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KIRKKAUDEN ILMESTYMINEN – OSA 1 

Pelastus ja anteeksiantamus 
 
Johdanto 
 
Kädessäsi oleva kirja on kirjasarjan ”KIRKKAUDEN ILMESTYMI-
NEN” ensimmäinen osa. Tämä osa ”PELASTUS JA ANTEEKSIAN-
TAMUS” käsittelee uskon elämän perusteita kuten Jeesuksen 
vastaanottamista, Pyhän Hengen tehtävää, anteeksiantamusta 
ja rakkaussuhdetta Jumalan kanssa. Kirjasarjan seuraavissa 
osissa käsitellään perusteellisesti kunkin otsikon mukaisia alu-
eita.  
 
Kirjasarja ”KIRKKAUDEN ILMESTYMINEN”: 
 

1. PELASTUS JA ANTEEKSIANTAMUS 
2. JUMALAN USKO 
3. PYHÄN HENGEN TULESSA UPOTTAMINEN 
4. VAPAUTUMINEN JA PARANTUMINEN 
5. PARANTUMINEN SYVÄKIINTYMYSSUHTEESSA 
6. JUMALAN PALVELIJAN VOITELU  
7. FYYSINEN PARANTUMINEN 
8. ILMESTYKSEN HENKI 
9. TÄYTTYMYKSEN AJAN HERÄTYS 

 
Kunkin kirjan vapaaehtoinen suositushinta on 30 euroa. Jos 
koet, ettei sinulla ole varaa maksaa tilausmaksua, ole vapaa ja 
ota vastaan kaikki, mitä Pyhä Henki haluaa sinulle antaa tämän 
kirjasarjan kautta. Jaa, kopioi ja julista näitä asioita mahdolli-
simman paljon eteenpäin. Käytä vapaasti tätä aineistoa Juma-
lan valtakunnan palvelutyössäsi. Täyttymyksen ajan herätyksen 
täytyy murtautua 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. 
Käännöksen tarkennuksia on otettu muun muassa seuraavista 
lähteistä: 
 

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

 
Tilausmaksun maksaminen: 
Maksun kohde: PELASTUS JA ANTEEKSIANTAMUS 
Maksun saaja: Tulta! ry 
Tiliyhteys: FI67 5732 7440 0222 33 
Viitenumero: 21018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright: Seppo Välimäki 
PELASTUS JA ANTEEKSIANTAMUS 

             http://www.tulta.net 
seppo.valimaki@kolumbus.fi  

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


5 
 

                       

PELASTUS JA ANTEEKSIANTAMUS 
 
1. Taivaallinen Isä kutsuu sinua yhteyteensä 
 
Jumala Isä rakastaa sinua äärettömällä rakkaudella. Hän etsii si-
nua ja kutsuu sinua nyt yhteyteensä. Hän haluaa pelastaa sinut 
synnin, pimeyden ja kuoleman vallasta rakkautensa ja kirkkau-
tensa yhteyteen. Hän on lähettänyt Poikansa Jeesuksen todis-
tamaan Jumalan valtakunnasta ja lunastamaan sinutkin pimey-
den vallasta rakkautensa yhteyteen. Taivaallinen Isä on luonut 
sinut ja lähettänyt sinut maailmaan tehtävääsi toteuttamaan. 
Nyt Taivaallinen Isä kutsuu sinua takaisin kirkkautensa yh-
teyteensä, jotta voit toteuttaa elämäsi suunnitelman Pyhän 
Hengen voimassa. 
 
Joh. 3:16-17: Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ai-
nokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hä-
nellä olisi ikuinen / katoamaton / jatkuva elämä (Hänen yhteydessään). 
Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, 
vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi (Hänen yh-
teyteensä). 
 
Jumala Isä lähetti Poikansa Jeesuksen Ihmisen Pojan muodossa 
kuolemaan puolestasi, jotta sinä pääsisit takaisin Jumalan yh-
teyteen ja saisit elää Hänen yhteydessään ikuisesti. Synnin ran-
gaistus on kuolema ja Jeesus kantoi Golgatan ristillä tämän ran-
gaistuksen sinun puolestasi. Ristin kuolemansa kautta Jeesus 
riisui kaikki aseet, joilla pimeyden voimat voisivat vaatia sinua 
vangikseen ja tuhoon. Jumala Isä herätti Jeesuksen kuolleista ja 
asetti hallitsemaan valtaistuimellaan. Nyt Jeesuksella on kaikki 
valta Taivaassa ja maan päällä. Hänellä on valta pelastaa, pa-
rantaa ja vapauttaa jokaisen, joka ottaa Hänet vastaan. Jeesuk-
sella on valta johtaa sinut Jumalan Isän täydelliseen ja ikuiseen 
yhteyteen Pyhän Hengen voimalla.  
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Kun otat Jeesuksen vastaan, Jumala Isä uudestisynnyttää sinun 
henkesi ja liittää henkesi Pyhään Henkeen. Pyhä Henki liittää si-
nut Jumalaan ja antaa sinulle ikuisen oikeuden olla Hänen yh-
teydessään ja kasvaa Hänen lapsenaan Jumalan pojan ase-
maan, oikeuksiin ja tehtäviin. 
 
1. Kor. 6:17: Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan.  
 
Jeesuksen vastaanottamisen kautta sinä pääset Jumalan Isän ja 
Hänestä tulevan katoamattoman elämän yhteyteen Pyhän 
Hengen voiman kautta. Pyhän Hengen kautta hengessäsi sinä 

olet liitetty Jeesukseen ja Isään. 
Sitten Pyhä Henki aloittaa uu-
distamisen sinun sielussasi. Li-
sääntyvän Pyhän Hengen läs-
näolon kautta Jeesus puhdistaa 
ja vapauttaa sieluasi kaikesta 

ahdistuksesta, traumaattisuudesta, kiusauksista, epäuskosta, 
peloista, kuoleman ajatuksista, epäonnistumisesta, kirouksista 
ja muusta pimeydestä. Henkesi kautta vaikuttava Jumalan usko 
alkaa vaikuttaa sielussasi ja sinä saat omistaa lisääntyvää ter-
veyttä, rauhaa, iloa, vapautta sieluusi ja koko elämääsi. 
 
Kun sielusi on puhdistunut ja uudistunut, Jumalan usko ja Pyhän 
Hengen voima pääsevät hallitsemaan elämääsi. Ongelmia, sai-
rauksia ja tappioita aiheuttavat demonit, traumat ja stressi väis-
tyvät. Sinulle tulee lisääntyvä kyky vastaanottaa parantumisia 
fyysisen ruumiisi, ihmissuhteittesi, palvelutyösi ja taloutesi alu-
eille. Tämä kaikki on Jumalan Isän siunausta Hänen lapsilleen. 
Kaiken tämän Isä määrää rakkaudessaan lastensa hyväksi, 
koska Hän haluaa, että sinäkin olet tyydytetty ja onnellinen elä-
mässäsi. 
 

Jeesuksen vastaanottamisen 
kautta sinä pääset Jumalan 
Isän ja Hänestä tulevan ka-
toamattoman elämän yhtey-
teen Pyhässä Hengessä. 
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Antaudu Jeesukselle, ota Hänet vastaan elämäsi kaikille alueille. 
Hän pelastaa, parantaa ja vapauttaa sinut kaikesta pimeyden 
vallasta ja pimeyden teoista. Hän antaa anteeksi kaikki sinun 
syntisi ja vapauttaa sinun sielusi syyllisyydestä, rangaistuksesta, 
peloista, elämän ahdistuksista, fyysisistä sairauksista, epäonnis-
tumisen ja köyhyyden kirouksista ja kaikesta muusta pimey-
destä. Pyhän Hengen voima laskeutuu elämääsi ja Jeesuksen 
parantava voima alkaa koskettaa fyysisiä sairauksiasi ja paran-
taa sinua. 
 
Kol. 1:25-28: …täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan, sen salaisuuden, 
joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka 
nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä, joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, 
kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus 
teissä, kirkkauden toivo. Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ih-
mistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme 
esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa.  
 

Sinun päämääräsi ei ole vain 
päästä Taivaaseen kuoleman 
jälkeen. Kaikki tämä kyllä kuu-
luu sinulle Jeesuksen vastaan-
ottamisen kautta ja sillä on 

suurin ikuisuusmerkitys sinulle ja Jumalalle. Jeesuksen pää-
määrä sinua kohtaan on enemmän kuin pelastuminen Taivaa-
seen kuoleman jälkeen. Jeesus haluaa tuoda valtaherruutensa 
ja kirkkautensa elämääsi jo tässä ajassa. Jeesus haluaa liittää si-
nut Jumalan katoamattoman elämän kosketukseen jo tässä ai-
kakaudessa Pyhän Hengen voiman kautta.  
 
Jeesus haluaa täyttää sinua lisääntyvästi Pyhällä Hengellä ja 
muuttaa kohti Hänen muotoaan elämäsi kaikilla alueilla. Tässä 
muutosprosessissa kaikki pimeyden orjuudet, sairaudet, raih-
naudet ja muut painostukset poistuvat. Henkesi, sielusi ja ruu-
miisi nauttivat Jumalasta tulevasta katoamattomasta elämästä, 
terveydestä ja siunauksista. Jeesus johtaa sinut Pyhän Hengen 

Jeesuksen päämäärä sinua 
kohtaan on tuoda Hänen val-
taherruutensa elämääsi jo 
tässä ajassa. 
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tulessa upottamiseen, jossa sinä muutut syvällisesti Jeesuksen 
Voidellun kaltaiseksi ja sinä voit astua elämään Jumalan valta-
kunnassa jo tässä maailman ajassa. Tämä on suurin siunaus, 
mitä ihminen voi saada Jumalalta.  
 

Jeesus siirtää sinut pimeyden, 
demonisaation, sairauksien, 
onnettomuuksien, köyhyyden 
ja kirousten orjuudesta Juma-
lan Jeesuksen pelastavan ku-
ninkuuden alaiseksi. Pyhä 
Henki vahvistaa sinut niin, että 

sinä saat voiman hallita pimeyden voimien ylitse Jeesuksen 
kanssa.  Hallintovalta elämässäsi vaihtuu. Sinä siirryt Isän täy-
dellisten ja yliluonnollisten lahjojen, rakkauden ja mielisuosion 
alaisuuteen. 
 
Jeesuksen pelastustyö sinunkin hyväksesi on yliluonnollinen ja 
täydellinen. Mikään pimeys ei voi sinua sitoa, kun antaudut ja 
liityt Häneen.  
 
Joh. 1:12-13: Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeu-
den tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka ei-
vät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan 
Jumalasta. 
 
Ota vastaan Jeesus Pelastajanasi ja Herranasi, niin Hän uudesti-
synnyttää henkesi, vuodattaa Pyhän Hengen sisimpääsi. Sinä 
saat todistuksen, että olet päässyt Isän yhteyteen Hänen lapse-
naan. Pyhä Henki tulee sinuun pysyvästi ja alkaa opettaa sinua 
lisää Jeesuksen pelastuksen omistamisesta elämäsi kaikille alu-
eille. 
 
Jeesus tulee sisimpääsi ja pelastaa sinut, kun vapaalla tahdollasi 
kutsut Hänet elämääsi. Pyhän Henki on jo lähestynyt ja puhunut 

Jeesuksen yhteydessä sinä 
löydät yhteyden Jumalaan 
Isään. Hänen kauttaan si-
nulle avautuu uusi kirkkau-
den täyttämä elämä Pyhän 
Hengen voimassa. 
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sinulle Jeesuksen vastaanot-
tamisesta. Sydämesi voi olla jo 
vakuuttunut Jeesuksesta, 
mutta sinun tulee oman tah-
tosi päätöksellä ja ääneen kut-
sua Jeesus elämääsi ja julistaa 

Hänen suunnitelmaansa elämääsi edelleen.  
 
Room. 10:9-11: Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot 
sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelas-
tut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pe-
lastutaan. Sanoohan Raamattu: ”Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu hä-
peään.” 
 
Lausu nyt ääneen seuraava rukous niin Jeesus tulee sisimpääsi, 
uudestisynnyttää sinun henkesi ja pelastaa sinut Isän yhtey-
teen: 
 
”Rakas Jeesus, tunnustan että olen elänyt Jumalan ulkopuolella 
ja pimeydessä. Uskon Jeesus, että Sinä olet valmistanut minulle 
tien Jumalan Isän yhteyteen. Rakas Jeesus, otan Sinut vastaan. 
Tule minun sisimpääni ja pelasta minut. Uudestisynnytä minun 
henkeni ja anna minulle yhteys Jumalaan Isään Pyhän Henkesi 
kautta." 
 
"Minä tuomitsen, hylkään ja irtisanon kaiken pimeyden elämäs-
täni. Luovun kaikesta pimeydestä ja epäjumalien palvelemi-
sesta. Antaudun Sinulle ja palvelen vain Sinua. Vapauta Jeesus 
minut pimeyden vallasta, anna kaikki syntini anteeksi ja anna 
minulle uusi elämä Sinun ja Isän yhteydessä." 
 
"Rakas Jeesus, täytä minua jatkuvasti ja lisääntyvästi Pyhällä 
Hengelläsi ja tulellasi. Auta minut mieleni puhdistumiseen, ruu-
miini parantumiseen ja koko elämäni uudistumiseen. Kiitos ra-
kas Jeesus, että Sinä teet tämän!” 

Pyhä Henki kutsuu sinua Jee-
suksen vastaanottamiseen. 
Avaa sydämesi ja elämäsi Hä-
nelle nyt niin sinä pelastut. 
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Jos olet näin ottanut Jeesuksen vastaan, olet uudestisyntynyt 
Jumalan lapseksi. Jeesus on liittänyt sinut Jumalan Isän yhtey-
teen ja antanut sinun syntisi anteeksi. Jeesus on tullut Pyhän 
Hengen kautta asumaan sydämeesi. Sydämessäsi on todistus 
Isän hyväksynnästä. Et välttämättä tunne suuria tunteita, mutta 
henkesi todistaa, että Isä on hyväksynyt sinut yhteyteensä. 
 

Jumalan pelastava ja armah-
tava rakkaus (kreikaksi eleos) 
on koskettanut sinua. Nyt sinä 
olet Hänen mielisuosionsa 
(kreikaksi karis) kohteena pysy-

västi. Pelastus on Jumalan teko, jossa Jeesus toimii hyväksesi. 
Isä on ottanut sinut lapsekseen, koska Hän uskoo Poikansa pe-
lastustyöhön, joka kattaa koko elämäsi menneisyyden, nykyi-
syyden ja tulevaisuuden. Et vielä voi ymmärtää tätä kaikkea, 
mutta Pyhä Henki on opettava sinua lisää.  
 
Kerro tästä päätöksestäsi ihmisille, joihin koet luottamusta. 
Tämä on välttämätöntä ja vahvistaa sinua. Etsiydy sellaisten ih-
misten yhteyteen, joilla on uskoa, Pyhän Hengen voimaa, puh-
tautta, sydäntä ja viisautta opettaa sinua lisää. Pyhä Henki joh-
taa sinua hylkäämään tuhoavat elämäntavat ja uudistamaan 
koko elämäsi Jeesuksen pelastustyön sisällä. 
 
Sinun on tärkeää oppia tuntemaan Jeesusta, Hänen opetuksi-
aan, Pyhää Henkeä ja apostolien opetuksia. Tätä opetusta sinä 
saat suoraan raamatusta ja Pyhän Hengen voitelemissa uskon 
yhteyksissä. Pyydä Pyhää Henkeä johdattamaan sinulle hengel-
lisesti terve kasvuyhteys, jossa sinua palvellaan ja saat itse pal-
vella. 
 
Henkesi on uudestisyntynyt, mutta sielusi tarvitsee paljon Ju-
malan valtakunnan totuuksien tuntemista, jotta uskosi kasvaa. 

Jeesuksen omana sinä olet Ju-
malan jatkuvan ja rajattoman 
mielisuosion kohteena ikui-
sesti. 
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Paras tapa aloittaa raamatun lukeminen on aloittaa Johannek-
sen kirjeestä. Siitä saat nopeasti uuden liiton elämän perustuk-
set. Olet astunut uuteen ulottuvuuteen, jonka laajuus on hui-
kaiseva. Jumalan valtakunnan tutkimisessa, omaksumisessa ja 
toteuttamisessa löydät elämäsi tarkoituksen ja täyttymyksen jo 
tässä ajassa. 
 
Pyhä Henki on sinun paras ystäväsi, puolustajasi, opettajasi, 
neuvonantajasi ja voimasi. Kutsu elämääsi lisää Pyhää Henkeä, 
kiitä Herraa joka päivä pelastuksestasi ja Hänen jatkuvasti vai-
kuttavasta mielisuosiosta elämässäsi. Ole siunattu pelastuksesi 
omistamisessa ja nouse voittajaksi Pyhän Hengen voitelussa 
Jeesuksen nimessä. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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2. Syntiinlankeemuksen ymmärtäminen 
 
Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja kaltaisekseen. Ennen 
syntiinlankeemusta eli Jumalasta eroon harhautumista ihminen 
oli alamainen Jumalan auktoriteetille ja kykeni hallitsemaan 

maata yhdessä Jumalan kanssa. 
Aadam nautti Jumalasta tule-
vasta katoamattomasta elä-
mästä esteettömästi. Jumalan 
yhteyden kautta ihmisellä oli 
yliluonnollinen voima, viisaus, 

parantuminen, auktoriteetti, ilmestystieto ja muu kyky hallita 
koko maan piiriä. Tämä kaikki oli ”sangen hyvää”, niin kuin 
muukin Jumalan luomistyö. 
 
1. Moos. 1:26-31: Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, 
kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläi-
met ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat". Ja Jumala 
loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja 
naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: "Ol-
kaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne 
alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä 
liikkuvat eläimet". Ja Jumala sanoi: "Katso, minä annan teille kaikkinaiset 
siementä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki 
puut, joissa on siementä tekevä hedelmä; olkoot ne teille ravinnoksi. Ja 
kaikille metsäeläimille ja kaikille taivaan linnuille ja kaikille, jotka maassa 
matelevat ja joissa on elävä henki, minä annan kaikkinaiset viheriät ruohot 
ravinnoksi". Ja tapahtui niin. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, 
ja katso, se oli sangen hyvää. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kuudes päivä. 
 
Kaikki, mitä Jumala loi ihmistä varten, oli täydellistä ja hyvää 
paratiisissa. Jos ihminen tarvitsi jotain, hän kääntyi Jumalan 
puoleen ja Jumala antoi hänelle kaiken tarpeellisen. Ihmisen ja 
Jumalan yhteys ja vuorovaikutus oli esteetön. Ihminen oli Juma-
lan työtoveri tuodakseen ilmi Jumalan uuden luomistyön näky-
vään maailmaan. 

Ymmärtääksesi Jeesuksen pe-
lastustyön suuruuden sinun 
tulee ymmärtää syntiinlan-
keemuksen pimeys. 
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Ihminen ei ollut tässä tilassa uudestisyntynyt Jumalan yhtey-
teen Hänen lapsekseen Jeesuksen vastaanottamisen ja uudes-
tisyntymisen kautta. Ihminen oli sielun ja ruumiin puhtaudessa 
täydellinen ja kykeni olemaan kuuliaisuuden kautta Jumalan 
kirkkauden yhteydessä. Ihmisen sielu suuntautui Jumalaan ja 
Pyhä Henki johti ihmistä sielun tietoisuuden kautta. 
 

Jumalan kirkkaus suojeli ih-
mistä ympärillä olevia pimey-
den voimia vastaan ja antoi ih-
miselle täydellisen auktoritee-
tin pimeyttä vastaan. Tämä oli 
valtavan korkea asema verrat-

tuna ihmisen Jumalasta erossa elämisen tilaan, jossa pimeyden 
voimat ympäröivät ja orjuuttavat ihmistä syntymästä alkaen. 
Mutta tämä ei ollut yhtä korkea asema kuin uudestisyntyneillä 
Jumalan lapsilla on nyt uudessa liitossa Jeesukseen liittymisen 
kautta. Jeesuksen kautta Jumala Isä valmisti pelastetuille Aada-
min asemaa korkeamman aseman Hänen poikinaan ja tyttäri-
nään. 
 
1. Moos. 3:1-19: Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka 
Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: "Onko Jumala todellakin sa-
nonut: 'Älkää syökö kaikista paratiisin puista'?" Niin vaimo vastasi käär-
meelle: "Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta 
sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut: 'Äl-
kää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi.'" 
 
Jumalan kirkkaudessa elämisen edellytyksenä oli ihmisen kuu-
liaisuus. Kaikki muu oli ihmiselle luvallista, mutta hyvän ja pa-
han tiedon puusta nauttimisen Jumala kielsi. Sielunvihollinen 
eli käärme tuli puutarhaan eikä ihminen käyttänyt auktoriteet-
tiaan sitä vastaan, vaan antautui keskustelemaan sen kanssa. 

Ennen lankeemusta Jumalan 
kirkkauden yhteys suojeli ja 
antoi ihmiselle täydellisen 
auktoriteetin pimeyttä vas-
taan. 
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Tämän seurauksena vihollisen valhe eksytti ihmisen pois Juma-
lan auktoriteetin alaisuudesta. Ihmisen asema ennen syntiin-
lankeemusta oli suuntautua Jumalaan sielunsa koko voimasta. 
Rakkauden käsky jo vanhassa liitossa ilmaisee tämän oikean 
suhteen Jumalan ja ihmisen välillä. 
 
Syntiinlankeemuksen aiheuttaja oli ja on tänäkin päivänä kirk-
kaudesta pois langennut kerubi nimeltään Lucifer. Hän nousi 

kapinaan Jumalaa vastaan ja ha-
lusi tehdä itsestään Jumalan 
vertaisen. Tämä oli pimeyttä ja 
kapinaa, joka ei ollut mahdol-
lista Jumalan yhteydessä. Luci-
fer lankesi omasta tahdostaan 
kapinaan Jumalaa kohtaan ja 
Jumala heitti hänet ja hänen 
kanssaan langenneet enkelit 
alas taivaasta "toiseen Taivaa-
seen" eli ilmavaltoihin. Pimey-

den voimilla on vain määräaikainen mahdollisuus vaikuttaa 
maahan ja maassa oleviin ihmisiin, kunnes Jumala lopullisesti 
tuhoaa Luciferin ja koko sen joukon ja sen kanssa langenneet 
ihmiset. 
 
Sielunvihollisen houkutus alkoi Jumalan, Hänen suunnitel-
mansa ja Hänen rakkautensa / hyvyytensä kyseenalaistami-
sesta. Sinäkin saatat tuntea tämän saman houkutuksen tänäkin 
päivänä sielussasi. Pimeyden voimien pyrkimys on sinuakin 
kohtaan sama kuin ensimmäisen ihmisen lankeemuksessa. Si-
nun tulee tiedostaa vihollisen toimintatavat niin silloin voit vas-
tustaa sitä ja voittaa sen Jeesuksen kanssa. 
 

Sielunvihollinen houkutteli 
ihmisen kapinaan Jumalaa 
vastaan. Ihminen teki tä-
män omalla vapaalla tah-
dollaan. Siksi ihmisen täytyy 
kääntyä pimeydestään 
omalla tahdollaan ja ottaa 
vastaan Jeesus pelastuak-
seen takaisin Jumalan yh-
teyteen.  
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1. Moos. 3:4-5: Niin käärme sanoi vaimolle: "Ette suinkaan kuole; vaan Ju-
mala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän sil-
männe, ja te tulette olemaan niinkuin Jumala – tietämään hyvän ja pa-
han." 
 
Kaikki, mitä sielunvihollinen puhuu, on tänäkin päivänä koko-
naan valhetta. Kun sielunvihollinen sanoi  
 

• "ette suinkaan kuole", se tarkoitti todellisuudessa "tu-
lette kuolemaan minun orjuudessani" 
 

• "teidän silmänne aukenevat", se tarkoitti todellisuu-
dessa "teidän hengelliset silmänne sokeutuvat, ettekä 
enää näe, koe, tunne ettekä ymmärrä Jumalaa" 
 

• "te tulette olemaan niin kuin Jumala", se tarkoitti "te tu-
lette itse sielunvihollisen eli Jumalan vastustajan kaltai-
siksi". 
 

• "te tulette tietämään / tuntemaan / kokemaan (jada) 
hyvän ja pahan", se tarkoitti "te tulette tietämään / tun-
temaan / kokemaan (jada) pahan elämänne kaikilla alu-
eilla". 

 
Sielunvihollisen kykyä eksyttää ihmisen sielua ei pidä vähätellä. 
mutta Jeesus on tullut pelastamaan sinut pimeyden orjuudesta, 
pimeästä luonnosta ja liittämään sinut Jumalan kirkkauden yh-
teyteen elämäsi kaikilla alueilla. 
 
Vain Jumalan yhteydessä elävä ja Pyhän Hengen tulessa puhdis-
tettu sielu pystyy täysin tunnistamaan ja torjumaan pimeyden 
eksytykset. Ensimmäinen ihminen ei ollut täytetty eikä upo-
tettu Pyhässä Hengessä ja siksi sielunvihollinen pystyi läpäise-
mään hänen sielunsa suojavarustukset. Mutta kun sinä olet uu-
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destisyntynyt Pyhän Hengen voimasta, sinulla on Jumalasta tu-
leva erotuskyky, auktoriteetti ja suoja pimeyden eksytyksiä vas-
taan. Ensimmäinen ihminen lankesi, koska sielunvihollinen lu-
mosi hänen sielunsa valheella. 
 
1. Moos. 3:6-7: Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli 
ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti sen he-
delmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja 
hänkin söi. Silloin aukenivat heidän molempain silmät, ja he huomasivat 
olevansa alasti; ja he sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen 
vyöverhot. 
 

Sielunvihollisen houkutukseen 
tarttuminen synnytti mieliku-
van nautinnosta tai elämän 
täyttymyksestä. Houkutus oli 
suurta valhetta, joka johti ihmi-
sen karmeaan pettymykseen, 
ahdistukseen syyllisyyteen, hyl-
käämiseen ja pelkoon. Sielunvi-

hollisen houkutukseen tarttuminen johti koko elämän suureen 
onnettomuuteen. Yhteys Jumalaan katkesi, Jumalan kirkkau-
den suoja poistui ihmisestä, ihminen menetti Jumalan huolen-
pidon ja ihminen joutui ikuiseen eroon Jumalasta. Ihminen jou-
tui saman tuomion alaiseksi kuin sielunvihollinen. Ihmisen 
elämä tuli olemaan selviytymistaistelua syntiinlankeemuksen 
jälkeen.  
 
1. Moos. 3:8-10: Ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratii-
sissa illan viileydessä. Ja mies vaimoineen lymysi Herran Jumalan kasvojen 
edestä paratiisin puiden sekaan. Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi 
hänelle: "Missä olet?" Hän vastasi: "Minä kuulin sinun askeleesi paratii-
sissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, ja sen tähden minä lymysin." 
 

Sielunvihollisen valheeseen 
tarttuminen sokaisi ihmisen. 
Tämä sokeus synnytti mieli-
kuvan nautinnosta tai elä-
män täyttymyksestä oman 
tahdon tiellä ilman Jumalan 
suojaa ja auktoriteettia.  
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Heti kun ihminen oli ottanut hyvän ja pahan tiedon puusta, Ju-
malan kirkkauden suoja poistui ihmisestä. Ihmisen silmät so-

kaistuivat, sisin pimentyi, sie-
lunvihollisen pimeys vangitsi 
ihmisen hengen ja ihmisestä 
tuli Jumalaa pakeneva orpo. 
Sielunvihollisen hengestä tu-
leva pelko Jumalaa vastaan tuli 
ihmisen henkeen ja sieluun. 

Syyttäjän voima lamautti ihmisen eikä ihminen enää päässyt ta-
kaisin Jumalan yhteyteen. Synnin ja kuoleman laki oli vanginnut 
hänet pimeyden valtaan. 
 
1. Moos. 3:16-19: Ja vaimolle hän sanoi: "Minä teen suuriksi sinun raskau-
tesi vaivat, kivulla sinun pitää synnyttämän lapsia; mutta mieheesi on si-
nun halusi oleva, ja hän on sinua vallitseva." Ja Aadamille hän sanoi: 
"Koska kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua sanoen: 'Älä 
syö siitä', niin kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Vaivaa nähden sinun pitää 
elättämän itseäsi siitä koko elinaikasi; orjantappuroita ja ohdakkeita se on 
kasvava sinulle, ja kedon ruohoja sinun on syötävä. Otsasi hiessä sinun pi-
tää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinä olet otettu. 
Sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman."  
 
Syntiin lankeemuksen seuraukset olivat tuhoisat. Jumalan huo-
lenpidossa eläminen muuttui selviytymistaisteluksi. Jumalan 
viisaudessa ja voimassa elämisen sijasta ihmisen täytyi elää 
oman viisautensa ja voimansa varassa. Jumala oli valmistanut 
tämän mahdollisuuden Hänestä eroon langenneelle ihmiselle. 
Mutta Jumala ei hyljännyt häntä surkeaan tilaan, vaan lähestyi 
ihmistä uudelleen ja uudelleen. Lopulta Hän lähetti oman Poi-
kansa tuomaan täydellisen pelastuksen. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 

  

Kun ihminen ottaa vastaan 
sielunvihollisen valheen, hän 
joutuu tätä valhetta hallitse-
vien pimeyden voimien orjuu-
teen. 
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3. ”Minä olen Herra sinun Jumalasi…” 
 
Jumala ei hyljännyt ihmistä lankeemuksen tilaan, vaan ilmoitti 
toistuvasti tekevänsä liiton ihmisen kanssa. Näin Jumala teki lii-
ton muun muassa Nooan kanssa.  
 
1. Moos. 9:12-17: Ja Jumala sanoi: "Tämä on sen liiton merkki, jonka minä 
ikuisiksi ajoiksi teen itseni ja teidän ja kaikkien elävien olentojen välillä, 
jotka teidän luonanne ovat: minä panen kaareni pilviin, ja se on oleva liiton 
merkkinä minun ja maan välillä. Ja kun minä kokoan pilviä maan päälle ja 
kaari näkyy pilvissä, muistan minä liittoni, joka on minun ja teidän ja kaik-
kien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, eikä vesi enää paisu tulvaksi 
hävittämään kaikkea lihaa. Niin kaari on oleva pilvissä, ja minä katselen 
sitä muistaakseni iankaikkista liittoa Jumalan ja kaikkien elävien olento-
jen, kaiken lihan välillä, joka maan päällä on." Ja Jumala sanoi Nooalle: 
"Tämä on sen liiton merkki, jonka minä olen tehnyt itseni ja kaiken lihan 
välillä, joka maan päällä on".  
 
Aabramin kanssa (myöhemmin Aabraham) Jumala teki verilii-
ton, joka oli esikuvallinen Jeesuksen veren vuodatuksen ja kuo-
leman kautta tapahtuvasta täydellisestä Jumalan yhteyteen 
johtavasta liitosta ja elämästä Jumalan valtakunnassa. 
 
1. Moos. 15:17-21: Ja kun aurinko oli laskenut ja oli tullut pilkkopimeä, nä-
kyi suitsuava pätsi ja liekehtivä tuli, joka liikkui uhrikappaleiden välissä. 
Sinä päivänä Herra teki Abramin kanssa liiton, sanoen: "Sinun jälkeläisillesi 
minä annan tämän maan, Egyptin virrasta aina suureen virtaan, Eufrat-vir-
taan saakka: keeniläiset, kenissiläiset, kadmonilaiset, heettiläiset, perissi-
läiset, refalaiset, amorilaiset, kanaanilaiset, girgasilaiset ja jebusilaiset". 
 
Jumala kutsui Mooseksen vapauttamaan israelilaiset Egyptin 
orjuudesta ja johtamaan suureksi ja voimakkaaksi kasvaneen 
kansan luvattuun maahan. Jumala teki Mooseksen kanssa uu-
den huolenpidon ja siunauksen liiton, johon liittyi Jumalan aset-
tamien määräysten noudattaminen. Mooseksen lakiin kuului 
yksityiskohtainen temppelipalveluksen toteuttaminen ja tark-
koja lain määräyksiä eri elämän alueille. Lain määräysten ydin 
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oli kymmenen käskyä, joiden noudattamisen kautta Israelin 
heimo sai nauttia Jumalan erityisestä huolenpidosta ja siunauk-
sesta erämaa vaelluksensa aikana ja sitten luvatussa maassa. 
 
2. Moos. 20:1-17: Ja Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi: "Minä olen 
Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pe-
sästä. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Älä tee itsellesi jumalanku-
vaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, 
jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. 
Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen 
kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljän-
teen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhan-
sille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. Älä turhaan lausu 
Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka 
hänen nimensä turhaan lausuu. Muista pyhittää lepopäivä. Kuusi päivää 
tee työtä ja toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on Herran, si-
nun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä äl-
köönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai 
juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. Sillä kuutena päi-
vänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta 
seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sen tähden Herra siunasi lepopäivän ja 
pyhitti sen. Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka 
Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa. Älä tapa. Älä tee huorin. Älä varasta. 
Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Älä himoitse lähimmäisesi 
huonetta. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, 
palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi 
omaa."  
 
Lain antaminen oli Jumalan sitoumus pitää huolta kansasta. Sa-
malla laki sisälsi tarkkoja vanhurskauden määräyksiä, joita tuli 
noudattaa. Lakiin sisältyi myös ohjeet yksityisten ihmisten ja 
koko kansan lankeemusten sovittamiseksi eläinuhrien kautta. 
Tämän kautta Jumala valmisti Israelin kansaa vastaanottamaan 
tulevaa Messiasta, joka tulee olemaan Jumalan määräämä Uh-
rikaritsa täydellisen lunastuksen aikaan saamiseksi kaikille, 
jotka ottavat Hänet vastaan. Laki suojeli Israelin kansaa demo-
nisaatiolta, jotta Jumala voi nostaa sen keskuudesta Voidellun 
tuomaan pelastuksen kaikille kansoille. Laki myös osoitti, ettei 
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Israelin kansa voi saavuttaa pelastusta Jumalan yhteyteen lain 
noudattamisen kautta, vaan Israelin kansa tarvitsee Jumalan lä-
hettämän pelastuksen, Jeesuksen (Jeshua=Jumala pelastaa, Ju-
mala on pelastus). 
 
Uudessa liitossa Jeesus on meidän Jumalamme ja on täydelli-
nen Pelastajamme, Parantajamme ja Vapauttajamme sekä tie 
Isän kirkkauden yhteyteen. Koska Jeesus on nyt Isän valtaistui-
mella Jumalan Poikana kirkkaudessaan, Hänen vastaanottami-
sensa merkitsee hengen, sielun, ruumiin ja koko elämän luovut-
tamista Jeesuksen hallintovaltaan. Kaikki epäjumalat, demoni-
voimat, traumat ja vihollisen valheet on hyljättävä. Koska Jee-
sus on sinun Jumalasi, sinun elämääsi johtavat seuraavat pyrki-
mykset: 
 

• sinä antaudut Jeesukselle ja Isälle yhä lisää Pyhällä Hen-
gellä täyttymisen kautta 
 

• sinä uskot sen, kuka Hän on ja mitä Hän on tehnyt ja te-
kevä minun elämässäni ja muiden elämässä 

 
• sinä haluat kuulla Hänen johdatuksensa ja tehdä sen 

mukaan 
 

• sinä antaudut yhä syvempään rakkaussuhteeseen Hä-
nen kanssaan 

 
• sinä teet Jeesuksesta sinun lähteesi kaikilla elämäsi alu-

eilla 
 

• sinä olet Jeesuksen oma ja saat nauttia kaikki Hänestä 
tulevat siunaukset elämässäsi 
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Uuden liiton uskovia koskee myös käskyn toinen osa, eli "Älä 
pidä muita jumalia Minun rinnallani!" Sinun ei tule antaa min-
kään pimeyden vallan tai ihmisorjuuden olla sinulle Jeesuksen 
auktoriteettia ja jumaluutta korkeampi. Sinun tulee erottautua 
Hänen omaisuudekseen, niin silloin sinä saat vastaanottaa 
kaikki Hänen siunauksensa. Jeesuksen omana sinun tulee hyl-
jätä sielustasi kaikki ”epäjumalanpalvelus” ja 
 

• irtisanoutua pelosta, katkeruudesta, vihasta, epäus-
kosta, itsesäälistä, masennuksesta, tappiominuudesta, 
ja muusta demonisaatiosta, 
 

• hyljätä kaikki muut valheet, demonit, noituudet ja mam-
mona, 

 
• hyljätä kaikki pimeyden valheet, väärät profetiat, sielul-

lisen julistukset, omat lausumani väärät tuomiot elä-
määni kohtaan, koska niiden mukaan eläminen on epä-
jumalanpalvelusta sekä 

 
• hyljätä itsekeskeisyys, itsesi palvominen, omaan na-

paasi keskittyminen, orpouden minuus, koska ne ovat 
olleet minun epäjumaliani. 

 
Jeesuksen pelastustyön päämäärä on johtaa pelastetut Juma-
lan Isän yhteyteen ja Pyhän Hengen johdattamaan ja voitele-
maan uuteen elämään. Pyhä Henki opettaa sinun sieluasi pää-
semään yhä lähemmäksi Jumalaa ja auttaa sinua katkaisemaan 
sielun sidokset epäjumaliin, demonisaatioon, traumaattisuu-
teen, noituuteen ja muuhun pimeyteen. 
 
Kol. 1:9-15: Sen tähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, jona sen kuu-
limme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tu-
lisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisau-
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dessa ja ymmärtämisessä, vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hä-
nelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja 
kasvaen Jumalan tuntemisen kautta, ja hänen kirkkautensa väkevyyden 
mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pit-
kämielisiä, ilolla kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan 
osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa, häntä, joka on pe-
lastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa 
valtakuntaan. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen, ja 
hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakun-
taa.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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4. Jumala on armollinen ja pelastaa 
 
Ihmisen lankeemus ei tullut yllätyksenä Jumalalle. Hänellä oli 
pelastussuunnitelma oman Poikansa kautta jo ennen kuin maa-
ilma oli luotukaan. Kaikki oli jo Jumalan yliluonnollisessa ja kaik-
kivaltiaassa aivoituksessa. Sinun on välttämätöntä tietää aina, 
ettei Jumala joudu koskaan alta vastaajaksi. Jumalan kanssa 
sinä et joudu koskaan voittamattomaan tilanteeseen, vaan Jee-
suksessa sinulla on aina ratkaisu. 
 
Ef. 1:2-7: Mielisuosio (karis) teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, 
ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! Ylistetty olkoon meidän Herramme 
Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa 
kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, niinkuin hän ennen maail-
man perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteet-
tomat hänen edessään, rakkaudessa, edeltäpäin määräten meidät pojaksi 
ottamiseen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman 
tahtonsa mielisuosion mukaan, sen mielisuosionsa kirkkauden kiitokseksi, 
minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunas-
tus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen mieli-
suosionsa rikkauden mukaan.  
 
Jumala ilmaisi jo vanhan liiton aikana ihmisille, että Hän on ar-
mollinen ja haluaa ihmisen takaisin yhteyteensä. Jumala on us-
kollinen ja Hän piti liiton ihmisten kanssa, vaikka ihmiset toistu-

vasti hylkäsivät Hänen liittonsa. 
Mooseksen kautta Jumala il-
maisi täydellisesti vanhurskau-
tensa, siunauksensa sekä edel-
lytykset, miten Häntä voidaan 
lähestyä. Lain määräysten 
kautta Jumala osoitti Israelin 

kansalle, että he tarvitsevat Jumalasta tulevan Pelastajan. Lain 
määräykset olivat liian ankarat, että ihminen voi niitä noudat-
taa ja uskoa pelastuvansa takaisin Jumalan yhteyteen. Lain 

Jo ennen ihmisen luomista ju-
mala valmisti Poikansa 
kautta pelastuksen Hänen 
vastaanottamisen ja Jumalan 
Isän lapseksi syntymisen 
kautta. 
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kautta Jumala kasvatti Israelin kansaa Jeesuksen vastaanotta-
miseen.  
 
Gal. 3:22-27: Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä 
luvattu oli, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka usko-
vat. Mutta ennen kuin usko tuli, vartioitiin meitä lain alle suljettuina uskoa 
varten, joka oli vastedes ilmestyvä. Niin muodoin on laista tullut meille 
kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme. Mutta 
uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia. Sillä te olette kaikki 
uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä kaikki te, jotka 
olette Kristukseen upotetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet.  
 
Jumala ilmaisi Mooseksen temppelipalveluksen kautta esikuvia 
Jeesuksesta ja Hänen kauttaan tulevasta pelastuksesta. Jumala 

osoitti, että Hänelle kelpaa si-
jaisuhri ihmisten syntien pois 
siirtämiseksi. Edellytyksenä on, 
että sijaisuhri on virheetön ja 
Hänen ohjeittensa mukaan val-
mistettu. Kun aika oli täytetty, 

Jumala lähetti oman Poikansa kaikkien ihmisten sijaisuhrina, 
jonka päälle Jumala itse asetti kaikkien ihmisten kaikki synnit, 
rikokset, lankeemukset ja muun pimeyden.  
 
Jumala kutsui Mooseksen vapauttamaan Israelin kansan Egyp-
tin orjuudesta. Tämä oli esikuvallista Jeesuksen pelastuksen il-
mestymisestä myöhemmin. On tärkeää ymmärtää, että jo van-
hassa liitossa Jumala ilmaisi anteeksiantavan ja armollisen luon-
teensa. Mooses keskusteli Jumalan kanssa kasvoista kasvoihin 
ja sai tuntea Hänen kirkkauttaan ainutlaatuisella tavalla.  
 
2. Moos. 33:18-20: Silloin hän sanoi: "Anna siis minun nähdä sinun kirk-
kautesi". Hän vastasi: "Minä annan kaiken ihanuuteni käydä sinun ohitsesi 
ja huudan nimen 'Herra' sinun edessäsi. Ja minä olen armollinen, kenelle 
olen armollinen, armahdan, ketä armahdan". Ja hän sanoi vielä: "Sinä et 
voi nähdä minun kasvojani; sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon".  
 

Jeesus on meidän täydellinen 
sijaisuhrimme ja Hänen kaut-
taan Jumala siirtää kaiken pi-
meyden pois pelastetusta. 
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Jumalan ja Mooseksen kohtaaminen kuvataan myöhemmin ja-
keissa 2. Moos. 34:6-7. Nämä jakeet ovat olleet vaikeat kääntää 
ja monissa kansainvälisissäkin käännöksissä ne on käännetty 
väärin. Avainsanoja oikean merkityksen saamiseksi ovat "pa-
qad" joka tarkoittaa "käydä vierailulla", "huolehtia", "ottaa 
huomioon". Tämä sana ei merkitse ollenkaan "kostaa". Merki-
tyksessä "antaa anteeksi" on heprean kielen sana "nasa nasa", 
joka tarkoittaa "nostaa pois", "siirtää pois", "kantaa pois". 
 
Mielestäni paras käännös löytyy Interlinear Scripture Analyzer 
(ISA) käännöksestä. Hyvin lähellä tätä käännöstä on juutalaisen 
vanhan testamentin käännös (A Hebrew - English Bible, Accor-
ding to the Masoretic Text and the JPS 1917 Edition): 
 
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0234.htm 
 
Interlinear Scripture Analyzer (ISA) kääntää edellä olevat jakeet 
englanniksi näin:  
 
2. Moos. 34:6-7: Now Yahweh passed by before his face and proclaimed: 
Yahweh, Yahweh El, Who is compassionate and gracious, slow to anger 
and abundant with benignity and truth, preserving benignity to thousands, 
bearing with depravity, transgression and sin, yet He is not holding inno-
cent, nay innocent, but visiting the depravity of the fathers on the sons 
and on the sons' sons, on the third and on the fourth generation. 
 
Suomen kielelle tämä voidaan kääntää seuraavasti: 
 
2. Moos. 34:6-7: Nyt Jahve kulki hänen (Mooses) kasvojensa ohitse ja ju-
listi: "Jahve, Jahve, Jahve Jumala, joka on laupias ja armollinen, hidas kii-
vauteen ja ylenpalttinen hyvyydessä ja totuudessa; säilyttäen hyväntah-
toisuuden tuhansiin sukupolviin, siirtäen / kantaen pois (nasa nasa) vää-
ryydet (avon avon = vika, vääryys, virheet), tahalliset rikkomukset (pesha 
= kapina, tahallinen vääryys, rikos) ja loukkaukset (khatta khattat = louk-
kaus, syntitottumus ja sen rangaistus) – kuitenkaan Hän ei pidä kiinni / 
vangitse viatonta, ei viatonta, vaan ottaa huomioon ja käsittelee (paqaw) 
lasten päälle tulleet isien synnit, kolmanteen ja neljänteen sukupolveen."  
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Jumala itse todistaa Moosekselle, että Hän erityisesti ottaa 
huomioon myös sukukiroukset. Jeesuksen kautta sinä vapaudut 
kaikista sukukirouksistasi, kunhan itse irtisanoudut ja tuomitset 

ne. Jeesuksen vastaanottami-
sen kautta et ole myöskään 
minkään perisynnin alainen, 
sillä Jeesuksen kautta synnin ja 
kuoleman laki on menettänyt 
voimansa sinua vastaan. Elä-
män Hengen laki Jeesuksessa 
Kristuksessa on vapauttanut si-

nut synnin ja kuoleman laista. Profeetta Hesekiel näki tämän jo 
vanhassa liitossa: 
 
Hes. 18:19-22: Ja vielä te kysytte: 'Minkä tähden ei poika kanna isän synti-
velkaa?' Kun poika on tehnyt oikeuden ja vanhurskauden, noudattanut 
kaikkia minun käskyjäni ja tehnyt niitten mukaan, hän totisesti saa elää. 
Se sielu, joka syntiä tekee - sen on kuoltava. Poika ei kanna isän syntivel-
kaa, eikä isä kanna pojan syntivelkaa. Vanhurskaan ylitse on tuleva hänen 
vanhurskautensa, ja Jumalattoman ylitse on tuleva hänen Jumalattomuu-
tensa. Ja jos Jumalaton kääntyy pois kaikesta synnistänsä, mitä hän on teh-
nyt, ja noudattaa kaikkia minun käskyjäni ja tekee oikeuden ja vanhurs-
kauden, hän totisesti saa elää; ei hänen ole kuoltava. Ei yhtäkään hänen 
synneistänsä, jotka hän on tehnyt, muisteta; vanhurskautensa tähden, 
jota hän on noudattanut, hän saa elää.  
 
Perisynti on valhetta, jonka uskonnolliset ihmiset ovat keksi-
neet. Langettuaan pois Jumalan yhteydestä ihminen menetti 
auktoriteetin pimeyden voimia vastaan ja joutui jatkuvan pi-
meyden vallan piiritykseen ja orjuuteen. Jumalan suunnitel-
mana oli, että ihminen karkottaa demonivoimat puutarhansa 
ulkopuolelta ja ilmavalloista. Syntiinlankeemus esti tämän ja ih-
miskunta joutui elämään, selviytymään ja lisääntymään pimey-
den orjuudessa. Tämä orjuus kasvattaa jokaisesta ihmisestä 

Jeesuksen anteeksiantamuk-
sen kautta sinä pääset TÄY-
SIN vapaaksi omista synneis-
täsi ja sukukirouksistasi – 
kun annat kaikille muille an-
teeksi heidän rikkomuk-
sensa. 
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synnin orjan, kunnes Jeesus saa pelastaa hänet Jumalan Isän 
kirkkauden ja vapauden yhteyteen.  
 
Vaikka ihmisellä oli oma osuutensa lankeemukseen, pimeyden 
vallat ja demonit ovat perimmiltään syyllisiä kaikkeen. Sielunvi-

hollinen langetti ihmisen vaja-
vuuden ja alaikäisyyden tilassa. 
Aadam ja hänen vaimonsa ei-
vät olleet uudestisyntyneet Py-
hässä Hengessä Jumalan lap-
siksi. He olivat Jumalan kirkkau-

dessa eläviä ihmisiä, joiden oli kuitenkin mahdollista langeta. 
He eivät olleet Pyhällä Hengellä sinetöidyt hengessään Jumalan 
yhteyteen, kuten Jeesuksen vastaanottaneet uuden liiton pe-
lastetut.  
 
Lucifer ja hänen kapinaansa liittyneet enkelit lankesivat Juma-
lan täydellisen kirkkauden läsnäolossa. Sen tähden heille ei ole 
pelastusta. Ihminen lankesi lihan ruumiin ja hengellisen vaja-
vuuden tilassa ja siksi Jumala voi lähettää oman Poikansa "syn-
tisen lihan kaltaisuudessa" ja lunastaa ihminen Jeesuksen uhri-
kuoleman kautta pimeyden vallasta. 
 
Ps. 103:10-13: Ei hän tee meille syntiemme mukaan eikä kosta meille pa-
hain tekojemme mukaan. Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin 
voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Niin 
kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuk-
semme. Niinkuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkää-
väisiänsä.  
 
Profeetta Hesekiel näki jo vanhassa liitossa uudestisyntymisen 
olemuksen. Hän näki kuinka Jumalasta virtaava "puhdas vesi" 
eli Jeesuksen kautta tuleva Jumalan valtakunnan ilmestys, ope-
tus ja Pyhän Hengen voima tulee uudistamaan ihmiset Jumalan 

Perisynti on valhetta, sillä 
poika ei kanna isän syntivel-
kaa. Jeesuksessa vanhurskau-
tetun ylitse on tuleva Jeesuk-
sen vanhurskaus kaikessa. 
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yhteyteen. Hän näki kuinka Jumala antaa ihmisille uuden sydä-
men eli sielun. Hän näki kuinka 
Jumala vuodattaa uuden hen-
gen ihmisten sisimpään. Ju-
mala tekee eläväksi ihmisen 
kuolleen hengen ja vaikuttaa 
hengessä nousemisen. Hese-
kiel näki, että Jumala kirjoittaa 

rakkauden ja vanhurskauden lakinsa ihmisten sydämiin hengen 
kautta. 
 
Hes. 36:25-27: Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että 
te puhdistutte; kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne 
minä teidät puhdistan. Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hen-
gen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne ki-
visydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisim-
päänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, nouda-
tatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 

  

Jumala puhdistaa pelastetun 
sielun ja täyttää sen rakkau-
dellaan. Hän antaa uuden 
hengen, pojaksi otetun hen-
gen orjuuden hengen sijaan. 
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5. Jeesuksen pelastus on lahja 
 
Jumala Isä antoi Poikansa Jeesuksen lahjaksi ihmisille, jotta ih-
miset saisivat vastaanottaa pelastuksen ilman mitään maksua 
tai vastapalvelusta. Kaikki ihmisen pelastumisen ulottuvuudet 
ovat yliluonnollista Isän rakkauden lahjaa. Syntien anteeksian-
tamus on lahjaa, Pyhä Henki on lahjaa, parantumiset, vapautu-
miset ja kaikki muut siunaukset ovat lahjaa. Mitään näistä ihmi-
nen ei voi itse ansaita. 
 
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 Jee-
suksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan, sen 
mielisuosionsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille 
siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikko-
musten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.  
 
Sielunvihollisen orjuudessa elänyt orpo sielu on oppinut, että 
kaikki mahdollisuudet, onnistumiset, saavutukset on ansait-
tava. Rakkaus, hyväksyntä ja huolenpitokin on ansaittava. Ihmi-
nen omaksuu suorituskeskeisen elämäntavan, jota hän yrittää 
toteuttaa myös Jumalaan päin. Kaikki tämä on seurausta syntiin 

lankeemuksesta eli Jumalasta 
ja Hänen huolenpidostaan 
eroon joutumisesta ihmiskun-
nan alussa. 
 
Jeesuksen kautta ilmestyvä 

uusi elämä Jumalan valtakunnassa perustuu aivan toisenlaisiin 
suuntautumisiin. Jumalan valtakunnan elämä perustuu suhtee-
seen Jeesuksen ja Isän kanssa. Kaikki, mitä Isä on antanut Jee-
suksessa, sinäkin omistat yhteyden ja suhteen kautta Pyhään 

Kaikki Jumalan valtakunnan 
elämä perustuu rakkaussuh-
teeseen Jumalan Isän ja Jee-
suksen kanssa Pyhässä Hen-
gessä. 
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Henkeen. Tätä kutsutaan uskon kautta elämiseksi. Se on luotta-
musta Jumalan Isän rakkauteen ja Jeesuksen täydelliseen pelas-
tukseen. Silloin ihminen nöyrtyy tunnustamaan oman tyhjän ja 
ansiottoman tilansa ja Jumalan hyvyyden ja yltäkylläisen rikkau-
den. 
 
Room. 3:21-24: Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat to-
distavat, on ilmoitettu ilman lakia / laista riippumatta / lakia korkeam-
masta auktoriteetista, se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesuk-
seen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään 
erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla 
ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen 
kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa…  
 
Jumalan oikeamielisyys, rakkaus, puhtaus ja kirkkaus ilmestyi 
Jeesuksen Voidellun kautta. Jumala itse tuli ihmiseksi Pojassaan 
Jeesuksessa ja toteutti pelastuksen Hänen kauttaan. Jeesuk-
sessa Voideltuna Jumala ilmaisi mikä on Hänen oikeudenmukai-
nen ja puhdas, täydellinen suunnitelmansa ihmistä kohtaan. 
Laki tuli Mooseksen kautta mutta Jeesus ja Hänen sanomansa 

sekä palvelutyönsä Voideltuna 
tuli suoraan Isästä Pyhän Hen-
gen kautta maailmaan. 
 
Tämän maailman valtakunnat 
perustuvat orjuuteen ja suori-
tuksiin. Jumalan valtakunnan 
elämä perustuu vapauteen, 

suhteeseen ja lahjojen omistamiseen uskossa. Jumala Isä on ju-
listanut sinutkin pelastettuna Jeesuksen vanhurskauden täydel-
liseen tilaan sen kautta, että sinä uskot Jeesukseen ja otat Hä-
net vastaan elämässäsi.  
 
Kol. 2:13-15: Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympäri-
leikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, 
antaen meille anteeksi kaikki rikokset – siirtäen Jeesuksen veren kautta 

Jeesuksen vastaanottamisen 
kautta Jumala Isä antaa si-
nulle oikeuden olla Hänen 
kirkkautensa vaikutuksessa 
ja yhteydessä. – JA MUUT-
TAA SINUT HÄNEN KALTAI-
SEKSEEN. 
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meistä pois kaikki rikokset – ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, 
joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän 
tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja 
asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voi-
ton riemun. 
 
Jeesuksen pelastus toteutuu Jumalan uskon kautta. Jumala elää 
ja vaikuttaa ainoastaan yliluonnollisen uskonsa kautta. Jeesuk-
sessa ei ole mitään Jumalan uskosta poikkeavaa tilaa. Kun ihmi-
nen yhtyy hengessään ja sielussaan Jumalan uskoon, silloin ih-
minen voi vastaanottaa kaiken sen, mitä hän uskoo Jeesuksen 
kanssa. 
 
Jeesuksen pelastustyö johtaa Jeesuksen Voidellun kaltaiseen 
vanhurskauteen, puhtauteen, rakkauteen ja uskoon Pyhän 
Hengen voimassa. Jumala uskoo Jeesuksen veren täyteen puh-
distusvoimaan ja silloin meidänkin tulee uskoa Jeesuksen veren 
puhdistusvoima omaan elämäämme. 
 

Keskeinen osa Jeesuksen oikea-
mielisyyttä (vanhurskautta) on 
Hänen ehdoton ja loputon an-
teeksiantamuksensa. Jeesuk-
sen anteeksiantamus tarkoit-
taa oikeutta tulla täysin va-

paaksi kaikesta pimeyden val-
lasta hengen, sielun, ruumiin ja elämän kaikilla alueilla. Anteek-
siantamus oikeuttaa elämään Jumalan valtakunnassa, Jumalan 
rakkaudessa, Pyhän Hengen ilmestystiedossa ja Jumalan us-
kossa.  
 
Mark. 11:25-26: Ja kun te seisotte ja rukoilette (etsitte Jumalan läsnäoloa), 
niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että 
myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikko-
muksenne." Mutta jos te ette anna anteeksi, niin ei Isännekään, joka on 
taivaissa, anna anteeksi teidän rikkomuksianne. 

Jumala Isä katsoo sinua Jee-
suksen veren ja Pyhän Hen-
gen täydellisen uudistuksen 
kautta – Hän näkee sinussa 
Jeesuksen Voidellun kaltaisen 
poikansa / tyttärensä. 
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Anteeksiantamuksessa eläminen tarkoittaa samaa Pyhän Hen-
gen auktoriteetin ja voitelun tilaa kuin Jeesuksella on. Tässä 
kirkkauden tilassa emme voi olla antamatta anteeksi lähimmäi-
sillemme. Säilyttääksemme oman elämämme kirkkauden Ju-
malan yhteydessä me siirrymme uuteen elämään jatkuvassa ja 
täydellisessä anteeksiantamuksessa. 
 
Jumalan Isän meille lahjana antama Jeesuksen vanhurskaus siir-
tää meidät Isän kirkkauden mielisuosion alaisuuteen. Tässä rak-
kaussuhteessa me vastaanotamme edelleen lahjana kaikki ne 
siunaukset, mitä Isä on Jeesuksessa valmistanut meille. Ainoa, 
mitä Isä odottaa meiltä on, että muutumme Jeesuksen kaltai-
suuteen. Silloin meillä on suhde Isään ja kyky vastaanottaa Hä-
nen mielisuosionsa lahjoja. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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6. Uudestisyntymisen voima 
 
Pyhä Henki kutsuu jokaista ihmistä Jeesuksen vastaanottami-
seen. Kukaan ei voi tulla Jeesuksen luokse, ellei Isä häntä vedä 
Pyhän Hengen ja palvelijoittensa kutsun kautta. Koska sinä olet 

ottanut Jeesuksen vastaan, Isä 
on vetänyt sinua Jeesuksen yh-
teyteen ja sinä olet vastannut 
Isän kutsuun, kiitos Herralle.  
 
Pyhällä Hengellä on lukematto-
mia keinoja saada ihminen ja-
noiseksi ja vastaanottavaiseksi 

Jeesukselle. Isän kutsu on voimassa kaikkien ihmisten koko elin-
ajan. Kutsu johtaa Jeesuksen vastaanottamiseen ja siitä alkaen 
lisääntyvään Pyhällä Hengellä täyttymiseen aina Taivaan kirk-
kauteen asti.  
 
Ihminen vastaa Jumalan kutsuun oman tahtonsa vapaalla pää-
töksellä. Jeesukselle riittää hyvin yksinkertainen julistus esimer-
kiksi "Jeesus, otan sinut vastaan Pelastajanani ja Herranani. 
Hylkään pimeyden ja pyydän, että Sinä täytät elämäni kirk-
kaudellasi!" Uudestisyntymisen todistuksena ihmiseen tulee 
Pyhä Henki. Jumalan katoamaton elämä, ylösnousemusvoima, 
parantava voitelu pääsee Pyhän Hengen kautta ihmisen elä-
mään.  
 
Joh. 3:16-17: Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ai-
nokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hä-
nellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maail-
maan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen 
kauttansa pelastuisi (Hänen katoamattoman elämänsä ikuiseen yhtey-
teen). 
 

Jumala kutsuu ihmisiä pelas-
tukseen Jeesuksen vastaan-
ottamisen kautta niin kauan 
kuin ihminen elää maail-
massa tai on ottanut Jeesuk-
sen vastaan. 
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Jeesuksen vastaanottaminen Pelastajana ja Herrana johtaa ih-
misen hengen uudestisyntymiseen Jumalan Isän lapseksi. Näin 
ihminen pääsee Jumalasta erossa elämisen pimeydestä Pyhän 
Hengen lisääntyvään valoon ja Jeesuksen kirkkauden ilmesty-
miseen hänen omassa elämässään. 
 
Joh. 1:12-13: Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeu-
den (exusia) tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä… 
 
Uskon kautta Jeesuksen sovitustyöhön Jumala poistaa synnin, 
pimeyden ja kuoleman vallan ihmisestä. Jumala katsoo pelas-
tettuja Jeesuksen veren kautta ja uskoo Pyhän Hengen tekevän 
tarpeellisen puhdistuksen ja uuden luomistyön. Jeesuksen pe-
lastustyö on jo toteutunut Jumalan uskon hengellisessä ulottu-
vuudessa. Meidän sielullisessa maailmassamme tämä tarkoit-
taa uudestisyntyneen hengen vahvistamista ja jatkuvaa / syve-

nevää mielen uudistamista sekä 
jatkuvaa Pyhän Hengen tulessa 
upottamista. 
 
Jeesuksen vastaanottaminen 
tarkoittaa antautua Hänen auk-
toriteettinsa alle ja muuttua 
Hänen kaltaisuuttaan kohti li-
sääntyvän Pyhällä Hengellä 
täyttymisen kautta. Jeesuksen 

pelastuksen omistaminen tarkoittaa Hänen vanhurskautensa 
omistamista Jumalan uskon kautta, johon ihmisen oma usko 
yhtyy. Tämä usko tulee uudestisyntyneeseen henkeen. 
 
…jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tah-
dosta, vaan Jumalasta.  
 
Jumala Isä uudestisynnyttää Jeesuksen vastaanottavan ihmisen 
hengen. Silloin tapahtuu ihmisen koko elämän puhdistaminen 

Jumalan uskon hallitse-
massa maailmassa henges-
sään uudestisyntynyt ja Ju-
malaan liitetty uskova on jo 
tullut täydelliseksi Jeesuk-
sessa -koska Jeesuksen yli-
luonnollinen pelastustyö 
vaikuttaa hänen hyväkseen 
Jumalan uskon kautta. 
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Jumalan uskon voimassa. Tämän puhdistamisen todistuksena 
pelastettu saa henkeensä Pyhän Hengen. Jeesus puhdistaa en-
sin uudestisyntyvän hengen ja sen jälkeen uudestisyntyneestä 
hengestä tulee Pyhän Hengen, Jeesuksen ja Isän ilmestymisen 
asumus. Hengen kautta vaikuttavan uudistuksen kautta sielu 

pääsee osalliseksi Jeesuksen 
pelastuksesta ja muuttuu Jee-
suksen Voidellun muotoa kohti. 
 
Jeesuksen pelastustyön aukto-
riteetti tulee Jumalan Hengen 
ulottuvuudesta, joka on korke-

ampi kuin sielun ulottuuvuus. Hengen uudestisyntyminen liit-
tää ihmisen Jumalaan Hänen lapsenaan. Jumalan katoamaton 
elämä on uudesti synnyttänyt ihmisen ja hän on siitä alkaen pe-
lastettu helvetin tulesta ja kadotuksesta. Vaikka sielu ei ole vielä 
puhdistettu, uudestisyntyneen hengen auktoriteetti pitää koko 
ihmisen vanhurskautettuna ja puhdistettuna Jeesuksen sovi-
tuksen kautta. Tämä on uskon vanhurskauden tila, joka velvoit-
taa hylkäämään kaiken sielussa ja elämässä vaikuttavan pimey-
den. 
 
Jumalasta eroon harhautuneessa tilassa ihmisen henki on so-
kaistunut, koomassa ja toimintakyvytön. Jeesuksen vastaanot-
tamisessa henki uudestisyntyy ja saa kyvyn nähdä Jumalan val-
takuntaan. Hengellinen erotuskyky ja Pyhän Hengen työn ym-
märtäminen alkaa. Ilmestys Jeesuksesta ja Hänen suunnitel-
mastaan pelastetun elämässä alkaa elää ja kasvaa. 
 
Joh. 3:3-7: Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon 
sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakun-
taa". Nikodeemus sanoi hänelle: "Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Ei-
hän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?" Jeesus vastasi: "To-
tisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, 
ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, 

Uudestisyntynyt henki saa ky-
vyn nähdä Jumalan valtakun-
taan ja vastaanottaa Jeesuk-
sen pelastuksen siunauksia 
Jumalan uskon kautta. 
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on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä 
sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.  
 
Syntyminen vedestä ja hengestä tarkoittaa sielun uudestisynty-
mistä eli mielen uudistamista Jumalan valtakunnan totuuksien 
omistamisen ja lisääntyvän Pyhällä Hengellä täyttymisen 
kautta. Jumalan valtakunnan totuudet ja Pyhä Henki ovat 
"elävä vesi", joka tulee katoamattoman elämän lähteeksi pelas-

tetussa. Jeesuksen läsnäolo on 
uudestisyntyneen hengessä, 
mutta sielun täytyy yhtyä hen-
gen vaikutukseen, jotta Jeesuk-
sen vaikutus tulisi ihmisessä 
ilmi. 
 

Jeesuksen nyt toteuttama uusi 
hallintojärjestys ei ole tästä maailmasta vaan Jumalasta. Tämän 
vuoksi jokaisen Hänen valtakuntaansa liittyvän tulee syntyä uu-
desti Jumalasta. Se tapahtuu vain Jeesuksen vastaanottamisen 
kautta. 
 
Koko Jumalan valtakunnan olemus kiteytyy Jumalan uskon ole-
mukseen. Jumalan uskon kautta sinä kiinnityt Jeesukseen ja 
Isään. Yliluonnollisen uskonsa kautta Jeesus ja Isä kiinnittyvät 
sinuun. Sinun hengessäsi oleva sinapinsiemenen kokoinen usko 
sulautuu Jumalan uskoon ja näin sinusta tulee Jeesuksen työto-
veri yliluonnollisissa voimateoissa.  
 
Sinä tarvitset luonnollisen uskon tuodaksesi Jumalan yliluon-
nollista uskoa ilmi tässä maailmassa. Luonnollinen uskosi tulee 
palvella Jumalan uskon päämääriä samalla kun hengessäsi vai-
kuttava Jumalan usko johtaa sinua.  
 

Jumala on Henki ja sen täh-
den ihmisen hengen täytyy 
uudestisyntyä ja liittyä Juma-
laan, jotta Jumala voi tehdä 
ihmisestä sellaisen kuin Hän 
on tarkoittanut. 
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Jumalan usko kasvaa sinussa Pyhällä Hengellä täyttymisen ja Ju-
malan valtakunnan totuuksien omistamisen sekä hengellisen 
harjoituksesi kautta.  Pyhä Henki johtaa sinut sisäiseen puhdis-
tumiseen ja parantumiseen. Tässä prosessissa sinä kasvat herk-

kään ja ihmeelliseen rakkaus-
suhteeseen Jeesuksen kanssa. 
Sinä tunnistat yhä selkeämmin 
Jeesuksen todellisuuden elä-
mässäsi. 
 
Rakkaussuhteessa sinä tulet 

tuntemaan Jumalan todellisena Isänäsi ja elämään Hänen ra-
kastettuna ja siunattuna poikana / tyttärenä yliluonnollista elä-
mää Pyhässä Hengessä. Pyhä Henki kasvattaa sinua yhä syvem-
pään ja voimakkaampaan yhteistyöhön Jeesuksen kanssa. Jee-
sus jakaa sinulle yhä enemmän omaa elämäänsä, suunnitelmi-
aan ja johtaa sinut tuomaan ilmi Hänen valtaherrauttaan tähän 
maailmaan. Hän voitelee sinut pelastamaan syntisiä, vapautta-
maan ihmisiä pimeyden vallasta, parantamaan sairaitta, vuo-
dattamaan Pyhää Henkeä ja Isän kaikkia rakkauden lahjoja ih-
misten elämään. 
 
Jumalan uskon kasvaessa sinä tulet tuntemaan Jeesuksen yhä 
suurempana, rakastavampana, voimakkaampana ja ihanam-
pana elämäsi Lähteenä ja Perustuksena. Sinä vakuutut, kuinka 
Jeesuksessa on kaikki Jumalan valtakunnan ilmestys ja toteutu-
minen. Hänen yhteydessään sinulla on jo kaikki mitä elämässäsi 
tulet koskaan tarvitsemaan. Hänen yhteydessään sinä ole täy-
dellisesti tyydytetty etkä koskaan kaipaa tai janoa mitään (Ps. 
23:) 
 
Jeesus itse toteuttaa, vapauttaa ja tuo ilmi kaiken, minkä Hän 
tarkoittaa sinulle Jumalan uskossa vastaanotettavaksesi. Sinun 
ei tarvitse yrittää repiä Taivaasta maan päälle mitään. Sinä elät 

Jumalan usko on yliluonnolli-
nen Isän rakkauden lahja ja 
käden ojennus sinullekin. Se 
johtaa sinut suoraan Isän val-
taistuimelle hallitsemaan 
Jeesuksen Kuninkaan kanssa. 
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Pyhän Hengen voitelussa avoimen Taivaan alla ja Jeesuksessa 
sinulla on yltäkylläisesti kaikki, mitä sinä tarvitset. 
 
Pyhä Henki johtaa sinut näkemään elämäsi Jumalan valtaistui-
men näköalassa. Jumalan rakkaus, ilmestystieto ja Jumalan 
usko virtaavat ja vaikuttavat sinuun. Isä on julistanut sinut Jee-
suksen kautta "pyhäksi ja nuhteettomaksi rakkaudessa, Hänen 
edessään" ('Ef. 1.3-8). Jumala Isä uskoo tämän olevan jo tapah-
tunut Jeesuksen kautta. Pyhä Henki toteuttaa koko ajan elä-

mässäsi tämän Isän julistuksen 
ilmi tulemista myös luonnolli-
sessa elämässäsi. 
 
Pyhä Henki antaa sinulle ilmes-
tystietoa tilanteestasi ja näyt-
tää minkä ratkaisun Jeesus on 

sinulle valmistanut kussakin ti-
lanteessa. Pyhä Henki puhdistaa ja uudistaa sieluasi niin ettei 
sielussasi enää ole vastaväitteitä Hänen todellisuuttaan vas-
taan. Silloin sinä elät Jumalan uskossa. Jeesuksen yliluonnolli-
nen todellisuus on tullut elämäsi "luonnolliseksi" olotilaksi. 
 
Jumalan usko on ollut jo rakentumassa sisimmässäsi. Jumalan 
usko on Jeesuksen lunastama uusi olotila sinulle. Epäuskoisen 
ja sekavan sielun uskossa ja tappiossa elämisen aika on mennyt 
ohitse ja sinä siirryt voittajan ajatteluun ja uskoon Jeesuksen ni-
messä. 
 
Julista näin: "Rakas Jeesus, auta minua siirtymään Jumalan us-
kon hallitsemaan elämään Pyhässä Hengessä. Haluan nähdä 
kaiken yhä kirkkaammin sinun valtaistuimesi näköalassa. Pyhä 
Henki, auta minua puhdistamaan uskoni ja sulautumaan Juma-
lan uskoon Jeesuksen kanssa yhä enemmän, kiitos Jeesus!”  
 

Jeesukseen sulautuminen on 
elämäsi päämäärä ja luon-
nollinen olotila. Vanha ih-
misesi demonisaatio vihaa 
sitä ja siksi sinun tulee kuolet-
taa vanha ihmisesi. 
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Henkesi uudestisyntyminen on Jumalan valtakunnan elämän 
siemen sinussa. Kaikki Jumalan valtakunnassa alkaa sieme-
nestä. Tämän totuuden ymmärtäminen on avain kasvaa nope-
asti Jumalan valtakunnan elämään. Kylväjävertaus on kaikkien 
Jumalan valtakuntaa kuvaavien vertausten perustus. Jeesus sa-
noi: "Ette käsitä tätä vertausta; kuinka sitten voitte ymmärtää 

kaikki muut vertaukset? (Mark. 
8:13).  
 
Jumala kylvää siemeniä kaiken-
laisiin sydämiin, mutta sydä-
men tila ratkaisee sen, kuinka 
siemen otetaan vastaan ja 

kuinka se saa kasvuvoimaa, kasvutilaa ja kasvamiseen tarvitta-
vaa huolenpitoa. Ihmisen oma vastuu siemenen vastaanotta-
jana on ratkaiseva.  
 
Jeesus kylvää Jumalan valtakunnan siemeniä julistuksen, todis-
tusten, opetusten, kirjeitten, kirjojen, keskustelujen, videoit-
ten, kasettien, radion, television, internetin eli kaikkien mah-
dollisten tiedonvälityskanavien kautta. Tämä lisäksi Pyhä Henki 
puhuu suoraan sydämiin.  
 
Pyhä Henki kutsuu, kehottaa ja inspiroi ottamaan vastaan, aut-
taa ymmärtämään, opettaa suoraan. Jumala tekee kaiken mah-
dollisen, jotta ihminen havahtuisi ottamaan vastaan Jumalan 
siementä. Janoinen, nöyrä, antautunut, määrätietoinen sydän 
ottaa vastaan ja siinä sydämessä kasvaa Jumalan valtakunnan 
suunnitelmat ja ne tuottavat hyvän hedelmän. 
 
Luuk. 8:4-8: Kun paljon kansaa kokoontui ja ihmisiä kulki joka kaupungista 
hänen tykönsä, puhui hän vertauksella: "Kylväjä meni kylvämään siemen-
tänsä. Ja hänen kylväessään putosi osa tien oheen ja tallautui, ja taivaan 
linnut söivät sen. Ja osa putosi kalliolle, ja oraalle noustuaan se kuivettui, 

Kaikki Jumalan valtakunnan 
ilmestyminen pelastetun elä-
mässä alkaa siemenestä. Ju-
mala kylvää sinuun jatku-
vasti paljon uutta siementä! 
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kun sillä ei ollut kosteutta. Ja osa putosi orjantappurain sekaan, ja orjan-
tappurat kasvoivat mukana ja tukahduttivat sen. Ja osa putosi hyvään 
maahan, kasvoi ja teki satakertaisen hedelmän." Tämän sanottuaan hän 
lausui suurella äänellä: "Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon". 
 
Luuk. 8:9-10: Niin hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä, mitä tämä ver-
taus merkitsi. Hän sanoi: "Teidän on annettu tuntea Jumalan valtakunnan 
salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksissa, että he, vaikka näke-
vät, eivät näkisi, ja vaikka kuulevat, eivät ymmärtäisi. 
 
Luuk. 8:11-15: Vertaus on tämä: siemen on Jumalan sana. Mitkä tien 
oheen putosivat, ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee ja ot-
taa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi. Ja 
mitkä kalliolle putosivat, ovat ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla 
vastaan, mutta joilla ei ole juurta: ainoastaan ajaksi he uskovat ja kiusauk-
sen hetkellä luopuvat. Mikä taas orjantappuroihin putosi, ne ovat ne, jotka 
kuulevat, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkau-
teen ja hekumoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää. Mutta mikä hyvään 
maahan putosi, ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpit-
tömässä ja hyvässä sydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä.  
 
Kun sinä ymmärrät kylväjävertauksen, sinä menet itseesi nöy-
ryydessä. Sinä lakkaat kritisoimasta Jumalaa ja herkistät itsesi 

vastaanottamaan sen, minkä 
Jumala on jo sinulle antanut. 
Kun sisimpäsi herkistyy Juma-
lan valtakunnan siemenille ja 
kun sinä raivaat elämässäsi ti-
laa Jumalan siemenille kasvaa, 
sekä ravitset, kastelet ja annat 

rakkauden lämpöä Jumalan siemenille, sinussa tapahtuu nopea 
kasvu ja Jumalan valtakunnan siunaukset ja hedelmät ilmesty-
vät sinussa. 
 

Tunnista, talleta, säilytä, 
vaali ja kasvata Jumalan kyl-
vämiä siemeniä sydämessäsi. 
Jeesus sinussa on jo sieme-
nenä ja voi tuottaa ihmeelli-
sen sadon elämässäsi! 
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Sinä ymmärrät, että uudestisyntyminen on pieni, mutta ääret-
tömän voimallinen siemen. Sinä ymmärrät jokaisen Jeesuksen 

opetuksen olevan äärettömän 
voimallisen siemenen. Sinä ym-
märrät jokaisen pienenkin Py-
hän Hengen kosketuksen ole-
van äärettömän voimallisen 
siemenen kohti suurempaa 
Jeesuksen ilmestymistä. Sinä 
ymmärrät, että ensimmäinen 

pieni parantuminen on siemen kohti parantamisen voitelua. 
Sinä ymmärrät, että ensimmäinen lausumasi tiedon sana on 
siemen kohti suurta palvelutyötä Jumalan valtakunnassa. 
 
Pimeyden valtakunta toimii ihmisten kanssa myös kylväen pi-
meyden siemeniä, jotta ne tuottaisivat pimeyden tekoja. Ju-
mala kylvää päivällä vehnän siemenet. Sielunvihollinen kylvää 
yöllä rikkaruohon siemenet. Molemmat pyrkivät tuottamaan 
oman satonsa. Kylväjävertaus johtaa meidät ymmärtämään sy-
dämen puhdistamisen ja uudistamisen ratkaisevan merkityk-
sen. Sitä varten Jeesus on vuodattanut Pyhän Hengen tulen. 
Pyhä Henki ei ainoastaan opeta totuuteen, vaan Pyhän Hengen 
tuli paljastaa pimeyden ja polttaa roskat. 
 
Jumala loi ihmisen viljelemään ja varjelemaan maata. Tällä on 
sekä luonnollinen, että hengellinen ulottuvuus. Uuden liiton 
palvelijat kylvävät, viljelevät ja varjelevat Jumalan siementä, 
jota Pyhä Henki haluaa kylvää. Jokainen ihminen on myös Ju-
malan siemen, jota sinun tulee suojella, varustaa, parantaa ja 
vahvistaa Pyhän Hengen voimassa. Ilmestystieto auttaa sinua 
näkemään Jumalan siemeniä, oraita, kasvusuunnitelmia ihmi-
sissä. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 

Herkistä sydämesi vastaan-
ottamaan Jumalan valtakun-
nan yliluonnollisia siemeniä 
ja vaalimaan niitä rakkau-
della ja uskollisuudella – ja 
suuri kutsu, voitelu ja palve-
lutyö avautuvat sinulle. 
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7. Upotuskaste on tärkeä uskon teko 
 
Pelastuksesi Jeesuksen ja Jumalan Isän yhteyteen tapahtuu 
henkesi uudestisyntymisen kautta. Pyhä Henki hengessäsi joh-
taa sinut sielusi puhdistamiseen ja uudistumiseen. Henkesi uu-
destisyntyminen on riittävä sielusi pelastumiseen Taivaaseen. 
Mutta päästäksesi Pyhän Hengen hallitsemaan elämään tässä 
maailman ajassa sinä tarvitset upotuskasteen, joka auttaa sinua 
vanhan ihmisesi kuolettamisessa.  
 
Room. 6:4-7: Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut upotus-
kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän 
kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. 
Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuo-
lemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun 
tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin-
naulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä pal-
velisi; sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä (=Juma-
lasta eroon harhautumisesta). 
 
Upotuskasteen ottamisella sinä osoitat Jumalalle, ihmisille ja 
demoneille että 
 

• hyväksyt Jeesuksen esikuvan ja opetukset 
• irtisanoudut Jumalan valtakuntaa vastustavasta kapi-

nasta ja tottelemattomuudesta 
• astut opetuslasten ja apostolien avaamalle tielle 
• julistat uskossa vanhalle ihmiselle kukistumista 
• irtisanot sielussasi ja lihassasi olevat pimeyden voimat 
• omistat uskossa uuden luomuksen nousemisen elämäs-

säsi 
• annat Pyhälle Hengelle valtuudet puhdistaa ja täyttää si-

nut 
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Upotuskasteen ottaminen on uskon teko. Siinä sinä tunnustau-
dut uskomaan Jeesukseen niin kuin Jumala Isä uskoo Häneen 
sinun Pelastajanasi, Parantajanasi ja Vapauttajanasi. Sinä tun-
nustaudut Jumalan uskossa kaikkiin Jeesuksen ja apostolien 
opetuksiin ja lupauksiin. Upotuskasteessa sinä sulaudut Pyhän 
Hengen vaikuttamaan Jumalan uskoon ja Jeesuksen opetuslap-
seuteen myös sielussasi ja ruumiissasi olevan kyvyn kautta. 
 
Kol. 2:8-15: Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyh-
jällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman al-
keisvoimiin eikä Kristukseen. Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys 
ruumiillisesti, ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja 
vallan pää, ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä 
ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympä-
rileikkauksella: ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te 
myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta Jumalan toimintaan 
(upotuskasteessa ja sen jälkeen), Jumalan, joka herätti hänet kuolleista. 
 
Upotuskasteeseen astuessasi sinun tulee uskoa, että Jeesus on 
nyt aloittava ja saattava täydelliseksi sinussakin ”sydämen ym-
pärileikkauksen Hengessä”. Sinä hautaat uskon kautta vanhan 
ihmisesi kuolemaan ja annat Pyhän Hengen nostaa sinusta esiin 

uuden luomistyön.  
 
Kun otat upotuskasteen tässä 
uskossa Jeesuksen opetuksen 
ja esimerkin mukaan, tämä pe-
rustus kestää läpi elämäsi. Jos 

tämä uskon perustus on sinulta puuttunut, sinä voit ottaa to-
dellisen upotuksen uskon kautta uudelleen. Pyhä Henki antaa 
sinulle todistuksen onko se tarpeellista vai ei. 
 
Upotuskasteessa ja sen jälkeen Jeesus on erottava sinun sisäi-
sen ihmisesi ja ruumiisi Pyhän Hengen temppelikseen. Sinä an-
taudut Jeesukselle ja Hänen suunnitelmaansa, tuomitset ja hyl-
käät uskon kautta kaiken elämässäsi vaikuttavan pimeyden. 

Upotuskasteessa sinä antau-
dut opetuslapseksi tullaksesi 
Jeesuksen Voidellun kal-
taiseksi Pyhän Hengen voi-
massa. 
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Tämä on opetuslapseksi antautumisen sitoumus, eikä sen 
vuoksi ole tarkoitettu alaikäisille lapsille. 
 
Suomenkielisissä raamatuissa on jae Kol. 2:11 käännetty väärin. 
Käännöksissä puhutaan vain yleisestä uskosta Jumalaan mutta 
kreikan kielen tekstin merkitys on toinen. Paavali puhuu tässä 
jakeessa ”uskosta Jumalan voimaan, joka toimii upotuskasteen 
kautta”. Kysymys on henkilökohtaisesta uskosta Jumalan toi-
mintaan kasteessa, joten se tekee lapsikasteen turhaksi ja hai-
talliseksi. 
 
Anna Pyhän Hengen opettaa ja kutsua sinua. Älä luota perin-
näissääntöihin tai ihmisten mielipiteisiin. Ota upotuskaste ja 
usko, että Jumala tulee sen jälkeen toimimaan elämässäsi Jee-
suksen ja apostolien opetuksen mukaisesti. Silloin kaikki upo-
tuskasteen siunaukset pääsevät toteutumaan elämässäsi. Pyhä 
Henki alkaa toteuttaa sinussa ”sydämen ympärileikkausta” eli 
Jumalalle erottamista. Oleellista ei ole se, kuka kastaa, missä se 
tapahtuu tai kuinka se toteutetaan. Usko Jeesuksen toimivat 
siinä hyväksesi ja antaudu jatkuvasti kaikkeen Pyhän Hengen 
puhdistavaan ja uudistavaan työhön. 
 
Kol. 2:12-15: Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympäri-
leikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, 
antaen meille anteeksi kaikki rikokset, ja pyyhki pois sen kirjoituksen sää-
döksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän 
otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseet hallituksilta 
ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen 
kauttaan voiton riemun. 
 
Upotuskaste auttaa sinua vapautumaan sukukirouksistasi, noi-
tuuden ja muun vääryyden syvistäkin siteistä. Henkesi vapau-
tuu ja vahvistuu uuden luomuksen elämässä. Sinussa alkaa vai-
kuttaa Jumalan uskon auktoriteetti pimeyden voimia vastaan ja 
sinä nouset voittajan minuudessa. 
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Ap. t. 2:38-39: Niin Pietari sanoi heille: ”Kääntykää ja ajatelkaa toisin ja 
ottakoon kukin teistä upotuksen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne 
pois siirtämiseksi, niin te vastaanotatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja 
teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, 
ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.”  
 
Tämä Pietarin opetus on myös sinua varten. Tärkein päätös Jee-
suksen vastaanottamisen jälkeen on ottaa upotuskaste ve-
dessä. Tämä on sinun uskosi näyttö, sitoutuminen ja todistus. 
Kun uskot sen kautta Pyhän Hengen voiman laskeutuvan elä-
määsi ja kuolettavan lihasi, niin tämä alkaa myös tapahtua. 
Upotuskaste on kiistämätön todistus omalle sydämellesi, lä-
himmäisillesi ja myös pimeyden voimille siitä, että olet nyt Ju-
malan omaisuutta.  
 
Kun olet ottanut upotuskasteen, Jeesus pääsee Pyhän Hengen 
kautta katkaisemaan kaikki pimeyden siteet elämässäsi. Sydä-
men ja lihan ympärileikkaus Hengessä vapauttaa sinut Jumalan 
valtakunnan yliluonnolliseen elämänmuotoon. Voit täyttyä Py-
hällä Hengellä johonkin määrään asti ennen upotuskastettakin, 

mutta jos haluat täyden voiton, 
täyden siunauksen, upotus-
kaste on välttämätön.  
 
Upotuskaste katkaisee kaikki 
pimeyden siteet, jotka estäisi-

vät sinua vastaanottamasta Pyhän Hengen täyteyttä. On paljon 
todistuksia siitä, että ihmiset täyttyvät välittömästi Pyhällä 
Hengellä tai parantuvat upotuskasteen ottamisen yhteydessä. 
 
Monet vapautuvat sairauksista ja riivaajien vallasta, kun he as-
tuvat veteen ottaakseen upotuskasteen. Okkulttiset kiroukset 
katkeavat ja ihmiset täyttyvät ylitsevuotavasti Pyhällä Hengellä. 
Sukukirousten, noituuden voimien ja poppamiesten hallinta 

Upotuskaste on uskon teko, 
jonka voimavaikutus riippuu 
paljon siitä, millaisen uskon 
opetuksen sinä saat valmis-
tautuessasi siihen. 
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katkeaa ihmisten yltä ja riivaajat joutuvat luovuttamaan nämä 
ihmiset Jeesuksen kirkkauden kosketukseen.  
 
Kun olet vastaanottanut Jeesuksen ja upotuskasteen Häneen, 
sinulla on oikeus odottaa täyttä Pyhän Hengen lahjaa itsellesi. 
Se kuuluu sinulle, sillä Isä on määrännyt sen sinulle Jeesuksessa 
Kristuksessa! 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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8. Pyhän Hengen vastaanottaminen 
 
 
Pyhän Hengen vastaanottaminen on jatkuva, syvenevä ja kir-
kastuva prosessi Jeesukseen sulautumiseksi. Jokainen uusi ja 
syvempi Pyhän Hengen kosketus avaa tilaa jälleen uudelle Py-
hällä Hengellä täyttymiselle. Pyhällä Hengellä täyttymiselle ei 
ole ylärajaa, joten täyttymisesi ja voitelusi riippuu paljon sinun 

janostasi ja antautumisestasi. 
 
Kun olet Pyhän Hengen tunte-
misessa ja kosketuksessa, Hän 
vaikuttaa tahtomisen ja teke-
misen sinussa ja sydämesi on 

täynnä vanhurskautta, iloa ja rauhaa. Pyhän Hengen läsnäolon 
ja vaikutuksen kautta Jeesuksen luonne toteutuu sinussa. Sinä 
tulet olemaan Jeesuksen todistajana niin, että ihmeet ja merkit 
seuraavat palvelutyötäsi. Isä on määrännyt sinut täyttymään 
Pyhällä Hengellä ja tulella. Tämä on elämää Jumalan valtaher-
ruudessa. 
 
Jeesus on sydämesi valtaistuimella ja sinä haluat mielelläsi 
tehdä Hänen tahtonsa elämässäsi. Siksi sinä janoat lisääntyvää 
Pyhällä Hengellä täyttymistä – ja tulet vastaanottamaan yhä li-
sää. Pyhä Henki auttaa sinua käsittelemään sisimpäsi pimeät 
alueet. Luovuta Jeesukselle kaikki, mikä vastustaa Pyhää Hen-
keä ja Pyhällä Hengellä täyttymistä. Tällaisia alueita ovat esi-
merkiksi ylpeys, kapinallisuus, tottelemattomuus, katkeruus, 
viha, kateus, sielun hallinta / orjuuttaminen sekä kosketukset 
noituuteen ja vääriin uskontoihin.  
 
Tunnusta, hylkää ja irtisanoudu kaikista Pyhää Henkeä vastus-
tavista opeista ja riivaajien kosketuksista ja siteistä. Antaudu 

Pyhän Hengen jatkuva ja sy-
venevä vastaanottaminen on 
uuden liiton uskovan elämän-
tapa, joka johtaa Jumalan 
valtakunnan elämään. 
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Jeesukselle lisää ja pyydä Häntä puhdistamaan koko elämäsi nii-
den vaikutuksista. Anna anteeksi niille, jotka ovat vahingoitta-
neet sinua. Pyydä Jeesusta täyttämään sinua Pyhällä Hengellä 
ja antaudu Hänen läsnäoloonsa ja palvontaansa.  
 
Luuk. 11:9-13: Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; 
etsikää, 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 käär-
meen, 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!” 
 
Pyhä Henki toimii ilman hallintaa, pakottamista tai kontrollia. 
Hän tulee silloin kun kutsut Häntä ja Hän täyttää sinut vain sil-
loin kun sallit sen tapahtua. Pimeyden voimat käyttävät pakot-
tamista, hallintaa ja muita vääristyneitä vaikutuskeinoja. Siksi 

sinun tarvitsee oppia uudenlai-
nen seurusteluyhteys Pyhän 
Hengen kanssa.  
 
Pyhä Henki ei koskaan pakota 
läsnäoloaan sinuun, vaan Hän 
odottaa sinun avautuvan Hänen 

vastaanottamiseensa sisältäsi käsin. Sen tähden sinun täytyy 
itse janota ja kaivata Hänen kosketustaan. Tässä sinä käytät 
hengessäsi olevaa auktoriteettia sielusi ja lihasi ylitse. Paavali 
sanoi: ”Kuolettakaa hengellä lihan teot niin te saatte elää (Ju-
malan valtakunnassa). 
 
Pyhä Henki kunnioittaa sinua enemmän kuin kukaan ihminen. 
Vastaanottaaksesi Pyhää Henkeä sinun tulee rakastaa, siunata 
ja kunnioittaa Häntä. Opettele toimimaan Pyhän Hengen 
kanssa niinkuin todella uskollisen ja kohteliaan herrasmiehen 

Pyhä Henki odottaa sinua 
täyttääkseen sinua yhä lisää. 
Mutta sielusi ja lihasi vastus-
tuksen voittamiseksi sinun tu-
lee anoa, etsiä ja kolkuttaa. 
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kanssa – joka on kuitenkin todellinen ja väkevä Jumalan läsnä-
olo!  
 
Jeesus Voideltuna ja täynnä Pyhää Henkeä antoi meille esiku-
van. Hän opetti ja kasvatti opetuslapsensa samaan elämään, 
mitä Hän eli Isän yhteydessä. Hän johdatti opetuslapset uudes-

tisyntymiseen ja Pyhän Hengen 
vastaanottamiseen ylösnouse-
muspäivänsä iltana. Hän opetti 
ja varusti opetuslapset tuo-
maan ilmi Jumalan valtaher-
ruutta Pyhän Hengen voitelun 
kautta. Kun opetuslapset olivat 

saaneet varustuksen, Hän lähetti heidät tekemään opetuslapsia 
kaikista kansoista. Tämän Hän tekee myös sinun elämässäsi, 
kun antaudut Pyhän Hengen tulessa upotettavaksi.  
 
Joh. 20:19-23: Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, myöhään illalla, kun 
opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana, juutalaisten pelosta, 
tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: ”Rauha teille!” Ja sen 
sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset iloitsi-
vat nähdessään Herran. Niin Jeesus sanoi heille jälleen: ”Rauha teille! Niin-
kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät.” Ja tämän sanot-
tuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille: ”Ottakaa Pyhä Henki. 
Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut; joiden 
synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt.” 
 
Opetuslasten uudestisyntymisestä alkoi heidän uusi elämänsä. 
Jeesus ilmestyi heille ja opetti heitä 40 päivän ajan Jumalan val-
takunnasta. Opetuslapset kävivät sisäisen parantumisen pro-
sessin. Kun pimeys oli puhdistunut heidän sieluistaan, he kyke-
nivät omistamaan ”homotymadon” rakkauden yhteyden. Tämä 
rakkauden yhteys tarvittiin, jotta Jeesus voi vuodattaa aposto-
lisen valtuutuksen opetuslasten elämään. 
 

Jeesuksen vastaanottaminen 
määrää sinut Pyhän Hengen 
täyteyteen. Sinäkin voit vas-
taanottaa Isän koko lupauk-
sen, koska se on elämäsi tar-
koitus. 
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Ap.t. 1:14: Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti (homotymadon = yhteinen 
rakkauden into yhteisen päämäärän saavuttamiseksi) rukouksessa vaimo-
jen kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin, kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa. 
 
Jeesus nousi Taivaaseen vasta sitten kun Hän oli nähnyt opetus-
lasten puhdistumisen ja lisääntyvän Pyhällä Hengellä täyttymi-

sen. Opetuslasten tarvitsi olla 
yhdessä koolla vain kymmenen 
päivää. Sitten tuli helluntai-
juhla ja Jeesus upotti opetus-
lapset Pyhässä Hengessä ja tu-
lessa. Tässä tulessa Hän su-
lautti heidät itseensä ja Pyhän 
Hengen voiteluun niin, että he 
kykenivät toteuttamaan Juma-

lan valtakunnan julistamista ja palvelutyötä Pyhän Hengen voi-
massa. 
 
Ap. t. 2:1-4: Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. 
Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, 
ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia 
kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tuli-
vat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen 
mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. 
  
Pyhä Henki tulee sinunkin elämääsi täysin yksilöllisellä tavalla. 
Älä vertaa itseäsi toisiin, sillä sinä olet yksilöllinen luomistyö ja 
sinussa on yksilöllinen suunnitelma. Pyhä Henki tietää mitä Hän 
haluaa sinussa tehdä. Janoa, etsi, ano ja kolkuta niin Hän ilmes-
tyy sinulle ja sinussa. Antaudu Hänen kosketukseensa, ota vas-
taan Hänen ilmoituksensa ja toimi sen mukaan.  
 
Poista elämän luonnollinen häirintä ja rauhattomuus. Sulkeudu 
kammioosi, rauhoita sielusi ja lepää Pyhän Hengen läsnäolossa. 
Jokainen sielun hiljentämisen pyrkimys johtaa suurempaa rau-
haa kohti. Ole pitkäjänteinen ja kärsivällinen etsimisessäsi niin 

Sinunkin sydämesi tulee en-
sin puhdistua, jotta Pyhän 
Hengen tuli voi langeta yl-
lesi. Silloin sulaudut Jeesuk-
seen niinkuin Isä on tarkoit-
tanut ja kaikki sydämesi ha-
lajamiset toteutuvat elä-
mässäsi. 
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Pyhä Henki johtaa sinut yhä syvempään Jeesuksen läsnäoloon, 
vapautumiseen ja parantumiseen.  
 
Pyhä Henki saattaa tulla nopeammin kuin odotatkaan ja sinua 
hämmästyttävällä tavalla. Hän kasvattaa ja laajentaa henkeäsi 
ja sieluasi jatkuvasti valvovaan tilaan. Silloin voit Hän voi käyt-

tää sinua yllättävissäkin tilan-
teissa. Kun Hän tulee, älä ih-
mettele tai kritisoi. Siunaa ja 
kiitä aina sitä, mitä yhä Henki 
tekee.  
 
Pyhässä Hengessä on myös tu-

listen kielien muoto. Yksi Pyhän Hengen tehtävistä sinussa on 
polttaa pois kaikki roska sydämestäsi ja sielustasi. Kun odotat 
vastaanottavasi lisää Pyhää Henkeä, sinun täytyy olla valmis 
yhä syvempään sisäiseen puhdistumiseen. Pyhä Henki tulee al-
leviivaamaan elämässäsi ne alueet, joissa Hän haluaa sinun 
puhdistuvan!  
 
Kun Pyhä Henki täyttää sinut, Hän valtaa sinut ylitse vuotavasi. 
Hän tulee ottamaan sinut valtaansa sen mukaan, kuinka sinä 
antaudut Hänelle. Avaa sydämesi rukouksessa janoten ja kaiva-
ten. Hän tulee kohtaamaan sinua rakkaudellaan ja voimallaan. 
Ole valmis muuttumaan, sillä Pyhä Henki tulee muuttamaan si-
nut toiseksi ihmiseksi.  
 
Kun opetuslapset täyttyivät Pyhälle Hengellä, Pyhä Henki siirsi 
heidät hengen hallitsemaan tilaan. Uskon, että opetuslapset 
puhuivat rukouskielillä heti uudestisyntymisessään, kun Jeesus 
tuli heidän luokseen ylösnousemusruumiissa. Mutta hellun-
taina Pyhä Henki mursi kaikki evankeliumin julistamisen esteet. 
Ihmiset kuulivat heidän puhuvan kunkin omaa kieltä. Jumala to-
disti apostolisen lähettämisen suunnitelman ja valtuutuksen.  

Pyhän Hengen tuli puhdistaa 
ja vapauttaa sinut asioista, 
joita et tunnista itse – ja joh-
taa sinut ehyeen yhteyteen ja 
minuuteen Jeesuksessa. 
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Pyhä Henki täytti heidät sellaisella taivaallisella energialla, että 
suuri herätys tuli Jerusalemiin ja paljon sairaita parani ja tapah-
tui monia muita suuria ihmeitä. 
 
Pyhällä Hengellä täyttyminen vaikutti myös sen, että opetuslap-
set menettivät luonnollisen arvokkuutensa ja ihmiset sanoivat 

heidän olevan humalassa! Ju-
malan voima heidän yllään 
hämmästytti ihmisiä ja jotkut 
alkoivat pilkata opetuslapsia 
siitä. 
 
Kun etsit Pyhän Hengen täy-

teyttä, sinun täytyy olla valmis 
menettämään itsekontrollisi, ylpeytesi ja arvokkuutesi. Ihmisen 
kunnia ja Jumalan läsnäolo eivät sovi samaan asumukseen. Ni-
sunjyvän kuoleminen tarkoittaa luonnollisen mielesi ja sielun-
voimiesi murtumista ja taipumista, jotta voit olla Hengen kulje-
tettavana ja täynnä Hengen voimaa.  
 
Pyhällä Hengellä täyttyminen on jatkuva tapahtuma. Kielillä pu-
huminen on ensimmäinen näkyvä vaikutus määrätystä antau-
tumisesta Pyhälle Hengelle. Jumalalla on paljon muuta, suu-
rempia lahjoja ja siunauksia sinulle varattuna. Hän tulee anta-
maan sinulle Pyhän Hengen kautta kutsun ja voitelun erityiseen 
palvelutehtävään. Hän tulee täyttämään sydämesi halajamiset 
lahjoillaan Pyhän Hengen voimassa. 
 
Vain Pyhä Henki voi parantaa ja eheyttää sinut. Pyhä Henki te-
kee sinut kykeneväksi evankeliumin työhön. Jumalan yliluon-
nolliset kosketukset, vaikutukset ja lahjat täällä maan päällä tu-
levat Pyhän Hengen kautta. Kaikki hengelliset palveluvirat ja 
voitelut tulevat Pyhän Hengen kautta. Pyhä Henki kirkastaa Jee-
suksen. 

Ihmisen ylpeys, uskonnolli-
nen arvokkuus, ylemmyys ja 
ihmiskunnian etsiminen eivät 
sovi samaan asumukseen, 
jossa Pyhän Hengen tuli pa-
laa. 
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Pyhän Hengen läsnäolo valmistaa sinua taivaallista elämää var-
ten, kohdataksesi taivaallisen Isäsi kirkkauden valtaistuimella 
kasvoista kasvoihin. Kun taivutat sydämesi kuuliaiseksi Pyhän 
Hengen kautta Jeesukselle sinä opit kuuliaisuuden, joka on elä-

mäntapa taivaassa! Pyhä Henki 
on sinun pelastuksesi sinetti ja 
Hänen kauttaan saat todistuk-
sen yhteydestäsi Jumalaan.  
 
Pyhä Henki toteuttaa elämäs-
säsi kaiken, minkä Jeesus on si-

nulle valmistanut. Jumalan rakkaus ja siunaukset vuodatetaan 
sinuun Pyhän Hengen kautta. Pyhän Hengen tehtävänä on uu-
distaa, vapauttaa ja nostaa sinut siihen elämänmuotoon, jossa 
tulet synnistä vapaaksi ja voit uskon kautta parantua kaikista 
sairauksistasi. Pyhä Henki tekee Jeesuksen lunastuksen todel-
liseksi jo tässä ajassa ja kasvattaa sinut nousemaan Hengen voi-
massa julistaaksesi Jeesusta lähimmäisillesi.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
  

Pyhän Hengen tuli toteuttaa 
elämässäsi Jeesuksen koko 
pelastustyön, liittää sinut 
Isään ja valmistaa sinut Isän 
kirkkauden kohtaamiseen 
Taivaassa. 
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9. Kielillä puhuminen 
 
Pyhä Henki on tullut sinuun jo uudestisyntymisen hetkellä. Kie-
lillä puhuminen on seurausta siitä, että Pyhä Henki on saanut 
”johonkin määrään asti” vallata sielusi puhekeskuksen ja avata 
sinulle kanavan ”puhua salaisuuksia Hengessä” Jeesuksen ja 
Isän kanssa. 
 
1. Kor. 14:1-5: Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lah-
joja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Sillä kielillä puhuva ei puhu ih-
misille, vaan Jumalalle; ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu sa-
laisuuksia hengessä. Mutta profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja 
kehotukseksi ja lohdutukseksi. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta 
profetoiva rakentaa seurakuntaa. Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, 
mutta vielä mieluummin soisin teidän profetoivan; sillä profetoiva on suu-
rempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä, niin että seurakunta 
siitä rakentuu. 
 
Vaikka kielillä puhuminen ei ole vielä hengellisen elämän pää-
tepiste, se on tärkeä perustus ja osatavoite. Sen kautta Pyhä 
Henki rakentaa ja vahvistaa sinun henkeäsi. Kielillä puhumi-
sessa sinuun rakentuu ”henkitietoisuus”. Henkesi olemus erot-

tuu sielustasi. Sinä saat yhä vah-
vemman sisäisen todistuksen 
asemastasi ja yhteydestäsi 
Isään. 
 
Kielillä puhuminen on ensisijai-
sesti omaa hengellistä rakentu-
mistasi varten. Mutta on myös 

tärkeää puhua kielillä julkisesti 
uskon yhteydessä, jossa kielten selittäminen voi myös tulla ilmi. 
Kielillä puhumisen kautta sinä tunnustat Jeesuksen elämässäsi 
tälläkin alueella. Tästä alkaa uusi hengellisen elämän ulottu-
vuus elämässäsi. Tämä on ensimmäinen askel yliluonnollisiin 

Kielillä puhuminen todistaa 
yhteytesi Jumalaan. Se todis-
taa, ettet enää ole sielunvoi-
miesi varassa, vaan Jumalan 
voima Pyhässä Hengessä on 
vaikuttamassa sinussa ja si-
nun kauttasi. 
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Pyhän Hengen lahjoihin. Sen tähden tavoittele ja harjoita tätä 
lahjaa ahkerasti.  
 
1. Kor. 14:12-15: Samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrki-
kää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. Sen tähden ru-
koilkoon se, joka kielillä puhuu, että hän taitaisi selittää. Sillä jos minä ru-
koilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärryk-
seni on hedelmätön. Kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta 
minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni; minun on veisattava kii-
tosta hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni. 
 
Kun puhut kielillä, sinä annat Pyhän Hengen vallata ja alkaa joh-
taa aivoissasi olevaa puhekeskusta. Silloin otat vastaan puhu-
misen inspiraation Pyhästä Hengestä etkä luonnollisesta järjes-
täsi. Et voi yrittää muodostaa Hengen antamia sanoja järjelläsi. 
Voit puhua kielillä vain antaen Hengen inspiraation tulla puhu-
miseesi. Pyhä Henki antaa inspiraation, mutta sinun tehtä-
vänäsi on puhua.  
 

Voit täyttyä Pyhällä Hengellä 
missä tahansa, mutta helpointa 
se on ylistyksen ja palvonnan il-
mapiirissä. Voit täyttyä Pyhällä 
Hengellä suoraan omassa hil-
jentymisen hetkessäsi – ilman 
että kukaan rukoilee puoles-

tasi. Anna vain mielesi levätä 
Jeesuksessa. Kun tunnet Pyhän Hengen innoituksen, sinä an-
taudut vain virtaan ja Pyhä Henki alkaa virrata sinuun ja sinun 
kauttasi.  
 
Kielillä puhuminen on uskon askel ja tuntemattomaan Pyhän 
Hengen virtaan hyppääminen. Uskossa sinä avaat suusi puhu-
aksesi ”jotain”. Sinä annat Pyhän Hengen inspiroida sitä mitä 

Kielillä puhuminen on kaik-
kien hengellisten lahjojen la-
tauskanava. Jumalan katoa-
maton elämä virtaa sinuun, 
muuttaa sinut ja varustaa si-
nun henkesi johtamaan elä-
määsi.  
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puhut. Kun opit tämän Pyhän Hengen inspiraatioon kytkeytymi-
sen, sinun on helppo harjoituksen kautta vahvistaa tätä lahjaa. 
Älä yritä analysoida mitä puhut, sillä sinä voit puhua tuntemat-
tomilla ihmisten kielillä tai enkelten kielillä.  
 
Pyhä Henki ei pakota ääntä sinusta eikä pakota huuliasi liikku-
maan, vaan sinä käytät vapaasti ja omalla tahdollasi ääntäsi. 
Usein on hyvä puhua uskossa niin nopeasti, ettei järkesi kykene 
seuraamaan. Silloin henkesi aktivoituu ja sielusi häirintä jää yhä 
kauemmaksi.  
 
1. Kor. 12:1-12: Hengellisistä lahjoista en tahdo teidän, veljet, olevan tie-
tämättömiä. Tiedätte, että kun olitte pakanoita, kuljetettavia, teitä vie-
tiin mykkäin epäjumalain luo. Sen tähden teen teille tiettäväksi, ettei ku-
kaan, joka puhuu Jumalan Hengessä, sano: "Kirottu Jeesus", eikä kukaan 
voi sanoa: "Herra Jeesus", paitsi Pyhässä Hengessä.  Hengen lahjoilla on 
ero, mutta sama Henki vaikuttaa ne. Samoin on ero viroilla ja sama Herra 
vaikuttaa niissä. Myös on ero voimavaikutuksilla, mutta sama Jumala, 
joka kaikki kaikissa vaikuttaa. Mutta kullekin on annettu Hengen merkki 
yhteiseksi hyväksi. 
 
Pyhän Hengen lahjat alkavat toimia uudestisyntymisestäsi al-

kaen. Nämä lahjat toimivat ni-
menomaan uskon yhteydessä. 
Jeesus rakentaa yhteyksiä ja 
iloitsee rakkauden yhteydestä. 
Silloin Hän voi vuodattaa en-
nalta arvaamattomia siunauk-
sia pelastettujen elämään. Ju-
mala Isä rakastaa lastensa yh-
teyttä niin paljon, että Hän 

ylittää monenlaista keskeneräi-
syyttä uskon opissa, kunhan vain Hänen rakkautensa saa hal-
lita sydämiä. 
 

Jumala Isä vapauttaa erityi-
siä voiteluja rakkauden yh-
teydessä kokoontuvien las-
tensa keskuuteen. Rakkau-
den yhteys ja siinä virtaava 
Pyhän Hengen voima todis-
taa maailmalle Jeesuksen to-
dellisuuden. 
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1. Kor. 12:1-12: 8. Sillä yhdelle annetaan Hengen kautta viisauden sana, 
toiselle tiedon sana saman Hengen kautta, toiselle usko samassa Hen-
gessä, toiselle terveeksitekemisten armolahjoja samassa Hengessä, toi-
selle voimatekoja, toiselle profetoiminen, toiselle kielten lajeja, toiselle 
taas kielten selitys. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki ja-
kaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Sillä niin kuin ruumis on yksi ja 
siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on 
monta, ovat yksi ruumis, niin Kristuskin.   
 
Hengen lahjojen alueella on erotettava toisistaan itse Pyhän 
Hengen vaikuttama lahja ja valmius / kyky välittää lahjoja. 
Pyhä Henki kasvattaa sinuakin tunnistamaan Hengen lahjoja ja 
välittämään niitä niille, joille Pyhä Henki osoittaa. Sinä tarvit-
set kasvua ja harjoitusta kyetäksesi palvelemaan ihmisiä ilman 
”astian makua”. Jumala ei odota sinultakaan täydellisyyttä, 

mutta nöyryyttä ja halua 
muuttua ”astiaksi jaloa käyt-
töä varten”. 
 
Hengen lahjojen kanssa palve-
leminen ei kuitenkaan ole 
vielä uskon elämämme pääte-

piste, vaan Jeesus kutsuu meitä elämään jatkuvan Pyhän Hen-
gen pilven alla. Hän kutsuu sinuakin apostoliseen voiteluun, 
jossa voit palvella missä tahansa voimateoissa Jeesuksen 
kanssa, vaikka jatkuvasti. 
 
Ap.t. 5:15-16: Kannettiinpa sairaita kaduillekin ja pantiin vuoteille ja paa-
reille, että Pietarin kulkiessa edes hänet kokonaan peittävä säteilevä 
hehku (episkiazo) sattuisi johonkuhun heistä. Myöskin kaupungeista Je-
rusalemin ympäriltä tuli paljon kansaa, ja he toivat sairaita ja saastaisten 
henkien vaivaamia, ja ne kaikki tulivat parannetuiksi.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 

  

Mitkä yhdeksän Hengen lah-
jaa toimivat Pietarin elä-
mässä, kun hänen yllään 
oleva säteilevä hehku pa-
ransi kaikki sairaat? 
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10. Jeesuksen ilmestyminen maailmaan 
 
Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja siihen olemukseen kuu-
luu itsenäinen tahdonvalta ja elämän johtamiskyky. Sielunvihol-
linen käytti tätä ihmisen ominaisuutta hyväkseen tullakseen 

"tämän maailman ruhtinaaksi" 
orjuuttamansa ihmisen aukto-
riteettia hyväksikäyttämällä. 
 
Pelastaakseen ihmisen synnin 

ja kuoleman vallasta Jumalan täytyi tuoda maailmaan oma Poi-
kansa, joka osoittaa todellisen kuvan itsestään ja tahdosta pe-
lastaa, vapauttaa ja parantaa ihminen oikeaan muotoon ja ase-
maan. Jumalan täytyi laskeutua ihmisen tasolle, jotta Hän voi 
ilmaista rakkautensa, todellisen voimansa ja pelastuksensa. Ih-
misen Poikana Jeesus voi tulla ihmisten lunastajaksi pimeyden 
vallasta. 
 
Luuk. 1:26-38: Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli 
Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret, neitsyen tykö, joka 
oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli 
Maria. 
 
Jeesuksen tulemista maailmaan edelsi Johannes Kastajan esiin 
tuleminen. Johannes Kastaja valmisti kansan sydäntä parannuk-
sen saarnalla ja kasteella, jotta ihmiset kykenisivät vastaanotta-
maan Jeesuksen, kun Hän ilmestyy. Jumalan pelastussuunnitel-
man yksityiskohtia valmisteli tuntematon määrä Voideltua 
odottavia vanhan liiton pyhiä esirukouksessa ja palvonnassa. 
Esimerkiksi Hanna ja Simeon etsivät ja palvoivat Herraa yötä 
päivää Jerusalemin temppelissä Voidellun ilmestymiseksi.  
 
Jumala näki, että Maria ja Joosef olivat sopivat vastaanotta-
maan Voidellun ja kasvattamaan Hänet. Voidellun ilmi tule-

Joh. 5:27: Ja hän on antanut 
hänelle vallan tuomita, koska 
hän on Ihmisen Poika. 
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miseksi tarvittiin monien palapelin osasten kohdalleen asetta-
minen. Paavali ilmaisi tämän sanoilla (Gal.4:4-5) "…mutta kun 
aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta synty-
neen…"  
 
Luuk. 1:28-33: Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi: "Terve, ar-
moitettu! Herra olkoon sinun kanssasi." Mutta hän hämmästyi suuresti 
siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa. Niin enkeli 
sanoi hänelle: "Älä pelkää, Maria (hepreaksi Miriam); sillä sinä olet saanut 
armon Jumalan edessä. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja 
sinun on annettava hänelle nimi Jeesus (JUMALA PELASTAA / JUMALA ON 
PELASTUS). Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman 
Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistui-
men, ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen 
valtakunnallansa ei pidä loppua oleman." 
 
Marian (hepreaksi Miriam) vastaus osoitti, että hänen sydä-
mensä oli valmis kaikkeen, mitä Jumala odotti häneltä. Ainoa 

mitä hän ihmetteli, oli se, 
kuinka tämä voi tapahtua. Hän 
ymmärsi, että jollain tavalla 
lapsen täytyy hedelmöittyä ja 
kasvaa hänen kohdussaan, en-

nen kuin hän voi synnyttää lapsen. Hän ei halunnut tehdä mi-
tään haureellista Mooseksen lakia vastaan. 
 
Luuk. 1:34-38: Niin Maria sanoi enkelille: "Kuinka tämä voi tapahtua, kun 
minä en miehestä mitään tiedä?" Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä 
Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sen tähden 
myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi. Ja katso, 
sinun sukulaisesi (serkkusi) Elisabet, hänkin kantaa kohdussaan poikaa 
vanhalla iällään, ja tämä on kuudes kuukausi hänellä, jota sanottiin hedel-
mättömäksi; sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta." Silloin Maria sa-
noi: "Katso, minä olen Herran palvelijatar; tapahtukoon minulle sinun sa-
nasi mukaan". Ja enkeli lähti hänen tyköänsä.  
 

Marian sydän oli valmis kaik-
keen, mitä Jumala odotti hä-
neltä ja siksi Jumala valitsi hä-
net erikoiseen tehtävään. 
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Enkeli Gabriel antoi selityksen Marialle, kuinka hedelmöitys tu-
lee tapahtumaan. Pyhä Henki tulee laskeutumaan Marian ylle 
ja toteuttamaan yliluonnollisen hedelmöittymisen. Jumala tu-
lee luomaan uuden ihmisen, jonka henki, sielu ja ruumis gee-
nejä myöten tulee olemaan puhdas ja vapaa pimeyden vaiku-
tuksesta. Pyhä Henki tulee lepäämään hänen yllään koko ras-
kauden ajan, kunnes poika syntyy. Jumala lähetti Poikansa täy-

dellisesti ihmisen muodossa, 
että jokainen ihminen voisi sa-
maistua Häneen ja Hänen pe-
lastukseensa. 
 
Jeesus hedelmöittyi yliluonnol-
lisella tavalla Pyhän Hengen vai-

kutuksesta. Myöskin synnistä pelastuvan ihmisen henki uudes-
tisyntyy Pyhän Hengen vaikutuksesta yliluonnollisella tavalla. 
Jumalan täytyi luoda Jeesus täydellisesti ihmisen muotoon, 
jotta Jeesus voi samaistua ihmiseen ja tulla ihmisten lunasta-
jaksi Uhrikaritsana.  
 
Jumala Isä loi Jeesuksen Marian kohtuun, joten Hän on Jeesuk-
sen todellinen Isä. Ihmisen muodossa Jeesus oli täydellisesti su-
lautunut Isään Pyhän Hengen kautta. Uudestisyntyneenä sinun-
kin todellinen Isäsi on Jumala. Sinäkin olet henkesi kautta syn-
tynyt Jumalasta ja Jumalan lapseksi Pyhän Hengen vaikutuksen 
kautta. Pyhän Hengen kautta sinäkin olet Jumalan yhteydessä 
jo täällä maailmassa. 
 
Luuk. 2:1-5: Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, 
että kaikki maailma oli verolle pantava. Tämä verollepano oli ensimmäi-
nen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Ja kaikki menivät 
verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin Joosefkin lähti Galile-
asta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka 
nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua, verolle panta-
vaksi Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana.  

Jeesus hedelmöittyi Pyhän 
Hengen vaikutuksesta – niin 
kuin sinäkin olet uudestisyn-
tynyt Pyhän Hengen vaiku-
tuksesta hengessäsi. 
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Marian ja Joosefin oli toteltava keisarin määräystä ja lähdettävä 
verolle pantavaksi eli ilmoittauduttava henkilökohtaisesti Roo-
man veroluetteloon. Matkustaminen raskauden tilassa oli var-
masti rasittavaa ja riskialtista sen ajan alkeellisissa oloissa. 
Mutta Pyhän Hengen suoja oli Marian ja Joosefin kanssa. On 
kiinnostavaa, että tämän maailman ruhtinas käynnisti verotus-
järjestelmän samaan aikaan kun Jumala käynnisti pelastussuun-
nitelmansa Jeesuksen maailmaan syntymisen kautta! 
 
Luuk. 2:6-7: Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämi-
sen aika tuli. Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani 
hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa.  
 
Jeesus syntyi maailmaan mahdollisimman alhaisiin oloihin. Joo-
sefille ja Marialle ei ollut tilaa majatalossa, vaan he joutuivat ul-
kosalle. Siihen aikaan eläimet olivat ulkotiloissa eikä talleissa 
niin kuin nykyään olisi. Majatalot olivat pihan ympärillä ja pihan 
keskellä oli eläinten ruokintahäkki/kaukalo (fatnee = seimi), 

jossa oli heiniä tai muuta eläin-
ten ruokaa. Eläimet olivat tä-
män ruokintahäkin ympärillä ja 
söivät siitä tai lepäsivät sen lä-
hellä.  
 
Maria ja Joosef lepäsivät ulko-

salla olevassa eläinten kaukalossa vastasyntyneen lapsen 
kanssa ja pitivät lasta lämpöisessä suojassa. He olivat yhteis-
kunnan huolenpidon ulkopuolella, mutta Jumalan yliluonnolli-
nen huolenpito oli heidän kanssaan. Jumalan Poika syntyi Ihmi-
sen Pojaksi kaikkein alhaisimmissa olosuhteissa mitä voimme 
ajatella. 
 
Tämä oli maailmanhistorian mullistava tapahtuma. Jumalan 
Poika oli syntynyt Ihmisen Pojaksi syntisten ihmisten keskelle. 

Jumalan Poika syntyi alkeelli-
sissa olosuhteissa hallitak-
seen Kuninkaana pimeyden 
voimien ylitse Pyhän Hengen 
voimassa. 
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Tämä oli niin ainutlaatuista, että Jumala salli suuren joukon tai-
vaallista sotaväkeä tulla todistamaan tätä tapahtumaa ja ylistä-
mään Jumalaa.  
 
Luuk. 2:1-14: Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä lau-
maansa. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus 
loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi 
heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on 
tuleva kaikelle kansalle: teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on 
Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä: te löy-
dätte lapsen kapaloituna ja ruokintahäkissä (fatnee) makaamassa." Ja yht-
äkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät 
Jumalaa ja sanoivat: "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ih-
misten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!"  
 
Hanna ja Simeon olivat Jumalan edessä esirukouksessa valmis-
tamassa Jumalan Pojan tulemista Ihmisen Pojan muodossa 
maailmaan. Nämä ihmiset olivat antautuneet erityisellä tavalla 
esirukoukseen Messiaan (Voidellun) ilmestymiseksi Israelin 
kansan keskuuteen. Pyhä Henki johti sekä Simeonin ja Hannan 
kohtaamaan Jeesus-lapsen Jerusalemin temppelissä, kun Maria 
ja Joosef toivat Jeesus-lapsen Herran eteen lain määräysten 
mukaan. 
 
Luuk. 2:25-32: Ja katso, Jerusalemissa oli mies, nimeltä Simeon; hän oli 
hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja Pyhä Henki 
oli hänen päällänsä. Ja Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut 
näkevä kuolemaa, ennen kuin oli nähnyt Herran Voidellun. Ja hän tuli Hen-
gen vaikutuksesta pyhäkköön. Ja kun vanhemmat toivat Jeesus-lasta si-
sälle tehdäkseen hänelle, niinkuin tapa oli lain mukaan, otti hänkin hänet 
syliinsä ja kiitti Jumalaa ja sanoi: "Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan 
menemään, sanasi mukaan; sillä minun silmäni ovat nähneet sinun pelas-
tuksesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, 
joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille".  
 
Luuk. 2:36-38: Ja oli naisprofeetta, Hanna, Fanuelin tytär, Asserin sukukun-
taa. Hän oli jo tullut iälliseksi. Mentyään neitsyenä naimisiin hän oli elänyt 
miehensä kanssa seitsemän vuotta, ja oli nyt leski, kahdeksankymmenen 
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neljän vuoden ikäinen. Hän ei poistunut pyhäköstä, vaan palveli siellä Ju-
malaa paastoilla ja rukouksilla yötä ja päivää. Ja juuri sillä hetkellä hän tuli 
siihen, ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin 
lunastusta.  
 
Hanna ja Simeon todistivat Marialle ja Joosefille Jeesuksen ole-
muksen Pelastajana, joka oli nouseva esiin Israelin keskuu-

dessa. Nämä esirukoilijat näki-
vät Pyhän Hengen valaisemina 
asioita, joita muut ihmiset eivät 
nähneet Jeesuksessa. Vaikka 
Jeesus oli pieni vastasyntynyt 
lapsi, he näkivät Hänessä Pelas-

tuksen, jonka Jumala oli lähet-
tävä ei ainoastaan Israelille, vaan kaikille kansoille. 
 
Luuk. 2:52: Ja Jeesus varttui viisaudessa ja iässä ja armossa Jumalan ja ih-
misten edessä. 
 
Jeesus Ihmisen Poikana oli hedelmöittynyt Pyhästä Hengestä ja 
syntyi maailmaan vaimon kohdusta. Pyhä Henki kasvatti hänet 
ja lapsesta alkaen Hän oli erittäin tietoinen asemastaan Juma-
lan Isän Poikana. Juutalaisen tavan mukaan 12-vuotiaina pojat 
siirrettiin isän kasvatukseen ja tytöt äidin kasvatukseen. Näin 
kumpikin sai terveen identiteetin oman sukupuolensa mukaan. 
Pääsiäisjuhlilla Jeesus täytti 12 vuotta eikä Hän enää palannut 
kotiinsa äitinsä seurueessa. Hän ei myöskään ollut Joosefin seu-
rassa vaan Hän oli opettajien seurassa pyhäkössä keskustele-
massa kirjoituksista. Jeesus ilmaisi silloin, että Hänen isänsä Ju-
mala Isä. Hän siirtyi Jumalan Isän kasvatettavaksi. 
 
Luuk. 2:49: Niin hän sanoi heille: "Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, 
että minun tulee olla hoitamassa Isäni asioita?"  
 

Hanna ja Simeon kutsuivat 
esirukouksessa myös Marian 
ja Joosefin nousemaan esiin 
Jeesuksen kasvattajavan-
hempina. 
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Pyhä Henki kasvatti Jeesusta pienestä lapsesta Voidellun palve-
lutehtävään, johon Hän astui 30-vuotiaana.  Pyhä Henki kas-
vatti, opetti ja suojeli Jeesuksen hengen, sielun ja ruumiin kos-

kemattomana ja turmeltumat-
tomana. Pimeyden voimat ei-
vät päässeet Hänen sisim-
päänsä, vaikka Hän eli pimey-
den voimien keskellä. Häneen 
ei päässyt epäusko, viha, vää-

ryys, valhe, pelko, hylkääminen, väkivalta, noituus tai mikään 
muu pimeyden vaikutus. Jumalan Isän todellisuus hallitsi Jee-
susta lapsesta alkaen. Hän oppi kuuliaisuuden rakkaussuh-
teessa Isän kanssa jo pienestä lapsesta alkaen ja toteutti Pelas-
tajan palvelutyön täydellisesti. 
 
Johannes Kastaja hedelmöittyi luonnollisella tavalla Elisabetin 
ja Sakariaan avioyhteyden kautta. Pyhä Henki oli tehnyt tämän 
mahdolliseksi. Pyhä Henki valvoi, johti ja vaikutti kaiken uuden 
liiton ilmestyksen ja palvelutyön esimerkiksi Hannan ja Sime-
onin elämässä. Pyhä Henki johti Joosefin ja Marian elämää, 
nosti esiin Johannes Kastajan palvelutyön. Kaikki Jumalan pe-
lastavan voiman ilmestyminen oli Pyhän Hengen vaikutusta – 
niin kuin se on tänäkin päivänä. 
 
Luuk. 3:15-18: Mutta kun kansa yhä odotti ja kaikki ajattelivat sydämes-
sään Johanneksesta, eikö hän itse ehkä ollut Kristus, niin Johannes vastasi 
kaikille sanoen: "Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väke-
vämpi, jonka kengänpaulaakaan minä en ole kelvollinen päästämään; hän 
kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Hänellä on viskimensä kädessään, 
ja hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisut aittaansa, mutta ruu-
menet hän polttaa sammumattomassa tulessa." Antaen myös monia 
muita kehotuksia hän julisti kansalle suurta ilosanomaa.  
 
Johannes Kastajalla oli erityinen voitelu valmistaa ihmisten sy-
dämiä Jeesuksen Voidellun vastaanottamiseen. Näyttää siltä, 
että jokainen, joka otti upotuskasteen Johannes Kastajalta, otti 

Pyhä Henki kasvatti, opetti ja 
suojeli Jeesuksen hengen, sie-
lun ja ruumiin, vaikka Hän eli 
pimeyden voimien keskellä. 
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myöhemmin vastaan Jeesuksen. Fariseukset eivät ottaneet Jo-
hanneksen kastetta eivätkä voineet ottaa vastaan Jeesusta Voi-
deltuna. 
 
Joh. 1:26-34: Johannes vastasi heille sanoen: "Minä kastan vedellä; mutta 
teidän keskellänne seisoo hän, jota te ette tunne. Hän on se, joka tulee 
minun jälkeeni ja jonka kengänpaulaa minä en ole arvollinen päästä-
mään." Tämä tapahtui Betaniassa, Jordanin tuolla puolella, jossa Johannes 
oli kastamassa. Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja 
sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin! Tämä on 
se, josta minä sanoin: 'Minun jälkeeni tulee mies, joka on ollut minun edel-
läni, sillä hän on ollut ennen kuin minä'. Ja minä en tuntenut häntä; mutta 
sitä varten, että hän tulisi julki Israelille, minä olen tullut vedellä kasta-
maan." Ja Johannes todisti sanoen: "Minä näin Hengen laskeutuvan tai-
vaasta alas niinkuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä.  Ja minä en tun-
tenut häntä; mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi mi-
nulle: 'Se, jonka päälle sinä näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, 
joka kastaa Pyhällä Hengellä.'  Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, 
että tämä on Jumalan Poika."  
 
Johannes Kastaja oli saanut Jumalalta vahvat tunnusmerkit 
siitä, kuka Voideltu tulee olemaan. Hän ei tunnistanut Jeesusta 

Voidelluksi ennen kuin Pyhä 
Henki toi Hänet ilmi, kun Hän 
oli ottanut upotuskasteen. Voi-
dellun tunnusmerkki tulee ole-
maan se, että Hän upottaa ih-
miset Pyhässä Hengessä ja tu-

lessa. Johannes Kastaja tunnisti tämän, mutta tunnistavatko tä-
män päivän uskovat Jeesuksessa tämän oleellisimman tunnus-
merkin ja ottavatko he sen vastaan? 
 
Luuk. 3:21-23: Kun siis kaikkea kansaa kastettiin ja myöskin Jeesus oli saa-
nut kasteen ja rukoili, niin tapahtui, että taivas aukeni ja Pyhä Henki las-
keutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa, niinkuin kyyhkynen, ja 
taivaasta tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen mie-

Johannes Kastaja tiesi, että 
Voideltu tulee upottamaan 
seuraajansa Pyhässä Hen-
gessä ja tulessa. 
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listynyt". Ja hän, Jeesus, oli aloittaessaan vaikutuksensa noin kolmenkym-
menen vuoden vanha, ja oli, niinkuin luultiin, Joosefin poika. Joosef oli Ee-
lin poika…  
 
Enkeli Gabriel oli ilmoittanut Marialle, että poika, jonka Maria 
tules synnyttämään pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi ja 
Hänelle tulee antaa nimi "Jumala pelastaa / Jumala on pelastus" 
eli Jeesus. Nyt Johanneksen edessä oli syntynyt Voideltu, jonka 
Isä julisti omaksi pojakseen ihmisten kuullen. Enkeli Gabrielin 
sana oli toteutunut ja Jumala Isä vapautti Voidellun palveluteh-
tävän Jeesuksessa. 
 
Luuk. 7:29-30: Ja kaikki kansa, joka häntä kuuli, publikaanitkin, tunnustivat 
Jumalan vanhurskaaksi ja antoivat kastaa itsensä Johanneksen kasteella.  
Mutta fariseukset ja lainoppineet hylkäsivät Jumalan neuvon / tarkoituk-
sen heitä kohtaan eivätkä ottaneet Johannekselta kastetta.  
 
Joh. 1:9-11: Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa 
maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut 
syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen 
omansa eivät ottaneet häntä vastaan. 
 
Jerusalemin suuresta herätyksestä huolimatta Israelin uskon-
nollinen johto ja pääosa kansasta lopulta hylkäsi Jeesuksen Pe-
lastajanaan. Paavali halusi uudestaan ja uudestaan mennä Je-

rusalemiin julistamaan Jee-
susta, mutta häntä ei otettu 
vastaan. Uskonnollinen järjes-
telmä oli linnoittautunut Pyhää 
Henkeä ja Jeesusta vastaan. 
Niinpä Jumala lähetti Paavalin 
pakanakansojen apostoliksi. Is-
rael menetti esikoisosuutensa 

vuosisatojen ajaksi, kunnes "pakanakansojen täysi luku" on si-
sälle tullut, niin kuin Paavali ilmaisi asian. 
 

Jerusalemin herätyksestä 
huolimatta Israel ei kansana 
ottanut Jeesusta vastaa. Ju-
mala kääntyi pakanakanso-
jen puoleen – siksi me 
olemme nyt erityisesti siuna-
tut. 
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Room. 11:25-27: Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne 
varassa - pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on 
osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi 
luku on sisälle tullut, ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu 
on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaa-
kobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan 
pois heidän syntinsä."  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 

  



68 
 

                       

11. Synnin tuomitseminen Jeesuksessa  
 
 
Mooseksen kautta tekemänsä liiton tarkoitus oli tehdä Israelin 
kansasta pappiskansa, jonka kautta Jeesus voi tulla esiin koko 
ihmiskunnan pelastajana. Mooseksen laki suojeli Israelin kan-
saa pakanalliselta epäjumalanpalvelukselta ja siihen liittyvästä 
demonisaatiosta. Israelin kansassa täytyi olla Jumalan tunte-
mista, hengellistä puhtautta, Jumalan etsintää ja Messiaan odo-
tusta sekä erityisiä ihmisiä Jumalan valitsemiin tehtäviin, jotta 
Isä voi lähettää Jeesuksen. Vanhan liiton temppelipalvelus oli 
esikuvallista  
 

• syntien anteeksiantamuksesta Jeesuksen veren kautta 
 

• Jumalan läsnäolosta kansansa keskellä sekä siitä 
johtuvista siunauksista 

 
• Jeesuksesta ja uuden liiton uskovasta Pyhän Hengen 

asumuksena. 
 
Mooseksen lain kautta Jumala ilmaisi, että Hänelle kelpaa sijais-
uhri syntien sovitukseksi. Eläinten veren kautta saatu sovitus 
henkilökohtaisista synneistä oli rajoitettu ja se piti toistaa uu-
destaan ja uudestaan. Koko kansan synnit piti sovittaa kerran 
vuodessa eläinuhrien kautta.  Samalla kun Jumala osoitti rak-
kautensa ihmisiä kohtaan ja halunsa asua ihmisten keskellä, 
Hän osoitti kuinka ihmisten synti erottaa heidät Hänestä ja yh-
teyteen tarvitaan erityiset sovitusuhrit. Näiden esikuvien 
kautta Jumala antoi Jeesuksen täydelliseksi sijaisuhriksi kaik-
kien ihmisten kaikkien syntien sovittamiseksi kautta kaikkien ai-
kojen.  
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Jeesus palveli Voideltuna Israelin kansan keskuudessa osoittaen 
Isän rakkauden ihmisiä kohtaan ja Hänen auktoriteettinsa de-
moneja, sairauksia ja muuta pimeyttä kohtaan. Getsemanessa 
Jeesus luopui Voidellun asemasta ja asettui Uhrikaritsan tehtä-
vään. Sen jälkeen Jumala veti pois Pyhän Hengen suojan Jeesuk-
sen yltä ja Jeesus kulki kärsimystien Golgatalle asti ja kuoli ris-

tillä meidän täydellisenä sijais-
uhrinamme.  
 
Jeesus oli elänyt koko elä-
mänsä kirkkauden pilven alla. 
Mikään synti, sairaus, kuolema 
tai muu pimeys ei ollut päässyt 
Hänen sisimpäänsä. Hänen 

henkensä, sielunsa ja ruumiinsa olivat puhtaat. Hän oli Isän 
määräämä vikauhri kaikkien ihmisten puolesta kaikkina aikoina. 
Täydellinen uhri, joka riittää kaikille ihmisille kaikilla elämän 
alueilla vapauttamaan pimeyden vallasta ja vaikutuksista. Tämä 
täydellinen uhri oikeuttaa jokaisen esteettömään yhteyteen 
Isän kanssa Pyhässä Hengessä. 
 
Luuk. 22:39-46: Ja hän meni ulos ja lähti tapansa mukaan Öljymäelle, ja 
hänen opetuslapsensa seurasivat häntä. Ja tultuaan siihen paikkaan hän 
sanoi heille: "Etsikää Jumalan läsnäoloa ja palvokaa Häntä, ettette joutuisi 
kiusaukseen". Ja hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, laskeutui 
polvilleen ja rukoili sanoen: "Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä 
malja; älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun". Niin hä-
nelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä. Ja kun hän oli suuressa 
tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin. Ja hänen hikensä oli niinkuin veripi-
sarat, jotka putosivat maahan. Ja kun hän nousi rukoilemasta ja meni ope-
tuslastensa tykö, tapasi hän heidät murheen tähden nukkumasta. Niin hän 
sanoi heille: "Miksi te nukutte? Nouskaa ja Etsikää Jumalan läsnäoloa ja 
palvokaa Häntä, ettette joutuisi kiusaukseen."  
 

Jeesus oli Isän määräämä 
täydellinen vikauhri, jo kan-
toi kaikkien ihmisten kaiken 
synnin, rangaistuksen tuo-
mion ja muu seurausvaiku-
tuksen ja vapautti ihmisen 
niistä. 
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Kun Jeesus luopui Voidellun asemasta, pimeyden voimien vai-
kutus pääsi Hänen sisimpäänsä. Hän alkoi tuntea ahdistusta, ki-
pua, heikkoutta, painostusta, koska Hän oli samaistumassa ih-
misten synteihin. Jeesuksen sanoista ilmenee, ettei Hän enää 
ollut Voidellun auktoriteetissa. Hän oli samaistumassa ihmisten 
heikkouteen, sairauksiin, ahdistuksiin ja lopulta kuolemaan, eli 
täydelliseen eroon Jumalasta. 
 
Jumalan uskon kautta Isä asetti kaikkien ihmisten synnin, tuo-
mion ja rangaistuksen Jeesuksen päälle. Jumalan uskon kautta 

Jeesus otti päälleen tämän syn-
tikuorman ja sanoi "Se on täy-
tetty!" Kun kaikki syntikuorma 
oli Jeesuksen päällä, Jumala 
rankaisi Jeesuksen hylkäämällä 

Hänet kokonaan sielunvihollisen valtaan. Sielunvihollinen ei 
kuitenkaan kyennyt pitämään Jeesusta vankinaan, koska tai-
vaallisen alttarin tuli oli Hänessä (Sak. 3:1-7). 
 
Getsemanesta alkanut Jeesuksen kärsimystie huipentui Hänen 
kuolemaansa ristillä. Tämä oli ihmiskunnan pelastuksen ratkai-
seva hetki. Golgatan ristillä Jumalan Isän äärimmäinen torjunta 
ja rangaistus synnin takia kohtasi Jeesusta. Aina kuolemansa 
hetkeen asti Jeesus oli tuntenut sisimmässään jotain yhteyttä 
Jumalaan, vaikka yhteys oli heikentymässä. Jumala salli kaikkien 
demonien ja pimeyden voimien käydä Jeesuksen kimppuun tu-
hotakseen Hänet. Jumala Isä katkaisi lopulta kaiken yhteyden 
Jeesukseen ja Jeesus joutui pimeyden voimien valtaan yksin. 
 
Mark. 15:33-39: Ja kuudennella hetkellä tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä 
kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen. Ja yhdeksännellä hetkellä Jeesus 
huusi suurella äänellä: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Se on käännettynä: Ju-
malani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Sen kuullessaan sanoivat muuta-
mat niistä, jotka siinä seisoivat: "Katso, hän huutaa Eliasta". Ja muuan 

Mutta Herra heitti hänen 
päällensä kaikkien meidän 
syntivelkamme. 
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juoksi ja täytti sienen hapanviinillä, pani sen ruovon päähän ja antoi hä-
nelle juoda sanoen: "Annas, katsokaamme, tuleeko Elias ottamaan hänet 
alas". Mutta Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Ja temppelin 
esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. Mutta kun sadanpäämies, joka sei-
soi häntä vastapäätä, näki hänen näin antavan henkensä, sanoi hän: "To-
tisesti tämä ihminen oli Jumalan Poika".  
 
Jeesus oli julistanut opetuslapsille, ettei Hän nauti viinipuun an-
tia ennen kuin Jumalan valtaherruus tulee. Jeesuksen on ensin 
otettava vastaan Jumalan tuomio ihmisten syntiä vastaan, en-

nen kuin Jumalan valtaherruus 
ylösnousemusvoimassa pääsee 
koskettamaan ihmisiä ja va-
pauttamaan heitä pimeyden 
vallasta. Kun Jeesus oli kokenut 
Jumalan hylkäävän Hänet ris-
tillä, Hän erityisesti pyysi viiniä. 
Jumalan valtaherruus syntiä 

vastaan oli nyt tullut Jeesuksen päälle ja siksi ”kaikki oli täy-
tetty”. Sen jälkeen Jeesus luovutti henkensä Isän rakkauden va-
raan. 
 
Joh. 19:28-30: Sen jälkeen, kun Jeesus tiesi, että kaikki jo oli täytetty, sanoi 
hän, että kirjoitus kävisi toteen: "Minun on jano". Siinä oli astia, hapanvii-
niä täynnä; niin he täyttivät sillä hapanviinillä sienen ja panivat sen isop-
pikorren päähän ja ojensivat sen hänen suunsa eteen. Kun nyt Jeesus oli 
ottanut hapanviinin, sanoi hän: "Se on täytetty", ja kallisti päänsä ja antoi 
henkensä.  
 
Jumala ilmaisi jo satoja vuosia ennen suunnitelmansa profeetta 
Jesajan kautta. Hän ei voinut paljastaa suunnitelmansa yksityis-
kohtia, ettei sielunvihollinen pääse häiritsemään Hänen suun-
nitelmaansa. Nyt kun luemme Jesajan kirjoittamaa profetiaa, 
me ymmärrämme kuinka pitkäjänteinen ja täydellinen on Ju-
malan pelastussuunnitelma Jeesuksessa. Ymmärrämme, että 

Jumalan valtaherruus tuli en-
sin Jeesuksen päälle kuole-
mantuomiona synnille. Sen 
jälkeen Jumalan valtaher-
ruus tuli ylösnousemusvoi-
mana Jeesuksen ja Hänessä 
pelastettujen ylle. 
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tämä on suuri ilosanoma, joka on täydellisesti vastaanottami-
sen arvoinen. Ymmärrämme, että Jeesuksen kautta meillä on 

ikuinen ja rajoittamaton pääsy 
Isän kirkkauden yhteyteen ja 
Hänestä tulevaan uuteen luo-
mistyöhön meissä. 
 
Kaikki tämä tapahtuu ihmisille, 
jotka vastaanottavat Jeesuksen 

Pelastajanaan ja Herranaan. Ju-
mala Isä antoi ainoan Poikansa ensin ihmiseksi, sitten palvele-
maan Voideltuna ja lopulta Uhrikaritsaksi meidän syntiemme 
sovittamiseksi.  
 
Jes. 53:3-7: Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sai-
rauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota 
emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kan-
toi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangais-
tuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän 
rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. 
Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa 
kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lam-
paat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen pääl-
lensä kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin, ja hän alistui sii-
hen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin-
kuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa 
avannut.  
 
Golgatan ristillä Jeesus kohtasi Jumalan valtaherruuden eli tuo-
mion syntiä ja pimeyttä kohtaan meidän sijaisuhrinamme. Sa-
malla hetkellä, kun Jumalan äärimmäinen viha syntiä vastaan 
kohdistui Jeesukseen, Jumalan äärimmäinen rakkauden myötä-
tunto kohdistui ihmiseen. Tämä on meidän käsityskykymme ul-
kopuolella. Sen suurempaa Jumalan valtaherruuden manifes-
taatiota ei ole ihmisen hyväksi.  
 

Profeetallinen ilmoitus sato-
jen vuosien aikana todistaa 
Jumalan pitkäjänteisen ja 
täydellisen pelastussuunni-
telman Jeesuksen sovitus-
työn kautta. 
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Siinä hetkessä pimeyden voimat saivat käydä esteettömästi 
Jeesuksen kimppuun, koska Jeesuksella ei enää ollut mitään 

Isän suojaa. Jumala Isä asetti 
oman uskonsa kautta kaikki 
meidän syntimme, rangaistuk-
semme, osallisuutemme pi-
meydestä ja kaiken mahdolli-
sen pimeyden meissä Jeesuk-
sen päälle. Jumalan uskon 

kautta Jeesus otti tämän kuor-
man päälleen ja uhrasi itsensä kuolemaan sen tähden. Ristillä 
ennen kuolemaansa Jeesus huusi: "Isä, anna heille anteeksi, 
sillä he eivät tiedä mitä he tekevät! Kuolemansa hetkellä Jeesus 
julisti tehtävänsä päättyneeksi: "Se on täytetty!". 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 

  

Samalla hetkellä, kun Juma-
lan viha syntiä vastaan tuli 
Jeesuksen päälle, Hänen ää-
rimmäinen rakkauden myö-
tätuntonsa kohdistui ihmi-
siin. 
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12. Ylösnousemusvoiman ilmestyminen 
 
Jeesuksen kuoleman kautta Isä vapauttaa jokaisen Jeesukseen 
uskovan synnin ja kuoleman laista ja siirtää elämän Hengen lain 
alle eli Pyhän Hengen yhteyteen kanssaan. Jeesuksen kuoleman 
kautta Isä siirtää jokaisen pelastetun Hänestä tulevan ylösnou-
semusvoiman kosketukseen. Tämä on valmistettu kaikille, 
mutta se tulee voimaan vain henkilökohtaisen Jeesuksen vas-
taanottamisen kautta. 
 
Kol. 1:9-15: Sen tähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, jona sen kuu-
limme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tu-
lisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisau-
dessa ja ymmärtämisessä, vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hä-
nelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja 
kasvaen Jumalan tuntemisen kautta, ja hänen kirkkautensa väkevyyden 
mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pit-
kämielisiä, ilolla kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan 
osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa, häntä, joka on pe-
lastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa 
valtakuntaan. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen, ja 
hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakun-
taa.  
 
Jeesuksen pelastustyö on periaatteessa yksinkertainen. Hän 
otti päälleen sen pimeyden ja siitä johtuvan rangaistuksen, joka 

eristi meidät Jumalasta. Isän 
tuomio ja rangaistus pimeyttä 
kohtaan kohdistui Jeesukseen 
Golgatan ristillä. Tämän lunas-
tusmaksun maksettuaan Ju-
mala voi nyt kutsua jokaisen ih-
misen Jeesuksen pelastuksen 

vastaanottamiseen ja sen 
kautta uudestisynnyttää ihmisen hengen. Sielunvihollinen ei voi 

Jeesuksen sovituskuoleman 
perusteella Jumala sai oikeu-
den pelastaa omakseen jo-
kaisen ihmisen, joka ottaa 
vastaan Jeesuksen ja Hänen 
pelastuksensa. 
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enää vaatia ihmistä omakseen, vaikka ihmisen sielu ja ruumis 
olisi pimeyden vallassa. 
 
Pelastettu saa uuden ja Aadamin yhteyttä paremman yhteyden 
Jumalaan Pyhän Hengen kautta uudestisyntyneessä henges-
sään. Pyhän Hengen voima tulee johtamaan pelastetun Jeesuk-
sen pelastussuunnitelman täyttymiseen ihmisen hengen, sie-
lun, ruumiin ja koko elämän alueilla. Pyhän Hengen voima puh-
distaa ja parantaa särkyneen sydämen, parantaa sairaudet ja 
toteuttaa uuden luomistyön Isän suunnitelman toteutumiseksi 
ihmisessä. 
 
Tiit. 3:4-7: Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmis-
rakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme te-
kojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Py-
hän Hengen uudistuksen kautta, jonka Hengen hän runsaasti vuodatti mei-
hin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurs-
kautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perilli-
siksi toivon mukaan.  
 
Jeesuksen pelastustyön täydellistä ymmärtämistä on haitannut 

uskonnollinen terminologia, 
joka on synnyttänyt vääriä käsi-
tyksiä. Raamatussa esiintyy 
koodisanoja, joiden alkupe-
räistä merkitystä kaikki raama-
tun kääntäjät eivät ole ymmär-
täneet. Tällaisia koodisanoja 
ovat muun muassa synti, pelas-

tus, usko, vanhurskaus ja Jumalan valtakunta. Nämä koodisanat 
tarkoittavat seuraavaa: 
 

• synti = Jumalasta eroon harhautuminen ja kaikki sen 
seuraukset elämässä (epäusko, demonisaatio, sairau-
det, kuolema) 

Monet uuden liiton käsitteet 
ovat koodisanoja, joiden oi-
kea ymmärtäminen vasta te-
kee mahdolliseksi itse sano-
man ymmärtämisen oikealla 
tavalla. 
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• pelastus = Jumalan yhteyteen pääseminen hengen uu-

destisyntymisen ja Pyhän Hengen vastaanottamisen 
kautta 

 
• usko = Jumalan usko, joka tulee pelastuksen lahjana uu-

destisyntyneen hengen ja Pyhän Hengen vaikutuksen 
kautta – tämä on erotettava sielun uskosta, joka ihmi-
sellä on luonnostaan 

 
• vanhurskaus = Jeesuksen Voidellun kaltainen olemus 

puhtaudessa, oikeamielisyydessä, eheydessä, tervey-
dessä, pimeydestä vapaana ja Jumalaan liittyneenä elä-
mänä 

 
• Jumalan valtakunta = Jumalan Isän ja Jeesuksen valta-

herruus, joka ilmenee Pyhän Hengen vaikutuksensa ja 
johtajuutena tässä maailmassa 

 
Raamatun käännöksistä pitäisi korjata sana "synti" merkityk-
sellä ”Jumalasta eroon harhautuminen ja sen seuraukset". Vali-
tettavasti pakanallinen ”synti” käsite on vakiintunut moniin 
kansainvälisiinkiin käännöksiin. Alkuperäinen heprean / ara-
mean / kreikan kieli ei puhu mistään epämääräisestä ja voitta-
mattomasta "synnistä" vaan käyttää ilmaisua "Jumalasta eroon 
harhautuminen".  
 
1. Joh. 3:9: Ei yksikään Jumalasta syntynyt jatka Jumalasta erossa elämistä, 
sillä Jumalan siemen (Jeesuksen läsnäolo uudestisyntyneessä hengessä) 
pysyy hänessä; eikä hän kykene harhautumaan pois Jumalasta, sillä hän 
on Jumalasta syntynyt.  
 
Jumalasta eroon harhautuminen johtaa tietenkin demonien 
valtaan ja pimeyden tekoihin. Mutta hengen liittyminen Juma-
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laan poistaa ”Jumalasta eroon harhautumisen”. Jumalaan hen-
kensä kautta liitetyt uudestisyntyneet uskovatkin epäilevät, 
voiko ”syntiä” voittaa, kun he eivät tunne sanan alkuperäistä 

merkitystä.  
 
Isän rakkauden auktoriteetilla 
Hän on silloin peittänyt myös 
ihmisen sielun, ruumiin ja koko 
elämän. Siitä alkaa Pyhän Hen-
gen vanhurskaaksi julistava työ 

pelastetun sielussa ja ruumiissa. Pyhän Hengen läsnäolo ihmi-
sessä on itse asiassa Isän julistus siitä, että Hän näkee tämän 
ihmisen nyt Jeesuksen pelastustyön kautta Hänelle erotettuna 
ja vanhurskaana.  
 
Uskonnollisen ajatuksen valheellinen voima, ettei ”syntiä” voisi 
voittaa perustuu siihen, että ”synnille” annetaan valtava demo-
ninen mielikuvitusvaikutus, jonka yli Jeesuksen verikään ei riitä. 
Luovu siis tällaisista valheista ja usko suuri ilosanoma synnin ja 
pimeyden valtojen ja niiden tuhotöiden voittamisesta Jeesuk-
sen vastaanottamisen kautta.  
 
Kreikan kielessä käytetään ”Jumalasta eroon harhautumisen” 
merkityksessä yksiselitteisesti sanaa "hamartano", joka tarkoit-
taa "menettää maali". Uuden liiton teksteissä ei ole pakanallista 
"synti" käsitettä. Eri kieliin on otettu sana "synti" "Synde", "sin" 
"synd". Tämä tulee muinaisgermaanisesta pakanallisesta juu-
resta, joka tarkoittaa "syyllisyyttä, rangaistusta, tuomiota".  
 
1. Piet. 2:25: Sillä te olitte niin kuin eksyksissä harhailevat lampaat, mutta 
nyt te olette palanneet sielujenne paimenen (poimen) ja kaitsijan (episko-
pos) tykö. 
 

Uudestisyntymisessä Jeesuk-
sen veri on käsitellyt ihmisen 
menneen, nykyisen ja tulevan 
elämän kaikki alueet hen-
gessä, sielussa, ruumiissa ja 
koko elämässä. 
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Hylkää pakanallinen "synti" käsite ja omaksu alkuperäisten kir-
joitusten ilmoitus. Pimeyden valtaan antautumisen takia ihmi-
nen harhautui pois Jumalasta, joka merkitsi kylläkin todellista ja 
kauheaa kuolemaa. Mutta Jeesus riisui aseet hallituksilta ja val-

loilta pimeyden avaruuksissa ja 
valmisti jokaiselle Hänen pelas-
tustyönsä kautta uuden ja ikui-
sen yhteyden Isän kanssa.  
 
Uudestisyntymisessäsi Jeesus 
on tullut sinun henkeesi ja liittä-

nyt sinut Isään. Hän puhdisti sinun hengessäsi olleen Jumalasta 
eroon harhautuminen ja liitti sinut Isään. Et ole enää eksynyt 
pois Jumalasta henkesi yhteyden perusteella. Kun sielusi ym-
märtää tämän, sinä vapaudut Jumalan valtakunnan elämään. 
Jumala Isä on katsonut sinua uudestisyntymisesi jälkeen Jee-
suksen veren kautta. Hän ei näe sinussa enää mitään virhettä, 
koska Jeesuksen veri peittää myös sinun sielussasi ja lihassasi 
olevan pimeyden. 
 
Jeesus on yhtynyt uudestisyntymisessä sinun henkeesi ja anta-
nut sinulle Jumalan uskon siemenen. Tätä siementä Pyhä Henki 
tulee kasvattamaan täyteen kirkkauteen asti. Tässä siemenessä 
Jeesus antaa sinulle:  
 

• yhteyden Jumalaan Isään ja Jeesukseen  
• Jumalan rakkauden todistuksen,  
• Ilmestyksen Hengen  
• Jumalan uskon (sinapinsiemen) 

 
1. Kor. 6:17: Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan.  
 

Jeesuksen ja Pyhän Hengen 
kautta olet liitetty Jumalaan 
uudestisyntyneen henkesi 
kautta – syntiongelmasi on 
poistunut. 
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Jumala on antanut sinulle luonnollisessa syntymässäsi / kasvus-
sasi luonnollisen / sielullisen uskon. Hengellisessä uudestisyn-
tymisessäsi Isä on antanut sinulle Jumalan uskon siemenen Jee-
suksen läsnäolon kautta hengessäsi. Pyhä Henki kasvattaa tätä 
siementä hengellisen kasvusi mukaan "voimasta voimaan ja 
kirkkaudesta kirkkauteen". 
 
Mark. 7:13: Te teette Jumalan ilmoituksen / suunnitelman / aivoituksen / 
sanan tyhjäksi perinnäissäännöllänne, jonka olette säätäneet. Ja paljon 
muuta samankaltaista te teette."  
 
Perinnäissäännöt ja antikristuksen henki sanovat, ettei ihminen 

voi voittaa "syntiä", tai olla 
"vanhurskas". Luonnollinen us-
konnollinen mieli ei käsitä Ju-
malan ilmoitusta eikä Jumalan 
voimaa. Luonnollinen mieli ei 
käsitä uutta luomistyötä. 
Mutta uudestisyntyneen hen-

gen mieli on kirkkauden jano ja Jeesuksen ilmestyksen omista-
minen. 
 
Joh. 7:16-17: Jeesus vastasi heille ja sanoi: "Minun oppini ei ole minun, 
vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Jos joku tahtoo tehdä hänen tah-
tonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä 
omiani…"  
 
Pimeyden voimat hyökkäävät jatkuvasti Jumalan valtakuntaa 
vastaa ihmisten sieluissa. Sen tähden Jeesus on antanut sinulle 
Pyhän Hengen täydelliseksi opettajaksi. Hän opettaa ja johtaa 
sinutkin täyteen totuuteen. Pyhän Hengen tuli puhdistaa sielusi 
uskonnollisesta roskasta ja liittää sinut Jumalan uskoon. Sinun 
tulee oppia tutkimaan kirjoituksia Pyhän Hengen opetuksen 
mukaan, eikä nojata perinnäissääntöihin. 
 

Jeesuksen pelastustyö on yli-
luonnollisempi kuin osaam-
me ajatella. Siksi voimme ot-
taa sen vastaan vain Pyhän 
Hengen opettaman uskon 
kautta. 
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Uudestisyntymisessäsi henkesi on yhtynyt Jeesukseen. Nyt Jee-
suksen pelastus hallitsee ja toimii elämässäsi. Olet ikuisesti kiin-
nitetty Häneen ja kaikki Jumalasta eroon harhautuminen ja sen 
seuraukset voidaan voittaa. Sielusi vääristynyt orpo minuus ja 
demonisesti inspiroitu johtajuus syrjäytyy ja henkesi nousee 

johtamaan sinua Jumalan us-
kossa. Puhdistettu sielusi ottaa 
oikean paikan Jeesuksen suun-
nitelmien toteuttajana 
 
Jeesuksen yhteyteen sulautu-
nut henkesi on Jumalan uusi 

luomistyö, joka alkoi uudestisyntymisessä. Henkesi olemus vah-
vistuu ja voima kasvaa lisääntyvän Pyhällä Hengellä täyttymisen 
kautta. Sielusi saa lisääntyvästi Jumalan valtakunnan ilmes-
tystä, Isän rakkautta ja Jumalan voimaa henkesi kautta. Pyhä 
Henki kylvi sinuun uudestisyntymisessäsi yliluonnollisen voi-
makkaan siemenen, joka jatkaa kasvuaan Pyhän Hengen vaiku-
tuksessa ja sinun hengellisen harjoituksesi kautta. Jeesuksen 
muoto, voitelu ja palvelutyö tulee sinusta ilmi. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 

  

Pyhän Hengen vaikutuksesta 
sinussa tapahtuu peruutta-
maton ja yhä syvenevä Juma-
laan liittäminen. Hengessäsi 
olet erotettu Jumalalle, 
vaikka työ sielussasi jatkuu. 



81 
 

                       

13. Jeesuksen anteeksiantamuksessa eläminen 
 
Jeesuksen vastaanottaminen tarkoittaa Hänen persoonansa, 
rakkaussuhteensa, luonteensa, voitelunsa ja palvelutyönsä vas-
taanottamista. Tämä on elinikäinen kasvuprosessi "voimasta 
voimaan ja kirkkaudesta kirkkauteen". Täällä maailmassa Pyhä 
Henki kasvattaa meistä Jeesuksen Voidellun kaltaisia Jumalan 
poikia / tyttäriä. Taivaassa tapahtuu ylösnousemusruumiisen 

pukemisessa vielä suurempi ja 
yliluonnollisempi sulautumi-
nen Jumalan Pojan kirkkau-
teen.  
 
Koko pelastuksesi, voitelusi ja 
asemasi Jeesuksessa perustuu 
Jeesuksen anteeksiantamuk-

seen, jolloin Pyhä Henki on 
päässyt sinun henkeesi. Pyhä Henki antaa sinulle voiman, halun 
ja auktoriteetin elää täydessä anteeksiantamuksessa itseäsi ja 
muita ihmisiä kohtaan. Sinä omaksut anteeksiannetun ja an-
teeksiantavan elämäntavan ja katsot muita ihmisiä Jumalan 
Isän sydämen mukaan. Tämä elämäntapa siirtää sinut kunin-
kaalliseen voiteluun anoa Isältä ja hallita alkeisvoimien ylitse. 
 
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 mistä asiasta tahansa, että he sitä ano-
vat, niin he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi 
tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskel-
länsä."  
 
Tässä Jeesus ilmaisee uskon elämäsi suurimmat siunaukset! 
Kaikki tämä perustuu anteeksiantamukseen, koska jos ollaan 

Koska olet saanut kaiken an-
teeksi, sinä elät Jumalan 
mielisuosion alla. Siksi si-
nulla on voima nousta ja 
muuttua Jeesuksen kal-
taiseksi Pyhän Hengen uudis-
tavan työn kautta. 
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Jeesuksen nimessä koolla, silloin on jo omistettu anteeksianta-
mus. Pietari tunnisti, että tämä alue liittyy suoraan anteeksian-
tamukseen. Katkeruus sitoo pimeyteen ja anteeksiantamus va-
pauttaa Jeesuksen pelastuksen. Anteeksiantamus maan päällä 
vapauttaa Jumalan siunaukset Taivaasta. 
 
Matt. 18:21-22: Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle: "Herra, 
kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo 
minua vastaan? Ihanko seitsemän kertaa?" Jeesus vastasi hänelle: "Minä 
sanon sinulle: ei seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä kertaa seit-
semän.  
 
Jeesus opetti Pietarille anteeksiantamuksen elämäntavan. Sil-

loin kun ihminen saa ilmestyk-
sen Jeesuksen täydellisestä an-
teeksiantamuksesta, hän ei ha-
lua missään tapauksessa säilyt-
tää mitään katkeruutta tai vel-
kaa muita vastaan. Kun särky-
nyt sydämesi on parantunut, si-
nun ei tarvitse koskaan louk-

kaantua tai kantaa mitään kaunaa ketään kohtaan. Sinä elät Tai-
vaallisessa kirkkaudessa ja yltäkylläisyydessä Jeesuksen kanssa. 
 
Matt. 18:23. Sen tähden taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, 
joka vaati palvelijoiltansa tiliä. Ja kun hän rupesi tilintekoon, tuotiin hänen 
eteensä eräs, joka oli hänelle velkaa kymmenentuhatta leiviskää. Mutta 
kun tällä ei ollut, millä maksaa, niin hänen herransa määräsi myytäväksi 
hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja velan 
maksettavaksi. 
 
Jeesus aloitti tämän opetuksen sanalla "sen tähden". Hän 
opetti, kuinka Jumalan vanhurskaus vaatii jokaiselta ihmiseltä 
elämän tilintekoa. Jeesuksen vastaanottamisessa pelastettu on 
jo tullut osalliseksi Jumalan vapauttavasta tuomiosta Jeesuksen 

Jumala Isä on täydellinen an-
teeksiantamuksessa. Jeesus 
Voideltuna ja Uhrikaritsana 
oli täydellinen anteeksianta-
muksessa sinua ja kaikkia ih-
misiä kohtaan. Omista tämä 
ja iloitse Pyhässä Hengessä. 
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kautta. Tämän jälkeen pelastetulla ei voi olla muuta elämänta-
paa kuin anteeksiantamus. 
 
Matt. 18:26-27: Silloin palvelija lankesi maahan ja palvoi suudellen kumar-
tuen (proskyneo) häntä sanoen: 'Ole pitkämielinen minua kohtaan, niin 
minä maksan sinulle kaikki.' Niin herra koki äärimmäisen rakkauden myö-
tätunnon (splankizomai) sitä palvelijaa kohtaan, ja hän päästi hänet ja 
siirsi velan pois (afiemi) hänen päältään. 
 
Kun ihminen tunnustaa oman toivottoman tilansa ja tunnustaa 
Jeesuksen, langeten maahan Hänen eteensä, Isän ja Jeesuksen 
ääretön rakkauden myötätunto kohtaa ihmistä. Isän täydelli-
nen anteeksiantamus Jeesuksen kautta koskettaa ihmistä ja Isä 
siirtää hänen päältään kaiken pimeyden valtakunnasta tulleen 

velan, painolastin, demonisaa-
tion, sairaudet, kiroukset ja 
muun sellaisen. 
 
Jumalan suhde pelastettuihin 
on Hänen täydellinen anteeksi-
antamuksensa ja siitä johtuva 

ääretön rakkauden mielisuosio 
(karis). Jumala Isä koki äärimmäisen rakkauden myötätunnon 
(splankizomai) kaikkia ihmisiä kohtaan Golgatan ristillä samalla 
kun Hänen täytyi tuomita oma Poikansa syntisten ihmisten si-
jaisuhrina kuolemaan. Tätä korkeampaa rakkauden manifes-
taatiota ihmistä kohtaan ei ole Jumalassa. Tätä voimakkaampaa 
torjuntaa pimeyttä kohtaan ei ole Jumalassa. Jumala ratkaisi 
kaiken Jeesuksen kuolemassa ristillä. 
 
Matt. 18:28-31: Mutta mentyään ulos se palvelija tapasi erään kanssapal-
velijoistaan, joka oli hänelle velkaa sata denaria; ja hän tarttui häneen, ku-
risti häntä kurkusta ja sanoi: 'Maksa, minkä olet velkaa.' Niin hänen kans-
sapalvelijansa lankesi maahan ja pyysi häntä sanoen: 'Ole pitkämielinen 
minua kohtaan, niin minä maksan sinulle.' Mutta hän ei tahtonut, vaan 
meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa. Kun nyt 

Samalla kun Jumala tuomitsi 
Jeesuksen meidän vi-
kauhrinamme, Hän osoitti 
äärimmäisen rakkauden 
myötätunnon ihmisiä koh-
taan. 
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hänen kanssapalvelijansa näkivät, mitä tapahtui, tulivat he kovin murheel-
lisiksi ja menivät ja ilmoittivat herrallensa kaiken, mitä oli tapahtunut. 
 
Jeesus opetti tässä, kuinka suuri on anteeksiantamattomuuden 
kirous pelastettujen elämässä. Paha palvelija ja hänen kans-
sapalvelijansa olivat hengellisiä työntekijöitä. He palvelivat Jee-
susta Jumalan valtakunnan ilmestymiseksi. Katkeran miehen 
kanssapalvelijat olivat omaksuneet anteeksiantamuksessa elä-
misen ja tulivat murheellisiksi siitä, ettei tämä katkera mies an-
tanut anteeksi omalle velalliselleen mitätöntä sataa denaria. 
 
Matt. 18:32-35: Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hä-
nelle: 'Sinä paha palvelija! Minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, 
koska sitä minulta pyysit; eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa (eleo) kans-
sapalvelijaasi, niinkuin minäkin sinua armahdin?' Ja hänen herransa vihas-
tui ja antoi hänet kiduttajien (basanistes) käsiin, kunnes hän maksaisi kai-
ken, minkä oli hänelle velkaa. Näin myös minun taivaallinen Isäni tekee 
teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi." 
 
Jumala ei voi tarjota pahalle palvelijalleen uutta täydellistä an-

teeksiantamusta, koska Hän on 
jo sen antanut hänelle. Jeesus 
on täyttänyt sovitustyön. Jos 
tämä ei kelpaa ihmiselle, Juma-
lalla ei ole enempää annetta-
vana. Jos Jeesuksen vastaanot-
tanut ihminen ei ota vastaan 
sydämen muutosta anteeksi-
antamuksessa elääkseen, Ju-

malan ainoa mahdollisuus pahaa 
palvelijaa kohtaan on antaa hänet kiduttajien käsiin, jotta pal-
velija tulisi itse toisiin ajatuksiin. 
 

Jumala Isä teki Jeesuksen so-
vitustyön kautta kaiken, 
mikä oli tarpeellista ja mikä 
oli mahdollista ihmisen pe-
lastamiseksi. Meidän oikeu-
temme on nyt ottaa vastaan 
se, minkä Jeesus on valmis-
tanut. 
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Katkeruus on pelastettujen pahin vastustaja. Sille ei ole sovi-
tusta, koska se on pelastetun oma sydämen valinta tilassa, jossa 
koko Jeesuksen kirkkaus on vapautettu Hänen elämäänsä. Sie-
lunvihollinen tietää, että Jumalan on sallittava kiduttajat pelas-
tetunkin elämään, jos hän elää katkeruudessa.  Jumala ei voi 
vapauttaa ihmistä enempää kuin Hän teki Jeesuksen kautta 
Golgatalla. Jos Jeesuksen pelastustyö ei kelpaa, Jumala ei voi 
auttaa ihmistä. 

 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
 
 

  

Kuinka paljon uskovilla on kiusauksia, sairauksia, mielenterveysongel-
mia ja muita elämän ongelmia itse valitun kiittämättömyyden, katke-
ruuden, masennuksen ja itsesäälin tähden? 
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14. Sinapinsiemenen kokoinen usko 
 
Äärimmäisessä rakkauden myötätunnossaan Jumala antoi ih-
misille anteeksi kaiken pimeyden kaikilla elämän alueilla ja an-
toi oikeuden Hänen kirkkautensa yhteyteen ikuisesti - kaikilla 

elämän alueilla. Hänen anteek-
siantamuksensa oli yliluonnolli-
nen, jonka mittasuhteita emme 
voi täysin ymmärtää. 
 
Jeesus ei edellytä, että me ih-
miset kykenisimme antamaan 
toisillemme anteeksi Jumalan 
kaltaisella äärimmäisellä ja yli-
luonnollisella rakkaudella. 

Mutta Hän odottaa eleos-rakkautta, eli armahtavaa rakkautta 
meissä olevan sinapinsiemenen kokoisen uskon kautta. 
 
Luuk. 17:1-2: Ja hän sanoi opetuslapsillensa: "Mahdotonta on, että louk-
kaukset / ansat (skandalon) jäisivät tulematta; mutta voi sitä, jonka kautta 
ne tulevat! Hänen olisi parempi, että myllynkivi pantaisiin hänen kau-
laansa ja hänet heitettäisiin mereen, kuin että hän viettelee yhden näistä 
pienistä.  
 
Loukkaukset ja viettelykset tulevat sielunvihollisen kautta. sie-
lunvihollisen tuomio on kauhea samoin kuin sielunviholliseen 
liittoutuneitten ihmisten tuomio. Lievempi tuomio demoneille 
olisi, että heidät hukutettaisiin mereen, etteivät pääsisi eksyt-
tämään ihmisiä. Tämä ei ole mahdollista, koska demoneja ei 
voida käännyttää takaisin Jumalalle kuuliaisuuteen. 
 
Luuk. 17:3-4: Pitäkää itsestänne vaari! Jos sinun veljesi tekee syntiä, niin 
nuhtele häntä, ja jos hän katuu, anna hänelle anteeksi. Ja jos hän seitse-
män kertaa päivässä tekee syntiä sinua vastaan ja seitsemän kertaa kään-
tyy sinun puoleesi ja sanoo: 'Minä kadun', niin anna hänelle anteeksi."  

Jumala ei odota meiltä Hä-
nen yliluonnollisen anteeksi-
antamuksensa osoittamista 
muille. Riittää että an-
namme ihmisinä toisil-
lemme anteeksi. Silloin 
saamme nauttia Jumalan 
yliluonnollisen anteeksian-
tamuksen siunaukset. 
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Jeesuksen anteeksiantamuksen täydellisesti omistanut ihminen 
on muuttunut Jeesuksen kaltaiseksi. Hänen sisimmässään ei ole 
anteeksiantamattomuutta, joten hän ei laske montako kertaa 
on antanut anteeksi. Jeesus sanoo "Pitäkää itsestänne vaari!" 
Hän tarkoittaa olkaa tarkkana tällä alueella, älkää antako vihol-
lisen eksyttää teitä ja johtaa onnettomuuteen. 
 
Luuk. 17:5-6: Ja apostolit sanoivat Herralle: "Lisää / kasvata meidän usko-
amme". Niin Herra sanoi: "Jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään ver-
ran, niin te voisitte sanoa tälle silkkiäispuulle: 'Nouse juurinesi ja istuta it-
sesi mereen', ja se tottelisi teitä.  
 
Opetuslapset olivat tunnistaneet, että jatkuvaan anteeksianta-
muksessa elämiseen tarvitaan paljon uskoa. Jumalalla on ää-
rimmäisen paljon uskoa jokaista ihmistä varten hänen kaikkien 
syntiensä ja niiden seurausten pois siirtämiseksi kokonaan. Ju-

mala antaa kaikki anteeksi epä-
röimättä.  
 
Uudestisyntymisessäsi sinä 
olet saanut Jeesuksen läsnä-
olon siemenen sisimpääsi. Si-
nulla on sinapinsiemenen ko-

koinen usko, jonka sinä voit liittää Jeesuksen ja Isän täydelliseen 
uskoon. Jumalalle riittää, että sinä annat ihmisille anteeksi inhi-
millisellä tasolla ja pienellä yliluonnollisella uskolla. Silloin Ju-
mala antaa sinulle oikeuden omistaa jatkuvasti Jeesuksen koko 
pelastustyö.  
 
Kun sinä käytät sinapinsiemenen kokoista uskoasi anteeksian-
tamuksessa elämiseen, sinä heität vanhan ihmisen katkeruu-
den juurineen mereen. Anteeksiantamuksesi ihmisten tasossa 

Uudesti syntynyt henkesi tun-
tee Jeesuksen yliluonnollisen 
anteeksiantamuksen. Siksi si-
nun tulee ja sinä voit antaa 
anteeksi lähimmäisellesi. 
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on hengellisyytesi tarkin mittari. Jeesus sanoi: "Pitäkää vaari it-
sestänne!" Anteeksiantamuksessa elämisen siunaukset ovat 
valtavat: 
 

• sinulla on oikeus omistaa Jeesuksen koko anteeksianta-
mus, pelastuksen täydellisyys elämääsi 

 
• sinulla on oikeus omistaa Isän rakkaus, Pyhän Hengen 

ilmestystieto ja Jumalan usko 
 

• sinulla on oikeus vapautua kaikesta pimeyden vaikutuk-
sista ja tulla Jeesuksen Voidellun kaltaiseksi 

 
• kun olet antanut täydellisesti anteeksi, sinä olet muut-

tunut Jeesuksen Voidellun kaltaiseksi 
 

• tässä prosessissa sinä olet vapautunut, parantunut ja 
uudistunut elämäsi kaikilla alueilla kaikesta pimeyden 
vallasta 

 
Jumalan anteeksiantamus Jeesuksessa ei ole Jumalan tunnepi-
toinen asenteen muutos, jolla Hän nyt katsoo ihmisten syntejä 
sormien lävitse. Jumala ei ainoastaan poista syyllisyyttä, tuo-
miota ja rangaistusta ihmisen elämästä niin että hän pääsee 
Taivaaseen kuoleman jälkeen. Jeesuksen anteeksiantamus ei 
ole vain eettinen velvoite ja varustus, joka parantaa ihmissuh-
teita parantumiseen. Jumalan anteeksiantamus Jeesuksessa on 
ovi Jumalan valtakuntaan, jossa sinulla on uusi elämä Isän rak-
kauden täydellisessä yhteydessä. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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15. Anteeksiantamus ja Jumalan usko 
 
Jeesuksen vastaanottamisessa ja uskossa kasvaessasi sinä kyt-
ket sinapinsiemenen kokoisen uskosi Jumalan täydelliseen ja 
yliluonnolliseen uskoon Jeesuksen pelastuksen toteutumiseksi 
elämässäsi. Jumala on jo sinetöinyt sinun uudestisyntyneen 
henkesi Hänen yhteyteensä Pyhän Hengen kautta. Jäljellä on 
vain sielun ja elämän puhdistaminen Pyhän Hengen tulessa 
upottamisessa. Pyhän Hengen voiteluun antautumisen kautta 
sinä voit nyt vastaanottaa katoamattoman elämän virtaa Isästä 
rajattomasti. Sinä voit vastaanottaa Hänen rakkautensa, ilmes-
tyksensä, uskonsa ja kirkkautensa voimaa Pyhässä Hengessä, 
jonka kautta 
 

• Jeesus vapauttaa sinut jatkuvasti kaikesta syyllisyy-
destä, tuomiosta, rangaistuksesta, synnin, sairauden, 
kuoleman, kirousten ja kaiken muun pimeyden vallasta 
ihmisen hengen, sielun, ruumiin ja koko elämän. 

 
• olet ikuisesti kytketty Isästä tulevaan katoamattomaan 

elämään ja loppumattomaan elämän uudistumiseen nyt 
ja ikuisesti 

 
• Jeesukseen kätketty uusi elämäsi / uusi luomistyö tulee 

ilmi yhdessä Hänen kanssaan (Kol. 3:1-4) 
 

• sulaudut Jumalan valtaherruuteen ja tulet toteutta-
maan luonnollista ja yliluonnollista palvelutyötä Jeesuk-
sen kanssa tässä maailmassa ja tulevassa 
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Ihminen, joka on ottanut täydellisesti vastaan Jeesuksen an-
teeksiantamuksen, on muuttunut Jeesuksen kaltaiseksi. Pyhän 

Hengen hedelmät näkyvät hä-
nen sielussaan. Hän on muut-
tunut toiseksi ihmiseksi. Hän ei 
pysty enää olemaan katkera, 
epäuskoinen, petollinen, hyl-
käävä, ahdistunut, masentunut, 

pelokas yms. Hän voi olla vain Jeesuksen Voidellun kaltainen 
tässä maailmassa. 
 
Sinun anteeksiantamuksessasi voi olla seuraavia kehitystasoja: 
 

• tiedostat katkeruuden ja anteeksiantamattomuuden in-
himillisenä ongelmana 

 
• tiedostat katkeruuden ja anteeksiantamattomuuden 

olevan teologinen ongelma järjellisen uskon tasossa 
 

• pyrit toteuttamaan järjellistä ja inhimillistä anteeksian-
tamusta sekä luopumaan katkeruudesta tiedon tasolla 

 
• pyrit toteuttamaan tunnetason anteeksiantamusta 

 
• annat Pyhän Hengen vaikuttaa sydämesi murtava syn-

nintunto katkeruudesta luopumiseksi 
 

• annat Pyhän Hengen näyttää sielussasi katkeruuden 
juuret – silloin sinä tuomitset ne ja hylkäät ne – sinä an-
taudut sisäisen parantumisen prosessiin 

 
• sinä omistat Pyhän Hengen ilmestyksen Jeesuksen an-

teeksiantamuksesta ja olet pysyvästi vapautunut katke-
ruudesta ja muuttunut Jeesuksen kaltaiseksi 

Jumalan yliluonnollisen an-
teeksiantamuksen vastaanot-
tanut ihminen voi olla vain 
Jeesuksen kaltainen. 
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• sinä tunnet ja koet Isän rakkauden suuruutta uusissa 

ulottuvuuksissa – sinulla on uusi elämä Pyhän Hengen 
ilmestystiedossa, Jumalan rakkaudessa ja Jumalan us-
kossa 

 
• sinä omistat Jumalan uskon auktoriteetti kaiken sielun-

vihollisen vallan poistamiseksi omasta elämästäsi 
 

• sinä omistat Pyhän Hengen palveluvoitelua Jeesuksen 
anteeksiantamuksen julistamiseksi ja ihmisten vapaut-
tamiseksi pimeyden vallasta 

 
Jumalan uskon suurin manifestaatio oli synnin ja pimeyden voi-
mien otteen kukistaminen ihmisessä Golgatan ristillä. Tätä Ju-
malan uskoa hallitsi Isän äärimmäinen rakkauden myötätunto 
ja anteeksiantamus ihmistä kohtaan. Jumalan uskossa Jeesus 
symbolisesti kirosi viikunapuun. Todellisuudessa Hän kirosi kor-
ruptoituneen uskonnollisen vanhan liiton järjestelmän. Juma-
lan suunnitelma siirtyi uuden liiton toteuttamiseen. 
 
Jumalan uskossa Jeesus valmistautui elämänsä suurimpaan 
koetukseen ja tehtävään Uhrikaritsana. Muutaman päivän ku-
luttua viikunapuun kiroamisesta Jeesus uhrasi itsensä meidän 
sijaisuhrinamme. Jumalan uskon kautta Hän otti päälleen mei-
dän kaikkien syntimme, pimeytemme, pimeyden teot meissä, 
kaikki osallisuutemme pimeyteen. Jumalan uskossa Hän julisti 
ristiltä "Se on täytetty!" 
 
Jumala Isä antoi Jeesukselle ja opetuslapsille todistuksen siitä, 
että Jeesuksen toiminta temppelin puhdistamisessa oli miellyt-
tänyt Isää. Nyt Jeesus opettaa opetuslapsia siitä uskosta, jossa 
Hän itse toimi koko ajan: 
 



92 
 

                       

Mark. 11:12-14: Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Pitäkää Jumalan usko. Toti-
sesti minä sanon teille: jos joku sanoisi tälle vuorelle: 'Kohoa ja heittäydy 
mereen', eikä epäilisi / esittäisi vastaväitettä sydämessään, vaan uskoisi 
sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden 
minä sanon teille: kaikki, mitä te Jumalan läsnäoloa etsien ja Häntä pal-
voen anotte, uskokaa vastaanottaneenne, niin se on teille oleva. Ja kun te 
seisotte ja etsitte Jumalan läsnäoloa, niin antakaa anteeksi, jos kenellä 
teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka on tai-
vaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne." Mutta jos te ette 
anna anteeksi, niin ei Isännekään, joka on taivaissa, anna anteeksi teidän 
rikkomuksianne. 
 
Jumalan uskoa motivoi Isän täydellinen rakkaus ja pimeyden 
pois siirtäminen eli anteeksiantamus. Jumalan uskon käyttövoi-
mana on Hänen kaikkivaltiutensa. Jumalan uskoa suuntaa Hä-
nen ajatuksensa, aivoituksensa ja suunnitelmansa. 
 
Jeesuksen opetus Jumalan uskosta tarkoittaa seuraavia asioita: 
 

• Hän kutsuu meitä omistamaan Jumalan uskon, koska 
Hän itse lahjoittaa tämän uskon ulottuvuuden hen-
keemme uudestisyntymisessämme. 

 
• Hän kutsuu meitä Pyhän Hengen johtamaan ilmestystie-

toon, jossa me näemme asiat Hänen valtaistuimensa 
näköalassa ja hallitsemme yhdessä Hänen kanssaan. 

 
• Hän kutsuu meitä Pyhän Hengen voitelun tilaan, jossa 

me anomme Pyhän Hengen ilmestyksen mukaan, 
saamme todistuksen, että anomuksemme on Hänen 
mielensä mukainen sekä vastaanotamme samassa het-
kessä sen, mitä olemme anoneet. 

 
• Hän kutsuu meitä julistamaan suullamme näkyväksi 

kaikki se, mitä olemme vastaanottaneet, tietäen että 
näin on tapahtuva. 
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• Hän kutsuu meitä elämään kokonaan Hänen anteeksi-

antamuksensa eli pelastuksensa sisällä, jossa mikään pi-
meyden voima tai luonnonvoima estä Hänen uuden luo-
mistyönsä ilmestymistä. 

 
• Hän kutsuu meitä katsomaan ihmisiä Hänen verensä ja 

Pyhän Hengen täydellisesti uudistavan voiman kautta 
niin, että voimme karkottaa kaikki pimeyden vallat ja 
voimat sekä kutsua esiin Jumalan Isän siunaukset kaik-
kien ihmisten elämään. 

 
• Hän kutsuu meitä julistamaan täydellistä pelastusta Jee-

suksen muotoon muuttumisen kautta – Pyhän Hengen 
tulessa upottamiseen antautuen. 

 
• Hän kutsuu meitä sitomaan särjettyjä sydämiä, vapaut-

tamaan vangittuja, päästämään sorrettuja vapauteen ja 
julistamaan Jumalan Isän rakkauden mielisuosiota pe-
lastetuille. 

 
• Hän kutsuu meitä julistamaan ja palvelemaan kaiken Ju-

malasta eroon harhautumisen ja kaikkien sen seuraus-
ten sekä harhautumista vaikuttavan pimeyden voiman 
ja vaikutuksen pois siirtämisessä Jeesuksen kanssa. 

 
On ilmeistä, että kaiken pimeyden voiman ja sen vaikutusten 
pois siirtämiseen eli Jumalan anteeksiantamukseen tarvitaan 
Jumalan usko. Jeesuksella Isän valtaistuimella on Jumalan täy-
dellinen usko. Meiltä Hän odottaa vain sinapinsiemenen ko-
koista uskoa, jolla me siirrymme anteeksiantamuksen elämän-
tapaan. Silloin mikään pimeyden valta ei voi painostaa sielu-
amme ja varastaa sielumme kykyä ja voimaa liittyä Jumalan us-
koon.  
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Apostoli Johanneksella oli poikkeuksellisen syvällinen ilmestys 
Jeesuksesta, uudestisyntymisestä ja Jumalan Isän rakkaudesta. 
Apostoli Johannes kuvaa itseään opetuslapseksi, joka lepäsi 

Jeesuksen rintaa vasten (Joh. 
21:20). Tästä voidaan päätellä, 
että Johanneksella oli erityisen 
läheinen yhteys Jeesuksen 
kanssa. Jumalan katoamaton 
elämä pääsi virtaamaan hä-
neen, parantamaan hänen sär-
kyneen sydämensä ja toteutta-

maan uutta luomistyötä. Johannes koki varmasti valtavan mi-
nuuden, sielun, fyysisen ruumiin ja koko elämän uudistumisen 
Jumalan elämän vaikutuksesta. 
 
Johannes käyttää ilmaisua "iankaikkinen elämä" Johanneksen 
evankeliumissa 17 kertaa. Muissa evankeliumeissa tämä il-
maisu esiintyy yhteensä vain 9 kertaa. Kirjeissään Johannes 
käyttää ilmaisua "iankaikkinen elämä" 6 kertaa, mutta ilmaisua 
"Pyhä Henki" ei kertaakaan. Johannes sai erityistä ilmestystä 
siitä, että Pyhän Hengen kautta häneen virtasi Jumalan jatkuva 
/ katoamaton / lisääntyvä elämä. Johannes sai syvällisen ilmes-
tyksen siitä, että Jeesuksen pelastustyön ja Pyhän Hengen vuo-
datuksen lopullinen päämäärä on yhteys Jumalan katoamatto-
man elämään ja tämän elämän lisääntyvä läsnäolo pelaste-
tussa. Tämän manifestaationa pelastettua hallitsee Jumalan 
rakkaus ja Jeesuksen muoto.   
 
Suomeksi käännetty ilmaisu "iankaikkinen elämä" tulee kreikan 
kielen sanoista "aionios zoe", jota tarkoittaa "jatkuva / ikuinen 
/ uudistuva elämä". Kun sinä korvaat raamatussa esiintyvän il-
maisun "iankaikkinen elämä" ilmaisulla "Jumalasta virtaava jat-
kuva ja katoamaton elämä Pyhässä Hengessä", sinä saavutat 

Jumalan usko hengessäsi on 
sinun yliluonnollisin lahjasi ja 
yhteytesi Jumalasta Isästä 
tulevaan katomattomaan, 
jatkuvasti uudistuvaan ja li-
sääntyvään elämään. 



95 
 

                       

uuden ilmestyksen Jeesuksen pelastustyöstä. Kun ymmärrät 
Pyhän Hengen osuuden tässä, et voi olla jatkuvasti janoamatta 
lisää Pyhää Henkeä ja tulta. Silloin Jumalan katoamaton elämä 
virtaa sinuun ja muuttaa sinua jatkuvasti. 
 
Joh. 3:14-16: Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ih-
misen poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi katoa-
maton / jatkuvasti uudistuva elämä Jumalan yhteydessä. Sillä niin on Ju-
mala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksi-
kään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.  
 
Katoamaton elämä Jumalan yhteydessä tulee sinuunkin Juma-
lan uskon kautta. Jumala uskoo sen sinulle ja sinä teet hyvin, 

kun uskot samoin Hänen kan-
saan. Kaiken toteuttaa ja välit-
tää Pyhä Henki sinun elämäsi 
eri alueille. Pyhän Hengen 
kautta olet kytketty Jumalan 
voimavirtaverkkoon, josta vir-
taa jatkuva, yliluonnollinen ja 
ikuinen elämä elämäsi kaikkien 

alueitten siunaukseksi. Tämä elämä voi täyttää sinut niin ylen-
palttisesti, että sinulle tapahtuu niin kuin Pietarille Jerusalemin 
herätyksessä. Olkoon tämä sinun näkysi elämästäsi Jeesuk-
sessa: 
 
Ap.t. 5:14-16: Ja yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat Herraan, sekä 
miehiä että naisia suuret joukot. Kannettiinpa sairaita kaduillekin ja pan-
tiin vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa edes hänen sisimmässään 
ja yllään oleva säteilevä hehku sattuisi johonkuhun heistä. Myöskin kau-
pungeista Jerusalemin ympäriltä tuli paljon kansaa, ja he toivat sairaita ja 
saastaisten henkien vaivaamia, ja ne kaikki tulivat parannetuiksi.  

 
Apostoli Johannes sai erittäin syvällisen ilmestyksen Jeesuk-
sesta ja Hänen palvelutehtävästään Pyhän Hengen voitelussa. 

Suomen kieleen vakiintunut 
ilmaisu "iankaikkinen elä-
mä" tarkoittaa jatkuvaa, 
ikuista ja alati uudistuvaa Ju-
malan elämää, joka virtaa 
meihin Pyhän Hengen 
kautta. 
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Apostoli Johannes ymmärsi Jumalan Isän pelastussuunnitel-
man Jeesuksessa ja kuinka se tulee pelastettuihin Pyhän Hen-
gen kautta. Jumalan Isän tarkoitus ja pelastetun suurin siunaus 
on tulla osalliseksi Jumalasta Isästä tulevasta elämästä hen-
gen, sielun, ruumiin ja elämän kaikilla alueilla. Tämä suunni-
telma tulee saamaan erikoisen täydellisyyden tempaukseen 
valmistautuvassa seurakunnassa. 

 
Joh. 17:3: Mutta tämä on katoamaton elämä, että he tuntevat / kokevat / 
sulautuvat (gnosko) sinuun, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka 
sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.  
 
Käsitteen "Pyhä Henki" sijasta apostoli Johannes käytti evanke-
liumissaan enimmäkseen ilmaisua "iankaikkinen elämä" (ai-
onous zoe). Tarkasti käännettynä se tarkoittaa "jatkuva / ikui-

nen / jatkuvasti uudistuva 
elämä". Tämä elämä on Juma-
lan vaikutus ihmisessä ja se tu-
lee Pyhän Hengen kautta. 
 
Hylkää nyt kaikki mielikuvat 
siitä, että "iankaikkinen elämä" 

tarkoittaisi vain ns. kuoleman jälkeistä elämää Taivaassa. Juma-
lasta tuleva jatkuva / katoamaton elämä alkoi virrata sinuun uu-
destisyntymisestäsi alkaen. tulee jatkuvan Pyhän Hengen virran 
kautta ihmisiin. Jeesuksen kautta sinulla on osallisuus Jumalaan 
Isään ja Hänestä virtaavaan katoamattomaan elämään. Tämä 
Jumalan katoamatonta elämää voidaan sanoa myös ylösnouse-
musvoimaksi, joka uudestisynnyttää ihmisen hengen, toteuttaa 
sielun puhdistumisen, sisäisen parantumisen, fyysisen ruumiin 
parantumisen ja kaiken uuden luomistyön pelastetussa jo tässä 
ajassa. Katoamaton elämä Jumalan yhteydessä on Isän lupaus, 
jonka kautta koko Jeesuksen pelastustyö toteutuu. 
 

Katoamaton elämä Jumalan 
yhteydessä tarkoittaa rajoit-
tamatonta Pyhän Hengen ja 
tulen virtaa meihin Jeesuksen 
kautta jo tässä maailmassa. 
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Joh. 3:14-16: Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ih-
misen Poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi KA-
TOAMATON ELÄMÄ JUMALAN YHTEYDESSÄ. Sillä niin on Jumala maailmaa 
rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka hä-
neen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.  
 
Jumalan elämä on ylösnousemusvoimaa, jolla taivaallinen Isä 
herätti Jeesuksen kuolleista. Jumalan elämä sinussa tekee tyh-

jäksi synnin, pimeyden ja kuo-
leman vallat, voimat ja vaiku-
tukset. Sinun henkesi nousee 
Jumalan tarkoittamaan voi-
maan ja kykyyn. Sielusi puhdis-
tuu traumoista ja turmeltu-
neesta minuudesta. Ruumiisi 

paranee kaikista sairauksista ja sinä pysyt terveenä niin kauan 
kuin sinun palvelutehtäväsi edellyttää tässä maailmassa. 
 
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.  
 
Pyhä Henki johtaa sinutkin Jeesuksen yhteyteen ja Jeesuksen 
kautta Isän yhteyteen. Jumalan Isän yhteydestä sinuun virtaa 
yliluonnollinen, jatkuva, katoamaton ja alati uudistuva Jumalan 
elämä. Sinuun virtaa sama Jumalan katoamaton / jatkuva elämä 
on ylösnousemusvoima, jolla Isä herätti Jeesuksen kuolleista ja 
korotti Jumalaksi valtaistuimellaan. Jumalan katoamaton elämä 
muuttaa sinut Jeesuksen Voidellun kaltaiseksi jo tässä maail-
massa. Tämä sama voima tulee muuttamaan sinut Taivaassa vii-
meisen tuomion hetkellä vielä suurempaan kirkkauteen Jeesuk-
sen yhteydessä. 
 

Jumala on vuodattamassa 
ylösnousemusvoimaa seura-
kuntaansa ja valmistaa sitä 
tempausta varten. Ylösnou-
semuksen salaisuus on jo vai-
kuttamassa. 
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Joh. 4:13-14: Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, 
janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei 
ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen ve-
den lähteeksi, joka kumpuaa jatkuvaan / katoamattomaan elämään Juma-
lan yhteydessä".  
 
Jumalan katoamaton elämä alkoi virrata sinuun uudestisynty-
misessäsi. Pyhän Hengen vaikuttama ilmestystieto ja Jumalan 

valtakunnan totuudet ovat su-
lautuneet sinuun ja muutta-
neet sinua. Sinä olet kiinnitty-
nyt yliluonnolliseen Pyhän 
Hengen voimakenttään, joka 
sulauttaa sinut yhä syvemmin 
Jeesukseen. Hänen katoa-

maton, jatkuva ja uudistuva 
elämä valtaa sinua ja mitätöi synnin ja kuoleman lain. Elämän 
hengen laki tulee voittamaan sinut Jeesuksen kirkkauden yh-
teyteen. 
 
Jeesus on avannut sinulle rajattoman yhteyden Jumalan katoa-
mattomaan elämään, koska Hän on poistanut synnin ja kuole-
man lain synnyttämän esteen. Sinä saat omistaa Jumalasta 
Isästä tulevaa katoamatonta elämää Jeesuksen kautta niin pal-
jon kuin voit uskoa ja antautua Jeesukselle ja Pyhälle Hengelle. 
Kaikki tapahtuu Pyhän Hengen synnyttämän Jumalan uskon 
kautta, jonka siemen sinussa on ollut uudestisyntymisestäsi al-
kaen. 
 
Joh. 17:1-5: 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 / 
katoamattoman elämän Jumalan yhteydessä kaikille, jotka sinä olet hä-
nelle antanut. Mutta tämä on jatkuva / katoamaton elämä Jumalan yhtey-
dessä, että he tuntevat / kokevat / sulautuvat sinuun, joka yksin olet toti-
nen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. 

Jeesukseen sulautuneena 
sinä saat omistaa Jumalasta 
Isästä tulevaa katoamatonta 
elämää sielusi, ruumiisi ja 
elämäsi täydelliseksi siu-
naukseksi. 
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Minä olen kirkastanut sinut maan päällä: minä olen täyttänyt sen työn, 
jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut ty-
könäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennen kuin maa-
ilma olikaan.  
 
Joh. 5:26-27: Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut 
elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä. Ja hän 
on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on Ihmisen Poika.  
 
Jeesus Voideltuna omisti ja palveli Isästä tulevassa katoamatto-
massa elämässä Pyhän Hengen voitelun kautta. Hän oli riisuu-
tunut Jumalallisesta olomuodostaan ja tuli ihmisen kaltaiseksi, 
jotta Hän voi lunastaa ihmiset. Mutta ylösnousseena Jumalan 
Poikana hän nyt jälleen jakaa Isän kanssa jumaluuden, jonka 
tunnusmerkki on selittämätön, rajoittamaton, yliluonnollinen 
elämä ja kyky luoda elämää. 
 
Jeesuksen pelastustyön ydin on johtaa ihmiset Jumalasta tule-
van katoamattoman, jatkuvan ja uudistuvan elämän yhteyteen 
Pyhän Hengen kautta. Jumalan katoamattoman elämän vaiku-
tuksesta synnin orja muuttuu Jumalan pojan minuuteen, ehey-
teen, terveyteen, voimaan, kirkkauteen ja siunauksiin jo tässä 
maailman ajassa. Kaikki toteutuu ensin lihallisessa ruumiissa 

eläen ja saa täyttymyksen Tai-
vaassa. Paavali sanoi, että 
tämä suunnattoman suuri 
aarre on meillä saviastiassa, 
ettei se näyttäisi tulevan 
meistä vaan Jumalasta. 
 
Jumalasta tulevan uuden ka-
toamattoman elämän ja uuden 

luomistyön omistamiseksi sinun 
on hyljättävä vanha turmeltunut elämä. Pyhä Henki johtaa si-

Jumalasta tuleva katoa-
maton elämä on Isän kirk-
kautta, joka syrjäyttää van-
han turmeltuneen ihmisen ja 
nostaa esiin uuden luomis-
työn, josta tulee ilmi evanke-
liumin salaisuus "Voideltu 
teissä, kirkkauden toivo". 
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nua tässä uudistumisessa, joka on pitkä prosessi elämässäsi. Si-
nun ei tule hyljätä itseäsi, sieluasi tai ruumistasi vaan hyljätä se 
vääryys ja pimeys, joka vääristi minuutesi, sielusi, ruumiisi ja 
elämäsi. Vanhan ihmisen kuolettamisen kautta syntyy uusi ih-
minen, joka on kiinnitetty jatkuvaan / katoamattomaan elä-
mään Jumalan yhteydessä. 
 
Joh. 12:25: Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen; mutta joka vihaa elä-
määnsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen jatkuvaan / katoamatto-
maan elämään Jumalan yhteydessä.  

 
SISÄLLYSLUETTELO 
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16. Sisäisen parantumisen prosessi 
 
Jeesuksen vastaanottaminen tarkoittaa Pyhän Hengen vastaan-
ottamista ja muuttumista synnin orjasta Jumalan lapseksi. Tätä 
muutosprosessia johtaa uudestisyntynyt henki Pyhän Hengen 
voiman ja ilmestyksen kautta. Jeesus kutsui tätä sisäisen vapau-
tumisen, parantumisen ja muuttumisen prosessia ”särkyneen 
sydämen eheytymiseksi”. 
 
Luuk. 4:18-19: "Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut mi-
nut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut sitomaan 
sydämeltään särjettyjä, saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille nä-
könsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran 
otollista vuotta". 
 
Jumalasta erossa elämisen tilassa sieluun kertyy suuri määrä pi-
meyden voimien turmelemaa ajattelua, tunnetraumoja, väärää 
arvomaailmaa, valheita, himoja ja painostuksia. Nämä vastus-
tavat Jumalan valtakunnan elämää, joten sielun täytyy puhdis-
tua tällaisesta pimeydestä. Pyhä Henki paljastaa sielun pimey-

den ja silloin pelastettu voi luo-
vuttaa sen Jeesuksen veren alle 
ja vapautua. 
 
Uudestisyntynyt henki johtaa 
sisäistä parantumisprosessia 

Pyhän Hengen kanssa. Jokainen sielun pimeyden tuomitsemi-
nen ja hylkääminen vahvistaa hengen auktoriteettia sielun voi-
mien ylitse. Sisäisen puhdistumisen ja minuuden eheytymisen 
kautta pelastetussa vahvistuu Isän rakkauden tunteminen, Py-
hän Hengen ilmestystiedon vastaanottaminen ja Jumalan us-
kossa toimiminen.  
 
Sisäisesti puhdistunut ihminen yhtyy ilolla Jumalan lakiin. Silloin 
Jumalan katoamaton elämä pääsee esteettömästi virtaamaa 

Pyhä Henki johtaa uudestisyn-
tyneen hengen kautta opetus-
lapsen sisäistä parantumis-
prosessia. 
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häneen. Parantava voitelu virtaa häneen ja hänestä ulos Juma-
lan uskon voimassa Pyhän Hengen johtajuuden mukaan. 
 
Pyhän Hengen voitelun ja Jumalan uskon kautta pelastettu voi 
vastaanottaa lisääntyvästi Jumalan katoamatonta elämää, joka 
eheyttää, vapauttaa, parantaa ja luo uudeksi ihmisen hengen, 
sielun, ruumiin ja koko elämän. 
 
Jumalan valtakunnan elämä toimii Jumalan uskossa, joka tulee 
uudestisyntyneestä hengestä. Jumalan yliluonnollinen ja katoa-
maton elämä virtaa Pyhän Hengen kautta. Kun henkesi ja sielusi 
yhtyvät Jumalan uskoon, Jumalan elämä virtaa sinuun sillä alu-
eella, millä yhdyt Jumalan uskoon. Jumalan usko sielussasi alkaa 
Jumalan ajatuksiin, suunnitelmiin, totuuksiin sulautumisesta 
Pyhän Hengen inspiraation mukaan. Jumalan usko tulee sinussa 
eläväksi ja saa auktoriteetin, kun sinä puhut Jumalan totuuksien 
mukaisia asioita.  
 
1. Joh. 3:7: Lapsukaiset, älköön kukaan saako teitä eksyttää. Se, joka van-
hurskauden tekee, on vanhurskas, niinkuin hän on vanhurskas. 
 
Kun ihminen ottaa vastaan Jeesuksen, hän tekee vanhurskau-
den eli Jumalan täydellisen tahdon. Jeesus tulee häneen ja an-

taa oman täydellisen vanhurs-
kauden lahjana pelastetulle. 
Kaikki tämä tapahtuu hengelli-
sessä Jumalan uskon maail-
massa Pyhän Hengen kautta. 
Pyhän Hengen kautta vapautuu 

Jumalan jatkuva ja katoamaton 
elämän virta vaikuttamaan ihmisen hengelliseen ja luonnolli-
seen elämään ja olosuhteisiin. 
 
1. Joh. 3:8: Joka harhautuu pois Jumalasta, se on vihollisesta, sillä viholli-
nen on harhautunut pois Jumalasta alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika 

Pyhän Hengen kautta Juma-
lan katoamaton elämä virtaa 
ja vaikuttaa uutta elämää pe-
lastetun elämän kaikilla alu-
eilla. 
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ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi vihollisen teot. Ei yksikään Jumalasta syn-
tynyt elä Jumalasta eroon harhautuneena, sillä Jumalan siemen pysyy hä-
nessä; eikä hän saata harhautua pois Jumalasta, sillä hän on Jumalasta syn-
tynyt.  
 
Ihminen, joka on uudestisyntynyt Jumalasta ja Jumalan yhtey-
teen, ei voi harhautua enää pois Jumalasta. Pyhän Hengen si-
netti pitää hänet Jeesuksen ja Isän yhteydessä Jumalan uskon 
kautta, joka vaikuttaa hengen maailmassa. Sielu voi harhailla 
väliaikaisesti ja rajoitetusti, mutta henki on aina ankkuroitu Jee-
sukseen. Hengen auktoriteetti on ihmisen sielun voimaa korke-
ampi. Tämän vuoksi apostolit kutsuvat jokaista uudestisynty-

nyttä Jumalalle erotetuiksi eli 
pyhiksi. 
 
Jeesuksen lunastuksen vas-
taanottaminen oikeuttaa jatku-
vaan ja syvenevään yhteyteen 

Jumalan Isän kanssa. Tämän yhteyden kautta Pyhä Henki to-
teuttaa syvän uudistuksen ja muuttaa ihmisen Jeesuksen Voi-
dellun kaltaiseksi. Tässä prosessissa Pyhä Henki puhdistaa ja pa-
rantaa ihmisen traumoista, demonisaatiosta, sairauksista ja 
muusta pimeyden vallasta ja täyttää ihmisen Pyhän Hengen 
kirkkaudella. Jumalasta virtaava katoamaton elämä saa tämän 
aikaan. 
 
Jumala ei voi siirtää turmeltunutta ihmistä valtaherrautensa 
alle koska turmeltunut sielu ei halua sitä, ei käsitä sitä eikä voi 
antautua Jumalan valtaherrauteen ja Hänen kirkkautensa läs-
näoloon. Vasta hengen uudestisyntymisen ja mielen uudistumi-
sen kautta ihminen voi käsittää, ymmärtää Jumalan valtakun-
taa. Sitten pelastettu kykenee vastaanottamaan Pyhässä Hen-
gessä ja tulessa upottamisen. 
 

Pyhä Henki toteuttaa syvän 
uudistuksen ja muuttaa pe-
lastettua yhä enemmän Jee-
suksen Voidellun kaltaiseksi 
jo tässä maailmassa. 
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Joh. 3:3: Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon si-
nulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi käsittää, ymmärtää, nähdä 
(eido) Jumalan valtakuntaa".  
 

• Uudestisyntymisesi kautta Jumala loi sinuunkin uuden 
hengellisen ihmisen. Uusi henkesi on luonnostaan su-
lautunut Hänen auktoriteettiinsa ja uskoonsa.  
 

• Uudesti Jumalan yhteyteen syntynyt henkesi on Jeesuk-
sen ilmestyksen ja Jumalan uskon sekä Isän rakkauden 
vastaanotin.  
 

• Uudestisyntyneen hengen kautta Jeesus antaa ja vaikut-
taa sinuun pelastuksen, Isän yhteyden, rakkaussuhteen 
Jumalan kanssa sekä kaiken uuden luomistyön elämäs-
säsi  

 
Joh. 1:12-13: Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeu-
den, valtuuden (exusia) tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen 
nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä mie-
hen tahdosta, vaan Jumalasta.  
 
Pyhän Hengen sinetti ja todistus lapseksi ottamisesta tulee ih-
misen henkeen uudestisyntymisen ja pelastuksen vakuudeksi. 
Tämä on vakuus pelastetulle siitä, että hän voi omistaa sen pe-
rintöosan, jonka Isä on määrännyt hänelle Jeesuksessa. Juma-
lan rakkaus sinua kohtaan Jeesuksessa on koko ajan suurempi 
kuin sinun heikkoutesi tai kykysi langeta. Jumala on käsitellyt 
Jeesuksen kautta koko elämäsi Golgatan ristillä. Jeesuksessa 
kaikki on jo ratkaistu. Sinulla on jatkuva pääsy Isän yhteyteen 
Jeesuksen kautta. 
 
Ef. 1:13-14: Hänessä on teidätkin, kuultuanne totuuden sanan, pelastuk-
senne suuren ilosanoman, ja uskottuanne Häneen, sinetöity lupauksen Py-
hällä Hengellä, joka on perintömme panttina omaisuuden lunastamiseksi, 
kirkkautensa kiitokseksi. 
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Uudestisyntymisessäsi sinua on koskettanut Jumalan rakkau-
desta tuleva katoamaton elämä, jota mikään näkyvä, katoavai-
nen tai henkivallat pimeydestä ei voi hävittää. Kun otit vastaan 
Jeesuksen, sinun henkeesi tuli Jumalan elämä ja läsnäolo, joka 
ei voi koskaan kadota. Henkesi yhtyminen Jumalan Henkeen on 

yliluonnollinen uusi luomis-
työ, minkä jälkeen et enää 
koskaan palaa entiseen synti-
seen tilaasi. 
 
Jeesuksen päämäärä on joh-
taa sinut Isän lupauksen täyt-

tymiseen eli Jeesuksen muodon ilmi tulemiseen elämässäsi. 
Kun sielusi on eheytynyt ja puhdistunut, sisäinen ihmisesi pys-
tyy yhtymään Jumalan uskoon ja sinä pääset elämään Jumalan 
valtakunnassa. 
 
Sisäisen parantumisen prosessi ei ole suorittamista, vaan uusi 
elämäntapa, jossa sinä: 
 

• Antaudut jatkuvasti lisää Jeesukselle. 
• Annat Pyhän Hengen puhua ja johtaa, puhut kielillä, 

vahvistat henkeäsi, tutkit kirjoituksia. 
• Elät täydellisessä anteeksiantamuksessa - erityisesti 

koskien isääsi, äitiäsi ja isovanhempiasi. 
• Tiedostat, että pimeyden voimat ovat valhetta niitä 

kohtaan, jotka ovat Jeesuksen omat et kuuntele tai 
noteeraa pimeyden ääniä. 

• Vahvistat henkeäsi omistamaan ja toteuttamaan 
auktoriteettia Pyhän Hengen voitelussa pimeyden 
voimia vastaan. 

• Vietät aikaa Isän rakkauden tutkimisessa ja Pyhän 
Hengen vaikutuksessa. 

Sisäisen parantumisen kautta 
sinä pääset Jumalan kirkkau-
den yhteyteen ja täydellisiin 
siunauksiin Pyhässä Hengessä 
– jo tässä maailman ajassa. 
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• Hylkäät jatkuvasti pimeyden, katkeruuden, vihan, 
valheen, vääryyden, pelot ja kaiken muun sellaisen. 

• Hylkäät kielteisen ja ongelmakeskeisen ajattelun - 
epäuskon, vaikertamisen, itsesäälin yms. 

• Keskityt ja suuntaudut siihen, mitä sinulla on jo nyt – 
tallennat ja muistat, mitä Jeesus on sinulle puhunut. 

• Kiität, ylistät ja palvot Jeesusta ja Isää.  
• Nouset hallitsemaan elämässäsi Jeesuksen kanssa. 

 
SISÄLLYSLUETTELO 
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17. Elämän puhdistaminen 
 
Sinun pelastuksesi Jumalan yhteyteen merkitsee jatkuvaa ja sy-
vää muutosta. Et voi palvella Jumalaa ja mammonaa samanai-
kaisesti. Sielusi on joko Jumalaan suuntautunut ja Hänen yh-
teydessään tai näkyvään maailmaan ja pimeyteen suuntautu-
nut ja erossa Jumalasta. Jumalan yhteydessä Jeesus on valmis-
tanut ratkaisut kaikkiin elämäsi ongelmiin. Hän on valmistanut 
kokonaan uuden elämän, jossa kaikki elämäsi jano tulee tyydy-
tetyksi. 
 
Pyhän Hengen voitelu kytkee sinut Jumalan katoamattomaan 
elämään, josta kaikki sinun todellinen elämäsi tulee. Pyhä Henki 
ottaa Jeesuksen omasta ja Isän omasta ja julistaa sinulle. Sinä 
saat pimeydestä luopumisen seurauksena lisääntyvän yhtey-
den Jumalan kirkkauteen. 
 
Sydämen puhdistaminen on uudestisyntyneitten uskovien tär-
kein tavoite. Pimeyden roska pitää ajaa ulos sielua ja elämää 
kuormittamasta ja Jeesusta vastustamasta. Sinullekin tämä on 
mahdollista, koska Jeesus hallitsee jo sinun hengessäsi. Pyhä 

Henki tulee johtamaan sinutkin 
täyteen sydämen puhtauteen, 
kunhan antaudut yhteistyö-
hön Hänen kanssaan. 
 
Sielun puhdistamisen kautta 
sielu tulee kykeneväksi yhty-

mään Jumalan uskoon, joka vaikuttaa jo sinun hengessäsi. Mitä 
puhtaampi sielu sinulla on, sitä vakaampi ja siunatumpi elämä 
sinulla on Pyhän Hengen voimassa. Jeesuksen päämäärä on 
täyttää sinut Pyhällä Hengellä ja tulella ja puhdistaa sielusi niin, 
että Jumalan katoamaton elämä virtaa sinuun jatkuvasti. Juma-
lan katoamattoman elämän kosketus parantaa sinut, uudistaa 

Sielusi puhdistamisen täytty-
mys on yhteys Jumalan ka-
toamattomaan elämään – 
Jeesuksen muoto nousee esiin 
sinusta. 
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sinut, vahvistaa sinut ja luo sinut uudeksi. Taivas ilmestyy elä-
määsi jo täällä maan päällä, koska olet kiinnitetty Isän kirkkau-
teen Pyhässä Hengessä.  
 
Room. 6:22-23: Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan pal-
velijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne puhdistuminen (pyhitys), ja sen 
täyttymys (telos = ei loppu) on JATKUVA / KATOAMATON ELÄMÄ JUMA-
LAN YHTEYDESSÄ. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armo-
lahja on JATKUVA / KATOAMATON ELÄMÄ JUMALAN YHTEYDESSÄ Kris-
tuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. 
 
Pyhä Henki johtaa sinua lisääntyvään puhdistumiseen, jonka 
täyttymys on jatkuva / katoamaton elämä Jumalan yhteydessä 
– lisääntyvästi jo tässä ajassa. Puhdistuminen ja Pyhällä Hen-
gellä täyttyminen johtaa sinut lisääntyvästi Jumalan katoamat-
toman elämän kosketukseen. Tämä johtaa sinut lisääntyvään 

Pyhän Hengen voimaan, paran-
tumiseen, terveyteen, uuteen 
luomistyöhön, uuteen elämään 
ja palvelutyöhön. 
 
Jumalan katoamaton elämä on 
siinä, että sinä tunnet / koet / 

sulaudut Jumalaan Isään ja Jee-
sukseen Pyhässä Hengessä. Pyhä Henki johtaa puhdistumiseen, 
jonka täyttymys on jatkuva / katoamaton elämä Jumalan yhtey-
dessä – lisääntyvästi jo tässä ajassa. Puhdistuminen ja Pyhällä 
Hengellä täyttyminen johtaa lisääntyvästi Jumalan katoamatto-
man elämän kosketukseen, joka tuottaa vapautumiset, paran-
tumiset, uusi luomistyö, palvelutyö Pyhän Hengen voimassa. 
 
Kaikki pelastus, vapautuminen, parantuminen, uudistuminen ja 
palvelutyö Pyhän Hengen voitelussa tulee Jumalasta. Mutta 
meidän osuutemme on tarttua tähän pelastukseen, ottaa vas-

Pyhä Henki sinussa on Juma-
lan katoamattoman elämän 
todellisuutta ja kosketusta. 
Antaudu Isän koko lupauksen 
omistamiseen ja elä kirkkau-
den pilven alla. 
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taan Jeesuksen opetukset ja toteuttaa niitä. Pyhä Henki toteut-
taa kaiken Jumalan valtakunnan ilmestymisen vain meidän 
kanssamme yhteistyössä.  
 
1. Tim. 6:12: Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni jatkuvaan / ka-
toamattomaan elämään Jumalan yhteydessä, johon olet kutsuttu ja johon 
hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä.  
 
Sinulla on omaa vastuutasi siitä, miten suuntaudut elämässäsi. 
Pimeyden voimat taistelevat edelleen sielustasi, jottei Jumalan 
hyvä ja täydellinen suunnitelma pääsisi toteutumaan. Tämän 
vuoksi suuntaa ja kiinnitä katseesi Jeesukseen ja siihen uuteen 
elämään, joka sinulle on valmistettu Hänessä. Riisu pois vanha 

ihmisesi ja tartu jatkuvaan ja ka-
toamattomaan elämään Juma-
lan yhteydessä! 
 
Paavalin kehotus Timoteuk-
selle on meille soveltuva keho-
tus. Sinä ojennat kätesi saavut-
taaksesi lisää Jeesusta ja Hänen 

ilmestymistään. Jeesus kutsuu sinua ja ojentaa kättään koko 
ajan sinulle. Sinä tartut Hänen käteensä ja Hän nostaa sinut suu-
rempaan kirkkauteen. Samalla Hän asettaa sinuun uuden janon 
kohti yhä suurempaa kirkkautta. Näin Jeesus kohottaa sinut 
suunnitelmassaan eteenpäin ja ylöspäin.  
 
Elämäsi puhdistaminen Pyhän Hengen tulessa ja Jumalan valta-
kunnan totuuksien omistamisessa ja noudattamisessa johtaa si-
nut yhä ehyempään Jumalan uskossa elämiseen. Pyhän Hengen 
sisäinen todistus ja järjellinen ymmärryksesi yhtyvät Jumalan 
lakiin ja sinä elät Jumalan valtakunnan kirkkaudessa.  
 
1. Joh. 5:11-15: Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille katoa-
mattoman / jatkuvan / ikuisen elämän Hänen yhteydessään, ja tämä 

Jumala Isä on Jeesuksessa jo 
antanut sinulle kaiken. Sinun 
osuutesi on ojentaa itsesi ot-
tamaan vastaan, sillä Pyhä 
Henki kohottaa henkeäsi 
kohti Jumalaa. 
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elämä on hänen Pojassansa. Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan 
Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka 
uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne / käsittääksenne, että teillä 
on jatkuva / katoamaton elämä Jumalan yhteydessä. Ja tämä on se uskal-
lus, joka meillä on häneen – koska olemme Hänen katoamattoman elä-
mänsä yhteydessä – että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, 
niin hän kuulee meitä. Ja jos me tiedämme (järjessämme) hänen kuulevan 
meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme (järjessämme), että meillä 
myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet.  
 
Koska sinä olet kiinnittynyt Jumalasta tulevaan katoamatto-
maan elämään, sinulla on Jumalan usko sisimmässäsi. Jumalan 
uskossa sinä hallitset elämässäsi pimeyden voimien ylitse. Ju-
malan uskossa sinä anot Isältä ja Isä antaa sinulle siunauksia ja 
Jumalan elämän ilmestymistä ylenpalttisesti. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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18. Vapautuminen ja parantuminen 
 
Jumala asetti luomistyössään ihmiseen vapaan ja itsenäisen 
tahdon. Tämä on merkittävin osoitus siitä, että Jumala loi ihmi-
sen omaksi kuvakseen. Jumala kunnioittaa ihmisen vapaata 
tahtoa ja toimii yhteistyössä ihmisen kanssa vain sen mukaan, 
kuinka ihminen suostuu siihen. Sinun vapaa tahtosi on Jumalan 
olemusta sinussa, jonka Jeesus haluaa nostaa täyteen auktori-
teettiin Hänen kanssaan.  
 
Gal. 4:1-7: Mutta minä sanon: niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, ei 
hän missään kohden eroa orjasta, vaikka hän onkin kaiken herra; vaan hän 
on holhoojain ja huoneenhaltijain alainen isän määräämään aikaan asti.  
Samoin mekin; kun olimme alaikäisiä, olimme orjuutetut maailman alkeis-
voimien alle. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vai-
mosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset, että 
me pääsisimme pojaksi otetun (uiotesia) asemaan. Ja koska te olette poi-
kia (uios), on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, 
joka huutaa: "Abba! Isä!" Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi; mutta 
jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta. 
 
Alaikäinen ja orjuutettu sielu ei voi toteuttaa omaa eikä Juma-
lan tarkoittamaa elämänsuunnitelmaa. Vapaan tahdon sisäistä-
minen, vapaassa tahdossa nouseminen ja hallitseminen elä-
mässä on vapautumisen ja uskon elämän ydin. Pyhä Henki si-

nussa vaikuttaa hengellisen 
täysi-ikäisyyden, joka tarkoit-
taa Jumalan pojan / tyttären 
olemusta ja luonnetta.  
 
Pyhä Henki kytkee sinut suo-
raan Jumalaan Isään. Pyhän 
Hengen voitelussa sinä näet Ju-

malan Isän elämäsi Luojana, Lähteenä ja minuutesi Hänen ra-
kastettuna poikanaan Jeesuksen kanssa. Jumala Isä kytkee sinut 

Hengellisesti alaikäinen on 
edelleen pimeyden voimien 
orja. Pyhän Hengen tulessa 
upotettu Jumalan poika / ty-
tär on täysivaltainen auktori-
teetin käyttäjä Jeesuksen 
kanssa. 



112 
 

                       

Pyhässä Hengessä Hänen rajoittamattomaan ja kaikkivaltiaa-
seen hallintovaltaansa, jossa toteutuu sinun elämäsi todellinen 
suunnitelma ja tarkoitus. 
 
Pyhä Henki on tehnyt sinut Jumalan pojaksi / tyttäreksi. Pyhä 
Henki todistaa tämän sinulle sisäisen todistuksen kautta. Pyhä 
Henki todistaa tämän myös voitelunsa kautta, joka osoittaa Ju-
malan yliluonnollisen voiman vaikuttavan sinun kanssasi. Pyhä 
Henki johtaa sinut Jeesuksen pelastustyön hallitsemaan elä-
mään jossa sielussasi eikä ruumiissasi ole enää demonisaatiota, 
traumaattisuutta, orpoutta, heikkoutta, epäuskoa, masen-
nusta, noituutta, valhetta, väkivaltaa, hyväksikäyttöä tai muuta 
pimeyttä. Olet vapaa elämään Jeesuksen kirkkauden yhtey-
dessä ja toteuttamaan Jumalan valtakunnan suunnitelmaa elä-
mässäsi. 
 
Joh. 8:36: Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti va-
paiksi.  
 
Vapautuminen laajassa merkityksessä tarkoittaa hengen, sie-
lun, ruumiin ja koko elämän vapautumista pimeyden, demoni-

saation, sairauden, onnetto-
muuksien, kirousten, köyhyy-
den ja muun pimeyden vallasta 
Jeesuksen kirkkauden yhtey-
dessä. Jeesus vapauttaa ja pi-
tää sinut vapaana silloin, kun 
liityt Häneen ja pysyt Hänessä 
Pyhän Hengen voimassa. Jee-

sukseen liittyminen merkitsee vapautta ja samalla Pyhä Henki 
muuttaa sinua Hänen persoonansa kaltaisuutta kohti. 
 
Käsite ”vapautuminen” tai ”vapauttaminen” voidaan jaotella 
seuraaviin osa-alueisiin: 
 

Jeesukseen liittyminen Pyhän 
Hengen tulessa upottamisen 
kautta muuttaa sinut ja va-
pauttaa kaikesta pimey-
destä, valheesta ja kuole-
masta elämääsi kaikilla alu-
eilla ja luo sinut uudeksi. 
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• Hengen vapautuminen / puhdistuminen sielunvihollisen 
orjuudesta: Tämä tapahtuu uudestisyntymisessä ja sa-
malla tapahtuu myös monesta muusta demonisaatiosta 
vapautumista. 
 

• Sielun ja ruumiin vapautuminen pimeyden voimista: Jee-
suksen ja Pyhän Hengen vastaanottamisessa pelastettu 
vapautuu vahvoista Jumalaa vastustavista demoneista 
ja kirouksista. Tällaisia ovat mm. epäjumalan palvelus, 
noituus, pakanauskonnot, elämää hallitsevat valheen, 
vääryyden, väkivallan, murhan ja kuoleman demonisaa-
tio. 
 

• Särkyneen sydämen eheytyminen: Tämä on Pyhän Hen-
gen syvempi työ hengellisen kasvun mukaan. Silloin pe-
lastetun sielu vapautuu minuuden ja sielun syväkerrok-
sen traumaattisuudesta ja demonisaatiosta. Tätä voi-
daan myös nimittää sukukirouksista vapautumiseksi, 
koska nämä syvimmät painostukset saavat alkunsa jopa 
odotusaikana. 
 

• Fyysisen ruumiin parantuminen: Lisääntyvän sisäisen 
eheytymien seurauksena pelastetun usko, rauha ja elä-
mänhallinta ja Pyhän Hengen läsnäolo elämässä kasvaa. 
Sen vaikutuksesta tapahtuu lisääntyvästi parantumista 
fyysisistä sairauksista ja sairauksia aikaansaavasta de-
monisaatiosta sielussa ja ruumiissa. Sielun puhdistu-
mista ei voida erottaa fyysisen ruumiin vapautumisesta 
ja pysyvästä terveyden omistamisesta. 
 

Laajin merkitys vapautumiselle on koko ihmisen vapautuminen 
pimeyden vallasta ja pääseminen Jumalan valtakuntaan. Tämä 
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on jatkuvasti syvenevä ja kirkastuva prosessi, jossa sinusta nou-
see uusi ihminen hallitsemaan elämässä Jeesuksen kanssa ja Py-
hän Hengen voitelussa 
 
Vapautuminen alkaa hengen uudestisyntymisestä. Mutta sielu, 
mieli, ajatukset, tunteet, unelmat, muistikuvat ja alitajunta voi-
vat olla vielä kiinni haavoittumisissa ja vääryyden siteissä. Jokai-

sella ihmisellä on syvää vapau-
tumisen tarvetta, koska tämän 
maailman ruhtinas on päässyt 
vaikuttamaa ihmisen elämään 
jo lapsesta alkaen. Vasta sitten 
kun ylläsi oleva Pyhän Hengen 
pilvi parantaa ja vapauttaa suo-

raan, ihmisiä sinun ympärilläsi, olet saavuttanut tavoitteesi! 
 
Jeesuksen tuoma vapaus kattaa kaikki elämän alueet. Jeesus on 
valmistanut sinulle vapauden alkoholista, huumausaineista, ku-
luttavista himoista, peloista, painajaisista, noituudesta, epäon-
nistumisen kirouksista, katkeruudesta, masennuksesta, köy-
hyydestä, epäonnistumisista ja niin edelleen. 
 
1. Joh. 1:6-9: Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta 
vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta. 
Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin 
meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, 
veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syn-
tiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnus-
tamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa 
meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. 
 
Vapautuminen tapahtuu Pyhän Hengen voiman vaikutuksesta, 
mutta siihen tarvitaan ihmisen tahdon suostuminen. Demonit 
voidaan ajaa helposti ulos, mutta vaikeampaa on saada ihmisen 
haavoittunut sielu ymmärtämään totuutta, avautumaan Jee-

Jeesukseen liittyminen johtaa 
sinut täyteen vapauteen ja 
uuteen elämään. Sielusi on 
onnellinen vapaudessa, mut-
ta ei koskaan orjuudessa. 
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sukselle ja hylkäämään ”vanha tuttu” orjuuttaja. Täysi antautu-
minen, täysi rehellisyys ja avoimuus johtavat nopeaan vapautu-
miseen. Jos on tarpeen, anna jonkun voidellun uskovan palvella 
sinua vaikeiden siteiden alueella.  
 
Ota vastaan anteeksiantamus ja anna anteeksi jokaiselle, joka 
on sinua vahingoittanut. Säilytä anteeksiantava elämäntapa 
niin pysyt vapaana. Kun sinulla on todistus Jumalan hyväksyn-
nästä omaksi lapsekseen, sinun minuutesi on kestävällä poh-
jalla. Silloin sinulla on voima kestää uskossa ja taistella synnin 
houkutuksia vastaan.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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19. Totuus tekee sinut vapaaksi 
 
Sinun hengellinen kasvusi tässä ajassa tarkoittaa yhä suurem-
man totuuden omistamista Jeesuksessa ja Pyhän Hengen voite-
lussa.  Jeesus on ”tie, totuus ja elämä”. Pyhä Henki sinussa on 
”totuuden henki, joka johtaa kaikkeen totuuteen”. Jumalan val-
takunta on totuus ja pimeyden valtakunta on valhetta.  
 
Kaikki mikä on totuutta, on pysyvää, muuttumatonta ja ikuisesti 
kestävää. Kaikki, mikä on valhetta, katoaa, häviää ja tuhoutuu. 
Kun sinä tulet tuntemaan totuuden Jumalasta Isästä, Jeesuk-
sesta, Jeesuksen pelastustyöstä, Pyhän Hengen voimasta ja 
omasta asemastasi Jeesuksessa, sinä tulet vapaaksi elämään 
sitä elämää, jonka Jumala on sinulle antanut. 
 
Joh. 8:31-32: Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: 
"Jos te pysytte minun suunnitelmassani, tarkoituksessani, sanassani, niin 
te totisesti olette minun opetuslapsiani; ja te tulette tuntemaan totuuden, 
ja totuus on tekevä teidät vapaiksi". 
 
Jeesus ilmoitti totuuden Jumalan olemuksesta. Jumala on ra-
kastava Isä, joka on täynnä yliluonnollista rakkautta, anteeksi-

antamusta, pelastavaa, paranta-
vaa ja uutta luovaa kaikkivalti-
asta voimaa. Jeesus ilmoitti, 
että Jumala Isä antaa ihmisille 
anteeksi kaikki heidän rikko-
muksensa, jos he ottavat vas-
taan Hänen rakkaan Poikansa 

sovitustyön. Jeesus osoitti, että 
Jumalan parantava ja kuolleita herättävä voima virtaa ihmisiin 
Pyhän Hengen voiman kautta, jonka Hän antaa Jeesuksen vas-
taanottaneille ihmisille.  
 

Jeesus ei ole ainoastaan il-
moittanut totuutta. Hän on 
itse totuus, päämäärä ja täyt-
tymys. Koko luomakunta on 
tarkoitettu sulautumaan Hä-
nen kirkkauteensa. 
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Jeesus ilmoitti totuuden itsestään Ihmisen Poikana ja Jumalan 
Poikana. Hän toi esiin viimeisen, lopullisen ja täydellisen ihmi-
sen, joka elää Jumalan Isän yhteydessä Pyhän Hengen voitelun 
kautta. Jeesus osoitti, että tämä on Jumalan totuus sinuakin 
kohtaan. Olet kutsuttu ja valmistettu muuttumaan Jeesuksen 
Voidellun kaltaiseksi jo tässä ajassa. Olet kutsuttu ja valmistettu 
astumaan Taivaan kirkkauteen sitten kun olet suorittanut pal-
velutyösi tässä ajassa. 
 
Joh. 16:13-15: Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät 
kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; 
vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja teille Jumalan valtakunnasta 
tulevat siunaukset hän teille julistaa uudelleen (anangello). 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 omas-
tani ja julistaa teille. 
 
Pyhän Hengen voitelu sinussa tulee osoittamaan kaiken pimey-
den voiman vaikutukset, viestit ja harhautukset valheeksi. 
Kaikki, mitä pimeyden voimat vaikuttavat ovat valhetta. Juma-
lasta eroon harhautunut sielu uskoo sielunvihollisen vaikutuk-

sen olevan ikään kuin totta. 
Valheen henki johtaa kaikkia, 
jotka eivät ole vastaanottaneet 
rakkautta totuuteen.  
 
Sinun tulee motivoida sielusi 
Pyhän Hengen ja Jumalan val-
takunnan totuuksien perustuk-

sella ymmärtämään totuutta ja hylkäämään valheen. Luonnol-
linen sielusi ei luonnostaan ole totuudessa eikä ymmärrä to-
tuutta, vaikka tuntisit kuinka paljon tosiasioita.  Opillinen sivis-
tyneisyytesi ei johda sinua totuuteen. Mutta kun ymmärrät Py-
hän Hengen sinussa olevan ainoa totuuden henki, sinä haluat 
kuulla vain Hänen ääntänsä. 

Totuuden Henki johtaa sie-
lusi totuuteen, Jumalan vii-
sauteen ja todelliseen ym-
märrykseen ja käsittämi-
seen. Pyhässä Hengessä sinä 
löydät itsesi, Jeesuksen ja 
Isän. 
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Ihmisen sielun ongelmat tulevat alitajunnasta. Alitajunta on ih-
misen sielun suurin alue. Vain pieni sielun aktiviteetin alue on 
tiedostettua elämää valvetilassa. Alitajunnasta, muistikuvista, 
sisäisestä tiedostamattomasta sielun maailmasta tulevat ihmi-
sen suurimmat ongelmat. Silloin kun Jumalan valtakunnan to-
tuudet hallitsevat alitajunnassasi, sinä olet totuudessa ja olet 

vapaa.  Tämän vuoksi elämän 
puhdistamisen tärkein alue on 
alitajunnan puhdistaminen. 
 
Alitajunnan puhdistaminen pi-
meyden voimien valheista on 
tehtävä valvetilassa. Apostolien 

opetuksien noudattaminen johtaa alitajunnan puhdistamiseen. 
Pelkkä tieto totuudesta ei riitä. Sinun tulee alkaa noudattaa oi-
keaa elämäntapaa niin silloin alitajuntasi puhdistuu. Sinun tulee 
täyttää sieluasi valvetilassa kirkkaudella ja Jumalan valtakun-
nan ajatuksilla, kokemuksilla ja elämän sisällöllä. Silloin alitajun-
taasi tallentuu lisääntyvää kirkkautta. Silloin alitajunnassasi 
oleva traumasäiliö tyhjenee, painuu yhä alemmaksi ja häviää 
kokonaan. 
 
Seuraava elämäntapa puhdistaa myös alitajuntasi, niin että sie-
lusi tulee täyteen Jeesuksen ja Jumalan valtakunnan kirkkautta: 
 

• Täytä ajatteluasi tietoisesti kirkkaudella. Ylistä, palvo ja 
kiitä paljon Jumalaa. Mietiskele Jumalan valtakunnan 
totuuksia ja julista niitä itsellesi ja muille. Tallenna, tutki 
ja aseta käytäntöön Jumalan ilmoitukset ja suunnitel-
mat elämässäsi. 

 

Anna Pyhän Hengen täyttää 
alitajuntasi Jeesuksen totuu-
della, kirkkaudella ja todelli-
suudella niin kaikki ongelmasi 
poistuvat. 
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• Täytä ajatteluasi ja elämääsi tietoisesti Jumalan uskon 
ajattelulla ja julistuksella. Julista itsellesi Jeesuksen ja Ju-
malan Isän todellisuutta ja osallisuuttasi Jumalan suun-
nitelmissa.  

 
• Harjoita jatkuvaa ja syvenevää Pyhällä Hengellä täytty-

mistä. ”Anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löy-
dätte, kolkuttakaa, niin teille avataan!” 

 
• Tiedosta ja karkota alitajunnasta nousevat häiriöt nope-

asti. Totuta sielusi Pyhän Hengen tiedostamiseen ja si-
säisen todistuksen mukaiseen ajatteluun, puhumiseen 
ja toimintaan. Vahvista henkesi auktoriteettia sielun 
häiriöiden ylitse. 

 
• Kohtaa ihmisiä, auta ja palvele ihmisiä Jumalan valta-

kunnan ilmestymiseksi. Opeta sellaista mitä olet itse op-
pinut. Ota vastaan ilmestystä, jota muut ovat vastaan-
ottaneet. Rakenna rakkauden ja uskon yhteyksiä aktiivi-
sesti. 

 
• Lopeta kaikki kielteinen julistaminen, epäilysten, pelko-

jen, itsesäälin, ongelmien pohtiminen ja niiden pyörityk-
seen antautuminen. Herkistä itseäsi vastaanottamaan 
Pyhän Hengen muistutusta ja varoituksia. 

 
• Suuntaa sieluasi Jeesukseen ja Hänen valtaherruutensa 

todellisuuteen Pyhän Hengen voitelussa. Totuta ajatuk-
sesi yliluonnolliseen Jumalan maailmaan. Nouse hen-
kesi hallitsemaan elämään kaikilla elämäsi alueilla. 

 
• Käänny tietoinsesti pois menneisyyden pimeyksien 

muistelemisesta. Elä anteeksiannettuna ja anteeksian-
taen Isän rakkaudessa ja Jumalan uskossa. Keskity NYT 
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hetkeen Pyhän Hengen johdatuksessa ja voimassa ja 
suuntaudu tulevien asioiden toteuttamiseen. 

 
• Hylkää ehdottomasti kaikki pelko, viha, katkeruus, vai-

kerrus, epäusko, epäilykset, noituudet, saastaisuudet, 
valheet, lumoukset ja muu pimeys. Julista, omista Isän 
rakkauden turva ja läsnäolo henkesi kautta silloin kun 
ahdistus yrittää painostaa sieluasi. 

 
• Omista uskossa ja tunnista Pyhässä Hengessä Isän rak-

kauden jatkuva läsnäolo ja todellisuus elämässäsi. Hen-
kesi kokemuksen tulee hallita uskossa sielusi tuntemuk-
sien ylitse. 

 
• Vahvista henkesi johtajuutta ja auktoriteettia sielusi 

kaikkien alueiden ylitse. Vaadi sielusi kaikki alueet hen-
kesi johtajuuden alaiseksi. Julista tätä niin Pyhä Henki 
antaa sinulle voiman siihen.  

 
• Vahvista voittajan ajatteluasi ja minuuttasi Jeesuksen ja 

Isän yhteydessä. Älä anna sielun häiriöiden johtaa sinua 
pois Jeesukseen suuntautumisesta. Tunnista ja tiedosta 
tunteesi ja käsittele ne henkesi ja Jumalan uskon johta-
juudessa ja ilmestyksen voimassa. 

 
SISÄLLYSLUETTELO 
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20. Fyysisen ruumiin parantuminen 
 
Fyysisen ruumiin sairauksien lähde on sisäisen ihmisen joutumi-
nen eroon Jumalan katoamattomasta elämästä. Jumalasta 
eroon harhautuminen on ihmiskunnan suurin ja pahin sairaus. 
Fyysisten sairauksien parantuminen on luonnollinen ja välttä-
mätön seuraus Jumalan yhteydessä elämisestä. Jeesuksen 
kautta pelastettu pääsee osalliseksi Jumalasta tulevasta katoa-
mattomasta elämästä Pyhässä Hengessä. 
 
Fyysiset sairaudet tulevat tämän maailman pimeydestä ja voi-
vat johtua 
 

• perintötekijöistä 
• onnettomuuksista, elinolosuhteiden vaikeuksista, ravit-

semuksen puutteesta ja myrkyistä 
• tuhoavista elämäntavoista (alkoholi, huumeet, muut 

addiktiot) 
• suorista kosketuksista demonisaatioon (noituus, kirouk-

set, epäjumalanpalvelus) 
• elimistön sietokyvyn ylittävästä stressistä (taustana 

traumaattisuus) – joka on demonisen painostuksen seu-
rausta ihmisessä 

 
Riivaajien orjuus, sairaudet, köyhyys ja muut kiroukset ovat 
synnin palkkaa, kun ihminen nousi kapinaan Jumalaa vastaan. 
Jumalan tarjoaman kirkkauden suojan, siunauksen ja katoamat-
toman elämän tilalle tuli tuhoavien ja kiusaavien demonien or-
juus, heikkous, masennus ja tappio. Uuden liiton sanoma on 
hallituksen vaihdoksesta, joka vapauttaa koko ihmisen pimey-
den vallasta ja siitä johtuneista sairauksista ja kirouksista. Kaikki 
tämä pelastus manifestoituu Pyhän Hengen voimalla ja tulella 
täyttymisen kautta. 
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Suuri osa sairauksien siemenistä pääsee ihmiseen jo perintöte-
kijöiden kautta. Lapsuuden turvattomuus synnyttää stressialt-
tiuden, josta tulee monien aikuisuuden sairauksien kasvu-
alusta. Sielunvihollisen voima kohdistuu ihmiseen silloin kun ih-
minen on kaikkein heikoimmillaan. Jumalan tarkoitus on, että 
juuri silloin kun lapsi on heikoimmillaan, hän saa vanhemmil-
taan mahdollisimman täydellisen Jumalan rakkauden suojan. 
Mutta pimeyden vallassa olevat vanhemmat eivät kykene suo-
jaamaan lastaan ja vihollinen pääsee haavoittamaan ja vahin-
goittamaan pientä lapsen elämää. 
 
On tarpeen tiedostaa, etteivät Pyhällä Hengellä voidellut van-
hemmatkaan voi täysin suojella lapsiaan pimeyden voimien 
hyökkäyksiltä. Jokainen ihminen tarvitsee Jeesuksen vastaanot-
tamisen voidakseen pelastua pimeydestä ja parantua sairauk-
sistaan. 
 
Pyhän Hengen voitelun kautta pelastettu voi päästä sellaiseen 
Isän rakkauden läsnäoloon ja turvaan, jossa kaikki sairaudet pa-
rantuvat. Tämä on mahdollista, mutta se ei ole automaattista. 
Katoavaisuuden voittaminen on mahdotonta tässä maailmassa. 
Mutta uskon, että erityinen katoavaisuuden voittava ylösnou-
semusvoima tulee laskeutumaan tempaukseen valmistautu-
vaan seurakuntaan. 
 
Fyysiset sairaudet voidaan helposti ajaa ulos, jos parantumisen 
vastaanottava usko on olemassa. Suurin työ on poistaa ihmisen 
sisimmästä parantumista vastustava epäusko eli särkyneen sy-
dämen trauma. Jokainen sielun haavoittuminen ja trauma sisäl-
tää pimeyden painostusta ja voi olla parantumisen vastaanot-
tamista estävä epäuskon lähde.  
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Tämän vuoksi fyysisen ruumiin 
parantumiseksi tarvitaan aina 
särkyneen sydämen eheytymi-
nen. Kun sisin eheytyy Jumalan 
Isän rakkauden kosketuksessa, 
ihminen saa kyvyn uskoa ja 
omistaa parantuminen mihin 

tahansa fyysisen ruumiin sairauteen, vammaan tai raihnauteen. 
 
Jes. 53:4-5: Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän ki-
pumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan 
lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomus-
temme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli 
hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me 
olemme paratut. 
 
Parantuminen ja pysyvä terveys kuuluvat sinulle Isän yhtey-
dessä. Pyhän Hengen voiman kautta sinuun virtaa Jumalan ka-
toamaton elämä, jossa on parantuminen ja pysyvä terveys. Jee-
sus kantoi ristillä kaiken sydämesi särkymisen, kaikki ruumiisi 
sairaudet ja niitä aiheuttavan / ylläpitävän demonisaation sekä 
parantumistasi vastustavan pimeyden. Hänen haavojensa 
kautta sinä olet jo parannettu. Sinun tarvitsee vain antautua li-
sää Jeesukselle ja päästä syvempään Pyhän Hengen kosketuk-
seen ja Jumalan uskon vaikutukseen vastaanottaaksesi paran-
tumisen. 
 
1. Piet. 2:24: …joka ”itse kantoi meidän syntimme” ruumiissansa ristinpuu-
hun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hä-
nen ”haavainsa kautta te olette parannetut”. 
 
Jeesus parantaa sinut siksi, että Hän on ylösnousemus ja katoa-
maton elämä. Kaikki Hänessä on Jumalan kirkkautta, joka puh-
distaa pimeydestä, ajaa ulos sairaudet ja toteuttaa uuden luo-
mistyön. Hänen yhteydessään on katoamaton ja lisääntyvä 

Kun Jeesus eheyttää särjetyn 
sydämen, pelastettu saa ky-
vyn uskoa parantumiseen ja 
Isän siunauksiin. Sairauksia 
ja epäuskoa aiheuttavat de-
monit pakenevat. 
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elämä, terveys, hyvinvointi, parantuminen, vapautuminen, uusi 
luomistyö. 
 
Jeesuksen parantava kosketus avautuu sinun elämässäsi Pyhän 
Hengen kosketuksen kautta, joka toimii Jumalan uskon kautta 
hengessäsi, johon sielussasi oleva luonnollinen usko yhtyy. Kun 
sinun henkesi ja sielusi vapautuu parantumisen vastaanotta-

vista epäuskon vastaväitteistä, 
Pyhä Henki virtaa sinuun ja pa-
rantaa sinut. 
 
Parantuminen tapahtuu Pyhän 
Hengen kosketuksen kautta. 

Siksi avaudu vastaanottamaan Pyhän Hengen kosketusta. Älä 
yritä ymmärtää kuinka tämä voi tapahtua, sillä se menee yli si-
nun ymmärryksesi. Luota ainoastaan Jeesuksen rakkauteen ja 
armoon sinua kohtaan. Älä yritä parantua vaan usko olevasi pa-
rannettu! 
Uudesti syntymisestäsi lähtien Jeesus tähtää sinun koko elä-
mäsi parantamiseen.  
 
Anna Jeesuksen parantaa särkynyt sydämesi, ota vastaan pelas-
tetun ja Jumalan pojan / tyttären minuus, vahvistu Jumalan us-
kossa, täyty lisääntyvästi Pyhällä Hengellä. Silloin sielusi vasta-
väitteet poistuvat, Jumalan usko nousee hengessäsi ja sielussasi 
ja Pyhän Hengen voitelu virtaa lävitsesi ja parantaa sinut. 
 
Anteeksiantamuksessa eläminen on välttämätöntä, että Juma-
lan KAIKEN PIMEYDEN POIS SIIRTÄVÄ USKO voisi hallita henges-
säsi ja sielussasi. Älä salli mitään katkeruutta, kateutta, vihaa, 
pettymystä, kiukkua tai muuta sellaista sielussasi. Tavoittele 
vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Silloin sinulla 
on edellytykset myös fyysisten parantumisten vastaanottami-
seen. 

Kun henkesi ja sielusi sulautu-
vat Pyhän Hengen voimaan, 
parantava voitelu virtaa pa-
rantaen sielusi ja ruumiisi. 
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Jos koet ongelmia parantumisen / vapautumisen / Jumalalta 
vastaanottamisen alueella pyri anteeksiantamukseen. Jos koet 
elämän epäoikeudenmukaisena, ihmiset epäoikeudenmukai-
sina tai Jumalan epäoikeudenmukaisena, sinun kannattaa pa-
neutua anteeksiantamuksen syvempään ymmärtämiseen ja 
omistamiseen. 
 
Sinun perimmäinen ongelmasi ei ole sairaus, pelko, ahdistus, 
epäusko tai muu sielun tila. Perimmäinen ongelmasi on siinä, 
ettei Pyhä Henki ei saa hallita sisäistä ihmistäsi. Tämä taas joh-
tuu siitä, että sielussasi on Jeesuksen täydellistä anteeksianta-
musta ja kirkkautta vastustavaa demonisaatiota, traumaatti-
suutta ja valheita.  
 
Traumoissa asuu demoneja, joista nousee syytös Jumalaa, ih-
misiä ja itseäsi vastaan. Traumasi ovat sielusi syvimpiä likakai-
voja. Niistä saavat voimaa muut pimeyden kiusat. Katkeruus, 
viha, hylkääminen, pelko, pettymys ovat epäuskon ja muun de-
monisaation ravintola sielussasi. Nämä ovat sinun vastustajasi. 
Jumala on täydellisesti sinun puolellasi. Siksi antaudu Jeesuk-
selle jatkuvasti lisää ja kokonaan! 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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21. Hengen voima ja Jumalan usko  
 
Kaikki Jumalan valtakunnassa tapahtuu Jeesukseen liittymisen, 
Pyhän Hengen voitelun ja Jeesuksen vaikuttaman Jumalan us-
kon voimassa. Jumalan usko on tullut Jeesuksen kanssa sinun 
henkeesi uudestisyntymisessäsi. Uudestisyntyneellä hengelläsi 
on kyky uskoa Jeesukseen ja Hänen pelastukseensa yliluonnol-
lisella tavalla. Tämä on Jumalan lahja, joka tulee Jeesuksen 
kautta. 
 
Sielussasi vaikuttaa luonnollinen usko, jota sinä tarvitset luon-
nollisessa ulottuvuudessa elääksesi. Jumalan valtakunnassa 
(=Pyhän Hengen voitelussa) elääksesi sinä tarvitset Jumalan us-
kon, joka tulee sinun henkesi kautta. Pimeyden valheista puh-
distunut sielusi kykenee sulautumaan henkesi kautta Jumalan 
uskoon. Kun sisäinen ihmisesi yhtyy ilolla Jumalan uskoon, Py-
hän Hengen voitelu pääsee elämääsi ja toteuttaa sen, mitä sinä 
olet Jumalan uskossa omistanut. 
 
Room. 8:14-16: Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan 
poikia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen 
pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: 
"Abba! Isä!" Pyhä Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me 
olemme Jumalan lapsia. 
 
Uudestisyntynyt henkesi johtaa ja kytkee sinut Jeesuksen yli-
luonnolliseen elämään ja Hänen pelastustyöhönsä. Jeesuksen 
omana sinulla on aina oikeus omistaa parantumisia kaikkeen, 
mitä tarvitset. Mutta sielusi epäuskon tähden et ehkä pysty heti 
vastaanottamaan, vaikka Jeesus on valmistanut sinulle paran-
tumisen Hänen haavojensa kautta. Tuomitse ja hylkää parantu-
mistasi vastustava epäusko, traumaattisuus ja demonisaatio. 
Antaudu lisää Jeesukselle, anna Pyhän Hengen tulen sulauttaa 
sinut Jeesuksen auktoriteettiin, niin että kaikki tapahtuu. 
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Kol. 2:13-15: Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympäri-
leikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, 
antaen meille anteeksi kaikki rikokset, ja pyyhki pois sen kirjoituksen sää-
döksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän 
otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseet hallituksilta 
ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen 
kauttaan voiton riemun.  
 
Sinulla on Jeesuksen kanssa valta maan päällä mitätöidä ja siir-
tää pois pimeyden valtoja, vaikutuksia, sairauksia, traumoja ja 
onnettomuuksia. Sinulla on Jeesuksen omana ja Pyhän Hengen 
voitelussa oikeus julistaa Jeesuksen valtaherruutta ihmisille ja 
ajaa ulos riivaajia, parantaa sairaita, sitoa särjettyjä sydämiä ja 
tuoda ilmi Jumalan Isän rakkauden siunauksia ja Pyhän Hengen 
tulta. Sinulla on tämä valta Jeesuksessa ja Pyhän Hengen voite-
lussa 
 
Kaikki tämä valtuutus, asema, voitelu ja palveluvoima tulee an-
teeksiantamuksessa elämisessä. Jumalan valtakunta on anteek-
siantamuksen valtaherruutta. Isän rakkaus on täydellinen an-
teeksiantamuksessa ja sinunkin tulee olla täydellinen tässä. 
 
Mark. 11:25: ”... Ja milloin tahansa te seisotte rukoillen (=harjoittaen yh-
teyttä rakkaussuhteessa Jumalan kanssa), siirtäkää pois Jumalasta pois 
erehtymiset (afiemi), jos teillä on jotain (mitä tahansa) toistanne vastaan, 
että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, siirtäisi pois teidän rikkomuk-
senne (paraptoma) – jotta voitte anoa täydessä uskon varmuudessa, Py-
hän Hengen ilmestyksessä, Jumalan valtaistuimen näköalan mukaan – il-
man syyllisyyttä, pelkoa, tuomiota, epäuskoa." 
 
Jeesus on jo vapauttanut henkesi Jumalan Isän yhteyteen Py-
hässä Hengessä. Sinun vastuullasi on johtaa sielusi myös an-
teeksiantamukseen. Silloin Jumalan rakkaus, ilmestystieto ja Ju-
malan usko hallitsevat sinussa. Silloin sielussasi hallitsee Hen-
gen hedelmä: rakkaus, ilo, rauha, usko, hyvyys, ystävällisyys, 
pitkämielisyys ja iloinen kestävyys koetuksissa. Silloin Jeesus voi 
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käyttää sinua julistamaan Hänen valtaherruuttaan Pyhän Hen-
gen tulessa ja voimassa. 
 
Matt. 18:32-35: Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hä-
nelle: 'Sinä paha palvelija! Minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, 
koska sitä minulta pyysit; eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssapal-
velijaasi, niinkuin minäkin sinua armahdin?' Ja hänen herransa vihastui ja 
antoi hänet vanginvartijan (KIDUTTAJAN) käsiin, kunnes hän maksaisi kai-
ken, minkä oli hänelle velkaa. Näin myös minun taivaallinen Isäni tekee 
teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi." 
 
Jos pelastettu ei anna anteeksi tai ylläpitää sielussaan katke-
ruutta, Jumalan Isän rakkauden auktoriteetti ei voi hallita hä-
nessä. Silloin sielun portteja on auki kiduttajille eli demoneille, 
vaikka henki olisikin uudestisyntynyt ja Jumalan yhteydessä. Ki-
duttajien mukana tulee syyllisyys, tuomio, pelko, epäusko, sai-
rauksia ja jopa kuoleman henki. Tämä pimeä sielun tila estää 
uskomasta omaan parantumiseen, vapautumiseen tai muihin 
Jumalan siunauksiin.  
 
Jumala ei voi suojella pelastettua tässä tilassa, koska pelastettu 
on hyljännyt Jumalan rakkauden lain, joka on täydellinen an-
teeksiantamus eli pimeyden pois siirtäminen, koskien jokaista 
ihmistä. 
 
Kol. 2:15: Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen 
häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun.  
 
Jeesus riisui anteeksiantamuksensa kautta viholliselta kaikki 
aseet, joihin vihollinen luottaa. Omista täydellinen anteeksian-
tamus Jeesuksessa. Usko että sinulla on täydellinen oikeus vas-
taanottaa kaikki parantuminen, nouseminen, uudistuminen 
elämääsi Jeesuksen kautta. 
 
Room. 6:16-18: Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te 
antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palve-
lijoita, kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi? 
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Traumaattinen ja orjuutettu sielu ei ymmärrä eikä näe, kuinka 
Jumala on antanut hänelle vapaan tahdon. Traumaattinen ih-
minen ajattelee, että asioita vain tapahtuu hänen elämässään 
ilman että hän voi niihin vaikuttaa.  Hän ei tunnista vielä oike-
alla tavalla omaa vapaata tahtoaan. Hengen uudestisyntyminen 
tekee mahdolliseksi, että sinäkin antaudut koko sielussasi Jee-
sukselle ja tuomitset sekä hylkäät kaiken elämäsi orjuutuksen. 
 
Pyhä Henki johtaa sinua "synnin tuntoon", eli erottamaan ja 
tuomitsemaan sielusi pimeyttä, jotta Jeesuksen suurempi kirk-
kaus ilmestyisi sinussa. Ole kärsivällinen sielusi puhdistumispro-
sessissa, sillä sinun palkkasi tulee olemaan todella suuri. Jeesus 
tulee ilmestymään sinulle, sinussa ja sinun kauttasi enemmän 
kuin osaat nyt ajatella. 
 
Room. 6:17-18: Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin 
palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muo-
dolle, jonka johtoon te olette annetut, ja että te Jumalasta eroon harhau-
tumisesta ja sen seurauksista vapautettuina olette tulleet vanhurskauden 
(Jumalan täydellisen suunnitelman) palvelijoiksi – Pyhän Hengen voitelun 
yhteydessä! 
 
Täydellisessä anteeksiantamuksessa eläminen on rakkauden 
lain toteuttamista. Tämä on Jumalan Isän sydämen pyrkimys. 
Kun sinä yhdyt rakkauden lakiin, sinä yhdyt Jeesukseen ja Juma-
laan Isään sydämesi syvimmillä alueilla. Silloin sinä olet käynyt 
ahtaan portin lävitse ja päässyt Jumalan valtakunnan kirkkau-
teen. Voideltu sinussa kirkkauden toivo on ilmestynyt! 
 
Jaak. 2:8-10: Vaan jos täytätte kuninkaallisen lain Raamatun mukaan: "Ra-
kasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi", niin te hyvin teette… 
 
Pyhä Henki johtaa sinua omassa anteeksiantamuksesi proses-
sissa. Sinä tunnistat ja lausut tuomion jokaiselle elämääsi / lä-
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himmäistäsi vastaan tulleelle demonille, sairaudelle, kirouk-
selle yms.  Jumalan uskossa hengen ja suun tunnustuksen 
kautta sinä vapautat itsesi / jokaisen ihmisen omasta tuo-
miosta, syytöksestä ja koston vaatimuksesta. Nöyryydessä ja 
totuudessa sinä luovutat itsesi / lähimmäisesi Jeesuksen tuo-
mion alle ja Jeesus tulee koskettamaan kirkkaudellaan.  
 
Paavali yhtyi hengessään ja sielussaan Jumalan lakiin. Hän yhtyi 
Jumalan uskossa kaikkeen Jeesuksen ilmoitukseen, tahtoon, 
vaikutukseen ja suunnitelmiin. Lihan ruumiissa ja turmeltu-
neessa sielussaan hän huomasi toisen lain, joka ei yhdy Jumalan 
lakiin. Lihan ruumis elää luonnollisten aistien, katoavaisuuden 
ja kuoleman lain alla. Jos hän antautuu luonnollisen lihansa 
kautta tuleville vaikutuksille, tämä antautuminen johtaisi hänet 
synnin ja kuoleman lain vangiksi. 
 
Room. 8:2: Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapautta-
nut sinut synnin ja kuoleman laista. 
 
Uudestisyntymisessäsi Jeesus asetti sinun henkesi ”elämän 
Hengen lain alle”. Tämä tarkoittaa Jeesuksen pelastavan aukto-
riteetin alle, joka toimii Pyhän Hengen voitelun kautta. Henges-
säsi on Jumalan usko, jolla voit omistaa kaiken Jeesuksen pelas-
tavan vaikutuksen ja suunnitelmaan elämääsi. Jeesus itse on 
ratkaissut tämän kysymyksen ja antaa sinulle pelastuksensa 
lahjana tämän aseman. 
 
Room. 8:5-8: Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta 
niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. 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. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. 
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Hengessäsi vaikuttaa Jumalan usko, mutta sielussasi voi vaikut-
taa ”toinen laki”, joka ei halua antautua ”elämän hengen lain 

alle”. Tämän vuoksi sinun tulee 
puhdistaa sielusi ”lihan mie-
lestä”. Omaksu ja hyväksy 
kaikki Jeesuksen ja apostolien 
opetukset Jumalan valtakun-
nan totuuksista. Janoa ja an-
taudu jatkuvasti ja lisääntyvästi 

Pyhän Hengen tulessa upotettavaksi. Silloin ”Hengen mieli” 
nousee sinussa ja Jeesuksen parantava voitelu pääsee virtaa-
maan fyysiseen ruumiisesi. 
 
Room. 8:9-11: Mutta te ette ole lihan (= turmeltuneen sielun, lihan ruu-
miin, demonien) vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä 
asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. Mutta 
jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta 
henki on elämä vanhurskauden tähden. Jos nyt hänen Henkensä, hänen, 
joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuol-
leista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset 
ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu. 
 
Pyhä Henki tähtää koko minuutesi uudistamiseen. Hän vahvis-
taa sinun henkesi Jumalan rakkaudessa, Pyhän Hengen ilmes-
tystiedossa ja Jumalan uskossa. Pyhä Henki liittää sinut Jeesuk-
sen auktoriteettiin, jossa sinulla on oikeus hallita Jeesuksen 
kanssa kaikkien alkeisvoimien ylitse tässä maailman ajassa jo. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 

 
  

Sinun henkesi tarvitsee Jee-
sukselle antautuneen ja puh-
distetun sielun voidakseen 
johtaa elämääsi Jeesuksen 
tahdon mukaan. 
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22. Hallitse elämässäsi Jeesuksen kanssa 
 
Jeesus on Herra ja Kuningas. Isä on vielä Häntä suurempi juma-
luudessaan. Pyhä Henki ottaa Jeesuksen ja Isän omasta. Tästä 
seuraa, että Jeesus kasvattaa ja johtaa pelastetut voittajan mi-
nuuteen. Jeesus on voittaja ja Hänen yhteydessään sinusta tu-
lee voittaja. Pyhä Henki ei tunne tappiota, vaan Hän tuo ilmi 
Jeesusta ja Hänen kuninkuuttaan elämässäsi. Pyhä Henki pois-
taa sielustasi luuseriminuuden ja tekee sinusta voittajan. 
 
Room. 5:17: Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hal-
linnut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka aktiivisesti vastaanot-
tavat mielisuosion ja vanhurskauden lahjan ylenpalttisen runsauden, tule-
vat elämässä hallitsemaan kuninkaana (baseleia) yhden, Jeesuksen Kris-
tuksen, kautta. 
 
Kreikan kielen sana "basileia" tarkoittaa hallita kuninkaana – 
ehdottomalla ja rajoittamattomalla auktoriteetilla. Jumalan 
valtakunta ei ole demokratia, vaan Isän rakkauden, täydellisyy-
den, kirkkauden ja kaikkivaltiuden hallitsema kuningaskunta, 
jossa seuraavat periaatteet hallitsevat: 
 

• kaikki hallinnon toteuttaminen tapahtuu kuninkaan käs-
kysanan kautta 
 

• kuninkaan käskysana on ylin auktoriteetti, jota vastaan 
kukaan ei voi sanoa mitään 
 

• kun kuningas sanoo käskysanan, se on siitä lähtien laki, 
joka on voimassa ikuisesti, ellei kuningas anna uutta 
käskyä 
 

• kuninkaan käytössä on hallintoviranomaiset ja sotavoi-
mat, jotka toteuttavat kuninkaan käskyt 
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• kuninkaan auktoriteettia vastaan kapinoivat saavat ran-
gaistuksen tekojensa mukaan 

 
Jeesus on nyt Kuningas Isän valtaistuimella. Hänen vastaanot-
tamisensa kautta sinä liityt Hänen kuninkuutensa alaisuuteen. 
Jeesus Kuninkaana ei ole sinun alistajasi, vaan Hän on tullut si-
nuun Pyhässä Hengessä liittääkseen sinut itseensä niin, että 
sinä tulet hallitsemaan elämässäsi Hänen kanssaan ja Hänen 
kauttaan. Sisäinen ihmisesi on luotu hallitsemaan Jeesuksen 

kanssa. Tästä tulee sinulle luon-
nollinen ja normaali elämän-
tapa Pyhän Hengen voitelussa. 
 
Jeesus on valmistanut sinulle 
kaiken, mutta sinun tulee 
muuttua Hänen kaltaisekseen 

kuuliaisuudessa, rakkaudessa, puhtaudessa ja vanhurskau-
dessa. Vanha kapinallinen ja turmeltunut luonto tulee puhdis-
taa ja uuden luomistyön tulee tapahtua.  
 
Matt. 5:34-37: Mutta minä sanon teille: älkää ensinkään vannoko, älkää 
taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistuin, älkääkä maan kautta, sillä 
se on hänen jalkojensa astinlauta, älkää myöskään Jerusalemin kautta, 
sillä se on suuren Kuninkaan kaupunki; äläkä vanno pääsi kautta, sillä et 
sinä voi yhtäkään hiusta tehdä valkeaksi etkä mustaksi; vaan olkoon tei-
dän puheenne: 'On, on', tahi: 'ei, ei'. Mitä siihen lisätään, se on pahasta.  
 
Jeesukseen liitettynä sinä hallitset kuninkaana. Silloin sinun pu-
heesi on "ON, ON" tai "EI, EI". Sinun käskysanasi ja julistuksesi 
tulee olla selkeää ja Jumalan totuuteen liitettyä. Kaikki speku-
laatio, jossittelu ja mutkittelu tulee jäädä pois. Enkelit ja Pyhä 
Henki palvelevat sinua ja toteuttavat sinun käskyjäsi, joita sinä 
lausut Jeesuksen kanssa. Sinun käskyjesi tulee olla selkeät ja 
varmat, jotta Jumala voi toteuttaa niitä tässä maailmassa. 
 

Jumala Isä on alun perin luo-
nut sinut kuninkaaksi hallit-
semaan Jeesuksen kuninkuu-
teen sulautuneena, sillä vai-
kutusalalla, joka sinulla on 
Jumalan suunnitelmassa. 
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Jeesus kasvattaa sinut hallitsemaan kuninkaana Hänen auktori-
teettiinsa sulautuneena. Tätä kykyä kutsutaan Pyhän Hengen 
voitelussa palvelemiseksi. Pyhän Hengen uudistavan työn 
kautta Jeesus sulauttaa sinut rakkauteensa, ilmestykseen, us-
koonsa ja suunnitelmiinsa. Pyhän Hengen voitelu opettaa sinua 
kaikessa. 
 
Room. 8:13-14: Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; 
mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Sillä kaikki, 
joita Jumalan Henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. 
 
Jumalan valtakunnassa elämiseen sinä tarvitset Jumalan uskon. 
Jumalan uskossa sinä elät voittajana Jeesuksen kanssa. Henkesi 
kautta sinä näet itsesi Jeesukseen ja Hänen auktoriteettiinsa lii-
tettynä. Tämän uuden elämän Jeesus on jo lahjoittanut sinun 
henkeesi uudestisyntymisessäsi. Sielusi tulee vain puhdistua 
”syntielämästä”, eli Jumalasta erossa eläneen minuudesta, aja-

tusrakennelmista, valheista, 
uskomuksista ja elämän ta-
voista. 
 
Jeesuksen sinulle valmistama 
taivaallinen näky tarjoaa elä-
mäsi korkeimman ja kirkkaim-
man täyttymyksen. Jeesus pu-

huu tarkoituksensa sinulle sisäisen todistuksen, näkyjen, ilmes-
tysten, unien ja Jumalan valtakunnan totuuksien / ilmoituksen 
kautta. Hän toteuttaa tämän Pyhän Hengen voimaan upottami-
sen kautta.  
 
Jumalan valtakunnan elämään pääsemiseksi sinun tulee irrot-
tautua tämän maailman ruhtinaan hallitsemasta elämästä. 
Pyhä Henki muuttaa syvällisesti koko minuutesi, arvomaail-
masi, päämääräsi ja elämäntapasi. Sinä vapaudut siihen elä-
mään, johon Jumala Isä on sinut alun perin luonutkin. Sen takia 

Pyhä Henki toimii vain kunin-
kaan auktoriteetin yhtey-
dessä. Siksi hylkää epäusko, 
vaikerrus, tappiominuus ja 
muu pimeys. Omista voitta-
jan minuus ja hallitse Jeesuk-
sen kanssa elämässäsi. 
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sinä saat todellisen ja kestävän elämäsi tyydytyksen vain Juma-
lan yhteydessä elämisessä. 
 
Jokainen Jeesukseen uskova on kutsuttu elämään kokopäiväi-
sesti Jeesuksen ja Pyhä Hengen yhteydessä. Kaikki eivät ole kut-

sutut tai varustetut apostolin, 
profeetan, evankelistan, opet-
tajan tai paimenen kokopäiväi-
seen virkaan. Mutta jokainen 
on kutsuttu elämään jatku-
vassa Pyhän Hengen yhtey-
dessä ja ohjauksessa toteut-

taen kaikkea sitä, mitä Pyhä Henki meille puhuu. 
 
Jumalan valtakunnassa on jatkuva työvoimapula, sillä Jeesus 
haluaa tehdä paljon enemmän tässä maailmassa, kuin me ym-
märrämmekään. Jeesuksella on sinulle tarjolla ainutlaatuinen ja 
ihmeellinen toimenkuva. Kun olet käytettävissä Jeesus asettaa 
sinut palvelemaan viinitarhaansa vielä yhdennellätoistakin het-
kellä! Pyhä Henki ilmaisee sinulle elämäsi suunnitelman. Juma-
lalle Isälle on erittäin tärkeää, että sinä löydät parhaimman elä-
mäsi suunnitelman Jeesuksessa. 
 
Kaikki uusi alkaa ilmestyksestä ja kutsusta. Kun otat vastaan uu-
den ilmestyksen elämästäsi, Pyhä Henki näyttää ja valmistaa si-
nulle muutoksen tien, jota pitkin astut elämäsi täyttymykseen. 
Ole kärsivällinen kasvuprosessissasi, sillä sinä tarvitset syvem-
pää muutosta ja vahvempaa yhteyttä Jeesukseen kuin olet aja-
tellut. 
 
1. Tess. 5:23-24: Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa 
– erottakoon teidät yhteyteensä - ja säilyköön koko teidän henkenne ja 
sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kris-
tuksen tulemukseen. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen 
myös tekevä. 

Jokainen pelastettu on kut-
suttu jatkuvaan yhteyteen 
Jeesuksen kanssa ja Pyhän 
Hengen voitelussa. Tämä on 
elämä Jumalan valtakun-
nassa. 
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Jumalan valtakunnassa ei ole mitään tarkoituksetonta tai hyö-
dytöntä. Jumala voi ottaa käyttöönsä kaiken osaamisen ja kyvyt 
mitä sinulla on. Jumala voi myös antaa uutta osaamista ja uusia 
kykyjä oman kyvyttömyytesi tilalle! Jumala voi kääntää kaiken 
sinua kohdanneen pahan ja tuhovoiman palvelemaan Jumalan 
tarkoitusperiä ja tuomaan valtavia siunauksia kanssaihmisillesi. 

Sinun tarvitsee vain vapautua 
katkeruudesta ja kielteisyy-
destä ja antautua uuden luo-
muksen elämään Pyhän Hen-
gen voimassa.  
 
Anna Jumalan tehdä loppuun 
sydäntäsi muuttava ja elämääsi 
uudistava kasvatustyö. Älä kii-
ruhda Jumalan edelle mutta 

valmistaudu ja lähde liikkeelle, 
kun Pyhä Henki kehottaa. Jumala kyllä tietää, koska sinun siipesi 
kantavat. Silloin Hän kiihottaa sinut lentoon kotkanpesästäsi. 
Varustaudu hengessäsi liitämään Jumalan suunnitelmassa. Kas-
vata itseäsi uskon tekoihin, Pyhän Hengen äänen kuulemiseen 
ja ratkaisukykyyn. 
 
Jumalan valtakunnan luonne on alati laajeneva, muuttuva ja 
kasvava. Luonnollinen näkyvä maailmankaikkeus laajenee kä-
sittämätöntä vauhtia koko ajan, mutta sekin on vain vajavainen 
esikuva Jumalan valtakunnan hengellisestä laajentumisesta. 
Kun alat nähdä Jumalan valtakuntaan, sen valtakunnan loisto ja 
kirkkaus imevät sinut kasvuun ja muutokseen, joka tempaa si-
nut lopulta irti luonnollisesta maailmasta. 
 
Jumalan valtakunnassa ei ole mitään tarkoituksetonta tai hyö-
dytöntä. Jumala voi ottaa käyttöönsä kaiken osaamisen ja kyvyt 

Jumala Isä on luonut sinuun 
ainutlaatuiset ominaisuu-
det, joita Hän tulee käyttä-
mään sinun kanssasi Hänen 
valtakuntansa ilmi tule-
miseksi. On asioita ja tehtä-
viä, joita vain sinä voit 
tehdä. On ihmisiä, joita vain 
sinä voit tavoittaa. 
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mitä sinulla on. Jumala voi myös antaa uutta osaamista ja uusia 
kykyjä oman kyvyttömyytesi tilalle! Jumala voi kääntää kaiken 
sinua kohdanneen pahan ja tuhovoiman palvelemaan Jumalan 
tarkoitusperiä ja tuomaan valtavia siunauksia kanssaihmisillesi.  
 
Älä kiiruhda Jumalan edelle mutta valmistaudu ja lähde liik-
keelle, kun Pyhä Henki kehottaa. Jumala kyllä tietää, koska si-
nun siipesi kantavat. Silloin Hän kiihottaa sinut lentoon kotkan-
pesästäsi. Varustaudu hengessäsi liitämään Jumalan suunnitel-
massa. Kasva Isän rakkaudessa ja Jeesuksen tuntemisessa. Etsi 
Pyhän Hengen tulessa upottamista ja Jumalan uskoon sulautu-
mista. Jeesus tulee ilmestymään sinulle ja johtamaan sinut Hä-
nen valtakuntansa suunnitelmiin ja työtoverikseen. 
 
1. Tess. 5:24: Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös 
tekevä.  
 
Jeesus on valmistanut sinulle aseman, voitelun ja valtuudet Ju-
malan poikana / tyttärenä. Sinun osuutesi Hänen suunnitelmas-
saan on antautua ja kasvaa kutsumuksesi määrittelemiin mit-
toihin. Elämäsi kasvun rajat Jumalan valtakunnassa ovat uskos-
sasi Jeesukseen. Jeesuksessa voit omistaa niin paljon kuin si-

nulla on uskoa. Sen vuoksi kas-
vata uskoasi kilvoittelemalla 
hyvä uskon kilvoitus!  
 
Jeesus Voideltuna edusti täysi-
ikäistä ihmistä. Hänessä me nä-
emme toteutuneena sen uu-
den luomistyön, jota Pyhä 

Henki meissä tekee. Sinulla on oma suunnitelma, mutta Pyhä 
Henki johtaa sinut sulautumaan Jeesukseen. Silloin sinulla on 
pääsy Isän yhteyteen eli Pyhän Hengen voiteluun jo tässä maa-
ilman ajassa. Sinun täysi-ikäisyytesi perustuu rakkaussuhtee-
seen Isän kanssa Jeesuksessa. Pyhä Henki johtaa minuutesi 

Jeesuksen kautta ja Pyhän 
Hengen voitelussa Jumala Isä 
näkee sinut jo täydellisenä. 
Siksi sinä saat palvella siunat-
tuna ja kasvaa kohti suurem-
paa kirkkautta. 
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eheytymiseen ja varustamiseen Isän rakkaudella, Pyhän Hen-
gen ilmestystiedolla ja Jumalan uskolla. 
 
Pyhän Hengen päämäärä sinussa on vahvistaa henkeäsi, puh-
distaa sieluasi ja synnyttää uusi sisäinen ihminen, joka elää ja 
palvelee Pyhän Hengen johtamana niin, että sielusi toteuttaa 
henkesi päämääriä ja tarkoituksia. Sinun oma osuutesi on suun-
tautua Pyhän Hengen johdatukseen ja toimia sen mukaan. Usko 
ilman tekoja on kuollut, joten sinun henkesi kehottaa sieluasi 
hengelliseen harjoitukseen.  
 
Vahvista henkeäsi tietoisella ja hallitulla uskon harjoituksella: 
 

1. Harjoita Jeesuksen läsnäolon etsimistä ja Hänen läsnä-
olossaan anomista. Etsiydy säännöllisesti päivittäin Py-
hän Hengen läsnäoloon, tunnista Pyhän Hengen inspi-
raatio ja puhu Jeesukselle. Ano Pyhän Hengen läsnä-
olossa ja ota vastaan siinä hetkessä. Harjoita sieluasi us-
komaan sen, minkä olet kuullut Pyhässä Hengessä. Ju-
lista ääneen saamasi ratkaisut ja kiitä niistä. Sitten ase-
tut uskon luottamukseen, että Pyhä Henki on toteuttava 
nämä asiat – jatkaen kiitosta ja palvontaa hengessäsi. 

 
2. Tutki Jeesuksen persoonaa, esimerkkiä ja opetuksia. Ota 

Jeesus mukaan arkeesi ja anna Pyhän Hengen näyttää 
miten Jeesus toimisi kussakin tilanteessa. Pyri samaistu-
maan hengessäsi ja sielussasi siihen, mitä Jeesus teki ja 
opetti. Näe itsesi tekemässä samoja tekoja kuin Jeesus 
teki Pyhän Hengen voitelussa. Tiedosta, että juuri siihen 
Pyhä Henki valmistaa sinua. 

 
3. Harjoita kiitoksen, ylistyksen ja palvonnan elämäntapaa. 

Totuta sieluasi kiittämään siitä, mitä Jeesus on tehnyt. 
Hylkää ongelmakeskeinen ja kielteinen elämäntapa ja 
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puheet. Älä murehdi mistään, vaan tuo kaikki tarpeesi 
Jumalalle tiettäväksi kiitoksen kanssa, niin Jumalan 
rauha on hallitseva sieluasi.  

 
4. Harjoita uskon yhteyttä hengellisesti kasvaneitten ja 

ehyitten uskovien kanssa. Voit oppia jotain uutta vain 
sellaisilta, joilla on suurempi usko, syvempi ilmestys ja 
suurempi voitelu kuin sinulla. Osallistu keskusteluun, 
opetukseen ja rukouspalveluun pienissä ryhmissä, joissa 
on henkilökohtaista avautumista, luottamuksellista yh-
teyttä, rakkautta, hyväksyntää, kannustusta, tukea ja 
hengellistä auktoriteettia pimeyttä vastaan.  

 
5. Vastaanota Pyhän Hengen voitelemilta Jumalan palveli-

joilta - apostoli, profeetta, paimen, evankelista, opettaja 
- suuremmissa kokouksissa ja yhteyksissä sekä erityi-
sesti internetin netin kautta. Älä jää suljettuun kuppi-
kuntaan, jossa puhutaan sielun korvasyyhyyn, vaan 
omaksu koko Jumalan valtakunnan ilmestys. Omista 
koko Kristuksen ruumiin näky, jossa kaikki Pyhällä Hen-
gellä täyttyneet sulautuvat Jeesukseen ja kasvavat yh-
teiseen uskoon Hänen kirkkaudessaan. 

 
6. Palvele sillä uskolla ja niillä lahjoilla, jotka jo omistat. 

Harjoituksen kautta sinun uskosi ja luottamusesi palve-
lukykyysi ja voiteluusi kasvaa. Jokainen palvelutilanne 
kasvattaa rakkauttasi, ilmestystäsi, uskoasi ja voiteluasi. 
Uusi luomus Jeesuksessa vahvistuu ja nousee esiin. 

 
7. Vietä tietoisesti paljon aikaa Pyhän Hengen läsnäolossa, 

koska silloin Jumalan rauha hallitsee sinua lisää. Silloin 
Jeesus voi puhua sinulle lisää, koskettaa sinua ja muut-
taa sinua lisää. Oman tahdon luovuttaminen Pyhän Hen-
gen läsnäolossa johtaa sinut nopeaan muutokseen ja 
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Jeesuksen kirkkauden ilmestymiseen elämässäsi. Taivas 
laskeutuu maan päälle Pyhän Hengen pilvessä ylläsi ja 
sisimmässäsi. 

 
8. Harjoita tietoisesti hengen auktoriteettia arkisissa valin-

tatilanteissa. Pyri tunnistamaan Pyhän Hengen todistus 
jokaisessa valintatilanteessasi. Säilytä herkkä tunto ja 
käänny nopeasti pois pimeydestä. Sinulla on Jeesuksen 
kanssa oikeus ja velvollisuus tuomita sielussasi ja elä-
mässäsi vaikuttava pimeys ja omistaa Jeesuksen kirk-
kautta tilalle. 

 
9. Omaksu kiitoksen, ylistyksen ja palvonnan elämäntapa. 

Silloin sinä suuntaudut oman sielusi ongelmista Jeesuk-
seen ja saat vastaanottaa Hänen lisääntyvän kosketuk-
sensa. Hylkää kielteinen ja ongelmakeskeinen elämän-
tapa, sillä se on epäuskon ja demonisaation kasvualusta. 
Omista myönteinen ja Jeesuksen ratkaisuja julistava elä-
mäntapa, sillä silloin Pyhän Hengen voitelu on oleva 
kanssasi ja kohottava elämäsi suurempaan kirkkauteen. 

 
SISÄLLYSLUETTELO 
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23. Pyhän Hengen tulessa upottaminen 
 
Pyhän Hengen tulessa upottaminen on apostolisen voitelun 
avain. Jeesus johti opetuslapset Pyhän Hengen vastaanottami-
seen, sisäiseen parantumisprosessiin, oman tahdon kuoletta-
miseen ja lopulta Pyhän Hengen tulessa upottamiseen ja voite-
lemiseen. Tässä tapahtumassa Jeesus itse ilmestyi ja sulautti 
apostolit yhteyteensä, voiteluunsa, tarkoitukseensa ja persoo-
naansa.  
 
Jokainen voideltu Jumalan palvelija on käynyt Pyhän Hengen tu-
lessa upottamisen prosessin lävitse. Tämä on sinunkin tiesi. Jee-
sus kutsuu sinua täyttymyksen ajan herätyksessä palvelemi-
seen ja johtamaan sitä omalla vaikutusalallasi. Täyttymyksen 
ajan herätys tulee olemaan täyttymystä tälläkin alueella. Tulee 
olemaan koko Kristuksen ruumista koskeva Pyhän Hengen tu-
lessa upottaminen. Hylkää sellainen ajatus, että se ei kuuluisi 

sinulle tai että vain jotkut ”ar-
moitetut” voisivat astua siihen. 
Juuri sinä olet kutsuttu ja val-
mistettu Pyhän Hengen ja tulen 
kantajaksi! 
 
Edessämme on maailmanhisto-
rian suurin muutos. Jumala val-
mistaa seurakuntaa tempausta 
varten samalla kun maailmassa 

valmistellaan antikristuksen näyttämöä. Nyt on uusi Pyhän 
Hengen tulessa upottamisen aikakausi. Jeesus tulee sinuakin lä-
helle ja ojentaa kätensä vuodattaakseen sinun yllesi ja sisim-
pääsi hehkuvan nestemäisen Pyhän Hengen tulen, joka voitelee 
sinut uuteen elämään Hänen yhteydessään. 
 

Pyhän Hengen ja tulen 
voima tulee ilmestymään 
paljon suuremmassa kirk-
kaudessa kuin olemme viime 
vuosisatoina nähneet tai 
ymmärtäneet. Jeesus ilmes-
tyy kirkkaudessaan seura-
kunnassaan ja pukee seura-
kuntansa kirkkaudellaan. 
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Sinun tulee valmistaa itseäsi tähän tapahtumaan. Kun sinä näet 
kirjoituksista, että tämä kuuluu sinulle, sinussa herää usko ja 
jano tavoitella tätä. Apostolien teoissa me näemme tiivistel-
mänä sen, mitä Jeesus tulee tekemään tulevina päivinä maail-
manlaajuisessa seurakunnassaan. Tutki näitä raamatun kohtia 
ja anna Pyhän Hengen näyttää, kuinka todellinen ja voimakas 
kutsu Hänellä on myös sinulle.  
 
Ap.t. 2:1-4: Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhteisessä rak-
kauden innossa koolla (tavoitellen Pyhässä Hengessä ja tulessa upotta-
mista). Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuu-
lispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin 
tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja 
he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kie-
lillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.  
 
Pyhän Hengen tulessa upottamista edelsi syvä persoonallinen 
muutos jokaisen apostolin sydämessä. Pietarin kohdalla kirjoi-

tukset ilmaisevat joitain yksityis-
kohtia siitä muutoksesta, 
minkä läpi Pietarin tuli käydä. 
Jeesus uudisti Pietarin apostoli-
sen kutsun ja Pietari antautui 
Pyhän Hengen muuttamaan ja 
parantavaan kosketukseen. 
Vanha Pietari kuoli ja uusi luo-

mistyö Jeesuksen yhteydessä nousi esille. Pyhän Hengen tu-
lessa upotettu Pietari nousi johtamaan Jerusalemin herätystä 
suuressa voitelussa. 
 
Ap.t. 2:7-8: Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen: "Katso, eivätkö 
nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme 
kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet?  
 
Uskon, että opetuslapset alkoivat puhua kielillä heti kun he vas-
taanottivat Jeesuksen Ylösnousseena Kuninkaana. Sen jälkeen 

Pyhän Hengen tulessa sinä 
muutut toiseksi ihmiseksi. Si-
nusta nousee Jeesuksen Voi-
dellun olemus, voitelu ja pal-
velutyö. Kaikki entinen on 
mennyt ja uusi on tullut si-
jaan. 
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Jeesus opetti ja varusti heitä Pyhän Hengen johtamaan elä-
mään. Opetuslapset kävivät sisäisen parantumisen prosessin ja 
he vapautuivat vihan hedelmistä. Rakkauden yhteys (homoty-
madon) valtasi heidät ja heistä tuli Pyhän Hengen tulen kestäviä 
astioita. Jeesuksen yliluonnollinen todellisuus läpäisi opetus-
lapset ja sulautti heidät Jeesuksen Voidellun muotoon. Heissä 
tapahtui uusi luomistyö, jonka vaikutuksesta heistä tuli Jeesuk-
sen työtovereita Jumalan valtakunnan ilmestymiseksi maail-
massa. 
 
Helluntaina Pyhän Hengen tuli läpäisi lopullisesti opetuslasten 
hengen, sielun ja ruumiin. He siirtyivät luonnollisesta uskosta 
Jumalan uskon elämään Pyhän Hengen voitelussa. Jeesuksen 
tekojen kaltaiset voimateot alkoivat ilmestyä ja ne Pyhän Hen-
gen tulen kanssa mursivat uskonnollisen vastustuksen. Seu-

rauksena oli historian suurin he-
rätys Jerusalemissa ja sen leviä-
minen kaikkiin kansoihin. 
 
Opetuslasten voimateot käyn-
nistyivät, kun Pietarin ja Johan-
nes Pyhän Hengen johtamina 
menivät ns. Kauniin portin läpi. 

Juuri silloin kannettiin heidän 
eteensä syntymästään saakka ollut rampa. Pyhä Henki aktivoi 
Pietarissa Jumalan uskon ja Jeesus teki ramman terveeksi Pie-
tarin ja ramman yhteisen uskon kautta. Ramman uskon ilmaisu 
oli "…hän tarkkasi heitä ja odotti heiltä jotain (enemmän kuin 
almu) saavansa…" 
 
Ap.t. 3:3-8: Ja Pietari ja Johannes menivät pyhäkköön yhdeksännellä het-
kellä, rukoushetkellä. Silloin kannettiin esille miestä, joka oli ollut rampa 
hamasta äitinsä kohdusta ja jonka he joka päivä panivat pyhäkön niin kut-
sutun Kauniin portin pieleen anomaan almua pyhäkköön meneviltä. Näh-
dessään Pietarin ja Johanneksen, kun he olivat menossa pyhäkköön, hän 

Pyhän Hengen tuli puhdistaa 
sinunkin sielusi, parantaa 
ruumiisi ja toteuttaa uuden 
luomistyön hengessäsi ja sie-
lussasi, jotta kykenet yliluon-
nolliseen yhteistyöhön Jee-
suksen kanssa. 
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pyysi heiltä almua. Niin Pietari ja Johannes katsoivat häneen kiinteästi, ja 
Pietari sanoi: "Katso meihin". Ja hän tarkkasi heitä odottaen heiltä jotakin 
saavansa. Niin Pietari sanoi: "Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä 
minulla on, sitä minä sinulle annan: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, 
nimessä, nouse ja käy." Ja hän tarttui hänen oikeaan käteensä ja nosti hä-
net ylös; ja heti hänen jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat, ja hän hypähti 
pystyyn, seisoi ja käveli; ja hän meni heidän kanssansa pyhäkköön, käyden 
ja hypellen ja ylistäen Jumalaa. 
 
Pietari ja Johannes sekä parantunut mies poistuivat temppeli-
alueelta ja herätyskokous jatkui Salomon pylväskäytävässä, 
joka oli temppelialueen ulkopuolella. Siellä kokoontuminen oli 
sallittua kaikille. 
 
Jeesuksen pelastustyön kautta sinä olet Pyhässä Hengessä lii-
tetty Isään. Pyhä Henki liittää sinut Jeesuksen ja Isän Jumalan 
todellisuuteen jatkuvasti, katkeamatta, herkällä ja voimak-
kaalla tavalla. Pyhän Hengen kautta sinun uudestisyntynyt hen-
kesi ja uudistunut / vapautunut / puhdistunut sielusi kokevat 

äärimmäisen intiimillä ja voi-
makkaalla tavalla Jeesuksen ja 
Isän todellisuuden. 
 
Uudestisyntymisessä sinun 
henkesi on puhdistettu ja Pyhä 
Henki on eheyttänyt sinun sär-
kyneen sydämesi. Pyhä Henki 

todistaa, että olet luotu Jeesuksen yhteyteen ja Hänen kauttaan 
Isän yhteyteen. Uuden luomuksen minuudessa sinä sulautat 
tahtosi Jeesuksen tahtoon. Jeesuksen yhteydessä minuudessasi 
ei ole Jumalan Isän yhteyden ulkopuolista kaipausta, halua, hi-
moa tai mitään muuta sellaista. 
 
Pyhän Hengen kautta sinä tunnet, näet, koet, ymmärrät ja to-
teutat elämäsi tarkoitusta Jeesuksen ja Isän yhteydessä. Jeesus 
ilmaisee sinulle suunnitelmansa, johtaa sinua ja varustaa sinua 

Pyhän Hengen tulessa sinä 
olet erotettu Jeesuksen yh-
teyteen ja näet, koet, ym-
märrät ja toteutat elämääsi 
Hänen tarkoituksensa mu-
kaan ja Hänen auktoriteet-
tiinsa sulautuneena. 
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tehtäviisi. Pyhän Hengen ja Jeesuksen kautta sinä tunnet Isän 
olemuksen, identiteetin, kaikkivaltiuden, vanhurskauden, rak-
kauden, kirkkauden, hyvyyden, viisauden, splankizomai-rak-
kauden ja kaikki rakkauden muodot. 
 
Pyhän Hengen kautta sinä vastaanotat Jeesuksesta ja Isästä tu-
levan auktoriteetin ja voiman kaikkeen siihen, mitä Hän teki 
tässä maailmassa Isän kanssa. Sinä tunnet, näet, koet, elät to-
deksi Jeesuksen ja Isän auktoriteetin SULAUTUEN Pyhän Hen-
gen voiteluun. Voitelussa sinä näet kaiken mahdollisena Jeesuk-
sen ja Isän kanssa. Sinä uskot niin kuin Jeesus ja Isä uskovat nii-
hin asioihin, joita sinä olet toteuttamassa Jeesuksen kanssa 
 
Jumalan rakkaus hallitsee Hänen valtakuntaansa.  Pyhä Henki 
välittää meidän henkeemme Isästä tulevan rakkauden voiman 
jatkuvasti. Rakkaussuhteessa Hänen kanssaan Pyhä Henki avaa 
meille ilmestystiedon kautta Jumalan Isän sydämen suunnitel-
mia, pyrkimyksiä, vaikutusta ja voimaa. Isän rakkauden ja ilmes-
tyksen voima ilmenee meidän hengessämme ja sielussamme 
Jumalan uskon olemuksena. Tässä uskon tilassa me tulemme 
Jumalan työtovereiksi toteuttamaan Hänen valtakuntansa il-
mestymistä. 
 
Gal. 5:6: Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympä-
rileikkaamattomuus, vaan Jumalan rakkauden kautta vaikuttava Jumalan 
usko.  
 
Jumalan rakkaus ei ole vain tunnetila, niin kuin ihmisten käsitys 
rakkaudesta paljolti on. Jumalan rakkaus on äärimmäisen dy-
naaminen pyrkimys, joka tuo ilmi Isän sydämen suunnitelmia. 
Pyhässä Hengessä sinä sulaudut Jumalan Isän ajatuksiin, tuntei-
siin ja suunnitelmiin. Silloin sinä et voi pysyä passiivisena vaan 
Jumalan rakkaus inspiroi ja kehottaa sinua toimimaan. Jumalan 
rakkaus virittää sinut, parantaa sinut, varustaa sinut Jumalan 
uskon voimaan. 
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2. Kor. 5:14-15: Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet 
tähän päätökseen: yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat 
kuolleet; ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää 
eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnous-
sut.  
 
Jumala ei valitse rakastaa ihmistä ja luomakuntaansa, vaan Ju-
mala on rakkauden koko yliluonnollinen olemus. Pyhän Hengen 
tulessa olet upotettu ja sulautettu Jumalan Isän rakkauteen, 
joka tekee sinussa yliluonnollista työtä koko ajan. Hänen rak-
kautensa ilmestyy Pyhän Hengen tulessa ja kirkkaudessa, joka 
karkottaa sinustakin kaiken pimeyden. Jumalan rakkaudessa on 
kaksi äärimmäistä samanaikaisesti vaikuttavaa ulottuvuutta: 
 

• äärimmäinen rakkauden myötätunto ihmistä ja luoma-
kuntaa kohtaan 
 

• äärimmäinen torjunta kaikkea pimeyttä, pimeyden voi-
mia ja niiden aikaansaannoksia kohtaan 

 
Jumala ei reagoi pimeyteen vaan Hän loistaa itsestään valoa, 
joka poistaa kaiken pimeyden. Hänen ei taistele pimeyttä vas-
taan. Taistelu pimeyttä vastaan on vain ihmisten ajatusmaail-
moissa, joissa pimeys on saanut valtaa. Jeesuksen yhteydessä 
kaikki sinunkin taistelusi pimeyttä vastaan on voitettu. Sinun 
tehtävänäsi on nauttia voiton hedelmät eli tuomita ja käskeä 
pimeys ulos elämästä ja yhtymällä Jumalan lakiin. 
 
Pyhän Hengen tulessa upottaminen odottaa sinua! 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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24. Hengen ja sielun erottaminen 
 
Sinun persoonasi muodostuu hengestä, sielusta ja ruumiista. 
Ruumiisi kautta sinä olet yhteydessä näkyvään luonnolliseen 
maailmaan. Sielusi kautta sinä olet yhteydessä luonnollisen 
ruumiisi aisteihin ja hengen ilmoitukseen. Henkesi kautta sinä 
olet yhteydessä Jumalaan. Henkesi on Jeesuksen ja Isän asu-
mus, josta käsin Jumalan valtakunta hallitsee elämässäsi. 
 
Ruumiisi on vain biologinen prosessi, joka saa elämän henges-
täsi ja jota sielusi johtaa. Ruumiisi on asunto, jossa henkesi ja 
sielusi asuvat. Minuutesi ja todellinen olemuksesi on hengelli-

nen, näkymätön, aineeton. Siksi 
sinä tarvitset fyysisen ruumiin 
voidaksesi toimia ja elää tässä 
maailmassa.  
 
Hengessäsi on hengen tahto, 
hengen mieli, tunteet, ajatuk-
set, unelmat, muisti, Jeesuksen 

ja Isän läsnäolo ja vaikutus. Sielussasi on sielun tahto, sielun (li-
han) mieli, tunteet, ajatukset, unelmat, muisti ja alitajunta. Syn-
nin tilassa henkesi oli ”koomassa” ja sielunvihollisen vankilassa. 
Uudestisyntymisessäsi henkesi tuli eläväksi ja kykeneväksi joh-
tamaan sieluasi.  
 
Uudistunut sielusi on tullut kykeneväksi yhtymään Jumalan tah-
toon ja toimimaan yliluonnollisessa ulottuvuudessa. Traumaat-
tisessa tilassa sielun pimeys pyrki johtamaan. Traumoissa asu-
neet demonit pyrkivät hyväksikäyttämään elämääsi pimeyden 
tarkoitusten toteuttamiseksi. Pyhän Hengen voitelemassa va-
pautetussa hengen tilassa Pyhän Hengen inspiraatio johtaa si-
nua toteuttaakseen Jumalan päämääriä sinun elämässäsi ja si-
nun elämäsi kautta. 

Vanha ihmisesi oli sielunvi-
hollisen orja, jota demoni-
saatio käytti hyväkseen. Si-
nun uusi luomuksesi on Ju-
malan poika / tytär, joka hal-
litsee Jeesuksen kanssa al-
keisvoimien ylitse. 
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Uuden liiton tunnusmerkki on Pyhän Hengen (Jeesuksen) läsnä-
olo uudestisyntyneessä hengessäsi ja siitä johtuva hallintovalta 
pimeyden voimien ylitse. Sinun tulee ymmärtää ja omistaa 
tämä todellisuus. Jeesuksen sovitustyö teki mahdolliseksi sovit-
taa sinun henkesi Jumalan Hengen kanssa ja sulauttaa sinun 
henkesi Jumalan Hengen yhteyteen. Tämä johtaa sinut uuteen 
elämään Jeesuksen kirkkaudessa ja Hänen auktoriteettiinsa su-
lautuneena. 
 
1. Kor. 6:17: Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan.  
 
Kun sinä otit Jeesuksen vastaan, sinä yhdyit Herraan Jumalan 
uskon kautta. Isä määräsi sinut Jeesuksen yhteyden kautta Hä-

nen lapsekseen, pyhäksi ja nuh-
teettomaksi edessään, koska 
Isä uskoo Jeesuksen pelastus-
työn sinun hyväksesi. Hän sine-
töi sinun pelastuksesi Pyhän 
Hengen sinetillä sinun henges-
säsi. Koska henki on korkeampi 
auktoriteetti kuin sielu tai liha, 
sinä olet Hengen auktoriteetin 

kautta liitetty Jumalaan Isään. Sielusi ei tätä käsitä kuin osittain. 
Pyhä Henki sinun hengessäsi todistaa, että sinä olet Jumalan 
lapsi. 
 
Room. 8:14-16: Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan 
poikia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pe-
lossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: 
"Abba! Isä!" Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me 
olemme Jumalan lapsia.  
 

Jumalan Isän usko ja Jeesuk-
sen usko ovat kaiken uuden 
liiton elämän perustus. Sinä 
saat liittää sinapinsiemenen 
kokoisen uskosi Jumalan us-
koon ja astua Jeesuksen kirk-
kauden hallitsemaan uuteen 
elämään. 
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Sinun uudestisyntynyt henkesi todistaa Pyhän Hengen kanssa, 
että sinä olet Jumalan lapsi. Sielusi saa uudestisyntyneestä hen-
gestäsi tämän todistuksen. Mutta Pyhä Henki antaa tämän to-
distuksen sinun henkeesi. Uudestisyntyneen henkesi kautta si-
nulla on Jumalan yhteys, Jumalan läsnäolo, Pyhän Hengen läs-
näolo, Jumalan auktoriteetti, pelastus, ilmestystieto, Jumalan 
usko ja kaikki Jumalan valtakunnan elämä ja pelastus. 
 
Hebr. 4:12: Sillä Jumalan ajatukset / suunnitelma / aivoitus / sana on elävä 
ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee 
lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sy-
dämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija;  
 
Jumala toteuttaa suunnitelmaansa sinussa henkesi kautta. Ju-
malan kirkkaus, Jumalan totuus, Jumalan rakkaus, Jumalan il-

mestystieto ja Jumalan usko 
ovat niin "eläviä ja voimallisia", 
ettei sielusi voi niitä käsittää 
kuin osittain. Sitä varten sinulla 
on uudestisyntynyt henki. Hen-
gessäsi sinulla on valtava kapa-

siteetti ja Jeesuksen yhteys. Ju-
malan valtakunta on sinun hengessäsi ja sielusi tulee myös yh-
tyä siihen sielun uskon ja ymmärryksen kautta. 
 
Luuk. 17:20-21: Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valta-
kunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: "Ei Jumalan valtakunta tule 
nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla'; sillä 
katso, Jumalan valtakunta on teidän sisimmässä osassanne ".  
 
Pyhän Hengen inspiraatio tulee henkeesi ja virtaa henkesi 
kautta sieluusi. Sielusi kautta tämä inspiraatio johtaa sinut pu-
humaan / julistamaan / palvelemaan fyysisen ruumiisi kautta. 
Näin elävän veden virta tulee näkyvään maailmaan ja voi kos-

Uudestisyntynyt henkesi tar-
vitsee puhdistetun ja uudiste-
tun sielun toteuttamaan kaik-
kea sitä, mitä henkesi vas-
taanottaa Jumalalta. 
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kettaa ihmisiä sinun ympärilläsi. Sinun tulee tiedostaa, että elä-
vän veden virta virtaa koko ajan sinun henkeesi ja on valmis 
täyttämään sieluasi ja virtaamaan sinusta ulospäin. 
 
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, hänen sisimmästään (hengestään) on, niinkuin Raamattu 
sanoo, juokseva elävän veden virrat." Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka 
niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, 
koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.  
 
Henki on kaikkein sisin sinussa. Kaikki Jumalan valtakunta on si-

nun sisimmässä osassasi. Mutta 
tullakseen ilmi elämässäsi sie-
lusi tulee avautua vastaanotta-
maan henkesi kautta tulevaa il-
moitusta. Sielussa oleva Pyhän 
Hengen virtaa vastustava trau-
maattisuus ja muu pimeys tu-
lee poistaa. Tässä Pyhän Hen-

gen tuli on sinun voimakas hengellinen sota-aseesi. 
 
Joh. 4:13-24: Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, 
janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei 
ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen ve-
den lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään". 
 
Pyhä Henki virtaa sinun hengestäsi sieluusi, sielusi vastaanottaa 
sen inspiraation ja toteuttaa luonnollisen elämän toiminnot, 
jotka Pyhä Henki ja uudestisyntynyt henki inspiroivat. "Elävä 
vesi" on Pyhän Hengen virtaa, joka inspiroi julistuksen ja aktivoi 
Pyhän Hengen voitelun kosketuksen sinun ympärilläsi. 
 
2. Kor. 3:4-6: Tämmöinen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan; 
ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikään kuin se tu-
lisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta, joka 

Jeesus tuntee sinut henkesi 
kautta. Hän tietää kaiken si-
nusta. Hän kasvattaa hen-
keäsi, puhdistaa ja uudistaa 
sieluasi niin, että sinusta tu-
lee ilmi se luomistyö, jonka 
Isä on tarkoittanut. 
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myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei 
kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi.  
 
Mitä enemmän sielusi uudistuu ja sulautuu Pyhän Hengen joh-
tajuuteen, sitä enemmän sinä elät Jumalan valtakunnassa. Mitä 
enemmän henkesi hallitsee sielusi ylitse, sitä suurempi auktori-
teetti, voima ja voitelu sinulla on palvelutyössäsi.  
 
Room. 8:5-9: Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta 
niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. Sillä lihan mieli on 
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. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. 
Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki 
teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.  
 
Pyhän Hengen läsnäolo sinun hengessäsi ratkaisee elämäsi koh-
talon, sisällön, merkityksen ja täyttymyksen. Jeesus eli oman 
henkensä johdatuksessa Pyhässä Hengessä. Jeesuksen liha oli 
kuoletettu Pyhän Hengen auktoriteetin alle. Jeesus on valmis-
tanut sinulle tämän samanlaisen uuden elämän hengen johta-
juudessa. 
 
Room. 8:13-15: Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; 
mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Sillä kaikki, 
joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet 
orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lap-
seuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!"  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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25. Puheen voima 
 
Jumala on luonut ihmisen hallitsemaan eli käyttämään auktori-
teettia yhdessä Jeesuksen kanssa tässä maailmassa ja tule-
vassa. Ihmisten ja demonien keskuudessa Jumala on määrännyt 
ihmisen toteuttamaan auktoriteettia puhuttujen ja kirjoitettu-
jen sanojen kautta. Jeesuksen kanssa sinun tulee julistaa Juma-
lan valtaherruutta ja tehdä tyhjäksi pimeyden tekoja Pyhän 

Hengen voitelussa.  Pietari sa-
noi: ”…joka puhuu, puhukoon 
niin kuin Jumalan sanoja… (1. 
Piet. 4:11). 
 
Sinun puheellasi on valtava 
voima. Siinä on elämä tai kuo-

lema, siunaus tai kirous. Sydä-
mesi kyllyydestä suusi puhuu. Jeesus odottaa suustasi elämän 
ja uskon sanoja. jotta Hän voisi vahvistaa ne Pyhän Hengen ja 
tulen voimassa. Jokainen sanasi, joka ei tuomitse pimeyden te-
koja, joka julistaa pimeyttä / epäuskoa eikä tuo ilmi Jumalan 
valtakuntaa, on turha sana. Jokainen pimeyden inspiraatiossa 
puhuttu sana kutsuu esiin pimeyden voimia. 
 
Matt. 12:35-37: Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää, ja paha 
ihminen tuo pahan runsaudesta esille pahaa. Mutta minä sanon teille: jo-
kaisesta turhasta (argos = hyödytön, hedelmätön) sanasta, minkä ihmiset 
puhuvat pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä. Sillä sanoistasi sinut ju-
listetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi." 
 
Jumala on tarkoittanut ja haluaa, että sinun sanasi ovat ladatut 
täyteen uskoa, ilmestystä, rakkautta, totuutta ja elämää. Sa-
noillasi sinä julistaudut Jeesuksen omaksi ja Hänen pelastuk-
sensa sisään. Hyödyttömät sanasi tuovat ilmi sydämesi tyhjyy-
den. Jeesuksella on paljon sinulle sanottavaa muita ihmisiä var-
ten! 

Jos jokainen sanasi toteutuisi 
saman tien, sinä puhuisit Ju-
malan sanoja. Silloin sinä et-
sit Pyhän Hengen inspiraa-
tiota, ettet puhuisi sitä, mitä 
sielusi pimeys ajattelee. 
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Jeesuksen pelastukseen suulla tunnustautumisen kautta eli 
syntien tunnustamisen, pimeydestä irtisanoutumisen kautta 
Pyhä Henki ja Isä julistavat sinut vanhurskaaksi ja vapaaksi Jee-

suksessa. Pimeyden voimat jou-
tuvat tottelemaan sinun sano-
jasi ja ne lähtevät sinusta. 
 
Mutta jos demonit kuulevat 
suustasi vääriä tuomioita tai 
muita pimeyden / epäuskon ju-

listuksia, demonit ja pimeyden ruhtinas julistavat sinutkin syyl-
liseksi. Sen lisäksi ne painostavat ihmisiä, joille sinä puhut pi-
meyttä. Jeesus ei voi julistaa sinulle vapautta, jos omalla suul-
lasi tunnustaudut pimeyteen. 
 
Kukaan pelastettu ei joudu enää Taivaassa ns. viimeiseen tuo-
mioon rankaisun merkityksessä. Mutta jokainen pelastettu tu-
lee näkemään oman elämänsä menetetyt mahdollisuudet ja 
siunaukset Jeesuksen kirkkauden valossa. Silloin pelastetun 
sielu lopullisesti rakastuu ja sulautuu Jeesukseen, koska pelas-
tettu ymmärtää sen valtavan rakkauden ja anteeksiantamuk-
sen, jolla Jeesus on häntä kohdannut. 
 
Jeesuksen vastaanottamisen kautta julistit tuomion vanhalle 
synnin ihmisellesi ja antauduit Jeesuksen pelastussuunnitel-
maan. Jeesus teki henkesi eläväksi ja asetti sinut hallitsemaan 
henkesi kautta sielusi voimien ylitse Jumalan uskossa. Sinulle 
tuli jatkuva tehtävä tuomita sielussasi oleva pimeys ja irtisanou-
tua siitä tässä maailmassa. Kuolemantuomion langettaminen 
vanhalle ihmiselle jatkuu päivittäin. 
 
Luuk. 9:23-24: Ja hän sanoi kaikille: "Jos joku tahtoo minun perässäni kul-
kea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon 

Jumala on luonut sinut hallit-
semaan Jeesuksen kanssa ku-
ninkaana. Tätä sinä toteutat 
Pyhän Hengen voiteleman 
puheesi, opetuksesi ja julis-
tuksesi kautta. 
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minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka 
kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen.  
 
Jumala Isä on vapauttanut sinuun Pyhän Hengen täyden lahjan. 
Tämä voitelu ja Jeesuksen Voidellun muoto tulee sinusta ilmi 
sen mukaan, kuinka paljon sinä kuoletat vanhaa ihmistäsi. Älä 
enää neuvottele kuolemaantuomitun kanssa äläkä pidä sille 
vuosikymmeniä kestäviä hautajaisia. Vanha ihmisesi on mää-

rätty kokonaan kuoletettavaksi, 
joten parhaat päivät ovat edes-
säpäin! 
 
Sinä tuomitset joka hetki pi-
meyden sisimmässäsi Pyhän 
Hengen ilmestystiedon mu-
kaan. Tämä on sinun hallinta-
valtaa Isän valtaistuimella Jee-

suksen kanssa. Tämän harjoituksen kautta sinä "vahvistut heik-
koudesta, tulet väkeväksi sodassa ja ajat pakoon muukalaisten 
sotajoukot". 
 
Gal. 6:7-9: Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen 
kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen 
niittää; mutta joka Henkeen kylvää, se Hengestä iankaikkisen elämän niit-
tää. Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan 
tullen niittää, jos emme väsy.  
 
Saamme koko ajan niittää sitä, mitä kylvämme. Jos julistamme 
uskoa, saamme niittää uskon hedelmää, jos julistamme epäus-
koa, saamme niittää epäuskon hedelmää. Jos vastustamme Py-
hää Henkeä, parantumisemme estyvät. Jos antaudumme Py-
hälle Hengelle, saamme vastaanottaa kaikki Jeesuksen pelas-
tuksen yliluonnolliset siunaukset.  
 

Jeesuksessa Jumala Isä on 
korottanut sinut valtavan 
korkeaan asemaan hallitse-
maan pimeyden voimien 
ylitse. Pyhän Hengen voitelu 
todistaa ja toteuttaa tämän 
sinunkin elämässäsi ja pal-
velutyössäsi. 
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Tuomio käy koko ajan uskon tekojen ja epäuskon tekojen välillä. 
Sen mukaista elämää me niitämme täällä maailman ajassa ja 
sen mukaista hedelmää me kannamme taivaallisiin. Jeesuksen 
veri peittää meidät, mutta meillä on velvollisuus vaeltaa ”kor-
kean kutsumuksemme arvon mukaisesti”.  

 
Kaikki auktoriteetti, käsky- ja tuomiovalta tulee Jumalasta 
Isästä. Jumalan Poika ja Isä yhdessä jakavat tämän jumalallisen 
auktoriteetin. Pyhä Henki ottaa tästä auktoriteetista ja jakaa si-
nullekin. Jumala on antanut Jeesuksen valtaan kaiken sinunkin 
lihasi. Kun olet ottanut vastaan Jeesuksen, Hänellä on kaikki 

valta vapauttaa sinut kaikesta pi-
meydestä, mikä on ollut tur-
meltuneessa sielussasi ja lihan 
ruumiissasi – eli lihassasi. 
 
Jeesuksen tuomio sinulle on ka-
toamaton elämä Jumalan yh-
teydessä. Jeesuksen kanssa 
sinä toteutat henkesi kautta ku-

ninkaallista auktoriteettia sieluasi ja luonnollista ruumistasi 
kohtaan. Jeesuksen kanssa sinulla on oikeus ja velvollisuus tuo-
mita ja irtisanoa kaikki pimeys sielussasi ja fyysisessä ruumiis-
sasi. Sinulla on oikeus "tuomita" sielusi eheyteen ja fyysinen 
ruumiisi terveyteen ja uuteen voimaan. 
 
Joh. 5:25-27: Totisesti, totisesti minä sanon teille: aika tulee ja on jo, jolloin 
kuolleet kuulevat Jumalan Pojan äänen, ja jotka sen kuulevat, ne saavat 
elää. Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän 
myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä. Ja hän on 
antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on Ihmisen Poika.  
 
Kun sinä elät anteeksiantamuksessa lähimmäistäsi kohtaan, 
sinä erotat ja tuomitset pimeyden teot pois hänen päältään ja 

Pyhä Henki sinussa antaa 
tuomion pimeydelle. Kun 
henkesi ja sielusi yhtyy sii-
hen, sinä toteutat kuninkaal-
lista käskyvaltaa Jeesuksen 
kanssa pimeyden voimien ja 
alkeisvoimien ylitse. 
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nostat Jeesuksen kautta hänestä esiin Jumalan luoman olemuk-
sen, tarkoituksen ja tulevaisuuden. Anteeksiantamuksen voi-
massa sinä annat ihmiselle hänelle Jumalasta kuuluvan rakkau-
den, kunnian, arvokkuuden, kirkkauden ja tulevaisuuden toivon 
Jeesuksen vastaanottamisen kautta. 
 
Luuk. 6:37-38: Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotus-
tuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa an-
teeksi, niin teillekin anteeksi annetaan. Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä 
mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen, annetaan teidän helmaanne; 
sillä millä mitalla te mittaatte (=täydellinen anteeksiantamus ja siunaus 
oman sydämenne voimanne mukaan), sillä mitataan teille takaisin (=täy-
dellinen anteeksiantamus ja siunaus Isän sydämen ja voiman mukaan)."  
 
Ilmestyksen henki aktivoituu rakkaudessa ja anteeksiantamuk-
sessa. Silloin sinä näet ja ymmärrät kuinka asiat todellisuudessa 
ovat. Silloin sinä voit valaista lähimmäisiäsi ja hävittää sielunvi-

hollisen valheita. Silloin voit 
käyttää Pyhän Hengen auktori-
teettia ja voimaa pimeyttä vas-
taan vahvana uskossa ja kirk-
kaana erotuskyvyssä. 
 
Täydellisen anteeksiantamuk-
sen kautta sinusta virtaa Juma-
lan täydellinen rakkaus. Si-

nussa ei ole pelkoa, koska täydellinen rakkaus karkottaa kaiken 
pelon. Sinussa ei ole katkeruutta, vihaa, hylkäämistä, syytöstä, 
väkivaltaa, hyväksikäyttöä eikä muuta sydämen kovuutta.  
 
Sinä et muista etkä suuntaudu menneisyyden ongelmiin 
omassa tai muiden elämässä, vaan elät Jeesuksen läsnäolossa 
ja kirkkaudessa tässä ja nyt. Elät uutta elämää uudessa ja lisään-
tyvässä Jumalan valtakunnan kirkkaudessa 
 

Jeesus sinussa hallitsee ja 
tuomitsee anteeksiantamuk-
sen ja vapauttavan julistuk-
sen kautta. Jeesuksen 
kanssa sinä tuomitset ja ajat 
ulos pimeyden voimat ja kut-
sut tilalle Jumalan uuden 
luomistyön ja siunaukset. 
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Pehmeällä ja rohkealla sydämellä sinä olet herkistynyt Pyhälle 
Hengelle, Isän rakkaudelle itseään ja lähimmäistä kohtaan. 
Kaikki Pyhän Hengen lahjat voivat aktivoitua elämässäsi ja elä-
vän veden virrat virtaavat vuolaasti sinun elämästäsi monien 
siunaukseksi. 
SISÄLLYSLUETTELO 
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26. Voiko uskova joutua kadotukseen? 
 
Jumala loi ihmisen ja teki suunnitelman ja aloitteen ihmisen pe-
lastamiseksi, kun ihminen hylkäsi Jumalan. Jeesuksen kautta Ju-
mala valmisti täydellisen, kestävän ja ikuisen pelastuksen. 
Kaikki on Jumalalla hallinnassa. Jumala itse vetää ihmiset Jee-
suksen vastaanottamiseen (Joh. 6:44).  
 
Jumalan pelastussuunnitelmassa ei ole heikkoa lenkkiä, jonka 
vihollinen voisi murtaa. Tarvitaan vain, että ihminen ottaa Jee-
suksen vastaan ja antautuu Hänen pelastettavakseen. Sen jäl-
keen Isä asettaa pelastettuun Pyhän Hengen sinetin, joka on va-
kuus pelastetun koko elämän lunastamisesta Jumalan täydelli-
seen suunnitelmaan. Pelastuksen sinetin asettaa Jumala Isä 
itse, joten mikään ei voi murtaa tätä sinettiä.  
 
Ef. 1:13-14: Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sa-
nan, pelastuksenne evankeliumin, sitten kun olitte uskoneet, pantu luva-
tun Pyhän Hengen sinetti, sen, joka on meidän perintömme vakuutena, 
hänen omaisuutensa lunastamiseksi - hänen kirkkautensa kiitokseksi.  
 
Jumalan Isän asettama pelastuksen sinetti on Pyhän Hengen 

läsnäolo pelastetun hengessä. 
Se tarkoittaa pelastetun hen-
gen sulautumista Pyhään Hen-
keen erottamattomalla tavalla. 
Jos uskova ei olisi vastaanotta-
nut Pyhää Henkeä, hänen pe-
lastusvarmuutensa olisi vain 
sielun varassa, eikä se kestäisi. 

Mutta pelastetulla on Pyhä Henki, joka yhdessä pelastetun hen-
gen kanssa todistaa Jumalan lapsen aseman, oikeudet ja suun-
nitelman. 
 

Pyhä Henki sinun hengessäsi 
on pelastuksesi sinetti. Sie-
lusi ja tahtosi päätös tarvit-
tiin Jeesuksen vastaanotta-
miseen. Sen jälkeen Pyhä 
Henki on sinetöinyt sinut Jee-
sukseen ja Isään. 
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Room. 8:16: Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me 
olemme Jumalan lapsia.  
 
Pelastus on Jumalan teko, jonka Hän antaa lahjana meille Jee-
suksen vastaanottamisen kautta. Ihmisen osuus on ottaa se 
vastaan. Uudestisyntymisessä Jeesus tulee ihmisen henkeen, 
jolloin ihmisen elämä siirtyy Jumalan hallintavaltaan uudesti-

syntyneen hengen kautta. Sie-
lussa oleva pimeyden valta jou-
tuu uudestisyntyneen hengen 
auktoriteetin alle. Pyhän Hen-
gen auktoriteetti pelastetun 
hengessä johtaa sielun puhdis-
tumiseen ja taipumiseen Jee-
suksen ja Pyhän Hengen aukto-

riteetin alle. Lopulta sielu taipuu uskomaan niin kuin Jumalan 
usko jo on uudestisyntyneessä hengessä. Silloin uusi luomistyö 
hallitsee ja pelastettu on siirtynyt Jumalan valtakunnan elä-
mään jo tässä aikakaudessa. 
 
1. Joh. 3:9: Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee jatka Jumalasta erossa elä-
mistä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata jatkaa Jumalasta 
erossa elämistä, sillä hän on Jumalasta syntynyt. 
 
Jumalan yhteydessä ja uudestisyntyneessä hengessäsi elämäsi 
yhteys Jumalaan on ratkaistu peruuttamattomasti. Pyhän Hen-
gen läsnäolo elämässäsi on sinetti ja vakuus siitä, että olet Jee-
suksen oma peruuttamattomasti. 
 
1. Kor. 3:10-15: Sen Jumalan mielisuosion mukaan, joka minulle annettiin, 
minä taitavana johtavana rakentajana laskin perustuksen; ja toinen raken-
taa sen päälle. Mutta kukin tarkatkoon kuinka hän sille rakentaa. Sillä 
muuta perustusta ei kukaan voi laskea, kuin mikä on laskettu, joka on Jee-
sus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle kullasta, hopeasta, 
jalokivistä, puusta, heinistä, oljista, niin kunkin teko on tuleva ilmi; sillä 
määrätty päivä on tuova sen julki, koska se ilmestyy tulessa; ja tuli on ko-

Henkesi uudesti synnyttämi-
nen on Jumalan teko, joka on 
tapahtunut sielusi tietoi-
suutta korkeammassa aukto-
riteetissa ja kirkkaudessa. 
Siksi pelastuksesi on ikuinen 
ja varma. 
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etteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä työ tulee pysy-
mään, on hän saava palkkion; mutta jos jonkun tekemä työ tulee pala-
maan, hän on kärsivä tappion; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin 
ikään kuin tulen läpi.  
 
Paavali puhuu tässä uskovasta, joka ei ole saavuttanut Pyhän 
Hengen voitelemaa elämää tässä maailman ajassa. Hänen elä-
mänsä rakennustyö ei kestä Jumalan tulessa, mutta hän itse 
kuitenkin pelastuu, myös tulen kautta. Jumala on tarkoittanut 
sinullekin, että sinä saat rakentaa kestävän hengellisen elämän 
ja palvelutyön Pyhän Hengen voitelussa. Koska Jeesus on mää-
rännyt sinut voittajaksi kanssaan, sinä hylkäät epäuskon, sielun 
traumat ja demoniset painostukset. Sinä antaudut Pyhän Hen-
gen tuleen ja elämäsi saavuttaa Jumalan tarkoituksen.  Isän rak-
kauden hallitsemassa uudessa elämässä oman sydämesi halaja-
miset tulevat äärimmäisellä tavalla tyydytetyiksi. 
 
Joh. 6:37-38: Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, 
joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Sillä minä olen tullut tai-
vaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut 
lähettänyt. 
 
Jumalan valtakunnan auktoriteettijärjestyksessä henki on sie-
lua ja ruumista korkeampi. Uudestisyntymisessä ihmisen henki 

tulee johtamaan ihmisen elä-
män Jeesuksen yhteyteen yhä 
täydellisemmin - aina ylösnou-
semukseen asti. Koska Jeesus 
ei luovu ihmisen hengestä, uu-
destisyntyneen ihmisen elämä 

on määrätty pysyvästi Isän yh-
teyteen. Uskovan sielu voi kylläkin väärän opetuksen ja demo-
nien häirinnän takia joutua epäilyksiin ja ahdistuksiin, mutta se 
ei muuta ihmisen asemaa Jumalan näkökulmasta ja hengen 
ulottuvuudessa. 
 

Jeesus ei luovu yhdestäkään, 
jonka Isä on Hänelle antanut. 
Hän on antanut Pyhän Hen-
gen ikuisen pelastuksensa si-
netiksi. 
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Joh. 10:27-30: "... Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tun-
nen ne, ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, 
ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun 
Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi 
ryöstää heitä minun isäni kädestä. Minä ja Isä olemme yhtä." 
 
Jeesus pitää meidän hengestämme kiinni, koska henkemme on 
asettunut uudestisyntymisessä Hänen yliluonnollisen auktori-

teettinsa alle. Uskon ja kuuliai-
suuden kautta me asetamme 
koko muun elämämme myös 
täällä maailmassa Hänen kaik-
kivaltiutensa alle. Jeesus ja Isä 
tulevat ja tekevät pysyvän asu-
muksen pelastetun sisimpään. 

Tämä asumus on uudestisynty-
neessä hengessä ja uudistuneen sielun ajatuksissa. Sen tähden 
kukaan ei voi erottaa lapseksi syntynyttä ihmistä Jumalasta 
Isästä ja Hänen rakkaudestaan. 
 
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 hä-
nen tykönsä ja teemme asumuksen hänen luokseen. 
 
Tämä on Jumalan Isän ja Jeesuksen vaikuttama yliluonnollinen 
voima. Jos Jumalan yliluonnollinen pelastava rakkaus ja Jeesuk-
sen pelastustyö rajattaisiin järjellä käsitettäviin periaatteisiin tai 
ehdollistettaisiin ihmisen kykyyn harjoittaa uskoaan, se olisi in-
himillinen ja siten myös demonien vaikutukselle altis. 
 
Jeesuksen pelastussuunnitelma sisältää enemmän yliluonnol-
lista vaikutusta kuin ymmärryksemme käsittää. Hänen pelastus-
työssään ei ole mitään heikkoa kohtaa, joka johtaisi ihmisen 
menettämään pelastuksensa sen jälkeen, kun ihmisen henki on 

Jo luomistyössään Jumala 
suunnitteli ihmisen omaksi 
asumuksekseen, jotta sen 
kautta Hänen valtaherruu-
tensa tulisi myös maan 
päälle. 
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liittynyt yhteen Pyhän Hengen kanssa uutena luomuksena. Ju-
mala Isä ja Jeesus ovat ottaneet kaikki mahdollisuudet huomi-

oon jo ennen kuin olemme ol-
leet niistä tietoisiakaan. 
 
Raamatun ilmoituksen heikko 
tunteminen ja väärät käännök-
set ovat johtaneet moniin vää-
riin tulkintoihin pelastuksesta. 
Hyvin yleinen väärä tulkinta on 

Jeesuksen opetus viinipuun oksista. Sen perusteella tulkitaan, 
että Jeesus karkottaisi pois yhteydestään uskovia, jotka eivät 
kanna hedelmää.  
 
Joh. 15:1-2: "Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri. Jo-
kaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois (PO. KO-
HOTTAA); ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kan-
taisi runsaamman hedelmän. 
 
Tässä Raamatun kohdassa on traaginen väärä käännös. Alku-
tekstin sana "airoo" on laajamerkityksellinen sana, joka tarkoit-
taa "kohottaa", "pitää kannatettuna", "ottaa pois jostakin yh-
teyteensä", esimerkiksi "nostaa ankkurit". Se ei missään ta-
pauksessa tarkoita, että Jeesus karsisi mitään oksia irti itses-
tään. 
 
Niin kauan kuin oksa on kiinni rungossa, siihen virtaa rungosta 
tuleva elämä. Mutta oksa voi olla alas painunut, varjossa tai 
muuten heikko eikä jaksa kantaa hedelmää. Jos koet, että sinä 
olet tällainen oksa niin sinä olet Jeesuksen erityisen huomion ja 
parantavan voiman kohteena. Jeesus nostaa jokaisen alas pai-
netun ja eheyttää jokaisen särjetyn sydämen. Jeesus on Hyvä 
Paimen, joka jättää ne 90 muuta ja lähtee etsimään sitä, joka 
on kadonnut. Hän löytää sinut, Hän parantaa ja vahvistaa sinut 
ja sinä tulet kantamaan paljon hedelmää Hänen kanssaan. 

Epätarkat käännökset ja sie-
lulliset tulkinnat ovat synnyt-
täneet vääriä käsityksiä Jee-
suksen pelastavasta voi-
masta. Ota nyt vastaan to-
tuus, niin totuus on tekevä si-
nut vapaaksi. 
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Eräs tunnettu Raamatun opettaja opetti kerran tästä kohdasta 
uskovia ja julisti, että viinitarhuri karsii pois sellaiset oksat, jotka 
eivät tuota hedelmää. Joukossa oli oikeita viinitarhureita, jotka 
heti sanoivat: "Ei, ei näin tehdä ollenkaan. Jos jokin oksa ei 

tuota hedelmää, me koho-
tamme tämän oksan ylös 
maasta tai esteistä ja sitten se 
alkaa tuottaa hedelmää." 
 
Jeesus ei irrota yhteydestään 
yhtäkään, joka on liittynyt Hä-
nestä tulevaan Elämän virtaan. 

Hän kohottaa, vahvistaa ja nostaa alas painetun yhä suurem-
paan valoon. Jeesus ei etsi omistaan syytä hyljätä heitä vaan 
Hän etsii uskoa, johon Hän voi vastata yliluonnollisilla siunauk-
sillaan. 
 
Toinen väärin ymmärretty raamatun kohta on se, jossa Jeesus 
puhuu ihmisistä, joita Hän ei ole koskaan tuntenut (Matt. 7:21-
24). Nämä ihmiset yrittävät todistaa omista hyvistä teoistaan, 
kuinka he ovat tehneet näitä Jeesuksen nimessä, vaikka eivät 
ole ottaneet Jeesusta vastaan. Jeesus puhuu Hänen ulkopuolel-
laan olevista ihmisistä, koska Hän ei tunne heitä. Jeesushan tun-
tee jokaisen uudestisyntyneen ihmisen uudestisyntyneen hen-
gen kautta.  
 
Tässä raamatun kohdassa käytetään sanaa "gnosko", joka tar-
koittaa "kokea, tuntea, samaistua" syvällä ja herkimmällä ta-
valla. Jeesus ei tunne "gnosko" merkityksessä ihmistä, joka ei 
ole antautunut Hänelle ja uudesti syntynyt. Tällainen ihminen 
voi olla uskonnollinen tai hän voi olla noituuden harjoittaja, 
joka luulee palvelevansa "hyviä voimia". Hän tietää jotain Jee-

Niin kauan kuin oksaan vir-
taa rungon kautta ravintoai-
neet, se kasvaa ja kantaa he-
delmää. Jos oksa on painunut 
alas, Jeesus nostaa sen ylös, 
jotta se kantaisi suuremman 
hedelmän. 
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suksesta ja voi käyttää Hänen nimeään, mutta hän ei ole Jee-
suksen oma. Hän on vääryyden tekijä, koska ei ole antautunut 
Jeesukselle. 
 
Matt. 7:21: Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten 
valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. 
 
Taivaallisen Isän tahdon tekeminen tarkoittaa: 
 

• ottaa vastaan Jeesus 
• ottaa vastaan Jeesuksen opetukset 
• toteuttaa elämää Jeesuksen opetusten mukaan 
• ottaa vastaan Pyhä Henki 
• elää ja toimia Pyhän Hengen johdatuksessa 
• palvella Pyhän Hengen voitelussa ja rakkauden lain 

toteuttamisessa 
 
On paljon uskonnollisia ihmisiä, jotka olettavat olevansa Juma-
lan yhteydessä, koska heillä on ajatuksia Jumalasta ja he lausu-
vat pakanallisia rukouksia. On myös paljon noituuden harjoitta-

jia, jotka luulevat palvelevansa 
korkeampia voimia tai hyviä 
voimia. He yrittävät parantaa 
sairaita, ajaa ulos riivaajia ja en-
nustaa asioita. He käyttävät 
loitsuissaan Jeesuksen nimeä 
taikasanana saadakseen niihin 

voimaa. Tämähän on eksytystä, sillä ihminen ei käytä Jeesusta 
hyväkseen vaan Jeesus käyttää Hänen omiaan tuodakseen ilmi 
Jumalan valtaherruutta maailmaan.  
 
Jeesuksen nimessä toimiminen tarkoittaa Jeesukseen, Hänen 
tahtoonsa ja auktoriteettiinsa sulautuen Pyhässä Hengessä. 
Vain Jeesuksen omat pystyvät toimimaan Jeesuksen nimessä. 

Jeesus tuntee pelastetut Py-
hän Hengen yhteyden kaut-
ta. Tämä yhteys on vain uu-
desti syntyneillä. Kaikki muut 
ovat pelastuksen ulkopuo-
lella. 
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Pelastus on yksin Jeesuksen vastaanottamisen ja Hänelle antau-
tumisen kautta. 
 
Matt. 7:22-24: Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö 
me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos 
riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin 
minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois 
minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.' Sen tähden on jokainen, joka kuu-
lee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväi-
seen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi... 
 
Jeesus opetti, että "moni sanoo minulle sinä päivänä…" tarkoit-
taen viimeistä tuomiota. Silloin Jeesus lopullisesti erottaa yh-
teydestään sielunviholliseen liittyneet ihmiset. Pelastetuille vii-
meinen tuomio tarkoittaa ylösnousemusta ja Jeesuksen kirk-

kauteen sulauttamista sellai-
sella tavalla, jota emme tunne 
nyt. 
 
Jeesukseen sulautuneet Juma-
lan palvelijat tietävät, etteivät 

he tee voimallisia tekoja yksin. Noituuden vallassa oleva ihmi-
nen luulee, että hän itse tekee näitä tekoja. Sielunvihollinen ek-
syttää ihmistä luulemaan, että ihminen itse saa vallan tehdä jo-
tain yliluonnollista. Jeesus todisti, ettei Hän itse tee näitä tekoja 
vaan Isä, joka Hänessä asuu, tekee teot, jotka ovat Hänen. Py-
hällä Hengellä voideltu Jumalan palvelija tietää, ettei Hän tee 
näitä tekoja, vaan on vain kanava / välikappale, jotta Jeesus voi 
tehdä Hänen tekonsa palvelijansa kautta.  
 
Matt. 12:33: Joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi, tahi tehkää 
puu huonoksi ja sen hedelmä huonoksi; sillä hedelmästä puu tunnetaan. 
 
Jokainen ihminen tarvitsee Jeesuksen vastaanottamisen ja uu-
destisyntymisen. Tämän jälkeen hän tarvitsee lisääntyvän Py-

Jeesukseen sulautuneena sinä 
tiedostat, että sinä teet kai-
ken vain Jeesuksen kanssa. 
Jeesus sinussa tekee teot, 
jotka ovat Hänen. 
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hän Hengen tulessa puhdistamisen ja uudistumisen. Vain Jee-
suksen kosketus Pyhässä Hengessä muuttaa ihmisen hyväksi. 
Jokainen noituuden harjoittaja voi irtisanoutua pimeydestään 
ja ottaa Jeesuksen vastaan. Hän voi antautua Jeesuksen ja Py-
hän Hengen kosketukseen. Silloin hän muuttuu hyväksi ja hä-
nen palvelutyönsä hedelmät tulevat hyviksi. 
 
Uudestisyntyneenä uskovana suuntautumisesi on vain Isään 
Jeesuksen kautta. Sinulla ei ole muuta elämää, minuutta, tar-
koitusta kuin Isän yhteydessä. Siinä tilassa sisimpäsi on täynnä 
rakkautta, ilmestyksen voimaa ja uskoa. Jeesuksen yhteydessä 
ei ole epäuskolle sijaa, koska Jumalan usko tulee henkeesi Jee-
suksen puhuman ilmestyksen sanan kuulemisesta. Hänen lähel-
lään sydämesi ei koskaan epäile, ahdistu, horjahda eikä lan-
nistu.  
 
Pyhän Hengen työ sielussasi muuttaa sinun minuutesi. Et enää 
ajattele synnin orjuudesta käsin vaan Jumalan Isän rakkaudesta 
ja Jeesuksen Kuninkuudesta käsin. Et suuntaudu epäilysten mu-
kaan vaan uskon mukaan. Et suuntaudu Jumalaan siksi, että pel-
käisit Hänen hylkäävän sinut. Kiinnityt Häneen, koska rakastat 
Häntä ja tiedät Hänen myös rakastavan sinua. Rakkaussuh-
teessa Isän ja Jeesuksen kanssa sinulla on Jumalan valtakunnan 
elämä.  
 
Ef. 2:10: Sillä me olemme hänen tekonsa (=UUSI LUOMISTYÖ), luodut Kris-
tuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin val-
mistanut, että me niissä vaeltaisimme. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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27. Rakkauden lain ylivertaisuus  
 
Jumala on rakkaus ja Hänen valtakuntaansa hallitsee rakkaus. 
Rakkaus on Jumalan suurin kirkkaus ja siinä on Hänen kaikkival-
tiutensa kaikki suuruus. Jumalan valtakunnassa ei voi olla pi-
meyttä, koska pimeyden olemus ja motivaatio on viha. Herra 
ilmaisi jo vanhan liiton aikana rakkauden käskyn olevan suurin 
käsky. Jumala halusi osoittaa ihmisille, että rakkauden käskyn 
noudattaminen täydellisessä muodossa tulee mahdolliseksi 
vain pimeydestä ja vihasta luopumisen kautta. Rakkauden 
käsky on Jumalan kirkkauden ilmoitus ja kehotus Jeesuksen vas-
taanottamiseksi, jolloin tämän käskyn toteuttaminen tulee sy-
dämen luonnolliseksi olotilaksi ja elämän siunaukseksi. 
 
Mark. 12:28-31: Silloin tuli hänen luoksensa eräs kirjanoppinut, joka oli 
kuullut heidän keskustelunsa ja huomannut hänen hyvin vastanneen 
heille, ja kysyi häneltä: "Mikä on ensimmäinen kaikista käskyistä?" Jeesus 
vastasi: "Ensimmäinen on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, 
Herra on yksi ainoa; ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämes-
täsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi'. Toi-
nen on tämä: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.' Ei ole mitään käskyä, 
suurempaa kuin nämä".  
 
Rakkauden lain toteuttaminen voidaan rinnastaa Jeesuksen 

muotoon muuttumiseen. Jeesus 
Voideltuna antoi meille esiku-
van Jumalan rakkaudesta, jota 
kohti meidän tulee pyrkiä. Rak-
kauden lain noudattaminen ei 
tarkoita, että ihmisen pitäisi 
suorittaa Jumalalle asioita. Se 

tarkoittaa Jeesuksen vastaanottamista ja muuttumista Hänen 
muotoaan kohti Pyhän Hengen ja tulen kosketuksessa. 
 
Joh. 15:8-10: Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedel-
mää ja tulette minun opetuslapsikseni. Niinkuin Isä on minua rakastanut, 

Vaan jos täytätte kuninkaalli-
sen lain Raamatun mukaan: 
"Rakasta lähimmäistäsi niin-
kuin itseäsi", niin te hyvin 
teette (Jaak. 2:8). 
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niin minäkin olen rakastanut teitä; pysykää minun rakkaudessani. Jos te 
pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä 
olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan.  
 
Rakkauden lain noudattaminen tarkoittaa Pyhän Hengen ja tu-
len johtamaa rakkaussuhdetta Jeesuksen ja Isän kanssa. Tässä 
rakkaussuhteessa sinä tavoitat aivan uudenlaisen elämänmuo-
don. Rakastava Taivaallinen Isäsi tunnistaa sinun kaipauksesi / 
tarpeesi ja alkaa vastata sinulle jo ennen kuin anotkaan. Isä kyl-
vää sinuun kaipauksia, jotka Hän on valmistautunut täyttä-
mään! Isän sylissä sinä uskallat anoa ja pystyt vastaanottamaan 
sellaisia siunauksia, joita et muuten pystyisi haaveilmaankaan! 

Syväkiintymyssuhteessa sinä 
siirryt toisen laisten lakien alle 
kuin Jumalasta kaukana elävät 
ihmiset. 
 
Rakkauden lain noudattaminen 
tarkoittaa syväkiintymyssuh-
detta Jeesuksen ja Isän kanssa. 

Se on vielä enemmän kuin rakkaussuhde. Syväkiintymyssuh-
teessa sinä koet olevasi osa Jeesuksen elämää ja Isän elämää. 
Myöskin Jeesus ja Isä kokevat olevansa osa sinun elämääsi. 
Ajattele, miten ihmeellistä elämä silloin onkaan.  
 
Syväkiintymyssuhteessa Jumala vahvempana suojelee, neuvoo, 
ymmärtää, kasvattaa ja varustaa sinua eteenpäin. Jumala vaalii 
sinussa kaikkein vaatimatontakin alkua, joka ei vielä osaa elää 
eikä hahmottaa Jeesuksen todellisuutta. Syväkiintymyssuh-
teessa sinä kuuntelet tarkkaan Pyhän Hengen ääntä ja haluat 
viimeiseen asti täyttää Isän tahdon, niin kuin Jeesus Voideltuna 
antoi esikuvan. 
 
Rakastavan Isän täydellinen turvallisuus, kirkkaus, voima, huo-
lenpito Pyhässä Hengessä nostavat sinusta esiin sen minuuden 

Jumalan Isän rakkaus sinua 
kohtaan on yliluonnollinen 
syväkiintymyssuhde. Tämä 
suhde Jumalalla on ollut si-
nuun jo silloin kun olet synty-
nyt Hänen ajatuksissaan en-
nen kuin sinua olikaan. 
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ja elämän, jonka Hän on valmistanut. Pyhä Henki parantaa si-
nussa kaikki traumat, haavat ja pimeyden teot. Hän muuttaa si-
nut "voimasta voimaan ja kirkkaudesta kirkkauteen".  
 
Isän rakkauden / kunnioituksen / läheisyyden turvassa sinä pys-
tyt ilmaisemaan syvimmästäkin heikkoudestasi johtuvia tar-
peita ja ongelmia. Isän rakkaus vastaa niihin Jeesuksen pelasta-

valla voimalla. Tulet tuntemaan 
yhä läheisemmin rakastavan 
Isäsi ja Jeesuksen täydellisen 
pelastuksen sekä Pyhän Hen-
gen voiman. 
 
Syväkiintymyssuhde Pyhässä 
Hengessä on rakkaussuhdetta 

syvempi yhteyden ja sulautumisen todellisuus. Jumalan rakkaus 
vetää sinua tähän ja sinun henkesi vastaa lisääntyvällä rakastu-
misella Jeesukseen. Tässä intiimissä vuorovaikutuksessa sinä 
elät täydellisesti turvassa, luottamuksessa, vapaudessa ja roh-
keudessa. Sisimpääsi hallitsee rauha, ilo, oikeamielisyys, avoi-
muus Jumalan uskossa. 
 
Syväkiintymyssuhde Jumalan kanssa on yliluonnollinen uusi 
luomistyö. Koko persoonasi muuttuu, suhteesi ja käsityksesi Ju-
malasta muuttuu, Jumalan kohtaamisesi muuttuu. Siirryt Isän 
kirkkauden hallitsemaan elämän muotoon. Sinä vaalit, kunnioi-
tat, arvostat, suojelet ja rakentaa suhdetta yhä syvemmäksi 
omalta puoleltasi. Et halua millään hinnalla särkeä, haavoittaa, 
saastuttaa tai turmella täyttymystä antavaa rakkaussuhdettasi 
Jumalan kanssa.  
 
Syväkiintymyssuhteessa Jumalan kanssa keskinäisen rakkauden 
kokeminen nousee kaikkein suurimmaksi tavoitteeksi / todelli-
suudeksi. Tähän rakkauteesi Jeesus vastaa tulellaan. Pyhän 

Jumala Isä on asettanut si-
nuun ominaisuuksia, lahjoja, 
kaipauksia ja pyrkimyksiä, 
jotka sinä saat toteuttaa täy-
simääräisesti Jeesukseen liit-
tymisen ja pimeydestä va-
pautumisen jälkeen. 
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Hengen ja tulen läsnäolo tulee elämääsi ja Jeesus ilmestyy kans-
sasi ja sinä Hänen kanssaan. 
 
Tarpeiden täyttymisen "ruinaaminen" loppuu, koska tiedät Hä-
nen rakkaudessaan, että Isä täyttää kaikki sinun tarpeesi yltä-
kylläisellä ja ihmeellisellä tavalla. Rakkaussuhteessasi sinä saat 
Jumalan uskon voiman omistaa kaikki mitä anot Isältä. Pyhä 

Henki kysyy sinulta yhä useam-
min "Mitä sinä haluaisit, että 
Minä teen sinulle?" 
 
Suhteesi Jumalaan tulee pal-
vonnaksi, rakkauden julista-
miseksi / vastaanottamiseksi, 

sisäiseksi sulautumiseksi ja rakentumiseksi Jeesuksen muo-
toon. Jeesus tyydyttää sisimpäsi Hänen kirkkautensa tuntemi-
sella. Tässä sulautumisessa sinusta tulee täydellisen ehyt, tur-
vallinen, rakastava, tyydytetty, onnellinen, kirkkaudessa elävä 
ja kaikkea tätä ympärillesi heijastava, vaikuttava, säteilevä Ju-
malan poika / tytär. 
 
Syväkiintymyssuhde on avain todelliseen pyhyyteen, parantu-
miseen, palveluvoiteluun eli Jumalan valtakunnassa elämiseen. 
Elämäsi täyttymys toteutuu tämän kautta. Sisäinen ihmisesi vie-
raantuu kokonaan tästä maailmasta ja sulautuu Jumalan maail-
maan. Ajattelutapasi muuttuu, puheesi muuttuu, elämäsi 
muuttuu. Heikkoudessa elävästä on tullut voittaja Jeesuksen 
yhteydessä. Sinä näet, ajattelet ja ymmärrät Jumalan valtakun-
taa niin kuin se on Isässä ja Jeesuksessa. 
 
Joh. 17:4: Minä kirkastan sinut maan päällä täyttäen jatkuvasti sen työn, 
jonka sinä ole antanut minulle tehtäväksi (jatkuva preesens) … 
 
Jeesus on täyttänyt tehtävänsä Voideltuna ja Uhrikaritsana. Nyt 
Hän hallitsee Isän valtaistuimella Kuninkaana ja Herrana. Isän 

Jumalan Isän ja Jeesuksen sy-
dän nauttivat yliluonnollisella 
tavalla sinun rakkaudestasi ja 
antautumisestasi heidän ra-
kastettavakseen. 
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valtaistuimelta käsin Jeesus edelleen kirkastaa Isää maan 
päällä. Hän täyttää jatkuvasti Isän suunnitelmaa, kunnes aika-
kauden täyttymys tulee ja Jeesuksen asema muuttuu ja Hän as-
tuu takaisin maailmaan Daavidin valtaistuimelle. 
 
Joh. 17:20-21: En rukoile ainoastaan näitten puolesta, vaan myös niitten 
puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat Minuun, että he kaikki oli-
sivat yhtä / ykseys (heis) niin kuin Sinä, Isä Minussa ja Minä Sinussa, että 
hekin meissä olisivat, jotta maailma uskoisi, että Sinä lähetit Minut. 
 
Yliluonnollinen Jumalaan sulautuminen voi tapahtua vain Py-
hän Hengen tulessa upottamisessa. Emme voi tavoittaa luon-
nollisella sielulla tai tuntemuksilla tätä rakkauden ja yhteyden 
tasoa, jossa Jeesus ja Isä sulautuvat meihin. Emme voi myös-

kään sulautua Kristuksen ruu-
miin yhteyteen Jumalan rak-
kaudessa muuten kuin Pyhän 
Hengen työn kautta.  
 
Opetuslastenkin tuli päästä 
”homotymadon” rakkauden 
yhteyteen ja intoon, jotta Py-

hän Hengen tuli voi langeta heidän ylleen helluntaina. Sen mu-
kaan, kun sinä sulaudut sisäisessä ihmisessäsi Jeesuksen kirk-
kauteen, niin paljon Hänen kirkkautensa voi olla sinun ylläsi. Sit-
ten kun sisäinen ihmisesi on tehnyt janon, antautumisen ja puh-
distumisen kautta uutta tilaa Jeesukselle, Hän tulee ja täyttää 
sinua lisää kirkkaudellaan. 
 
Jeesuksen päämäärä on, että Hänen omansa sulautuvat rakkau-
dessa ja uskossa toistensa kanssa ja Häneen. Täyttymyksen ajan 
herätyksessä seurakunta sulautuu Jeesukseen sellaisella ta-
valla, että valtavat Pyhän Hengen voimateot ilmestyvät koko 
seurakunnan kaikkien jäsenten kautta. Silloin koko maailma, 
joka voi uskoa, tulee uskomaan Jeesukseen.  Silloin Jumalan 

Pyhän Hengen täydellisin 
tehtävä on sulauttaa sinut-
kin Jumalan Isän ja Jeesuk-
sen kirkkauden yhteyteen. 
Tässä yhteydessä kaikki on 
mahdollista sille, joka uskoo 
Jumalan kanssa. 
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rakkaus, ilmestystieto ja usko hallitsevat seurakuntaa. Näin Jee-
suksen kirkkaus täyttää ylös temmattavan seurakunnan ja te-

kee sen valmiiksi kohtaamaan 
Jeesuksen taivaallisessa kirk-
kaudessa. Jeesuksen kautta to-
teutuvaa ykseyttä / yhteyttä 
seuraavat ihmeet, voimateot ja 
kaikki Jumalan Isän määräämät 
siunaukset. Jumala määrää sii-
hen siunauksensa ilman, että 

niitä tarvitsee edes anoa. Hän rakastaa olla kansansa keskuu-
dessa voimassaan ja kirkkaudessaan. 
 
Ps. 133: Katso, kuinka hyvää ja suloista on, että veljekset sovussa asuvat! 
Se on niinkuin kallis öljy pään päällä, jota tiukkuu partaan - Aaronin par-
taan, jota tiukkuu hänen viittansa liepeille. Se on niinkuin Hermonin kaste, 
joka tiukkuu Siionin vuorille. Sillä sinne on Herra säätänyt siunauksen, elä-
män, ikuisiksi ajoiksi. 
 
Apostolisen palvelutyön tarkoituksena on saattaa jokainen ih-
minen esiin täydellisenä Jeesuksessa. Yhteys Jumalan uskossa 
on Jumalan uskon, Jumalan Pojan tuntemisen, täyden miehuu-
den tunnusmerkki.  
 
Jumalan uskon kautta ilmestyy "Kristuksen täyteyden täysi 
määrä". Paavali ilmaisee tämän olevan apostolisen palvelutyön 
päämäärä jo tässä ajassa. Tämä on sinun kutsumuksesi myös, 
koska elät tässä ajassa! 
 
Ef. 4:11-13: Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset 
evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin 
valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes 
me kaikki pääsemme yhteyteen (Jumalan) uskossa ja Jumalan Pojan tun-
temisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään 
… 
 

Niin paljon kuin sulaudut Ju-
malan Isän rakkauteen Isän 
rakkauteen ihmisiä kohtaan 
ja Isän torjuntaan pimeyttä 
kohtaan, niin paljon sinulla 
on auktoriteettia pimeyden 
valtojen ylitse. 
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Pyhä Henki valmistaa seurakunnan tähän tilaan. Siihen tarvi-
taan yliluonnollinen puhdistuminen, uusi luomistyö ja varustus. 
Tämä on rakkauden käskyn täydellistymää, jossa ilmestyy Ju-
malan uskon voima ja Jeesuksen voimateot. 
 
Antaudu Jeesukselle kaikilla elämäsi alueilla. Jeesuksen täydel-
linen puhdistusvoima tulee virtaamaan lävitsesi. Pyhän Hengen 
voimassa sinä nouset Jumalan uskossa. Jeesuksen kanssa sinä 
asetat kaikki sairautesi, kirouksesi ja muut menestystäsi vastus-
tavat vuoret auktoriteettisi alle ja käsket niitä heittäytymään 
mereen. Ja näin sinulle tulee olemaan.  
 
Pyhä Henki valmistaa sielusi hyväksymään Jumalan uskon ja su-
lautumaan Jumalan tahtoon. Sinä vahvistut ja julistat Jumalan 
uskossa Jeesuksen kanssa Hänen sinulle tarkoittamia siunauk-
sia tulemaan ilmi. Jeesuksen siunaukset tulevat ajoittain vyöry-
mään ylitsesi. Ajoittain sinulla tulee olemaan jopa pakottava ke-
hotus julistaa ennen tuntematonta mutta Pyhän Hengen ilmai-
semaa todellisuutta näkyvään maailmaan Jumalan uskossa! 
 
"Rakas Jeesus, otan vastaan Sinun opettamasi Jumalan uskon. 
Hylkään kaiken pimeyden elämässäni ja luovutan itseni Sinun 
veresi puhdistusvoiman alle. Uskon itselleni Sinun kauttasi täy-
dellisen anteeksiantamuksen ja elän täydellisessä anteeksian-
tamuksessa kaikkia ihmisiä kohtaan. Nousen Jumalan uskossa 
puhumaan auktoriteetilla kaikkia "vuoria" vastaan elämässäni. 
Kiitos Jeesus, että vahvistat minut tässä!" 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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Kirjasarja ”KIRKKAUDEN ILMESTYMINEN”: 
 

1. PELASTUS JA ANTEEKSIANTAMUS 
2. JUMALAN USKO 
3. PYHÄN HENGEN TULESSA UPOTTAMINEN 
4. VAPAUTUMINEN JA PARANTUMINEN 
5. PARANTUMINEN SYVÄKIINTYMYSSUHTEESSA 
6. JUMALAN PALVELIJAN VOITELU  
7. FYYSINEN PARANTUMINEN 
8. ILMESTYKSEN HENKI 
9. TÄYTTYMYKSEN AJAN HERÄTYS 

 
Lataa uusimmat korjaukset ja päivitykset tästä linkistä! 
 
 

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