
päin, 
 

• Pyhän Hengen voitelema opetus / julistus Jeesuksesta, 
 

• Pyhän Hengen voitelema ylistys, 
 

• Jeesuksen läsnäolon etsiminen nöyryydessä ja janossa, 
 

• Jeesukselle antautuminen, sydämen avaaminen, käänty-
minen, 
 

• demoneista / pimeydestä irtisanoutuminen, 
 

• sisäinen parantuminen / vapautuminen, 
 

• Pyhän Hengen anominen, etsiminen, kolkuttaminen, 
 

• Jeesuksen opetuksiin kiinnittyminen ja niiden julistami-
nen, 
 

• Jeesuksen voimateoista todistaminen, 
 

• kiitos, ylistys ja palvonta, 
 

• rakkauden palvelutyö lähimmäisten hyväksi ja  
 

• sydämen pehmeys ja anteliaisuus tarvitsevien hyväksi. 
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Parantuminen on jatkuva ja syvenevä prosessi. Jumala haluaa 
parantaa ihmisen hetkessä kaikesta mahdollisesta pimeyden pai-
nostuksesta. Aina kun Pyhä Henki koskettaa ihmistä, tapahtuu 
jotain yliluonnollista vapautumista, parantumista ja uutta luo-
mistyötä. Osa tästä on ihmisen tietoisuuden ulkopuolella. Siksi 
meidän tulee olla kestäviä, pitkäjänteisiä, nöyriä ja luottaa Jee-
suksen parantavaan voiteluun jatkuvasti.  
 
Täyttymyksen ajan herätyksessä Jeesuksen parantava voitelu tu-

lee ilmestymään sellaisessa täydel-
lisyydessä, jota emme ole aikai-
semmin nähneet. Hän pukee 
seurakunnan vanhurskauteen, 
eheyteen, terveyteen ja voite-
luun, jossa ei ole tahraa eikä ryp-
pyä.  
 
Parantavan voitelun vastaanot-
taminen on syvällinen sielun ja 
elämän vapautumisen, puhdis-
tumisen ja uudistumisen pro-
sessi. Siinä on monia vaiheita ja 
sinun tulee olla kärsivällinen ja 

kestävä uskossasi. Sielun ja fyysi-
sen ruumiin parantumisen prosessi tähtää Jeesuksen kirkkauden 
kohtaamiseen. Matkalla sinne sinä luovutat pois kaiken pimey-
den työn elämässäsi, mikä estää tai haittaa parantumisesi vas-
taanottamista.  
 
Sisäisen parantumisen hetkessä sinä olet hengen hallitsemassa 
tilassa. Olet suuntautunut Jeesukseen ja vapautunut luonnolli-
sen sielusi kontrollista, ajatuksista ja tunteista. Jumalan usko ak-
tivoituu ja hallitsee sinua.  Sen sijaan fyysinen parantuminen voi 
tapahtua jopa sinun tietämättäsi silloin, kun sairaudella ei ole 
traumaattista kytkentää sydämesi särkymiseen. 

Jeesus haluaa parantaa si-
nua enemmän kuin sinä itse 
haluat parantua. Hän kuoli 
sinun puolestasi, jotta Hän 
saisi pääsyn sinun elämääsi, 
puhdistaa, parantaa ja uu-
distaa sinut. Hän tietää, 
että sinä tarvitset sielun 
puhdistamista ja mielen uu-
distamista enemmän kuin 
olet itse tiedostanut. Hän on 
valmistanut sinulle pääsyn 
kaikesta pimeydestä sielusi 
ja fyysisen ruumiisi alueilla.  
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Parantava voitelu virtaa sinun kauttasi silloin, kun olet Pyhän 
Hengen hallitsemassa tilassa, Jumalan rakkaudessa ja uskon voi-
massa. Jeesuksen läsnäolo hallitsee sinua, jolloin sinä 
 

• olet täysin varma siitä, että Jeesus on sinun kanssasi tässä 
ja nyt, 
 

• olet antautunut hengessäsi, sielussasi ja ruumiissasi Jee-
suksen ja Pyhän Hengen vaikutukselle, 
 

• olet suuntautunut Jeesukseen ja sinä tunnistat Pyhän 
Hengen inspiraation, 

 
• Jumalan rauha hallitsee sinua ja sinä olet vapaa yrittämi-

sestä, kontrollista ja järkeilystä, 
 

• olet täysin Jeesuksen anteeksiantamuksen ja Isän rakkau-
den pilven alla, 
 

• annat Isän rakkauden virrata sisimpäsi kautta palvelta-
vasi elämään, 

 
• näet palveltavasi Jeesuksen valtaistuimen näköalassa ja 

Jeesuksen parantavan voiman kohteena, 
 

• olet sydämessäsi avoin Jeesuksen parantavan voiman vir-
taamiselle ja olet Jumalan uskon varmuudessa parantu-
misen tapahtumiseksi, 
 

• käsket pimeyden voimia, traumoja, kirouksia ja niiden 
vaikutuksia kukistumaan ja häviämään palveltavasi elä-
mästä, 
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• kutsut parantumisen, vapauden, terveyden, elämän ja 
uuden luomistyön palveltavan elämään sekä 
 

• julistat näkyväksi kaikkea vapautumista, parantumista ja 
uutta luomistyötä, mitä Pyhä Henki kehottaa sinua julis-
tamaan. 
 

Jos parantuminen ei tule heti ilmi, sinä et herpaannu, koska sinä 
ja palveltavasi elätte Jeesuksen parantavassa kirkkauden yhtey-
dessä koko ajan. Parantuminen tapahtuu askeleittain. Pyhä 
Henki näyttää sinulle aina tien seuraavaan vaiheeseen. Tulee pa-
rantumisen viimeinen vaihe, jossa kaikki parantumiseen tarvit-
tava sisäinen muutos on tapahtunut. Silloin parantuminen mani-
festoituu fyysisessä ruumiissa. Kestävyys koetuksissa tuottaa 
täydellisen teon. Kunnioita, kiitä ja ylistä Jeesusta siitä, että Hän 
tekee sen, minkä Hän on ilmoittanut. 

 
Kaikki parantuminen on Jumalan työtä. Sinä et voi ansaita sitä tai 
vaikuttaa sitä, mutta voit vastaanottaa sen uskon kautta sekä 
kiittää, ylistää ja palvoa Jumalaa siitä. Parantuminen on täydelli-
nen lahja Jumalalta Isältä Hänen yhteydessään. Se on myös oi-
keudenmukainen määräys Hänen pojilleen ja tyttärilleen. Hänen 
kirkkautensa yhteydessä kaiken demonisaation, traumaattisuu-
den ja fyysisten sairauksien ja niiden vaikutusten tulee palaa 
pois. Sen tähden sinä annat kaiken kunnian, kiitoksen ja ylistyk-
sen Jumalalle. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
23. Parantuminen Isän ”splankizomai” rakkaudessa  
 
Kaikki parantuminen on Isän rakkauden virtaa. Hän haluaa korot-
taa meidät Jeesuksen Voidellun muotoon ja täyteen terveyteen. 
Korkein ja voimakkain Jeesuksen ja Isän rakkauden muoto on il-
maistu kreikan kielen sanalla ”splankizomai”. Suomeksi tämä 
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voidaan ilmaista sanoilla ”äärimmäinen rakkauden myötätunto". 
Ilmaisu "sääli" on säälittävä käännös Jumalan valtakunnan kor-
keimman kirkkauden ilmestymisestä.  
 
Kirjoituksissa mainitaan lukuisia tilanteita, joissa Jeesuksen val-
tasi ”äärimmäinen rakkauden myötätunto” ihmisiä kohtaan. 
Pyhä Henki herkisti Jeesuksen tuntemaan erityisen syvästi oman 
Isänsä sydäntä ja tarkoituksia. Jokaisessa tällaisessa tilanteessa 

tapahtui merkittäviä voimate-
koja: parantumisia, ruokkimisih-
meitä, kuolleista herättämisiä. 
 
Splankizomai-rakkauden koke-
minen on Pyhän Hengen vaikut-
tama kytkeytyminen Isän sydä-
men valtavaan rakkauden tu-
leen. Tässä rakkauden virrassa 
sinun sisimpäsi näkee, kokee ja 
tuntee vain Jumalan rakkauden 
kaikkivaltiuden. Sinä näet ja 
omistat Hänen ratkaisunsa ja ju-

listat näkyväksi luonnollisessa maailmassa. Pyhän Hengen tuli 
koskettaa välittömästi ja toteuttaa voimateot. 
 
Splankizomai-rakkaus eheyttää särkyneen sydämen syvimmät 
haavat. Jumalan Isän ääretön rakkaus manifestoituu Pyhän Hen-
gen tulessa. Tulen kosketus synnyttää yliluonnollisen todistuk-
sen Isän rakkaudesta ja hyväksynnästä. Silloin kaikki syyllisyys, 
pelko, epäusko ja muu pimeys väistyvät sielusta. Pyhän Hengen 
tulen eli splankizomai-rakkauden kosketus synnyttää yliluonnol-
lisen yhteyden ja syväkiintymyssuhteen Jumalan ja pelastettujen 
välille. 
 
Sielun suuntaamiseen ja ojentamiseen Jumalan rakkauteen tar-
vitaan Pyhän Hengen tulessa upottaminen. Siinä sinä puhdistut 

Splankizomai-rakkauden 
kokemisessa sinä samaistut 
Pyhän Hengen voimassa Ju-
malan Isän rakkauden tun-
teisiin ja voimaan. Sinä 
näet, tunnet, koet Isän tah-
don ja yliluonnollisen rat-
kaisun, lataudut Hänen us-
kostaan ja julistat / toimit 
nopeasti sen mukaisesti. 
Sinä saat nähdä nopeita ih-
meitä ja voimallisia tekoja 
silmiesi edessä. 
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ja muutut peruuttamattomalla tavalla kohti Jeesuksen Voidellun 
muotoa. Jumala on rakkaus, rakkaus on Jumalasta, rakkaus on 
suurin. Jumalan valtakunnassa kaikki toimii Jumalan rakkauden 
hallitsemana. Pyhän Hengen tuli varustaa sinut Isän rakkauden 
valtaherruuteen elämässäsi ja parantava voitelu laskeutuu elä-
määsi. 
 
Splankizomai-rakkauden kokeminen johti Jeesuksen monesti toi-
mimaan ikään kuin valtuutuksensa ulkopuolella.  Nämä tilanteet 
laajensivat Jeesuksenkin vaikutusalaa. Kun splankizomai-rakkaus 
aktivoi sinut, Pyhä Henki voi johtaa sinutkin toimimaan jonkin us-
konnollisen perinnäissäännön vastaisesti Isän rakkauden tahdon 
toteutumiseksi. 
 
Matt. 9:35-36: Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän ko-
koushuoneissaan ja saarnasi valtakunnan suurta ilosanomaa Jumalan valta-
herruuden ilmestymisestä ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista 
raihnautta. Ja nähdessään kansanjoukot hänen tuli heitä sääli, kun he olivat 
nääntyneet ja hyljätyt niinkuin lampaat, joilla ei ole paimenta.  
 
Opetuslasten lähettäminen parantamaan sairaita ennen kuin he 
olivat uudestisyntyneet ja täyttyneet Pyhällä Hengellä oli kaiken 
uskonnollisen ajattelun ulkopuolella. Mutta Isän ääretön rakkaus 
kaikkia sairaita ja pimeyden vangitsemia ihmisiä kohtaan johti 
Jeesuksen tähän voimatekoon. Jeesus lähetti opetuslapset oman 
uskonsa ja auktoriteettinsa voimalla. Opetuslapset ottivat tehtä-
vän ja auktoriteetin vastaan luonnollisen mielensä voimassa. 
Opetuslapset lähtivät tässä voimassa ja Pyhä Henki toimi heidän 
kanssaan. Sairaita parani niin, että uutiset siitä kiiri Herodeksen 
hoviin asti. 
 
Mark. 6:12-14: Niin he lähtivät ja saarnasivat, että oli käännyttävä ja ajatel-
tava toisin. Ja he ajoivat ulos monta riivaajaa ja voitelivat monta sairasta 
öljyllä ja paransivat heidät. Ja kuningas Herodes sai kuulla hänestä, sillä hä-
nen nimensä oli tullut tunnetuksi, ja ihmiset sanoivat: "Johannes Kastaja on 
noussut kuolleista, ja sen tähden nämä voimat hänessä vaikuttavat".  
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Tämä lähettäminen oli Isän rakkauden ilmaisu ja vastaus ihmis-
ten hätään, sairauksiin ja demoniseen painostukseen. Isän rak-
kaus kärsiviä ihmisiä oli niin suuri, että Hän lähetti Ainosyntyisen 

Poikansa kuolemaan Uhrikarit-
sana meidän edestämme. Jee-
suksen kuoleman ja ylösnouse-
misen kautta Isä valmisti täydel-
lisen pelastuksen jokaiselle ihmi-
selle, joka ottaa Hänen Poikansa 
vastaan ja antautuu Hänelle. 
 
Nyt meillä on Jeesuksen täydelli-
nen lunastus, Isän äärimmäisen 
rakkauden myötätunto ja Pyhän 
Hengen tuli ulottuvillamme. Nyt 
me voimme tehdä ”miljoona” 
kertaa enemmän kuin opetuslap-
set ensimmäisessä lähettämises-
sään. Isä haluaa upottaa sinutkin 

äärimmäiseen rakkautensa myötätuntoon ja vapauttaa sinut 
täydellisesti pimeydestä. Hän kutsuu sinua Jeesuksen Voidellun 
muotoon ja palvelutyöhön Pyhän Hengen ja tulen voimassa. 
 
Jumala on luonut jokaisen ihmisen sydämeen kosketuspinnan, 
jonka vain Hänen rakkautensa voi täyttää ja tyydyttää. Isän rak-
kauden tuli sinun sydämessäsi on kaiken kuoleman ja pimeyden 
voittava kaikkivaltius. 
 
Luuk. 7:11-12: Sen jälkeen hän vaelsi Nain nimiseen kaupunkiin, ja hänen 
kanssaan vaelsivat hänen opetuslapsensa ynnä suuri kansanjoukko. Kun 
hän nyt lähestyi kaupungin porttia, katso, silloin kannettiin ulos kuollutta, 
äitinsä ainokaista poikaa. Ja äiti oli leski, ja hänen kanssaan kulki paljon kau-
pungin kansaa. 
 

Isän äärimmäinen rakkaus 
ja ylösnousemusvoima pa-
rantaa ja eheyttää koko ih-
misen. Ensin eheytyy uudes-
tisyntynyt henki, sitten puh-
distuu ja eheytyy sielu. Kun 
kuolema on hävitetty sisäi-
sestä ihmisestä, fyysinen 
ruumis pääsee Jumalan us-
kon kautta ylösnousemus-
voiman kosketukseen ja pa-
ranee. Täydellinen kuole-
man voittaminen tapahtuu 
tempauksen hetkessä, jossa 
”katoavainen pukeutuu ka-
toamattomaan”. 
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Jeesusta seurasi suuri kansanjoukko ja hautajaissaattueessa oli 
paljon kansaa. Jumalan valtakunta ja kuoleman valtakunta koh-
tasivat toisensa suuren väkijoukon todistaessa tapahtumaa.  
 
Luuk. 7:13-16: Ja hänet nähdessään Herra koki äärettömän rakkauden myö-
tätunnon (splankizomai) häntä kohtaan ja sanoi hänelle: "Älä itke".   Ja hän 
meni ja kosketti paareja; niin kantajat seisahtuivat. Ja hän sanoi: "Nuoru-
kainen, minä sanon sinulle: nouse." Niin kuollut nousi istualleen ja rupesi 
puhumaan. Ja hän antoi hänet hänen äidillensä. Ja heidät kaikki valtasi 
pelko, ja he ylistivät Jumalaa sanoen: "Suuri profeetta on noussut meidän 
keskellemme", ja: "Jumala on katsonut kansansa puoleen". 
 
Jeesus koki äärimmäisen rakkauden myötätunnon äitiä kohtaan. 
Hän paransi äidin särkyneen sydämen äärimmäisen Isän rakkau-
den voitelussa. Alaikäisen pojan kuolleista herättämiseksi myös 
äidin täytyi vapautua kuoleman vallasta. Äiti vapautui kuoleman 

vallasta Jeesuksen äärimmäisen 
rakkauden myötätunnon koske-
tuksessa. Kuollut ei tarvinnut 
sielunhoitoa, vaan Jeesus puhui 
käskysanan. Niin kuollut nousi 
istualleen ja rupesi puhumaan. 
 
Säälittelevä / epäuskoinen / vai-
kertava sielun paatos ei tuota 
Pyhän Hengen kosketusta. Ää-
rimmäisen rakkauden myötä-
tunnon kokeminen tapahtuu 
Isän rakkauden tulessa ja us-

kossa. Pyhä Henki siirtää sinut vä-
littömästi Isän rakkauden korkeimpaan auktoriteettiin Jumalan 
uskossa ja ilmestyksen hengessä. Sinä saat Jeesuksen kanssa 
omistaa ja julistaa yliluonnollisia ratkaisuja. 
 

Splankizomai-rakkauden 
kokeminen tapahtuu Pyhän 
Hengen voitelun alla. Se ei 
ole sielullinen herkistymisti-
lanne vaan Pyhän Hengen 
voiman ja hengen tunteiden 
johtama tila, johon sielusi 
yhtyy. Se on Isän sydämeen 
ja Hänen voimaansa kytkey-
tymistä niin, että kohtaa-
masi ihminen kokee suuren 
rakkauden   Jumalalta sinun 
kauttasi.  
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Jeesus kutsuu sinuakin äärimmäisen rakkauden myötätuntoon 
kaikkia kärsiviä kohtaan. Kun sinä itse paranet splankizomai-rak-
kauden vastaanottamisessa, sinä ymmärrät, miten Isän rakkaus 

parantaa ja miten Hänen us-
konsa on sidottu rakkauteen. 
Sen jälkeen sinulle tulee ilmestys 
ja palveluvoitelu muiden ihmis-
ten särkyneiden sydänten 
eheyttämiseen. 
 
Pyhässä Hengessä ja tulessa 
upottamisen korkein päämäärä 
on sulauttaa ihmiset Jumalan 
Isän äärettömään rakkauden 
myötätuntoon. Tämä vaikuttaa 
sinuun valtavan halun ja uskon 
pelastaa / parantaa / vapauttaa 
ihmisiä pimeyden vallasta. Si-

nussa nousee ankara ja ehdoton tuomio pimeyden voimia ja nii-
den tuhotöitä vastaan. Sinä käsket pimeyden voimat, sairaudet 
ja traumat ulos Pyhän Hengen ja tulen voimassa. Samalla sinä 
kytkeydyt Jumalan Isän täydelliseen tahtoon ja sinä julistat Isän 
rakkauden auktoriteettiin sulautuneena parantumisen / vapau-
tumisen / uudistumisen lähimmäisellesi. 
 
Kun sinä palvelet Isän äärimmäisessä rakkauden myötätunnossa, 
Pyhä Henki varustaa sinut tekemään Jeesuksen voimatekoja. Sil-
loin ihmiset uskovat, että Jeesus ja Isä ovat sinussa. Kun he nä-
kevät Jeesuksen todellisuuden sinussa, he uskovat sen mahdol-
liseksi myös omassa elämässään.  
 
Joh. 14:11-13: Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; 
mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden. Totisesti, totisesti minä sa-
non teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä 
teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän 

Äärimmäinen rakkauden 
myötätunto on Jumalan 
suurinta kirkkautta, mitä 
voimme käsittää. Tässä 
kirkkaudessa Jumalalla on 
myös äärimmäinen torjunta 
ja viha kaikkea pimeyttä 
vastaan. Pyhän Hengen tu-
len kokemisessa sinä kyt-
keydyt Isän sydämeen, Hä-
nen auktoriteettiinsa, aja-
tuksiinsa ja tunteisiinsa. 
Isän rakkauden tulessa sinä 
kohtaat palveltavasi niin 
kuin Jeesus kohtaisi.  
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tykö, ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä 
kirkastettaisiin Pojassa.  
 
Jumalan Isän ääretön rakkaus ilmestyy sinulle ensin itseäsi koh-
taan. Tämä mullistaa elämäsi. Mutta Isän rakkauden täydellisyys 
ilmestyy vasta palvelutyössä. Kun sinä antaudut palvelemaan lä-
himmäisiä sillä lahjalla, mikä sinulla on, sinä tulet itsekin tunte-
maan Isän rakkautta yhä syvemmin. Tämä on yliluonnollinen 
kirkkauden ilmestymisen suunnitelma. Vaikka tuntisit vielä heik-
koutta, sinä ojentaudut uskossa ja tulet tuntemaan uutta Isän 
rakkauden voimaa ja paranet myös itse. 
 
Kun Jumalan Isän rakkaus saa vallata meidät, se johtaa meidät 
palvelemaan muita samalla rakkaudella ja voimalla. Kun sinä 
käyt lävitse oman vapautumisesi ja sisäisen parantumisesi pro-
sessin, sinä vapaudut omistamaan, elämään ja välittämään Isän 
rakkautta. Tässä on Jumalan palvelijan yliluonnollinen motivaa-
tio ja kutsumuksen täyttymys. 
 
2. Piet. 1:8. Sillä jos teillä on nämä – Jumalan rakkaus ja veljellinen rakkaus 
– ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedel-
mättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa.  
 
Isän rakkauden voima tulee todistetuksi kaikkein kiistämättö-
mimmällä tavalla Isän rakkauden tekojen kautta. Me olemme sa-
viastioita, mutta yliluonnolliset voimateot Jeesuksen kanssa to-
distavat epäuskoisillekin, että on olemassa yliluonnollisia tekoja 
tekevä Jumala Isä ja että Hän on täydellisen anteeksiantava ja 
hyvä ja haluaa auttaa ihmisiä.  
 
Pyhän Hengen voitelu johtaa sinut Isän rakkauden intiimiin ja 
voimakkaaseen tuntemiseen. Isä on rakkaudessaan pelastanut 
sinutkin ja asettanut sinut hallitsemaan kuninkaana Jeesuksen 
kanssa Isän valtaistuimella. Tämän suurempaa rakkautta ei ole 
olemassa.  Kun evankeliumin salaisuus "Voideltu teissä, kirkkau-
den toivo" on ilmestynyt sinussa sinä 



159 
 

                       

 
• hallitset Jeesuksen kanssa Isän valtaistuimella ja elät kirk-

kauden pilvessä, 
 

• ajat ulos riivaajia, parannat sairaita, eheytät särjettyjä sy-
dämiä, 
 

• tuot ilmi Isän rakkauden ja mielisuosion lahjoja ihmisille 
ja luomakuntaan, 
 

• julistat Jumalan suunnitelmien toteutumista tässä maail-
massa, 
 

• toteutat ehyttä ja siunattua rakkauden syväkiintymys-
suhdetta Jeesuksen ja Isän kanssa, 
 

• olet valmis siirtymään luonnollisesta ulottuvuudesta 
hengen hallitsemaan ulottuvuuteen aina kun Jeesus avaa 
tämän ulottuvuuden sinulle ja 
 

• olet ylistävä ja palvova henki tämän maailman pimeyden 
keskellä. 

 
Jumalan Isän rakkauteen kytkeytyminen vapauttaa ja puhdistaa 
sinut. Pyhä Henki tekee sinusta Jumalan Isän rakkaan ja siunatun 
pojan / tyttären. Jeesus ilmestyy sinussa ja muuttaa sinut. Isän 
kirkkaus tulee ilmi sinunkin elämästä ja palvelutyöstä. Näin Ju-
malan Isän suunnitelma Jeesuksessa tulee lisää ilmi maan päällä 
sinunkin elämässäsi ja elämäsi kautta. 
 
Pyhässä Hengessä ja tulessa upottaminen johtaa sinut Isän rak-
kauteen ja parantamisen voiteluun. Olet äärimmäisen tietoinen 
Isän rakkaudesta, asemastasi Hänessä, Hänen voimastaan si-
nussa ja sinun hyväksesi. Olet Isän omaisuutta ja erotettu Hä-
nelle. Olet tietoinen sinussa vaikuttavasta Isän auktoriteetista ja 
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kuninkuudesta. Sinussa ei ole sijaa pimeydelle, epäuskolle, pe-
lolle tai muulle häiriövaikutukselle. Sisimpääsi hallitsee rakkau-
den Kuningas Jeesus ja sinä sulaudut Hänen auktoriteettiinsa. 
 
Jes. 61:3-4: … ja heidän nimensä on oleva "vanhurskauden tammet", "Her-
ran istutus", hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Ja he rakentavat jälleen iki-
vanhat rauniot, kohottavat ennalleen esi-isien autiot paikat; ja he uudista-
vat rauniokaupungit, jotka ovat olleet autiot polvesta polveen … 
 
Sinä elät erottamattomassa rakkauden syväkiintymyssuhteessa 
Jeesuksen ja Isän kanssa. Sinulla ei ole mitään orvon elämää Ju-
malan ulkopuolella. Pyhä Henki hallitsee tietoisuuttasi alitajun-
taan asti. Sinä et enää etsi Pyhän Hengen erityistä ilmoitusta, 
vaan sinä luonnostasi elät Pyhän Hengen ilmoitukseen kiinnitty-
neenä. Et halua olla Hänen inspiraationsa ulkopuolella vaan su-
lautua täydellisesti Hänen suunnitelmaansa.  
 
Pyhän Hengen tuli synnyttää sinulle rakkaussuhteen Jeesuksen 
kanssa. Tämä rakkaussuhde kytkee sinut Häneen, Hänen kut-
suunsa, suunnitelmaansa, voiteluunsa, auktoriteettiinsa ja pal-
velutyöhönsä. Pyhän Hengen tuli saa kaiken tämän aikaan si-
nussa sinun lähtökohdistasi riippumatta, kunhan antaudut Py-
hän Hengen tulessa upottamiseen. Siinä sinä vastaanotat varus-
tuksen ja palvelutehtävän, jonka Jeesus on valmistanut sinulle 
Hänen yhteydessään. 
 
Joh. 14:12-15: 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. 
 
Uuden luomuksen minuudessa sinä luonnostasi rakastat Juma-
laa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Sinä rakastat ja 
ihailet Jeesusta ja kaikkia Hänen ominaisuuksiaan, opetuksiaan, 
käskyjään ja lahjojaan. Sinä näet Hänen kirkkautensa ja rakastat 
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Häntä niin hillittömästi, että haluat muuttua yhä enemmän Hä-
nen kaltaisekseen hinnasta välittämättä. 
 
Sinun puhdistunut sydämesi yhtyy ilolla Jumalan lakiin. Olet 
luonnostasi ja sisäisen todistuksesi kautta koko ajan sopimuk-

sessa Jeesuksen kanssa Hänen 
suunnitelmiensa toteutta-
miseksi. Sinä haluat olla Pyhän 
Hengen pilven alla jatkuvasti, 
haluat elää yksinäisissä rukous-
hetkissä ja kokea kirkastusvuori-
hetkiä jatkuvasti. 
 
Sinä rakastat Jeesuksen rakkau-
den hehkua ja haluat että kaikki 
ihmiset tulisivat Hänen kirk-
kaudestaan osallisiksi. Sinä näet 
kaikissa ihmisissä Isän suunnitel-
man ja valmistetun hengen alt-
tarin, jossa Jeesus voi ilmestyä.  
Sinä rakastat, kaipaat, halajat, 

syleilet, palvot ja suuntaudut Hä-
nen kirkkauteensa. Sinä et välitä, vaikka tuli polttaa, häikäisee, 
puhdistaa ja mykistää sinua. 
 
Sinä julistat, omistat ja odotat Hänen kirkkautensa ilmestymistä 
jokaisessa rukoushetkessä niinkuin Jeesukselle tapahtui "kirkas-
tusvuorella". Sinä julistat Jumalan valtaherruutta köyhille, särky-
neille, sairaille, vammaisille ja kuoleman vaarassa oleville. Paran-
tava voitelu virtaa sinuun ja sinun kauttasi. Pyhän Hengen tulen 
säteilevä hehku laskeutuu ajoittain sinun yllesi. Syntiset käänty-
vät ja ottavat Jeesuksen vastaan. Sairaat paranevat, riivaajat pa-
kenevat ja pimeyden vallat joutuvat luovuttamaan pelastetut ko-
konaan Jeesuksen ylösnousemusvoiman alle. 
 

Pyhän Hengen tulessa on li-
sääntyvän janon veto-
voima. Sinä annat Pyhän 
Hengen kasvattaa janosi 
ylittämään kaiken järkeilysi, 
estosi ja vanhan ihmisesi. Il-
mestyksen henki näyttää si-
nulle Pyhän Hengen tulen 
hallitseman elämänmuo-
don. Sinä etsit Jeesuksen 
kosketusta saavuttaaksesi 
Hänet kokonaan. Sinä no-
jaat täysin Jeesukseen, an-
nat Hänen puhua, opettaa, 
koskettaa, rauhoittaa, vah-
vistaa, virvoittaa ja johtaa 
sinua uuteen elämään. 
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Pyhän Hengen tulessa sinä uppoudut ylitsevuotavasti, sielusi 
tunteita ja käsityskykyäsi syvempään ja voimakkaampaan Isän 
rakkauden pilveen. Jumalan rakkauden tuli muuttaa sielullisen 
tietosi tai kokemisesi Jeesuksen yhteydeksi, jossa koet Hänen 

kaikkivaltiutensa, voimansa, 
energiansa, olemuksensa ja auk-
toriteettinsa. Sinä liityt Jeesuk-
sen todellisuuteen, joka hallit-
see kaikkea ja joka on kaiken tar-
koitus. 
 
Jokainen Jumalan äärettömän 
rakkauden kokemus johtaa sinut 
tiedostamaan, että sinut on 
luotu elämään rakkaudesta ja 
välittämään rakkautta. Jumalan 
rakkaus on sinun elämäsi tarkoi-
tus ja turvapaikka. Kaikki orpous, 

kapina, viha, ylpeys ja häpeä palavat pois sielustasi. Et halua etkä 
voi palata katkeruuteen, epäuskoon tai muuhun sielun pimey-
teen. 
 
Isän rakkaus nostaa sinut taivaalliseen kirkkauteen, jossa sinua 
hallitsee Pyhän Hengen ilmestystieto ja Jumalan usko. Olet tie-
toisesti ja tiedostamattomasti Jeesuksen vanhurskauden tilassa. 
Pyhän Hengen tuli johtaa sinut äärimmäiseen Jumalan rakkau-
den myötätunnon (splankizomai) kokemiseen. Tämän elämän 
Jumalan valtakunnassa Isä on valmistanut sinulle Jeesuksen 
muotoon sulautumisen kautta. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
 
 
 

Pyhän Hengen tulessa sinä 
ymmärrät, miksi rakkaus on 
suurin ja miksi tämä käsky 
on ollut aina ollut suurin 
käsky ihmisille. Sinä tulet 
tuntemaan Jumalan hyvyy-
den, kaikkivaltiuden, aukto-
riteetin, turvallisuuden, 
huolenpidon ja Hänen py-
hyytensä. Sinä antaudut Hä-
nen rakkauteensa ja aukto-
riteettiinsa ja kirkkau-
teensa, koska siinä on ka-
toamaton elämä ja siunaus. 
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24. Vahvistu Isän rakkaudessa ja Jumalan uskossa 
 
Jokainen traumatisoitunut sielu etsii parantumista ja vapautu-
mista ulkoisista olosuhteista tai muista ihmisistä. Tarvitaan pal-
jon opetusta, julistusta ja uutta suuntautumista, jotta sairaan si-
säinen ihminen oivaltaa parantumisen tapahtuvan suoraan Jee-
suksen kosketuksen kautta. Sen tavoittamiseksi hänen sisäisen 
ihmisensä ja uskon elämänsä tulee sulautua Jeesuksen ja Isän us-
koon ja suunnitelmaan. 
 
Jokainen ihminen aloittaa Jeesuksen muotoon muuttumisen pie-
nestä siemenestä, joka on uudestisyntyneessä hengessä. Tässä 
siemenessä on kuitenkin jo kaikki Jumalan suunnitelma ihmisen 
muuttumiseksi Jeesuksen Voidellun kaltaiseksi. Hengellisen har-
joituksen kautta Pyhä Henki kasvattaa Jumalan asettaman sie-
menen täyteen kypsyyteen. Pyhä Henki voitelee Jeesukselle an-
tautuneen elämän kantamaan satakertaisen hedelmän. 
 
1. Joh. 3:2-3: Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt 
ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun 
hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on. Ja jo-
kainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niinkuin hän 
on puhdas.  
 
Fyysisen parantumisen vastaanottamiseksi parantumista etsivän 
tulee nousta hallitsemaan hengessään luonnollisen sielunsa ja li-
hansa ylitse. Näin parantumista etsivä asettaa elämässään ole-
van synnin, sairauden ja muun pimeyden Jeesuksen auktoritee-
tin alle. Hän siirtyy henkensä ja Jumalan uskon voimassa Jeesuk-
sen pelastuksen hallitsemaan tilaan, jossa Pyhä Henki tuo ilmi 
parantumiset. Tämä tuntuu nuoresta uskovasta ensin mahdot-
tomalta, koska hän on tottunut lihan mielen orjuuteen. Pyhän 
Hengen tulessa upottaminen muuttaa järjestyksen. Henki nou-
see hallitsemaan Jeesuksen kanssa ja sielu antautuu palvele-
maan hengen ja Pyhän Hengen päämääriä elämässä.  
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Room. 8:6-7: Sillä lihan mieli on kuolema, 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 voikaan.  
 
Luonnollinen mieli on täysin vieraantunut Jumalan yhteydestä 
eikä voi ilman täydellistä uudistumista ymmärtää Jumalaa ja tai-
pua Hänen auktoriteettiinsa. Luonnollisen mielen eli lihan kuo-
lettaminen on välttämätön hengellinen muutos. Jumalan valta-
kunnan totuudet ja Pyhän Hengen tulessa upottaminen vaikut-
tavat tämän muutoksen yhteistyössä pelastetun kanssa. Tämä 
on todellista ponnistelua ja vaivan näkemistä sielun vääristymien 
oikaisemisessa. 
 
Luuk. 16:16: Laki ja profeetat olivat Johannekseen asti; siitä lähtien juliste-
taan Jumalan valtakuntaa, ja jokainen tunkeutuu sinne ponnistellen ja vai-
vaa nähden.  
 
Sairautesi parantumiseen sinä tarvitset ilmestystä ja uskoa Jee-
sukseen Pelastajana, Parantajana ja Vapauttajana. Sinä tarvitset 
ilmestyksen ja uskon Hänen valtaherruuteensa Isän valtaistui-
mella. Sinä tarvitset Pyhää Henkeä ja tulta, jonka vaikutuksesta 
Jeesuksen valtaherruus ilmestyy sinulle. Kaiken tämän ilmestyk-
sen tulee vahvistua ja lujittua hengessäsi ja sielusi eri kerroksissa. 
Mitään sairauden tai kuoleman hallitsemaa ajatusrakennelmaa 
ei tule olla mielessäsi. 
 
Kun sinä olet saanut ilmestyksen Jumalan valtakunnasta, Pyhä 
Henki johtaa sinut tarttumaan saamaasi ilmestykseen Jumalan 
uskossa. Jeesus haluaa johtaa sinut Hänen valtaistuimensa pysy-
vään näköalaan. Hän haluaa, että sinun ajatuksesi ovat suuntau-
tuneet Häneen. Silloin Hän voi puhua lisää, muuttaa sinua lisää, 
varustaa sinua Pyhän Hengen ja tulen voimalla. Silloin Hän voi 
sytyttää sinussa yhä vahvemman Jumalan uskon parantumisen 
vastaanottamiseksi. 
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Parantumisen vastaanottaminen on puhdistumisen, muuttumi-
sen ja varustamisen prosessi. Sinäkin tarvitset tässä prosessissa 
paljon uskon opetusta, yhteyttä, rukouspalvelua ja Kristuksen 
ruumiiseen sulautumista. Parantumisen vastaanottamiseksi ja 
vahvistumiseksi sinä voit vahvistaa henkeäsi ja sieluasi Jumalan 
uskossa seuraavilla harjoituksilla: 
 

• Etsiydy yhä herkempään ja ehyempään Pyhän Hengen 
läsnäoloon päivittäin. Hylkää ongelmiisi suuntautuminen 
ja keskity Jeesuksen kohtaamiseen. 

 
• Vahvista sielusi ilmestystä ja ymmärrystä Jeesuksen pa-

rantavasta todellisuudesta tutkimalla Häntä ja Hänen 
palvelutyötään kirjoituksista.  

 
• Tuomitse, hylkää ja irtisano kaikki traumaattisuus, sielun 

voimien orjuus, pimeyden valheet parantumisesta ja Jee-
suksesta. Tavoittele hengen johtamaa ajattelua ja uskoa 
Pyhän Hengen voitelussa. 

 
• Ota vastaan rukouspalvelua sellaisissa yhteyksissä, joissa 

Jumalan usko ja Pyhä Henki vaikuttaa. Ota vastaan uutta 
Pyhän Hengen kosketusta oman henkesi vahvistumiseksi. 

 
• Älä etsi muiden profetioita vaan keskity kuulemaan itse 

suoraan Pyhästä Hengestä. Parantumisen vastaanotta-
minen on suoraan sinun ja Jeesuksen välinen kohtaami-
nen. 
 

Jeesus käyttää uskon yhteyttä ja monia käytännöllisiä palvelutoi-
mintoja auttaakseen sinua vastaanottamaan, kuten 

 
o kätten päälle paneminen 
o tiedon sana 
o parantamisten lahjat  
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o ilmestys 
o ylistyksen ja palvonnan ilmapiiri 
o öljyllä voiteleminen 
o rukoussopimus 
o parantumisen todistus 

 
Kaikki nämä ovat uskoa vahvistavia vaikutuksia ja uskon kiinne-
kohtia. Ne auttavat sinua nousemaan uskossa ja vastaanotta-
maan Jeesuksen kosketusta. Parantumisen vastaanottamisessa 
ei ole mitään menetelmää tai sääntöä. Oleellista on tehdä se, 
minkä Pyhä Henki näyttää. Pyhä Henki mukauttaa toimintaansa 
meidän olosuhteittemme ja mahdollisuuksiemme mukaan. Jee-

sus tietää, mitkä toimenpiteet ovat 
kulloinkin mahdollisia toteuttaa. 
Parantumisen avain on Pyhän 
Hengen kosketukselle avautumi-
nen ja Jumalan uskossa nouse-
minen. 
 
Parantavan voitelun vastaanot-
tamista rajoittaa palvelijan ja 
palveltavan henkilökohtainen ja 
yhteinen usko, joka liittyy Juma-
lan uskoon. Pyhä Henki voi yh-
dessä hetkessä laajentaa anta-

maansa ilmestystä parantumisen 
toteuttamisessa, jos Hän saa synnyttää suuremman antautumi-
sen ja uskon. Pyhä Henki toimii reaaliajassa meidän uskomme 
kanssa yhteistyössä.  
 
Jumalan uskossa sinä luotat täydellisesti parantumiseesi. Jos 
koet epävarmuutta tai epäilyksiä, vahvista henkeäsi, kuoleta li-
haasi, puhdista sieluasi ja antaudu lisää Pyhän Hengen kosketuk-

Kaikkea Jeesuksen koske-
tusta ja ilmestymistä hallit-
see tämä totuus: ”Kaikki on 
mahdollista sille, joka us-
koo!” Tämä on Isän rakkau-
den ja Pyhän Hengen ilmes-
tystiedon inspiroimaa Juma-
lan uskoa. Silloin sinä uskot 
Jeesukseen niin kuin Isä us-
koo Häneen. Sinä uskot Jee-
suksen pelastustyöhön niin 
kuin Isä uskoo. Sinä julistat 
ja palvelet niin kuin Jeesus. 
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seen. Pyhä Henki johtaa sinut täydelliseen luottamukseen paran-
tumiseksesi. Sinä nouset sielusi epäuskon, hälinän ja viidakon 
yläpuolelle hallitsemaan henkesi ja Jeesuksen kanssa.  

 
Jeesus ei tarvitse mitään apuvälinettä tai toista ihmistä paran-
taakseen sinut mistä tahansa. Sinä et tarvitse edes toista ihmistä 
auttamaan sinua, koska sinulla on oikeus suoraan Hänen kirkkau-
teensa Hänen verensä kautta. Heikossa uskon tilassa sinulla on 
tietenkin oikeus turvautua uskon yhteyteen ja vastaanottaa yh-
teisessä rukouksessa.  
 
Jumalan uskon kautta sinä antaudut Jeesuksen kirkkauden kos-
ketukseen. Sinä täydellisesti uskot, nojaat ja sulaudut siihen, 

mitä Jeesus on ja mitä Hän on teh-
nyt sielusi vastaväitteistä välittä-
mättä. Jumalan uskossa sinä et 
yritä parantua, vaan sinä näet ja 
omistat sen, minkä Jeesus on 
valmistanut sinulle.  
 
Sielullinen usko toimi tahdon ja 
yrittämisen voimalla. Jumalan 
usko sinussa toimii Pyhän Hen-
gen auktoriteettiin sulautu-
neena. Sinä omistat ja julistat 

Jeesuksen valmistamaa todelli-
suutta Pyhän Hengen vaikuttaman Jumalan uskon voimassa. 
Pyhä Henki vahvistaa sanasi sitä seuraavilla merkeillä.  
 
Pyhän Hengen tulessa upottaminen on Isän lupaus. Mutta paran-
tuminen ei ole pelkkä lupaus, vaan se on Jeesuksen kautta mää-
rätty todellisuus niille, jotka tulevat Isän katoamattoman elämän 
yhteyteen Pyhässä Hengessä. Parantumiseksesi sinun tarvitsee 
vain uskossa omistaa parantumisen ilmituleminen Pyhän Hen-
gen tulen kosketuksen kautta. 

Pyhä Henki on jo liittänyt si-
nut Jeesukseen ja Isään. 
Henkesi kautta sinulla on 
kyky uskoa Jumalan uskon 
kautta kaiken vajavuutesi ja 
virheesi peitetyksi ja pois 
siirretyksi Jeesuksen sovi-
tuksen kautta. Henkesi voi-
man kautta sinä nouset hal-
litsemaan sairauksien ja 
kaikkien pimeyden voimien 
ylitse Jeesuksen kanssa.  
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Kol. 3:8-17: Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki: viha, kiivastus, pahuus, 
herjaus ja häpeällinen puhe suustanne. Älkää puhuko valhetta toisistanne, 
te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa ja pukeutuneet 
uuteen, joka uudistuu tietoon (epignosis), Luojansa kuvan mukaan. 
 
Sielun puhdistamisen kautta sinä pukeudut Jeesuksen, Isän ja Py-
hän Hengen täydelliseen tuntemiseen eli ”epignosis” tietoon. 
Tämä on erittäin syvällinen opetus, sillä yleensä Paavali ja kirjoi-
tukset käyttävät Jumalan tuntemisesta sanaa ”gnosis”, joka tar-
koittaa ”sisäinen ja intiimi kokeminen, tunteminen, sulautumi-
nen ja käsittäminen”.  
 
”Epignosis” tarkoittaa ”kaiken kattavaa ja täydellistä sisäistä / in-
tiimiä kokemista, tuntemista, sulautumista ja käsittämistä”. Py-
hän Hengen päämääränä on johtaa sinut Jumalan ”täydelliseen 

tuntemiseen”, jolloin sinä tulet 
saavuttamaan sen Jumalan täy-
dellisen tuntemisen, jonka sinä 
tarvitset elämässäsi. 
 
Meidän ei tarvitse pyytää Jee-
susta parantamaan meitä, koska 
Hän on jo määrännyt meidät pa-
rantumaan kirkkautensa yhtey-
dessä. Jeesuksen haavojen 
kautta me jo olimme paranne-
tut. Parantava voitelu on jo mei-
dän hengessämme Pyhässä Hen-
gessä. Jumalan elämä virtaa 

henkeemme Jumalan uskon 
kautta Pyhässä Hengessä. Me anomme vain, että pääsisimme lä-
hemmäksi Hänen kirkkauttaan. Me anomme, että saisimme lisää 
voimaa antautua, puhdistua, muuttua ja täyttyä Pyhällä Hengellä 
ja tulella. Kaikki muu on valmistettu Jeesuksessa. 
 

Sinulla on oikeus, asema ja 
asettamus omistaa ”täydel-
linen hengellinen siunaus 
Jeesuksessa” Pyhän Hengen 
kautta. Pyhä Henki johtaa ja 
opettaa sinut kaikkeen to-
tuuteen. Sinä tulet kohtaa-
maan Jeesuksen kasvoista 
kasvoihin. Jumalan Isän sy-
dän tulee ilmestymään si-
nulle. Pyhän Hengen tuli on 
lähetetty sinua varten to-
teuttamaan kaiken tämän 
sinun kanssasi yhteistyössä. 
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Sisäinen kirkkautesi säteilee voimakkaasti sinusta ulospäin silloin 
kun Jumalan usko hallitsee ajatteluasi, puheitasi ja tekojasi. Sa-
malla tavalla sinusta säteilee myös pimeys, jos epäusko, epäilys, 
vaikerrus, murehtiminen, pelko tai muu ahdistus hallitsevat si-
sintäsi. Pyhän Hengen voitelu johtaa sinut säteilemään Jeesuk-
sen kirkkautta aina kun olet sisäisesti Hänen yhteydessään. Ju-
malan usko vaikuttaa sinussa aina kun tietoisuutesi on liitetty Py-
hän Hengen voiteluun. Parantava voitelu on ylläsi sen mukaan, 
kuinka paljon Jeesuksen parantava todellisuus hallitsee sisintäsi.  
 
Seuraavien uskon totuuksien tulee hallita elämääsi: 
 

• Kaikki minä voin Hänessä, joka minua vahvistaa. Jeesus 
on minussa voittaja ja Hänessä minä olen voittaja. 

 
• Salliessaan uskon koetuksen Hän on valmistanut siitä 

pääsyn uskossa kasvamisen kautta. 
 

• Pyhä Henki johtaa kaikkeen totuuteen joka tilanteessa ja 
antaa voiman läpäistä kaikki esteet, mitä tarvitaan kirk-
kauden ilmestymiseksi. 
 

• Jeesus on riisunut kaikki aseet vihollisilta, jotka voisivat 
estää minua sulautumasta Häneen ja Hänen suunnitel-
maansa. 

 
• Iloinen kestävyys koetuksissa tuottaa kärsivällisyyttä ja 

kärsivällisyys on määrätty tuottamaan täydellisen teon. 
Uskossa omistetut todellisuudet tulevat olemaan luon-
nollisessa maailmassa. 

 
Mitä enemmän tietoisuuttasi hallitsee Jeesuksen pelastustyö ja 
parantava voitelu, sitä enemmän tämä voitelu vaikuttaa sinun 
kauttasi. Jeesus hallitsee Isän valtaistuimella Hänen kirkkaudes-
saan ja Hän on myös sinun sydämesi valtaistuimella. Sen vuoksi 
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sinunkin sisintäsi tulee hallita Jumalan kirkkauden todellisuuden. 
Jeesus haluaa täyttää sinut kirkkaudellaan niin ylenpalttisesti, 
että parantava voitelu ei enää mahdu sinun sisimpääsi. Silloin pa-
rantavan voitelun pilvi leviää sinun ulkopuolellesi niin kuin ta-
pahtui Pietarille. 
 
Sairaitten parantaminen ei ole vain fyysisen ongelman poista-
mista. Se on sielujen liittämistä yhä lujemmin Jeesukseen. Se on 

saaliin riistämistä pimeydeltä ja 
Jumalan suunnitelmien vapaut-
tamista. Sairaan parantaminen 
sisältää sielun puhdistamisen ja 
ruumiin terveyden palauttami-
sen ja terveenä säilyttämisen.  
 
Sairaitten parantaminen on tär-
keä todistus Jeesuksen valtaher-
ruudesta. Mutta sairaiden pa-
rantaminen ei ole Jumalan valta-
kunnan julistamisen päämäärä. 

Päämäärä on Pyhän Hengen ja tu-
len vuodattaminen ihmisten elämään. Tämän kautta ihmiset liit-
tyvät Jumalaan Isään ja Hänestä virtaavaan katoamattomaan 
elämään. Heissä nousee Jumalan usko ja he pääsevät Jumalan 
valtakunnan siunauksiin. Silloin he voivat omistaa parantumisen 
elämänsä kaikille alueille. 
 
Matt. 9:35-38: Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän sy-
nagoogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia 
tauteja ja kaikkinaista raihnautta. 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 työ-
miehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon-
korjuuseensa."  
 

Ajattele Jeesuksen todelli-
suutta sinussa. Ajattele Ju-
malan elämää sinussa Py-
hässä Hengessä. Sulautu-
koon sinun sisäinen ihmisesi 
Jeesukseen ja Hänen suun-
nitelmiinsa. Laskeutukoon 
Pyhän Hengen tuli ja voima 
sisimpääsi ja yllesi ja varus-
takoon sinut toteuttamaan 
kaikkea sitä, mitä Jeesus 
näyttää sinulle. 
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Jeesuksen sydän tunsi Isän rakkauden myötätuntoa sairaita koh-
taan ja Hän kehotti rukoilemaan työmiehiä elon korjuuseen, eli 
sairasten parantamiseen! Jeesus tietää, että sairauden voimat 
masentavat sekä taistelevat uskoa ja Jumalan valtakuntaa vas-
taan. Kun ihminen paranee, hänen on paljon helpompi uskoa hy-
vään Jumalaan ja tulla takaisin Hänen yhteyteensä. Kun ihmiset 
näkevät Jumalan parantavan sairaita, se hävittää epäuskoa ja vi-
hollisen valheita heidän sieluissaan. 
 
Maria Woodworth-Etter niminen Jumalan palvelija palveli 1800- 
ja 1900-lukujen vaihteessa. Hänen palvelutyönsä kautta tapahtui 
valtavia ihmeitä: syntyi herätystä, ihmiset kääntyivät Jumalan 
puoleen, sairaat paranivat ja vangitut pääsivät vapauteen.  
 
Palvelutyönsä alussa hän julisti muutaman vuoden ajan pelkäs-
tään sielujen pelastumista ja antautumista Jeesukselle. Hän ajat-
teli, että sielujen pelastuminen helvetistä on kaikkein tärkeintä. 
Sitten Jeesus ilmestyi hänelle ja kehotti häntä myös paranta-
maan sairaita. Jeesus sanoi hänelle: "Kun sairaat paranevat, syn-
tiset tulevat minun luokseni." Tämän jälkeen hän alkoi parantaa 
sairaita ja hänen palvelutyönsä saavutti aivan valtavat mittasuh-
teet. Näin tapahtuu sinullekin Pyhän Hengen tulessa upottami-
sen seurauksena. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
25. Antaudu ja tunnustaudu Jeesuksen palvelutyöhön 
 
Jeesus on kutsunut sinut yhteyteensä. Jeesus ja sinä toteutatte 
yhdessä uuden liiton palvelutyötä Pyhän Hengen voimassa. Sinä 
olet "elämää antava henki" Jeesuksen kanssa. Tämän todellisuu-
den tulee hallita minuudessasi, koska Jeesus on vapauttanut si-
nut synnin orjuudesta ja turmeltuneesta minuudesta. Nyt olet 
Jumalan rakas, voideltu ja kunnioitettu poika / tytär ja Jumalasta 
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tuleva katoamaton elämä virtaa sinuun ja sinun kauttasi moniin 
muihin.  
 
Olet Pyhän Hengen temppeli ja tuot ilmi Jeesuksen tahtoa ja 
suunnitelmia tässä maailman ajassa. Sen tähden tunnustaudu 
omaan asemaasi ja oikeuksiisi ihmisten, Jumalan ja pimeyden 
voimien edessä. Omista Jeesuksen minuus ja hallitse Hänen 
kanssaan elämässäsi "alkeisvoimien ylitse". Tämä on kaikkien Ju-
malan poikien / tyttärien kunnia. 
 
Jeesus itse tunnustautui omaan palvelutyöhönsä heti kun Pyhä 
Henki oli vahvistanut Hänet erämaan koetuksessa. Tämä ei ollut 
ylpeyttä, vaan Isän tahtoon suostumista. Se oli sodan julistus pi-
meyden voimia vastaan. Jeesus julisti sodan pimeyttä vastaan 
tietäen Pyhässä Hengessä, että Hän on aina oleva voittaja tässä 
taistelussa: 
 
Luuk. 4:16-21: Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni 
tapansa mukaan sapatinpäivänä synagoogaan ja nousi lukemaan. Niin hä-
nelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen 
paikan, jossa oli kirjoitettuna: "Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on 
voidellut minut sitomaan sydämeltään särjettyjä, julistamaan evankeliumia 
köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja so-
keille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan 
Herran otollista vuotta". Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palveli-
jalle ja istuutui; ja kaikkien synagoogassa olevien silmät olivat häneen kiin-
nitetyt. Niin hän rupesi puhumaan heille: "Tänä päivänä tämä kirjoitus on 
käynyt toteen teidän korvainne kuullen".  
 
Jeesus haluaa vahvistaa sinunkin minuutesi lujaksi yhteydessään 
ja Pyhän Hengen tuntemisessa. Sinä tiedostat olevasi pimeyden 
voimien voittaja joka hetki ja joka tilanteessa. Sinä omistat joka 
hetki Isän rakkauden, Jeesuksen anteeksiantamuksen, Jeesuksen 
vanhurskauden ja Pyhän Hengen johtajuuden. Sinä luotat ase-
maasi Jumalan palvelijana Pyhän Hengen voimassa. Silloin sinä 
voit herättää palveltavassasi luottamusta myös sinuun Jumalan 
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palvelijana. Tämä on välttämätöntä, jotta ihmiset voisivat sinun 
kauttasi vastaanottaa Jumalalta. 
 
Syväkiintymyssuhteessa sinä haluat, että Jumala sitoo sinut it-
seensä yhä lujemmin. Sinä heittäydyt Hänen rakkauteensa eh-
doitta ja murrat kaikki sielusi esteet. Sinä tulet kohtaamaan / 
vastaanottamaan Hänen lisääntyviä siunauksiaan kiihtyvällä 
vauhdilla. Pyhän Hengen tuli sinetöi sinut Jumalaan ja Hänen val-
takuntansa suunnitelmaan:  
 

• Sinä tulet tuntemaan ja hyväksyt, että Jumala on suve-
reenissa kaikkivaltiudessa valinnut sinut Jeesuksessa. Mi-
nuuttasi hallitsee tietoisuus, luottamus ja varmuus, että 
olet Jumalan valittu. 

 
• Olet vastannut Hänen kutsuunsa ja sitoudut Hänen täy-

delliseen suunnitelmaansa lisääntyvän Pyhän Hengen tu-
lessa upottamisen kautta. 

 
• Olet sitoutunut rakkaussuhteeseen, opetuslapseuteen ja 

apostoliseen tehtävään / voiteluun antautumiseen. 
 

• Olet sitoutunut työyhteyteen Jeesuksen kanssa Jumalan 
valtakunnan ilmestymiseksi maailmassa. 

 
• Olet löytänyt oman todellisen elämäsi, tarkoituksesi ja 

tyydytyksesi syväkiintymyssuhteessa ja Jeesukseen su-
lautumisessa 

 
Sinä tavoittelet ajatuksissasi Jumalan ajatuksia, suunnitelmia ja 
muistelet mitä Jumala on tehnyt ja sanonut. Olet suuntautunut 
Jumalaan päin, koska sinä rakastat Jumalaa ja elät Hänessä ja Hä-
nestä. Et koskaan enää tarkkaile ympäristöäsi orpouden trau-
massa, etkä etsi maailmallista lohdutusta sieluusi. Isän rakkaus 
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ja Jeesuksen kirkkaus ovat vallanneet sinut niin, että sinä suun-
taudut ja kiinnityt vain Jumalaan ja Hänen suunnitelmaansa. 
 
Sinä pyrit tavoittamaan ja tunnistamaan jatkuvasti Pyhän Hen-
gen vaikutuksia hengessäsi, koska et halua menettää yhtään iha-
naa hetkeä Jumalan yliluonnollisessa maailmassa. Sinä jaksat 
ponnistella kohti kirkkautta, koska vain se tyydyttää sinut. Sinä 
sulautat tunteesi Jumalan Isän rakkauteen, hyvyyteen, uskolli-
suuteen, ystävällisyyteen, iloon, rauhaan jne. koska tämä on si-
nun todellinen elämäsi kirkkaudessa. 
 
Sinä yhdyt nopeasti ja ilolla Pyhän Hengen inspiraatioon, koska 
olet opettanut sielusi tallentamaan ja kiinnittymään henkesi 
kautta tulevaan Pyhän Hengen inspiraatioon. Sinä uskot niin kuin 
Jumala uskoo ja näet niin kuin Jumala näkee, koska sinä olet Hä-
nessä ja Hän on sinussa. Sinä puhut välittömästi, toimit nopeasti, 
palvelet viivyttelemättä Pyhän Hengen inspiraation mukaan, 
koska demonien hidastus ja vastustus on poissa. 
 
Joh. 1:14: Ja Jumalan suunnitelma / ilmoitus / aivoitus (logos) tuli lihaksi ja 
asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkal-
taista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa 
ja totuutta. 
 
Syväkiintymyssuhteessa sinä sulaudut Jeesukseen ja Hänen 
suunnitelmaansa. Jeesuksen suunnitelma toteutuu sinussa ja 
tyydyttää sinut, koska tämän Isä on asettanut sinun henkeesi. 
Sinä tulet osalliseksi Jeesuksen koko pelastustyöstä omassa elä-
mässäsi. Parantava voitelu lepää henkesi, sielusi, ruumiisi ja koko 
elämäsi yllä muiden siunaukseksi. Pyhän Hengen voitelun hohde 
peittää sinut (episkiazo) ja sinä tulet olemaan Jeesuksen todis-
taja kaikkialla missä liikut ja vaikutat ihmisiin. 
 
Mark. 16:15-18; Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saar-
natkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo (jatkuvasti) ja on upo-
tettu, se tulee olemaan pelastettu; mutta joka on uskomatta (jatkuvasti), se 
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tulee olemaan tuomittu (jatkuvasti). Ja nämä merkit tulevat täydellisesti 
seuraamaan niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat (jatkuvasti) 
ulos riivaajia, puhuvat (jatkuvasti) uusilla kielillä, nostavat (jatkuvasti) käsin 
käärmeitä, ja jos he juovat (jatkuvasti) jotakin kuolettavaa, ei se heitä va-
hingoita missään olosuhteissa; he panevat (jatkuvasti) kätensä sairasten 
päälle, ja ne tulevat (jatkuvasti) parhaalla tavalla vastaanottamaan (tervey-
den)." 
 
Sinä et enää vain sano "Jeesuksen nimessä" vaan sinä elät Hä-
nessä, Hänen suunnitelmassaan, ilmestyksessään, uskossaan ja 
tahdossaan. Kaiken, mitä sinä teet, sinä teet samaistuneena Jee-
sukseen. Sinä elät ja palvelet tiedostamattasi Jeesukseen sulau-

tuneena ja Hänen auktoriteetis-
saan. Sinun sisäinen ihmisesi 
kuulee, vastaanottaa ja yhtyy 
ilolla Jumalan lakiin. Kun julistat 
sen mukaan Jeesus vapauttaa / 
lähettää Pyhän Hengen / enkelit 
toimimaan näkyvässä maail-
massa toteuttamaan sinun julis-
tuksesi. 
 
Pyhän Hengen voitelussa sinulla 
on täydellinen ilmestystieto, vii-
saus, varmuus ja auktoriteetti 

julistaa näkyväksi kaikkea sitä, 
minkä Pyhä Henki ilmaisee Jumalan valtaistuimelta. Olet kytkey-
tynyt Jumalan Isän sydämen rakkauteen, Hänen suunnitel-
maansa ja uskoonsa.  
 
Olet Jumalan valtaistuimen auktoriteetissa Jeesuksen ja Isän us-
kon voimassa. Et näe enää omaa vajavuuttasi, virheitäsi tai on-
gelmiasi, koska ne ovat Jeesuksen veren alla. Tietoisuus vajavuu-
tesi keskellä ilmestyvästä kirkkaudesta mykistää sinut. Kuinka 
suuri Hänen rakkautensa ja voimansa onkaan Hänen pyhissään. 
 

Pyhän Hengen voitelussa 
auktoriteettisi on täydelli-
nen ja yliluonnollinen. Voi-
telussa sinä omistat ehyen 
luottamuksen omaan ase-
maasi Jumalan poikana 
sekä vanhurskauteesi Jee-
suksen veren kautta.  Pyhän 
Hengen tulessa sinulla on 
täydellinen ilmestys ja var-
muus käskyvallastasi pi-
meyden voimia ja niiden 
vaikutuksia vastaan. 
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Kun oma sydämesi on eheytynyt, sinä pystyt kohtaamaan särky-
neitä sydämiä Isänä äärettömällä splankizomai-rakkaudella. Isän 
rakkaus sinussa murtaa sydämen linnoituksia ja ihmiset vapau-
tuvat ja ottavat vastaa parantumisia. Pyhän Hengen voitelussa 
sinä voit asettaa oman uskosi palveltavien hyväksi ja ihmiset pys-
tyvät vastaanottamaan lisää Jeesuksen kosketusta. 
 
Pyhän Hengen voitelussa sinä pystyt julistamaan Jumalan valta-
kunnan suurta ilosanomaa Isän rakkauden, ilmestyksen hengen 

ja Jumalan uskon voimassa. Sinä 
saat ihmisten sydämet käänty-
mään Jumalan puoleen ja uskon 
nousemaan parantumisten vas-
taanottamiseksi. 
 
Pyhän Hengen voitelussa sinä 
johdat parantumista etsivät sie-
lut vapautumisen ja sisäisen pa-
rantumisen prosessiin. Sinä ope-
tat heille Isän rakkauden, joka 
eheyttää särjetyt sydämet. Sinä 
opetat tunnistamaan demoni-
saatiota, traumoja ja kirouksia. 
Sinä varustat vapautta etsivät 
tuomitsemaan ja irtisanomaan 

pimeyden voimat ja niiden rakennelmat sieluissaan. Sinä opetat 
heille Pyhän Hengen voimaan sulautumista, hengen nousemista 
hallitsemaan ja uuden luomuksen elämän toteuttamista.  
 
Sinä opetat heille, kuinka he voivat vastaanottaa fyysisiä paran-
tumisia erilaisissa Pyhän Hengen kosketuksissa. Sinä opetat pa-
rantumista etsivät lisääntyvään Pyhällä Hengellä täyttymiseen. 
Sinä opetat rakkaussuhteen toteuttamista ja orvon minuuden 
hylkäämistä, koska Isän rakkaus on jo vuodatettu Pyhän Hengen 
kautta heihin. Sinä johdat parantumista / vapautumista etsivät 

Pyhän Hengen voitelussa si-
nusta ilmenee täydellinen 
auktoriteetti ja torjunta 
kaikkea pimeyttä, sairauk-
sia ja demonisaatiota vas-
taan. Sinun kuulijoittesi 
henki nousee, he "tulevat 
tuntemaan totuuden ja to-
tuus tekee heidät vapaiksi". 
Sinä johdat parantumista 
etsivät tuomitsemaan ja 
hylkäämään elämässään 
vaikuttavan pimeyden ja 
vastaanottamaan Jeesuk-
sen kirkkautta ja paranta-
vaa voimaa.  
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jatkuvaan ja syvenevään mielen uudistukseen ja Pyhän Hengen 
tulessa upottamiseen.  
 
Sinä opetat heille uuden luomuksen elämäntavat, johdat puhtai-
siin uskon yhteyksiin, parantumisen / parantamisen elämänta-
paan Pyhän Hengen voimassa ja vanhurskaudessa. Monet ihmi-
set tulevat nousemaan ja jatkamaan Jeesuksen palvelutyötä Py-
hän Hengen voitelussa! 
 
Jes. 61:3-4: …ja heidän nimensä on oleva "vanhurskauden tammet", "Her-
ran istutus", hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Ja he rakentavat jälleen iki-
vanhat rauniot, kohottavat ennalleen esi-isien autiot paikat; ja he uudista-
vat rauniokaupungit, jotka ovat olleet autiot polvesta polveen.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
26. Parantumista etsivän kohtaaminen 
 
Sairaan kohtaamisessa sinun tulee ensin kohdata hänet ihmisenä 
ja ottaa hänet sydämellesi. Sinä asetut ihmisenä hänen rinnal-
leen etkä yritä olla uskonnollinen kummajainen. Sielusi ja fyysi-
sen olemuksesi kautta sinä osoitat inhimillistä välittämistä, inhi-
millistä rakkautta, huolenpitoa ja myötätuntoa. Mutta henkesi ja 
uskosi voiman kautta sinusta tulee ilmi Jeesuksen muoto ja voi-
telu. Jumalan rakkaudessa, ilmestystiedossa ja Jumalan uskossa 
sinä välität Jeesuksen parantavaa ja vapauttavaa voimaa. 
 
Parantumista etsivän tarvitsee saada luottamus sinuun. Silloin 
hän voi ottaa vastaan varsinaista Pyhän Hengen parantavaa kos-
ketusta. Nouse hengen voimassa sielun tunteista Jumalan Isän 
splankizomai-rakkauden tunteisiin Jumalan uskossa. Näin sinä 
kytkeydyt itse ja kytket palveltavasi Pyhän Hengen parantavaan 
kosketukseen.  
 
Uuden liiton parantamisen palvelutyö on koko ihmisen johtami-
nen Jeesuksen kirkkauden yhteyteen. Jeesus parantaa ja uudistaa 
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pelastetun sisäisen ihmisen Jumalan uskon hallitsemaan tilaan. 
Silloin pelastettu kykenee vastaanottamaan Jeesuksen paranta-

vaa voimaa fyysiseen ruumii-
seensa. Keskity siis Jeesuksen 
muotoon muuttumiseen Pyhän 
Hengen tulessa upottamisen 
kautta. Pyhän Hengen ilmestys-
tieto johtaa sinua tässä proses-
sissa täydellisesti ja nopeasti 
kaikkeen parantumiseen. 
 
Opeta parantumista etsivä kuu-
lemaan itse Pyhää Henkeä ja toi-
mimaan Hänen inspiraationsa 
mukaan. Vapauta parantumista 
etsivä sielun lukkotiloista, trau-
moista, kirouksista ja demoni-
sista sidoksista. Älä aliarvioi noi-

tuuden kirousten voimaa, sillä sen kautta tulee aina fyysisiä sai-
rauksia, onnettomuuksia, epäuskoa ja kuolemaa. 
 
Kun olet palvelemassa, tutki itseäsi ja anna Pyhän Hengen johtaa 
sinut oikeaan toimintatapaan. Pyhän Hengen johdatuksessa sinä 
osaat jakaa ihmiselle sen, mikä johtaa häntä eteenpäin parantu-
misessa: 
 

• Etsi Isän rakkauden inspiraatio ja anna Pyhän Hengen voi-
telun johtaa sinua. Et tiedä etukäteen, minkä ilmestystie-
don ja ratkaisun Jeesus siinä hetkessä antaa. 
 

• Vahvista parantumista etsivän halua ja uskoa parantumi-
seen. Osoita Jeesuksen täydellinen pelastus ja Pyhän 
Hengen voima. 

 

Johda parantumista etsivä 
Pyhän Hengen tulessa upot-
tamiseen. Silloin viha ja 
muu demonisaatio poistu-
vat ja hän tulee tuntemaan 
Jumalan Isän rakkauden. 
Auta oikeaan ymmärryk-
seen koskien Jumalaa Isää, 
Jeesusta ja Pyhää Henkeä. 
Julista ja opeta täydellistä 
pelastusta Jeesuksen vas-
taanottamisen kautta. Etsi 
parantumista etsivän 
kanssa yhdessä Jeesuksen 
suunnitelma parantumisen 
toteutumiseksi. 
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• Katso ihmistä ja tilannetta Jeesuksen valtaistuimien nä-
köalan mukaan. Etsi Jeesuksen ilmestystietoa, Hänen nä-
kökulmaansa ja suunnitelmaansa siihen hetkeen. 

 
• Hylkää sielulliset vaikutteet, luonnolliset olosuhteet ja 

pyrkimykset. Nouse Jeesuksen kanssa hallitsemaan Hä-
nen valtaistuimeltaan.  
 

• Julista särkyneelle sydämelle eheytystä, karkota demonit 
ja kiroukset, julista sielun ja ruumiin terveys Pyhän Hen-
gen inspiraation mukaan. 

 
• Anna Pyhän Hengen vaikuttaa sinussa ja palveltavassasi 

yhteistä ilmestystä siitä, kuinka Jeesus haluaa toimia. 
 

• Etsi rakkauden sopusointua ja herkkää yhteistä sopimista 
koskien kaikkia sielun ja elämän kysymyksiä.  

 
• Anna kunnia Jeesukselle ja kunnioita palveltavaasi. Julista 

ratkaisut voimaan näkyvässä maailmassa Jeesuksen ni-
messä. 
 

• Kiitä, ylistä ja palvo Herraa! Opeta palveltavasi kiitollisuu-
den ja Pyhän Hengen johtamaan elämäntapaan. 

 
Julista parantumista etsivälle Isän rakkautta ja Jeesuksen täyttä 
pelastusta Hänen yhteyteensä. Opeta, että Jeesuksen ja Isän yh-
teydessä kaikki sielun traumat, demonisaatio ja ruumiin sairau-
det paranevat. Opeta Pyhän Hengen tulessa upottaminen ja jat-
kuva Pyhän Hengen vastaanottaminen. 
 
Pyhän Hengen pilvi valtaa sinut ja palveltavasi. Jeesus antaa lisää 
ilmestystä sisäisen ihmisen vahvistamiseksi vastaanottamaan 
parantumista. Sinä saat inspiraation ja voiman käskeä sairaudet 
ulos ja julistaa terveys tilalle Jeesuksen nimessä. 
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Opeta Jeesuksen kaikkivaltiutta ja täydellistä kykyä kohdata ja 
koskettaa ihmisten kaikkia elämän alueita. Opeta Pyhässä Hen-
gessä upottamisen ja Jeesuksen auktoriteettiin sulautumisen 

merkitystä. Johda parantumista 
etsivä uuteen ja kirkkaaseen 
suhteeseen Jeesuksen kanssa. 
Vuodata rajatonta Isän sydämen 
rakkautta jokaista ihmistä koh-
taan, jota palvelet.  
 
Pyhän Hengen voitelu lisääntyy, 
kun sinä keskityt Jeesuksen il-
mestymiseen. Sinä tulet yhä va-
kuuttuneemmaksi ja tietoisem-
maksi Isän valtavasta rakkau-
desta, joka inspiroi sinun elämän 

voimasi, ilmestystietosi ja uskosi. Et voi olla sulautumatta, sa-
maistumatta ja antautumatta Hänen rakkauteensa. Jeesuksesta 
virtaava yliluonnollinen rakkaus sitoo sinut Hänen yhteyteensä. 
Silloin sinä saat yliluonnollista kykyä välittää parantumista etsi-
välle Isän rakkauden hallitsemaa elämää ja Pyhän Hengen voite-
lua. Tämä vakuuttaa Hänet Isän rakkaudesta ja hän ottaa vastaan 
parantumisen.  
 
Parantamisen tilanteessa on tärkeää pysyä Pyhän Hengen vir-
rassa ja ilmestyksen hengessä. Sinä tarvitset viisautta ja rakkau-
den auktoriteettia ohjata tilannetta, jotta Pyhän Hengen pilvi py-
syy sinun ja palveltavan yllä. Kun sisintä kuormittava traumaatti-
suus ja ahdistus on purettu, palveltavasi pystyy antautumaan 
Jeesukselle ja Pyhän Hengen tulen kosketukseen. Hyvin nopeasti 
häneen virtaa yliluonnollinen parantava, vapauttava ja uutta 
luova voitelu, koska hän on tullut vakuutetuksi Isän rakkauden 
todellisuudesta ja vastaanottaa itselleen parantumisen. 
 

Kun sinä huolehdit Isän rak-
kaudesta, ilmestystiedon 
omistamisesta ja Jumalan 
uskosta sekä pimeyden tuo-
mitsemisesta, Pyhä Henki 
huolehtii Jumalan voiman il-
mestymisestä. Isän rakkaus 
nostaa sinut alkeisvoimien 
yläpuolelle ja Pyhän Hengen 
voitelu laskeutuu yllesi ja 
parantamisten lahjat alka-
vat virrata henkeesi ja sitten 
uskosi kautta sairaalle.  
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Room. 8:38-36: Sillä minut on vakuutettu / taivuteltu (peito) olemaan 
varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset 
eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi 
meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, mei-
dän Herrassamme. 
 
Tässä on merkittävä kreikan kielen sana "peito", joka tarkoittaa 
"suostutella", "taivutella", "saada vakuuttuneeksi". Paavali sa-
noo, että hänet on taivuteltu vakuuttuneeksi siitä, ettei mikään 
voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta.  
 
Jeesuksen suorat ilmestymiset, Pyhän Hengen jatkuva kosketuk-
sen ja Jeesuksen anteeksiantamuksen jatkuva kokeminen va-
kuutti Paavalin Jumalan rakkauden täydellisyydestä ja rakkauden 
yhteyden pysyvyydestä. Vakuuta sinäkin kaikella Isän rakkau-
della, Pyhän Hengen viisaudella ja Jumalan uskolla parantumista 
etsivä Jumalan rakkauden täydellisestä muuttumattomuudesta 
ja yhteydestä. 
 
Palvelutilanteessa on tarpeen erottaa inhimillinen ja sielullinen 
rakkaus Jumalan rakkaudesta, joka ilmestyy Pyhän Hengen voi-

man vaikutuksessa. Jumalan rak-
kaus ei ole ensisijaisesti tunne-
tila, vaan hengen voiman koke-
mista. Se vaikuttaa kyllä sitten 
myös tunteisiin omalla taval-
laan. 
 
Sinun tulee antautua tähän ja 
uskoa itsellesi tämä ikuinen siu-
naus, niin silloin se tulee sinulle 
todeksi. Jumalan rakkaus ja Jee-

suksen kaikkivaltias pelastustyö ylittävät kaikki rajat, ongelmat ja 
erottavat väliseinät. Jeesuksen vastaanottamisen kautta Isä vuo-
dattaa rakkauttaan sinuun jatkuvasti ja lisääntyvästi. Julista Ju-
malan Isän rakkauden kaikkivaltiutta jokaiselle, jolle voit julistaa. 

Pyhä Henki vuodattaa aina 
Isän rakkautta. Ellei ole rak-
kautta, ei ole Pyhän Hengen 
kosketusta. Jos on Pyhän 
Hengen kosketus, siinä on 
rakkaus. Saat elää jatku-
vasti Isän rakkauden pilven 
alla, koska Isän rakkaus on 
määrännyt Pyhän Hengen 
olemaan kanssasi.  
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Isän rakkaus ei ole vain hengen virvoitus, vaan se ilmenee paran-
tavana, vapauttavana ja uutta luovana voimana ja katoamatto-
mana Jumalan elämänä kaikilla elämäsi alueilla. Sinun osuutesi 
on vain uskoa, luottaa ja antautua Hänen rakkautensa mielisuo-
sioon. 
 
Sinä olet jo saanut ratkaisevan, ylivoimaisen voiton liittymällä 
Jeesukseen. Sinun ei tarvitse enää yrittää voittaa, vaan sinä saat 
uskossa omistaa itsellesi kaikki Jeesuksen voiton hedelmät, saa-
liin ja perinnön. Ainoa taistelusi on saada mielesi ajatukset yh-
densuuntaisiksi tämän totuuden kanssa. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
27. Vakuuta Jumalan rakkaudesta ja hyvyydestä 
 
Parantumisen suurin yksittäinen este on väärä kuva Jumalasta. 
Siitä johtuu kääntyminen pois Hänestä, epäusko ja väärä pelko 
tuomiosta jne. Tässä maailmassa pimeyden voimat tekevät kaik-
kensa vääristääkseen ihmisten kuvaa rakastavasta Jumalasta 
Isästä. Orpouden traumassa elävä uskonnollisuus ruokkii edel-
leen väärää kuvaa Jumalasta ja vangitsee pelastettujenkin sieluja 
syyllisyyteen ja pelkoon. 
 
Jumala Isä on jo ilmaissut täydellisen rakkautensa Jeesuksessa. 
Hän on tehnyt kaikkensa, että jokainen Hänen Poikaansa Jeesuk-
seen uskova pääsisi Hänen yhteyteensä ja vastaanottaisi täyden 
vapautumisen, puhdistumisen, parantumisen ja uuden elämän 
Häneltä. Jeesus toi ilmi Jumalan Isän todellisen kuvan ja olemuk-
sen. Omista nyt seuraava Jeesuksen totuus ja anna sen hallita 
ajatusmaailmaasi. Opeta tätä kaikille, jotka haluavat kuulla to-
tuuden: 
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Joh. 5:24: 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.  
 
Meidän täytyy hyljätä vanhan liiton hämärä ja vääristynyt kuva 
Jumalasta, jonka ihmiset omaksuivat synnin ja kuoleman lain 
alaisessa pimeydessä. Nyt meillä on lunastus ja uusi liitto Jeesuk-
sen veren ja Pyhän Hengen tulen kautta. Monet uskovatkin luu-
levat, että Jumalassa on jotain vihaa heitä kohtaan. He luulevat, 
että heitä odottaa viimeinen tuomio, jossa voi käydä huonosti. 
He eivät osaa uskoa vapauttavaan tuomioon Jeesuksessa.  
 
Väärä kuva Jumalasta perustuu huonoon kirjoitusten ymmärtä-
miseen. Hämmästyttävää on, että vaikka juutalaisuudessa elävät 
eivät hyväksy tai tunne Jeesuksen pelastustyötä, heillä on kuiten-
kin periaatteessa myönteinen kuva Jumalasta. Juutalaiset rabbit 
näkevät jo vanhan liiton kirjoituksissa Jumalan pelastajana. Tämä 
ei kuitenkaan merkitse uudestisyntymistä ja Jumalan Isän yhtey-
teen pääsemistä Pyhässä Hengessä. 
 
1. Joh. 1:1-5: Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin sil-
min nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme: elä-
män Sanasta - ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme 
siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja il-
mestyi meille - minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julis-
tamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme; ja meillä on yhteys 
Isän ja hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kanssa. Ja tämän me kirjoi-
tamme, että meidän ilomme olisi täydellinen. Ja tämä on se sanoma, jonka 
olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on val-
keus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä.  
 
Vahvista oma uskosi ja tietoisuutesi Jumalan täydelliseen rak-
kauteen, pelastavaan armoon ja mielisuosioon. Mitä enemmän 
sinä täytyt Pyhällä Hengellä, sitä suurempana sinä näet Jumalan 
rakkauden. Sinä voit täyttyä Pyhällä Hengellä ja tulella ylitse vuo-
tavasti. Silloin sinulla on Hänen rakkautensa yltäkylläisyyden 
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voima ja voi vakuuttaa ympärilläsi olevat ihmiset Jeesuksen val-
taherruudesta demonisaation ja sairauksien ylitse. 
 
Ps. 103:1-6: Siunaa Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä minussa on, hänen 
pyhää nimeänsä. Siunaa Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää 
hän on sinulle tehnyt, hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja paran-
taa kaikki sinun sairautesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruu-
naa sinut armolla ja laupeudella, joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyy-
dellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Herra tekee van-
hurskauden ja hankkii oikeuden kaikille sorretuille.  
 
Vakuuta ihmiset ympärilläsi Jumalan hyvyydestä ja Jeesuksen 
pelastustyön täydellisestä lahjasta. Vapauta kaikki uskovat ystä-
väsi suorituskristillisyydestä opettamalla heille rakkaussuhtee-
seen ja Pyhän Hengen yhteyteen perustuva uskon elämä. Opeta 
heitä ymmärtämään Jumalan usko ja omistamaan uskon kautta 
Jumalan rauha sekä muut Jeesuksen pelastustyön siunaukset. 
Pyhä Henki tulee todistamaan tämän totuuden, että Jumala on 
äärimmäisen hyvä.  
 
Johda ihmisiä Pyhän Hengen lisääntyvään vastaanottamiseen ja 
sisäisen parantumisen prosessiin, koska vasta sen kautta ilmes-
tyy oikea kuva Isästä ja syntyy oikea suhde Häneen syväkiinty-
myksessä. Kaikki mikä Isästä tulee, on Hänen rakkautensa lahjaa. 
Toisaalta se on niin yliluonnollista, ettei kannata yrittääkään an-
saita sitä. Isä on äärimmäisen rikas ja antelias. Hän iloitsee siitä, 
että Hän saa antaa meille täydellisiä ja hyviä lahjoja meidän ilok-
semme. Isän rakkaudesta tulee kaikki elämä, terveys, parantu-
minen, vapautuminen pimeydestä, uusi luomistyö, elämän täyt-
tymys, elämän täydellinen rauha, siunaus, menestys ja tyydytys 
jne. 
 
Äärimmäinen Jumalan hyvyyden osoitus on Hänen ”splanki-
zomai” rakkautensa. Tämän rakkauden Pyhä Henki haluaa jakaa 
kaikille pelastetuille, jotta voimme palvella syvissä sydämen sär-
kymisen traumoissa. ”Splankizomai” rakkaudessa Pyhä Henki 
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peittää sinun sielusi ja ruumiisi Isän rakkauden äärettömään hy-
vyyteen ja parantavaan kosketukseen. Siinä kosketuksessa ta-
pahtuu syvimmät särkyneen sydämen eheytymiset ja muut voi-
mateot. 
 
Äärimmäisessä rakkauden myötätunnon kokemisessa sinä koet 
Jeesuksen läsnäolon niin ylitsevuotavana, ettet pysty pidättele-

mään itseäsi, vaan rakkauden 
tunteesi virtaavat esteettömästi 
lähimmäiseesi, jota olet palvele-
massa. Tässä kohtaamisessa 
henkesi kurottautuu Isän sydä-
melle ja omistaa ratkaisut Juma-
lan uskon voimassa. 
 
Koska mikään ei voi erottaa si-
nua Isän rakkaudesta, mikään ei 
voi myöskään riistää sinun us-
kosi oikeutustasi Hänen paran-
tavaan voiteluunsa. Hänen rak-

kautensa on sinun uskosi ja parantamisen voitelun perustus. Si-
nun henkesi ei koskaan luovu Jumalan uskosta vaan sinun hen-
kesi ja sielusi kiinnittyvät, tarttuvat ja sulautuvat Isän ja Jeesuk-
sen rakkauden kaikkivaltiuteen yhä lisää. 
 

• Kukaan ei voi erottaa sinua täydellisen parantumisen lu-
pauksista ja niiden toteutumisista, koska ne ovat Isän rak-
kaudessa.  

 
• Kukaan ei voi erottaa sinua yliluonnollisesta voitelusta, 

koska Isän rakkaus on määrännyt sen sinulle Jeesuksessa.  
 

• Kukaan ei voi erottaa sinua elämäsi täyttymyksestä, 
koska Isän rakkaus etsii täyttymystään myös sinussa. 

 

Isän rakkauden myötätun-
nossa sinä välität palvelta-
vallesi Isän sydämen läm-
pöä, mielisuosiota, huolen-
pitoa, ihanuutta, täydellistä 
anteeksiantamusta ja hy-
väksyntää. Haavoittunut ja 
kovettunut sydän sulaa het-
kessä ja paranee. Parantu-
mista etsivä saa täydellisen 
luottamuksen Jeesukseen ja 
ottaa vastaan parantumi-
sen välittömästi. 
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Pyhän Hengen johtamassa rakkaussuhteessa Jumala Isä avaa si-
nulle uuden elämänympäristön ja uudet lainalaisuudet. Hän ko-
hottaa sinut rakkautensa hallitsemaan vuorovaikutukseen, jossa 
vastaukset tulevat Isän hyvyyden, anteliaisuuden, rikkauden, 
rakkaussuhteen ja sydämen kaipausten perusteella eivätkä 
pyyntöjen ja ongelmien perusteella.  
 
Isän rakkaus ja hyvyys on sinun tietoasi ja ymmärrystäsi korke-
ampi. Hänen rakkautensa saa tyydytyksen, kun Hän saa siunata 
sinua yli sinun odotustesi, kaipaustesi tai käsittämisesi! 
 
Room. 8:37: Mutta näissä kaikissa me olemme enemmän kuin voittajia (hu-
pernikao = saada ratkaiseva, ylivoimainen voitto) hänen kauttansa, joka 
meitä on rakastanut. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
28. Opeta vastaanottamaan nyt hetkessä 
 
Jumalan valtaherruus on vain nyt hetkessä. Taivaassa ei ole aikaa 
eikä kelloja. Siellä on jatkuva nyt hetken todellisuus, jossa Jeesus 
hallitsee ja ilmestyy pelastetuille lisää. Hylkää kaikki luonnollinen 
aikatauluajattelu. Henkesi elää taivaallisessa todellisuudessa ja 
pystyy omistamaan nyt hetkessä kaiken, mitä Jeesus tahtoo vai-
kuttaa ja mitä voit uskoa omistavasi. 
 
Mark. 11:24: Sen tähden minä sanon teille: kaikki, mitä kaipaatte, kun te 
etsien yhteyttä Jumalaan ja palvoen anotte, uskokaa vastaanottaneenne, 
niin se on teille oleva. 
 
Pyhän Hengen läsnäolossa sinä olet suoraan Kaikkivaltiaan Juma-
lan kanssa tekemisissä. Kaikki, mitä Pyhä Henki näyttää sinulle, 
on sinun omistettavissasi siinä hetkessä. Etsi Pyhän Hengen läs-
näolo ja yhteys Jeesukseen. Pyhä Henki tulee johtamaan sinun 
anomistasi ja palvontaasi ja antaa sinulle todistuksen, mitä sinun 
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tulee anoa. Henkesi saa voiman omistaa se Jumalan uskossa. Sit-
ten sinä julistat sen näkyväksi tässä maailmassa.  
 
Opeta sielusi anomaan Pyhän Hengen inspiraation mukaan ja 
omistamaan siinä hetkessä. Tiedosta, että olet tekemisissä yli-

luonnollisen Jumalan kanssa. Hä-
nessä ei ole mitään inhimillistä. 
Hän on kokonaan yliluonnolli-
nen, kaikkivaltias ja täydellinen 
armossa ja rakkaudessa.  
 
Jumalan valtakunnan elämää ja 
ilmestymistä hallitsee seuraava 
yliluonnollinen periaate: ”Kaikki 
entinen on mennyt ja uusi on 
tullut sijaan.” Jeesus on lunasta-
nut ja lunastaa sinut jatkuvasti 

kaikesta, mikä on mennyt. Vain si-
nun katkeruutesi voi sitoa sinut menneisyyteen. Jumala ei näe 
menneisyyttäsi, koska se on Jeesuksen veren alla.  
 
Sielunvihollisen voimakkaimmat aseet liittyvät pelastettujen 
menneisyyteen. Koska sielu tallentaa asioita, sielunvihollinen 
pystyy muistuttamaan ja yrittämään sitoa menneisyyden epäon-
nistumisiin pelastettuja. Ole täysin vakuuttunut siitä, ettei Ju-
mala muista sinun menneisyyttäsi. Sinun on turha yrittää herät-
tää keskustelua siitä Jeesuksen tai Isän kanssa. Jeesus sanoo si-
nulle vain: ”Usko kaikki entinen anteeksiannetuksi, pois siirre-
tyksi ja ole vapaa!” Tämä on ihmeellistä Jumalan pelastavaa hy-
vyyttä ja kaikkivaltiasta voimaa. 
 
Opeta parantumista etsivä tunnistamaan Pyhän Hengen voitelu 
nyt hetkessä ja ojentautumaan sen mukaan. Puhu nyt hetken sa-
noja, todellisuutta, parantavaa kosketusta. Vahvista palvelta-
vaasi ajattelemaan nyt hetken todellisuutta Jeesuksessa, jossa 

Jumalan edessä sinun ei tar-
vitse odottaa vastausta. 
Sinä virität henkesi ja sielusi 
kuulemaan ja vastaanotta-
maan heti. Jumalalla ei ole 
toimitusaikoja paitsi sellai-
sissa asioissa, joissa palape-
lin palaset täytyy asettaa oi-
keaan paikkaansa oikeaan 
aikaan. Silloinkin sinä saat 
Pyhän Hengen todistuksen 
välittömästä vastauksesta.  
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”Jeesuksen haavojen kautta hän on jo parannettu”. Auta häntä 
vapautumaan ratkaisun odottamisesta tulevaisuudessa ja tun-
nistamaan sen sijaan Pyhän Hengen todistus siitä, että Isä on 
kuullut tämän anomuksen ja vastaus tulee ilmi näkyvään maail-
maan oikeaan aikaan.  
 
Opeta häntä luottamaan siihen, että hän on jo parannettu Jee-
suksen haavojen kautta. Hänen tarvitsee vain päästä Pyhän Hen-
gen kosketukseen ja Jumalan uskoon vastaanottaakseen sen, 

mikä hänellä jo on Jeesuksessa. 
Opeta rakkaussuhdetta Jeesuk-
sen kanssa. Opeta vastaanotta-
maan Pyhää Henkeä rauhasta 
käsin. Rohkaise lepäämään Hä-
nen läsnäolossa ja tuntemaan 
Jeesuksen rakkautta ja paranta-
vaa kosketusta. Siinä Jeesuksen 
parantava voima koskettaa 
häntä ja hän on oleva paran-
nettu. 
 
Vapauta parantumista etsivä us-
konnollisen täydellisyyden ta-

voittelemisesta. Johda hänet Isän rakkauden ja pelastavan ar-
mon syvään tuntemiseen ja ymmärtämään Jeesuksen täysi pe-
lastus. Opeta häntä lepäämään rauhassa ja kiitollisuudessa Py-
hän Hengen läsnäolossa. Silloin hän oppii suhdekeskeisen elä-
män Jeesuksen kanssa ja sulautuu yhä enemmän henkensä ja 
sielunsa kautta Jumalan uskoon. Sen kautta hän nousee hallitse-
maan henkensä kautta ja tulee kykeneväksi kuolettamaan li-
hansa ja voittamaan elämänsä stressin ja ahdistuksen. 
 
Ylistys ja palvonta tuovat Jumalan läsnäolon sinun sisimpääsi ja 
yllesi sekä palvelutilanteeseen. Sinä ja palveltavasi tulette koke-

Keskeneräisyytemme ei si-
nänsä ole esteenä voimate-
kojen ilmestymiselle, koska 
kaikki tapahtuu Jeesuksen 
uskon ja anteeksiantamuk-
sen sisällä. Jeesuksen voi-
mateot eivät perustu mei-
dän kykyymme, vaan Hänen 
voimaansa ja kykyynsä. 
Pyhä Henki auttaa meidän 
heikkouttamme ja rukoilee 
sanomattomin huokauksin 
Isän edessä meidän puoles-
tamme. 
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maan yhä selvemmin Jeesuksen todellisuuden nyt hetkessä. Kii-
tos, ylistys ja palvonta ovat ehdottomasti tärkeimpiä avaimia pa-
rantumiseen ja myös terveenä pysymiseen. Opeta tätä, kun pal-
velet ihmisiä. 
 
Ylistyksessä ja palvonnassa Jeesus vahvistaa sinun henkeäsi, an-
taa lisää ilmestyksen voimaa ja Jumalan uskoa. Pyhä Henki las-
keutuu ja tuo Jeesuksen yhä lähemmäksi sinua. Pyhä Henki täyt-
tää sinua, uskosi nousee, henkesi vahvistuu ja sinä saat omistaa 
parantumisia nyt hetkessä. Ylistyksessä ja palvonnassa sinä saa-
tat parantua huomaamattasi, koska olet antautunut Jeesuksen 
läsnäoloon ja kosketukseen. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
29. Uskottavuuteesi Jumalan palvelijana 
 
Sinun uskottavuutesi Jumalan palvelijana perustuu 
 

• oman elämäsi hallintaan ja järjestäytyneisyyteen, 
• oman elämäsi hedelmään ja vanhurskauteen, 
• omaan käyttäytymiseesi ja kielenkäyttöösi 
• sinun kykyysi kohdata ihmisiä rakkaudella, 
• Jeesukselle antautumisen ilmenemiseen, 
• Pyhän Hengen voiteluun antautumiseen sekä 
• Jumalan voiman vaikutuksiin elämäsi kautta. 

 
Jeesus sanoi William Branhamille: ”Jos sinä saat ihmiset usko-
maan, että sinä olet Minun palvelijani, Minä voin käyttää sinua!” 
Tämä on radikaali tosiasia. Pyhän Hengen voitelu sinänsä ei va-
kuuta ihmisiä, jotka ajattelevat luonnollisesti. He haluavat nähdä 
sinussa arvokkuutta, auktoriteettia, inhimillistä kunnioituksen ja 
uskottavuuden näyttöä. Kaikki tämä on Pyhän Hengen voitelussa 
itsestään selvää. 
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Jotta sinä voisit olla uskottava Jumalan palvelija, sinun täytyy 
päästä eroon luonteesi ja elämäsi erikoisuuksista. Sinussa ei tule 
olla mitään sellaista, joka vetäisi väärällä tavalla ihmisten huo-
mion sinuun itseesi.  
 
Matt. 11:29-30: Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä 
minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. 
Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä." 
 
Jeesuksen palvelutyö Voideltuna nostaa esiin henkilökohtaisen 
kohtaamisen merkityksen ja voiman. Jeesuksen ja apostolien 
suurimmat ihmeet tapahtuivat henkilökohtaisen kohtaamisen 
kautta. Jeesus kasvatti ja varusti opetuslapset nimenomaan hen-
kilökohtaisen kohtaamisen kautta. Jeesuksella oli myös massa-
kokouksia, mutta apostoliseen voiteluun varustaminen tapahtui 
pienessä ryhmässä, jolla oli jatkuva ihmisyyden ja kasvatuksen 
yhteys Jeesukseen. 

 
2. Tim. 2:24-26: Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee 
olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään; hänen 
tulee sävyisästi ojentaa vastustelijoita; ehkäpä Jumala antaa heille mielen-
muutoksen, niin että tulevat tuntemaan totuuden ja selviävät vihollisen 
pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään. 
 
Room. 14:20-21: Älä ruuan tähden turmele Jumalan työtä. Kaikki tosin on 
puhdasta, mutta sille ihmiselle, joka syö tuntoansa loukaten, se on pahaa. 
Hyvä on olla lihaa syömättä ja viiniä juomatta ja karttaa sitä, mistä veljesi 
loukkaantuu tai joutuu lankeemukseen tai heikoksi tulee.  
 
Nämä periaatteet pätevät sinunkin palvelutyöhösi. Sinä et ole ai-
noastaan Kristuksen äänetön ja huomaamaton kirje, vaan sinä 
olet Pyhän Hengen asumus, josta ”elävä vesi” virtaa ihmisiin, 
joita palvelet. Sinun henkilökohtainen vaikutuksesi tulee ole-
maan ratkaisevaa monille heidän uskonsa kasvuvaiheissa. Hylkää 
kokouskristillisyys ja etäältä palveleminen. Anna Pyhän Hengen 
opettaa sinut kohtaamaan ihmisiä rohkeasti, rakkaudella, us-
kolla ja Pyhän Hengen voimalla. 
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Anna Pyhän Hengen parantaa sinun sielusi kaikesta traumaatti-
suudesta ja muusta kuormituksesta ihmisten takia. Avaa elä-
mäsi, sydämesi, tunteesi, ajatuksesi, uskosi ihmisille, jotta he voi-
vat nähdä sinussa Jeesuksen esikuvaa. Tavoittele pyhityksen ja 
antautumisen elämän tapaa, että sinua kunnioitettaisiin Jumalan 
palvelijana ja sinun voiteluusi uskottaisiin. 
 
Seuraavassa on muutama tilanne kirjoituksissa, jossa henkilö-
kohtainen kohtaaminen oli ratkaisevaa ja välttämätöntä. Jos sinä 
olet käytettävissä, Pyhä Henki voi alkaa lähettää sinuakin tällä 
tavalla kohtaamaan ihmisiä, jotka ovat tavallisia ihmisiä tai Ju-
malan valtakunnan ilmestymisen avainhenkilöitä. 
 
Ap.t. 8:14-17: Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että 
Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä 
Pietarin ja Johanneksen. Ja tultuaan sinne nämä etsivät Jumalan läsnäoloa 
ja palvoivat (proseukomai) heidän edestänsä, että he vastaanottaisivat Py-
hän Hengen; sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat 
ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä 
heidän päällensä, ja he vastaanottivat Pyhän Hengen.  
 
Ap.t. 9:17-18: Niin Ananias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat kä-
tensä hänen päälleen ja sanoi: "Veljeni Saul, Herra lähetti minut - Jeesus, 
joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit - että saisit näkösi jälleen ja tulisit täy-
tetyksi Pyhällä Hengellä." Ja heti putosivat hänen silmistään ikään kuin suo-
mukset, ja hän sai näkönsä ja nousi ja otti kasteen.  
 
Ap.t. 19:2-7: Ja hän sanoi heille: "Saitteko Pyhän Hengen silloin, kun te tu-
litte uskoon?" Niin he sanoivat hänelle: "Emme ole edes kuulleet, että Py-
hää Henkeä on olemassakaan". Ja hän sanoi: "Millä kasteella te sitten olette 
kastetut?" He vastasivat: "Johanneksen kasteella". Niin Paavali sanoi: "Jo-
hannes kastoi parannuksen kasteella, kehottaen kansaa uskomaan häneen, 
joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on, Jeesukseen". Sen kuultuaan he otti-
vat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän 
päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennus-
tivat. Heitä oli kaikkiaan noin kaksitoista miestä.  
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Apua etsivä ei luota Jumalan palvelijaan, joka todistaa jatkuvasti 
omista ongelmistaan mielistelläkseen ihmisiä ja tullakseen hei-
dän epäuskonsa tasolle. Inhimillinen säälittelyn yhteys voi raken-
tua sillä tavalla, mutta Jeesuksen kirkkaus eikä Jumalan usko 
siinä ilmesty. Apua etsivä haluaa nähdä sinussa auktoriteettia, 
kirkkautta, rakkautta, uskoa, ilmestystä ja voittajan todelli-
suutta. Demonit pelkäävät sinun auktoriteettiasi Pyhän Hengen 
tulessa. Ne eivät lähde vaikertamalla ja säälittelemällä vaan hen-
gellisellä auktoriteetilla. 

 
Kun parantumista etsivä näkee sinussa uskon auktoriteetin, hä-
nen uskonsa vahvistuu. Hän näkee sinussa uskoa, johon hän voi 

tukeutua siinä tilanteessa. Silloin 
hän uskoo sinun voiteluusi ja yh-
distää uskonsa sinun uskoosi ja 
vastaanottaa parantumisen.  
 
Jeesuksen kirkkaudessa eläes-
säsi et voi olla välinpitämätön pi-
meyttä kohtaan, vaan sinussa 
vaikuttaa Jeesuksen tuli ja Hä-
nen auktoriteettinsa pimeyttä 
vastaan. Jeesukseen liittyneenä 
sinä palvelet Jumalan uskossa ja 

Isän valtaistuimen auktoriteetissa. Tiedosta ja muista korkea 
asemasi, äläkä horju. 

 
Julista palveltavasi ylle Jeesuksen täydellistä vapauttavaa, paran-
tavaa ja uudistavaa voimaa uudestaan ja uudestaan. Sinä hallit-
set taivaallisten keskellä ja täytät elämäsi todellista tarkoitusta 
Pyhän Hengen voitelussa. Jumalan uskon kirkkaudessa sinä saa-
vutat sen palvelutyön, mitä olet etsinyt. Sinä saat suurimman 
tyydytyksen Isän rakkauden pilvessä palvelemisessa. Jeesus ja 
Isä saavat tyydytyksen siitä, että Jumalan valtakunnan suunni-
telma edistyy myös sinun kauttasi tässä maailmassa. 

Apua etsivä haluaa nähdä 
sinussa myös Pyhän Hengen 
voitelun, samalla kun hän 
näkee sinussa todellisen ih-
misen, johon hän voi sa-
maistua. Pyhän Hengen voi-
telussa sinä kytkeydyt myös 
Hänen tuleensa, joka on eh-
doton auktoriteetti, sam-
mumaton torjunta ja kulut-
tava voima kaikkea pi-
meyttä vastaan.  
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Palvelutyösi voima ei ole vain siinä, mitä sinä sanot, Vaan siinä, 
kuinka paljon Jeesus näkyy, tuntuu, kuuluu, ilmestyy sinussa ja 
sinun kauttasi – Pyhän Hengen voitelun kautta. Koko elämäsi on 
todistus Jeesuksen valtaherruudesta. Henkilökohtainen elämäsi 

on myös palvelutyösi voimaa. Sinä 
siirrät palveltavaasi omaa rak-
kauttasi, uskoasi, ilmestystäsi ja 
auktoriteettiasi voitelun kautta.  
 
Pyhän Hengen tulee johtaa ja in-
spiroida palvelutyötäsi ja sinun 
tulee osoittautua uskolliseksi. 
Jos hyväksikäytät tai petät saa-
maasi luottamusta, sinä mene-
tät sen – etkä saa sitä helposti 
takaisin. 
 
Uskonnollinen järjestelmä pe-

rustuu kokouksiin, laitoksiin, jär-
jestelmiin, toimintasuunnitelmiin ja rahan keräämiseen järjestel-
män ylläpitämiseksi. Tähän tarvitaan uhrautuvia työntekijöitä ja 
niiden motivointia. Toimintaa pitää markkinoida, verkostoja pi-
tää rakentaa. Tarvitaan hyödyllisiä ihmissuhteita, jotka avaavat 
uusia mahdollisuuksia laajentaa toimintaa. 
 
Jeesus toimi toisella tavalla. Hänellä oli syväkiintymyssuhde 
Isään ja rakkaussuhde opetuslapsiin. Jeesus oli täysin vapaa ih-
misten järjestelmistä. Hänen valtaherruutensa ei tullut tästä 
maailmasta. Jeesuksen ilmoitus Jumalan valtaherruudesta ei ol-
lut uusi voimallinen oppi vaan uusi voimallinen elämä Jumalan 
yhteydessä. 
 

Sinä olet Jeesuksen Voidel-
lun ilmestys epäuskoisille. 
Älä peitä voiteluasi, vaan 
anna Jeesuksen rakkauden, 
voiman ja suunnitelmien 
virrata sinusta. Jeesus voi 
käyttää sinua, jos sinä saat 
ihmiset uskomaan, että sinä 
olet Jumalan palvelija. Mitä 
enemmän saat palveltavasi 
luottamaan sinuun, sitä hel-
pompi sinun on palvella ja 
sitä enemmän Pyhä Henki 
voi jakaa sinun kauttasi.  
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Jumalan valtaherruuden suurta ilosanomaa ei voitu – eikä voida 
nytkään – välittää kokouskristillisyydellä. Vapautta etsivä tarvit-
see suuren ilosanoman manifestoitumisen sinussa ja sinun pal-
velutyössäsi. Siihen tarvitaan lähiyhteys, kohtaaminen, ihmisyy-
den ja Pyhän Hengen voitelun yhteen sulautuminen. Ulkokultai-
suuden ja kokouskristillisyyden harha paljastuu parkkipaikalla, 
jossa alkaa potkiminen! 

 
Jokainen ihminen tarvitsee joskus erityistä lähelle ottamista us-
kon elämänsä rakentumiseksi. On sydämen haavoittumista ja 
lukkoja, joissa tarvitaan erityistä lähelle ottamista ja pitkäaikaista 
rakkauden yhteyttä. Jeesus toteutti tätä opetuslapsille 3,5 
vuotta. Pyhän Hengen voitelu jatkoi tätä hoitoa Jeesuksen tai-
vaaseen astumisen jälkeen. 
 
Jeesuksen sanoma oli ihmisen koko elämän muuttumisesta, ei 
uudesta ideologiasta. Opetuslasten täytyi nähdä koko Jeesuksen 
elämästä 
 

• miten Jeesus ihmisenä on riippuvainen Pyhästä 
Hengestä, 

 
• miten Jeesus vastaanottaa Isän rakkautta ja virvoitusta 

Pyhästä Hengestä, 
 

• miten Pyhä Henki toimii Hänen kanssaan, 
 
• miten Hän toteuttaa rakkaussuhdetta Isän kanssa, 

 
• miten Hän kohtaa suoraan ja välittömästi ihmisiä ja 

 
• miten Hän elää arjessa Pyhän Hengen vaikutuksessa ja 

voimassa. 
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Jeesuksella oli kapasiteetti kohdata 12 opetuslasta yötä päivää 
kolmen vuoden ajan. Hän ei ilmaantunut kokouksiin voimapu-
kuun puettuna tai kampaajan ja maskeeraajan käsittelemänä. 

Jeesuksen henkilökohtainen yh-
teys Isään ja Pyhän Hengen voi-
telu oli riittävä ruokkimaan ope-
tuslapsia aamusta iltaan Juma-
lan valtakunnan totuuksilla ja 
Pyhän Hengen tulella. 
 
Sulaudu Jeesuksen todellisuu-
teen niin, että voit osoittaa Jee-
suksen ylösnousemusvoiman 
kiistämättömällä tavalla. Kutsu 
ihmisiä Pyhän Hengen tulessa 
upottamiseen niin, että kaikki 
uskonnollinen ja demoninen 
painolasti palaa tulessa. Ole ih-
misten kanssa heidän kipeissä 

ratkaisuissaan ja osoita uskosi ja rakkautesi voima. Monet ihmi-
set tulevat tarvitsemaan sinua, koska myös uskonnollinen vaino 
tulee kohtaamaan jokaista pelastettua. 
 
Apostolisen tiimisi rakentuu kun  
 

• sinä vapautat ihmisiä Pyhällä Hengellä täyttymistä vas-
tustavista pimeyden voimista,  

 
• johdat ihmisiä suoraan lähteelle, Jeesuksen kirkkauden 

yhteyteen Pyhällä Hengellä täyttymisen kautta sekä  
 

• johdat heidät sulautumaan Jeesukseen ja Isän yhteyteen, 
jossa heidän kaikki ongelmansa ovat ratkaistut. 

 

Jeesus Voideltuna oli Juma-
lan uusi luomistyö, lopulli-
nen ihminen, joka eli Juma-
lan valtaherruudesta käsin. 
Tämä uusi elämä Jumalan 
Isän yhteydessä voi tulla 
ilmi vain lähiyhteydessä. Sa-
moin sinun uusi elämäsi ja 
voitelusi voi tulla ilmi vain 
lähiyhteydessä. Sinulla on jo 
rajaton evankeliumi ja 
pääsy rajattomaan Pyhän 
Hengen tuleen. Tarvitaan 
vain, että sinä perustat 
oman rukouspiirin, seura-
kunnan tai palvelunäyn! 
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Täyttymyksen ajan herätyksessä eivät vanhat eväät riitä. Pyhän 
Hengen tuli tulee raivaamaan tietä Jeesuksen ilmestykselle kiih-
tyvällä nopeudella. Sinun tulee hyljätä teoriat ja kokemukset hi-

taasta evankeliumin leviämisestä 
tai pitkällisistä sielunhoitopro-
jekteista. Kaikki tulee nopeutu-
maan yliluonnollisella tavalla.  
 
Pelastetut tulevat siirtymään yli-
luonnollisiin kohtaamisiin Juma-
lan hengellisessä maailmassa. 
Jumalan shekina-kirkkaus tulee 
laskeutumaan yksilöiden ja suu-
rempien joukkojen ylle. Syntyy 
uusia ennen tuntemattomia pal-
velutehtäviä sellaisissa voite-
luissa, joita ei ole tunnettu en-
nen. Jumalan rakkaus, Jeesuksen 

ilmestymiset, uskon yhteys ja Jumalan läsnäolo tulevat olemaan 
tulevan herätyksen tunnusmerkkejä. 
 
Mark. 16:15-18: Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja julis-
takaa suurta ilosanomaa Jumalan valtaherruudesta kaikille luoduille. Joka 
uskoo ja upotetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotuk-
seen. 
 
Mark. 16:17-18: Ja nämä tunnusteot seuraavat niitä, jotka uskovat – Jeesuk-
sen muotoon muuttumiseen – minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, pu-
huvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuo-
lettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne 
tulevat terveiksi."  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
 
 

Jeesus on valmistamassa ja 
kutsuu esiin kyyhkysjoukon, 
joka tulee olemaan tulevan 
herätyksen kärjessä. Hän 
voitelee palvelijansa ennen 
näkemättömällä Pyhän 
Hengen ja tulen voimalla. 
Täyttymyksen ajan herätyk-
sessä kaikki sairaudet tule-
vat parantumaan ylös tem-
mattavassa seurakunnassa. 
Kaikki traumat tulevat läh-
temään, koko elämä tulee 
uudistumaan Pyhän Hengen 
voimassa. 
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30. Monia tapoja vastaanottaa parantuminen 
 
Sinun parantumisesi perustuu yhteyteen Jeesuksen ja Isän 
kanssa Pyhän Hengen kautta. Tämä yhteys toimii Jumalan uskon 
kautta. Sinä uskot Jeesukseen pelastajanasi, parantajanasi ja va-
pauttajanasi niin kuin Jumala Isä uskoo Häneen. Parantumisen 
vastaanottamisessa ole mitään kaavaa tai menetelmää. Ainoa 
ratkaiseva tekijä oli usko parantumisen vastaanottamiseen Jee-
suksen kautta. Pyhä Henki johtaa sinut nopeinta tietä parantu-

misen vastaanottamiseen. Hän 
näyttää sinulle vastaanottami-
sen esteet ja reitin esteiden 
poistamiseen pimeydestä irtisa-
noutumisen ja Jeesukselle an-
tautumisen kautta. 
 
Pyhän Hengen päämäärä on syn-
nyttää sinuun sellainen rakkaus-
suhde ja usko Jeesukseen, että 
sinun on helppo uskoa olevasi 
parannettu Hänen haavojensa 
kautta. Pyhä Henki kasvattaa si-
nun henkeäsi ja puhdistaa sie-
luasi sekä opettaa sinulle Jeesuk-

sen valtaherruuden todellisuutta yhä lisää. Pyhä Henki vahvistaa 
henkesi ja sielusi "yhtymään ilolla Jumalan lakiin". Tämä on Ju-
malan uskoa sisäisessä ihmisessäsi. Pyhän Hengen voitelussa 
sinä uskot horjumatta kaiken pimeyden voittamiseen, Jeesuksen 
pelastukseen, parantumiseen ja uuteen luomistyöhön sinunkin 
elämässäsi.  
 
Pyhän Hengen päämäärä ei ole vain kasvattaa sinua Jumalan us-
koon parantuaksesi, vaan Hän kasvattaa sinut elämänhallintaan, 
jossa sinä pysyt terveenä. Sen jälkeen Pyhä Henki voitelee sinut 
palvelemaan muita parantumisen vastaanottamisessa. Omassa 

Jeesuksen halu parantaa si-
nut on suurempi kuin osaat 
kuvitellakaan. Puhdista sie-
lusi kaikista Jeesuksen rak-
kautta ja Hänen parantavaa 
voimaansa vastustavista 
ajatusrakennelmista. Ota 
vastaan Jeesus kaikille elä-
mäsi alueille, vastaanota li-
sää Pyhää Henkeä ja ojenna 
elämääsi vanhurskauteen. 
Kun sielusi vapautuu epäus-
kon vastaväitteistä, Pyhän 
Hengen voitelu koskettaa ja 
parantaa sinut. 
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parantumisen prosessissasi olet saanut ilmestystiedon siitä, 
kuinka Jumala toimii parantamisen alueella. Olet saanut myös 
kokemusta ja ilmestystietoa siitä, mikä on ihmisen osuus paran-
tumisen vastaanottamisessa. Tämä johtaa sinutkin parantami-
sen palvelutyöhön, koska sinulla on siitä ilmestystä ja sinä uskot 
parantumiseen Jeesuksen todellisuuden ja oman kokemuksesi 
kautta. 
 
Luuk. 6:17-19: Astuttuaan alas heidän kanssaan seisoi laakealla paikalla, sa-
moin joukko opetuslapsiaan ja suuri kansan paljous kaikesta Juudeasta ja 
Jerusalemista ja Tyyron ja Siidonin rantamaasta. Nämä tulivat kuuntele-
maan Häntä ja parantuakseen sairauksistaan, samoin saastaisten henkien 
vaivaamat, ja paranivat. Kaikki kansa pyrki koskettamaan Häntä, sillä voima 
lähti Hänestä ja paransi kaikki. 
 
Pyhän Hengen lahjat kuvaavat kuinka moniulotteisesti Jeesus 
pystyy varustamaan ja toimimaan parantamisen alueella. Paavali 
kuvaa korintolaiskirjeessä yhdeksää Hengen lahjaa, mutta Py-
hällä Hengellä on itse asiassa rajaton valikoima parantumisen vä-
littämisen lahjoja. Kaikki parantamisen lahjat toimivat yhdessä 
virrassa siirtyen lahjasta ja voimavaikutuksesta toiseen, niin kuin 
Pyhä Henki tahtoo parhaan tuloksen saavuttamiseksi.  
 
1. Kor. 12:4-11: Lahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama; ja palveluvi-
rat ovat moninaiset, mutta Herra on sama; ja voimavaikutukset ovat moni-
naiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kulle-
kin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa Hengen 
kautta toinen viisauden sanan (logos = ilmoitus, suunnitelma), toinen tiedon 
sanan (logos) saman Hengen vaikutuksesta; toinen saa (Jumalan) uskon sa-
massa Hengessä, toinen terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä; 
toinen voimallisia tekoja; toinen Pyhän Hengen inspiroiman julistuksen, toi-
nen henkien erottamisen; toinen eri kieliä, toinen kielten tulkitsemisen.  
Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, 
niinkuin tahtoo.  
 
Pyhä Henki johtaa seurakunnan ja enkelten palvelutyötä. Pyhä 
Henki tietää millainen vastaanottamisen / uskon / kuuliaisuuden 
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tila eri ihmisillä on kussakin hetkessä. Sen tähden ”Hän jakaa kul-
lekin erikseen niinkuin Hän näkee itse kunkin voiman vastaanot-
taa ja palvella. Pyhän Hengen päämäärä on maksimaalinen Ju-
malan voiman ilmestyminen joka hetkessä. Siksi Pyhän Hengen 
kosketukseen virittyminen on kaiken edellytys. 
 
Kaikki Jumalan lahjat, voitelut ja vaikutukset ovat Pyhässä Hen-
gessä. Sinun ei tarvitse yrittää omistaa Pyhän Hengen lahjoja. 
Asetu Pyhän Hengen pilven alle, kuuntele Hänen ääntään, vas-
taanota Hänen inspiraatiotaan ja julista Jumalan uskossa sitä, 
mitä Pyhä Henki näyttää. Silloin sinä saat olla jatkuvasti Jeesuk-
sen ilmestymisen todistaja palvellessasi ihmisiä. 
 
Jumala on antanut ihmisille monta kosketuspintaa parantumisen 
vastaanottamiseksi. Ei ole mitään menetelmää parantua vaan on 
Jumalan uskoon sulautuminen Pyhässä Hengessä, jonka kautta 
parantuminen ja muut Jumalan lahjat tulevat. Kaikki nämä kos-
ketuspinnat toimivat Pyhän Hengen inspiroimassa Jumalan us-
kossa, Isän rakkaudessa ja Ilmestystiedossa. 
 
1) Henkilökohtainen usko parantumiseksi 
 
Henkilökohtainen usko on kaikkein tärkein parantumisen vas-
taanottamisessa. Meidän ei tarvitse ylipuhua Jumalaa paranta-
maan meitä, koska Jeesuksen haavojen kautta me olimme jo pa-
rannetut. Sen sijaan meidän täytyy ylipuhua sielumme luotta-
maan tähän todellisuuteen ja antautumaan Pyhän Hengen tu-
lessa upotettavaksi. Fyysinen ruumis ei käytä mitään auktori-
teettia, vaan se on vain asunto. Sinulla asuntosi omistajana on 
oikeus pitää asuntosi kunnossa ja käskeä pimeyden häirintä jat-
kuvasti ulos. 
 
Jeesus antaa nuorelle uskovalle "helppoja" parantumisia, jotka 
ovat "syntymäpäivälahjaa" Isältä. Ne ovat käyntikortteja, jotka 
viitoittavat tietä ja kutsuvat todelliseen Jumalan uskoon ja Pyhän 
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Hengen voimaan sekä pimeyden voittamiseen Jeesuksen ni-
messä. 
 
Mark. 9:21-27: Ja Jeesus kysyi hänen isältään: "Kuinka kauan aikaa tätä on 
hänessä ollut?" Niin hän sanoi: "Pienestä pitäen. Ja monesti se on heittänyt 
hänet, milloin tuleen, milloin veteen, tuhotakseen hänet. Mutta jos sinä jo-
takin voit, niin armahda meitä ja auta meitä." Niin Jeesus sanoi hänelle: 
"'Jos voit!' Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo". Ja heti lapsen isä huusi 
ja sanoi: "Minä uskon; auta minun epäuskoani". Mutta kun Jeesus näki, että 
kansaa riensi sinne, nuhteli hän saastaista henkeä ja sanoi sille: "Sinä mykkä 
ja kuuro henki, minä käsken sinua: lähde ulos hänestä, äläkä enää häneen 
mene". Niin se huusi ja kouristi häntä kovasti ja lähti ulos. Ja hän kävi ikään 
kuin kuolleeksi, niin että monet sanoivat: "Hän kuoli". Mutta Jeesus tarttui 
hänen käteensä ja nosti hänet ylös. Ja hän nousi.  
 
2) Uskon anominen yhteisessä sopimuksessa 
 
Kaiken uskon elämän perustus on henkilökohtainen usko Jeesuk-
seen. Yhteisessä uskon sopimuksessa voidaan vahvistaa paran-
tumisen vastaanottamiseen tarvittavaa uskon kanavaa. Ehyessä 
ja ristiriidattomassa rakkauden ja uskon yhteydessä voidaan so-
pia mitä anotaan Isältä Jeesuksen nimessä. Pyhä Henki antaa sy-
dänten yhteyden ja silloin voidaan anoa Jeesuksen valtaistuimen 
edessä ja Hänen järjestyksensä mukaan. Jeesus antaa korkeim-
man auktoriteettinsa yhteiseen sopimukseen, sillä Hän on täy-
dellisen yhteyden Jumala ja siunaa sen voimallaan. 
 
Matt. 18:18-20: Totisesti minä sanon teille: kaikki, minkä te sidotte maan 
päällä, on oleva sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, 
on oleva päästetty taivaassa. Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan 
päällä keskenään sopii ”sinfonia” sopusoinnussa mistä asiasta tahansa, että 
he sitä anovat, niin he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa. Sillä 
missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni – suunnitelmani, 
opetukseni, tahtoni mukaan – siinä minä olen heidän keskellänsä (Pyhässä 
Hengessä)."  
 
Kun olet tekemässä yhteistä sopimusta joidenkin kanssa, että te 
yhdessä anotte, avain on yhteyden eheys ja särkymättömyys. 
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Joukkovoima ei sinänsä liikuta Jumalan voimaa, vaan yhteyden 
syntyminen Isän tahdon mukaan johtaa asemaan, jossa Jeesus 
voi vastata suurella voimallaan.  
 
3) Pyhän Hengen läsnäolossa lepääminen 
 
Pyhän Hengen läsnäolossa lepäämisessä vaikuttaa sinun oma us-
kosi. Sen lisäksi siinä vaikuttaa oma avautumisesi, antautumisesi, 
rakkaussuhteesi Jeesuksen kanssa. Pyhä Henki tulee palvele-
maan sinua oma-aloitteisesti. Sinun ei tarvitse kaiken aikaa anoa, 
vaan Pyhä Henki vie sinut näkemään uskossa parantumisesi ja 
vastaanottamaan se yliluonnollisessa rauhassa lepäämisessä. 
 
Mal. 4:2: Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurs-
kauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte 
kuin syöttövasikat  
 
4) Isän rakkauden äärimmäisen myötätunnon kosketuksessa pa-
rantuminen 
 
Särkyneen sydämen eheytymiseen sinä tarvitset erityistä Juma-
lan Isän rakkauden parantavaa kosketusta. Tämän kosketuksen 
voi sinulla antaa suoraan Pyhä Henki, mutta usein siihen tarvi-
taan rakastavan ihmisen rakkautta ja kosketusta. Hylkäämisen 
trauma synnyttää muurin ihmisten välille. Tämä muuri estää Py-
hän Hengen voitelun virtaamisen.  
 
Hylkäämisen trauman juuri on aina lapsuudessa ja siksi rakasta-
van ja turvallisen hengellisen isän tai äidin läsnäolo on tarpeel-
lista jonkin aikaa. Ihmisten palveluvoima on vajavaista, mutta 
Pyhä Henki on täydellinen. Kun olet Pyhän Hengen läsnäolossa, 
ano erityistä, särkyneen sydämesi parantavaa Isän rakkauden 
kosketusta ja sinä olet saava sen Jeesuksen nimessä. 
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Isän rakkauden äärimmäisen myötätunnon kokeminen on hen-
gellinen Jumalan kohtaaminen. Siinä sinä astut Isän valtaistui-
men eteen, kohtaat Hänen rakkautensa täydellisyyden, paranta-
van ja uutta luovan voiman. Tässä kirkkaudessa syntyy suurin us-
kon voima. Silloin kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. 
 
5) Kätten päälle paneminen 
 
Parantumisen vastaanottaminen kätten päälle panemisen 
kautta on yleisin parantumisen vastaanottamisen tapa. Parantu-
mista etsivä antautuu palvelijoiden uskon ja Jeesuksen auktori-
teetin alaiseksi ja vastaanottaa oman uskonsa ja palvelijan uskon 
ja voitelun kautta parantumisen.  
 
Mark. 16:15-18: Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saar-
natkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; 
mutta joka ei usko, se tuomitaan rankaisevalla tuomiolla. Ja nämä merkit 
seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, pu-
huvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuo-
lettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne 
tulevat terveiksi."  
 
Kun sinä lasket kätesi jonkun parantumista etsivän päälle, sinun 
tulee tiedostaa, että edustat Jeesusta siinä tilanteessa. Sinä ase-
tut Isän rakkauden, Pyhän Hengen ilmestystiedon ja Jumalan us-
kon vaikutukseen. Sinun koko olemuksesi, henkesi, sielusi ja ruu-
miisi on Pyhän Hengen parantavan voitelun kanava.  
 
Palveluhetkessä sinä tunnet Pyhän Hengen voitelun ylläsi ja 
kuinka se virtaa sinun kauttasi parantumista etsivään. Sinä käs-
ket pimeyden ja sairauden voimat ulos Jumalan uskon auktori-
teetilla. Sinä julistat Pyhän Hengen inspiraatiossa Jeesuksen kos-
ketuksen, pelastuksen, parantumisen, vapautumisen tai muun 
Hengen vaikutuksen.  
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6) Öljyllä voiteleminen 
 
Öljyllä voitelemisen esikuva on vanhan liiton pappien ja profeet-
tojen voitelemisessa. Sen kautta Jumala asetti ja erotti papit, 
profeetat ja kuninkaat palvelutyöhönsä. Tämä on uskoa vahvis-
tava esikuva uuden liiton palvelutyössä. Jeesus vapautti tämän 
käytännön opetuslapsilleen jo heidän ensimmäisessä lähettämi-
sessään.  
 
Mark. 6:12-13: Niin he lähtivät ja saarnasivat, että oli tehtävä parannus. Ja 
he ajoivat ulos monta riivaajaa ja voitelivat monta sairasta öljyllä ja paran-
sivat heidät.  
 
Jaakobin kirjeen opetus öljyllä voitelemisesta tarkoittaa koko-
naisvaltaista elämän uudistamista ja vapauttamista pimeyden 
vallasta. Kun sinä olet vastaanottamasta öljyllä voitelemista, si-
nun tulee tiedostaa tilanteen yliluonnollinen ulottuvuus. Kysy-
mys ei ole mistään muotomenosta. Tässä hetkessä Pyhän Hen-
gen voitelu laskeutuu johtamaan tilannetta. Pyhä Henki inspiroi 
uskon rukoukset ja koskettaa parantumista etsivää.  
 
Kun olet vastaanottanut öljyllä voitelemisen ja uskon rukouksen, 
sinun tulee kiittää parantumisesta. Jokaisen, joka on ollut öljyllä 
voitelemisen todistajana, tulee kiittää Jeesusta siitä, että nyt Hän 
on koskettanut ja parantava voitelu tulee virtaamaan ja toteut-
tamaan sen, mitä on julistettu Jumalan uskossa. 
 
Jaak. 5:14-16: Onko joku keskuudessanne sairas? Hän kutsukoon tykönsä 
seurakunnan vanhimmat, ja he etsiköön / palvokoot Herraa hänen puoles-
taan, voidellen häntä oliiviöljyllä Herran nimessä. Ja uskon anomus tulee 
pelastamaan (sozo) heikon / horjuvan / sairaan, ja Herra tulee kohottamaan 
hänet ylös; ja jos hän on syntejä tehnyt (=harhautunut pois Jumalasta), niin 
ne annetaan hänelle anteeksi. Tunnustakaa toisillenne syntinne (=Juma-
lasta eroon harhautumisenne ja sen seuraukset) ja etsikää / palvokaa Juma-
laa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan aktiivisesti toi-
miva rukous saavuttaa paljon.  
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7) Vastaanottamaan tiedon / viisauden sanojen kautta 
 
Pyhä Henki näkee koko ajan, kenellä on usko parantumiseen ja 
kenellä ei. Hän voi ilmaista suunnitelmansa parantaa antamalla 
tiedon ja viisauden sanoja palvelijansa kautta. Pyhä Henki tietää, 
mitä kanavaa pitkin parantuminen voidaan vastaanottaa. Yksi 
tärkeä vastaanottamisen ja uskossa vahvistumisen reitti on tie-
don / viisauden sanat. 
 
Tiedon / viisauden sanoja on eri luonteisia. Jumala voi määrätä 
asioita tapahtumaan ilman mitään ehtoja. Silloin tiedon / viisau-

den sanat sisältävät ehdottoman 
auktoriteetin. Kaikki tapahtuu 
niin kuin Pyhä Henki ilmoittaa. 
Tiedon / viisauden sanat voivat 
myös tulla Jumalan suunnitel-
mana tai optiona. Hän ei määrää 
ilmoittamaansa asiaa tapahtu-
maan, mutta antaa suunnitel-
man, johon tarttuminen johtaa 
asioiden toteutumiseen. 
 
Tiedon / viisauden sana todistaa 
parantumista etsivälle, että Jee-
sus haluaa parantaa juuri hänet. 
Pyhän Hengen tuli laskeutuu ky-

seisen henkilön ylle ja hän tietää ketä Jumala haluaa koskettaa. 
Tässä tilanteessa parantumista etsivän tulee ilmaista itsensä ja 
julistaa vastaanottavansa. 
 
Tiedon / viisauden sanojen kautta Jeesus kurottautuu sinun puo-
leesi osoittaen, että Hän näkee ja tietää kaiken. Hän vahvistaa 
sinulle, että Hän haluaa parantaa sinut. Tiedon / viisauden sano-
jen kautta Hän haluaa herättää sinussa parantumisen vastaanot-
tavan uskon.   

Tiedon / viisauden sanat ei-
vät tarkoita, että Jeesus olisi 
valmis parantamaan vain 
ne, joille Hän puhuu näitä 
sanoja. Jeesus on valmis pa-
rantamaan jokaisen, joka 
tarttuu uskossa parantavan 
voitelun läsnäoloon. Itse 
asiassa tiedon ja viisauden 
sanat ovat ilmoitus kaikilla 
läsnäolijoille, että Jeesus 
haluaa vapauttaa ja paran-
taa jokaisen. Usko vastaan-
ottaneesi niin se on sinulla 
oleva. 
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Tiedon / viisauden sanat itsessään eivät pakota sinuun parantu-
mista. Siihen tarvitaan myös sinun henkilökohtaisessa uskossa 
tarttumisesi. Sinun ongelmasi on sielusi vastaväitteet. Usko, että 
Jeesus haluaa parantaa sinua koko ajan ja kaikesta. Tiedon / vii-
sauden sanat auttavat sinut voittamaan vastaväitteesi ja usko-
maan Isän rakkauden lahja ja kosketus elämääsi. 
 
8) Uskon julistuksen kautta 
 
Pyhä Henki voi antaa Jumalan palvelijalle erityisen uskon julis-
tuksen, jonka hän saa julistaa parantumista tarvitsevalle. Silloin 
parantumista etsivä tuntee oman uskonsa nousemisen ja liittää 
oman uskonsa Jumalan palvelijan uskoon parantuakseen. Tällai-
nen parantava voitelu liikkuu nimenomaan "rakkauden kautta 
vaikuttavan Jumalan uskon kautta". 
 
Voimakkain uskon julistus tapahtuu Jumalan Isän splankizomai-
rakkauden vaikutuksessa. Pyhä Henki valtaa Jumalan palvelijan 
äärimmäisellä rakkauden myötätunnolla, joka kohtaa Isän sydä-
men. Tästä Isän sydämen kohtaamisesta lähtee uskossa omista-
minen ja julistaminen parantumista tarvitsevan puolesta. 
 
Luuk. 7:11-16: Sen jälkeen hän vaelsi Nain nimiseen kaupunkiin, ja hänen 
kanssaan vaelsivat hänen opetuslapsensa ynnä suuri kansanjoukko. Kun 
hän nyt lähestyi kaupungin porttia, katso, silloin kannettiin ulos kuollutta, 
äitinsä ainokaista poikaa. Ja äiti oli leski, ja hänen kanssaan kulki paljon kau-
pungin kansaa. Ja hänet nähdessään Herra koki äärimmäisen rakkauden 
myötätunnon häntä kohtaan ja sanoi hänelle: "Älä itke". Ja hän meni ja kos-
ketti paareja; niin kantajat seisahtuivat. Ja hän sanoi: "Nuorukainen, minä 
sanon sinulle: nouse." Niin kuollut nousi istualleen ja rupesi puhumaan. Ja 
hän antoi hänet hänen äidillensä. Ja heidät kaikki valtasi pelko, ja he ylisti-
vät Jumalaa sanoen: "Suuri profeetta on noussut meidän keskellemme", ja: 
"Jumala on katsonut kansansa puoleen".  
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9) Rukousliinan kautta vastaanottaminen 
 
Jeesuksen palvelutyössä ei mainita rukousliinoja, paitsi että ve-
renjuoksua sairastava nainen uskoi parantuvansa, kunhan hän 
saa koskettaa Jeesuksen vaipan tupsua. Tämä erityinen Pyhän 
Hengen vaikutus ilmestyi Paavalin kautta Efeson herätyksessä. 
 
Ap.t. 19:11-12: Ja Jumala teki ylen voimallisia tekoja Paavalin kätten kautta, 
niin että vieläpä hikiliinoja ja esivaatteita hänen iholtansa vietiin sairasten 
päälle, ja taudit lähtivät heistä ja pahat henget pakenivat pois.  
 
Rukousliina itsessään ei paranna, vaan se on uskon kiinnekohta 
parantumisen vastaanottamiseksi. Jumalan palvelijoiden tulee 
etsiä Herraa, anoa parantuminen ja julistaa se tapahtumaan sil-
loin, kun tämä liina asetetaan uskossa sairaan ylle. Rukousliinan 
vastaanottajalle tulee selittää, että tämän liinan vastaanottami-
sen kautta sinä saat uskoa ottavasi vastaan parantumisen. 
 
10) Parantuminen yhteysaterialla / leivän murtamisessa 
 
Alkuseurakunnassa oli yleistä, että sairaat paranivat uskovien yh-
teysaterialla. Paavali nuhteli korintolaisia siitä, etteivät he erot-
taneet yhteysaterialla Jeesuksen ruumiin ja veren esikuvaa luon-
nollisesta syömisestä. Sen tähden parantava voitelu ei päässyt 
koskettamaan sellaisia ihmisiä. 
 
Yhteysateria on Jeesuksen kuoleman ja lunastustyön muistoa-
teria. Siinä kohotetaan esiin Jeesuksen sovitustyö, Hänen ruu-
miinsa uhraaminen ja verensä vuodatus ihmisten edestä. Jeesuk-
sen veren kautta Isä on ostanut sinut vapaaksi pimeyden val-
lasta. Jeesuksen haavojen kautta Isä on valmistanut sinun ruu-
miisi parantumisen.  
 
Sinä ajattelet ja katsot yhteysaterian leipää ja viiniä hengellisesti. 
Sinä kiinnität ajatuksesi siihen, mitä Jeesus teki ristillä sinun puo-
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lestasi ja nautit leivän ja viinin kiittäen, ylistäen ja palvoen Jee-
susta ja Isää. Näin sinä julistat kunniaa Jeesukselle ja osoitat us-
koasi Häneen. Pyhä Henki laskeutuu yllesi ja koskettaa sinua pa-
rantavalla voimallaan.  
 
Ef. 4:11-13: Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset 
evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin 
valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes 
me kaikki pääsemme ykseyteen (henotes) uskossa ja Jumalan Pojan tunte-
misessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,  
 
Leivän murto on yhteysateria. Silloin pelastetut kokoontuvat Py-
hän Hengen voitelussa uskon ykseyteen. Tämä on enemmän 
kuin sosiaalinen yhteys. Se tarkoittaa Pyhän Hengen vaikuttamaa 
uskon ykseyden kokemista ja harjoittamista. Tässä ykseyden ko-
kemisessa Jeesus tulee koskettamaan parantavalla voitelullaan 
kaikkia läsnä olevia. Hän todistaa, että Hänen haavojensa kautta 
me olemme parannetut ja että Hän vuodattaa erityisen siunauk-
sen uskon ykseyteen. 
 
11) Parantuminen palvonnassa ja ilmestyksen hengen kosketuk-
sessa 
 
Jeesuksen palvonta Pyhän Hengen valtaamana vapauttaa sielun 
vastaanottamaan parantavan kosketuksen. Jeesus ei vain halua 
parantaa, vaan Hän on elämä, terveys, uuden luomistyön todel-
lisuus jokaiselle, joka sulautuu Häneen Pyhässä Hengessä.  
 
Palvonnan kautta sinun on helppo päästä suoraan Pyhän Hengen 
hallitsemaan ulottuvuuteen, jossa henkesi sulautuu Jumalan us-
kossa Jeesukseen. Parantuminen ja uusi elämä virtaa sinuun es-
teettömästi. Tämä voi tapahtua unessa, ilmestyksessä, Pyhän 
Hengen erilaisissa kosketuksissa. 
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12) Parantuminen samalla kun palvelet muita 
 
Jumalan valtakunnassa vaikuttaa antamisen, kylvämisen ja siu-
naamisen periaate. Kun sinä annat, sinulle annetaan. Kun sinä 
kylvät, sinä saat niittää. Kun sinä siunaat, sinä tulet siunatuksi. 
 
Antaudu palvelemaan niillä lahjoilla ja voimilla mitä sinulla kul-
loinkin on. Silloin sinä vapaudut oman sielusi lukkiutumista. Pyhä 
Henki tulee antamaan sinulle palvelijan voitelua ja siunauksia. 

Samalla kun anot toisen puolesta, 
sinä saat vastaanottaa itsellesi. 
Kun Isän rakkaus valtaa sinut toi-
sen hyväksi, sinä saat kokea Isän 
rakkauden itseäsi kohtaan. 
 
Sinä asetut Pyhän Hengen ja tu-
len voimassa auktoriteettiin sai-
rautta aiheuttavaa demonisaa-
tiota, sairauden henkiä ja sairau-
den fyysistä ilmentymää vas-
taan.  Sinä herkistyt tunnista-
maan Pyhän Hengen johdatuk-
sen ja ratkaisun tilanteeseen 

sekä toimit sen mukaan. Sinä julistat rakkauden, uskon ja elämän 
sanoja ja parantava voitelu koskettaa sairasta. Silloin sinä yh-
dessä sairaan kanssa kiität, ylistät ja palvot Herraa. 
 
Yhteys Isään ja Jeesukseen Pyhässä Hengessä on ratkaisu kaik-
keen. Jeesuksen lunastustyö riittää johtamaan sinut Isän yhtey-
teen Pyhän Hengen kautta. Isän kirkkaus riittää karkottamaan 
kaiken pimeyden Pyhän Hengen voimassa. Elä tämän todellisuu-
den mukaan ja demonit / sairaudet tulevat pakenemaan, kun 
sinä palvelet Isän rakkaudessa ihmisiä.  
 

Kun sinä palvelet parantu-
mista etsivää, sinä toimit 
Jeesuksen edustajana. Sinä 
etsit Pyhän Hengen koske-
tuksen ja ajattelet tilan-
netta Jeesuksen pelastus-
työn ja Hänen auktoriteet-
tinsa kautta. Sinä annat 
Isän rakkauden virrata sy-
dämeesi ja sydämestäsi sai-
raan hyväksi ongelman laa-
dusta riippumatta. Sinä ase-
tut Jumalan uskoon sairaan 
parantumiseksi.  
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"Jeesuksen nimessä omistan Isän rakkauden, Pyhän Hengen il-
mestystiedon ja Jumalan uskon Pyhän Hengen voiteluun sulau-
tuen. Jeesuksen nimessä ja Hänen auktoriteettinsa sulautuen 
minä pakotan sairaudet, demonit, pimeyden teot ulos. Jeesuksen 
nimessä minä anon yhteisessä sopimuksessa Jumalan uuden luo-
mistyön ilmestymään sairaaseen ja tekemään hänet täysin ter-
veeksi. Minä julistan Pyhän Hengen tulessa upottamista sairaalle 
ja Jumalan Isän täydellisen suunnitelman toteutumista Jeesuk-
sen nimessä. Kiitos Jeesus, kiitos Isä ja kiitos Pyhä Henki, että 
näin tapahtuu!" 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
31. Pysyvän terveyden voitelu 
 
Sairauksien parantuminen on hyvä asia, mutta vielä suurempi 
parantuminen on pysyvä terveys. Pysyvä terveys kuuluu Jeesuk-
sen lunastukseen. Sinä saat olla Pyhän Hengen voitelussa jatku-
vasti ja niin paljon, että kaikki sairautesi paranevat ja uusien sai-
rauksien yritykset tulevat torjutuiksi. Jeesuksen nimessä sinulla 
on oikeus nauttia täydestä terveydestä. Sinulla on oikeus toteut-
taa elämäntehtävääsi täynnä hengen, sielun, ruumiin ja talouden 
voimaa. 
 
Etsi Jeesukselle antautumista, Pyhän Hengen tulessa upotta-
mista ja elämäsi sulauttamista Jumalan valtakuntaan jo silloin 
kun olet nuori ja terve. Vaikka olet Jumalan oma, fyysinen ruu-
miisi ja sielusikin voi kantaa salaisia sairauden siemeniä, jotka jo-
nain päivänä nousevat esiin.  
 
Et voi olla varma siitä, pystytkö antautumaan Jeesukselle ja nou-
semaan Jumalan uskossa vastaanottamaan parantumista silloin 
kun sairaus on hyökännyt kimppuusi. Et voi olla varma siitä, että 
kaikkien kipujen, lääkkeiden, lääkärien lausuntojen, tutkimusten 
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ja hoitojen keskellä sinulla on uskoa, voimaa ja aikaa keskittyä 
parantumisen vastaanottamiseen Jumalalta.  
 
Saarn. 12:1-2: 1. Ja muista Luojaasi nuoruudessasi, ennen kuin pahat päivät 
tulevat ja joutuvat ne vuodet, joista olet sanova: "Nämä eivät minua miel-
lytä"… 
 
Omaksu jo terveenä elämäntapa, jossa janoat jatkuvasti lisää 
Jeesuksen ilmestymistä, Pyhän Hengen tulessa upottamista ja 
Hänen kanssaan palvelemista, sairaitten parantamista, vangittu-
jen vapauttamista ja Isän rakkauden vuodatusta, Pyhän Hengen 
tulen sytyttämistä. Suuntaudu hyvinä päivinä Jumalan Isän kirk-
kauteen, Jeesuksen valtaherruuteen ja Pyhän Hengen tulessa 
upottamiseen. Herätä myös muita tähän viisaaseen elämän ta-
paan. 
 
Omaksu jatkuva parantumisen ja parantamisen elämäntapa. 
Ajattele terveyttä Pyhän Hengen voitelussa ja puhu itsellesi ja 
muille terveyttä. Kiitä, ylistä ja palvo Herraa joka päivä Herraa 
terveydestäsi, elämästäsi, mahdollisuuksistasi. Torju kaikki nu-
rina, kapina, katkeruus ja kaikki muu semmoinen. 
 
Sulauta ajatuksesi ja tunteesi Isän rakkauteen ja täydellisessä an-
teeksiantamuksessa ja rauhassa elämiseen. Suuntaa / kiinnitä 
ajatuksesi / mielesi Jeesuksen kirkkauteen niin Pyhä Henki tekee 
jatkuvasti sinun ruumiisikin eläväksi ja hyvinvoivaksi. Pyhän Hen-
gen jatkuvassa läsnäolossa voit olla vain hyvinvoiva ja terve! 
 
Room. 8:11: Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuol-
leista, asuu – vaikuttaa, johtaa teitä - teissä, niin hän, joka herätti kuolleista 
Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruu-
miinne, koska Hänen Henkensä asuu teissä.  
 
Fyysiset sairaudet ovat vain jäävuoren huippu ihmisen ongel-
missa. Suurin ja syvin parantuminen täytyy tapahtua sisäisen ih-
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misen alueella. Kun sisäisen ihmisesi pääsee Jeesuksen kirkkau-
den yhteyteen, fyysisten sairauksien jäävuori sulaa elämästäsi 
kokonaan. Vihan, demonisaation ja pimeyden voimien tuho-
voima poistuu ja Jumalan Isän rakkauden lämpö ja uusi elämä 
ottavat vallan sinussa. 
 
Jeesuksen päämäärä sinussa on koko elämäsi parantuminen: 
 

• Henkesi, sielusi ja ruumiisi yhteys Jumalaan palautuu:  
Pyhän Hengen tuli poistaa sinusta syyllisyyden, tuomi-
onalaisuuden, rangaistukset, pelot, sydämen kovuuden, 
ankaruuden, epäjumalanpalveluksen, noituudet, mam-
monan orjuuden jne. Tilalle tulee anteeksiantamus, va-
paus, rakkaus, rauha, ilo, hyvyys, suloisuus, vanhurskaus 
ja ilo Jeesuksen yhteydessä.  

 
• Minuutesi eheytyy:  

Sairas ja turmeltunut minuutesi väistyy, orpous, turvat-
tomuus, pelot, hyljätty, orjuutettu, alistettu, hyväksikäy-
tetty / hyväksikäyttäjä, kielteinen minäkuva, epäonnistu-
minen, suorittajaminuus, kilpailija / häviäjä, kuoleman 
ajatukset jne.  poistuvat. Tilalle tulee Jumalan / Jeesuksen 
yhteydessä elävän pojan minuus, Pyhän Hengen auktori-
teettiin ja voiteluun sulautunut VOITTAJAN minuus. 

 
• Tunteesi eheytyvät:  

Viha, katkeruus, pelot, hylkäämiset, addiktiot, kovuus, it-
seensä sulkeutuminen, itseviha, itsensä hylkääminen, it-
sensä mitätöiminen poistuvat. Tilalle tulee Isän rakkau-
dessa elävä / palveleva, herkkä ja tunnevoimainen Juma-
lan mies / nainen. 

 
• Ajatusmaailmasi eheytyy:  

Keskittymiskyvyn puute, rauhattomuus, valheelliset pyr-
kimykset, päämäärättömyys, ajelehtiminen, passiivisuus, 
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tappioajattelu, katkeruus, pettymys ja muu sellainen 
poistuvat. Tilalle tulee Jumalan rauhan ja viisauden hallit-
semat ajatukset, Jeesukseen suuntautuminen, suhdekes-
keisen elämän toteuttaminen, voima menestyä, voittajan 
ajattelu ja elämänhallinta. 

 
• Elämänhallinta eheytyy:  

Sinulle tulee yliluonnollinen toimintakyky, pitkäjäntei-
syys, terveet elämäntavat, terveet yhteydet, Jumalan yh-
teydessä elämisen siunaus ja kirkkaus. 

 
• Unelmointi eheytyy:  

Pimeyden uhkien tilalle tulevat eheät, suuret, kirkkaat 
unelmat / suunnitelmat Pyhän Hengen inspiraatiossa. 
Pettymykset, epäonnistumiset, addiktiot, demoniset in-
spiraatiot, tyydyttämätön sielu, masennus, toivottomuus 
jne. poistuvat. 

 
• Alitajuntasi eheytyy:  

Painajaiset, selittämätön ahdistus, rauhattomuus, jännit-
tyneisyys, kontrolli jne. poistuvat ja tilalle tulee syvenevä 
rauha, vapaus ja rentoutuminen. Sisimpäsi täyttää hen-
gen, sielun ja ruumiin syvä tasapaino Jumalan rauhassa. 

 
• Tahtomaailmasi eheytyy:  

Orjuutettu, häilyvä, pakotettu, alistettu ja heikko luuseri-
minuus väistyvät. Tilalle tulee voittajan tahtomaailma 
Jeesuksessa, unelmat ja ajatukset. Pyhän Hengen ilmes-
tystieto yhtyy sinussa Jumalan uskoksi, Pyhän Hengen 
voitelu vahvistaa ja toteuttaa yliluonnollista palvelutyö-
täsi rauhasta käsin. 
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• Muistisi eheytyy:  
Traumaattisen muistikuvat ja ahdistavat pimeät aukot 
poistuvat, Jeesuksen kohtaamiset ja ilmoitus, siunauk-
sien kokemiset, voitot, läpimurrot vahvistavat sielua Ju-
malan kirkkaudessa, menneisyyden painolasti häviää ja 
sieluun tulee uusi kapasiteetti vastaanottaa vain lisää 
kirkkautta Jeesuksen kanssa. 
 

• Jumalan usko nousee sisäisessä ihmisessäsi: 
Sinä omistat ja toteutat auktoriteettia alkeisvoimien 
ylitse Pyhässä Hengessä. Sinä vastaanotat Jumalan us-
kossa kaikkia Isän rakkauden siunauksia elämääsi. Sinä 
palvelet muita Jumalan uskossa ja jaat Isän siunauksia 
eteenpäin. 

 
• Fyysiset sairautesi paranevat:  

Sinuun kasvaa Jumalan usko kaikkien sairauksien ja vam-
mojen parantumisesi. Stressisairauden paranevat, sisäi-
sistä taisteluista, peloista, hylkäämisistä, kirouksista, ad-
diktioista johtuneet sairaudet väistyvät ja terveytesi vah-
vistuu. 
 

• Ihmissuhteesi eheytyvät:  
Isän rakkaus hallitsee sinua ja ihmissuhteitasi. Parantava 
voitelu virtaa sinun avioliitossasi, ystävyyssuhteissasi, 
työtoveruudessa, sukulaisten kohtaamisessa, marketin 
kassan kohtaamisessa jne.  
 

• Palvelutyösi menestyy:  
Pyhän Hengen voitelu avaa sinulle uusia palvelutehtäviä. 
Pyhän Hengen ilmestystieto johdattaa sinua viisaisiin ja 
menestyviin päätöksiin, vihollisen kuluttava voima pois-
tuu. Kaikki mitä sinä teet, tulee menestymään.  
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• Taloutesi tulee siunatuksi:  
Pyhä Henki johtaa sinut terveeseen ja hyödylliseen varo-
jen käyttöön, sairauskulut poistuvat, varas poistuu elä-
mästäsi ja Jeesus siunaa sinua yltäkylläisyydellä, sinä jaat 
omastasi ja vaurastut vain lisää. 
  

• Uusi elämä Jeesuksessa ilmestyy:  
Sinä nouset uuteen elämän voimaan, löydät uuden ja to-
dellisen elämän tarkoituksen. Jeesukseen kätketty uusi 
elämäsi nousee esiin 

 
Jeesuksen elämä on sinun elämäsi. Hän johtaa sinut eheyteen, 
terveyteen, menestykseen, siunaukseen ja täyttymykseen Pyhän 
Hengen ja tulen voimassa. Olet eheytetty ja parannettu. Sinulla 
on voitelu, ilmestystieto, Jeesuksen ja Isän tunteminen, johon 
sinä saat johtaa muita ihmisiä. Jeesuksen kirkkaus ilmestyy si-
nussa ja sinun kauttasi monien siunaukseksi. 
 
Matt. 4:23-24: Ja hän kierteli kautta koko Galilean ja opetti heidän synagoo-
gissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja 
ja kaikkinaista raihnautta, mitä kansassa oli. Ja maine hänestä levisi koko 
Syyriaan, ja hänen luoksensa tuotiin kaikki sairastavaiset, monenlaisten 
tautien ja vaivojen rasittamat, riivatut, kuunvaihetautiset ja halvatut; ja hän 
paransi heidät. 
 
Parantamisen voitelu on laskeutunut sinuun. Sisäinen ihmisesi 
ajattelee terveyttä ja parantumista. Sinä omistat Jumalan uskon 
siunauksien vastaanottamiseen ja pimeyden karkottamiseen. Si-
säinen ihmisesi yhtyy ilolla Jumalan lakiin, joka on elämä, paran-
tumine, terveys, kirkkaus, uusi luomistyö sekä pimeyden ja sen 
tekojen kukistuminen. 
 
Jeesuksen kautta sinulla on yhteys Jumalaan Pyhässä Hengessä. 
Parantava voitelu virtaa sinusta ulospäin. Sinun tyydytyksesi tu-
lee siitä, kun saat Jeesuksen kanssa pelastaa syntisiä, eheyttää 
särjettyjä sydämiä, parantaa sairaita, ajaa ulos riivaajia ja tehdä 
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kaikkea hyvää ihmisille. Sinä kannat elämäsi kautta satakertaisen 
hedelmän. Isä iloitsee sinusta ja sinä iloitset Isän kanssa kirkas-
tetulla ilolla.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
32. Parantava voitelu on Jumalan yltäkylläisyyden virtaa 
 
Jeesus eli ja palveli Isän yltäkylläisyyden täydellisessä ”epig-
nosko” tuntemisessa. Jeesus ei tuntenut köyhyyttä eikä puut-
teenalaisuutta millään elämänsä alueella. Hän omisti Isän rikkau-
det ja yltäkylläisyyden Pyhän Hengen voitelun kautta. Hän ruokki 
tuhansia nälkäisiä, antoi Pietarille temppeliverorahan kalan 
suusta, julisti Isän äärettömän rakkauden myötätuntoa Isästä tu-
levassa yltäkylläisyydessä jne.  
 
Jeesus eli Isän rakkauden, anteeksiantamuksen ja voiman yltä-
kylläisyydessä ja hyvyydessä. Hän tiesi, että Hänellä on täydelli-

nen, rakastava Isä, joka täyttää 
Hänen tarpeensa yltäkylläisellä 
hyvyydellään. Isän yltäkylläisyy-
den täydellisin olemus ilmeni 
syntien anteeksiantamisena, pa-
rantavana ja uutta luovana voi-
teluna Jeesuksen palvelutyön 
kautta. 
 
Jumalasta kaukana elävä uskova 
elää osittain maailman hengen 
ja osittain Pyhän Hengen vaiku-
tuksessa. Lihan mieli pohtii kai-
ken aikaa, mitä minä menetän, 

jos antaudun Jeesukselle kokonaan.  Toinen keskustelunaihe li-
hallisten uskovien keskuudessa on voitelun hinta. Kuinka kovan 

Syväkiintymyssuhteessa ja 
Pyhän Hengen tulessa sinä 
tulet tuntemaan Jeesuksen 
ja Isän todellisen hyvyyden. 
Siinä yhteydessä Isä ilmai-
see sinulle rakastavan sydä-
mensä, kaikkivaltiutensa, 
hyvyytensä ja huolenpi-
tonsa yliluonnollisessa yltä-
kylläisyydessä. Isän yltäkyl-
läisyys ja hyvyys sinuakin 
kohtaan on todellisuus. Py-
hän Hengen tuli vapauttaa 
sinut sielusi ahtaudesta. 
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hinnan sairauksien, avioerojen, onnettomuuksien ja muiden tap-
pioiden muodossa uskova joutuukaan maksamaan, jos hän ta-
voittelee parantamisen voitelua? Tällainen pohdiskelu on demo-
nien valheitten käynnistämää. Parantamisen voiteluun antautu-
misessasi sinä menetät vain sairautesi, traumasi, onnettomuu-
tesi, tappiosi ja kuoleman. Sinä saat elää Jumalan Isän katoamat-
toman elämän yltäkylläisessä virrassa. 
 
Joh. 10:10: Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoa-
maan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.  
 
Jumala ei veloita meiltä mitään Jeesukselle ja Pyhän Hengen tu-
leen antautumisesta. Vanhalle ihmiselle se tosin maksaa kuole-
man, mutta miksi säälitellä sellaista, jonka Jumala on määrännyt 

poistettavaksi? Miksi elättää va-
rasta ja kuolemaa sielussa? Jee-
sukselle antautuminen on vain 
lisääntyvää siunausta ja todel-
lista elämää uudelle luomuk-
selle. 
 
Älä korosta vanhan ihmisesi 
"kärsimyksiä", kun antaudut Py-
hän Hengen tuleen ja menet ah-
taan portin lävitse. Pidä erityi-
senä Jumalan mielisuosiona ja 
etuoikeutena ottaa vastaan Jee-
sus Kirkkauden Herrana ja an-
tautua Hänen tuleensa elämäsi 

kaikilla alueilla. Sinä tosin käyt ahtaan portin läpi, jossa sinä puh-
distut. Sitten Hän tulee pukemaan sinut määrättömän suurella 
kirkkaudella ja yltäkylläisyydellä, jonka kanssa mikään tässä maa-
ilmassa ei voi kilpailla.  
 
 

Kun olet palvelemassa älä 
juhli oman elämäsi tappi-
oilla. Ne olivat pimeyden ai-
kaa ja varas aiheutti ne. Ju-
malalla ei ollut mitään teke-
mistä niiden kanssa. Sen si-
jaan tuo esille Jumalan Isän 
ääretöntä rakkautta, hy-
vyyttä ja yltäkylläisyyttä. 
Anna ihmisten nähdä si-
nussa Jeesuksen muoto, 
auktoriteetti ja Pyhän Hen-
gen voima. Osoita Jeesuk-
sen todellisuus voimateko-
jen kautta epäuskoisille. 
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Seuraavat kysymykset selkiyttävät elämäsi valintoja: 
 

• Kumpi on helpompaa, Jumalan palveleminen vai demo-
nien orjuus? 

 
• Kumpi on suurempi hinta, lihan kuolettaminen vai epä-

usko, sairaudet, masennus, elämän tuhoutuminen ja 
epäonnistuminen? 

 
• Kumpi on todellista elämää, elämä Pyhän Hengen voi-

massa ja Jumalan kirkkaudessa, vai elämä tavoitellen li-
han tyydyttämistä ja mammonaa? 

 
• Kumpi on mielekkäämpää, hallita elämässään Kristuksen 

kautta vai antautua jatkuvasti lihalle ja sen kautta tule-
ville demoneille, sairauksille, tappioelämälle ja Jumalan 
tarkoituksien menettämiselle? 

 
Pyhä Henki johtaa sinut antautumaan Jeesukselle ja sulautu-
maan Häneen. Mikään muu elämä ei ole siihen verrattavaa, 
koska Jumala on luonut sinut elämään kirkkautensa yhteydessä. 
Jeesus on valmistanut sinulle kaiken. Sinä voit saavuttaa Jumalan 
tarkoituksen elämässäsi Pyhän Hengen tulessa upottamisen 
kautta. 
 
Syväkiintymyssuhde johtaa sinut tuntemaan Jumalan yltäkylläi-
syyden. Sinä tulet tuntemaan Hänen rakkautensa, ylenpalttisuu-
tensa, rikkautensa, hyvyytensä, auktoriteettinsa ja kaikkivaltiu-
tensa. Hänen kirkkautensa tuntemisessa sinä saavutat nopeasti 
sellaisen Jumalan rakkauden, ilmestyksen ja uskon kosketuspin-
nan, ettet voi kuvitellakaan kääntyväsi takaisin. Kun astut Juma-
lan yltäkylläisyyden hallitsemaan elämään, Jeesus voi käyttää si-
nua hallitsemaan kanssaan Hänen kirkkautensa ilmestymiseksi 
maailmassa. 
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Room. 5:17: Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallin-
nut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka aktiivisesti vastaanottavat 
mielisuosion armon ja vanhurskauden lahjan ylenpalttisen runsauden, tule-
vat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta. 
 
Jumala on yltäkylläinen kaikessa olemuksessaan ja vaikutukses-
saan. Hänen yltäkylläisyytensä ei tule ilmi sanoissa vaan Pyhän 
Hengen voimassa kaikilla Hänen valtaherruutensa alueilla. Jee-
suksen ja Isän täydellinen ja rajaton yltäkylläisyys on 
 

• pelastavaa rakkautta syntisiä kohtaan,  
• kaiken pimeyden poissiirtävää anteeksiantamusta, 
• rakkauden mielisuosiota pelastetuille, 
• äärimmäistä rakkauden myötätuntoa sairaita kohtaan, 
• täydellistä huolenpitoa lapsiaan kohtaan, 
• parantavaa ja vapauttavaa voimaa vangituille, 
• vanhurskautta, rauhaa, iloa, vapautta pelastettujen sydä-

missä, 
• Pyhällä Hengellä ja tulella varustamista, 
• oikeuden toteuttamista ja pimeyden tuomitsemista sekä 
• kaikkivaltiasta auktoriteettia ja uuden luomistyön voi-

maa koko luomakunnassa sekä 
• pelastetun pääsyä Jumalan Isän rakastavan sydämen 

kirkkauteen ja hengen maailmaan. 
 

Jeesus haluaa, että me julistamme Jumalan valtakuntaa Hänen 
yltäkylläisyydestään käsin. Vain Jeesuksen yltäkylläisyyteen su-
lautumalla me pystymme näkemään niin kuin Hän näkee ja julis-
tamaan näkyväksi minkä Hän näyttää. Vain Pyhän Hengen ja tu-
len yltäkylläisyydessä me pystymme tuomaan ilmi Jumalan val-
takunnan koko pituutta, leveyttä, syvyyttä ja korkeutta. 
 
Köyhyyden henki ja Jumalan yltäkylläisyys eivät sovi sisimpääsi 
samanaikaisesti. Hylkää uskonnollisuus, lakihenkisyys, puut-
teenalaisuus, ahdasmielisyys ja köyhyys / puutteenalaisuus. 
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Anna Pyhän Hengen avartaa sielusi Jumalan Isän rakkauden ää-
rettömyyteen, kirkkauteen, yltäkylläisyyteen, hyvyyteen, rau-
haan ja iloon. 
 
Hengessäsi on avaruus, laajuus, yltäkylläisyys. Pyhä Henki opet-
taa sielusi ajattelemaan niin kuin Jeesus ajattelee Isän yltäkylläi-
syydestä käsin. Luonnollinen sielu on aina ahtaudessa, epäus-
kossa ja ehdollistamassa Isän siunauksia. Siksi vanha ihminen on 
kuoletettava ja uuden luomistyön on noustava esiin.  
 
Pyhä Henki tulee Jumalan yltäkylläisyydestä eikä voi toimia köy-
hyyden tai puutteenalaisuuden vallassa olevan sielun kanssa yh-
teistyössä. Jumalan uskossa on koko Jumalan valtakunnan yltä-
kylläisyys. Sinun tarvitsee kuolettaa hengellä lihan teot, niin saat 
elää Jumalan yltäkylläisyydessä. 
 
Ef. 3:14-21: Sen tähden minä notkistan polveni Isän edessä, josta kaikki, 
millä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä / asemansa / olemuk-
sensa / tarkoituksensa, 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 kä-
sittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan / 
kokemaan / samaistumaan Kristuksen rakkauteen, joka on kaikkea tietoa 
ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Mutta hänelle, 
joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me 
anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hä-
nelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien su-
kupolvien, aina ja iankaikkisesti! Amen. 
 
Kun Pyhä Hengen kirkkaus täyttää sieluasi, sinun sielusi avartuu, 
ja virvoittuu. Sinä yhdyt ilolla Jumalan yltäkylläisyyden lakiin. 
Sinä julistat Jeesuksen rajoittamatonta, yltäkylläistä kuninkuutta 
pimeyden valtojen ylitse. Sinä uskot epäröimättä Jeesuksen ta-
voitteen parantaa jokainen ihminen. Sinä etsit Pyhän Hengen tu-
lessa reitin parantumisen vastaanottamiseen. Sinä opetat ja pal-
velet yltäkylläisyyden mielialassa ja asenteessa. Sinä et väsy etkä 
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turhaudu, koska olet kytketty taivaalliseen lähteeseen Pyhän 
Hengen tulessa. 
 
Sinä julistat Jeesuksen uutta luovaa voimaa jokaisen ihmisen elä-
mään riippumatta heidän elämäntilanteestaan tai lähtökohdis-
taan. Sinä julistat anteeksiantamuksen ja Isän mielisuosion jokai-
sen ylle, joka on Jeesuksen oma.  
 
1. Kor. 2:9-10: …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.  
 
Sinun henkesi tuntee kaiken sinussa. Pyhä Henki tuntee sinun 
henkesi ja tuntee kaikki Jumalan salaisuudet. Rakkaussuhteessa 
Jeesus vuodattaa sinuun sellaisia siunauksia, joita et ole osannut 
etsiä. Hän tietää mikä tekee sinut onnelliseksi ja antaa sinulle ih-
meellisiä ja siunattuja lahjoja henkesi kautta.  
 
Yltäkylläisyyden voitelussa sinä uskot ja julistat Jeesuksen veren 
yltäkylläistä voimaa kaikkien ihmisten ylle. Sinä otat vastaan Jee-
suksen yltäkylläisiä ilmestyksiä, järjenvastaisia parantumisia, lä-
pimurtoja ja siunauksia. Sinä murrat puutteenalaisuuden ja köy-
hyyden kiroukset ihmisten elämässä. Sinä julistat vapautusta ja 
yltäkylläisyyttä Jeesuksessa, Isän rakkauden mielisuosiota ja rat-
kaisuja. Silloin sinä hallitset Jeesuksen kanssa Hänen valtaistui-
mensa yltäkylläisyydessään. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
33. Elä ja palvele Jeesuksen / voittajan minuudesta käsin 
 
Jeesuksen pelastustyön vastaanottaminen tarkoittaa synnin or-
juudessa syntyneen tappiominuuden poistamista ja Isän yhtey-
dessä elävän voittajan minuuden omistamista.  
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Sielussa olevat traumat, addiktiot, demonisaatio ja fyysiset sai-
raudet tekevät ihmisestä tappiossa elävän. Jeesukseen liittymi-
nen johtaa sinut parantumiseen kaikilla elämäsi alueella. Ylös-
nousemusvoimassa eläminen tekee sinusta pimeyden voittajan 
Jeesuksen kanssa. 
 
Jeesuksen kanssa sinusta on tullut voittaja. Et pysty elämään tap-
pioajattelussa vaan henkesi johtaa sinua Jeesuksen voitossa ja 
tuomaan ilmi Jeesuksen voittoa kaikissa tilanteissa. Mikään olo-
suhde ei ahdista eikä stressaa sinua, koska olet Jeesuksen kanssa 
voittaja ja sinä tuot Hänen kanssaan ratkaisuja Taivaasta. 
 
Matt. 11:27: Kaikki on Isä antanut Minulle, eikä kukaan muu täysin tunne 
(epignosko) Poikaa kuin Isä, eikä Isää tunne täysin (epignosko) kukaan muu 
kuin Poika ja kelle Poika tahtoo Hänet ilmaista. 
 
Jeesuksen suhde Isään Hänen palvellessaan Voideltuna oli "epig-
nosko" eli täydellinen ja kaiken kattava tunteminen. Jeesus an-
taa sinulle Jumalan Isän "epignosko" tuntemisen Pyhässä Hen-
gessä. Sinä tulet äärimmäisen tietoiseksi Isän rakkaudesta, ase-

mastasi Hänessä, Hänen voimas-
taan sinussa ja sinun hyväksesi. 
Tulet tuntemaan, että olet Isän 
omaisuutta ja erotettu Hänelle. 
Sinuun ei jää tilaa pimeydelle, 
epäuskolle, pelolle tai muille häi-
riövaikutuksille.  
 
Jeesuksessa sinulla on henges-
säsi absoluuttisen voittajan mi-

nuus. Jumalasta erossa eläneen 
orvon minuus väistyy ja sinä olet sulautunut Jeesuksen ja Isän 
yhteyteen kaikessa Pyhän Hengen voimassa ja auktoriteetissa. 
 
 

Voittajan minuudessa sinä 
kohtaat elämäsi kaikki 
haasteet voitettavina, hal-
littavina, ylitettävinä es-
teinä. Pyhän Hengen vahvis-
tama voittajan minuus ei 
salli sinun enää antautua 
epäuskoon, epäilyksiin, kiel-
teisyyteen tai tappioajatte-
luun. 
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Jeesus sinussa ja sinä Jeesuksessa olet voittaja. Jumalan valtais-
tuimen näköalassa ei ole tappion mahdollisuuttakaan. Pyhä 
Henki muuttaa sinua "voimasta voimaan ja kirkkaudesta kirkkau-
teen" 
 
Uudestisyntyneellä hengelläsi on yliluonnollinen halu, kyky ja 
voima sulautua Jumalan auktoriteettiin ja Jumalan uskoon. Hen-
gelläsi on myös auktoriteetti ja voima Pyhän Hengen kautta hal-
lita sielusi voimien ylitse. Jeesuksen sulautuneessa auktoritee-
tissa eläminen on sinun luonnollinen ominaisuutesi Jumalan poi-
kana / tyttärenä. Et epäile, kritisoi tai unohda tätä ominaisuuttasi 
vaan sinä elät tätä todellisuutta joka päivä 
 
Jeesuksen läsnäolo on sinun ajatuksissasi, tunteissasi, suunnitel-
missasi, unelmissasi, muistissasi ja alitajunnassasi. Jumalan 
rauha, joka on ymmärrystä ylempi, hallitsee myös uniasi ja le-
poasi. Sisäinen ihmisesi on asettunut lepoon Isän rakkaudessa ja 
Jeesuksen tuntemisessa, kokemisessa, sulautumisessa 
 
Kuninkaallinen asemasi Jeesuksessa tarkoittaa seuraavia asioita: 
 

• Olet kiinnitetty siihen hallintovaltaan ja auktoriteettiin, 
joka Jeesuksella on Jumalan Poikana Isän valtaistuimella. 
 

• Pyhä Henki inspiroi sinulle ne ajatukset, joita Jeesuksella 
on, jotta sinä yhtyisit niihin. 
 

• Kun sinä yhdyt Jeesuksen ajatuksiin, sinä saat ilmestyk-
sen siitä, kuinka sinun tulee toimia omalla vaikutusalal-
lasi. 
 

• Sinun tehtävänäsi on julistaa kuninkaan ehdottomalla 
auktoriteetilla kaikkea sitä, mitä Pyhä Henki inspiroi sinua 
julistamaan. 
 



223 
 

                       

• Sinun auktoriteettisi Pyhän Hengen inspiroimassa julis-
tuksessa on sama kuin Jeesuksen auktoriteetti. 
 

• Kaiken, minkä julistat Pyhän Hengen voitelussa, tulee to-
teutua. 
 

• Käskysanasi vihollista vastaan on ehdoton ja Pyhä Henki 
on sen toteuttava uskosi mukaan. 
 

• Sinun anomuksesi Isältä on ehdoton. Isä antaa sinulle 
juuri niin kuin anot. 
 

• Kaikki ajatuksesi täyttyvät Jeesuksen yhteydellä ja Hänen 
auktoriteettiinsa sulautumisella.  
 

• Kaiken täytyy tapahtua kuninkaan auktoriteetilla Jeesuk-
sen kanssa sinunkin elämässäsi. 

 
Sinun päämääräsi ja esikuvasi tässä maailmassa on Jeesus Voi-
deltuna. Jeesus otti päälleen sinun pimeytesi, että voisit vastaan-
ottaa Hänen kirkkautensa. Jeesuksen pelastustyön ja hallintaval-
lan sisällä sinussakaan ei ole epäuskoa, tappiota, lankeemusta, 
eroa Jumalasta, pimeyden valhetta / petosta, tuhovoimia jne. 
 
Jumalan uskossa sinussa ei enää ole luonnollisen sukusi syntipe-
rimää, syntisten ihmisen harhautuneita oppeja, sairauksien / de-
monien painosta, luuseriminuutta jne. Sinusta nousee esiin uusi 
luomistyö, joka on vapautettu syntiperimästä ja liitetty Jumalan 
Isän kirkkauteen voideltuna Jeesuksen seuraajana. 
 
Jeesus ei vain tullut haastamaan pimeyden valtoja, vaan Hän tuli 
voittajana ja voittamaan sekä kukistamaan pimeyden valtojen 
läsnäolon ja vaikutukset ihmisten hengessä, sielussa ja ruu-
miissa.  
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Jeesukseen sulautuneena sinä olet määrätty tähän hallintoval-
taan. Sinä et enää yritä mitään, vaan omistat ja toteutat Jumalan 
uskossa kaikkea sitä kuninkuutta, johon Isä on asettanut sinut 
Jeesuksessa. 
 
Pyhän Hengen sotilaalliseen voimaan sulautumisessa ja siinä pal-
velemisessa tarvitaan rohkea sielu. Pyhä Henki ei voi toimia pel-
kurin, anteeksipyytelevän, kätkeytyvän, heikkoutta manifestoi-
van sielu kanssa. Tämän vuoksi Pyhä Henki toteuttaa sinussakin 
sisäisen vapautumis- ja parantumisprosessin. Tuloksena on va-
paa, rohkea, puhdas minuus ja uusi elämä, jonka Jeesus voitelee 
ja lähettää suurempaan palvelutehtävään. 
 
Jumalan valtakunnan elämä sinussakaan ei ole ihmisen järkeilyn 
tuote. Se on Jumalan sotilaallinen valtausoperaatio, jossa pimey-

den voimat hävitetään ja tilalle 
tulee Jumalan oikeudenmukai-
nen ja todellinen hallintovalta 
rakkaudessa, kirkkaudessa, ka-
toamattomassa elämässä ihmi-
siin ja ihmisten kautta koko luo-
makuntaan. 
 
Jeesuksen seuraajana sinäkin 
olet herkkä / puhdas / täynnä 
rakkautta. Mutta tehtäväsi ja 
asemasi mukaan sinä hallitset 
kuninkaana Jeesuksen kanssa. 

Sinä olet Jumalan Isän pojaksi adoptoitu ja kuninkaalliseen auk-
toriteettiin asetettu Pyhän Hengen voiman kautta. 
 
Jeesuksen seuraajana sinä olet voideltu. Sinä kannat ylläsi ja si-
sälläsi Jumalan kirkkautta. Sinusta tulee ilmi Jumalan kuva, Isän 

Anna Jeesuksen sokaista si-
nun silmäsi kirkkaudellaan 
niin, ettet enää näe pi-
meyttä, etkä halua katsoa-
kaan siihen. Anna Hänen 
kirkkautensa vallata sinut 
niin, että sinä säteilet, lois-
tat, levität ja vaikutat Jee-
suksen valtaherruutta kaik-
kialle ympäristöösi. Sairaat 
paranevat sinun lähelläsi, 
koska Jeesus on sinussa ja 
sinä olet Hänessä. 
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täydellinen ilmoitus ja voima Pyhässä Hengessä. Sinä vaikutat ih-
misiin niin, että he ottavat Jeesuksen vastaan ja astuvat siihen 
kirkkauteen, jossa sinä palvelet. 
 
Sinä käsittelet pimeyttä ja niiden vaikutuksia osoittaen, että pi-

meys on voitettu ja sinä hallitset 
niiden ylitse Jeesuksen kanssa. 
Sinä johdat kuulijasi samaan pe-
lottomaan ja rohkeaan asentee-
seen alkeisvoimia vastaan Jee-
suksen turvassa / siunauksissa. 
 
Ihmisiä kohtaan sinä toimit kun-
nioituksessa, Isän rakkaudessa, 
hyvyydessä, mielisuosiossa Py-
hän Hengen ilmestystiedossa. 
Sinä palvelet Isän kirkkauden 
ilmi tuomiseksi ihmisille. Sinä 
olet Jeesuksen kanssa Isän val-
taistuimen kuninkaallisessa ar-

vovallassa ja Jumalan kunnia on Pyhän Hengen voimassa sinun 
ylläsi. 
 
Jumala on uudesti synnyttänyt sinut Pyhästä Hengestä ja mää-
rännyt sinut Jeesuksessa vapaaksi synnistä. Hän on määrännyt 
sinut rakkaaksi pojakseen / tyttärekseen. Hän on vuodattanut si-
nuun Pyhän Henkensä. Siksi sinä kasvat jatkuvasti Jumalan tun-
temisessa, iässä ja armossa. 
 
Rakkaussuhteessa Jeesuksen kanssa sinä antaudut ilolla täyteen 
kuuliaisuuteen. Sinä haluat toteuttaa Jumalan tahdon täydelli-
sesti, koska rakastat ja kunnioitat Jeesusta ja Isääsi Taivaassa. 
Pyhä Henki vuodattaa sisimpääsi "salattua mannaa" eli Isän rak-
kauden täyttämää ilmestystietoa ja Jumalan uskoa yhä lisää. Olet 
siirtynyt epäuskon kiusauksista Jumalan uskon varmuuteen 

Sinä et haasta vihollista 
taisteluun vaan sinä käsket 
sen ulos ja mitätöit sen vai-
kutukset. Sinä elät ja toimit 
Jeesuksen kanssa Hänen 
voitostaan käsin. Sinä et 
taistele voittaaksesi viholli-
sen vaan julistat voittajan 
asemastasi käsin viholliselle 
häviön ja tuomion kaikki-
alla, missä sen vaikutus tu-
lee ilmi. Olet Jumalan soti-
laallisen hallinnon alaisuu-
dessa ja tehtävissä viholli-
sen tuhoamiseksi. 
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Pyhä Henki vapauttanut sinut itseesi käpertymisestä. Et etsi it-
seäsi tai elämäsi tarkoitusta ilman Jeesusta vaan sinä tiedostat, 
että Hän on sinussa ja sinä Hänessä jatkuvasti. Tämä tietoisuus 
hallitsee sinua yötä päivää. Epäuskon ajatukset ja kiusaukset ei-
vät pääse sinuun. 
 
Sydämesi on yhtä Isän sydämen kanssa, koska olet Jumalasta 
syntynyt. Pyhä Henki lepää sinussa ja vaikuttaa rakkauden, tah-

tomisen ja tekemisen. Antaudut 
Pyhän Hengen johdatukseen 
päivittäin ja hetkittäin, jolloin 
Pyhä Henki johdattaa sinut teke-
mään Jumalan tekoja. 
 
Jeesus ilmaisee sinulle voitelusi, 
kutsumuksesi ja tehtäväsi. Pyhä 
Henki osoittaa johdatuksesi päi-
vittäin ja hetkittäin. Pyhä Henki 
lepää sinun ylläsi koko ajan ja 
vahvistaa voimansa kosketuk-

sella kaiken, mitä sinä Pyhän Hen-
gen inspiraatiossa opetat, julistat, sanot, teet tai johdat ihmiset 
tekemään vastaanottaakseen parantumisen. Jeesuksen kautta 
sinäkin olet yhdistettynä Jumalaan ja Isä on sinussa! 
 
Joh. 5:19-21: Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sa-
non teille: Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä 
hän näkee Isän tekevän; sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee. 
Sillä Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee; ja hän 
on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette. 
Sillä niinkuin Isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös Poika tekee 
eläviksi, ketkä hän tahtoo. 
 

Sinä haluat tulla täysin ter-
veeksi, parantaa sairaita ja 
vapauttaa ihmisiä sielunvi-
hollisen vallasta. Elämän 
hengen laki vaikuttaa si-
nussa Jumalasta tulevan ka-
toamattoman elämän Sinä 
tiedät, tunnet ja koet, että 
Jeesus sinussa haluaa to-
teuttaa sitä samaa, mitä 
Jeesus Voideltuna toteutti 
maan päällä eläessään.  
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Syväkiintymyssuhteessa sinun sielusi yhtyy ilolla Jumalan lakiin, 
joka on Jeesuksen pelastustyö ja siitä seuraava uusi elämä sinua-
kin varten. Jumalan rakkaus peittää elämäsi, Jumalan ilmestys-
tieto virtaa jatkuvasti sisimpääsi ja sinä elät ja toimit Jumalan us-
kossa. Silloin sinulle on mahdollista kaikki, minkä Jumala sinulle 
näyttää. 
 
Jeesuksen kautta Jumala Isä antaa sinulle oman kutsumuksesi 
mukaisen vallan, voiman, tahdon ja kyvyn julistaa Jumalan valta-

kuntaa, parantaa sairaita ja tehdä 
voimallisia tekoja! Pyhän Hen-
gen voima on sinussa kasvat-
taakseen sinut tähän asemaan ja 
voiteluun. Kaikki tämä sisältyy 
pelastukseen ja Jumalan lupauk-
siin. Usko tämä, ota vastaan ja 
astu uuteen elämään Pyhän 
Hengen voimassa! 
 
Jeesus sinussa on voittaja ja sinä 
kykenet toimimaan Hänen kans-
saan yhteistyössä yhtymällä Hä-
nen voittoonsa. Voittajan mi-
nuudessa sinä kykenet näke-

mään niin kuin Jeesus näkee, tuntemaan niin kuin Jeesus tuntee, 
ajattelemaan niin kuin Jeesus ajattelee sekä toimimaan niin kuin 
Jeesus toimii. 
 
Joh. 14:11-13: Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; 
mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden. Totisesti, totisesti minä sa-
non teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä 
teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän 
tykö, ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä 
kirkastettaisiin Pojassa.  
 

Jumala Isä johtaa ja kasvat-
taa sinutkin Hänen kirkkau-
tensa yhteydessä toimivaksi 
työtoverikseen voitelussa, 
auktoriteetissa ja voimassa. 
Sinä tulet toteuttamaan 
Jeesuksen kanssa Hänen jat-
kuvaa uutta luomistyötään. 
Tehtäväsi jo tässä aikakau-
dessa on ihmisten vapautta-
minen pimeyden vallasta, 
sairaitten parantaminen ja 
Jumalan uuden luomistyön 
ilmi tuominen Pyhän Hen-
gen ja tulen voitelussa.  
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Jeesuksen tahtoon, auktoriteettiin ja uskoon sulautuminen joh-
taa sinut yliluonnolliseen yhteyteen, ilmestykseen, uskoon, auk-
toriteettiin ja palvelutyöhön Jeesuksen kanssa. Pyhän Hengen 
voitelussa sinä asetat oman auktoriteettisi toimimaan yhteis-
työssä Jeesuksen kanssa.  
 
Sinä elät sisäisen ihmisesi kautta Jumalan valtakunnassa ja tuot 
ilmi Jumalan valtakuntaa lihan ruumiisi ja luonnollisen elämäsi 
kautta tähän maailmaan Jumalan uskossa ja Pyhän Hengen voi-
telussa. Pyhän Hengen voitelussa sinä tietoisesti ja tiedostamat-
tomasti ajattelet, puhut, julistat, palvelet Jeesuksen auktoriteet-
tiin yhtyneenä.  Sinä elät yliluonnollista elämää Jumalan valta-
kunnassa Jeesuksen työtoverina. Olet saavuttanut elämäsi tar-
koituksen. Olet äärimmäisen onnellinen ja tyydytetty! 
 
Room. 5:17: Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallin-
nut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka tarttuvat, omistavat ja ot-
tavat omakseen yltäkylläisen runsaana mielisuosion ja vanhurskauden lah-
jan, tulevat elämässä hallitsemaan kuninkaina yhden, Jeesuksen Kristuksen, 
kautta. 
 
Sinun ajatusmaailmasi ja alitajuntasi on kiinnitetty Isän sydä-
meen Pyhän Hengen ilmestystiedon kautta. Sinun uskosi on kiin-
nitetty Jeesuksen uskoon ja Isän uskoon. Sinun sydämesi on täy-
tetty Isän rakkaudella koko ajan. Sinä tunnet Isän rakkauden, tie-
dostat ehyen ja katkeamattoman yhteyden Häneen. Sinulla on 
unia, näkyjä, ilmestyksiä, taivasvierailuja, kirkkauden pilven kos-
ketuksia ja jatkuva sisäinen todistus yhteydestäsi Isään. 
 
Sinä näet oman elämäsi ja muut ihmiset sekä maailman Jeesuk-
sen pelastustyön kautta. Tiedät, että jokaisessa ihmisessä on 
uusi Jumalan suunnitelma, joka korvaa pimeyden tuhosuunnitel-
mat. Sinä tiedät Jeesuksen hallitsevan Isän valtaistuimella kaik-
kea ja olevan kaikkialla läsnä jatkuvasti. Et kumarra, tunnusta 
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etkä näe muita hallitsijoita kuin Jeesuksen. Tiedät, että olet ase-
tettu hallitsemaan Isän valtaistuimelta käsin yhdessä Jeesuksen 
kanssa. 
 
Tiedät demonien, sairauksien ja kaikkien pimeyden voimien ja 
vaikutusten olevan hävitetyt ja tuomitut Jeesuksen läsnäolossa. 
Et näe demoneilla / pimeyden teoilla olevan mitään voimaa niitä 
vastaan, jotka vastaanottavat Jeesuksen ja antautuvat Hänen 
auktoriteettinsa alaisiksi. 
 
Tiedät, että Jeesus kantoi kaikkien sairaudet, kiroukset, onnetto-
muudet ja muut pimeyden teot. Tiedät, että Jeesus haluaa ja voi 

parantaa jokaisen, joka tulee Hä-
nen luokseen. Tiedät, että Hä-
nen haavojensa kautta olet jo 
parannettu. Sinä johdat palvel-
tavasi antautumaan Hänen auk-
toriteettiinsa ja pelastukseensa 
Pyhässä Hengessä. 
 
Jeesukseen sulautuneena sinulla 
on auktoriteetin Pyhän Hengen 
voitelussa ja Hänen nimessään / 
yhteydessään tässä näkyvässä 
maailmassa. Pyhän Hengen voi-

telussa sinä tuot ilmi Hänen yliluonnollista voimaansa kaikkien 
alkeisvoimien ylitse. Sen mukaan kuin Pyhä Henki inspiroi, sinä-
kin voit toimia Jeesuksen nimessä ja julistaa mitä tahansa uutta 
luomistyötä koska tahansa. 
 
Jeesus on sinun esikuvaksesi ja Pyhä Henki tulee muuttamaan si-
nut Hänen kuvansa kaltaisuutta kohti. Sinä suostut olemaan Jee-
suksen kaltainen esimerkki monille sinun jälkeesi uskoville. Tie-
dät, että Pyhä Henki tekee tämän saman jokaiselle, joka ottaa 
vastaan Jeesuksen Pelastajanaan. 

Tiedät, että kuolema joutuu 
luovuttamaan saaliinsa, jos 
Jeesus antaa sinulle käskyn 
herättää kuollut ihminen. 
Sinä elät Jeesuksen katoa-
mattoman elämän todelli-
suutta, vaikka olet vielä li-
han ruumiissa. Kuolemalla 
ei ole sinuun valtaa. On vain 
siirtyminen, muutos ja 
kasvu voimasta voimaan ja 
kirkkaudesta kirkkauteen. 
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Sinä tiedät ja olet vakuuttunut siitä, että Jumalan valtakunnan 
julistaminen Pyhän Hengen tulessa ja voimassa on ainoa ja täy-

dellinen Isän suunnitelma sinua-
kin kohtaan. Siksi julistat Jeesuk-
sen suurta ilosanomaa, etsit li-
sääntyvää Jeesuksen läsnäoloa 
elämässäsi, antaudut lisäänty-
västi Pyhässä Hengessä ja tu-
lessa upotettavaksi. 
 
Jumala siirtää uskonsa voimaa 
henkeesi niin paljon kuin sinun 
henkesi, sielusi ja ruumiisi kestä-
vät. Hän antaa sinulle tehtäviä, 
jotka sinä kussakin hetkessä pys-
tyt toteuttamaan. Jokaisessa 

tehtävässäsi on kasvuhaaste ja kutsu kasvuun. Jeesuksen palve-
lutyössä sinä kasvat tässä prosessissa tuntemaan ja omistamaan 
Hänen voimaansa ja auktoriteettiaan yhä lisää. 
 
Jeesuksen tahtoon sulautuminen kytkee sinut äärimmäiseen to-
tuuteen, lopulliseen ratkaisuun, päätepisteeseen eli itse Juma-
laan Isään. Sinä tulet sulautumaan yhä lisää myös rakastavaan 
taivaalliseen Isääsi. Hänen yhteydessään sinä saavutat elämäsi 
täydellisimmän täyttymyksen ja loppumattoman ilon Hänen rak-
kautensa kirkkaudessa.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
 
 
 
 
 

Sinä olet kulkenut ahtaan 
portin lävitse apostolien esi-
merkin mukaan. Olet kuo-
lettanut vanhan ihmisesi. 
Jeesus on synnyttänyt si-
nuun Jumalan uskon. Hän 
on voidellut sinut Pyhä Hen-
gellä ja tulella tuomaan 
esiin maailman historian 
suurinta herätystä. Olet osa 
Pyhän Hengen hallitsemaa 
ja voitelemaa seurakuntaa 
maan päällä ja myöhemmin 
Taivaassa. 
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Kirjasarja ”KIRKKAUDEN ILMESTYMINEN”: 
 

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