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KIRKKAUDEN ILMESTYMINEN – OSA 3 

Pyhän Hengen tulessa upottaminen 
 
Johdanto 
 
Kädessäsi oleva kirja on kirjasarjan ”KIRKKAUDEN ILMESTYMI-
NEN” kolmas osa.  
 
Tämä kirja ”PYHÄN HENGEN TULESSA UPOTTAMINEN” käsitte-
lee Pyhän Hengen olemusta, asemaa ja tehtävää seurakun-
nassa, Pyhän Hengen tulen merkitystä pimeyden voittamisessa 
sekä Pyhän Hengen tulen ratkaisevaa asemaa Jumalan valta-
kunnan vastaanottamisessa ja palvelutyössä. Pyhän Hengen tuli 
tulee koskettamaan sinua tämän kirjan kautta voimakkaasti.  
 
Kirjasarja ”KIRKKAUDEN ILMESTYMINEN”: 
 

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

 
Kunkin kirjan vapaaehtoinen suositushinta on 30 euroa. Jos 
koet, ettei sinulla ole varaa maksaa tilausmaksua, ole vapaa ja 
ota 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-
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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 
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PYHÄN HENGEN TULESSA UPOTTAMINEN 
 
1. ”Tulkoon Sinun valtakuntasi myös maan 
päälle!” 
 
Pyhän Hengen ja tulen tehtävä on asettaa maailmassa kaikki Ju-
malan suunnittelemaan järjestykseen. Tämä tarkoittaa Jumalan 
kirkkauden ilmestymistä ihmisissä, koska Jumala antoi koko 
maailman ihmisen auktoriteetin alaiseksi. Pyhä Henki aloittaa 
tämän yliluonnollisen suuren muutoksen pienestä siemenestä 
ihmisen uudestisyntyneessä Hengessä. Pimeydessä eläneen 
sielun täytyy tottua vapaaehtoisen muutoksen kautta lisäänty-
vään Pyhän Hengen kosketukseen – aina Pyhän Hengen tulessa 
upottamiseen asti.  
 
Jumalan valtakunta maan päällä tarkoittaa täyttä vanhurs-
kautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Tämä toteutuu, kun 
Pyhän Hengen tuli polttaa kaiken vääryyden pelastetun sie-
lusta. Tulessa upottamisessa tapahtuu täydellinen puhdistumi-
nen ja uusi luomistyö, joka tuo esiin Jeesuksen Voidellun muo-
don ihmisessä. 
 
Pyhän Hengen tulessa upottaminen on yliluonnollinen tapah-
tuma, joka johtaa sinutkin yliluonnollisiin muutoksiin, tapahtu-
miin ja vaikutuksiin. Sinä tarvitset erityistä ilmestyksen ja viisau-
den henkeä näiden asioiden käsittämisessä. Sen vuoksi lausu 
seuraava anomus Paavalin rukouksen mukaisesti (Ef. 1:17.21): 
 
”Rakas Taivaallinen Isä, Herramme Jeesuksen Kristuksen Ju-
mala, kirkkauden Isä, anna minulle viisauden ja ilmestyksen 
henki Jeesuksen tuntemisessa ja valaise minun sydämeni silmät, 
että tietäisin, mikä on se toivo, johon Hän on minut kutsunut, 
kuinka suuri Hänen perintönsä kirkkaus on Hänen pyhissään, ja 
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mikä Hänen voimansa ylenpalttinen suuruus on minua kohtaan, 
joka uskon Häneen… 
 
…sen Hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka 
Hän vaikutti Kristuksessa, kun Hän herätti Hänet kuolleista ja 
asetti hänet oikealle puolelleen Taivaassa, korkeammalle kaik-
kea hallitusta, valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, 
mikä mainitaan ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan 
myös tulevassa – koska kaikki Isä on asettanut Jeesuksen jalko-
jen alle ja antanut Hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on 
Hänen ruumiinsa, Hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyt-
tää!” 
 
Pienessä voitelussa on tilaa hämäryydelle ja kompromisseille. 
Pyhän Hengen tuli puhdistaa ja vapauttaa kaikesta pimeydestä 
ja johtaa siihen kirkkauteen, jonka Isä on Jeesuksessa valmista-
nut. Siksi Pyhän Hengen tuli on uuden luomuksen paras ystävä, 
mutta vanhalle ihmiselle se on kauhistuttavaa kirkkautta. Py-
hän Hengen tuli avaa sinullekin Jeesuksen ja uuden luomuksen 
yliluonnollisen todellisuuden ja tekee sinulle mahdolliseksi sel-
laisen elämän, voitelun ja palvelutyön, jota ei tunneta mata-
lassa voitelussa. 

 
Luuk. 24:45-49: Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kir-
joitukset. Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja 
kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että kääntymistä ja mielen-
muutosta Jumalasta eroon harhautumisen ja sen seurausten pois siirtä-
miseksi syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen esimerkkinsä, 
opetuksensa, palvelutyönsä mukaisesti kaikille kansoille, alkaen Jerusale-
mista. Te olette tämän todistajat. 
 
Sinä tarvitset Pyhän Hengen tulen ymmärtääksesi kirjoituksien 
koko merkityksen. Uskonnollinen järkeily madaltaa ilmoituksen 
voiman. Pyhän Hengen tuli avaa Jeesuksen ja apostolien ilmoi-
tuksen koko syvyyden. Tulessa upottaminen avaa sisäisen 
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ihmisesi silmät näkemään, korvat kuulemaan ja sydämesi ym-
märtämään Jeesuksen ja Jumalan valtakunnan todellisuutta. 
 
Jeesus antoi opetuslapsille portin, jonka kautta he tulisivat as-
tumaan Pyhän Hengen tulessa upottamiseen ja sen kautta Ju-
malan valtakunnan elämään ja palvelutyöhön. Tämä kuninkaal-
linen portti on ”Anokaa niin teille annetaan, etsikää, niin te löy-
dätte, kolkuttakaa, niin teille avataan”. Tämä portti on avattu 
kaikille, jotka haluavat käydä siitä sisälle. Kun sinä anot, etsit ja 
kolkutat uudestisyntyneen henkesi ja Pyhän Hengen voimassa, 
sinä murtaudut oman sielusi vankilasta ja Jeesus johtaa sinut 
Jumalan valtakunnan elämään.  
 
Pyhä Henki johtaa sinut tähän antautumisen ja etsimisen pro-
sessiin. Hän neuvoo sinua askel askeleelta ja puhdistaa sekä uu-
distaa sinua. Henkeesi tulee polttava jano saavuttaa läpimurto. 
Jeesus on valmistanut sinulle täydellisen läpimurron. Sinä va-
paudut vanhan ihmisesi vankilasta ja uusi luomuksesi nousee 
hallitsemaan Pyhän Hengen voimassa. Sinun vapautumisesi 
prosessi päättyy lisääntyvään Pyhän Hengen tulessa upottami-
seen. Sinä siirryt taistelumoodista voittajan asemaan ja tehtä-
viin. 
 
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!"  
 
Jumalan kaikkein suurin lahja Jeesuksen vastaanottaneille on 
Pyhä Henki ja Hänen kauttaan toteutuva yhteys Isään sekä 
Isästä virtaava katoamaton elämä.  
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Pyhä Henki tuli sinuun jo pienenä liekkinä uudestisyntymises-
säsi.  Tämä on Jumalan valtakunnan siemen sinussa, mutta Isä 
haluaa täyttää sinut Pyhän Hengen koko voimalla ja tulella. Sil-
loin koko Hänen rakkautensa, hyvyytensä, siunauksensa ja kirk-
kautensa kaikki rikkaudet pääsevät sinuun. 
 
Ap.t. 1:4-8: Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja 
sanoi: "Pysykää Jerusalemissa sen Isän lupauksen täyttymiseksi, jonka te 
olette minulta kuulleet. Sillä Johannes upotti vedessä, mutta teidät upote-
taan Pyhässä Hengessä, ei kauan näitten päivien jälkeen… … te tulette vas-
taanottamaan jatkuvasti voimaa Pyhän Hengen tullessa jatkuvasti teidän 
päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että 
koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka". 
 
Jeesus vakuutti opetuslapset suunnitelmansa todellisuudesta. 
Pyhän Hengen tuli odotti opetuslapsia. Tulen laskeutumiseksi 
opetuslasten täytyi käydä oman sydämensä puhdistamisen ja 
antautumisen prosessi. Sinäkin saat käydä Pyhän Hengen hen-
kilökohtaisen sisäisen parantumisprosessin lävitse. Siinä pro-
sessissa sinä anot, etsit ja kolkutat päästäksesi vapaaksi oman 
sielusi siteistä ja vankiloista. Silloin Jeesus on johtava sinut askel 
askeleelta kohti Pyhän Hengen tulen vuodatusta. 
 
Pyhän Hengen tulessa upottamisen päämäärä on muuttaa pe-
lastettu Jeesuksen kaltaiseksi. Tuli ajaa demonit sinusta ulos, 
katkaisee kaikki pimeyden siteesi ja toteuttaa syvällisen uuden 
luomistyön koko elämässäsi. Sinä tulet virtaamaan Pyhän Hen-
gen tulessa kuin Jeesus Voideltuna virtasi Isän tahdossa. Pyhä 
Henki tulee laskeutumaan jatkuvasti sinunkin päällesi ja sinä 
saat jatkuvasti lisää voimaa tehdä Isän tekoja.  
 
Ap.t. 1:14: Nämä kaikki jatkoivat ahkerasti Jumalan palvomista ja Pyhän 
Hengen tulen anomista yhteisessä rakkauden innossa (homotymadon) vai-
mojen kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin, kanssa ja Jeesuksen veljien 
kanssa.  
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Opetuksensa kautta Jeesus avasi opetuslastensa sieluihin por-
tin Jumalan valtakuntaan. Hän vakuutti heidät siitä, että ”anova 
saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan”. Opetuslapset meni-
vät tästä portista aina Pyhän Hengen tulessa upottamiseen ja 
apostoliseen voiteluun asti.  
 
Ap.t. 2:1-4: Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä ja yh-
teisessä rakkauden innossa koolla, odottamassa Pyhän Hengen ja tulen 
vuodatusta heihin. 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 tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua 
muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.  
 
Pietari todisti heti Pyhän Hengen tulessa upottamisensa jäl-
keen, että Jumala on tarkoittanut tämän saman lahjan jokai-
selle ihmiselle. Hän oli käynyt ahtaan portin lävitse. Vanha Pie-
tari oli kuollut ja uusi luomus Pyhässä Hengessä hallitsi hänessä. 
Oman kokemuksensa kautta hän oli tullut tuntemaan Jumalan 
suunnitelman, Jeesuksen pelastavan voiman ja sekä Pyhän 
Hengen tuleen sulautumisen. Pietari oli saanut vakuuttuneisuu-
den, että tämä suunnitelma, muuttumisen tie ja tulessa upot-
taminen, on Jumalan suunnitelma jokaiselle ihmiselle. 
 
Ap.t. 2:38-39: Niin Pietari sanoi heille: "Ajatelkaa toisin, kääntykää ja otta-
kaa kukin teistä upotuksen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne an-
teeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän 
lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä 
ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu." 
 
Kaikki Jumalan valtakunnan ilmestyminen maan päälle perus-
tuu Pyhän Hengen vaikutukseen ihmisissä ja ihmisten kautta. 
Jeesuksen sovitustyö tekee tämän mahdolliseksi.  Pietarilla oli 
ilmestys täydellisestä lunastuksesta ja täydellisestä Pyhän Hen-
gen lupauksesta. Hänellä oli ilmestys, että Pyhän Hengen 
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tulessa upottamisen lupaus kuuluu täydellisessä muodossa kai-
kille kansoille.  
 
Pietarilla oli myös ilmestys kuinka Pyhän Hengen tulessa upot-
taminen asettaa ”kaiken ennalleen”. Pyhän Hengen ennalleen 
asettava työ päättyy Jeesuksen toiseen tulemukseen, jossa Hän 
tulee tempaamaan seurakuntansa Taivaan kirkkauteen. 

 
Ap.t. 3:19-21: Ajatelkaa toisin ja kääntykää, että teidän Jumalasta eroon 
harhautumisenne ja sen seuraukset pyyhittäisiin pois, että Hengen vuoda-
tuksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi Jeesuksen Kristuk-
sen, jonka tulemusta teille julistettiin jo etukäteen. Taivaan piti ottaman 
Hänet vastaan niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen ennallensa asete-
taan (apokatastasis), mistä Jumala on aikojen alusta saakka puhunut py-
häin profeettainsa suun kautta. 

 
Kaikki on asetettu kohdalleen kun 
 

• ihmisen suhde Jumalaan on asetettu ennalleen Jeesuk-
sen pelastustyön vastaanottamisen kautta, 

 
• suhdetta häiritsevä, estävä ja tuhoava pimeyden valta 

on voitettu, 
 

• kaikki Jumalasta eroon harhautuminen ja sen seurauk-
set on pyyhitty pois, 

 
• seurakunta on asetettu siihen asemaan ja voiteluun, 

jonka Isä on tarkoittanut täyttymyksen ajan sadonkor-
juuta varten ja 

 
• Jumalan yhteyden kautta tuleva katoamattoman elä-

män virta pääsee toteuttamaan Jumalan aikakausien yli 
ulottuvan suunnitelman pelastettuja kohtaan. 
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Pyhän Hengen tulessa upottaminen toteuttaa kaiken tämän. 
Silloin pelastetusta poistuu Jumalan tahtoa vastustava pimeys 
ja Jeesuksen muoto eli Jumalan valtaherruus tulee pelastet-
tuun. Jumalan valtakunta tulee maan päälle ja alkaa vaikuttaa 
Pyhän Hengen tulessa voidellun pelastetun kautta. 
 
Olemme täyttymyksen ajassa, jossa Jumalan valtakunnan il-
mestyminen kiihtyy yhä lisää. Nyt jos koskaan on otollista ja-
nota Pyhän Hengen tulessa upottamista. Eloa on paljon, mutta 
työväkeä on vähän. Jeesus kutsuu ja varustaa sinuakin täytty-
myksen ajan herätystä ja Jumalan kirkkauden ilmestymistä var-
ten.  
 
Jeesus täyttää Isän lupauksen sinuakin kohtaan ja upottaa sinut 
Pyhän Hengen tulessa. Sinä tulet liittymään siihen joukkoon, 
joka tuo ilmi Jeesuksen suvereenia valtaherruutta synnin, sai-
rauksien, traumaattisuuden, vammojen, sydämen särkymisten 
ja kaiken pimeyden vallan ylitse. Sinä tulet osoittamaan Juma-
lan rakkauden, auktoriteetin ja voiman alkeisvoimien ylitse ja 
valmistamaan seurakuntaa ylös tempaamista varten. 
 
Matt. 24:14: Ja tämä Jeesuksen valtaherruuden suuri ilosanoma synnin, 
sairauden, vammojen, demonisaation, kuoleman ja näkyvän maailman 
ylitse pitää saarnattaman ja osoitettaman kaikkialla maailmassa, todis-
tukseksi kaikille kansoille ja etnisille ryhmille; ja juuri silloin / sen aikana 
(tote) tulee täyttymys.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 

 
2.  Tuli sulattaa, puhdistaa, tuhoaa ja luo uutta 
 
Jumala kunnioittaa ihmisen itsemääräämisoikeutta ja käsittelee 
häntä vain yhteistyössä ihmisen vapaan tahdon kanssa. Hän ei 
tuo kirkkauttaan väkisin ihmiseen. Hän ei pakota, manipuloi, 
sorra, juonittele, kiristä, lahjo, valehtele eikä tee mitään muuta, 
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joka mitätöisi tai halventaisi ihmisen suvereenia tahtoa ja auk-
toriteettia. Jeesus kohtaa pimeimmässäkin tilassa olevaa ih-
mistä kunnioittaen ja äärimmäisellä rakkauden myötätunnolla.  
 
Demonien orjuudessa eläneitten ihmisten on vaikea ymmärtää 
tätä Jumalan herkkää ja kunnioittavaa lähestymistä ja vaiku-
tusta. He ajattelevat, että Pyhä Henki on ”arka lintu”, joka pel-
kää konflikteja. Pyhä Henki tosin väistyy silloin, kun ihminen 
torjuu hänet, koska Hän ei pakota vaikutustaan ihmiseen. 
Mutta Pyhä Henki on täydellisen kaikkivaltias ja kykenevä to-
teuttamaan kaiken Isän uuden luomistyön. Pyhä Henki tulee tu-
hoamaan kaiken pimeyden ja sen vaikutukset täällä maail-
massa. Jeesus tarvitsee vain työtoverin, joka voi olla uskon so-

pimuksessa Hänen kanssaan 
näistä asioista.  
 
Jeesus kunnioittaa ihmisen 
tahtoa ja tulee ihmiseen silloin 
kun ihminen avautuu vastaan-
ottamaan. Hän aloittaa valta-
herruutensa läpimurron pie-
nestä alusta uudestisynty-
neessä hengessä. Tästä alkaa 
pimeyden valtojen täydellinen 

ulos ajaminen pelastetun elämässä. Pyhän Hengen johtama 
kasvu-, parantumis-, vapautumis- ja uudistumisprosessi toteu-
tuu vain uskon sopimuksessa ihmisen vapaan tahdon kanssa.  
Jeesuksen lunastustyö riisui sielunviholliselta kaikki aseet, joita 
se voisi käyttää ihmisen sisimmän sitomiseen pimeyden orjuu-
teen. Uudestisyntymisesi hetkessä Jeesus on verensä ja Pyhän 
Hengen tulen kautta käsitellyt elämäsi kaikki synnit, orjuudet, 
ongelmat, vaikeudet, vääryyden siteet. Jeesuksen kautta Isä on 
ottanut sinut yhteyteensä oman uskonsa voimassa.  
 

Pimeyden voimat orjuutta-
vat ja sortavat ihmistä. Ju-
mala kunnioittaa ja suojelee 
ihmisen itsemääräämisoi-
keutta enemmän kuin me 
käsitämme. Siksi Hän ha-
luaa tietää meidän sydä-
memme valinnat ja toimii 
sitten sen mukaan kans-
samme yhteistyössä. 
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Kaikki Jeesuksen pelastustyö sinun hyväksesi on jo toteutunut 
Jumalan uskon ulottuvuudessa. Pyhällä Hengellä täyttymisen ja 
mielen uudistumisen kautta sinä saat puhdistua ja liittyä Juma-
lan uskoon yhä lisää. Jeesus Pelastaja, Vapauttaja ja Parantaja 
vaikuttaa sinuun ja ilmestyy lisää sinussa Pyhän Hengen ja tulen 
kautta.  
 
Kaikki uudestisyntyneet uskovat tuntevat Pyhää Henkeä jossain 
määrin ja ovat harjoittaneet Pyhän Hengen vastaanottamista ja 
Pyhällä Hengellä täyttymistä. Kompromississa elävä pelastettu 
voi jossain määrin toimia Pyhän Hengen voimassa ja lahjoissa. 
Ratkaiseva muutos pelastetussa tapahtuu vasta sitten kun hän 
luovuttaa vanhan elämänsä Pyhän Hengen tulen kosketukseen. 
Silloin hän luopuu omasta kontrollistaan, tahdonvoimastaan ja 
sielun vastustuksesta ja antaa Pyhän Hengen tulen virrata koko 
olemuksensa lävitse. Pyhän Hengen tulesta nousee uusi luomis-
työ, joka on valmistettu kaikkiin hyviin tekoihin. 
 
Mal. 3:1-3: Katso, minä lähetän sanansaattajani (malak), ja hän on valmis-
tava tien minun eteeni. Ja Herra, jota te etsitte, on tuleva äkillisesti temp-
peliinsä, Hän, joka on liiton sanansaattaja, josta te iloitsette. Katso, hän on 
tuleva, sanoo Herra Sebaot. Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, 
ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niinkuin kultasepän tuli 
ja niinkuin pesijäin saippua. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, 
hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten 
he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa.  
 
Profeetta Malakia näki Jeesuksen Voidellun ilmestymisen. Hän 
näki sanansaattajan - Johannes Kastajan – palvelevan Hänen 
edellään valmistamassa tietä ”uuden liiton apostolille” eli Jee-
sukselle. Profeetta Malakia näki aivan kuin pikakelauksena Jee-
suksen Voidellun vaikutuksen. Messias oli tuleva tulen voi-
massa, joka ”puhdistaa Leevin pojat”.  
 
Luuk. 3:15-17: Mutta kun kansa yhä odotti ja kaikki ajattelivat sydämes-
sään Johanneksesta, eikö hän itse ehkä ollut Voideltu (Messias), niin 
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Johannes vastasi kaikille sanoen: "Minä kastan teidät vedellä, mutta on 
tuleva minua väkevämpi, jonka kengänpaulaakaan minä en ole kelvollinen 
päästämään; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Hänellä on vis-
kimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisut ait-
taansa, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa."  
 
Kultaseppä puhdistaa kultaa lisääntyvässä kuumuudessa, jol-
loin epäpuhtaudet palavat pois. Sitten kun kulta lakkaa poreile-
masta ja savuamasta vaikka kuumuutta lisätään, se on puhdis-
tunut epäpuhtauksista. Tämä on kuvaus Pyhän Hengen tulessa 

upottamisesta. Pyhän Hengen 
tuli koskettaa, kutsuu ja lähes-
tyy sinua. Tuli haluaa saavuttaa 
ja omistaa sinut kokonaan ja 
tuoda sinusta esiin Jeesuksen 
Voidellun olemuksen.  
 
Jeesus on tuleva äkisti temppe-
liinsä. Sinun ei tarvitse kuin kut-

sua Jeesus elämääsi, niin Hän tulee äkisti ja uudestisynnyttää 
sinun henkesi Hänen asumuksekseen. Aluksi pelastunut tuntee 
sielussaan vain vähän tätä hengen työtä, mutta siitä alkaa suuri 
Pyhän Hengen ja tulen läpimurto elämän kaikilla alueilla.  
 
Matt. 3:12: ”…Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puima-
tanterensa ja kokoaa nisunsa aittaan, mutta ruumenet hän polttaa sam-
mumattomassa tulessa."  
 
Pyhän Hengen tuli puhdistaa ihmisestä synnin, sairauden ja 
muun pimeyden. Uuden luomistyön kautta tuli tuo esiin Juma-
lan lopullisen suunnitelman ihmisessä. Jokaisessa Pyhän Hen-
gen kosketuksessa on tulen olemusta, mutta matalassa voite-
lussa sitä ei aina tunnisteta. Aina kun olet tekemisissä Pyhän 
Hengen kanssa, sinä olet tekemisissä Jumalan tulen kanssa. 
Suhtaudu siis äärimmäisen kunnioittavasti Pyhään Henkeen, 
sillä Hän lähestyy sinua myös äärimmäisellä kunnioituksella ja 

Hengen ulottuvuudessa ta-
pahtunut Jeesuksen ilmesty-
minen henkeesi on tapahtu-
nut ”äkisti”. Se on ollut heti 
selkeä varma, lopullinen ja 
pysyvä yhteys Jumalaan. Sie-
lusi käsittää tämän vasta 
myöhemmin. 
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huomaavaisuudella. Hän toimii sinun tahtosi kanssa yhteisessä 
herkässä sopimuksessa ja rakkaudessa. 
 
Ap.t. 10:38: … te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli 
voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää 
ja paransi kaikki vihollisen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kans-
sansa.  
 
Pyhä Henki laskeutui Jeesuksen ylle Hänen hedelmöittymises-
tään alkaen. Pyhä Henki suojeli ja erotti Hänet Jumalalle ja suo-
jeli pimeyden voimien saastutukselta. Hän oli jatkuvassa Isän 
kirkkauden yhteydessä Pyhän Hengen kautta. Hän antautui Py-
hän Hengen tulessa upotettavaksi ja sen kautta Voidellun pal-

velutehtävään. Siitä lähtien 
Jeesus oli lihassaan kuolemaan 
tuomittu, mutta hengessään 
ylösnousemukseen määrätty. 
 
Me pelastetut sen sijaan tarvit-
semme tulla upotetuiksi Py-
hässä Hengessä ja tulessa, jotta 

vanha ihmisemme kuolettuisi. 
Upotuskasteessa me antaudumme vanhan ihmisen kuolettami-
seen, jotta tuli saisi polttaa pimeyden pois meistä. Silloin Pyhän 
Hengen voitelu pääsee laskeutumaan meihin ja yllemme. Tu-
lessa upotettuina me voimme elää ja palvella samassa kirkkau-
den yhteydessä Jumalan kanssa kuin Jeesus eli ja palveli Voidel-
tuna.  
 
Jeesus kutsuu sinuakin tulessa upottamiseen. Hän lähestyy si-
nua tulensa voimalla, puhdistaa ja kasvattaa sinua. Jeesus kut-
suu ja varustaa sinutkin työtoverikseen ja suurlähettilääkseen 
tässä maailmassa. Hän katsoo sinua täydellisen sovituksensa ja 
Pyhän Hengen tulessa upottamisen kautta. Hän kutsuu sinuakin 

Pyhän Hengen tuli on Juma-
lan Isän ja Jeesuksen rakkau-
den tuli, auktoriteetti ja 
uutta luova voima. Antaudu 
tähän puhdistavaan, paran-
tavaan tuleen ehdoitta, niin 
kaikki elämäsi ongelmat rat-
keavat nopeasti! 
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palvelemaan Hänen kanssaan – vaeltamaan ympäri ja paranta-
maan kaikki vihollisen valtaan joutuneet.  
 
Pyhä Henki voi koskettaa sinua äärimmäisen hienovaraisesti 
mutta myös tulen ja myrskyn lailla. Janosi ja antautumisesi mu-
kaan Jeesus koskettaa yhä suuremmalla voimalla aina Pyhän 
Hengen tulessa upottamiseen ja kirkkauden laskeutumiseen 
asti. Tämä on elinikäinen muutosprosessi, joka päättyy täytty-
myksen ajan seurakunnassa tempaukseen.  
 

Pyhän Hengen tulessa upotta-
misen avain on jano. Sisäisen 
janosi kautta sinä avaat sielusi 
Jeesuksen lisääntyvälle koske-
tukselle. Janosi käynnistävänä 
voimana on Jeesuksen kutsu si-
nun hengessäsi. Jeesus haluaa 

saavuttaa sinut kokonaan, tehdä sinut Hänen opetuslapsekseen 
ja seuraajakseen.  
 
Elämässäsi vaikuttavat ongelmat ja kiroukset voivat myös moti-
voida sieluasi etsimään Jumalan apua. Pyhä Henki näyttää si-
nulle, että lisääntyvän antautumisen kautta Jeesus tulee kos-
kettamaan sinua enemmän. Olkoon motiivisi mikä tahansa, Py-
hän Hengen tulessa upottamisen etsiminen ja sen toteutumi-
nen tulee ratkaisemaan elämäsi kysymykset. Jeesus on vas-
taava Pyhän Hengen tulella sinun janoosi! 
 
Jeesuksen tuli on jo sinun hengessäsi, mutta erilaiset sielun voi-
mat, ajatusrakennelmat, traumat ja demonisaatio vastustavat 
tulen leviämistä sielusi ja muun elämäsi alueille. Nouse siis us-
kossa ja voita pimeys! Vakuutu Pyhän Hengen tulessa upotta-
misen todellisuudesta: 
 

Pyhän Hengen tulessa upot-
taminen on sinun täydellinen 
toivosi. Silloin elämäsi voitta-
mattomat ongelmat ja esteet 
poistuvat ja saat rauhan Isän 
rakkauden yhteydessä. 
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• Pyhän Hengen tulessa upottaminen on Jeesuksen pelas-
tukseen sisältyvä Isän lupauksen täyttymys sinuakin 
kohtaan. 

 
• Pyhän Hengen tulessa upottamisen kautta sinä pääset 

elämään Jumalan valtakunnassa, jossa kaikki Jeesuksen 
lupaukset toteutuvat elämässäsi.  

 
• Pyhän Hengen tulessa upottamisen kautta sinä saat voi-

ton syntiä vastaan. Sinä saat Jumalan uskon vastaanot-
taa kaikkia Isän siunauksia elämäsi täyttymykseksi. 

 
• Isän rakkauden koko kirkkaus ja ihanuus tulee ilmesty-

mään sinun sydämeesi ja sinun kauttasi Pyhän Hengen 
tulen kautta. Sisäinen ihmisesi ja koko elämäsi tulee tyy-
dytetyksi Isän yhteydessä. 

 
• Pyhän Hengen tuli upottaa ajatuksesi, tunteesi, suunni-

telmasi, unelmasi, muistisi, tahtoelämäsi, auktoriteettisi 
ja alitajuntasi Jeesuksen tuntemiseen, tiedostamiseen 
Isän rakkaudessa. 

 
• Sinä tulet muuttumaan Jeesuksen Voidellun muotoon ja 

liittymään Isään yliluonnollisessa kirkkaudessa. Sinä tu-
let tekemään samoja tekoja kuin Jeesus Voideltuna. 
Hengessäsi oleva tuli saa tyydytyksen tässä palvelu-
työssä.  

 
• Jeesus johtaa sinut Isän yhteyteen, jossa sinä kohtaat 

todellisen Isäsi ja Luojasi. Kaikki elämäsi jano ja kaipaus 
tulee tyydytetyksi Hänen kirkkautensa yhteydessä – Py-
hän Hengen tulessa jo tässä maailmassa.  

 



17 
 

                       

Sinuakin kohtaan on voimassa Jeesuksen lupaus Pyhän Hengen 
tulessa upottamisesta. Jeesus puhdistaa ja varustaa sinua Isän 
lupauksen omistamiseen. Hän kutsuu sinua samaan prosessiin, 
jonka opetuslapset kävivät lävitse.  
 
Luuk. 24:49: Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvan-
nut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidät puetaan (enduo) 
voimalla korkeudesta." 
 
Kreikan kieli käyttää tässä sanaa ”enduo”, joka tarkoittaa 
”upota viittaan” tai ”tulla puetuksi vaatetuksella”. Kreikan kie-
len jatkuva preesens antaa tässä ja myös monissa muissa raa-
matun jakeissa uuden ja syvemmän näkökulman. Tämä huomi-
oiden yllä oleva jae voidaan tarkemmin kääntää seuraavasti:  
 
”Ja katso, minä olen valtuuttamassa teitä omistamaan Isän lupauksen. Nyt 
pysykää Jerusalemin kaupungissa, kunnes teidät puetaan jatkuvasti voi-
malla korkeudesta!" 
 
Jeesus on valmistanut sinullekin kaiken. Sinussa on Pyhän Hen-
gen tulessa upottamisen ”johdotus”. Jumala loi sinut elämään 
ja palvelemaan Pyhän Hengen tulessa. Tarvitaan vain orpouden 
trauman eli vanhan ihmisen puhdistaminen pois, jonka Pyhän 
Hengen tuli toteuttaa. Sinä astut sisäisen vapautumisen ja pa-
rantumisen prosessiin. Pyhän Hengen tuli totuttaa sinua läsnä-
oloonsa ja tekee sinut lopulta ”tulen kestäväksi” astiaksi. 
 
Pyhän Hengen tulessa sinä sisäisesti sulaudut Jeesukseen Kirk-
kauden Herrana. Jeesus luo sinussa uutta ja antaa sinulle ”nä-
kevät silmät, kuulevat korvat ja ymmärtäväisen sydämen”. Sinä 
tulet kykeneväksi elämään tarkassa Pyhän Hengen johdatuk-
sessa ja palvelemaan Pyhän Hengen tulessa. 
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Pyhän Hengen tuli on sinun kytkentäsi Jumalaan Isään ja Jee-
sukseen. Isän rakkauden tuli muuttaa sinut Jeesuksen kal-

taiseksi. Orpouden trauma pois-
tuu ja sinuun rakentuu Jumalan 
pojan / tyttären minuus. Us-
konnollinen suorittajaminuus 
poistuu ja sinussa nousee Jee-
sukseen sulautunut ja vapaa 
minuus, joka elää Pyhän Hen-
gen voitelussa. Pyhän Hengen 
tuli upottaa sinut peruuttamat-
tomalla ja äärimmäisen syvälli-

sellä tavalla Jeesukseen. Tämä on sisäisen ihmisesi täyttymys.  
 
Joh. 14:23: Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin 
hän pysyy minun suunnitelmassani, tarkoituksessani, opetuksessani, sa-
nassani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja 
teemme pysyvän asuinsijan hänen tykönsä. 
 
Rakkaussuhde, syväkiintymyssuhde, sulautuminen Jeesukseen, 
Jumalan pojan minuus on Isän suunnitelma meidän elämäs-
sämme. Tämä suunnitelma tarkoittaa kaiken pimeyden orjuu-
den ja pimeyden tekojen kukistamista elämässäsi. Henkesi vah-
vistuu, sielusi eheytyy ja ruumiisi uudistuu ja paranee kaikista 
sairauksista. Ole täysin vakuuttunut siitä, että Jeesus haluaa si-
nut terveeksi ja pitää sinut terveenä ja toimintakykyisenä Hä-
nen valtakuntansa työssä. 
 
1. Kor. 15:45: Niin on myös kirjoitettu: "Ensimmäisestä ihmisestä, Aada-
mista, tuli elävä sielu"; viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä henki.  
 
Pyhän Hengen ja tulen kautta syntyy ”viimeinen Aadam” eli ”lo-
pullinen ihminen”, joka on Jumalan yhteyteen otettu täysi-ikäi-
nen poika / tytär. Pyhän Hengen tulessa voideltujen ihmisten 
kautta Jumalan valtakunta ilmestyy maan päälle. Täyttymyksen 

Koska sinä rakastat Jeesusta 
sydämesi herkällä rakkau-
della, sinä antaudut etsi-
mään Häntä hinnasta välit-
tämättä – aina Pyhän Hen-
gen tulessa upottamiseen 
asti, vaikka se johtaakin 
luonnollisen ihmisesi kuolet-
tamiseen. 
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ajan herätyksessä syntyy seurakunta, jossa Jeesuksen pelastus-
työ ja sulautuminen Jeesukseen saavuttaa täyttymyksensä. Kai-
ken tämän vaikuttaa Pyhän Hengen tuli. 
 
Ef. 3:14-19: Sen tähden minä notkistan polveni Isän edessä, josta kaikki, 
millä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä, että hän kirkkautensa 
runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voi-
massa vahvistua hänen Henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta 
teidän sydämissänne, niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustu-
neina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja kor-
keus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaik-
kea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.  
 
Pyhän Hengen tulessa sinä tulet tuntemaan Jeesuksen rakkau-
den ja Hänen pelastuksensa. Sinä sulaudut Jeesukseen ja kaikki 

ongelmasi ratkeavat. Jeesuk-
sen olemus, voitelu, kirkkaus ja 
Hänen suunnitelmansa ilmes-
tyvät sinussa. Pyhän Hengen 
tuli vapauttaa sinut menneisyy-
destäsi ja kytkee sinut Jeesuk-
sen yhteyteen nyt hetkessä. 
Pyhän Hengen tuli ilmaisee si-

nulle Jumalan Isän äärimmäisen rakkauden myötätunnon ihmi-
siä kohtaan. Pyhän Hengen tulessa sinuun tulee Jumalan äärim-
mäinen torjunta pimeyttä vastaan. 
 
Isä on määrännyt Pyhän Hengen tulen sinun elämääsi Jeesuk-
sessa, jotta sinusta tulisi täysin ehyt ”lopullinen” ihminen. Isän 
rakkauden tuli sulattaa henkesi ja sielusi uudeksi sisäiseksi ih-
miseksi, joka on ehyesti Jumalan Isän yhteydessä. Syntiinlan-
keemuksen aiheuttama erottava väliseinä sielusi ja henkesi vä-
liltä poistuu. Pyhän Hengen tulessa sisäinen ihmisesi yhtyy ilolla 
Jumalan lakiin. Henkesi jano johtaa sinut yhä syvempään Py-
hässä Hengessä ja tulessa upottamiseen. 
 

Pyhän Hengen tulessa upot-
taminen johtaa sinut usko-
maan, vastaanottamaan ja 
toteuttamaan kaikkea, mitä 
Jeesus on ilmoittanut kirjoi-
tuksissa ja tulee ilmoitta-
maan sinulle. 



20 
 

                       

Pyhän Hengen tulessa upottamisen siunaus on laskeutumassa 
yllesi isän tahdosta. Sydämessäsi oleva jano on Jeesuksen sytyt-
tämä. Älä pelkää heittäytyä koko elämäsi muuttavaan ja uudis-
tavaan tulessa upottamiseen. Hylkää kaikki sielun muistikuvat 
epäonnistumisesta tai vaikeudesta. Nyt on uusi aika ja Jeesus 
ilmestyy uudella tavalla. Pyhän Hengen tulen uusi läsnäolo tu-
lee. Jeesus tulee omistamaan elämäsi ja sinä tulet omistamaan 
Jeesuksen kirkkaudessa, jota et osaa kuvitella nyt. 
 
Pyhän Hengen tulessa upottamisen kautta elämässäsi tulevat 
toteutumaan Jeesuksen lupaukset, joita olet pitänyt mahdotto-
mina tai sinulle kuulumattomina. Pyhän Hengen tulessa upot-
taminen on Isän lupaus ja sinä saat sen omistaa. Sen kautta si-
nulle avautuu elämä Jumalan valtakunnassa. 
 
Joh. 8:31-32: Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka olivat alkaneet us-
koa Häneen: "Jos te pysytte Minun suunnitelmassani, opetuksessani, sa-
nassani (logos), niin totisesti olette opetuslapsiani ja te tulette tuntemaan 
totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi." 
 
Pyhän Hengen ilmestystieto johtaa sinut näkemään asiat niin 
kuin ne ovat Jumalan valtakunnassa. Pyhä Henki johtaa sinut 

tuntemaan, kokemaan ja sulau-
tumaan Jeesukseen ajatuksis-
sasi, tunteissasi, unelmissasi, 
muistikuvissasi ja tahtoelämäs-
säsi. Sinä tulet tuntemaan Jee-
suksen sinussa ja itsesi Jeesuk-
sessa. Silloin sinä tulet tunte-

maan totuuden ja tämä totuus on tekevä sinut vapaaksi. Sinä 
saat tuntea ja toteuttaa elämäsi suunnitelman Jumalan Isän 
tahdossa. 
 
Pyhä Henki tulee Isän sydämestä ja ilmaisee joka hetki, mitä Isä 
sinusta ajattelee ja millä Hän tahtoo siunata sinua. Pyhä Henki 

Pyhän Hengen tuli on kaik-
kein intiimein, voimakkain, 
rikkain ja täydellisin yhteytesi 
Jeesukseen ja Isään. Mikään 
ei ole sen vertaista! 
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ilmaisee Jeesuksen täydellisen anteeksiantamuksen, Isän rak-
kauden ja ihmeellisen täyttymyksen suunnitelman elämääsi 
varten tässä ajassa ja tulevassa. Kun sinä tulet tuntemaan tä-
män Jumalan valtaherruuden elämässäsi, sinä tulet vapaaksi 
kaikista pimeyden valheista, demonisista orjuuksista, kirouk-
sista ja muusta sellaisesta. Sinä tulet vapaaksi liittymään ja su-
lautumaan Jeesukseen, niin kuin Isän tahto on. 
 
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 Jumalan valtakunnasta teille 
tulevat asiat hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa 
minun omastani ja julistaa teille – että te tarttuisitte niihin Jumalan us-
kossa ja julistaisitte ne toteutumaan näkyvässä maailmassa. Kaikki, mitä 
Isällä on, on minun; sen tähden minä sanoin, että hän ottaa minun omas-
tani ja julistaa teille. 
 
Jeesuksen yhteydessä opetuslapset vapautuivat tämän maail-
man ruhtinaan, sairauksien ja demonien vallasta. He vapautui-
vat palvelemaan Jeesuksen kanssa Pyhän Hengen tulessa ja voi-
massa. Jumalan valtakunta alkoi ilmestyä heidän kauttaan niin, 
että Jerusalemissa syntyi suurin herätys, joka levisi Pyhän Hen-
gen tulen voimassa kaikkiin kansoihin. 
 
Pyhän Hengen tuli on:  
 

• Jumalan yliluonnollista olemusta ja vaikutusta, jota mi-
kään luonnollinen tai pimeyden voima ei voi vastustaa.  

 
• Jumalan Isän rakkauden sytyttävää, puhdistavaa, kaiken 

kovuuden ja vastustuksen sulattavaa voimaa.  
 

• Jumalan täydellisesti uutta luovaa voimaa, joka ilmestyy 
Jeesukselle antautuvassa ihmisessä. 
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• Jumalan valtaherruutta, jossa pimeys ja häviää. Jumalan 
elämä ilmestyy ja siunaa pelastetut. 

 
• Jumalan täydellistä rakkautta ihmistä kohtaan ja täydel-

listä vihaa ja torjuntaa pimeyttä ja sen tekoja kohtaan. 
 

• Jeesuksen ja Isän kirkkautta nyt hetkessä, johon Jeesus 
valmistaa ja upottaa meitä. 

 
Pyhän Hengen tuli sytyttää sisimpäsi Jeesuksen tulella. Tulen 
kosketus uudestisynnyttää henkesi, puhdistaa, eheyttää ja uu-
distaa sielusi sekä parantaa ja uudistaa fyysisen ruumiisi ja koko 
elämäsi. Tulen päämääränä on muuttaa sinut Jeesuksen Voidel-

lun kaltaiseksi, sulauttaa ja liit-
tää Hänen kauttaan Jumalaan 
Isään, Hänen valtaherruu-
teensa ja suunnitelmaansa 
tässä maailmassa ja tulevassa. 
 
Pyhän Hengen tuli sydämessäsi 
on eri asia kuin sielullinen in-
nostuksesi tai polttava tarpeesi 
saada ratkaisuja. Pyhän Hengen 

tuli sydämessäsi on Jeesuksen kirkkauden yliluonnollisesti ja 
ikuisesti sytyttävä ja muuttava läsnäolo alkaen elämäsi ja mi-
nuutesi ytimestä, joka täyttää koko olemuksesi Jumalan kirk-
kaudella. 
 
Pyhän Hengen tulen kohtaaminen ja vastaanottaminen on Jee-
suksen läsnäoloon antautumista ja tottumista sekä pimeydestä, 
omasta egosta ja kontrollista luopumista. Se on suostumista 
herkkään vuorovaikutukseen ja rakkaussuhteeseen Jumalan 
kanssa.  
 

Pyhän Hengen tuli todistaa 
koko ajan, että olet Jumalan 
Kaikkivaltiaan rakastettu 
poika / tytär. Sinulla on ää-
rimmäisen intiimi ja herkkä 
rakkaussuhde Isän kanssa. 
Hänen voimansa on sinun 
kanssasi ja tekee sinusta 
voittajan. 
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Olet tekemisissä Jeesuksen muuttavan ja puhdistavan voiman 
kanssa. Pimeyden voimat joutuvat pakenemaan Jeesuksen 
tulta. Henkesi, sielusi ja ruumiisi kokevat yliluonnollista virvoi-
tusta, vahvistumista, kasvua ja uutta luomistyötä. Sinussa ta-
pahtuu peruuttamattomia ja pysyviä muutoksia, jotka tekevät 
sinusta pimeyden voittajan Jeesuksen kanssa. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 

 
3. Arvioi käsityksesi Pyhästä Hengestä uudel-
leen 
 
Pyhän Hengen tehtävänä on toteuttaa Jumalan tahto maan 
päällä. Pyhä Henki johtaa enkelien ja Jumalan palvelijoiden elä-
mää ja työtä maan päällä. Pyhä Henki erottaa, puhdistaa, ajaa 
ulos, kukistaa ja hävittää pimeyden voimat ja niiden vaikutukset 
maailmassa. Kaiken tämän Pyhä Henki tekee yhteistyössä voi-
deltujensa kanssa. 
 
Pyhä Henki tulee Isästä ja Jeesuksesta. Pyhä Henki tulee sinuun 
Jeesuksen läsnäolon kautta hengessäsi. Pyhä Henki kytkee sinut 

Jumalaan Isään ja Jeesukseen. 
Pyhä Henki on suora Jumalan 
kosketus sinussa. Tämän vuoksi 
sinun tulee kohdata ja käsitellä 
Pyhää Henkeä äärimmäisellä 
herkkyydellä ja kunnioituksella. 
Sinulla ei ole varaa pilkata tai 
kritisoida Häntä, koska asen-
teesi vaikuttaa heti sinun yh-
teyteesi Jumalan kanssa. Pyhä 
Henki ei voi johtaa sinua Isän 

tuntemiseen ja Jeesuksen pelastustyön toteutumiseen ellet 

Pyhä Henki tulee suoraan 
Jumalasta Isästä Jeesuksen 
kautta sinuun. Pyhän Hen-
gen kanssa et ole tekemi-
sissä minkään ”välimiehen” 
kanssa, vaan itse Jumalan 
Isän kanssa. Siksi sinulla tu-
lee olla täydellinen siunaus 
ja kunnioitus Pyhää Henkeä 
kohtaan. 
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kunnioita Häntä ja antaudu Hänen kosketukseensa rakkauden 
herkkyydessä ja nöyryydessä. 
 
Sinä et voi käsittää Pyhää Henkeä, mutta voit antautua Hänen 
kosketukseensa henkesi ja sielusi voiman kautta. Älä kritisoi Py-
hää Henkeä, vaan pyydä nöyrästi, että Hän opettaa sinua lisää. 
Älä vastusta Pyhää Henkeä, vaan antaudu Hänelle suuressa ja-
nossa ja rakkaudessa. Älä murehduta Pyhää Henkeä, vaan 
kuuntele, tallenna, tutki ja toteuta sitä, mitä Pyhä Henki sinulle 
näyttää. 
 
1. Tess. 5:17-23: Palvokaa ja etsikää Jumalan läsnäoloa lakkaamatta. Kiit-
täkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jee-
suksessa. Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksuko, 
mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on; karttakaa kaikenkal-
taista pahaa. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön / erottakoon teidät 
kokonansa (yhteyteensä Pyhässä Hengessä), ja (niin) säilyköön koko tei-
dän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme 
Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.  
 
Pyhä Henki vahvistaa sinun henkeäsi kohtaamaan lisää Jeesuk-
sen ja Isän todellisuutta. Olet tekemisissä maailmankaikkeuden 
suurimman auktoriteetin ja voiman kanssa, joka pystyy välittä-
mään sinulle kaiken Jeesuksen ja Isän todellisuuden – sen mu-
kaan kuinka sinulla on uskoa ja tulen kestävyyttä.  
 
Kun sinä etsit nöyryydessä ja kunnioituksessa Pyhää Henkeä ja 
Jeesusta, Pyhä Henki kohtaa sinua äärettömällä Isän rakkau-
della. Jos sinä nouset Pyhää Henkeä vastaan, sinä joudut pimey-
den voimien puristukseen, josta et pääse muuten kuin käänty-
mällä ja antautumalla Pyhälle Hengelle. Kun sinä antaudut, 
Pyhä Henki tulee kohtaamaan sinua yhä järisyttävämmällä auk-
toriteetilla ja tulella. Hän puhdistaa, vapauttaa ja uudistaa sinut 
Jumalan tahdon mukaiseen tilaan. 
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Pyhä Henki on sinun henkesi, sielusi, ruumiisi ja koko elämäsi 
turva ja puolustaja. Hänen kauttaan sinussa ilmestyy, vaikuttaa 
ja toteutuu Jeesuksen pelastustyö. Ilman Pyhää Henkeä olisit 
kokonaan Jumalan ulkopuolella pimeyden orjuudessa. Pyhän 
Hengen voitelussa sinä elät Jumalan valtakunnassa eli Isän kirk-
kauden yhteydessä ja siunauksissa. 
 
Pyhä Henki tulee keskuuteemme 
 

• Jeesuksen luo kutsuvana Isän rakkautena, 
• sieluja uudestisynnyttävänä, 
• Jumalan yhteyden synnyttävänä Isän rakkautena, 
• anteeksiantamuksen ja Isän rakkauden todistavana 

hyvyytenä ja läheisyytenä, 
• sairaita parantavana, demonisaatiosta vapauttavana 

Jeesuksen rakkautena ja tulena, 
• synnin tunnon aikaansaavana totuuden henkenä, 
• hengen hedelmän synnyttävänä puhdistavana tulena, 
• Pyhän Hengen lahjoja tuovana Jeesuksen läsnäolona, 
• särkyneen sydämen eheyttävänä Pyhän Hengen tulena, 
• demonit ulos ajavana Pyhän Hengen tulena, 
• hengen, sielun ja ruumiin vahvistavana Elämän 

Henkenä, 
• palveluvoitelun synnyttävänä yhteytenä Jeesuksen 

kanssa, 
• yliluonnollisia merkkejä ja voimatekoja tuovana 

Jumalan voimana ja 
• pimeyden ja valkeuden täydellisesti toisistaan 

erottavana puhdistavana tulena sekä 
• puhdistetut sielut kirkkauteen tempaavana pilvenä 

 
Tulevina vuosina Pyhän Hengen voima tulee ilmestymään kiih-
tyvällä vauhdilla. Pyhä Henki ei ole ”arka lintu” vaan Pyhä Henki 
on Jumalan tulen olemusta, joka erottaa pimeyden 
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valkeudesta. Olemme lähestymässä sellaista herätystä ja Pyhän 
Hengen ja tulen vuodatusta, jossa kaikki Pyhän Hengen vastus-
taminen tulee maksamaan paljon. Samanaikaisesti Pyhän Hen-
gen ja tulen voimaan antautuminen tulee johtamaan ennen nä-
kemättömiin siunauksiin ja voiteluihin.  
 
Jeesuksen palvelutyössä Pyhän Hengen ja tulen voima ilmeni 
niin radikaalina, että ihmiset häkeltyivät. Tavallinen kansa ih-
metteli, mutta kirjanoppineet alkoivat pilkata, että Jeesus ajaa 
ulos riivaajia Beelsebulin voimalla. Sinä tulet kohtaamaan tä-
män ongelman nopeammin kuin arvaatkaan – olet saattanut jo 
kohdatakin… 
 
Mark. 3:7-11: Mutta Jeesus vetäytyi opetuslapsineen järven rannalle, ja 
häntä seurasi suuri joukko kansaa Galileasta. Ja Juudeasta ja Jerusalemista 
ja Idumeasta ja Jordanin tuolta puolen ja Tyyron ja Siidonin ympäristöltä 
tuli paljon kansaa hänen tykönsä, kun he kuulivat, kuinka suuria tekoja hän 
teki. Ja hän sanoi opetuslapsillensa, että hänelle oli pidettävä venhe va-
ralla väentungoksen tähden, etteivät he ahdistaisi häntä; sillä hän paransi 
monta, jonka tähden kaikki, joilla oli vaivoja, tunkeutuivat hänen päälleen 
koskettaaksensa häntä. Ja kun saastaiset henget näkivät hänet, lankesivat 
he maahan hänen eteensä ja huusivat sanoen: "Sinä olet Jumalan Poika".  
 
Jeesuksen voitelu oli ihmisille häkellyttävää ja fariseuksille sie-
tämätöntä. Jopa Jeesuksen omaiset luulivat, että Jeesus oli jou-
tunut mielenhäiriöön. Hänen omaisensa olivat viemässä Jee-
susta ”suljetulle osastolle”.  
 
Sinä voit sanoa, ettei tällaista voi tapahtua tänä päivänä. Se joh-
tuu vain siitä, ettet tunne asioita riittävästi. Suomessakin on ta-
pauksia, joissa lapsia on otettu huostaan samalla kun terve ja 
vanhurskas perheenäiti on viety mielisairaalaan, koska hän pal-
voo Jeesusta, kuuntelee ylistysmusiikkia tai puhuu kielillä. Tä-
män maailman ruhtinas vihaa Pyhän Hengen tulta, koska se ei 
kestä sitä. Siksi juuri sinun tulee latautua Pyhän Hengen tulella. 
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Mark. 3:20-26: Ja hän tuli kotiin. Ja taas kokoontui kansaa, niin etteivät he 
päässeet syömäänkään. Kun hänen omaisensa sen kuulivat, menivät he 
ottamaan häntä huostaansa; sillä he sanoivat: "Hän on poissa suunnil-
taan". Ja kirjanoppineet, jotka olivat tulleet Jerusalemista, sanoivat: "Hä-
nessä on Beelsebul", ja: "Riivaajien päämiehen voimalla hän ajaa ulos rii-
vaajia". Niin hän kutsui heidät luoksensa ja sanoi heille vertauksilla: 
"Kuinka saatana voi ajaa ulos saatanan? Ja jos jokin valtakunta riitautuu 
itsensä kanssa, ei se valtakunta voi pysyä pystyssä. Ja jos jokin talo riitau-
tuu itsensä kanssa, ei se talo voi pysyä pystyssä. Ja jos paholainen nousee 
itseänsä vastaan ja riitautuu itsensä kanssa, ei hän voi pysyä, vaan hänen 
loppunsa on tullut.  
 
Jos pehmeä Isän rakkauden voitelu nostaa antikristuksen hen-
gen monissa uskovissa vastustamaan Pyhää Henkeä, niin mitä 
tapahtuu, kun todella läpimurtava Pyhän Hengen tulen voima 
alkaa laskeutua? Emme voi neuvotella Jumalan kanssa, mutta 
voimme antautua Hänen kirkkautensa ilmestymiselle. Olemme 
tulossa aikaan, jossa on vain kaksi vaihtoehtoa: ottaa vastaan ja 
antautua Pyhän Hengen tulen kosketukseen tai joutua lisäänty-
vän pimeyden valtaan. 
 
Mark. 3:28-31: Totisesti minä sanon teille: kaikki synnit annetaan ihmisten 
lapsille anteeksi, pilkkaamisetkin, kuinka paljon pilkannevatkin; mutta 
joka pilkkaa Pyhää Henkeä, se ei saa ikinä anteeksi, vaan on vikapää ian-
kaikkiseen syntiin."  Sillä he sanoivat: "Hänessä on saastainen henki".  
 
Jos ihminen pitää Pyhää Henkeä saastaisena henkenä, hän te-
kee sen voimakkaan demonisaation vallassa. Ellei hän käänny ja 
muuta asennettaan Pyhää Henkeä kohtaan hän menettää mah-
dollisuuden päästä Jeesuksen yhteyteen. 
 
Jos uskova omaksuu kriittisen asenteen Pyhää Henkeä kohtaan, 
hänen uskonelämänsä alkaa näivettyä. Elämään alkaa tulla de-
monisia tuhovoimia ja pyöritystä, josta voi vapautua vain an-
tautumalla Pyhän Hengen tulen kosketukseen. Tiedän Suomes-
sakin monia uskovia, jotka ovat sairastuneet vakavasti, halvaan-
tuneet, joutuneet onnettomuuksiin ja jopa joutuneet 
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äkkikuolemaan, koska ovat nousseet Jumalan voideltuja tai Py-
hää Henkeä vastaan. Jumala ei ole heitä tuhonnut, mutta he 
ovat antautuneet pimeyden voimille, jotka maksattavat oman 
tuhoavan palkkansa. 
 
Pyhän Hengen tuli on ainoa ratkaisu uskovien sielujen syväker-
roksissa vaikuttavan demonisen pimeyden, noituuden, mam-

monan, orpouden, orjuuden, 
valheen, petoksen, uskonnollis-
ten eksytysten ja muun pimey-
den murtamiseen.  
 
Nykyajan kristillisyyden suurin 
yksittäinen ongelma on jär-
keisoppineisuus, jossa tiedolla 
yritetään korvata Pyhän Hen-
gen kokemuksellinen ja yliluon-
nollinen todellisuus. Liian mo-

net uskovat luulevat tietävänsä jo 
kaiken Jeesuksesta, Pyhästä Hengestä ja Jumalan valtakun-
nasta, koska heihin on kylvetty uskonnollinen oikeaoppisuus ja 
Pyhän Hengen kritisointi.  
 
Liian monen uskovan tietoisuus ja hengellinen ymmärrys rajoit-
tuvat vain uskoon tulemiseen, kielillä puhumiseen, kielten selit-
tämiseen ja jonkinlaiseen profetointiin. Samanaikaisesti demo-
nit ja sairaudet jäytävät heitä ja heidän perhekuntiaan. Heidän 
ainoana ratkaisuna on jatkuvan ja voimattoman rukouskoneis-
ton pyörittäminen ja lisääntyvät pettymykset – koska Pyhän 
Hengen tulta ei ole.  
 
Matt. 6:23: Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos 
siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys!  
 

Pyhän Hengen tuli on Isän 
rakkauden tuli, joka pelas-
taa uskovat uskonnollisesta 
petoksesta, kompromis-
siajattelusta, voimattomuu-
desta, pimeyden orjuuksista 
ja riistosta. Pyhän Hengen 
tuli tuo Isän rakkauden yltä-
kylläisyyden, hyvyyden ja 
kirkkauden sinun elämäsi 
kaikille alueille. 
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Nyt tulee tapahtumaan muutos. Täyttymyksen ajan seurakun-
nassa Pyhä Henki tulee ilmestymään niin suvereenilla tavalla, 
että se pakottaa sydämet ehdottomaan valintaan. Sinä joko an-
taudut Pyhän Hengen ja tulen kosketukseen, tai pimeys valtaa 
sinua ja lamppusi sammuu. Apostolinen ilmestys tulee kaikkien 
uskovien omaisuudeksi ja Pyhän Hengen ja tulen voima alkaa 
virrata kansojen keskuudessa. 
 
Ap.t. 17:30-31: Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta 
nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä pa-
rannus. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin 
vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja 
hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista."  
 
Paavalin julistus on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan. Olemme 
lähestymässä Pyhän Hengen aikakauden täyttymystä. Kompro-
missielämän aika tulee loppumaan. Jeesus on vuodattava maa-
ilmaan Pyhän Hengen ja tulen, joka valmistaa seurakunnan 
tempaukseen. Jeesus kutsuu nyt ”teillä ja aitovierillä” olevaa 
”joutilasta” joukkoa Hänen viinitarhaansa töihin. 
 
Luuk. 14:15-24: Tämän kuullessaan eräs pöytäkumppaneista sanoi hä-
nelle: "Autuas se, joka saa olla aterialla Jumalan valtakunnassa!" Niin hän 
sanoi hänelle: "Eräs mies laittoi suuret illalliset ja kutsui monta. Ja illallis-
ajan tullessa hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille: 'Tulkaa, sillä 
kaikki on jo valmiina'. Mutta he rupesivat kaikki järjestään estelemään. 
Ensimmäinen sanoi hänelle: 'Minä ostin pellon, ja minun täytyy lähteä sitä 
katsomaan; pyydän sinua, pidä minut estettynä'. Toinen sanoi: 'Minä ostin 
viisi paria härkiä ja menen niitä koettelemaan; pyydän sinua, pidä minut 
estettynä'. Vielä toinen sanoi: 'Minä otin vaimon, ja sen tähden en voi tul-
la'. 
 
Täyttymyksen ajan herätystä edeltää voimakas Pyhän Hengen 
kutsu. Jeesus kutsuu kaikkia ihmisiä hääjuhlaansa. Mutta sa-
manaikaisesti tämän maailman meno, tavoitteet ja suunnitel-
mat sitovat ihmisiä eivätkä he vastaa Jeesuksen kutsuun. Esteet 
ovat inhimillisesti hyväksyttäviä selityksiä, mutta ne eivät 
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kelpaa Jumalalle. Jumala ei loputtomiin katsele ihmisiä, jotka 
torjuvat tai ynseästi vastaavat Jeesuksen kutsuun. Hän alkaa 
kutsua sellaisia, jotka ovat todella janoisia, avoimia, nöyriä ja 
haluavat muuttua. Suuri muutos on tapahtumassa hengelli-
sessä maailmassa. 
 
Luuk. 14: Ja palvelija tuli takaisin ja ilmoitti herralleen tämän. Silloin isäntä 
vihastui ja sanoi palvelijalleen: 'Mene kiiruusti kaupungin kaduille ja kujille 
ja tuo köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat tänne sisälle'.  
 
Mitä tapahtuu, kun Jumala vihastuu niihin, jotka torjuvat Hänen 
rakkautensa kutsun? Hengellisessä maailmassa tulee tapahtu-
maan erikoinen muutos. Jumalan kutsu kohtaa ”köyhiä, raaja-
rikkoja, sokeita, ja rampoja”. Yltäkylläiset ja ylpeät saavat läh-
teä tyhjinä pois. Jumala haluaa, että Karitsan hääjuhlassa tulee 
koko sali täyteen.  
 
Luuk. 14:23-24: Niin Herra sanoi palvelijalle: 'Mene teille ja aitovierille ja 
pakota heitä tulemaan sisälle, että minun taloni täyttyisi; sillä minä sanon 
teille, ettei yksikään niistä miehistä, jotka olivat kutsutut, ole maistava mi-
nun juhla-ateriaani'."  
 
Jeesus tulee kutsumaan ihmisiä valtakuntaansa suurella Pyhän 
Hengen ja tulen voimalla. Hän tekee kutsun niin voimakkaaksi, 
että se varmasti tehoaa ihmisiin. Kutsussa on lopullinen muoto 
ja voima. Kukaan kutsun saanut ei voi sanoa, ettei minua kut-
suttu. Mutta ei yksikään, joka torjuu tämän kutsun, tule pääse-
mään tempaukseen.  
 
Hääjuhlasta pois jääminen ei vielä merkitse sielun kadotukseen 
joutumista, vaan antikristuksen aikaan jäämistä. Siinäkin ajassa 
jatkuu Pyhän Hengen työ ja siitä voi pelastua. Mutta se on Ju-
malan salliman tuomion aikaa tottelemattomuudelle, josta jo-
kainen silloin uuteen Pyhän Hengen kutsuun vastaava voi vielä 
pelastua – ehkä kuoleman uhkan edessä. 
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Suurilla illallisilla on paljon tilaa. Vielä viimeisillä hetkillä ennen 
juhlan alkamista Jeesus lähettää palvelijansa erityisessä Pyhän 
Hengen ja tulen voimassa kutsumaan lisää ihmisiä. Tulee vielä 
nyt tuntematon ”pakottava” voitelu, joka täyttää illallishuo-
neen. Millainen on sellainen Pyhän Hengen ja tulen voima, joka 
”pakottaa” antautumaan, puhdistautumaan ja täyttymään kirk-
kaudella lyhyessä ajassa? 
 
Luuk. 13:34-35: Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität 
ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut 
koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te 
ette ole tahtoneet. Katso, 'teidän huoneenne (oikos = asuminen, asunto, 
asumus) on jäävä hyljätyksi'. Mutta minä sanon teille: te ette näe minua, 
ennen kuin se aika tulee, jolloin te sanotte: 'Siunattu olkoon hän, joka tu-
lee Herran nimeen'." 
 
Jeesus ei tarkoita tässä Jerusalemin temppeliä, koska siitä käy-
tetään kirjoituksissa kreikan kielen sanaa ”hieron”. Kreikan kie-
lessä Jumalan asumuksesta ihmisessä käytetään sanaa ”naos”, 
jolla on sama merkitys kuin sanalla ”oikos”. Jumala on tarkoit-
tanut täyttää ihmiset läsnäolollaan. Pyhää Henkeä vastustavat 
ihmiset jäävät ”hylätyiksi”, koska ilman Pyhää Henkeä ihmisellä 
ei ole yhteyttä Isään eikä Hänen kirkkauteensa.  
 
”Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen” tarkoittaa, 
että meidän tulee erityisellä tavalla siunata Pyhää Henkeä ja 
kutsua Hänet tervetulleeksi elämäämme. Jeesus tuli Isän ni-
messä ja Isän tahdosta maailmaan. Isä lähettää Pyhän Hengen 
maailmaan Jeesuksen nimessä, eli Jeesuksen pelastustyön pe-
rusteella. Olkoon sinun julistuksesi: ”Siunattu olkoon Pyhä 
Henki, joka tulee minuunkin Jeesuksen nimessä!” 
 
Joh. 14:23-26: Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, 
niin hän pitää minun suunnitelmani / aivoitukseni / sanani, ja minun Isäni 
rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja teemme hänen luokseen 
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pysyvän asunnon. Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun suunnitelmaani; 
ja se suunnitelma, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka on minut 
lähettänyt. Tämän minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne. 
Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, 
hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen 
teille sanonut.  
 
Suhteesi Pyhään Henkeen ratkaisee elämäsi kohtalon. Se rat-
kaisee sen, kuinka paljon Jeesus voi sinulle ilmestyä ja vaikuttaa 
sinun kanssasi tässä maailmassa. Jos haluat että Pyhän Hengen 
tuli täyttää asumuksesi Jeesuksen kirkkaudella, sinun tulee irti-
sanoutua ja hyljätä Jumalan kirkkautta vastustavat esteet: 
 

• sielussa vaikuttava demonisaatio ja traumaattisuus, 
• noituus, sukukiroukset, epäjumalanpalvelus, 
• Pyhää Henkeä vastustavat opit ja asenteet, 
• Pyhää Henkeä vastustavat yhteydet, 
• uskonnollisuudesta, järkeisopista ja sielun kontrollista 

luopuminen ja 
• Pyhää Henkeä vastustavat opit ja uskonnot. 

 
Pyhän Hengen ja tulen vuodatuksen kautta sinulle ilmestyy to-
dellinen ja ihmeellinen Jeesus, Isä Jumala ja Jumalan valtaher-
ruuden kirkkaus sekä uusi elämäsi Jeesukseen sulautuneena. 
Nyt olet vasta raapaissut pintaa! Tule ulos uskonnollisesta / jär-
keisopillisesta / traumaattisesta kuplastasi Pyhän Hengen tu-
leen. Silloin Jumalan rakkaus, Pyhän Hengen ilmestystieto ja Ju-
malan usko valtaavat sinut. Kaikki Jeesuksen lupaukset muuttu-
vat sinulle tosielämäksi Jeesukseen sulautuneena. 
 
Matt. 4:17: Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan: "Tehkää 
parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle".  
 
Mark. 1:15: … ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut 
lähelle; kääntykää ja ajatelkaa toisin ja uskokaa evankeliumi".  
 



33 
 

                       

Me olemme samankaltaisen dramaattisen aikakauden muutok-
sen edessä kuin Israelin kansa Jeesuksen Voidellun ilmestyessä. 
Suuri muutos lähestyy meitä. Sen vastaanottamiseksi sinä tar-
vitset ymmärtää nämä neljä asiaa: 
 

• Aika on täyttynyt: Evankeliumi on kohta julistettu kai-
kille kansoille ja profeetalliset aikalaskelmat täyttyvät 
lähivuosina. 
 

• Pyhän Hengen ja tulen vuodatus on tullut lähelle: Pyhän 
Hengen vuodatus kaikkialla on tänä päivänä laajempaa, 
syvempää ja voimakkaampaa kuin koskaan aikaisem-
min. 

 
• On käännyttävä ja annettava Pyhän Hengen johtaa 

ajattelemaan toisin: Jumalan aikataulu kiihtyy, ilmestys 
lisääntyy, pimeys ja valkeus erottautuvat toisistaan, vii-
vyttely tulee yhä kalliimmaksi. 

 
• Jeesus on valmistanut tien kirkkauteen: Pyhän Hengen 

tuli valtaa ihmisiä, puhdistaa ja muuttaa heitä. Kutsu on 
maailmanlaajuinen. Jeesus odottaa jokaisen antautu-
mista ja liittymistä Häneen. 

 
Pyhän Hengen tulen ilmestyminen kiihtyy. Jeesus tulee ilmesty-
mään kirkkaudessaan ja johtamaan tämän aikakautemme Ju-
malan Isän tarkoittamaan täyttymykseen. Sydämeltään nöyrät 
ja antautuneet uskovat ottavat vastaan Jeesuksen kutsun tulla 
Hänen opetuslapsikseen. Tässä joukossa on paljon ”rampoja ja 
raajarikkoja”, jotka etsivät tosissaan ja ehdoitta Jeesuksen kirk-
kautta parantuakseen vaivoistaan. 
 
Jumala katsoo ihmisiä Jeesuksen pelastustyön ja Pyhän Hengen 
uudistavan voiman kautta. Hän kohtaa kaikkia pelastettuja 
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heidän sydämensä janon, rakkauden ja uskonsa kautta. Ihmis-
ten ulkonainen asema, varallisuus, vaikutusvalta, julkisuus, pä-
tevyys, kilpailukyky, ikä tai luonnolliset kyvyt eivät tee ihmistä 
kelvollisemmaksi kuin jokin toinen. Monet ensimmäiset tulevat 
viimeisiksi ja monet viimeiset tulevat ensimmäisiksi. 

 
Nöyrien opetuslasten joukko antautuu sisäisen parantumisen ja 
vapautumisen prosessiin tullakseen Jeesuksen kaltaisiksi. He 
hylkäävät tyhjän uskonnollisen koneiston ja liittyvät Jeesuksen 
suunnitelmaan. Pyhä Henki kasvattaa, vahvistaa ja voitelee hei-
dät apostolisella tulella ja voimalla uuteen palvelutehtävään. 
He muodostavat apostolisia tiimejä, jotka tulevat palvelemaan 
Pyhän Hengen ja tulen voimassa. 

 
Joh. 10:37-38: Jos minä en tee Isäni tekoja, älkää uskoko minua. Mutta 
jos minä niitä teen, niin, vaikka ette uskoisikaan minua, uskokaa minun 
tekojani, että tulisitte tuntemaan / kokemaan intiimillä tavalla ja uskoi-
sitte ehdottoman varmasti Isän olevan minussa ja minun olevan Isässä." 
 
Jeesus ei velvoittanut ihmisiä uskomaan Häneen, ellei Hän te-
kisi Isän tekoja. Pyhä Henki, joka oli Hänessä, teki Isän teot. Ih-
misten oli Jeesuksen tekojen tähden myönnettävä, että Jumala 
Isä oli Hänessä. Jeesus tulee toimimaan samalla tavalla täytty-
myksen ajan herätyksessä. Hän antaa sellaisen voitelun, sellai-
sia ihmeitä ja voimatekoja, että ihmisten on tunnustettava, että 
Jeesus on palvelijoittensa kanssa. Kaikki vastaväitteet tulevat 
mitätöidyiksi. Joka ei usko näitä tapahtumia, hän joutuu jää-
mään pimeyteen.  

 
Tulessa puhdistettu ja tulella voideltu etujoukko tulee julista-
maan Jeesuksen suurta ilosanomaa kaikkien kansojen ja etnis-
ten ryhmien keskuudessa. Pyhän Hengen vaikutus leviää ihmis-
ten ja yhteisöjen keskuudessa. Syntyy voimakkaita herätyksen 
tulen vuodatuksia kaikkialla maailmassa.  
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Pyhän Hengen tuli osoittaa Jeesuksen ja apostolien auktoritee-
tin pimeyden voimia, demoneja ja sairauksia vastaan. Tapahtuu 
nopeita ja syviä parantumisia, vapautumisia ja Pyhän Hengen 
tuleen antautumisia. Pyhän Hengen tuli ilmestyy kollektiivisena 
voiteluna, jonka kautta Jeesuksen yliluonnollinen vaikutus tulee 
räjähtävällä voimalla ihmisten ja luomakunnan elämään. 

 
Vielä ennen kaiken täyttymistä tulee ennen näkemätön Pyhän 
Hengen ja tulen voitelu, joka ”pakottaa ihmisiä suurille illalli-

sille”. Tämä voitelu on enem-
män kuin ”normaalin” synnin-
tunnon synnyttävä voima. Tu-
lee tapahtumaan vastustamat-
tomia Pyhän Hengen ja tulen 
kosketuksia. 
 
Kirjoitukset todistavat Pyhän 
Hengen suuresta voimasta, 
mutta monille uskoville se on 
tähän asti ollut ikään kuin sa-
tua. He ovat pysytelleet oman 
sielunsa voimien kontrollissa, 

järkeisuskossa ja luonnollisessa ajattelussa. Nyt on aika kääntyä 
ja ajatella toisin.  
 
Täyttymyksen ajan herätys vaikuttaa jo meissä. Jeesus on sine-
töinyt kyyhkysjoukkoon jo paljon ihmisiä. Sinetin alla on tapah-
tumassa salattua työtä. Kohta Hän murtaa sinetit ja vapauttaa 
uuden voitelunsa ja suunnitelmansa pelastetuissa. Olet kut-
suttu ihmeelliseen Jumalan suunnitelmaan. Olet toteuttamassa 
aikakauden suurinta suunnitelmaa. Olet vastaanottamassa elä-
mäsi suurinta siunausta ja kirkkautta. Pyhän Hengen tuli odot-
taa sinua, alkaa levitä ja tulee riistäytymään ihmisten käsistä. 
Jeesus alkaa ilmestyä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. 

Mitä minä vielä sanoisin 
Jeesuksesta, apostoleista, 
herätyksiä sytyttäneistä ja 
johtaneista Jumalan py-
histä, jotka kuolettivat van-
han ihmisensä, täyttyivät 
Pyhällä Hengellä ja tulella, 
kutsuivat pelastukseen mo-
nia, paransivat sairaita, si-
toivat särjettyjä sydämiä, 
herättivät kuolleita ja sytyt-
tivät Pyhän Hengen tulta... 
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SISÄLLYSLUETTELO 
 

4. Apostolinen voitelu syttyy tulesta ja sytyttää 
tulta 
 
Koko Jeesuksen palvelutyö tähtäsi Pyhän Hengen ja tulen vuo-
dattamiseen ihmisten sisimpään. Vain sen kautta ihmisten sy-
dänten syvin pimeys palaa pois ja Jumalan valtaherruus ilmes-
tyy maan päälle. Tämän tavoitteen Hän asetti myös apostoleil-
leen. Tämä tavoite on sinullakin Hänen palvelijanaan.  
 
Luuk. 12:49: Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä 
tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt!  
 
Jeesus kutsui 12 opetuslasta, jotka odottivat Messiasta ilmesty-
mään sytyttääkseen heissä sen Jumalan tulen, joka oli Hänessä. 
Opetuslasten kasvattamisessa Jeesus näytti ja opetti, miten Py-
hän Hengen tuli voi laskeutua ihmisten elämään. Ensin opetus-
lapset saivat nähdä Jeesuksen esimerkin, palvelutyötä ja vas-
taanottaa opetusta. Sitten uudestisyntymisen jälkeen Jeesus al-
koi opettaa Pyhän Hengen hallintavallasta ihmisessä. Pyhän 
Hengen tuli tarttui lisääntyvästi opetuslapsiin ja sai läpimurron 
helluntaina. 
 
Ap.t. 2:1-4: Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhteisessä rak-
kauden innossa 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 tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat 
puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.  
 
Pyhän Hengen tulessa upottaminen oli opetuslapsille Isän lu-
pauksen täyttyminen, koska vain sen kautta he pystyisivät sii-
hen tehtävään, johon Jeesus oli heitä kasvattanut noin 3,5 
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vuotta. Pyhän Hengen valmistavaa työtä oli tapahtunut opetus-
lasten uudestisyntymisestä alkaen. Opetuslapset kävivät sisäi-
sen parantumisen prosessin ja tulivat kykeneviksi rakkauden 
yhteyteen, jossa he voivat yhdessä tavoitella Pyhän Hengen tu-
len lankeamista suurimmassa voimassaan. Tulessa upottami-
sessa Jeesus sulautti opetuslasten sisäisen ihmisen läsnäolonsa 
tietoisuuteen ja voimaan. Tässä voimassa he tulivat valtaamaan 
maailman Jumalan valtakunnan suurelle ilosanomalle.  
  
Ap.t. 2:37-40: Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sa-
noivat Pietarille ja muille apostoleille: "Miehet, veljet, mitä meidän pitää 
tekemän?" Niin Pietari sanoi heille: "Kääntykää, ajatelkaa toisin (meta-
noia) ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syn-
tienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille 
ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana 
ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu." Ja monilla muillakin 
sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehotti heitä sanoen: "Antakaa pelas-
taa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta".  
 
Pietari julistaa tässä sinullekin oikeuden samaan Pyhän Hengen 
lahjaan, jonka apostolit olivat vastaanottaneet Jerusalemissa. 
Pyhän Hengen tuli oli laskeutunut itse kunkin ylle ja siirtänyt 
heidät Jeesuksen yliluonnolliseen todellisuuteen. He tulivat Py-
hän Hengen tulessa upotetuiksi ja vastaanottivat sisimpäänsä 
sellaisen Isän rakkauden, Pyhän Hengen ilmestystiedon ja Ju-
malan uskon, joka teki heidät kykeneviksi jatkamaan Jeesuksen 
palvelutyötä. 
 
Joh. 7:37-38: Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja 
huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa (jatkuvasti), niin tulkoon minun tyköni (jat-
kuvasti) ja juokoon. Joka uskoo minuun (jatkuvasti) niin kuin kirjoitukset 
sanovat, hänen sisimmästään on voimakkaasti ryöppyävä elävän veden 
virrat."  
 
Pyhän Hengen tulessa upottamisen lupaus on annettu sinulle-
kin. Sinulla on oikeus jatkuvasti janota ja tulla jatkuvasti esteit-
tesi kanssa Jeesuksen luokse. Hän puhdistaa sinut ja poistaa 
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esteesi. Sinä saat vastaanottaa Isän koko lupauksen, eli Pyhän 
Hengen tulessa upottamisen. Tämä tulee muuttamaan sinun 
elämäsi niin kuin se muutti Jeesuksen ensimmäisten opetuslas-
ten elämän! 
 
Pyhän Hengen tulessa upottamisessa Jeesus sulautti opetuslap-
set yliluonnolliseen todellisuuteensa. Jeesuksen voimaan ja 
auktoriteettiin kytkeytyminen poisti kaikki esteet evankeliumin 
julistamiselta. Pyhän Hengen vaikutuksessa opetuslapset siir-
tyivät luonnollisesta ulottuvuudesta yliluonnolliseen. He puhui-
vat vierailla kielillä, joita eivät olleet koskaan opiskelleet. Kuuli-
jat kuulivat kukin apostolien puhuvan heidän omaa kieltään. Py-
hän Hengen voima vaikutti yliluonnollisen kommunikaation ih-
misten välillä. Jumala osoitti tämän kautta, että Hän tulee avaa-
maan portit ja poistamaan esteet suuren ilosanoman voittoku-
lulta kansojen keskuudessa. 
 
Pyhän Hengen tulessa upottaminen vapautti parantumiset, ih-
meet ja voimateot apostolien elämässä. Ensimmäinen yliluon-
nollinen parantuminen mikä mainitaan apostolien teoissa, ta-
pahtui kun Pietari ja Johannes Pyhän Hengen ja tulen voimassa 
nostivat jaloilleen ramman Kauniin portin pielessä. Aikaisem-
min vain Jeesus Voideltuna pystyi tekemään näitä tekoja, mutta 
nyt Jeesus oli voidellut apostolien joukon, jolla oli Jeesuksen 
voitelu ja sama tehtävä julistaa ja tuoda ilmi Jumalan valtakun-
taa. 
 
Ap.t. 3:12-16: Sen nähdessään Pietari rupesi puhumaan kansalle ja sanoi: 
"Israelin miehet, mitä te tätä ihmettelette, tai mitä te meitä noin katse-
lette, ikään kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme 
saaneet hänet kävelemään. Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala, mei-
dän isiemme Jumala, on kirkastanut Poikansa Jeesuksen, jonka te annoitte 
alttiiksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, kun tämä oli päättänyt hänet pääs-
tää. Te kielsitte Pyhän ja Vanhurskaan ja anoitte, että teille annettaisiin 
murhamies, mutta elämän ruhtinaan te tapoitte; hänet Jumala on herät-
tänyt kuolleista, ja me olemme sen todistajat. Ja (Jumalan) uskon kautta 
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hänen nimeensä on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te 
näette ja tunnette, ja (Jumalan) usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle 
antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne.  
 
Ramman miehen parantaminen Jerusalemin temppelialueella 
oli uskonnollisia linnoituksia ja järkeisoppeja järisyttävä tapah-
tuma. Aikaisemmin fariseusten murheena oli vain yksi mies, 
Jeesus Voideltu. Nyt yhtäkkiä nousi esiin kaksitoista miestä, 
jotka kantoivat samaa voitelua ja tehtävää kuin Jeesus. Jeesus 
nosti esiin lisää opetuslapsia ja kasvatti heistä apostoleja. Juma-
lan valtakunta oli murtautumassa vastustamattomalla tavalla 
lävitse Jerusalemissa.  
 
Alkuseurakunta tiesi, että vain Jeesuksen voiteluun sulautumi-
nen Pyhän Hengen tulessa tekisi mahdolliseksi Jumalan valta-
herruuden julistamisen niin, että ihmeet ja merkit seuraavat. 
Vain yliluonnolliset voimateot pystyvät murtamaan uskonnolli-
sen ja järkeisopillisen vastustuksen. Me olemme samanlaisessa 
tilanteessa nyt. Täyttymyksen ajan herätys alkaa ja toteutuu 
kun Jeesus löytää sellaisia miehiä ja naisia, jotka suostuvat Py-
hän Hengen tulessa puhdistettavaksi ja varustettavaksi.  
 
Ap.t. 4:29-31: Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi 
kaikella rohkeudella puhua sinun suunnitelmaasi / ilmoitustasi / sanaasi 
(logos); sinun ojentaessa kätesi sairaitten parantumiseksi ja tunnusteko-
jen sekä ihmeitten tapahtumiseksi sinun pyhän Poikasi Jeesuksen nimen 
kautta." Ja kun he olivat palvoneet Jumalaa ja etsineet Hänen läsnäoloaan 
(proseukomai), vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki 
Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti.  
 
Uskonnollinen demonisaatio on saattanut rampauttaa sinutkin. 
Sinäkin saatat maata rampana portin pielessä. Ihmiset kulkevat 
ympärilläsi ja menevät ”Kauniista portista” sisälle kirkkoraken-
nuksiin palvomaan Jumalaa. Mutta mitään ei tapahdu sinulle 
eikä muille sairaille, rammoille, heikoille tai riivatuille. Minulla 
on sinulle hyviä uutisia! Pyhän Hengen tulessa upottaminen 
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muuttaa tämän painajaisesi ja tappioelämäsi voitokkaaksi Jee-
suksen kirkkauden ilmestymiseksi. 
 
Hes. 2:1-3: Ja hän sanoi minulle: "Ihmislapsi, nouse jaloillesi, niin minä pu-
huttelen sinua." Niin minuun tuli henki, kun hän puhui minulle, ja se nosti 
minut jaloilleni, ja minä kuulin hänen puhuvan minulle. Ja hän sanoi mi-
nulle: "Ihmislapsi, minä lähetän sinut israelilaisten tykö, kapinallisten pa-
kanain tykö, jotka ovat kapinoineet minua vastaan; he ja heidän isänsä 
ovat luopuneet minusta, hamaan tähän päivään asti… 
 
Jeesus kutsuu sinua nousemaan jaloillesi ”Kauniin portin” pie-
lessä makaamasta. Hän haluaa kohdata sinua Pyhän Hengen tu-
lessa. Hän haluaa nostaa ja sytyttää sinut tulellaan. Hän haluaa 
varustaa sinut ja lähettää sinut sytyttämään Jeesuksen tulta ih-
misten sydämiin.  
 
Sinun uskon elämäsi tavoite on saavuttaa sama voitelu kuin Jee-
suksella oli. Voit aloittaa myös matalammasta tavoitteesta, 
jonka näet Pietarissa. Pietari kävi vanhan Pietarin kuolettami-
sen prosessin, jonka läpi sinäkin tulet käymään. Jeesus osoitti 
uskollisuutensa ja uudisti hänen uskonsa, vaikka hän oli jo luo-
pumassa apostolin kutsusta oman epäonnistumisensa takia. 
Koska tämä oli mahdollista Pietarille, se on mahdollista myös 
sinulle, kun sinä janoat jatkuvasti ja tulet jatkuvasti Jeesuksen 
luokse. 
 
Ap.t. 5:14-15: 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 yllään lepäävä 
säteilevä hehku (episkiazo) sattuisi johonkuhun heistä.  
 
Jos olet antautunut Jeesuksen opetuslapseksi, Hänen päämää-
ränsä sinua kohtaan on Pyhässä Hengessä ja tulessa upottami-
nen. Muuten Hän ei voi täyttää lupaustaan sinussa. Ilman Pyhän 
Hengen tulessa upottamista sinä jäät vajaaksi voitelussasi ja us-
kossasi. Sielunvihollinen tulee kiusaamaan sinua ja puhumaan 
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epäilyksiä Jeesuksen todellisuutta vastaan. Pyhän Hengen tu-
lessa upottaminen on Isän kirkkauden varustus kaikkia pimey-
den juonia vastaan tässä maailmassa.  
 
Diakoni Filippus julisti Samarian kaupungissa Jeesusta. Monet 
ottivat kasteen, monet vapautuivat riivaajista ja monet paran-
tuivat. Suuri ilo tuli kaupunkiin (Ap.t. 8:5-8). Mutta ongelmana 
oli se, etteivät ihmiset täyttyneet Pyhällä Hengellä. Kaupungissa 
vaikutti noita Simon, joka oli noituuksillaan vanginnut ihmisten 
sielut. Silloin apostolit Jerusalemissa lähettivät Pietarin ja Jo-
hanneksen selvittämään asiaa. Kun apostolit laskivat kätensä 
Jeesuksen nimessä ihmisten päälle, heissä oleva noituuden si-
dos murtui. Alueella vaikuttanut noita Simon paljastui ja kansa 
vapautui noituudesta vastaanottamaan Pyhän Hengen voimaa. 
 
Ap.t. 8:14-17: Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, 
että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän ty-
könsä Pietarin ja Johanneksen. Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän 
edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen; sillä hän ei ollut vielä tullut yh-
teenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen ni-
meen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hen-
gen. 
 
Jeesus oli vakuuttanut apostoleille, että Pyhän Hengen tulessa 
upottaminen on Jumalan Isän määräys heille ja kaikille, jotka Isä 
kutsuu pelastukseen Jeesuksen kautta. Jumalan valtakunta on 
ihmisten sisimmässä osassa Pyhän Hengen ja tulen kautta. 
Apostolit tunsivat vain Pyhän Hengen tulen vuodatuksen suu-
ren ilosanoman. Vanhan liiton parantumiset eivät riittäneet 
heille. Pyhän Hengen ja tulen tulee langeta niin, että se muut-
taa ihmisen pysyvästi Jeesuksen kaltaisuuteen.  
 
Kol. 1:25-29: …jonka (suuren ilosanoman) palvelijaksi minä olen tullut Ju-
malan armotalouden mukaan, joka minulle on annettu teitä varten, täy-
dellisesti julistaakseni Jumalan sanan, sen salaisuuden, joka on ollut kät-
kettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu 
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hänen pyhillensä, joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri paka-
nain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkau-
den toivo. Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen 
jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmi-
sen täydellisenä Kristuksessa. Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistellen 
hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa. 
 
Pyhän Hengen ja tulen vaikutuksesta Jumalan valtakunta ilmes-
tyy sinun sisimpääsi. Jeesus ojentaa sinunkin kauttasi kätensä 
sielujen pelastamiseen, sairaitten parantamiseen ja ihmeitten / 
voimatekojen tekemiseen. Sinun uusi luomuksesi, uusi voite-

lusi, uusi palvelutyösi ja uusi 
elämäsi ilmestyy Jeesuksen 
kanssa! 
 
Pyhän Hengen tuli ilmaisee ja 
kirkastaa sinulle Jeesuksen to-
dellisen persoonan, voitelun, 
auktoriteetin ja tehtävän. Py-

hässä Hengessä ja tulessa upottaminen tekee sinulle mahdol-
liseksi sulautua Jeesukseen, vapautua vanhasta rähjästä ja vas-
taanottaa Hänen kauttaan ilmestyvä uusi elämä.  
 
Pyhän Hengen tuli tulee kaikkea elämässäsi vaikuttavaa pi-
meyttä vastaan ja tuhoaa sen. Sinä vapaudut, puhdistut ja pa-
ranet. Sinä pääset Jumalan valtakunnan elämään, joka on van-
hurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. 
 
Jokainen Pyhän Hengen uusi kosketus johtaa sinua seuraavaan 
syvempään kosketukseen. Tavoitteenasi olkoon jatkuva ja päi-
vittäinen Pyhän Hengen tulessa upottaminen. Silloin Jeesus 
puhdistaa ja muuttaa sinut. Hän johtaa sinut Jumalan voiman ja 
kirkkauden tuntemiseen ja siinä palvelemiseen. Ota tavoitteek-
sesi Pietarin kaltainen voitelu: 
 

Kun saat maistaa Pyhän Hen-
gen tulen taivaallista kirk-
kautta, kaikki muu menettää 
vetovoimansa sinussa. Isän 
rakkaus täyttää ja voitelee 
sinut elämäsi tarkoitukseen 
ja täyttymykseen. 
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Ap.t. 5:12-16: Apostolien kätten kautta tapahtui kansassa paljon tunnus-
tekoja ja ihmeitä, ja he olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon pylväs-
käytävässä. Muista ei kukaan rohjennut heihin liittyä, mutta kansa ylisti 
heitä. Herralle lisääntyi uskovaisia yhä enemmän, sekä miehiä että naisia 
suuret joukot, niin että kannettiin sairaita aukeille paikoille ja pantiin vuo-
teille ja paareille, jotta Pietarin kulkiessa hänen yllään oleva säteilevä 
hehku sattuisi johonkuhun heistä. Myös ympärillä olevista kaupungeista 
kokoontui paljon kansaa Jerusalemiin, ja toivat sairaita ja saastaisten hen-
kien vaivaamia, ja ne kaikki parannettiin. 
 
Pyhän Hengen tulessa sinusta tulee Pyhän Hengen temppeli, 
jossa Jeesus pääsee ilmestymään yliluonnollisella tavalla. Olet 
antanut sielusi ja ruumiisi "eläväksi uhriksi" Jumalalle. Sisäinen 
ihmisesi ylistää ja palvoo Jeesusta ja julistaa Hänen rajatonta 
valtaherruuttaan. Sisäinen ihmisesi elää vapaana omista ongel-
mistasi ja muiden ongelmista. Sinä elät vain Jeesuksen täydelli-
sen kirkkauden valtaamana. 
 
Jeesus kutsuu sinua etsimään ja vastaanottamaan apostolista 
ilmestystä, uskoa ja voitelua. Hän kutsuu sinua tulen sytyttä-
jäksi, jotta Jumalan valtaherruus tulisi maan päälle myös sinun 
kauttasi. Pyhän Hengen tulessa sinä tulet siirtämään tulta mui-
hin ihmisiin. Sinä tulet julistamaan Jeesuksen valtaherruutta ja 
Hänen kauttaan tulevaa pelastusta ja Pyhän Hengen tulen yh-
teyttä Isään. Sinä tulet olemaan Jeesuksen kirkkauden ilmesty-
misen todistaja kaikkialla missä liikut. Ihmiset tarrautuvat si-
nuun, sinä kutsut pelastukseen, vapautat riivaajista, parannat 
sairaita ja vuodatat Pyhän Hengen tulta. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 

 
5. Pyhän Hengen tuli tekee sinut täysi-ikäiseksi 
 
Jeesus kutsui yhteyteensä 12 tavallista miestä, jotka odottivat 
Voidellun ilmestymistä. He jättivät kaiken ja lähtivät 
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seuraamaan Jeesusta. He olivat valmiit muuttumaan kohti Jee-
suksen muotoa. Tavallisista miehistä tuli uuden liiton seurakun-
nan perustavat apostolit. Heidän kauttaan Jumalan valtakunta 
alkoi voimakkaasti ilmestyä maan päällä. Onko sinulla sama ta-
voite, valmius ja jano Jeesuksen kohtaamiseen Pyhän Hengen 
tulessa kuin opetuslapsilla oli?  
 
Pelastettuna olet jo vastaanottanut Pyhän Hengen tulta pienen 
määrän. Sytyttääkö henkesi sinut janoamaan samaa Isän lu-
pauksen täyttymystä kuin opetuslapset janosivat? Näetkö sen, 
ettei uudestisyntyminen, kielillä puhuminen tai kielten selittä-
minen ole uskosi lopullinen päämäärä? Oletko vakuuttunut 
siitä, että jotain on jäänyt puuttumaan hengellisestä varustuk-
sestasi, koska Jeesus ei ilmesty kanssasi niin kuin kirjoitukset 
osoittavat? 
 
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." 
 
Opetuslapset uudestisyntyivät ja vastaanottivat Pyhän Hengen 
tässä hetkessä – Jeesuksen ylösnousemuspäivän iltana. Olet 
aloittanut saman suunnitelman kuin apostolit. Jeesus on uu-
desti synnyttänyt sinut samalla tavalla kuin apostolitkin. Nyt 
Jeesus kutsuu myös sinua käymään opetuslapseksi antautumi-
sen prosessin Isän lupauksen täyttymykseen asti – samoin kuin 
Hän johti 12 opetuslastaan. Opetuslasten hengellinen kasvu-
prosessisi on myös sinun prosessisi: 
 

• Jeesuksen vastaanottaminen, 
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• lisääntyvä Pyhällä Hengellä täyttyminen, 
• sisäiseen vapautumis- ja parantumisprosessiin antautu-

minen = opetuslapsen kutsun vastaanottaminen, 
• Pyhän Hengen tulessa ahtaan portin läpi käyminen eli 

vanhan ihmisen kuolettaminen, 
• orpouden trauman voittaminen Pyhän Hengen tulessa, 
• Jumalan pojaksi otetun minuuden omistaminen, 
• apostolisen voitelun vastaanottaminen Pyhän Hengen 

tulessa sekä 
• palvelutyö Pyhän Hengen tulessa ja Jeesuksen Voidellun 

minuudessa. 
 
Yritykset astua Jumalan valtakunnan palvelutyöhön ilman Py-
hän Hengen tulessa upottamista johtavat epäonnistumiseen. 
Opetuslapset kokivat sen omakohtaisesti Jeesuksen ensimmäi-
sessä lähettämisessä. Silloin Pyhä Henki teki jonkin aikaa suuria 
asioita heidän kanssaan, mutta sitten opetuslasten usko sam-
mui. Heillä ei ollut Jumalan uskon lähdettä, koska eivät olleet 
uudestisyntyneet. 
 
Matalassa voitelussa kaikki hengen alueet ovat vielä sielullisten 
vaikutteiden hämärtämiä. Ilman tulta Jumalan rakkaus, ilmes-
tystieto ja usko eivät vielä ole kestävästi vaikuttamassa palve-
lutyössä. Demoninen häirintä pääsee vielä vaikuttamaan palve-
lijan omaan elämään ja palvelutyöhön. Todellinen Jeesuksen 
valtaherruus ei pääse tulemaan ilmi, jos Jumalan palvelija ei ole 
itse astunut Jeesuksen valtaherruuden kosketukseen Pyhän 
Hengen tulessa. 
 
Pyhän Hengen tuli on Jeesuksen ilmestymisen voimakasta ja 
kaikki esteet murtavaa todellisuutta. Pyhän Hengen tuli tarvi-
taan puhdistamaan Jeesuksen opetuslapseksi antautunut kai-
kesta syntiinlankeemuksen vaikutuksesta ja toteuttamaan uu-
den luomistyön hänessä. Vain tämän uuden luomistyön kautta 
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syntyy Jumalan ihminen, Jumalan poika, joka on kykenevä tuo-
maan ilmi Jumalan valtakuntaa niin kuin Jumala itse tahtoo.  
 
Pyhässä Hengessä upottaminen on äärettömän henkilökohtai-
nen kohtaaminen Jeesuksen kanssa. Siinä Jeesus muuttaa, 
muovaa ja varustaa ihmisen Jumalan valmistamaa elämää ja 
tarkoitusta varten. Hengellinen kasvu on muutosta suorituskris-
tillisyydestä ja etätyöskentelystä kohti seurustelusuhdetta ja 
Jeesukseen sulautumista syväkiintymyssuhteessa. 
 
Jeesus ei jaa aikaisemmin eläneitten pyhien ”mantteleita”. Hän 
antaa jokaiselle palvelijalleen hänen omaan elämäänsä, ympä-
ristöönsä ja siihen aikaan soveltuvan voitelun. Jokaisen oma 
voitelu on hänen suurin voitelunsa.  Voitelu tulee jokaisen yksi-
lön hengen ja sielun ylle sillä tavalla kuin Jumala on tarkoitta-
nut. Pyhän Hengen ja tulen voitelulla on oma luonteensa kuta-

kin tilannetta, aikakautta ja olo-
suhdetta varten. Pyhän Hengen 
tuli toteuttaa uutta Jumalan 
suunnitelmaa, jossa ei ole men-
neisyyden rajoituksia. 
 
Sinä voit julistaa, opettaa ja 
palvella Pyhän Hengen tulen ja 

voiman laskeutumista ihmisten 
elämään. Silloin Jeesus itse kohtaa jokaista itse kullekin tarkoit-
tamallaan voitelulla, voimalla ja suunnitelmalla. Voit auttaa Py-
hän Hengen voitelun vastaanottamista esimerkiksi kätten 
päälle panemisen, uskon julistuksen tai öljyllä voitelemisen 
kautta. Sinä voit julistaa ihmisille voitelussa palvelemisesta, Ju-
malan uskosta, ilmestyksestä, rakkaudesta ja anoa heidän kans-
saan Pyhän Hengen tulta. Silloin Jeesus voitelee ihmisiä sillä voi-
telulla, jonka Hän on itse kullekin valmistanut. Jeesus johtaa 

Jumala Isä on valmistanut si-
nulle henkilökohtaisen elä-
män, voitelun ja palvelutyön. 
Pyhän Hengen tulessa upot-
taminen vapauttaa ja nostaa 
tämän uuden elämän esiin si-
nussa. 
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voitelun vuodattamista. Ilman Häntä kukaan ei voi jakaa mi-
tään. 
 
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 asemaan. Ja koska te olette poikia, on Ju-
mala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: 
"Abba! Isä!" Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan poika; mutta jos olet 
poika, olet myös perillinen Jumalan kautta.  
 
Pyhän Hengen tulessa upottaminen johtaa hengelliseen täysi-
ikäisyyteen. Henkesi ja sisäisen ihmisesi yhteys Jeesukseen tu-
lee tietoisuuttasi hallitsevaksi todellisuudeksi. Jeesus on ajatuk-
sissasi, unelmissasi, muistoissasi, suunnitelmissasi, tunteissasi, 
alitajunnassasi. Sinä elät todeksi Paavalin toteamuksen: "Nyt en 

elä enää minä vaan voideltu mi-
nussa ja sen minkä minä elän li-
hassa, minä elän Jumalan Pojan 
uskossa. 
 
Pyhän Hengen tuli on Jeesuk-
sen yliluonnollisen ja korkeim-
man auktoriteetin välittävä vai-
kutus ihmisen henkeen, sie-

luun, ruumiiseen ja koko elämään. Jumalan palvelijaksi kutsu-
tun on välttämätöntä tuntea Jeesuksen kaikkivaltius anteeksi-
antamisessa, sydämen puhdistamisessa ja parantamisessa. Py-
hän Hengen tulessa sinä koet Jeesuksen auktoriteetin ja rakkau-
den. Tulessa upottamisessa sinä koet henkilökohtaisesti Jee-
suksen täydellisen rakkauden, auktoriteetin demoneja vastaan 
sekä valtaherruuden kaiken luomistyön ylitse. Jeesus haluaa, 
että sinä tulet tuntemaan Hänen voimansa Pyhän Hengen 

Pyhän Hengen tuli murtaa 
kaikki elämäsi esteet ja va-
pauttaa Jumalan suunnitel-
man. Sinusta nousee esiin 
täysi-ikäinen Jumalan poika 
/ tytär, joka on valmistettu 
kaikkiin hyviin voimatekoi-
hin. 
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tulessa, jota mikään luonnonvoima, pimeyden voimat eikä nii-
den vaikutukset voi vastustaa. Silloin sinä voit palvella Hänen 
kanssaan tässä maailmassa. 
 
Joh. 16:22: Niin on myös teillä nyt tulee todella olemaan surua. Mutta 
minä olen taas näkevä teidät, ja teidän sydämenne tulevat iloitsemaan, 
eikä kukaan ota teiltä pois teidän iloanne. 
 
Kolmantena päivänä Jeesus nousi ylös ja kohtasi ylösnousemus-
ruumiissaan opetuslapset, jotka olivat koolla suljettujen ovien 
takana juutalaisten pelosta. Opetuslapset ottivat Jeesuksen ja 
Pyhän Hengen vastaan. Jumala Isä uudestisynnytti heidät lap-
sikseen ja sinetöi heidät Pyhän Hengen sinetillä. Opetuslasten 
henki tuli eläväksi ja kytkeytyi Jumalan Isän katoamattomaan 
elämään. Heidän sydämiinsä tuli pojaksi ottamisen henki, jossa 
he saivat rohkeuden suuntautua Isään ja omistaa asema Hänen 
yhteydessään. Suuri ja pysyvä ilo täytti heidän henkensä. 
 
Joh. 16:23-24: Ja sinä päivänä te ette minulta mitään kysy. Totisesti, toti-
sesti minä sanon teille: jos te anotte jotakin Isältä, on hän sen teille antava 
minun nimessäni. Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni; 
anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. 
 
Kun opetuslapset uudestisyntyivät, heidän ei enää tarvinnut ky-
syä Jeesukselta, onko heillä oikeus julistaa syntejä anteeksi, pa-
rantaa sairaita, ajaa ulos riivaajia tai julistaa Pyhän Hengen tu-
lessa upottamista. Pyhä Henki oli tullut heidän sisimpäänsä ja 
Hän oli opettava, neuvoja, johdattava ja varustava heidät täy-
dellisesti. 
 
Opetuslapset vastaanottivat tämän uuden aseman ja voitelun 
Jeesuksen täydellisen sovitustyön kautta. Sinullakin on tämä oi-
keus ja asema. Jeesus haluaa tehdä sinunkin ilosi täydelliseksi 
vastaamalla sinunkin anomuksiisi. 
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Joh. 16:25: Tämän minä olen puhunut teille kuvauksilla; mutta tulee aika, 
jolloin minä en puhu teille enää kuvauksilla, vaan avonaisesti ja suora-
sukaisesti julistan teille sanomaa Isästä. 
 
Jeesus lupasi, että ”tulee aika”, jolloin Hän tulee avonaisesti ja 
suorasukaisesti julistamaan sanomaa Isästä. Jeesus johdatti 
opetuslapset Pyhän Hengen tulessa upottamiseen, jossa Hän 
avonaisesti ja suorasukaisesti kohtasi ja puhdisti opetuslasten 
sydämet.  
 
Kun Jeesuksen tuli oli läpäissyt ja täyttänyt opetuslasten sydä-
met, Jeesus tuli julistamaan avonaisesti ja suorasukaisesti sano-
maa Isän rakkaudesta ja valtaherruudesta opetuslasten kanssa. 
Hän oli vuodattava Pyhän Hengen tulta, pelastava syntisiä, pa-
rantava sairaita, sitova särjettyjä sydämiä, vapauttava vangit-
tuja ja tekevä muita suuria ihmeitä. 
 
Joh. 16:26-28: Sinä päivänä te anotte minun nimessäni; enkä minä sano 
teille, että minä olen rukoileva Isää teidän edestänne; sillä Isä itse rakastaa 
teitä sen tähden, että te olette minua rakastaneet ja uskoneet minun läh-
teneen Jumalan tyköä. Minä olen lähtenyt Isästä ja tullut maailmaan; jäl-
leen minä jätän maailman ja menen Isän tykö."  
 
Kun Pyhän Hengen tuli on upottanut sinut Jeesuksen todellisuu-
teen, kaikki on selvää sinun hengessäsi ja elämässäsi. Jeesuksen 
ei enää tarvitse rukoilla sinun puolestasi, sillä Pyhän Hengen tu-
lessa Isä on liittänyt sinut yhteyteensä. Jeesuksen täydellinen 
sovitus on voimassa ja sinä olet tullut tuntemaan Isän. Sinä tie-
dät, että Isä on lähettänyt sinut maailmaan Taivaasta ja että 
sinä myös olet menevä takaisin Taivaaseen Isän täydellisen kirk-
kauden yhteyteen. Pyhän Hengen tulessa sinä olet päässyt suo-
raan ja esteettömään Isän rakkauden yhteyteen. Elämäsi kaikki 
ongelmat ja kysymykset ovat ratkaistut. 
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Pyhän Hengen tuli ilmaisee sinulle Jumalan Isän rakkauden sy-
tyttävän, puhdistavan ja kaiken pimeyden ja kovuuden sulatta-
van voiman. Siinä ilmestyy Isän rakkaus, jonka vastaanottajaksi 
Isä on luonut sinut jo Taivaassa, ennen kuin Hän lähetti sinut 

maailmaan. Isän rakkauden tu-
lessa sinä kohtaat Jumalan 
kaikkivaltiaan ylösnousemus-
voiman, jolle kaikki luotu on 
alamainen. Pyhän Hengen tuli 
sulauttaa sinut Jeesuksen ja 
Isän yhteyteen, jossa sinä hallit-
set alkeisvoimien ylitse jo tässä 

maailmassa. Sinä tulet hallitse-
maan elämässäsi Jeesuksen kanssa suuremmassa kirkkaudessa 
kuin nyt voit nähdä. Tämä evankeliumin tarkoitus on toteutuva 
sinussa. Jumalan valtakunta tulee maan päälle myös sinun elä-
mäsi kautta.  
 
Pyhän Hengen tuli ilmaisee sinulle Jumalan maailman, jossa on 
täydellinen kirkkaus. Pyhän Hengen tulessa kaikki toimii eri la-
kien mukaan kuin näkyvässä maailmassa. Jo vastaanottamasi 
pieni Pyhän Hengen ja tulen kosketus todistaa sinulle, että koko 
Pyhän Hengen tulen lupaus on sinua varten. 
 
Jeesus kutsuu sinua astumaan Hänen kirkkautensa ulottuvuu-
teen Pyhän Hengen tulessa upottamisen kautta. Pyhä Henki sy-
tyttää henkeesi ja sieluusi yliluonnollisen janon Jumalan maail-
maan pääsemiseksi. Sinä rakastut Jeesukseen ja Hänen maail-
maansa, joka hehkuu tulta ja jonka voima ja kirkkaus on käsit-
tämätön. Sinä saat yliluonnollisen uskon tavoitella tätä ulot-
tuutta. Jeesus on johtava sinut siihen. 
 
Tuli tulee uudistamaan koko elämäsi ja suuntaamaan sekä kiin-
nittämään sinut Jeesukseen ja Isään. Isä ja Jeesus tekevät 

Pyhän Hengen tuli johtaa si-
nut tuntemaan Jeesuksen ja 
Jumalan Isän sellaisena kuin 
Jumala on. Sinä saat silloin 
tuntea ja löytää myös itsesi 
sellaisena kuin Jumala on 
tarkoittanut. 
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asumuksen sinuun ja sinusta tulee Pyhän Hengen ja tulen asu-
mus, jonka kautta Jumalan katoamaton elämä virtaa sielujen 
pelastumiseksi, parantumiseksi, vapautumiseksi ja Pyhän Hen-
gen tulessa upottamiseksi. Näin Jumalan valtaherruus tulee 
maan päälle siellä asuvien sinunkin elämäsi kautta. 
 
Pyhän Hengen tuli paljastaa kaiken valheen, pimeyden, petok-
set ja harhat. Jeesuksen tuli tuo ilmi ihmisen ja koko luomakun-

nan Jumalan Isän tarkoitta-
massa muodossa. Kaikki ilmes-
tyy äärimmäisen todellisena ja 
alkuperäisenä.  
 
Sielullinen innostus, hehkutta-
minen tai manipulointi eivät voi 

jäljitellä Pyhän Hengen tulen va-
kuuttavaa ja yliluonnollista todellisuutta. Pyhän Hengen tuli sy-
dämessäsi on Jeesuksen kirkkautta, joka yliluonnollisella tavalla 
sytyttää ja muuttaa ihmisten elämää sinun vaikutusalallasi. 
 
Pyhän Hengen tuli sydämessä on enemmän kuin pyrkimys täyt-
tää tiedostettua Jumalan tahtoa elämässä. Se on sisäinen polt-
tava kaipaus täysin liittyä ja yhtyä Jumalaan, olla yhtä Hänen 
kanssaan, elää Hänessä, elää Hänen puolestaan, Hänen hyväk-
seen. Tämä polttava kaipaus johtaa kaikki sielun voimat ylittä-
vään antautumiseen, kuuliaisuuteen sekä haluun toteuttaa 
ilolla Jumalan tahtoa elämässä. 
 
Jumalan tuli on Jeesuksen yliluonnollinen läsnäolo ja vaikutus 
pelastetun sisäisessä ja ulkoisessa elämässä. Se alkaa sisim-
mästä hengestä ja synnyttää valtavan kaipauksen Jumalan ja 
Hänen valtakuntansa ilmestymiseksi. Tästä alkaa Isän rakkau-
dessa upottaminen, jossa sinä tulet tietämällä tietämään, että 

Uskonnollinen valhe, epä-
usko, sekaannus ja kompro-
missielämä palavat Pyhän 
Hengen tulessa. Tilalle tulee 
aito, todellinen ja voittoisa 
elämä Jeesuksessa. 
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Hän on rakkaus, kaikkivaltias, täydellinen hyvyydessään ja val-
keudessaan. 
 
Pyhän Hengen tuli ajaa sinusta ulos väkevimmätkin demonit ja 
salaisimmankin sielun pohjamudan. Jeesus vapauttaa sinut "Ju-

malan lasten kirkkauden va-
pauteen" polttamalla sinusta 
äkillisesti, syvällisesti ja lopulli-
sesti kaiken "roskan". Jumalan 
valtakunnan elämä syntyy si-
nussa äkillisesti Pyhän Hengen 
tulen kosketuksissa. 
 
Pyhän Hengen kautta sinulla on 
katkeamaton ja kasvava yhteys 

Jeesukseen. Pyhä Henki puhuu sinun henkeesi jatkuvasti Jee-
suksen suunnitelmaan, rakkautta, uskoa ja ilmestystietoa. Pyhä 
Henki johtaa sinun henkeäsi ja sinä johdat sieluasi ja elämääsi 
henkesi inspiraatiossa. Sinä sulaudut yliluonnollisella, tiedoste-
tulla ja tiedostamattomalla tavalla Jeesukseen. 
 
Room. 8:14: Sillä kaikki, joita Jumalan Henki johtaa, ovat Jumalan poikia. 
 
Sinut tunnetaan Jumalan pojaksi / tyttäreksi siitä, että sinä olet 
Pyhän Hengen johdatuksessa ja voitelussa. Sinusta näkyy hen-
gen, sielun, ruumiin ja koko elämäsi täysi-ikäisyys Isän rakkau-
dessa ja Jeesuksen minuudessa. Sinä toimit Jumalan uskossa ja 
auktoriteetissa. Sinä teet samoja tekoja kuin Jeesus teki Voidel-
tuna. Sinä teet suurempiakin tekoja, sillä sinulla on nyt Jeesuk-
sen täydellinen sovitustyö, yhteys ja Pyhän Hengen tulen 
voima. Sinä julistat rajatonta Jumalan valtaherruutta, joka il-
mestyy Jeesukselle antautumisen ja Pyhän Hengen tulessa 
upottamisen kautta. Sinulla on rajoittamaton sanoma ja voitelu 
tuoda ilmi Isän rakkautta Jeesuksessa, Hänen Pojassaan.  

Pyhän Hengen tuli on ehdo-
tonta torjuntaa kaikkea pi-
meyttä vastaan. Jokainen 
demoni pakenee sinusta, 
kun sinä täytyt Pyhän Hen-
gen tulella. Jokainen demoni 
pakene sinun edestäsi, kun 
olet täynnä Pyhää Henkeä ja 
tulta. 
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Kun sielusi yhtyy henkesi kautta tulevaan Pyhän Hengen vaiku-
tukseen, sinä olet Hengen johdatuksessa. Olet kytkeytynyt Jee-
suksen yliluonnolliseen suunnitelmaan ja vaikutukseen. Juma-
lan valtakunta koskettaa sinua ja sinä kosketat Jumalan valta-
kuntaa. 
 
Jokainen Pyhän Hengen kosketus todistaa sinulle, että Jeesus 
on sinun kanssasi ja sinä olet Jeesuksessa. Kaikki, minkä Pyhä 
Henki näyttää sinulle, on sinun omistettavissa ja julistettavissa 
näkyväksi tässä ja nyt. Pyhän Hengen johdatuksessa sinä ajatte-
let, puhut ja julistat vain sitä, mikä on yhdensuuntaista Jumalan 

uskon kanssa. Pyhä Henki todis-
taa sinun sanasi "sitä seuraa-
villa merkeillä", joita vastaan 
kukaan ei voi puhua. 
 
Käsittele, pura, hylkää ja irti-
sano jokainen este, joka voisi 
pysäyttää tai harhauttaa sinut 
pois Pyhän Hengen ja tulen ja-
nosta ja vastaanottamisesta. 

Erityisesti tuomitse ja hylkää kaikki Pyhän Hengen vastaanotta-
mista vastustava opetus, väärät uskonnolliset auktoriteetit, 
väärät uskonnolliset yhteydet, järkeisopillisuus, suorituskristil-
lisyys, sielun voimat, kontrolli ja noituus. 
 
Olet tekemisissä yliluonnollisen voimakkaan Jumalan kanssa. 
Älä taistele Häntä vastaan, vaan antaudu kaikkeen Pyhän Hen-
gen inspiraatioon ja manifestaatioihin. Hylkää sielun voimien 
kontrolli ja vahvistu henkesi voimassa ja johdatuksessa. Vastus-
tajasi ei ole sinun ulkopuolella vaan sielusi pimeydessä ja val-
heissa. 
 

Aseta Pyhällä Hengellä täyt-
tyminen elämäsi jatkuvaksi 
ja ensimmäiseksi tavoitteek-
sesi. Sielunvihollinen ja 
vanha ihmisesi vastustaa 
tätä, mutta sinä tulet saa-
maan voiton. Jeesus tulee 
siunaamaan sinut ylenpalt-
tisesti. 
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1. Kor. 10:13-14: Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus; ja 
Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan sal-
liessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen 
kestää. Sen tähden, rakkaani, paetkaa epäjumalanpalvelusta.  
 
Jeesus on kokonaan sinun puolellasi. Sinun vastustajasi on Ju-
malasta erossa eläneen sielun epäusko, katkeruus, viha, an-
teeksiantamattomuus, kontrollin henki, uskonnollisuus, jär-
keisoppineisuus, noituus, harhaopit ja muu sellainen. Etsiydy 

rukouspalveluun / vapauttamis-
palveluun / sielunhoitoon jos 
et pysty omin voimin keskitty-
mään Pyhän Hengen vastaan-
ottamiseen. 
 
Järjestä itsellesi päivittäin hil-
jentymisen hetki. Ota tavoit-
teeksesi ensin yksi tunti, jolloin 
rauhoitat itsesi Pyhän Hengen 
ja Jeesuksen kohtaamiseen si-
säisessä ihmisessäsi. Totuta it-

sesi ”salaiseen paikkaan” Jee-
suksen ja Pyhän Hengen kanssa. Pyhä Henki tulee uudessa koh-
taamisessasi jatkamaan kanssasi siitä, mihin jäit edellisellä ker-
ralla. Pyhä Henki tulee myös poistamaan roskat, jotka ovat saat-
taneet tulla ”taukosi” aikana. 
 
Tässä prosessissa Pyhän Hengen tuli nostaa esiin jokaisen es-
teen. Älä selitä olosuhteillasi epäonnistumistasi tai vastustus-
tasi. Katso sydäntäsi ja kohtaa ongelmasi Jeesuksen kanssa. Mi-
kään ongelmasi ei ole Jeesuksen kanssa voittamaton, joten älä 
koskaan masennu tai herpaannu. Tule ongelmasi kanssa Jee-
suksen luokse. Hän poistaa esteesi ja antaa sinun juoda lisää Py-
hää Henkeä ja tulta niin, että sinä saat uusia läpimurtoja sielusi 
vankilasta kohti Jeesuksen kirkkautta. 

Sinulla on täysi oikeus vas-
taanottaa Pyhän Hengen ja 
tulen voima. Jeesuksen veri 
on puhdistanut sinut ja mi-
tätöinyt esteesi irtisanoutu-
misen ja uuden ajattelun 
kautta. Jumala Isä haluaa 
täyttää sinua enemmän Py-
hällä Hengellään kuin osaat 
itse anoakaan. Hänen puo-
leltaan kaikki on valmis-
tettu. 
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Kol. 3:1-4: Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, 
mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Kiinnit-
täkää mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älkää siihen, mikä on maan päällä.  
Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen 
kanssa Jumalassa; kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin 
hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa.  
 
Sinä tavoittelet voittoa vanhasta rähjäelämästä. Sinä tavoittelet 
uutta Jeesuksen lunastamaan elämää kirkkaudessa. Tämän 
vuoksi sinä tavoittelet Pyhän Hengen tulessa upottamista. Olet 
siinä äärimmäisen siunattu, koska se on Jumalan Isän täydelli-
nen tahto sinuakin kohtaan. Sen tähden sinä tulet olemaan Py-
hän Hengen tulessa upotettu ja voideltu Jeesuksen seuraaja ja 
Jumalan valtakunnan palvelija.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 

 
6. Pyhän Hengen tuli tuo voiton synnistä 
 
Uskonnollinen koodisana synti tarkoittaa Jumalasta eroon har-
hautumista ja sen seurauksia. Syntiongelman poistuminen al-
kaa ihmisen hengen uudestisyntymisestä. Siinä Jeesus vapaut-
taa ihmisen hengen sielunvihollisen vallasta, puhdistaa sen ja 
herättää uudelleen Jumalan Isän yhteyteen Pyhän Hengen 
kautta. Näin Jeesus liittää pelastetun hengen Jumalan Isän yh-
teyteen ja Hänestä tulevaan katoamattomaan elämään.  
 
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 mielisuosionsa kautta tulisimme perillisiksi katoamat-
toman ja jatkuvasti uudistuvan elämän toivon mukaan.  
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Syntiongelma, eli Jumalasta eroon harhautuminen ja sen seu-
raukset, poistuu uudestisyntyneen ihmisen hengestä koska yh-
teys Jumalaan palautuu Pyhän Hengen kautta. Ihmisen korkein 
olemus on ihmisen henki. Kun Jumala saa nyt hallita ihmistä uu-
destisyntyneen hengen kautta, koko ihminen on pelastettu ja 
synti on voitettu Jumalan uskon ulottuvuudessa. Tästä alkaa sie-
lun puhdistaminen, joka tapahtuu pelastuksen tilassa ja Juma-
lan armon suojassa. 
 
Pelastetulla on Pyhän Hengen ja uudestisyntyneen hengen 
kautta kosketus kaikkeen Jumalan rakkauteen, Pyhän Hengen il-
mestystietoon ja Jumalan uskoon, voimaan ja auktoriteettiin 
Jeesuksen kautta. Pyhän Hengen voimassa uudestisyntynyt 
henki nousee hallitsemaan sielun voimien ylitse. Näin pelaste-
tusta tulee Jumalan poika / tytär.  
 
Hengellisen kasvusi kautta sinä valtaat Jeesukselle sielusi, ruu-
miisi ja muut elämäsi alueet. Pyhä Henki auttaa ja johtaa tässä 
mielen ja elämän uudistamisessa. Jeesuksen tavoitteena on val-
lata sinut kokonaan, jotta Hänen valtaherrautensa siunaukset 
tulisivat täysimääräisinä elämääsi. 
 
Elämäsi taistelu on valkeuden ja pimeyden, uskon ja epäuskon 
välistä taistelua uudistumattoman mielesi alueella. Vastustajasi 

ei ole sinun ulkopuolellasi, vaan 
sieluusi rakentuneilla pimeillä 
alueilla, joissa Jeesuksen kirk-
kaus ei vielä hallitse. Uudesti 
syntynyt henkesi on jo Jeesuk-

sen yhteydessä ja turvassa. Mutta sinä tarvitset voiton myös sie-
lusi pimeydestä. Lapsuudesta alkaen tässä maailmassa vaikut-
tava pimeys on haavoittanut, särkenyt ja saastuttanut sielusi ja 
minuutesi eheyttä. Sielusi syväkerroksissa oleva turvattomuus 
ja erilaiset muut traumat ovat kaikkien elämäsi myöhempien 

Pyhän Hengen tuli vastaa jo-
kaiseen kysymykseesi, poistaa 
epäuskosi ja tuo ratkaisut Jee-
suksen kirkkaudessa! 
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ongelmien kasvualusta.  Pyhän Hengen tulessa upottaminen on 
voimakkain hengellinen sota-aseesi sielun syväkerroksissa vai-
kuttavaa traumaattisuutta, sairautta, pimeyttä ja kuolemaa vas-
taan.  
 
2. Kor. 10:3-6: Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan 
mukaan sodi; sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat 
voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia, hajotta-
maan maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Ju-
malan tuntemista vastaan, ja vangitsemaan jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi 
Kristukselle ja olemme valmiit rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta, 
kun kuuliaisuutenne on tullut täydelliseksi. 
 
Pyhän Hengen tuli virittää sinun hengelliset sota-aseesi voitta-
maan kaiken pimeyden elämässäsi. Pyhä Henki antaa sinulle 
auktoriteetin ja voiman käyttää sota-aseitasi niin, että pimeys 
pakenee ja kirkkaus ilmestyy. Jumalan rakkauden voima, Pyhän 
Hengen ilmestys ja Jumalan usko tulevat täydellisiksi tulessa. 
Voittosi vihollisesta on edeltä määrätty. Kaikki tämä on mahdol-
lista Pyhän Hengen tulen voimassa samalla kun elät vielä lihan 
ruumiissa. 
 
Jeesuksen omana kaikki taistelusi pimeyttä vastaan on koko 
ajan voitettu Jumalan uskon ulottuvuudessa. Uudestisyntynyt 
henkesi on kiinnitetty tähän voittoon. Jeesus ja Pyhä Henki kas-

vattavat sinun sisäistä uutta 
luomustasi johtamaan elä-
määsi, puhdistamaan sielusi, 
parantamaan ruumiisi sekä 
nousemaan Jeesuksen kaltai-
sessa minuudessa. Pyhän Hen-

gen tuli synnyttää sinuun uuden minuuden, ajattelun, tunteet 
ja avaa sinulle Jumalan suunnitelmia elämässäsi.  
 
Tulessa puhdistettu tahtoelämäsi ja luonnollinen auktoriteettisi 
sulautuu Jeesuksen tahtoon ja suunnitelmiin sekä minuuteen 

Pyhän Hengen tuli on kaik-
kein intiimein, voimakkain, 
rikkain ja täydellisin yhteytesi 
Jeesukseen ja Isään. Mikään 
ei ole sen vertaista! 
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Isän yhteydessä. Pyhän Hengen tulessa upottamisen jälkeen 
sinä et enää yritä olla synnin ja pimeyden voittaja, vaan Pyhä 
Henki on korottanut ja varustanut sinut olemaan voittaja ja 
nauttimaan sen hedelmiä Jeesukseen sulautuneessa ja kirkkau-
den hallitsemassa elämässä.  
 
Jeesus voi käsitellä pelastettujen sieluja vain yhteistyössä hei-
dän kansaan. Tämä tapahtuu Pyhän Hengen voitelussa. Vanha 
ihmisen minuus on rakentunut Jumalasta erossa eläneen ja tur-
meltuneen sielun varaan. Vanhan ihmisen hävittämiseen tarvi-
taan uudestisyntyneen hengen nouseminen hallitsemaan sie-
lun voimien ylitse.  
 
Jumala Isä rakastaa sinun sieluasi. Siinä ei ole mitään vikaa it-
sessään, mutta se on vain ohjelmoitu väärin. Jumala tarvitsee 
sinun puhdistuneen sielusi tuodakseen valtaherruuttaan tähän 
maailmaan myös sinun kauttasi. Rakastava Isä haluaa eheyttää 
hellyydellään ja hyvyydellään särkyneen sydämesi. Siksi Hän 
vuodattaa Pyhää Henkeä ja tulta sinuun, jotta sielusi voi turval-
lisesti eheytyä ja muuttua. Sielusi tarvitsee paljon Isän rakkautta 
sisäisessä parantumisprosessissasi.  
 
Sisäisen parantumisen prosessi on äärimmäisen hienovarainen. 
Ihminen ei avaa sisintään muulle kuin Jeesuksen läsnäololle. 
Sinä tarvitset valtavasti Isän rakkauden turvaa ja hengestä tule-
van auktoriteettia ja viisautta särkyneen sydämesi eheytymi-
sessä. Pyhällä Hengellä on kyky johtaa sinut ja jokainen Jeesuk-
seen sulautumiseen. Pyhä Henki on sinun herkkä, viisas, turval-
linen ja täydellinen puolustaja, opettaja, neuvonantaja ja voi-
man lähde.  
 
Jumala loi sinun sisimpäsi Jeesuksen, Pyhän Hengen ja Isän val-
taistuimeksi ja asumukseksi. Olet yliluonnollinen luomistyö jo 
nyt, mutta Jeesus johtaa sinut vielä yliluonnollisempaan 
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olemukseen, asemaan ja tehtävään yhteydessään. Hän on val-
mistanut tämän muutoksen ja uuden luomistyön toteutumaan 
sinussakin lisääntyvän Pyhällä Hengellä täyttymisen kautta. 
 
Jotkut ihmiset sanovat, etteivät he tarvitse vapautumista tai si-
säistä parantumista. He ovat sokeita ja elävät vielä vanhan ihmi-
sen valheessa ja vääristyneen minuuden rakentamassa korttita-
lossa. Pyhän Hengen tuli ei ole vielä valaissut heidän sielunsa 
pimeyttä eikä vapauttanut heitä todelliseen elämään Jeesuksen 
kaltaisuudessa. Pyhän Hengen ja tulen säteilevä hehku ei ole 
heidän yllään parantamassa sairaita. Sen sijaan heidän yllään on 
raskas suorituskristillisyyden, järkeisopillisuuden ja uskonnolli-
suuden viitta. Jeesukseen uskovan elämä ei ole tarkoitettu täl-
laiseksi painostukseksi, joten sinäkin haluat Jumalan lasten kirk-
kauden vapauteen… 
 
Vanhan ihmisen eli sielun pimeyden voittamiseksi Taivaallinen 
Isä on Jeesuksen kautta antanut sinullekin täydelliset ja voittoi-
sat hengelliset sota-aseet: 
 

• Jumalan Isän äärimmäinen rakkauden myötätunto sinun 
pelastamiseksi Hänen yhteyteensä, 

• Jeesuksen täydellinen anteeksiantamus, pelastustyö ja 
sovitus sinun hyväksesi, 

• Jeesuksen ja Pyhän Hengen läsnäolo hengessäsi ja sie-
lussasi, 

• Jeesuksen veren lunastava voima, 
• Pyhän Hengen tulen puhdistava ja uutta luova voima, 
• Pyhän Hengen ja tulen jano – kirkkauden jano, 
• Jumalan valtakunnan totuudet, joihin sinun tulee kas-

vattaa mielesi, 
• Jeesuksen ja Pyhän Hengen kautta tuleva Isän rakkaus, 

Pyhän Hengen ilmestystieto ja Jumalan usko, 
• uskon yhteyksien kautta tuleva palvelu Pyhän Hengen 
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voimassa, 
• henkilökohtaiset todistukset Jeesuksen ilmestymisestä, 
• todistukset Jeesuksen ilmestymisestä Kristuksen ruu-

miissa, 
• Jeesuksen suora ilmestyminen Taivaasta pelastettujen 

elämään ja 
• Pyhän Hengen tulen voima, joka johtaa kääntymiseen, 

mielenmuutokseen, puhdistautumiseen ja uudistumi-
seen kohti Jeesuksen kirkkautta. 
 

Pyhä Henki on ehdoton auktoriteetti kaikkea pimeyttä ja muita 
alkeisvoimia vastaan. Pyhä Henki voi ilmestyä ja koskettaa ää-
rettömän monella tavalla. Hän voi koskettaa sinua "hiljaa tai 
myrskyn lailla". Hän voi tulla elämääsi koko huoneesi valaise-
vana kirkkautena, koko elämäsi sulattavana ja puhdistavana hit-
sausliekkinä tai aurinkoa kirkkaampana valona, joka täyttää uni-
versumin ympärilläsi. Pyhän Hengen tuli on kaiken pimeyden 
tuhoava ylivertainen voima. Tällaisen voiman Jeesus on mää-
rännyt meille pelastuksessaan! 
 
Apostolinen herätys Jerusalemissa oli räjähtävä uusi ilmestys 
vanhan liiton voimattomassa uskonnollisuudessa eläville ihmi-
sille. Tänä aikana me tarvitsemme samanlaisen Jeesuksen kirk-
kauden ilmestymisen ja uudistavan voiman. Sielujen täytyy he-
rätä, pelastua ja vapautua pimeyden vallasta. Sairaitten täytyy 
parantua ja sydämeltään särjettyjen täytyy eheytyä. Jumalan 
kirkkauden täytyy ilmestyä seurakuntaan.  
 
Pyhän Hengen tulessa upottaminen tuo ratkaisun seurakunnan 
voimattomuuteen, turhautumiseen, sekaannukseen ja hajaan-
nukseen: 
 

• Miksi sairaita paranee niin vähän? 
• Miksi uskovat kamppailevat voittamattomien 
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syntiongelmien kanssa? 
• Miksi uskovilla on niin paljon mielenterveysongelmia? 
• Miksi seurakunnista tulee sisäänlämpiäviä klikkejä? 
• Miksi Jumalan valtakunnan suuri ilosanoma ei leviä niin 

voimakkaasti kuin tulisi? 
• Miksi ihmiset ahdistuvat seurakunnissa ja vain sitkeim-

mät jaksavat pyörittää koneistoa? 
 
Pyhän Hengen tulessa upottaminen on Jeesuksen osoittama tie 
Hänen seuraajilleen. Hän ei koskaan tarkoittanut, että uskovat 
pysähtyvät uudestisyntymiseen, kielillä puhumiseen tai profe-
toimiseen. Jeesus itse oli täynnä Isän kirkkautta, Pyhää Henkeä 
ja tulta. Hän kutsui opetuslapsia: "Tule ja seuraa Minua!" Hän 
julisti: ”… joka uskoo Minuun, tekee samoja tekoja kuin Minä ja 
suurempiakin…”. Kaikki tämä tulee mahdolliseksi Pyhän Hengen 
tulessa upottamisen kautta. 
 
Aseta tavoitteeksesi Jeesuksen kaltainen voitelu. Antaudu Py-

hän Hengen tulessa upottami-
seen niin monta kertaa ja niin 
syvällisesti, että saavutat ta-
voitteesi. Jeesus haluaa upot-
taa sinua Pyhässä Hengessä ja 
tulessa enemmän kuin ymmär-
rätkään. Jeesus tuli vuodatta-
maan Pyhän Hengen tulta maa-
ilmaan. Hän kuoli sitä varten, 
että tämä tulee sinulle mahdol-

liseksi. Tuli on jo ylläsi ja odottaa päästä sielusi muurien lävitse 
elämääsi. 
 
Käänny pois uskonnollisesta petoksesta ja ajattele toisin. Ota 
tavoitteeksesi se, minkä Jeesus on opettanut ja osoittanut to-
delliseksi Jumalan valtakunnan suunnitelmaksi elämässäsi. 

Pyhän Hengen tuli on sinun 
auktoriteettisi, voimasi, joh-
datuksesi ja palveluvoite-
lusi. Pyhän Hengen tulessa 
sinä osoitat Jumalan valta-
herruuden pimeyden ylitse. 
Jeesus ilmestyy sinussa ja si-
nun kauttasi – niin kuin Hän 
on ilmoittanut. 
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Tuomitse ja irtisano sisimmästäsi kaikki uskonnollinen penseys, 
sekaannus ja epäusko. Pyhän Hengen tuli odottaa sinua polt-
taakseen sinusta syvällisesti ja lopullisesti kaiken "roskan".  
 
Anna Pyhän Hengen tulen synnyttää ja nostaa sinusta esiin ko-
konaan uuden elämän Jeesuksen kirkkauden yhteydessä. Siirry 
Pyhän Hengen ja tulen voimassa yhä suurempaan Jumalan Isän 
kirkkauden kosketukseen. Anna Isän täydellisen anteeksianta-
muksen, rakkauden, hellyyden, hyvyyden ja kaikkivaltiuden 
upottaa sinut Pyhän Hengen tulessa.  
 
Anna Pyhän Hengen ja tulen johtaa sinut Jumalan hengelliseen 
maailmaan ja kirkkauden ilmestyksiin. Jätä taakse vanhan ihmi-
sen rähjäuskonnollisuus ja nouse Pyhän Hengen ja tulen aukto-
riteetissa tuomaan ilmi Jumalan valtakuntaa tässä aikakau-
dessa.  
 
Pyhän Hengen tulessa sinä tulet tuntemaan Jumalan pyhyyden. 
Sieluusi rakentuu todellinen nöyryys ja kunnioitus Jumalaa koh-
taan. Sinä tulet tuntemaan Isän ihmeellisen rakkauden ihmi-
syytesi vajavuuden yllä. Sinä koet ja omistat Jeesuksen täydelli-
sen lunastuksen ja elät Isän rakkauden yhteydessä. Sinä kuolet 
pois orvon minuudesta ja menetät valheellisen uskon itseesi ja 
demoneihin. Sinusta nousee Jeesuksen kautta Isään liittynyt Ju-
malan Poika, joka elää Jeesukseen sulautuneena ja on täysin 
ehyt ja vahva kaikkea pimeyttä vastaan. 
 
Matt. 6:22-23: Silmä on ruumiin lamppu. Jos siis silmäsi on terve, niin koko 
sinun ruumiisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi 
on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri on-
kaan pimeys!  
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Sinä tarvitset Pyhän Hengen tulta tulevina päivinä enemmän 
kuin uskotkaan. Eksyttävät henget lisääntyvät ympärilläsi mutta 
sinussa lisääntyy Jumalan tuli. Pyhän Hengen tulessa sinä tulet 
tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä sinut vapaaksi. Kaikki 
hämäryys elämässäsi puhdistuu Pyhän Hengen tulessa. Sinä 
saat tarkan ja varman johdatuksen. Sinä saat kirkkaan ja todel-

lisen ilmestyksen Jumalan valta-
kunnasta sekä varustuksen as-
tua Jumalan valtakunnan elä-
mään. 
 
Pyhän Hengen tulen kosketus 
vapauttaa sisäisen ihmisesi jär-

keisoppien, luonnollisen tiedon 
ja kontrollin kahleista. Sinä siirryt ilmestystiedon ja Jumalan vii-
sauden maailmaan, jossa sinä tulet tuntemaan, kokemaan ja 
sulautumaan Jeesuksen ja Isän täydelliseen rakkauteen, aukto-
riteettiin ja voimaan. Sinä elät todeksi Jeesuksen suuren ilosa-
noman Isän yhteydestä ja pimeyden valtojen ja niiden orjuuden 
murtumisesta.  
 
Tulessa upottamisen prosessissa sinä tulet ymmärtämään polt-
tavalla tavalla vanhan ihmisesi turmeluksen. Sinä heittäydyt Py-
hän Hengen tuleen uudestaan ja uudestaan. Tuli puhdistaa, pa-
rantaa ja luo sinussa jatkuvasti uutta. Jeesuksen Voideluun 
muoto nousee sinussa yhä enemmän esiin.  
 
Pyhän Hengen ja tulen kosketusta johtaa Jumalan Isän täydelli-
nen rakkaus sinua kohtaan. Pyhän Hengen tuli on täydellinen 
elämäsi eheyttä ja uudeksi luova Isän rakkauden voima. Isän 
rakkauden tuli on samalla tuhoava auktoriteetti kaikkea demo-
nisaatiota ja pimeyttä sekä niiden vaikutuksia vastaan. Siksi sinä 
paranet ja vapaudut Pyhän Hengen tulen kosketuksessa.  
 

Pyhän Hengen tuli hurmaa, 
huumaa ja valloittaa sinut. 
Tulet riippuvaiseksi tulen läs-
näolosta. Tämä on sinun kor-
kein rakkaussuhteesi Jeesuk-
sen kanssa. 
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Pyhän Hengen tuli on Jeesuksen täydellinen lunastava ja uutta 
luova voima. Siinä on evankeliumin koko totuus ja voima. Se on 
Jumalan Isän rakkauden täydellinen auktoriteetti sinun hyväk-
sesi, elämäsi pelastava, puhdistava ja parantava Jeesuksen kirk-
kauden kosketus. 
 
Pyhän Hengen tuli vaikuttaa jo uudestisyntymisessäsi, mutta 
Jeesuksen päämäärä on sielusi ja koko elämäsi puhdistuminen 
ja uudistuminen. Pyhän Hengen tuli kasvattaa Jumalan suunni-
telmaa sinussa. Pyhän Hengen tulessa sinä tulet kokemaan äkil-
lisiä ja voimakkaita parantumisia sielusi ja ruumiisi alueella. Jee-
sus osoittaa kanssasi auktoriteettinsa demoneja ja sairauksia 
vastaan. Hän osoittaa sinulle Isän rakkauden huolenpidon, hy-
vyyden ja mielisuosion. Päämääränäsi olkoon siis, että sinä tulet 
täysin "tulenkestäväksi" astiaksi jaloa käyttöä varten. 
 
Pyhän Hengen tuli vaikuttaa sieluusi tietoista ja alitajuista mie-
lenmuutosta. Henkesi elää Jeesuksen tulessa ja haluaa sytyttää 
myös sielusi. Pyhä Henki auttaa sinua voimakkaasti niin, että 

sielusi antautuu ja luopuu li-
sääntyvästi Jeesuksen kirk-
kautta vastustavasta tervasta. 
Tähän sinäkin tarvitset ponnis-
telua ja vaivan näköä.  
 
Pyhä Henki odottaa sinua ja on 
valmis heti, kun sielusi voimat 

antavat periksi ja luovuttavat taistelun Jeesusta vastaan. Tämän 
taistelusi voittamiseksi sinun täytyy "anoa, niin sinulle anne-
taan, etsiä, niin sinä löydät ja kolkuttaa, niin sinulle avataan". 
 
Luuk. 11:9-13: Minäkin sanon teille: Anokaa, niin teille annetaan, etsikää, 
niin löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja 
etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. Jos keltä isältä joukostanne poika 
pyytää kalaa, ei kai kalan sijasta anna hänelle käärmettä, tai jos pyytää 

Kun olet päässyt Pyhän Hen-
gen ja tulen hallitsemaan 
elämään, sinä ihmettelet 
joittenkin epäuskoa, häm-
mennystä ja sekaannusta, 
niin kuin Jeesus teki palvel-
lessaan Voideltuna! 
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munaa, ei kai anna hänelle skorpionia? Jos siis te, jotka olette pahoja, 
osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaan 
Isä antaa Pyhän Hengen JA PYHÄN HENGEN TULESSA UPOTTAMISEN niille, 
jotka Häneltä anovat." 
 
Pyhän Hengen tuli sulauttaa sinut Jeesuksen auktoriteettiin. 
Sinä elät Hänessä ja Hän elää sinussa. Olet koko ajan Hänen kirk-
kautensa ja katoamattoman elämän yhteydessä. Hänen elä-
mänsä virtaa sinuun koko ajan. Sielusi pimeys ja esteet ovat 
poistuneet ja olet avoin kaikelle Jeesuksen valtaherruuden il-
mestymiselle. 
 
Room. 8:11: Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuol-
leista, asuu teissä, niin hän (Isä), joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuk-
sen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne sen tähden, 
että Hänen Henkensä asuu teissä – sen tähden, että olet Pyhän Hengen 
temppeli. 
 
Isän rakkaus virtaa sinuun Pyhän Hengen tulen kautta. Tuli puh-
distaa ja sulauttaa sinut Jumalan yhteyteen tavalla, jota et en-
nen pitänyt mahdollisena. Jumalan katoamaton elämä kosket-
taa henkeäsi ja sieluasi. Hän parantaa, uudistaa sinun henkeäsi, 
sieluasi ja ruumistasi joka kohtaamisessasi. Olet Isästä tulevan 
katoamattoman elämän kosketuksessa ja nuoruutesi tulee uu-
distumaan niin kuin kotkan. 
 
Pyhä Henki pystyy paljastamaan kaikki mahdolliset parantumi-
sesi esteet, jotta voit hyljätä ja irtisanoa ne sielustasi. Pyhä 
Henki julistaa henkeesi jatkuvasti uskoa ja halua tulla paranne-
tuksi. Hän ei luovuta vaan vahvistaa sinua Jumalan uskossa. Hän 
täyttää sinua niin paljon, että kaikki tulee toteutumaan niiden 
elämässä, jotka sulautuvat Jeesuksen uskoon ja ilmestykseen 
Isän rakkaudessa. Jeesus rakastaa sinua ja ympäröi sinut läsnä-
olollaan. Hän on aina sinussa ja sinä Hänessä. 
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Pyhän Hengen tulessa upottamisessa sinä koet hengessäsi, sie-
lussasi ja ruumiissasi kaikilla aisteillasi ja tietoisuudellasi Jeesuk-
sen ylösnousemusvoiman. Sinuun tulee Jumalan valtaherruu-
den ilmestystieto ja läsnäolo, joka johtaa sinut palvelemaan 
apostolisessa voitelussa. Jeesuksen todellisuus sinussa tulee 

niin voimakkaaksi, että se vir-
taa sinusta tulen voimassa ym-
pärilläsi olevien ihmisten elä-
mään. 
 
Pyhän Hengen tulessa sisäinen 
ihmisesi sulautuu Jumalan rak-

kauteen, Pyhän Hengen ilmestykseen ja Jumalan uskon aukto-
riteettiin. Sinä sulaudut Jeesuksen valtaherrauteen ja Hänen 
vanhurskauteensa. Jeesus palvelee sinua ja sinä palvelet Jee-
susta. Jeesus lisää kaiken muun sinulle sen ohessa. 
 
Pyhän Hengen tuli murtaa sielussasi kaikki Jumalan tuntemista 
estävät ja vastustavat raja-aidat, muurit, linnoitukset, ajatusra-
kennelmat ja traumaattisuuden. Isän rakkaus ilmestyy sinulle, 
henkesi nousee ja vapautuu. Ruumiisi kokee parantavaa voite-
lua jatkuvasti ja saat elää Pyhän Hengen herkässä johdatuk-
sessa päivittäin. 
 
Ap. t. 10:34-48: Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi: "Nyt minä totisesti käsi-
tän, ettei Jumala katso henkilöön, vaan että jokaisessa kansassa se, joka 
häntä pelkää ja tekee vanhurskautta (kunnioittaa Jeesusta, uskoo Häneen, 
rakastaa Häntä, antautuu Hänelle, janoaa Pyhää Henkeä), on hänelle otol-
linen (saa Pyhän Hengen koko lahjan). 
 
Kun Pyhän Hengen tuli laskeutui Korneliuksen huoneessa, Pie-
tarin ilmestys laajeni. Hän käsitti Jumalan rakkauden suurem-
pana kuin koskaan ennen. Pietari näki, että jokainen ihminen, 
joka pelkää Jumalaa ja tekee vanhurskautta, on Jumalalle otol-
linen. Sinäkin olet otollinen ja sinun tulee julistaa tätä kaikille, 

Anna Jeesuksen sytyttää si-
nuun sellainen Pyhän Hengen 
ja tulen jano, joka murtaa 
kaikki sielusi ja elämäsi es-
teet! Taivas on auki sinullekin 
Jeesuksen nimessä. 
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jotka etsivät Herraa, vaikka vajavaisestikin. Jeesus tulee vuodat-
tamaan henkensä ihmisiin, joita luonnollinen mielesi ei ehkä pi-
täisi otollisina! 
 
Jeesus kutsuu äärimmäisellä rakkaudella jokaista ihmistä. Ju-

malan rakkaus haluaa kohdata 
jokaista ihmistä heidän elä-
mäntilanteestaan riippumatta. 
Älä katso menneisiin epäon-
nistumisiisi tai Jumalasta vie-
raantumiseen. Rakastava Isä 
ottaa syleilyynsä sinut ja jokai-
sen tuhlaajapojan / tyttären. 
Hänen rakkautensa ja uskolli-

suutensa ei muutu, vaikka itse 
olisit jo menettänyt uskosi ja toivosi. Jeesuksella on jokaista ih-
mistä varten Jumalan Isän rakkauden viesti: 
 
Jes. 60:1-2: Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja Herran kunnia 
(kavod) koittaa sinun ylitsesi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys 
kansat, mutta sinun ylitsesi kohoaa, ilmestyy (zarach = säteillä, kohota 
kuin aurinko, ilmestyä) Herra, ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. 
 
Isän ja Jeesuksen rakkaus on yliluonnollinen. Sinä tarvitset Py-
hän Hengen tulessa upottamisen, jotta alat ymmärtämään Isän 
rakkauden pituutta, leveyttä, syvyyttä ja korkeutta. Pyhän Hen-
gen tulessa sinä koet tämän rakkauden voiman, julistat ja välität 
sitä oman elämäsi ja palvelutyösi kautta kaikille ihmisille ympä-
rilläsi. Jumalan Isän rakkauden vuodatus on sinun ja kaikkien 
Hänen pojikseen / tyttärikseen otettujen kunnia. 
 
2. Piet. 1:17-18: Sillä hän sai Isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun 
tältä ylhäisimmältä kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni: "Tämä on minun 
rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt." Ja tämän äänen me kuulimme 
tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. 
 

Jumala ei katso henkilöön. 
Sinäkin olet kutsuttu Pyhän 
Hengen tulessa upotetta-
vaksi aivan samoin kuin Pie-
tari tai muut apostolit. Pyhä 
Henki odottaa sinua upot-
taakseen sinut Jeesuksen 
kirkkauden todellisuuteen. 
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Jumala Isä iloitsee siitä, että sinä antaudut Hänen kirkkautensa 
asumukseksi ja kanavaksi. Sinun kauttasi monet ihmiset tulevat 
siunatuiksi. Jokaisessa Pyhän Hengen ja tulen vuodatuksessa ja 
voimateossa Isä julistaa sinulle ja sinusta: "Tämä on minun ra-
kas poikani / tyttäreni, kuulkaa häntä". Jumala Isä osoittaa tä-
män kunnian sinun elämäsi uudistamisessa ja palveluvoitelus-
sasi. Sinä olet Hänen kirkkautensa asumus ja kanava. Sinunkin 
kauttasi maailma tulee ymmärtämään, kuinka Jumala rakastaa 
ihmisiä ja haluaa pukea heidät kunniallaan. 
 
Rakkaussuhteen syvenemisen mukaan hengelliset lait muuttu-
vat. Jumalan Isän kirkkauteen ja rakkauteen sulautuminen joh-
taa sinut luomakunnan korkeimman lain alle. Isän rakkauteen 
sulautuneena Isä antaa sinulle mitä tahansa sinä anot Hänen 
läsnäolossaan – Pyhän Hengen inspiraatiossa. Isä antaa vieläpä 
sellaisia siunauksia, joita et ole osannut edes anoa!  
 
Joh. 15:7-8: Jos te pysytte minussa ja minun suunnitelmani / sanani pysy-
vät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.  Siinä minun 
Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun ope-
tuslapsikseni.  
 
Sinä kannat paljon hedelmää, kun sinä tulet opetuslapseksi ja 
muutut Jeesuksen kaltaiseksi. Sen jälkeen Jeesus ja Pyhä Henki 
voivat kantaa paljon hedelmää sinun kauttasi. Pyhän Hengen 
tuli upottaa sinut Isän rakkauden yliluonnolliseen huolenpi-
toon. Isä haluaa, että sinun henkesi, sielusi, ruumiisi ja koko elä-

mäsi tarpeet ja kaipaukset tule-
vat tyydytetyiksi ylenpaltti-
sesti. 
 
Jumala Isä vuodattaa yllesi yltä-
kylläiset siunaukset. Kun Isän 
rakkauden ja huolenpidon yltä-

kylläisyys on sydämessäsi ja elämässäsi, sinusta tulee ilmi 

Pyhän Hengen tulessa Jeesus 
ja Isä lähestyvät sinua saa-
vuttaakseen sinut kokonaan. 
Yliluonnollinen yhteytesi Ju-
malaan on elämäsi tarkoitus 
ja täyttymys. 
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Jumalan hyvyys, huolenpito ja kirkkaus. Jeesuksen yltäkylläisyy-
dessä sinulla on oikea näkökulma ja viritys suuren ilosanoman 
julistamisessa. Pyhän Hengen tulessa sinulla on usko ja voitelu 
murtaa köyhyyttä, puutteenalaisuutta ja muita kirouksia ihmis-
ten elämässä.  
 
Jeesus ja Isä lähestyvät sinua saavuttaakseen sinut kokonaan. 
Pyhä Henki haluaa omistaa sisäisen ihmisesi. Sinun uudesti syn-
tynyt henkesi janoaa olla Jeesuksen oma, jotta Hänen kirkkau-
tensa valtaisi elämäsi. Olet voimakkaamman kutsun vaikutuk-
sessa kuin uskotkaan. Isä janoaa täyttää sinut kirkkaudellaan 
enemmän kuin itse osaat anoakaan. Sisäisessä ihmisessäsi vai-
kuttaa yliluonnollinen Pyhän Hengen ja tulen jano. Sinä vain 
tunnet, että henkesi ja uusi luomuksesi on suuntautunut ja kiin-
nittynyt Pyhän Hengen tulen lisääntyvään kohtaamiseen. 
 
Joh. 14:23: Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku - kuka tahansa - rakas-
taa minua jatkuvasti, niin hän pitää jatkuvasti minun suunnitelmani / sa-
nani (logos), ja minun Isäni rakastaa häntä jatkuvasti, ja me tulemme 
häntä kohti jatkuvasti saavuttaaksemme hänet (erkomai pros) ja teemme 
häneen pysyvän asumuksen. 
 
Pyhän Hengen tulessa upottamisen prosessissa sinun henkesi 
ottaa johtajuuden Jumalan uskossa. Sinä alistat kaiken sielus-
sasi vaikuttavan synnin ja epäuskon henkesi ja Jumalan uskon 
auktoriteetin alle. Olet saavuttanut voiton synnistä. Et enää elä 
syntikeskeistä elämää vaan olet sulautunut Jeesukseen ja hal-
litset elämässäsi Jeesuksen kanssa. Pyhän Hengen tulesta tulee 
sinulle Jumalan yhteys, uusi elämä ja elämän ympäristö, jossa 
sinä elät ja palvelet. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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7. Kirkkauden jano johtaa kirkkauteen 
 
Pyhä Henki kutsuu kaikkia ihmisiä etsimään Jeesuksen kirk-
kautta. Pyhä Henki synnyttää yliluonnollista janoa Jeesuksen 

kohtaamiseksi. Sydämet ovat 
avautumassa vastaanottamaan 
Hänen kirkkauttaan. Jeesus vai-
kuttaa suurta muutosta sydän-
ten salassa olevilla alueilla. 
Unohda uskonnollisen sekaan-
nuksen ja heikkouden ajat, opit 
ja voimattomuus. Pyhä Henki 
on valmistamassa suurta sa-

donkorjuuta maailman laajuisesti. On uuden kirkkauden ilmes-
tymisen aika Pyhän Hengen ja tulen voimassa.  
 
Samalla tavalla kuin Simeon ja Hanna etsivät Jumalan läsnäoloa 
Jerusalemin temppelissä, Pyhä Henki kutsuu ja varustaa seura-
kunnan anomaan ja etsimään Jeesuksen kirkkauden ilmesty-
mistä seurakuntaan tässä aikakaudessa. Uusi kirkkaus ilmestyy 
Pyhän Hengen tulessa upottamisessa. Jeesus ilmestyy ja puh-
distaa morsiamensa Pyhässä Hengessä ja tulessa. 
 
Pyhän Hengen tuli johtaa sinut ensin anomaan, julistamaan ja 
toteuttamaan suurta Pyhän Hengen ja tulen läpimurtoa seura-
kunnassa. Sinä julistat ja demonstroit suurta ilosanomaa Jee-
suksen valtaherruudesta: 
 

• Jeesus, ilmesty ihmisten sydämiin Pelastajana, Paranta-
jana, Vapauttajana, Herrana ja Kuninkaana! 

 
• Pyhä Henki, laskeudu ja täytä lisääntyvästi pelastettujen 

elämää ja opeta Jumalan valtaherruudesta niin kuin Jee-
sus opetti apostoleita! 

Pyhän Hengen tulessa upot-
taminen avaa sinulle Jeesuk-
sen uuden ilmestymisen. Nyt 
on aika herätä ja nousta Jee-
suksen valmistamaan ase-
maan ja oikeuksiin Pyhän 
Hengen tulen kantajina ja 
sytyttäjinä! 
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• Jeesus, kutsu esiin pelastettuja, jotka antautuvat ope-

tuslapsiksi tullakseen sinun kaltaisiksi voideltuina! 
 

• Pyhä Henki, johda sisäisen parantumisen ja vapautumi-
sen prosessiin, jossa pelastetut vapautuvat synnin, trau-
mojen, demonisaation, sairauksien ja muiden ikeiden 
vallasta! 

 
• Jeesus, vuodata Pyhän Hengen tuli sydämiin syvän puh-

distumisen ja uudistumisen toteutumiseksi! 
 

• Jeesus, puhdistukoon Sinun nimessäsi seurakunnastasi 
kaikki kompromissielämä, uskonnollinen sekaannus, 
sielun pimeydet, noituudet, lihallisuus ja maailmalli-
suus! 

 
• Jeesus, vuodata täyttymyksen ajan voitelu Pyhän Hen-

gen tulessa sinun seurakuntaasi! 
 

• Jeesus, synnytä täyttymyksen ajan herätys, jossa koko 
seurakunta tulee voidelluksi Pyhän Hengen tulessa! 

 
• Jeesus, vuodata Pyhän Hengen tuli kaikkien kansojen lä-

vitse! 
 

• Täyttyköön sinun suunnitelmasi tässä aikakaudessa ja 
tulkoon sielujen täysi luku sisälle Taivaaseen! 

 
Pyhän Hengen valo seurakunnassa lisääntyy. Roskat paljastuvat 
kirkkaassa valossa. Jeesuksen yhteyteen otetut tulevat koke-
maan syvää synnintuntoa sielujensa pimeiden lokeroiden puh-
distamiseksi. Jeesus tulee kutsumaan jokaista uuteen antautu-
miseen, syvempään puhdistumiseen, pimeyden hylkäämiseen. 



72 
 

                       

 
Pyhä Henki näyttää sinullekin elämässäsi olevia pimeyden or-
juuksia vapauttaakseen sinut niistä. Sinulle tulee voimakas halu 

pyhittää / erottaa elämäsi koko-
naan Jeesukselle. Sinä hyväksyt 
Jeesuksen kutsun ja antaudut 
ehdoitta Pyhän Hengen tulessa 
upotettavaksi.  
 
Elämässäsi voi olla tiedostettu 
synnin, sairauden, kirouksen 
kuorma, jonka ehdottomasti 
haluat voittaa. Sinä päätät etsiä 
vapautusta Jeesuksen ilmesty-
misessä Pyhän Hengen tulessa 

upottamisen kautta. Kaikki mo-
tiivit pimeyden voittamiseksi kelpaavat Jumalalle. Pyhän Hen-
gen tuli ottaa sinutkin yliluonnolliseen muutosprosessiin ja sinä 
muutut toiseksi ihmiseksi. 
 
2. Tess. 2:14: Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme 
kautta, omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden.  
 
Mitä enemmän vietät aikaa Pyhässä Hengessä, sitä syvemmin 
henkesi ja sielusi tulevat tietoisiksi siitä, että vain Jeesuksen sy-
vempi kohtaaminen Pyhän Hengen tulessa ratkaisee ongelmasi. 
Sinä lakkaat etsimästä laastaria tai kainalosauvoja uskonnolli-
sesta suorittamisesta tai sielun viihteestä. Olet suuntautunut 
peruuttamattomasti Pyhän Hengen tulessa upottamiseen. Jee-
sus vetää sinua yhä lähemmäksi ja tulee vastaamaan sinulle. Si-
nun uskosi kasvaa ja Pyhä Henki todistaa yhä vahvemmin, että 
tulessa upottaminen kuuluu sinulle Isän tahdosta. 
 
Ef. 1:5-7: …edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä 
Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan, 

Pyhän Hengen tuli poistaa 
sielustasi kaiken uskonnolli-
sen tappioelämän, antikris-
tuksen odottamisen val-
heen ja kohottaa sinut nä-
kemään ja vastaanotta-
maan Hänen kirkkautensa 
ilmestymistä tässä aikakau-
dessa. Tuli avaa henkesi sil-
mät, korvat ja sydämesi ym-
märryksen näkemään sekä 
suuntautumaan oikein.  
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sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä 
rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten 
anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan. 
 
Sinä et enää pelkästään ano, etsi ja kolkuta, vaan sinä antaudut 
Isän antaman lupauksen ja määräyksen täyttymiseen. Sinä tie-
dät ja olet vakuuttunut, että Isä on määrännyt sen sinulle. Sinä 

teet mitä vaan tarvitaan, että sy-
dämesi ja elämäsi olisi valmis 
kohtaamaan Pyhän Hengen tu-
lessa upottamisen. Jeesus nä-
kee koko ajan sinun edistymi-
sesi ja Hän johtaa sinua lupauk-
sensa ja sinun janosi täyttymi-
seen. 

 
Anomisesi, etsimisesi ja kolkut-
tamisesi muuttuu yhä suurem-

maksi varmuudeksi siitä, että Isä on määrännyt sinut upotetta-
vaksi Pyhän Hengen tulessa. Sinä näet tämän kirjoituksista ja 
asetut uudenlaiseen antautumiseen ja uskoon rauhasta käsin. 
Sinä tulet kokemaan nopeasti elämäsi muuttumisen. Jeesuksen 
kirkkaus valaisee sisimpäsi ja uusi elämä ilmestyy. 
 
Jeesus on antanut sinun henkeesi janon ja Hän on valmistanut 
siihen täyttymyksen. Kaikkeen, mitä Jeesus inspiroi sinua suun-
tautumaan tai etsimään, Hän on jo valmistanut toteutumisen. 
Jeesus tuntee ja tietää kaiken sinusta. Hän on uskollinen ja täyt-
tää lupauksensa. Jeesus ilmestyy aina, kun sinä nouset henges-
säsi sielun voimien yläpuolelle ja tartut uskossa Hänen ilmesty-
miseensä. 
 
Pyhän Hengen tulessa upottamisen prosessissa sinä näet oman 
elämäsi kaikki ongelmat ratkaistuna Jeesuksessa. Sinussa nou-
see hengen johtajuus Jumalan rakkaudessa, ilmestystiedossa ja 

Pyhän Hengen tuli kirkastaa 
sisäisen ihmisesi Jumalan 
rakkaudessa, ilmestystie-
dossa ja Jumalan uskossa. 
Uskon elämäsi muuttuu 
ehyeksi, varmaksi ja lujaksi. 
Sinä tulet Jeesuksen työto-
veriksi Jumalan valtaher-
ruuden ilmestymiseksi tässä 
aikakaudessa. 
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Jumalan uskossa. Sinä näet ratkaisut kaikkeen Jeesuksen tulen 
läsnäolossa. Sinä omistat kaikki ratkaisut Hänen tulensa koske-
tuksessa. 
 
Sinä haluat elää Jeesuksen kanssa tämän maailman houkutus-
ten ulkopuolella. Haluat palvella Hänen kanssaan Hänen kirk-
kautensa ilmi tulemiseksi. Sinä haluat siirtyä yhä enemmän Py-
hän Hengen hallitsemaan elämän tilaan ja elää Jumalan hengel-

lisessä ulottuvuudessa. Sinä ha-
luat käydä sisään hengelliseen 
ulottuvuuteen ja käydä ulos 
luonnolliseen maailmaan ja 
tuoda ilmi Jumalan valtaher-
ruutta. 
 
Mitä lähempänä olet Jeesusta, 
sitä suurempana ja ihanam-
pana sinä näet, koet ja omistat 
Hänet.  Jeesuksen kirkkaudessa 
sinun polttavilta tuntuneet on-

gelmasi häviävät ja sinä etsit yhä 
suurempaa Jeesuksen kirkkauden kohtaamista Hänen itsensä 
tähden. Jeesus huumaa sinut kirkkaudellaan ja täyttää sydä-
mesi halajamiset hyvyydellään. Hän antaa kaiken muun tämän 
ohella. 
 
Pyhän Hengen tuli sytyttää sinun katseesi, koska sinä suuntaat 
katseesi itse Jeesukseen ja janoat Hänen kasvojensa suoraa 
kohtaamista. Pyhän Hengen tuli johtaa sinut kohtaamaan itse 
Jeesuksen tulta kasvoista kasvoihin. Tämä päämäärä tyydyttää 
sinut ja muuttaa sinut lopullisesti. Jeesus irrottaa sinut tästä 
maailmasta ja erottaa sinut kirkkautensa yhteyteen. Hän kut-
suu ja voitelee sinut kyyhkysjoukkoon, jossa sinä palvelet 

Pyhän Hengen tuli sulauttaa 
sinut yliluonnolliseen rak-
kaussuhteeseen Jeesuksen 
kanssa. Hänen kirkkautensa 
vetää sinut puoleensa. Sinä 
säteilet Hänen kirkkauttaan 
palvelutyössäsi ja elämäs-
säsi niin, että syntiset kään-
tyvät, sairaat paranevat, 
särkyneet sydämet eheyty-
vät ja Pyhän Hengen tuli 
valtaa heidät. 
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täyttymyksen ajan herätystä. Tämä on sinun ”normaali” oloti-
lasi ja elämäsi täyttymys. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
   
8. Uskonpuhdistuksen herätys 
 
Noin kaksituhatta vuotta sitten Simeon ja Hanna saivat Pyhässä 
Hengessä johdatuksen ja kehotuksen anoa, että Jumala lähet-
tää Messiaan kansansa Israelin ja kaikkien kansojen pelas-
tukseksi. Vanhan liiton temppelipalvelus ja uskonto olivat va-
kiintuneet osaksi kansan ajattelua ja arkielämää. Profeettojen 
ilmoitus Messiaasta oli vain muutama lause kirjakääröissä. Vain 
harvat ihmiset tosissaan odottivat näiden profetioiden toteutu-
mista.  
 
Sitten Pyhä Henki ilmaisi muutamille Herraa etsiville, että nyt 
oli tullut aika julistaa nämä profetiat toteutumaan. Aika oli tul-
lut täydelliseksi ja Jumala Isä tulee lähettämään Messiaan Isra-
elin kansan keskuuteen. Uusi aikakausi oli alkamassa. Jumalan 
valtaherruus alkaa ilmestyä maan päällä. Isä lähettää Poikansa 
ihmisen muodossa ja Pyhän Hengen tulessa osoittamaan Juma-
lan suunnitelman, tahdon ja voiman. 
 
Luuk. 2:25-26: 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.  
 
Hanna ja Simeon saivat ilmestyksen, kehotuksen ja uskon anoa 
ja julistaa Messiaan todellista ilmestymistä, vaikka mitään nä-
kyvää merkkiä tästä ei ollut olemassa. Yhteiskunta eli Rooman 
valtakunnan hallinnon alla, temppelipalvelus jatkui niin kuin oli 
tapahtunut jo satoja vuosia. Fariseukset ja kirjanoppineet yllä-
pitivät uskonnollista hallintoa niin kuin ennenkin.  
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Mutta Pyhä Henki valaisi Hannan ja Simeonin ymmärryksen Tai-
vaasta käsin. Aika oli täyttymässä ja Jumalan valtakunnan uusi 
ja ratkaiseva suunnitelma oli ilmestymässä. Vuosisatoja odo-
tettu Messiaan ilmestyminen oli toteutumassa ja heidän tuli ju-
listaa ja omistaa profetioiden täyttyminen heidän silmiensä 
edessä. 
 
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 
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.  
 
Messiaan odotusta oli monien ihmisten sydämissä. Mutta 
Hanna ja Simeon eivät pelkästään odottaneet ”parempaa ai-
kaa”. He etsivät Jumalan läsnäoloa, anoivat ja julistivat Pyhän 

Hengen johtamana näkyväksi 
maailmanhistorian yliluonnolli-
simman tapahtuman. He palve-
livat ilmestyksen hengessä Isän 
valtaistuimen näköalassa.  
 
Fariseukset ja kirjanoppineet 
eivät nähneet tai käsittäneet 
mitä oli tapahtumassa. Hanna 
ja Simeon valmistivat salassa 
Jeesuksen syntymisen. He julis-
tivat ja toivottivat Jumalan Po-
jan tervetulleeksi tulemaan alas 

Taivaasta Ihmisen Pojan muodossa ja toteuttamaan Messiaan 
ja Uhrikaritsan palvelutyön. 
 

Puhuuko Pyhä Henki sinulle 
Jeesuksen Jumalan Pojan 
toisesta tulemuksesta kirk-
kauden pilvessä seurakun-
taansa? Näetkö aikakauden 
täyttymisen lähestyvän? 
Näetkö mitä seurakunnassa 
täytyy tapahtua, jotta se voi 
kohdata Jeesuksen ilman 
että ylös temmattavat nä-
kevät luonnollista kuole-
maa? 



77 
 

                       

Nyt olemme vähintäänkin yhtä radikaalin muutoksen edessä. 
Pyhän Hengen aikakausi on täyttymässä ja Jumala Isä valmistaa 
seurakuntaa tempaukseen. Jeesuksen Voidellun ilmestyminen 
oli yliluonnollinen tapahtuma, mutta edessämme olevat tapah-
tumat ovat kaiken tähänastisen Jumalan valtakunnan ilmesty-
misen täyttymystä ja huipentumaa. Nytkin vain Pyhän Hengen 
tuleen antautuneet ihmiset saavat nähdä ja astua siihen, mitä 

on tuleva. Jeesuksella on paljon 
sanottavaa tämän ajan seura-
kunnalle. Valtava muutos ja 
kirkkauden vuodatus on edes-
sämme. 
 
Pyhä Henki jakaa nyt seurakun-
taan lisääntyvää ilmestystä tu-
levasta tempauksesta. Jeesus 
itse varustaa seurakuntaansa 
erityisellä Pyhän Hengen ja tu-
len voimalla. Aika on täytty-
mässä ja mahdottomalta näyt-

tävät asiat tulevat mahdollisiksi Jumalan voimasta. Hän ei kutsu 
ainoastaan muutamia esirukoilijoita tämän tapahtuman valmis-
telemiseen. Hän tulee kutsumaan miljoonia uudestisyntyneitä 
ja Pyhän Hengen tulessa upotettuja toteuttamaan radikaalia 
uskon puhdistusta ja suurta sadon korjuuta maailmassa.  
 
Täyttymyksen ajan herätys tarvitsee Pyhän Hengen tulessa 
puhdistetun ilmestyksen, julistuksen ja demonstraation. Vain 
Pyhän Hengen tulessa puhdistettu seurakunta kykenee vas-
taanottamaan Jeesuksen, kun Hän tulee kirkkauden pilvessä 
tempaamaan omansa Taivaaseen. Täyttymyksen ajan herätys 
tulee läpäisemään jokaisen pelastetun elämän. Pyhän Hengen 
tuli laskeutuu ennen näkemättömän voimakkaasti 

Jeesuksen tavoite seurakun-
taa koskien on suurempi 
kuin pelkästään pelastumi-
nen Taivaaseen. Jeesus val-
mistaa seurakuntaa otta-
maan haltuunsa ne hengel-
liset valtaistuimet, joita de-
monivoimat ovat pitäneet 
hallussaan. Tähän tarvitaan 
Jeesuksen muotoon sulau-
tuminen Pyhän Hengen tu-
lessa. 
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yksilöuskovien elämään, jotka ovat käyneet ”ahtaan portin” lä-
vitse. Pyhä Henki on valmistellut tätä jo vuosikymmenien ajan.  
 
Täyttymyksen ajan herätys poikkeaa kaikista aikaisemmista he-
rätyksistä monella tavalla: 
 

• herätyksen tuli tulee koskettamaan jokaista pelastettua, 
• Pyhän Hengen voitelu laskeutuu suuren joukon ylle 

maailman laajuisesti, 
• Pyhän Hengen tuli kutsuu syvään, ehdottomaan ja nöy-

rään antautumiseen Jeesukselle, 
• kukaan uskova ei voi olla sivustakatsoja – Jeesus kutsuu 

jokaista elopellolleen, 
• Jeesuksen kutsun torjumisesta seuraa välitön pimeyden 

painostus, 
• kaikki tapahtumat nopeutuvat yliluonnollisella tavalla, 
• Jeesuksen läsnäolo tulee olemaan henkeä salpaavan 

voimakasta kaikkialla maailmassa – samalla kun pimey-
den vallat ilmestyvät, 

• Jeesus tulee ”pakottamaan” ihmisiä hääjuhlaansa – Py-
hän Hengen voima, ihmeet ja merkit pakottavat epäus-
koisia antautumaan Jeesukselle ja 

• ylös temmattava seurakunta poistuu näkyvästä maail-
masta ja tänne jäävät kohtaavat antikristuksen ja ahdis-
tuksen ajan. 

 
Tulevassa herätyksessä Pyhän Hengen kutsu tulee olemaan niin 
selkeä ja voimakas, ettei siitä voi erehtyä. Se läpäisee koko ih-
miskunnan. Nyt on käynnissä tämän herätyksen etujoukon val-
mistaminen. Jeesus kutsuu sinua myös tähän etujoukkoon. 
Tämä kutsu on vielä näkymätön. Jeesus valmistaa sinetin alla 
palvelijoitaan, jotka tulevat palvelemaan kohta Pyhän Hengen 
tulimyrskyssä. Jeesus tulee nostamaan kyyhkysjoukon esiin kun 
”aika on täytetty”.  
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Jos sydämesi rakastaa Jeesuksen kirkkautta ja Hänen suunnitel-
maansa enemmän kuin tätä maailmaa, sinä suostut Hänen kut-
suunsa. Sydämeesi laskeutuu Pyhän Hengen ja tulen kutsu, joka 
johtaa sinut syvään puhdistautumisprosessiin. Et voi enää hy-
väksyä kahtia jakautunutta sydäntäsi, lihan mielen tai vanhan 
ihmisen orjuutta. Sinä koet välttämättömänä täyttyä sydämes-
säsi Isän rakkaudella ja Jeesuksen vanhurskaudella.  
 
Sisimpäsi huuto on Jeesuksen kirkkauden ilmestyminen tähän 
maailmaan. Silmäsi näkevät vainiot, jotka ovat vaalenneet kor-
jattavaksi. Ahtaan portin läpikäyminen on sinulle suuri ilosa-
noma. Sinä käyt sen lävitse ylistäen ja palvoen Herraa, koska 
sinä näet ja omistat Pyhän Hengen tulessa kirkastetun päämää-
rän. 
 
Jeesuksen seurakunnassa on paljon alaikäisyyttä, sekaannusta 
ja pimeyden valtaa. Jeesus haluaa korjauksen näihin ongelmiin. 
Jeesus tulee vuodattamaan seurakuntaansa sellaisen kirkkau-
den, jota emme ole vielä nähneet. Ylös temmattava seurakunta 
tulee olemaan kunnioitettu, kirkkaudella puettu ja täydellisessä 
rakkaudessa ja voitossa elävä Jeesukselle erotettu morsian. 
 
Ap.t. 5:12-14: Ja apostolien kätten kautta tapahtui kansassa monta tun-
nustekoa ja ihmettä; ja he olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon pyl-
väskäytävässä. Eikä muista (Ananiaan ja Safiiran eliittiseurapiiristä) ku-
kaan uskaltanut heihin liittyä, mutta kansa piti heitä suuressa kunniassa. 
Ja yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat Herraan, sekä miehiä että nai-
sia suuret joukot.  
 
Kun antaudut Pyhän Hengen tulessa upottamiseen, sinä asetut 
jaloon kutsuun ja tehtävään. Jeesus varustaa sinut todellisella 
Jumalan voimalla, jolla sinä murtaudut pimeyden piiritysten lä-
vitse ja vapautat monia ihmisiä sairauksista, traumoista, demo-
nisaatiosta ja muista vankiloista todelliseen vapauteen.  
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Luuk. 14:16-20: Niin hän sanoi hänelle: "Eräs mies laittoi suuret illalliset ja 
kutsui monta. Ja illallisajan tullessa hän lähetti palvelijansa sanomaan kut-
sutuille: 'Tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina'. Mutta he rupesivat kaikki jär-
jestään estelemään. Ensimmäinen sanoi hänelle: 'Minä ostin pellon, ja mi-
nun täytyy lähteä sitä katsomaan; pyydän sinua, pidä minut estettynä'. 
Toinen sanoi: 'Minä ostin viisi paria härkiä ja menen niitä koettelemaan; 
pyydän sinua, pidä minut estettynä'. Vielä toinen sanoi: 'Minä otin vai-
mon, ja sen tähden en voi tulla'.  
 
Tässä Jeesuksen vertauksessa on meidän aikamme kuvaus. Ih-
misten sydämet ovat niin kiintyneet tähän maailmaan ja luon-
nollisen elämän nautintoihin, ettei Jumalan kutsu läpäise hei-
dän tietoisuuttaan. Jeesuksen suunnitelma ei pysähdy tähän. 
Hän lähettää Pyhän Hengen tulessa upotetut palvelijansa pa-
rantamaan sairaita, vapauttamaan vangittuja, sitomaan särjet-
tyjä sydämiä, nostamaan rampoja ja raajarikkoja. On ilmeistä, 
että täyttymyksen ajan herätykseen kuuluu erityinen paranta-
misten voitelu. 
 
Johannes Kastaja jo julisti ”Kääntykää ja ajatelkaa toisin, sillä Ju-
malan valtakunta on tullut lähelle!” Jeesus aloitti palvelutyönsä 
Voideltuna ja julisti: ”Kääntykää ja ajatelkaa toisin, ja uskokaa 
suuri ilosanoma, sillä Taivasten valtakunta on tullut käden ulot-
tuville!” Nyt nousee esiin Pyhän Hengen ja tulen julistus: ”Kään-
tykää ja ajatelkaa toisin ja uskokaa suuri ilosanoma Pyhän Hen-
gen tulen vuodatuksesta, sillä seurakunnan ylös tempaus on 
tullut käden ulottuville!” 
 
Meillä on nyt Pyhä Henki ja kosketus Jumalan valtakuntaan. Py-
hän Hengen tulessa upottamisen kautta syntyy samanlainen 
Isän rakkauden tulen johtama yhteys, joka Jeesuksella Voidel-
tuna oli Isän kanssa. Silloin demonivoimat, sairaudet, kiroukset, 
puutteenalaisuus ja muut ongelmat poistuvat. Maailma näkee, 
että on olemassa Jumala Isä, Hänen Poikansa pelastajana sekä 
Pyhä Henki, joka toteuttaa kaiken yliluonnollisen maan päällä. 
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Uskon puhdistus etenee seuraavin askelin: 
 

• Seurakunta etsii uutta ilmestystä ja julistusta Pyhän 
Hengen tulesta. Jeesus nostaa ja lähettää tulessa voidel-
tuja palvelijoita herättämään seurakunnan. 

 
• Seurakunta antautuu sisäisen vapautumisen ja parantu-

misen prosessiin Pyhän Hengen tulessa. Evankeliumin 
salaisuus paljastuu uskoville ja tapahtuu syvä uskonpuh-
distus. 

 
• Seurakunta antautuu opetuslapsen kutsuun niin kuin 

Jeesus on suuressa lähetyskäskyssään määrännyt.  
 

• Seurakunta asettaa tavoitteekseen muuttua Jeesuksen 
Voidellun kaltaiseksi, jolloin kaikki Jeesuksen antamat 
lupaukset, suunnitelmat ja todellisuus ilmestyvät maan 
päällä. 

 
• Seurakuntaan laskeutuu apostolinen voitelu, jossa Py-

hän Hengen tuli leviää kontrolloimattomasti ja toteut-
taa sen, mitä Jumala tarkoittaa. 

 
Matt. 28:16-20: Ja ne yksitoista opetuslasta vaelsivat Galileaan sille vuo-
relle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Ja kun he näkivät hänet, 
niin he kumartaen rukoilivat häntä, mutta muutamat epäilivät. Ja Jeesus 
tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki 
valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun 
opetuslapsikseni opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käs-
kenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä aika-
kauden täydelliseen täyttymykseen (sunteleia) asti."  
 
Jeesuksella on nyt kaikki valta Taivaassa ja maan päällä. Hän to-
teuttaa valtaherruuttaan apostoliensa kautta. Pyhä Henki 
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uudestisynnyttää ja johtaa Jeesuksen ja Isän yhteyteen. Apos-
tolisessa voitelussa on tietoisuus, vakuuttuneisuus, opetus ja 
demonstraatio Pyhän Hengen tulessa upottamisesta. Pyhä 
Henki johtaa opetuslapseksi antautumiseen ja sisäisen vapau-
tumisen ja parantumisen prosessiin. Vanhan ihmisen kuoletta-
misen kautta seurakunnasta nousee esiin Jeesuksen Voidellun 
muoto. Pyhän Hengen tulessa puhdistettu ja varustettu seura-
kunta tulee toteuttamaan täyttymyksen ajan suuren sadonkor-
juun. 
 
Jeesus tietää, että epäuskoisten vakuuttamiseen tarvitaan nä-

kyviä ja vaikuttavia tunnuste-
koja. Kiistämättömät voima-
teot tarvitaan vakuuttamaan 
epäuskoisia Jeesuksen hallinta-
vallasta. Nämä tulevat mahdol-
lisiksi vain Jeesuksen muotoon 
muuttumisen kautta. Jeesus 
sanoi Maria Woodworth-Ette-
rille: ”Älä murehdi syntisten 
pelastamisesta. Kun he näke-
vät Minun voimatekoni, he tu-
levat Minun luokseni!” 

 
Jeesus kutsuu nyt esiin kirkkaudella puetun seurakunnan, joka 
pystyy sulautumaan Hänen kaikkeen auktoriteettiinsa ja voite-
luunsa pimeyden voimien kukistamiseksi ja Jumalan valtakun-
nan ilmestymiseksi tässä maailmassa. Vain Jeesuksen kirkkau-
teen puettu seurakunta voi toteuttaa suuren sadonkorjuun 
tässä maailmassa. Pyhän Hengen tuli laskeutuu lisää ja seura-
kunta puhdistuu lisää. Seurakunta pukeutuu kirkkauteen ja va-
rustaa vasta uskoon tulleet tempausta varten nopeasti. Suurten 
herätysten aikana ilmentynyt synnintunto, Jeesuksen etsimi-
nen ja seurakunnan muuttuminen on vain pientä esimakua siitä 

Jeesuksen suunnitelma si-
nua kohtaan on pukea sinut 
uudella kirkkauden voi-
malla. Sitä varten sinulla on 
yhteys Pyhään Henkeen. Py-
hällä Hengellä on käsky to-
teuttaa Jeesuksen suunni-
telma sinussa. Siksi antaudu 
Pyhän Hengen tulessa upo-
tettavaksi, niin uusi Jeesuk-
sen kirkkauden läsnäolo tu-
lee elämääsi. 
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kirkkaudessa muuttumisesta, joka tulee täyttymyksen ajan he-
rätyksessä. 

 
Jumalan kokonaisvaltainen tavoite tätä aikakautta koskien on 
tuoda Jumalan valtakunta maan päälle. Sitä Jeesus käski ope-
tuslastensa ensiksi rukoilla. Jumalan valtakunta tulee maan 
päälle ihmisten kautta ja Jeesuksen valtaherruus tulee ihmisiin 
Pyhän Hengen ja tulen vuodattamisen kautta. 
 
Matt. 5:13-16: Te olette maan suola; mutta jos suola käy mauttomaksi, 
millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin 
pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valkeus. Ei 
voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä; eikä lamppua sytytetä 
ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huo-
neessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he 
näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on tai-
vaissa.  
 
Jeesus ei tarkoita ”hyvillä teoilla” pelkästään moraalisesti ja 
eettisesti hyväksyttävää elämää. Fariseuksetkin harrastivat täl-
laista jossain määrin, mutta Jeesus ei kiittänyt heitä. Jeesus tar-
koittaa ”hyvillä teoilla” suuren ilosanoman julistamista, särky-
neitten sydänten eheyttämistä, riivattujen vapauttamista, sai-
raitten parantamista, Isän rakkauden siunausten vuodattamista 
ja Pyhän Hengen tulessa upottamista. Kun seurakunta toteut-

taa tätä, suurta herätystä ja sie-
lujen sadonkorjuuta ei mikään 
voi estää! 
 
Pyhän Hengen tulessa upotta-
misen tärkeimpiä vaikutuksia 
on, että Jumalan usko tulee si-

nun henkeesi ja sielusi sulautuu siihen. Jumalan usko on sisäi-
sen ihmisesi uusi tila, jossa henkesi ja sielusi pysyvästi omista-
vat Jumalan valtakunnan. Jumalan uskon kautta Jumalan 

Pyhän Hengen tuli on uskon 
puhdistaja. Tulessa palaa 
roska ja tapahtuu uusi luo-
mistyö. Jeesuksen todellisuus 
ilmestyy Pyhän Hengen tu-
lessa.  
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valtakunta on sisimmässä osassasi. Tämän toteutuminen on 
Isän lupaus. 
 
Pyhän Hengen voitelu, Jumalan usko, elämä Jumalan valtakun-
nassa on Jumalan pelastettujen kunnia. Jumala saa kunnian 
siitä, että Hänen suunnitelmansa toteutuu ihmisissä. Isä iloitsee 
siitä, että Hän saa vuodattaa kirkkautensa Jeesuksen vastaan-
ottaneiden pelastettujen ylle. Jumalan kunnia maailmassa il-
mestyy lisää, kun Hänen Pyhän Henkensä voitelu valtaa sinutkin 
tämän maailmanajan pimeyden keskellä. 
 
Ap.t. 1:8-11: … kun Pyhä Henki tulee jatkuvasti teidän päällenne, niin te 
saatte jatkuvasti voimaa, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Je-
rusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin 
saakka". Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän näh-
tensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat tai-
vaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä 
valkeissa vaatteissa; ja nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te seisotte 
ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on 
tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän."  
 
Ennen kuin Jeesus ilmestyy pilvissä Hän vuodattaa kirkkautensa 
ylös temmattavaan seurakuntaan. Jeesus tietää, että me tarvit-
semme tänä aikana Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä enem-

män kuin aikaisemmin. Ympäril-
lämme vaikuttaa ”laittomuu-
den salaisuus”, jonka todelli-
suutta suurin osa ihmisistä ei 
näe eikä tunne. Jumala on näh-
nyt tämän kehityksen jo ennen 
kuin se on syntynyt. Jeesuksen 
kirkkauden ilmestyminen seu-
rakuntaansa ei ole Jumalan vas-

taus pimeyden hyökkäykseen, vaan se on voittosaaliin nouta-
minen tästä maailmasta ennen kuin pimeys pääsee valloilleen.  
 

Pyhän Hengen tuli manifes-
toi Jeesuksen täydellisen voi-
ton ja kuninkuuden pimey-
den ja alkeisvoimien ylitse. 
Tulessa tulee ilmi Isän rak-
kauden yhteys, josta sinäkin 
saat tulla osalliseksi.  
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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."  
 
Pakanakansojen täyden luvun täytyy tulla sisälle ennen antikris-
tuksen ilmestymistä. Täyttymyksen aikaan liittyvien profetioi-
den tulee täyttyä. Jumalan valtakunnan ilmestymisen täytty-
myksen täytyy tapahtua maailmassa. Jeesus ojentaa kättään, 
kutsuu ja varustaa ihmisiä, jotka haluavat vastaanottaa Hänen 
tulensa voitelun. Hän etsii alttaria ja asumusta, jonka kautta 
Hän voi ilmestyä tässä maailmassa. Oletko sinä jo Hänen kirk-
kautensa asumus? 
 
Room. 12:1-2: Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan 
teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi 
uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne. Älkääkä mukau-
tuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuk-
sen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista 
ja täydellistä. 
 
Pyhän Hengen tulessa Jumala valmistaa seurakunnan sen tar-
koituksen täyttymykseen eli täyttymyksen ajan suureen sadon-
korjuuseen. Kun seurakunta on suorittanut tehtävänsä ja täyt-
tynyt kirkkaudella, Jeesus tulee pilviin ja tempaa sen yh-
teyteensä. Taivaassa alkavat Karitsan häät, jossa Jeesus ja seu-
rakunta sulautuvat uudella tavalla yhteen. Tähän suunnitel-
maan Jeesus kutsuu kaikkia meitä. Tämä suunnitelma lähtee 
liikkeelle maailmanhistorian mullistavimman ja laajimman he-
rätyksen käynnistymisessä. Tämä uskon puhdistuksen herätys 
on jo vaikuttamassa. 
 
SISÄLLYSLUETTELO  
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9. Pyhän Hengen tuli ja Jumalan anteeksianta-
mus 
 
Jumalan anteeksiantamus Jeesuksessa tarkoittaa Jumalasta 
eroon harhautumisen ja sen seurausten poistamista ihmisistä. 
Tämän Jumala Isä valmisti jokaiselle Jeesuksen vastaanottavalle 
ihmiselle Hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta. 
Jeesuksessa on täydellinen lunastus ja sovitus, sillä Hänen val-
takunnassaan ei ole mitään sijaa demonisaatiolle, traumaatti-
suudelle, sairauksille tai muulle pimeydelle.  
 
Jeesus maksoi kärsimisensä ja kuolemansa kautta lunnaat jokai-
sesta ihmisestä, jotta he Hänen kauttaan pääsisivät Jumalan 
Isän kirkkauden yhteyteen. Jeesuksen veri peittää pelastettujen 
sielun ja elämän pimeyden, jotta Pyhän Hengen tuli voi polttaa 
pois kaiken pimeyden ja toteuttaa uuden luomistyön. Isä on 
määrännyt tämän suunnitelman kaikille pelastetuille. Täydelli-
nen pelastuksemme on siis suuntautua, antautua ja sulautua 
Jeesuksen yhteyteen. 
 
Kol. 3:2-7: Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä 
on maan päällä. Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä 
Kristuksen kanssa Jumalassa; kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, 
silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Kuolettakaa siis 
maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, 
joka on epäjumalanpalvelusta, sillä niiden tähden tulee Jumalan viha, ja 
niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte.  
 
Pyhän Hengen tuli toimii Jeesuksen sovitustyön perustuksella. 
Jeesukselle antautumisen mukaan tuli polttaa kaikkea Juma-
lasta eroon harhautumista ja sen seurauksia pois ihmisten sie-
luista, fyysisistä ruumiista ja kaikilta elämän alueilta. Pyhän 
Hengen tuli toteuttaa yliluonnollisen uuden luomistyön pelas-
tetussa ja synnyttää yliluonnollisen rakkaussuhteen ja uuden 
elämän Jumalan yhteydessä.  
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Ihmisen anteeksiantamus on tunnetasolla mutta Jumalan an-
teeksiantamus on Hänen täydellistä auktoriteettiaan ja hallin-
tovaltaansa kaikkea pimeyttä vastaan ihmisten hyväksi. Se on 
Hänen täydellistä rakkauttaan pimeyden valtaan joutuneita ih-
misiä kohtaan.  
 
Jeesuksen anteeksiantamus sinunkin hyväksesi tarkoittaa kai-
ken pimeyden, vallan, voiman, vaikutuksen ja osallisuuden pois 
siirtämistä henkesi, sielusi, ruumiisi, palvelutyösi ja koko elä-

mäsi alueilla. Jeesuksen veren 
kautta sinulla on esteetön yh-
teys Jumalaan Isään ja Hänestä 
tulevaan katoamattomaan elä-
mään henkesi kautta. 
 
Jos Jumalan palvelija ei ole itse 
tullut Pyhän Hengen tulessa 
upotetuksi, hänen ilmestyk-
sensä ja uskonsa Jeesuksen pe-
lastustyöhön ja anteeksianta-
mukseen on vajaa ja epävarma. 
Hän ei pysty vakuuttamaan ih-
misiä Jeesuksesta ja Hänen pe-

lastuksestaan niin kuin Jumala 
tahtoo. Hänen julistukseensa ja palvelutyöhönsä jää epäuskon, 
syyllisyyden ja kompromissiajattelun saastutusta. Pyhä Henki ei 
pysty vahvistamaan tulella sekavaa julistusta Jeesuksen täydel-
lisestä anteeksiantamuksesta ja Pyhän Hengen täydellisesti uu-
distavasta voimasta.  
 
Koska sinäkin olet Jumalan palvelija, Jeesus kutsuu sinua nyt uu-
teen ja todelliseen ilmestykseen Jeesuksen anteeksiantamuk-
sesta Pyhän Hengen tulessa. Kun tämä tapahtuu, sinä tulet 

Järkeisusko:  
 
 pieni voitelu  
 suorituskristillisyys 
 tappioelämä 

lihallisuudessa ja 
uskonnollisuudessa 

 
Tulessa upottaminen:  
 
 Jeesuksen voitelu  
 rakkaussuhde Jeesuksen 

ja Isän kanssa 
 voittoelämä Jumalan 

valtaherruudessa  
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• julistamaan ehdotonta anteeksiantamusta, jonka Pyhän 

Hengen tuli todistaa ja vahvistaa, 
 

• julistamaan ja osoittamaan Jeesuksen täyttä paranta-
vaa voimaa kaikkien sairauksien ylitse ja Pyhän Hengen 
tuli tulee sen vahvistamaan, 

 
• julistamaan ja osoittamaan Jeesuksen täydellisen auk-

toriteetin pimeyden voimia vastaan, jonka Pyhän Hen-
gen tuli vahvistaa, 

 
• johtamaan ihmisiä vapauteen kompromissiuskonnolli-

suudesta, uskonnollisesta petoksesta ja valheista, jonka 
Pyhän Hengen tuli vahvistaa, 

 
• palvelemaan Pyhän Hengen ja tulen vuodattamisessa 

ihmisten sisimpään ja ylle, sekä 
 

• toteuttamaan uskon puhdistusta Pyhän Hengen tulen 
läpivalaisussa, auktoriteetissa ja voimassa. 

 
Kun sinä julistat Pyhän Hengen tulen kirkkaudessa, sinä näet jo-
kaisen ihmisen Jeesuksen pelastustyön kautta. Sinä et ainoas-
taan selitä tai analysoi hengellisiä periaatteita, vaan sinä osoitat 
Pyhän Hengen tulen ja voiman. Sinä olet tulessa palava ”Kris-
tuksen kirje”, jota kaikki ympärilläsi lukevat ihmeissään! 
 
2. Kor. 3:3: Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palve-
lustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan Hengellä, ei 
kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin.  
 
Pyhän Hengen tulessa sinun ylläsi on synnintuntoon johtava 
voitelu. Sinua kuulevat ihmiset vakuuttuvat tarpeestaan koh-
data Jeesusta ja puhdistua. He näkevät Pyhän Hengen tulessa 
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ratkaisun oman elämänsä ongelmiin ja antautuvat Jeesukselle. 
Pyhän Hengen tuli sinun ylläsi, julistuksessasi ja sanoissasi ilmai-
see Jumalan äärettömän rakkauden, hyvyyden, mielisuosion 
samalla kun synnintunto koskettaa sydämiä. 
 
Kun sinä elät ja palvelet Pyhän Hengen tulessa, sinä katsot ih-
misiä Jeesuksen pelastustyön kautta. Sinä näet jokaisessa ihmi-
sessä aarteen, jonka vuoksi Jumala Isä uhrasi Poikansa. Samalla 

kun sinä näet ihmisten elämässä 
olevat pimeydet, keskeneräi-
syydet, sairaudet, vääryydet ja 
viat, sinä näet Jumalan mah-
dollisuuden heissä Jeesuksen 
pelastustyön kautta. Sinä näet 
ihmisissä myös uuden luomis-
työn, jonka tuli on toteuttava 
heissä Jeesuksen kautta. Juma-
lan uskossa sinä kykenet julis-

tamaan yliluonnollisia ratkaisuja ja uutta kirkastettua tulevai-
suutta ihmisten elämään. Sinä et näe mitään estettä Jeesuksen 
yliluonnolliselle vaikutukselle, kunhan ihmiset antautuvat Hä-
nen tulensa kosketukseen. 
 
Pyhän Hengen tulessa sinä kykenet Jumalan uskon hallitsemaan 
elämään ja palvelutyöhön. Jeesuksen anteeksiantamus on va-
pauttanut sinut kaikesta syyllisyydestä, rangaistuksesta, tuo-
miosta, pelosta, vihasta, katkeruudesta, valheesta, sairauksista 
ja kuolemasta. Sen vuoksi sinulla on ilmestys, usko ja voitelu ju-
listaa Jeesuksen todellista suurta ilosanomaa. Jumalan uskon 
kautta Isä on julistanut sinut oikeamieliseksi ja puhtaaksi Jee-
suksessa henkesi kautta. Tätä samaa sinä julistat kaikille ihmi-
sille ja Pyhä Hengen tuli on vahvistava sinun sanasi sitä seuraa-
villa merkeillä. 
 

Pyhän Hengen tulessa elä-
minen on uuden luomuksesi 
taivaselämää maan päällä. 
Sinä olet Taivaasta ja sinä 
palvelet Jumalan valtaistui-
men näköalassa tässä maa-
ilmassa – tuodaksesi tai-
vaallista elämää pelaste-
tuille Pyhän Hengen tulessa.  
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Pyhän Hengen tulessa upotettuna sinä omistat Jumalan pojan / 
tyttären aseman ja siihen liittyvät oikeudet / velvollisuudet ja 
tehtävät täysimääräisesti. Kaikki sieluasi, ruumistasi ja muuta 
elämääsi varjostava pimeyden kuorma on väistynyt ja sinä julis-
tat Jeesuksen kirkkauden ilosanomaa täydessä kirkkaudessa.  
 
Pyhän Hengen tulessa olet vastaanottanut voittajan minuuden. 
Sinä julistat auktoriteetilla Jeesuksen anteeksiantamuksen täy-
dellisyyttä ja ihmiset vapautuvat syyllisyydestä, rangaistuksesta 
ja tuomiosta. Pyhän Hengen tuli laskeutuu heihin ja pelastuksen 
ilo ja siunaukset täyttävät heidät.  
 
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 pojaksi ottamiseen (uiotesia), hänen 
yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuo-
sion mukaan, sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoitta-
nut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä 
kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mu-
kaan.  
 
Vasta kun Pyhän Hengen tuli on koskettanut ja läpäissyt minuu-
tesi ja elämäsi kaikki alueet, sinussa manifestoituu täysi anteek-

siantamus, eli pimeyden voi-
mien ja kaikkien niiden vaiku-
tusten pois siirtäminen. Juma-
lan uskossa kaikki tämä oli jo 
totta silloin kun Isä uudesti syn-
nytti sinut. Tämän Jumalan us-
kon voimalla sinä saat ja sinun 
tuleekin pitää itsesi Jumalalle 

erotettuna, vaikka sielussasi olisi vielä puhdistettavaa. Sinulla 
on oikeus yhtyä Jumalan uskoon, joka antaa sinulle lahjana 

Vajaassa voitelussa palvele-
vat julistavat ja toteuttavat 
sitä, mitä heillä on sieluis-
saan. Pyhän Hengen tulessa 
sinä julistat ja toteutat sitä, 
mitä Jeesus on sinussa ja 
mitä sinä olet Jeesuksessa.  
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Jeesuksen vanhurskauden. Tämä oikeus sinulla on, kun otat 
vastaan anteeksiantamuksen itseäsi ja lähimmäisiä kohtaan. 
 
Mark. 11:26: Ja kun te seisotte Jumalan läsnäoloa etsien, niin siirtäkää pois 
(afiemi) sydämistänne kaikki, mitä teillä on jota kuta vastaan, että myös 
teidän Isänne, joka on taivaissa, siirtäisi pois (afiemi) teidän rikkomuk-
senne." Mutta jos te ette anna anteeksi, niin ei Isännekään, joka on tai-
vaissa, anna anteeksi teidän rikkomuksianne. 
 
Pyhän Hengen tulessa upottaminen johtaa sinut täydelliseen 
anteeksiantamuksessa elämiseen itseäsi ja kaikkia ihmisiä koh-
taan. Se johtaa ehyeen ja yhä syvenevään rakkaussuhteeseen 
ihmisten ja Jeesuksen / Isän kanssa. Anteeksiantamus on sinun 
elämäntapasi. Et voi säilyttää katkeruutta etkä mitään pimeyttä 
sielussasi. Sinä katsot lähimmäistäsi niin kuin Jumala Isä katsoo 
häntä Jeesuksen kautta. Näin sinä siirryt hallitsemaan Jeesuk-
sen kanssa Hänen pelastussuunnitelmansa toteuttamiseksi 
kaikkien ihmisten kohdalla. 
 
Pyhän Hengen tulessa upottamisessa sinä tiedät, mitä tarkoit-
taa "syntien pois siirtäminen" ihmisen elämästä. Tulessa olet 
kokenut yliluonnollisen vapautuksen kaikesta, mistä et voinut 
itse itseäsi vapauttaa. Siinä sinä tunnet Isän rakkauden, aukto-
riteetin ja rakastat Jumalaa "kaikesta sielustasi, sydämestäsi ja 
voimastasi". Isän rakkauden tuli sykkii sydämessäsi ja sinä her-
kistyt jatkuvasti julistamaan lähimmäisillesi Jeesuksen pelas-
tusta kaikkiin tilanteisiin. 
 
Mark. 16:15-18: Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saar-
natkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka on uskonut ja tullut upote-
tuksi, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä 
merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos rii-
vaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat 
jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten 
päälle, ja ne tulevat terveiksi."  
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Sinä julistat Jumalan uskossa ja ilmestyksen voimassa suurta ilo-
sanomaa kaikille ihmisille: 
 

• ”Pyhän Hengen tuli toteuttaa Jeesuksen anteeksianta-
muksen, eli pimeyden voimien pois siirtämisen viimeistä 
piirtoa myöten elämässäsi. Sairaudet, traumat, demoni-
saatio, vammat, kiroukset ja muu pimeys kukistuvat elä-
mässäsi.” 

 
• ”Pyhän Hengen tuli suojelee sinut katkeruudelta, petty-

myksiltä, vihalta, epäuskolta ja muulta pimeydeltä. Olet 
jatkuvasti kiinnitetty Jeesukseen, Hänen ilmestystie-
toonsa, uskoonsa, suunnitelmaansa ja palvelutehtä-
väänsä.” 

 
• ”Pyhän Hengen tuli puhdistaa, muuttaa ja valmistaa si-

nut elämään Isän rakkauden auktoriteetissa pimeyttä ja 
sen tekoja vastaan Jeesuksen kanssa.” 

 
• ”Pyhän Hengen tuli kytkee sinut Jumalan Isän äärettö-

mään rakkauden mielisuosioon ja Hänen katoamatto-
man elämänsä vastaanottamiseen, julistamiseen ja siinä 
palvelemiseen.” 

 
Pyhän Hengen tulessa sinä näet / koet / sulaudut Jumalan val-
taherruuteen, jossa pimeyden valta on hävitetty omassa ja mui-
den ihmisten elämässä. Pyhän Hengen tuli sisimmässäsi peittää 
"syntien paljouden" ja sinä näet vain Jeesuksen ratkaisut ja 
suunnitelmat itsessäsi ja lähimmäisessäsi.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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10. Pyhän Hengen tuli todistaa maailmalle… 
 
Pienikin Pyhän Hengen voitelu pystyy todistamaan uskoville Ju-
malan valtakunnan asioita, jos heidän henkensä on herkistynyt 
Pyhän Hengen ilmoitukselle. Mutta kovasydämiset ja tunnotto-
mat maailman ihmiset tarvitsevat Pyhän Hengen ja tulen todis-
tamaan asioita voimakkaasti ja kiistattomasti ennen kuin he us-
kovat.  
 
Jumala tietää ihmisten sydämen kovuuden. Sen takia Hän antoi 
apostoleille ja koko uuden liiton seurakunnalle kunnon varus-
tuksen. Pyhän Hengen tulessa he pystyvät murtamaan kaiken 
vastustuksen. He palvelevat Pyhän Hengen säteilevän hehkun 

alla, puhuvat auktoriteetilla pi-
meyttä vastaan, parantavat sai-
raita, ajavat ulos riivaajia ja te-
kevät muita voimallisia tekoja. 
Ennen kaikkea Jeesuksen kirk-
kauden läsnäolo voidelluissa 
vakuuttaa ihmiset pelastumi-
sen tarpeesta ja todellisuu-
desta.  
 
Maailman ihmiset eivät ole 
kiinnostuneita kaanaan kielellä 

sepitetyistä vanhan liiton henki-
löiden esikuvista, Mooseksen lain yksityiskohdista tai juutalai-
sista juhlista. Me emme saa maailman ihmisiä uskonnollisen 
kynnyksen ylitse vaan meillä tulee olla kyky kohdata Pyhän Hen-
gen ja tulen voimassa ihmisiä siellä, missä he elävät ja liikkuvat. 
Maailman ihmiset pitävät lapsellisena nukkekotileikkinä sel-
laista uskonnollista toimintaa, jossa Pyhän Hengen ja tulen 
voima ei ilmesty. 
 

Jumala haluaa vuodattaa 
kirkkauttaan, pelastaa ih-
misiä, parantaa sairaita, va-
pauttaa vangittuja, herät-
tää kuolleita, tehdä kaiken-
laista hyvää ja laajentaa 
valtaherruuttaan ihmisten 
elämässä enemmän kuin 
osaamme itse kuvitella. Sitä 
varten Hän vuodatti Pyhän 
Hengen tulen meitäkin var-
ten… 
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Maailman ihmiset haluavat yksinkertaisia ja voimakkaita ratkai-
suja käytännöllisiin elämän haasteisiin. He haluavat nähdä Jee-
sukseen uskovien parantavan sairaita, ajavan ulos riivaajia, kat-
kaisevan kirouksia ja parantavan ”kaikkinaista raihnautta” sekä 
tuovan menestystä elämän kaikille alueille.  
 
Maailman ihmisillä on oikeus odottaa tätä, koska Jeesus itse 
asetti kriteeriksi Isän tunnustekojen ilmi tulemisen, joka va-
kuuttaa ihmiset uskomaan Häneen. Sitä varten Jeesus kielsi 
opetuslapsiaan lähtemästä palvelutyöhön, vaikka he olivat uu-
destisyntyneet ja vastaanottaneet Pyhän Hengen voiman. Hei-
dän tuli pysyä Jerusalemissa Pyhän Hengen tulessa upottami-
sen tapahtumiseksi. 
 
Joh. 10:37-38: Jos minä en tee Isäni tekoja, älkää uskoko minua. Mutta jos 
minä niitä teen, niin, vaikka ette uskoisikaan minua, uskokaa minun teko-
jani, että tulisitte tuntemaan ja ymmärtäisitte Isän olevan minussa ja mi-
nun olevan Isässä."  
 
Pyhän Hengen tuli voitelee sinut äärimmäisen voimakkaaseen 
ja yliluonnolliseen palvelutyöhön. Jätä taakse keskeneräisyys, 
kompromissielämä ja alennustila. Pyhän Hengen tuli odottaa si-
nua. Jeesus voitelee sinut sellaisella tulella, joka todistaa ja va-
kuuttaa tyhjentävästi, ratkaisevalla tavalla ihmisille Jumalasta 
eroon joutumisen pimeyden. Samalla sinä saat julistaa Jeesuk-
sen pelastavaa voimaa ja Hänen siunauksiaan niin, että vastus-
telijatkin taipuvat. Sinä saat Jeesuksen kanssa korjata kypsää 
satoa Jumalan aittoihin. 
 
Joh. 16:8-11: Ja kun hän tulee, niin hän näyttää - elengoo = todistaa jonkun 
olevan väärin tyhjentävästi, ratkaisevalla tavalla ja vakuuttavasti - todis-
taa, vakuuttaa ja osoittaa tyhjentävästi, ratkaisevalla tavalla maailman 
syylliseksi ja tuomituksi koskien Jumalasta eroon joutumista, koskien van-
hurskautta / oikeuden toteuttamista: koskien Jumalasta eroon joutu-
mista, koska he eivät usko minuun koskien vanhurskautta, koska minä 
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menen Isän tykö, ettekä te enää minua näe ja koskien ratkaisua, tuomiota 
ja oikeutta (krisis) = koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. 
 
Pyhän Hengen tuli vaikuttaa ihmisen sielussa polttavan Jeesuk-
sen kohtaamisen, puhdistautumisen ja muutoksen tarpeen. Py-
hän Hengen tuli on herätyksen tuli. Syty sinäkin tällä tulella niin 
saat voitelun sytyttää muita! 
 
Pyhän Hengen tuli sinun kanssasi todistaa tämän maailman ruh-
tinaan tuomituksi, sillä Jeesuksen kanssa sinulla on valta tallata 
maahan käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen valtaa. 
Pyhän Hengen voitelussa sinulla on auktoriteetti nuhdella ja 
ajaa ulos riivaajia, sairauksia, kirouksia ja kaikkea vihollisen val-

taa. Pyhän Hengen tuli toteuttaa 
Jumalan päämäärän sinussa-
kin: "Voideltu sinussa, kirkkau-
den rohkea odotus".  
 
Seurakunta elää alennustilassa 
juuri siksi, ettei se tunne eikä 
ole omistanut Pyhän Hengen 
tulessa upottamista. Pyhä 
Henki voi toimia pienessä mää-
rin kompromississakin elävässä 

seurakunnassa. Mutta ilman Pyhän Hengen tulessa upotta-
mista seurakunta pysyy alaikäisenä ja osittain pimeyden orjuu-
dessa. Alaikäinen seurakunta synnyttää Jeesuksesta ja Hänen 
suunnitelmastaan valheellisen kuvan. Pienessä voitelussa elä-
vät uskonnolliset ihmiset jopa vastustavat Pyhän Hengen tulen 
voitelua ja Pyhän Hengen tulessa upottamista. 
 
Nyt me elämme seurakunnan täyttymyksen aikaa. Jeesus tulee 
muuttamaan seurakunnan alennustilan Jumalan kirkkauden il-
mestymisen voittokuluksi. Oletko sinä valmis maksamaan van-
han ihmisen kuolettamisen hinnan, jotta Pyhän Hengen tuli voi 

Jeesus tulee poistamaan 
seurakunnan alennustilan ja 
täyttämään sen kirkkaudel-
laan. Tähän Hän tarvitsee 
työväkeä. Eloa on paljon 
mutta työväkeä vähän. Jee-
sus on jo asettanut kutsunsa 
sydämeesi. Ole rohkea ja 
astu siihen hinnasta välittä-
mättä! 
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vallata sinut ja tehdä sinusta tulenkantajan ja tulensytyttäjän 
tässä aikakaudessa?  
 
Jeesus haluaa käyttää sinua voimakkaasti Jumalan valtakunnan 
suunnitelman toteuttamiseksi maailmassa. Sitä varten hän on 
antanut sinullekin Isän lupauksen Pyhän Hengen tulessa upot-
tamiseksi. 
 
2. Piet. 1:3-5: Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille 
kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa 
kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joi-
den kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, 
että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelas-
tuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee, niin 
pyrkikää juuri sentähden kaikella ahkeruudella TAVOITTELEMAAN PYHÄN 
HENGEN TULESSA UPOTTAMISTA!  
 
Jeesuksen pelastustyössä sinulla on kaikki. Jumala on valmista-
nut jo kaiken. Emme tarvitse uutta lunastusta vaan Jeesuksen 
jo toteuttaman täydellisen lunastuksen julistamista ja omista-
mista Pyhän Hengen voimassa. Silloin pimeys pakenee ja Jeesus 
valtaa ihmisten elämän. Kaikki on valmistettu. Pyhä Henki kut-
suu sinua ensin kohteliaasti, sitten yhä määrätietoisemmin. Vii-
meinen kutsu on Pyhän Hengen tulen kohtaamisessa.  
 
Joh. 17:20-23: Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös 
niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki 
olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin 
meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt.  
Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että 
he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä - minä heissä, ja sinä minussa - 
että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä 
olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakas-
tanut.  
 
Pyhän Hengen tulessa upottaminen toteuttaa tämän Jeesuksen 
suunnitelman. Tuli sulattaa ja puhdistaa sydämet niin, että 
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syntyy yliluonnollinen rakkauden ja voitelun yhteys. Silloin Jee-
sus pääsee ilmestymään suuressa voimassaan ja maailman ih-
miset tulevat uskomaan Häneen.  
 
Pyhän Hengen tulessa me saamme ilmestystä ja kokemusta 
siitä, millainen yliluonnollinen rakkauden ja jumaluuden yhteys 
Jumalalla Isällä ja Hänen Pojallaan on Taivaassa. Isän ja Pojan 
rakkaussuhteessa ilmestyy yliluonnollinen yhteen sulautumi-
nen jumaluudessa, kaikkivaltiudessa, kirkkaudessa ja voimassa. 
Tästä kirkkaudesta Pyhä Henki jakaa meille seurakunnan yhtey-
den Jeesuksen ja ihmisten kanssa.  
 
”Rakas Jeesus, anna meille viisauden ja ilmestyksen henki, jotta 
me voimme käsittää sinun rakkauden yhteytesi suunnitelman ja 
antautua siihen. Anna meille ilmestystä, viisautta ja voimaa ta-
voitella Sinun ja Isäsi kaltaista yhteyttä Sinun ja lähimmäis-
temme kanssa. Anna Pyhän Hengen ja tulen voima sulautta-
maan meidät Sinuun, Isään ja toinen toisiimme!” 
 
Pyhän Hengen tuli sydämessäsi on Isän rakkauden tuli. Se vai-
kuttaa sinussa äärimmäisen rakkauden myötätunnon ihmisiä 
kohtaan ja äärimmäisen torjunnan pimeyttä kohtaan. Tämä on 
sinun motivaatiosi ja auktoriteettisi elämässäsi ja palvelutyös-
säsi.  
 
Pyhän Hengen tuli synnyttää myös sinuun ehdottoman vihan ja 
torjunnan pimeyden voimia ja niiden vaikutuksia vastaan. Si-
nusta täytyy tulla ilmi Jeesuksen auktoriteetti pimeyden voimia 
vastaan niin, että maailma voisi uskoa. Pyhän Hengen tuli tulee 
jatkuvasti sinun yllesi ja voitelee sinut tuomaan ilmi Jeesusta. 
Jeesus ojentaa jatkuvasti kätensä tuomaan ilmi pelastusta, pa-
rantumisia, vapautumisia, voimatekoja, ihmeitä ja tunnuste-
koja.  
 
SISÄLLYSLUETTELO  
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11. Ahtaan portin läpi käyminen 
 
Jumalan valtaherruuden ilmestyminen ihmisessä alkaa vanhan 
Jumalaa vastustavan ja turmeltuneen ihmisen kuolettamisesta. 
Pyhän Hengen herättämä henki pääsee Jumalasta tulevan ka-
toamattoman elämän yhteyteen. Pyhän Hengen vahvistama 
henki ottaa auktoriteetin ja johtajuuden sielun voimien ylitse 
Jumalan rakkaudessa, ilmestystiedossa ja uskossa. Silloin Pyhä 
Henki johtaa pelastetun sielua yhtymään Jeesuksen ajatteluun, 
inspiraatioon, tunteisiin, unelmiin ja suunnitelmiin yhä ehyem-
min.  
 
Joh. 12:24-25: Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos ei nisun jyvä putoa 
maahan ja kuole, niin se jää yksin; mutta jos se kuolee, niin se tuottaa pal-
jon hedelmää. Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen; mutta joka vihaa 
elämäänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elä-
mään.  
 
Sinun luonnollinen ihmisesi on nisunjyvä, johon Jumala on kät-
kenyt Jumalan valtakunnan ilmestymisen ja siitä seuraavat siu-
naukset. Sinulla voi olla paljonkin uskonnollisia unelmia ja haa-
veita, jotka sinä haluaisit toteuttaa. Olet haaveillut näitä orpou-
den traumassa ymmärtämättä, millainen on Jumalan todellinen 
suunnitelma sinulle. Luovu orvon sielusi alamittaisista suunni-
telmista ja sulaudu Pyhässä Hengessä Jeesuksen suunnitelmiin! 
Hänen suunnitelmansa ovat sinun suunnitelmiasi ja sinä löydät 
Jeesuksen yhteydessä todellisen elämäsi.  
 
Matt. 7:13-14: Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja 
tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; 
mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, 
jotka sen löytävät. 
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Ihminen voidaan suhteellisen helposti vapauttaa noituudesta, 
erilaisesta demonisaatiosta, sairauksista, sukukirouksista ja ad-
diktioista. Mutta ihmisen luonnollisen tahdon ja egon taivutta-
minen Pyhän Hengen johtamaan uuteen elämään on vaikeinta. 
Siihen me tarvitsemme Pyhän Hengen tulessa upottamista. Ih-
misen luonnollisessa tahdossa on jotain syvää Jumalasta vie-

raantumista ja Jumalan jatkuvaa 
vastustamista, jonka vain tu-
lessa upottaminen hävittää. 
 
Pyhän Hengen tulessa upotta-
misen päämäärä sinussa on 
vanhan ihmisen kuolettami-
nen. Kukaan ihminen ei välttä-
mättä nuhtele sinua, mutta tie-
tyt asiat tulevat sinulle itsellesi 

mahdottomiksi jatkaa. Henki on herännyt sinussa ja johtaa sie-
luasi puhdistumiseen, vapautumiseen ja minuuden eheytymi-
seen. Tämä on elämäsi siunatuin tapahtuma, koska vasta silloin 
sinä näet itsekin, mitä sinun sydämessäsi todella on. Silloin sinä 
antaudut ehyesti Jeesukselle ja luovut kaikesta Hänen kirkkau-
tensa vastustamisesta. 
 
Uusi luomuksesi ottaa lisääntyvästi valtaa ja ajaa alas vanhan 
ihmisen. Pyhä Henki tulee näyttämään elämässäsi kaikki asiat, 
jotka vastustavat Jeesuksen muotoon muuttumista. Sinä et 
enää elä uskonnollisessa koomassa luottaen että ”armo kan-
taa”, vaan sinä puhdistat itsesi, nouset ja lähdet liikkeelle Pyhän 
Hengen voimassa.  
 
Sinä olet jo vastaanottanut Jumalan pelastavan laupeuden. Nyt 
sinulla on Jumalan mielisuosio kuolettaa vanha ihmisesi Pyhän 
Hengen tulessa. Jumala auttaa sinua tässä antamalla elämääsi 
siihen tarvittavat olosuhteet. Kiitä, ylistä ja palvo Jumalaa 

Jumala johtaa sinut ahtaan 
portin läpi käymiseen, koska 
Hän tietää, mitä sinussa täy-
tyy puhdistaa, jotta Pyhän 
Hengen tuli voisi täysimää-
räisesti langeta elämääsi. 
Tämä on elämäsi suurin ru-
kousvastaus Jumalan yhtey-
teen päästyäsi. 
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ahtaan portin ahtaimmassakin kohdassa, sillä tämän prosessin 
tuloksena on tulessa puhdistettu astia, joka on tullut kelvol-
liseksi jaloa käyttöä varten. 
 
Aseta elämäsi ehdottomaksi päämääräksi Jeesuksen muotoon 
muuttumisen. Silloin Pyhä Henki tulee käsittelemään elämäsi 
syvimmät ja vaikeimmat vääristymät, traumat ja orjuudet. Toi-
siin orjuuksiisi olet sokaistunut, toisiin olet tottunut ja toiset 
masentavat sinua. Pyhä Henki johtaa sinut yliluonnolliseen syn-
nytyskanavaan, josta pääset ulos vain uutena luomuksena.  
 
Joh. 21:18: Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: kun olit nuori, niin sinä 
vyötit itsesi ja kuljit, minne tahdoit; mutta kun vanhenet, niin sinä ojennat 
kätesi, ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut, minne et tahdo."  
 
Ahtaassa portissa ”sinut vyöttää toinen, joka vie sinut sinne, 
minne et tahdo mennä”. Demonisaatio yrittää johtaa sinut pois 
ahtaasta portista ja kääntymään lihan palvontaan ja pimeyteen. 

Tämän harhautuksen sinä voit 
nuhdella pois. Mutta Jumalan 
valtakunnan ilmestymiseksi 
Pyhä Henki johtaa sinut ajoit-
tain olosuhteisiin, joita et voi 
”nuhdella” pois elämästäsi. 
Olet Pyhän Hengen tulen käsit-
telyssä, jossa ainoa mahdolli-
suutesi on antautua lisää Jee-

sukselle ja hyljätä pimeyttä. Kaikissa olosuhteissa sinä saat luot-
taa siihen, että Jeesus tietää mitä Hän on sinun kanssasi teke-
mässä.  
 
Pyhä Henki käyttää kaikkia tarpeellisia keinoja janosi lisäänty-
miseksi ja esteittesi poistamiseksi. Hän johtaa sinut kohtaa-
maan sieluusi kätkeytyneen pimeyden. Sinä tulet käymään ah-
taan portin kautta, jossa et voi ohjelmoida elämääsi oman 

Ahtaan portin läpi käyminen 
on elämäsi suurin siunaus. Se 
on Jeesuksen valmistama 
henkilökohtainen tulessa 
upottamisen ympäristö. 
Siinä ilmestyy Jeesus, Jumala 
Isä ja Pyhän Hengen tuli. 
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tahtosi kautta. Tuli riisuu sinusta vanhan ihmisen ja sinä muutut 
Jeesuksen kaltaisuutta kohti. Lopulta sinä luovut omista ehdois-
tasi ja antaudut kokonaan Jeesukselle. Sinä anot, etsit ja kolku-
tat hillittömästi. Sielusi ei ehkä ymmärrä sitä, mutta henkesi 
johtaa tätä etsimistä ja iloitsee. Jeesus tulee ilmestymään äkil-
lisesti ja voimakkaasti sinulle. Pyhän Hengen tuli valtaa sinut 
äkillisesti ja sinä saavutat sen, mitä varten Jeesus on sinut kut-
sunut opetuslapsekseen. 
 
Kun oma syntinen tahtosi on kuollut, Pyhä Henki pystyy johta-
maan ja käyttämään sinua Jeesuksen kirkkauden ilmestymiseksi 
tässä maailmassa. Oman tahdon tie oli orpouden traumassa 
elävän ihmisen ainoa selviytymiskeino. Jumalan valtakuntaan 
pääsemisen edellytys on siis oman turmeltuneen tahdon puh-

distaminen ja uudistaminen 
”Voidellun kuuliaisuuteen”.  
 
Ahdas portti ei ole elämäsi ”an-
kea” kohtalo vaan Jumalan siu-
naus ja työkalu, jotta sinä tulisit 
kelvolliseksi siihen kirkkauden 
johtamaan elämään, joka hallit-

see Jumalan valtakunnassa. Pyhän Hengen tuli on tietysti ahdas 
portti sinun turmeltuneelle sielullesi, mutta sehän on vain hyvä 
asia. Itsekkäät, ylpeät ja Jumalaa vastustavat demonit ja ajatus-
rakennelmat eivät pääse ahtaasta portista lävitse vaan joutuvat 
poistumaan sinusta. Pyhä Henki johtaa sinut vastustamatto-
masti Jeesuksen lisääntyvään läsnäoloon.  
 
Jeesus tietää, että Pyhän Hengen tuli pelottaa vanhaa ihmistäsi 
ja siinä majailevia demoneja. Sitä varten Hän on vuodattanut 
Isän rakkauden todistuksen sinunkin henkeesi, jotta voit us-
kossa antautua Pyhän Hengen tulen kosketukseen. Pyhä Henki 
johtaa ja auttaa sinut kohtaamaan elämäsi pimeyden ilman että 

Vanhalle ihmisellesi oman 
tahdon kuolettaminen on 
masennuksen ja tappion 
hetki. Uudelle luomuksellesi 
se on elämäsi suurin voitto ja 
kirkkauden vapauden ilmes-
tymisen hetki. 
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joudut epätoivoon tai paniikkiin. Jeesus puhuu suurella rakkau-
della henkeesi ja sinä saat Hänestä uskon kohdata jokainen sie-
lusi linnoitus ja ongelma Hänen kanssaan.  
 
Ahtaan portin läpi käymisessä Isän rakkauden tuli murtaa sär-
jettyä sydäntäsi ympäröivän kovan ulkokuoren. Tuli paljastaa, 
vapauttaa, puhdistaa ja uudistaa minuutesi, tahtosi, ajatusmaa-
ilmasi, tunteesi, unelmasi, muistikuvasi ja alitajuntasi Jeesuksen 
Voidellun kaltaisiksi. Jumala näkee sinussa Jeesuksen kaltaisen 
ehyen ja lopullisen ihmisen, joka on Hänen rakas poikansa / tyt-

tärensä. Hän tietää, että vain 
siinä tilassa sinä tulet onnelli-
siksi ja tyydytetyksi. Silloin 
myös Jumalan Isän sydän tulee 
onnelliseksi ja saa tyydytyksen, 
koska Hän saa osoittaa hyvyy-
tensä myös sinulle. 
 
Kun sinä rukoilet Pyhän Hengen 
tulta ja voimaa ja apostolista 

voitelua, Jeesus alkaa johdattaa sinua kohti yhä syvempää van-
han ihmisen kuolettamista. Jokaisella on oma erityinen kasvu-
suunnitelma. Pyhä Henki johtaa sinuakin tietyn ajan kapenevien 
mahdollisuuksien ympäristöön. Sinä huomaat, ettet voi kontrol-
loida elämääsi niin kuin ennen. Pyhä Henki johtaa sinua sellai-
seen elämään, jossa joudut luopumaan itsekkyydestäsi, muka-
vuudenhalustasi, traumaattisista menestyksen suunnitelmis-
tasi.  
 
Jotkut kohtaavat ahtaassa portissa kuoleman uhkan hyvin todel-
lisena, koska demonit eivät halua luovuttaa sielua Jeesuksen 
kirkkauden valtaan. Jokaisen demonisen kuoleman uhkauksen 
hetkellä sinun paras valintasi on luovuttaa elämä Jeesuksen hal-
tuun kokonaan. Jeesus on jo pelastanut sinut, eikä kuolemalla 

Ahtaan portin läpi käyminen 
on elämäsi suurin siunaus ja 
vapautuminen. Siinä sinä 
kohtaat Jumalan Isän rak-
kauden ja mielisuosion. Or-
pouden ja epäuskon trauma 
sulaa pois ja Jumalan usko, 
vanhurskaus, rauha ja ilo 
täyttävät sinut. 
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ole sinuun valtaa. Lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli 
on elämä ja rauha.  
 
Ahtaassa portissa Jumala johtaa sinut kohtaamaan elämän ja 
kuoleman, totuuden ja valheen, Jeesuksen kirkkauden tai de-
monisen pimeyden. Tässä valintatilanteessa sinä näet elämäsi 
perimmäisen olemuksen ja tarkoituksen selkeästi. Kaikkein ah-
taimmassa portin kohdassa sinä annat elämäsi ehdoitta ja to-
dellisesti Jeesuksen suunnitelmaan. Sinä irtisanoudut ehdotto-
masti kaikesta pimeydestä. Sinä et anna elämääsi kuolemaan 
vaan annat elämäsi Jeesuksen kirkkauden hallintavaltaan. Kuo-
leman sijaan sinä vastaanotat Jeesuksen ylösnousemusvoiman.  
 
Luuk. 22:41-44: 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 
hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä. Ja kun hän oli 
suuressa tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin. Ja hänen hikensä oli 
niinkuin veripisarat, jotka putosivat maahan. 
 
Jeesus kohtasi tulevan kuolemansa ja pimeyden voimien vyöryn 
elämäänsä Getsemanessa. Hänen kuolemana ristillä oli todelli-
sempi kuolema kuin kenelläkään ihmiselle on mahdollista. Jee-
sus kuoli lihassaan syntiuhrina meidän puolestamme ja valmisti 
meille yhteyden Isään Pyhässä Hengessä. Sen tähden me 
voimme kuolettaa vanhan ihmisemme, vaikka sielu kokee sen 
kipeänä ja riipaisevana. Mutta se on tie ylösnousemusvoiman 
vastaanottamiseen ja Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. 
 
Pietari oli esimerkki vanhan ihmisen uhosta, konkurssista, kuo-
lemasta ja uuden luomuksen nousemisesta Pyhän Hengen tu-
lessa. Jeesus oli Pietarin kanssa koko tämän prosessin ajan. Hän 
oli anonut Isältä, ettei Pietarin sielullinen usko menisi hukkaan 
vaan muuttuisi hengen johtamaksi Jumalan uskoksi Pyhän Hen-
gen tulessa upottamisen kautta. Kun vanha Pietari kuoli, niin 
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uusi Pietari nousi hallitsemaan Jumalan uskossa ja Pyhän Hen-
gen voimassa.  
 
Joh. 21:15-17: Kun he olivat einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille: "Si-
mon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua – EPÄITSEKKÄÄLLÄ JUMA-
LAN RAKKAUDELLA (AGAPAO) - enemmän kuin nämä?" Hän vastasi hänelle: 
"Kyllä Herra, sinä tiedät, että rakastan - YSTÄVÄN RAKKAUDELLA (FILEO) - 
sinua. Hän sanoi hänelle: "Ruoki minun karitsoitani". Hän sanoi hänelle 
taas toistamiseen: "Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua – EPÄIT-
SEKKÄÄLLÄ JUMALAN RAKKAUDELLA (AGAPAO)?" Hän vastasi hänelle: 
"Kyllä, Herra; sinä tiedät, että rakastan – YSTÄVÄN RAKKAUDELLA (FILEO) – 
sinua". Hän sanoi hänelle: "Ruoki minun lampaitani". Hän sanoi hänelle 
kolmannen kerran: "Simon, Johanneksen poika, rakastatko – YSTÄVÄN RAK-
KAUDELLA – minua?" Pietari tuli murheelliseksi siitä, että hän kolmannen 
kerran sanoi hänelle: "Rakastatko minua – YSTÄVÄN RAKKADELLA (FILEO) – 
ja vastasi hänelle: "Herra, sinä tunnet, tiedät, koet kaikki ja näet minun lä-
vitseni (eido); sinä tiedät, että rakastan sinua – YSTÄVÄN RAKKADELLA (FI-
LEO)". Jeesus sanoi hänelle: "Ruoki minun lampaitani…  
 
Jeesus riisui Pietarin uskonnollisesta ylpeydestä ja sielullisesta 
uskonnollisuudesta. Vanha Pietari tunsi vain sielullisen rakkau-
den voiman. Hän ei kyennyt vielä rakastamaan Jeesusta epäit-
sekkäällä "agape" rakkaudella. Hänellä oli vain heikko ystävän 
rakkaus, joka sekin oli sortunut, kun Pietari kolmesti kielsi Jee-
suksen.  
 
Kieltäessään Jeesuksen Pietari koki vanhan ihmisensä ja sielulli-
sen uskonsa romahtamisen. Hän luopui apostolin urasuunnitel-
masta ja palasi kalastajaksi. Mutta tämäkään suunnitelma ei toi-
minut. Kun Jeesus osoitti hänelle oman täydellisen rakkautensa 
ja uskollisuutensa, Pietari vapautui omasta yrittämisestään ja 
sielunsa voimiin luottamisesta. Vanha Pietari kuoli ja uusi luo-
mus Pyhässä Hengessä alkoi nousta. Pietari antautui uudelleen 
ja sulautui Pyhän Hengen tulessa Jeesukseen ja Hänen rakkau-
teensa. Hän antautui Pyhän Hengen tulessa upottamiseen ja 
hänestä tuli Jerusalemin herätystä johtava apostoli. 
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Joh. 21:18-19: Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: kun olit nuori, niin 
sinä vyötit itsesi ja kuljit, minne tahdoit; mutta kun vanhenet, niin sinä 
ojennat kätesi, ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut, minne et tahdo." Mutta 
sen hän sanoi antaakseen tietää, minkä kaltaisella kuolemalla Pietari oli 
kirkastava Jumalaa. Ja tämän sanottuaan hän lausui hänelle: "Seuraa mi-
nua".  
 
Pyhän Hengen tulessa upottaminen vapautti Pietarin entisestä 
elämästä. Hänen tietoisuutensa täytti Jeesuksen ilmestyminen 
täydellisenä anteeksiantamuksen, rakkauden, voiman ja elä-
män lähteenä. Hän sai yhteyden Jumalaan Isään ja Hänen kirk-
kauteensa. Pyhän Hengen tulessa Pietari koki ja ymmärsi Isän 
rakkauden ja Jeesuksen pelastussuunnitelman. Pyhän Hengen 
tulessa Jeesus kuoletti Pietarin vanhan ihmisen ja nosti esiin Ju-
malan pojan apostolisessa voitelussa ja auktoriteetissa. Pietari 
julistaa tämän Isän lupauksen meille jokaiselle: 
 
Ap. t. 2:38-39: Niin Pietari sanoi heille: "Ajatelkaa toisin ja kääntykää – ot-
takoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne an-
teeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän 
lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä 
ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu."  
 
Oman tahdon kuolettaminen oli Pietarin voitelun salaisuus. En-
nen tätä Pietari oli itsevarma, uskonnollinen ja yli-innokas. Hä-

nellä oli itsetuntoa ja rohkeutta 
opettaa ja nuhdella ajoittain 
jopa Jeesusta. Mutta Jeesus ra-
kasti häntä, sillä Hän näki Pieta-
rissa Jumalan suunnitelman. 
Kun Pietari suostui oman tah-
don kuolettamiseen, Pyhän 
Hengen tuli pääsi kosketta-
maan häntä ja hänestä tuli en-

simmäinen apostolien joukossa. Nyt Pietari ei enää todistanut 
omasta uskostaan, vaan antoi kunnian Jeesukselle: 

Ahtaassa portissa Pyhän 
Hengen tuli kuolettaa sinun 
vanhan ihmisesi. Se on uu-
den luomuksesi vapautu-
mista ja nousemista. Pyhän 
Hengen tuli polttaa roskat ja 
voitelee sinut Jeesuksen kirk-
kaudella. 
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Ap.t. 3:16: Ja uskon kautta hänen nimeensä on hänen nimensä vahvistanut 
tämän miehen, jonka te näette ja tunnette, ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, 
on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne.  
 
Pyhän Hengen tulessa upottaminen johtaa sinut samanlaiseen 
kohtaamiseen Jeesuksen kanssa. Älä pelkää ahdasta porttia, 
koska valmistaessaan koetuksen Jeesus on valmistanut siitä 
myös pääsyn. Isän rakkauden yliluonnollinen kosketus on sinun 
kanssasi koko ajan. Ahtaan portin ahtaimmassa kohdassa sinä 
tulet tuntemaan, kokemaan ja sulautumaan Isän rakkauteen 
yliluonnollisella tavalla.  
 
Kun henkesi johtaa sinua, sinä kiität Herraa, kun tulet kipeällä-
kin tavalla tietoiseksi omasta pimeydestäsi, epäonnistumises-
tasi ja traumaattisuudestasi. Henkesi johtaa sinua etkä sinä 
hämmenny, vaikka joutuisit käymään lävitse syvää pettymistä 
itseemme, uskoomme, johdatukseemme, hengelliseen palvelu-
työhömme, ihmissuhteisiimme jne. Pyhä Henki on koko ajan 
kanssasi. Sinä kuljet ahtaan portin lävitse hengessäsi voittajana. 
 
Niin kauan, kuin sinussa vaikuttaa itsesi varaan rakentunut sie-
lullinen usko, yrittäminen tai uskonnollisuus, sinä tulet huo-

maamaan, että sinulta puuttuu 
jotain oleellista. Uskosi ei tuo-
takaan niitä tuloksia, joita odo-
tat ”sanan perusteella”. Sairaat 
eivät parane niin kuin sinä 
odottaisit. Huomaat että elä-
mässäsi on roskaa ja ikeitä, 
joita et saa oman tahtosi voi-
malla nuhdelluksi pois. Tämä-

kin valaistuminen on Pyhän Hengen tulen kosketusta ja vakuut-
taa sinut vanhan ihmisesi kuolettamisen välttämättömyydestä.  
 

Jeesuksen pelastava ja uu-
deksi luova voima ilmestyy 
ahtaassa portissa. Uskon-
nolliset ikeet murtuvat, syyl-
lisyys, pelko, hylkääminen ja 
epäusko poistuvat. Jumalan 
Isän rakkaus, Pyhän Hengen 
ilmestys ja Jumalan usko 
hallitsevat sielussasikin. 
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Pyhä Henki vahvistaa sinun janoasi ja valmiuttasi oman tahdon 
kuolettamiseen ja uuteen antautumiseen Jeesukselle. Lopulta 
sinulle tulee päättäväisyys luopua kokonaan vanhasta elämäs-
täsi. Silloin Pyhän Hengen tuli tulee koskettamaan sinua suu-
rella voimallaan ja sinä pääset ahtaasta portista lävitse. Pyhän 
Hengen säteilevä hehku laskeutuu sisimpääsi ja yllesi. 
 
Ap.t. 5:14-15: 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 yllään oleva 
säteilevä hehku sattuisi johonkuhun heistä.  
 
Pyhän Hengen tulessa upottamisessa sisimpäsi sulautuu Jee-
sukseen ja Hänen kirkkauteensa. Sinulla ei enää ole omia suun-
nitelmia, vaan sinä ilolla yhdyt Jeesuksen parhaaseen ja yliluon-
nollisimpaan suunnitelmaan. Et vastusta ilmestyksen hengen 
yliluonnollista ohjausta vaan janoat lisää Jeesuksen ilmesty-
mistä. Et ihmettele sielullisen uskon voimassa, miten kaikki on 

mahdollista vaan sinä heittäy-
dyt Jumalan uskoon, jossa 
kaikki on mahdollista sille, joka 
uskoo Hänen kanssaan.  
 
Kun Jeesuksen kirkkaus on si-
simmässäsi, sinun yllesi laskeu-
tuu Jeesuksen säteilevä hehku, 
joka kohtaa ihmisiä pelasta-
valla, parantavalla, vapautta-
valla ja uutta luovalla voimalla. 

Sinä et etsi omaa kunniaa, vaan 
annat jatkuvasti kaiken kunnian Jeesukselle. Sinä ylität lähim-
mäistesi heikkouden Jumalan rakkaudella ja voimalla. Silloin ih-
miset ympärilläsi antautuvat Jeesukselle ja löytävät Jumalan 
valtakunnan elämän. 
 

Pyhän Hengen tuli sulattaa 
sinut ahtaassa portissa Jee-
suksen Voidellun minuu-
teen. Silloin et enää suorita 
omaa tehtävääsi tai tah-
toasi, vaan sitä mitä Jeesus 
sinulle näyttää Pyhässä 
Hengessä. Silloin Jumalan 
Poika tekee sen, mikä on 
Hänen yliluonnollisessa voi-
massaan mahdollista. 
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Jeesus johtaa sinut palvelemaan keskeneräisyyden tilassa. Sinä 
saatat horjua palvelutilanteissasi, mutta Jeesus osoittaa kutsu-
muksensa ja uskollisuutensa sinulle yhä uudestaan. Uskonnolli-
nen ylpeys ja omavanhurskaus kuolevat sinusta. Kaiken heik-
koutesi keskellä Jeesus sanoo sinulle uudestaan ja uudestaan: 
"Ruoki minun lampaitani!" Silloin sinä syvässä katumuksessa 
tuomitset epäuskosi ja sekoilusi.  
 
Pyhän Hengen tulessa sinä antaudut yhä nöyrempänä, puh-
taampana ja suuremmassa rakkaudessa Jeesukselle. Sinä ylistät 
ja palvot Häntä yhä antautuneemmin, koska olet tullut tunte-
maan Hänen suuruutensa, rakkautensa ja täydellisen anteeksi-
antamuksensa oman heikkoutesi keskellä. 
 
Pyhän Hengen tulessa sinä tiedostat, ettet ole luonnollisessa 
minuudessasi arvollinen etkä kykenevä palvelemaan Jeesuksen 
kanssa. Henkesi ja sielusi on sulautunut Jeesuksen minuuteen 
ja auktoriteettiin. Sinusta ei enää tule ilmi vanha ihminen, vaan 
uusi luomistyö Jeesuksessa. Sinä ojentaudut Jumalan uskon 
mukaan hengessäsi. Sinä luotat Jeesukseen sinussa ja itseesi 
Hänessä. Palvelet Jumalan uskossa sen mukaan kuinka Pyhä 
Henki sinua johtaa. 
 
Ahtaan portin läpikäymisessä voidaan erottaa neljä erilaista vai-
hetta, joissa Pyhän Hengen tuli käsittelee yhä syvemmin sielusi, 
elämäsi ja minuutesi alueita: 
 

• Traumoista ja demonisaatiosta vapautuminen Jeesuk-
seen uskovana: Sinä antaudut Jeesukselle ja saat ilmes-
tystä Jeesuksen anteeksiantamuksesta, pimeydestä luo-
pumisesta sekä Pyhän Hengen voimasta. Tätä prosessia 
johtaa polttava synnintunto. Jeesus antaa sinun nähdä 
ajoittain Pyhän Hengen voiman ilmestymisiä, vaikka sy-
vimmät ongelmasi ovat vielä käsittelemättä. 
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• Elämän puhdistaminen Jeesuksen opetuslapsena: Pyhä 

Henki johtaa sinut syvään sisäisen vapautumisen ja pa-
rantumisen prosessiin. Tätä prosessia johtaa sinun ja-
nosi muuttua Jeesuksen kaltaiseksi. Pyhä Henki johtaa 
sinut tuntemaan Isän rakkauden ja kohtaamaan sielusi 
syvintä pimeyttä. 

 
• Jeesuksen minuuden omistaminen ja siinä kasvaminen: 

Tiedostat, että olet jatkuvassa muutoksessa, jossa Pyhä 
Henki upottaa sinua läsnäoloonsa. Tätä prosessia johtaa 
sinun janosi tehdä Jeesuksen tekoja. Haluat eroon voi-
telun esteistä. Haluat ehdottomasti sellaiseen yhtey-
teen Jeesuksen kanssa, että sairaat paranevat, riivaajat 
pakenevat, särkyneet sydämet eheytyvät ja Pyhän Hen-
gen tuli lankea ihmisten elämään. 

 
• Apostolisessa palvelutyössä kasvaminen: Elät tiedoste-

tusti Jumalan pojan minuutta ja haluat olla ehyessä Py-
hän Hengen johdatuksessa kaikessa. Kohtaat olosuh-
teita, ongelmia, palvelutarpeita ja ihmisten suurta hä-
tää, johon voimavarasi eivät riitä. Sinä etsit yhä syvem-
pää suhdetta Jeesukseen ja Isään, jolloin saat vapauden 
ja rauhan tehdä vain sen, minkä Isä näyttää. 
 

Ahtaan portin läpikäymisessä koko sinun minuutesi vapautuu 
"oman itsesi vankilasta". Alaikäinen orvon minuus poistuu si-
nusta ja sinuun tulee täysi-ikäisen Jumalan pojan / tyttären mi-
nuus. Vanha ihmisesi, josta tuli ongelmajätettä, on poistunut. 
Uusi ihmisesi on noussut esiin ja sinä hallitset elämässäsi Jee-
suksen kautta. Pyhän Hengen tuli ja voima pääsee laskeutu-
maan sinuun esteettömästi ja vaikuttamaan sinun kauttasi mo-
nien siunaukseksi. Sinä elät Jeesuksessa ja Jeesus elää sinussa. 
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Gal. 2:19-20: Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Juma-
lalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, ja minä elän, en enää 
minä, vaan Voideltu elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän 
Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut it-
sensä minun edestäni.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 

 
12. Jumalan usko Pyhän Hengen tulessa 
 
Jumalan usko sinussa on Pyhän Hengen läsnäolon kautta syn-
tyvä uusi luomistyö hengessäsi ja sielussasi. Se on uuden luo-
muksen olemus ja ominaisuus. Luonnollinen usko on luonnolli-
sen ihmisesi ominaisuus. Luonnollisen uskon kautta sinä toimit 

luonnollisessa ulottuvuudessa ja 
Jumalan uskon kautta Jumalan 
valtakunnan ulottuudessa. Ju-
malan usko on sinun hengelli-
sen ihmisesi ominaisuus, jonka 
kautta sinä toimit Jumalan 
kanssa Hänen valtaherruu-
tensa ilmestymiseksi maan 
päällä. Taivaassa ei ole enää 
luonnollista uskoa vaan siellä 

kaikki toteutuu ja toimii Jumalan uskossa. 
 
Jumala on luonut sinut elämään ja palvelemaan Hänen us-
koonsa sulautuneena sekä tässä maailmassa että Taivaassa. 
Uudestisyntymisessäsi Pyhän Hengen tuli synnytti henkeesi ky-
vyn ja ominaisuuden omistaa Jumalan usko. Hengellisen kasvun 
myötä Jumalan usko rakentuu myös sinun sieluusi.  
 
Jumalan usko on sinun pysyvä ominaisuutesi ja omaisuutesi Py-
hällä Hengellä täyttyneenä Jumalan poikana / tyttärenä. Pyhän 
Hengen tuli sulauttaa henkesi ja sielusi Jumalan uskoon, jossa 

Pyhän Hengen tuli vahvistaa 
ja virittää henkesi vastaan-
ottamaan Jeesuksen ilmes-
tymistä. Pyhän Hengen tuli 
puhdistaa ja kasvattaa sie-
lusi toimimaan Isän rakkau-
dessa, Pyhän Hengen ilmes-
tystiedossa ja Jumalan us-
kossa. 
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sinä kykenet palvelemaan Jeesuksen kanssa. Näin Jeesus pa-
lauttaa sinut alkuperäiseen ja luonnolliseen olemukseesi, oloti-
laasi ja asemaasi Isän yhteydessä. Jeesuksen yliluonnollisesta 
elämästä tulee sinun yliluonnollinen elämäsi, jota pidät ”nor-
maalina” elämänäsi.  
 
Jumalan uskon valtava voima ja kirkkaus ilmestyy sinulle Pyhän 
Hengen tulessa upottamisen prosessissa. Sielun voimien yli-
valta, demoniset valheet ja traumat puhdistuvat. Epäuskon vas-
taväitteet poistuvat ja sinä ajattelet, puhut ja toimit Jumalan 
uskon mukaan. Pyhän Hengen tuli ilmaisee Jeesuksen todelli-

suuden sinussa sekä sulauttaa 
henkesi ja sielusi Pyhän Hen-
gen sisäiseen vaikutukseen. 
 
Pyhän Hengen tulessa upotta-
minen vahvistaa sinun henkesi 
ja opettaa sielusi vastaanotta-
maan Jumalan ilmestystietoa, 
inspiraatiota, johdatusta, 
suunnitelmia, tiedon ja viisau-
den sanoja. Pyhä Henki näyt-

tää sinulle Jeesuksen valmista-
mat siunaukset. Sinä pystyt tarttumaan niihin Jumalan uskossa 
ja ilman vastaväitteitä sielussasi. Ilmestyksen hengessä vas-
taanottamasi Jumalan ratkaisut tulevat sinulle näkyvää todelli-
suuttasi voimakkaammiksi. Sinä tietämällä tiedät, että näin 
asiat tulevat olemaan. Jumalan usko hallitsee silloin elämääsi. 
 
Room. 8:14-16: Sillä kaikki, joita Jumalan Henki johtaa, ovat Jumalan poi-
kia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, 
vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! 
Isä!" Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Ju-
malan lapsia.  
 

Pyhän Hengen tuli kirkastaa 
sinulle Jumalan valtakun-
nan todellisuuden. Sinä 
näet, kuulet ja ymmärrät 
asiat niin kuin Jeesus näkee 
ja haluaa toteutuvan. Py-
hän Hengen tuli tekee hen-
kesi ja sielusi järkkymättö-
mäksi hengen totuuksien 
omistamisessa ja julistami-
sessa sekä toteuttamisessa. 
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Sinä olet jo saanut Jumalan uskon siemenen uudestisyntymi-
sessäsi. Silloin sinä sait sisäisen todistuksen, että olet päässyt 
Jumalan yhteyteen ja olet Hänen lapsensa. Yhteys Jumalaan 
Isään avautui. Mutta tämä todistus oli vasta vaatimaton alku Ju-
malan uskossa elämisessä. Äärimmäisen heikossakin sielun us-
kon tilassa sinä pystyit uskomaan henkesi todistuksen voimassa 
pelastumiseesi. Olit kaikkein ”syntisin” ja suuressa sekavuu-
dessa vielä. Kuitenkin henkesi ääni vakuutti sinut siitä, että elä-
mäsi on nyt pelastettu Taivaaseen.  
 
Jos sinä pikkulapsena uskoit koko elämäsi pelastumisen Jeesuk-
sen kautta Isän yhteyteen Taivaassa, miksi et aikuisena uskoisi 
kaikkea muuta, mitä Jeesus on ilmoittanut tekevänsä sinulle pe-
lastettuna? 
 
Pyhä Henki vahvistaa henkeäsi ja puhdistaa sieluasi, jotta Juma-
lan valtaherruus pääsisi hallitsemaan koko elämääsi. Mitä 
enemmän Pyhän Hengen tuli koskettaa sinua, sitä enemmän si-
säinen ihmisesi kytkeytyy ja sulautuu Jeesuksen uskoon. Sielusi 
vastustus palaa pois ja sulautuu yhä ehyemmin Jumalan valta-

kunnan totuuksiin. Lopulta 
sinä et enää kykene ajattele-
maan, puhumaan tai toimi-
maan muuten kuin Jumalan 
uskossa. 
 
Ilmestyksen Henki johtaa sinut 
anomaan Isän tahdon mukaan 
ja antaa sinulle uskon vastaan-

ottaa se, mitä olet anonut. Koska sinä näet asiat Jumalan val-
taistuimen näköalassa, sinulla on ehdoton varmuus ja auktori-
teetti julistaa näkyväksi kaikkea, mitä hengessäsi vastaanotat 
Jeesukselta. Pyhän Hengen tulessa puhdistettu sielusi yhtyy Ju-
malan uskoon ja henkesi hallitsee. Näin Pyhän Hengen tuli 

Pyhän Hengen tulessa sinä 
samaistut Jeesukseen ja Hä-
nen ilmoitukseensa. Henkesi 
tulee vahvaksi, herkäksi 
sekä janoavaksi. Sielusi tulee 
innokkaaksi ja vapaaksi to-
teuttamaan sitä, mitä Pyhä 
Henki näyttää sinulle. 
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sulauttaa sinut Jeesuksen ilmestykseen, uskoon, rakkauteen ja 
auktoriteettiin. 
 
Pyhä Henki herättää sinussa jatkuvasti lisää Jumalan uskoa. Sinä 
etsit Jeesuksen uusia ilmestyksiä ja haluat omistaa ja toteuttaa 
niitä. Jeesus kasvattaa Jumalan uskoa sinussa johtamalla sinua 
myös uusiin tilanteisiin ja haasteisiin. Jumalan usko sinussa on 
pätevä ratkaisu kaikkeen. Pyhän Hengen tulen puhdistama sie-
lusi ei voi enää vaipua epäuskon syövereihin. Sielulliset en-
nakko-olettamukset eivät hallitse sinua vaan Jeesuksen ilmes-
tystieto ja Jumalan usko hallitsevat elämässäsi. 
 
Mark. 11:23-25: Totisesti minä sanon teille: jos joku tulee sanomaan tälle 
vuorelle: 'Kohoa ja heittäydy mereen', eikä tule nostamaan vastaväitettä 
sisimmässään, vaan tulee ehdottomasti luottamaan, että ne asiat mitkä 
hän sanoo, tulevat oleviksi, hänelle tulee olemaan mitä tahansa hän sa-
noo. Sen tähden minä sanon teille: kaikki, mitä ikinä te kaipaatte, kun ru-
koilette / palvotte, uskokaa tarttuvanne, omistavanne ne, niin se tulee 
teille olemaan. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin siirtäkää velka, tuomio, 
syyllisyys, häpeä, rikkomukset, pimeys pois toistenne yltä, jos kenellä 
teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka on tai-
vaissa, siirtäisi teidän velkanne, tuomionne, syyllisyytenne, häpeänne, rik-
komuksenne, pimeytenne pois teidän päältänne (Jeesuksen päälle)." 
 

Jumalan uskossa sinä katsot 
kaikkea Jeesuksen Kaikkivaltiu-
den, Hänen täydellisen rakkau-
tensa ja pelastustyönsä kautta. 
Sinä et näe mitään voittama-
tonta vihollista tai olosuhdetta 
edessäsi. Sinä tunnet Isän rak-
kauden täydellisyyden, tiedät 
Ilmestyksen Hengen voiman ja 
kyvyn näyttää ja antaa sinulle 

ennen tuntemattomia ratkaisuja. Pyhän Hengen tuli on 

Pyhän Hengen tulessa upot-
taminen siirtää sinut luon-
nollisen / orvon / epäuskoi-
sen ihmisen maailmasta Ju-
malan valtaherruuden tun-
temiseen, kokemiseen ja to-
teuttamiseen. Kaikki enti-
nen on mennyt ja uusi on tul-
lut sijaan. 
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puhdistanut sielusi epäuskosta ja olet tullut täysin pelotto-
maksi. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo Jeesuksen kanssa! 
 
Pyhän Hengen tulessa upottaminen sulauttaa sinun henkesi, 
sielusi, ruumiisi ja koko elämäsi Jeesukseen. Hänen läsnäolos-
saan et voi epäillä mitään, mitä Hän on ilmoittanut, mitä Hän 
ilmoittaa NYT hetkessä ja mitä Hän vastedes on ilmoittava si-
nulle. Hänen ilmoituksensa on sinulle Jumalan laki, joka hallit-
see elämääsi. Olet sulautunut Jeesuksen ajatuksiin, tunteisiin, 
unelmiin ja suunnitelmiin. Sisäinen ihmisesi on sulautunut Ju-
malan uskoon. 
 
Pyhän Hengen tulessa upottaminen tekee sinut kykenemättö-
mäksi ajattelemaan ja julistamaan epäuskoa. Jeesus on ottanut 
sinut niin lähelle kirkkauttaan, ettet halua yhdenkään ajatuksen 
tai sanan loukkaavan Häntä, Hänen suunnitelmiaan tai lähim-
mäisiäsi. Sinä et voi puhua mitään, mikä on ristiriidassa Hänen 
ilmoituksensa kanssa, koska sydämesi kunnioittaa Häntä her-
källä rakkaudella. 
 

Pyhän Hengen tulessa upotta-
minen vapauttaa sinut terapi-
asta, psykologiasta, mielenhal-
lintafilosofioista ja muusta jär-
keilystä.  
 
Pyhän Hengen tuli täyttää sisäi-
sen ihmisesi Jeesuksen pelasta-
valla todellisuudella: rauhalla, 

vanhurskaudella, vapaudella ja 
ilolla Pyhässä Hengessä. Tulessa tapahtuu uusi luomistyö, jota 
sielusi ei ymmärrä. Sinä vaan toteat, että persoonassasi tapah-
tui syvä muutos, joka avasi uuden vapauden, rauhan, ilon, voi-
man, näyn ja muita siunauksia. Pyhän Hengen tuli valtaa koko 

Pyhän Hengen tuli siirtää si-
nut Jumalan uskon maail-
maan, jossa kaikki toteutuu 
Hänen Sanansa mukaan. 
Näkyvän maailman tapah-
tumat ovat vain seurausta 
siitä, mitä olet Jumalan us-
kossa omistanut ja julista-
nut. 
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sielusi, sillä sielusi on tarkoitettu toteuttamaan yliluonnollista 
elämää ja palvelutyötä henkesi kanssa. 
 
Pyhän Hengen tulessa upottaminen johtaa sinut lopulta tiedos-
tamattomaan Jumalan uskon hallitsemaan tilaan, jossa olet me-
nettänyt epäuskosi. Ajatuksesi ajattelevat niin kuin Jeesus ajat-
telee, suustasi tulee vain Jumalan rakkauden, ilmestyksen, us-
kon ja elämän sanoja. Et edes halua kuulla epäuskon puhetta, 
koska se särähtää sinun korvaasi. Näin sinä olet astunut pysy-
västi Jumalan valtakuntaan. 
 
Jumalan uskossa sinä julistat näkyväksi kaikkea, minkä Pyhä 
Henki johtaa sinut julistamaan. Kun Jumalan usko on vallannut 
sielusi, sinä et ole kiinnostunut siitä, miten Jumala kaiken sitten 
toteuttaa. Sinä näet Hänen kirkkaudessaan ratkaisut, jotka Hän 
luo tähän maailmaan. Tämä vakuuttaa ja tyydyttää sinut. Sinä 
etsit vain Pyhän Hengen todistusta siitä, mitä ja miten tulee 
anoa ja julistaa sekä palvella.  
 
Kun anot ja julistat Hengen mukaan, sinä tiedät, että tämä tulee 
toteutumaan. Et ole kiinnostunut paraniko sairas sinun rukouk-
sesi seurauksena. Sinä vastaanotit parantumisen jo hengen 
maailmassa Jumalan uskon voimassa koska Pyhä Henki todisti 
sen sinulle. Hengen todellisuus tulee sielusi todellisuutta voi-
makkaammaksi. Et enää odota ”Jobin postia”, sillä sinä elät kiin-

nittyneenä Jeesuksen pelastuk-
seen ja Hänestä tulevaan uu-
teen elämään. Mikään ei enää 
horjuta rauhaasi ja iloasi Her-
rassa. 
 
Pyhän Hengen tuli johtaa sinut 
julistamaan näkyvään maail-
maan suunnitelmia, jotka 

Pyhän Hengen tulessa upot-
taminen poistaa sielustasi 
kaiken hitauden, empimi-
sen, spekulaatiot yms. Hen-
kesi kytkee sinut Jumalan 
valtaherruuden äärimmäi-
sen nopeaan ja dynaami-
seen todellisuuteen täydelli-
sestä rauhasta käsin. 
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voivat olla sinulle täysin tuntemattomat ja täysin tuntematto-
missa olosuhteissa. Sinun ei tarvitse olla itse mukana niitä to-
teuttamassa. Olet suorittanut oman uskosi ja rakkautesi kautta 
oman osuutesi Jeesuksen yliluonnollisessa ilmestymisessä. Sinä 
iloitset palvella Herraa Hänen suunnitelmissaan, koska Pyhä 
Henki antaa sinulle todistuksen ja kiitoksen tehtäväsi suoritet-
tuasi. 
 
Kun Pyhän Hengen tuli sulauttaa henkeäsi ja sieluasi lisää Jee-
suksen yhteyteen, sielusi saa kyvyn yhtyä yhä nopeammin Ju-
malan uskoon. Sinä et vastustele etkä epäröi, vaikka Pyhä Henki 
näyttäisi sinulle aivan ihmeellisiä ja ennen näkemättömiä asi-
oita.  
 
Pyhä Henki on liittänyt sinut pysyvästi Jumalan yhteyteen eikä 
luovu sinusta. Pyhän Hengen tuli herättää sinussa jatkuvasti li-
sää Jumalan uskoa. Jonain päivänä sielusi on niin puhdas ja us-
kosi on niin vahva, että Jeesus voi avata sinulle hengellisessä 
maailmassa palvelemisen. Sinulla on Jeesuksessa kyky siirtyä 

luonnollisesta tilasta Hengen 
hallitsemaan tilaan ja palata ta-
kaisin luonnolliseen maail-
maan. 
 
Pyhän Hengen ilmestyksessä ja 
Jumalan uskossa sinä näet it-
sesi ja ympäristösi Jumalan sil-
min. Pyhän Hengen sinuun ra-

kentama Jumalan usko on sinun 
yliluonnollinen ja täydellisesti tyydyttävä rakkaussuhteesi Jee-
sukseen. Ilmestyksen Hengen ja Jumalan uskon kautta sinä elät 
Jeesuksen ja Jumalan Isän ajatuksissa, tunteissa ja suunnitel-
missa. Tässä ulottuvuudessa Jumalan valtaherruuden totuudet 
hallitsevat sinua ja ovat sinun normaalia elämääsi. 

Pyhän Hengen tulessa upot-
taminen kytkee sinut Juma-
lan hengelliseen maailmaan, 
joka on kaiken näkyvän to-
dellisuuden yläpuolella. Sie-
lusi vapautuu näkyvien olo-
suhteiden ja luonnollisen ih-
misesi rajoituksista. 
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Pyhä Henki johtaa sinut ajattelemaan, tuntemaan ja toimimaan 
niin kuin Jumala tahtoo kussakin tilanteessa. Hän johtaa sinut 
näkemään oman osuutesi ja Jeesuksen osuuden elämässäsi ja 
palvelutyössäsi. Pyhä Henki antaa sinulle jatkuvan ja tilanne-
kohtaisen inspiraation, halun, kyvyn ja voiman sulautua Jeesuk-
sen valtaherrauteen ja olla osana Hänen suunnitelmansa toteu-
tumista. Pyhässä Hengessä sinä toimit Jeesukseen sulautu-
neena ja Hänen todellisuudessaan. 
 
Pyhän Hengen kautta sinun henkeesi ja sieluusi virtaa Isän rak-
kaus. Pyhä Henki vahvistaa jatkuvasti minuutesi, asemasi, kut-
susi, valtuutuksesi, identiteettisi Hänessä. Jeesuksen läsnä-
olosta sinussa sinuun syntyy Jumalan pojaksi otetun minuus ja 
Jumalan usko. Jumalan usko uudestisyntyneessä hengessäsi on 
Jumalan olemusta ja kytkee sinut Jumalan todellisuuteen.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
13. Ylistystä, palvontaa ja iloa Pyhän Hengen tu-
lessa 
 
Taivaan ilmapiiri on valtavaa ylistystä, kiitosta ja palvontaa. 
Siellä Jumalan kirkkaus peittää ja täyttää pelastetut. He ovat 
puhtaat ja vapaat ylistämään ja palvomaan Jumalaa Isää ja Jee-
susta esteettömästi. Täällä maailmassa pimeys painostaa 
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meitä, emmekä koe samaa vapautta ylistää. Mutta täällä maa-
ilmassa ylistyksellämme on ainutlaatuinen merkitys, jota ei ole 
Taivaassa. Täällä me ylistämme ja palvomme Jeesusta ja Isää, 
vaikka pimeys painostaa meitä. Ylistyksemme on sota-ase, jolla 
me kunnioitamme Jumalaa ja karkotamme pimeyden voimia. 
Meillä on oikeus julistaa Jeesuksen ilmestymistä ja voittoa kai-

ken pimeyden keskellä. Samalla 
me vastaanotamme Jeesuksen 
kirkkautta ja siunauksia. Jeesus 
kattaa meille juhlapöydän vi-
hollisen silmien edessä.  
 
Kun me ylistämme ja pal-
vomme maan päällä Jumalaa 
se kiinnittää Isän, Jeesuksen ja 

enkelien huomion. Taivas las-
keutuu yllemme maan päällä! Pimeyden voimat joutuvat pake-
nemaan, koska ne vihaavat Jumalan kirkkautta ja ylistämistä. 
Ne eivät siedä Jumalan rakkautta eikä hyvyyttä. Ne eivät kestä 
sitä kirkkautta, joka laskeutuu yllemme ylistyksessä.  
 
Ps. 149:1-9: Halleluja! Veisatkaa Herralle uusi virsi: ylistysvirsi hänelle 
hurskasten seurakunnassa. Iloitkoon Israel tekijästänsä, Siionin lapset rie-
muitkoot kuninkaastaan. Ylistäkööt he karkeloiden hänen nimeänsä, soit-
takoot hänelle kiitosta vaskirummuilla ja kanteleilla. Sillä Herra on mielis-
tynyt kansaansa, hän kaunistaa nöyrät pelastuksella. Iloitkoot hurskaat, 
veisaten hänen kunniaansa, riemuitkoot he vuoteissansa. Jumalan ylistys 
on heidän suussansa, ja heidän kädessään kaksiteräinen miekka, että he 
kostaisivat pakanoille, kurittaisivat kansakuntia, panisivat kahleisiin hei-
dän kuninkaansa ja jalkarautoihin heidän ylhäisensä ja täyttäisivät heissä 
tuomion, joka on kirjoitettu. Tämä on kaikkien hänen hurskaittensa kun-
nia. Halleluja! 
 
Jumala opettaa meitä ylistämään ja palvomaan Häntä, jotta 
Hän voisi karkottaa pimeyden voimia elämästämme ja ympäris-
töstämme ja vuodattaa rakkautensa ja kirkkautensa yllemme ja 

Vihollinen pyrkii estämään 
pelastettujenkin täyttä yh-
teyttä Jeesukseen. Ylistys ja 
palvonta on sinun paras yh-
teytesi Jeesukseen ja Isään. 
Siksi se on täydellinen aseesi 
kaikkea pimeyttä vastaan. 
Kun kirkkaus tulee, pimeys 
pakenee. 
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sisimpäämme. Jo vanhassa liitossa Hän antoi tämän siunauk-
sen. Kuinka paljon ennemmin me nyt Pyhän Hengen ja tulen si-
säisessä voimassa saamme voiton vihollisesta ylistyksen ja pal-
vonnan kautta! Ylistyksemme näky on siis: 
 

• Me kiitämme Jumalaa niin kauan, että kapina, viha, kat-
keruus ja kiittämättömyys lähtevät. Me kiitämme Juma-
laa niin kauan, että ylistys nousee hengessämme johta-
maan elämäämme. 
 

• Me ylistämme Jumalaa niin kauan, että Isän rakkaus pa-
rantaa särkyneen sydämemme. Me ylistämme Jumalaa 
niin kauan, että palvonta ja Jumalan kirkkaus laskeutuu 
yllemme ja sisimpäämme. 
 

• Me palvomme Jumalaa niin kauan, että minuutemme 
sulautuu Jeesukseen ja Jeesuksen kirkkaus ilmestyy 
meihin. Me palvomme Jumalaa niin kauan, että meistä 
tulee Pyhän Hengen tulta palavia Jumalan asumuksia 
tässä maailmassa. 

 
Filippin kaupunki oli yksi merkittävimmistä Paavalin lähetys-
työn kohteista. Hänelle syntyi erityinen rakkaussuhde ja työyh-
teys Filippissä. Filippiläiskirjeessä Paavali kuvaakin oman sisim-
pänsä janoa ja Herran etsimisen motivaatiota avoimemmin 
kuin muissa kirjeissään.  
 
Jumala oli valmistanut Filippissä erityisen hengellisen läpimur-
ron ja siunauksen. Ei siis ollut ihme, että vihollinen yritti häiritä 
Paavalin palvelutyötä erään miehen palvelijattaren kautta, joka 
oli noituuden harjoittaja. Vihollinen ei pystynyt vastustamaan 
Paavalin auktoriteettia, joten se alkoi mielistellä Paavalia ja hä-
nen tiimiään. 
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Ap.t. 16:16-18: Ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että 
meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjähenki ja joka tuotti pal-
jon tuloja isännilleen ennustamisellaan. Hän seurasi Paavalia ja meitä ja 
huusi sanoen: "Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka 
julistavat teille pelastuksen tien". Ja tätä hän teki monta päivää. Mutta se 
vaivasi Paavalia, ja hän kääntyi ja sanoi hengelle: "Jeesuksen Kristuksen 
nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä". Ja se lähti sillä hetkellä. 
 
Paavali vapautti palvelijattaren noituuden hengestä. Se suututti 
noidan isännät, koska he menettivät hyvän tulonlähteen. He ot-
tivat Paavalin ja Silaan kiinni ja veivät hallitusmiesten eteen tuo-
mittavaksi. Heitä piestiin ja lopulta pantiin sisimpään ja synkim-
pään vankihuoneeseen ja lisäksi jalkapuuhun. Paavali ja Silas ei-
vät masentuneet tästä, vaan he etsivät Jumalan läsnäoloa, lau-
laen ja ylistäen ja palvoivat Jumalaa. Vangit kuuntelivat heitä, ja 
Pyhän Hengen vaikutus levisi koko vankilaan.  
 
Ap.t. 16:25-35: Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Silas etsivät Jumalan läs-
näoloa, palvoivat häntä ja laulaen ylistivät Jumalaa; ja vangit kuuntelivat 
heitä. Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys, niin että vankilan pe-
rustukset järkkyivät, ja samassa kaikki ovet aukenivat, ja kaikkien kahleet 
irtautuivat. Kun vanginvartija heräsi ja näki vankilan ovien olevan auki, 
veti hän miekkansa ja aikoi surmata itsensä, luullen vankien karanneen. 
Mutta Paavali huusi suurella äänellä sanoen: "Älä tee itsellesi mitään pa-
haa, sillä me kaikki olemme täällä". Niin hän pyysi valoa, juoksi sisälle ja 
lankesi vavisten Paavalin ja Silaan eteen. Ja hän vei heidät ulos ja sanoi: 
"Herrat, mitä minun pitää tekemän, että minä pelastuisin?" Niin he sanoi-
vat: "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhe-
kuntasi". Ja he puhuivat Jumalan suunnitelmaa /aivoitusta / sanaa hänelle 
ynnä kaikille, jotka hänen kodissansa olivat. Ja hän otti heidät mukaansa 
samalla yön hetkellä ja pesi heidän haavansa, ja hänet ja kaikki hänen 
omaisensa kastettiin kohta. Ja hän vei heidät ylös asuntoonsa, laittoi heille 
aterian ja riemuitsi siitä, että hän ja koko hänen perheensä oli tullut Juma-
laan uskovaksi. Päivän tultua päälliköt lähettivät oikeudenpalvelijat sano-
maan: "Päästä irti ne miehet". 
 
Koko välikohtaus muuttui herätyskokoukseksi. Kaupungin hal-
lintoviranomaiset alkoivat pelätä Jumalaa tämän voimateon ta-
kia ja Rooman lakia, kun Paavali vetosi Rooman kansalaisoi-
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keuksiinsa. Niinpä he pyysivät Paavalia ja hänen tiimiään pois-
tumaan Filippistä. Mutta ylistyksen ja palvonnan kautta laskeu-
tunut Pyhä Henki ja voimallinen teko jätti pysyvän vaikutuksen 
Filippiin. 
 
Profeetta Jesaja sai kokea taivaallisen ylistyksen voimaa ainut-
laatuisen henkilökohtaisen kokemuksen kautta. Jumala vei hä-
net ilmestyksessä valtaistuimensa eteen, jossa ylistyksen ja pal-
vonnan suurin kirkkaus ilmestyy jatkuvasti. Taivaan ilmapiiri on 
täynnä yliluonnollista ylistyksen pauhua, iloa, kirkkautta ja voi-
maa.  
 
Jes. 6:1-8: Kuningas Ussian kuolinvuotena minä näin Herran istuvan korke-
alla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppe-
lin. Serafit seisoivat hänen ympärillään; kullakin oli kuusi siipeä: kahdella 
he peittivät kasvonsa, kahdella he peittivät jalkansa, ja kahdella he lensi-
vät. Ja he huusivat toinen toisellensa ja sanoivat: "Pyhä, pyhä, pyhä Herra 
Sebaot; kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa". Ja kynnysten perustuk-
set vapisivat heidän huutonsa äänestä, ja huone täyttyi savulla. Niin minä 
sanoin: "Voi minua! Minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä 
asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet; sillä minun silmäni ovat 
nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin." Silloin lensi minun luokseni yksi se-
rafeista, kädessään hehkuva kivi, jonka hän oli pihdeillä ottanut alttarilta, 
ja kosketti sillä minun suutani sanoen: "Katso, tämä on koskettanut sinun 
huuliasi; niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu". Ja minä kuulin 
Herran äänen sanovan: "Kenenkä minä lähetän? Kuka menee meidän puo-
lestamme?" Minä sanoin: "Katso, tässä minä olen, lähetä minut". 
 
Jeesus on aina ilmestynyt maan päällä tapahtuvissa ylistyshet-
kissä ja avannut Taivaan näköaloja, antanut tulensa kosketusta, 
kutsunut palvelutyöhön sekä varustanut Pyhän Hengen voi-
malla. Täyttymyksen ajan herätyksessä Hän tulee ilmestymään 
paljon suuremmalla voimalla kuin osaamme alennustilassa aja-
tellakaan.  
 
Pyhän Hengen tulessa ja Jumalan valtaistuimen edessä ihmiset 
tulevat kokemaan Jeesuksen pelastavan tulen voiman, äkillisiä 
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ja täydellisiä vapautumisia demoneista, traumoista ja synnin 
vallasta. Ylistyksen ja palvonnan pauhussa Pyhän Hengen tuli 
tulee kutsumaan heitä: ”Kenet minä lähetän?”. Pelastetut tule-
vat vastaamaan niin kuin Jesaja vastasi: ”Herra, lähetä minut!”. 
Silloin Pyhän Hengen tulen voima laskeutuu ja varustaa heidät. 
 
Jo vanhassa liitossa oli näkyä ja kokemuksia, joissa Jumalan 
voima laskeutui Israelin sotajoukkojen tueksi ylivoimaista vas-
tustajaa vastaan ja toi voiton.  
 
2. Kun. 6:15-18: Kun Jumalan miehen palvelija nousi aamulla varhain ja 
meni ulos, niin katso, sotajoukko, hevoset ja sotavaunut piirittivät kaupun-
kia. Ja hänen palvelijansa sanoi hänelle: "Voi, herrani, mitä me nyt 
teemme?" Hän sanoi: "Älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kans-
samme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssansa". Ja Elisa ru-
koili ja sanoi: "Herra, avaa hänen silmänsä, että hän näkisi". Ja Herra avasi 
palvelijan silmät, ja hän näki, ja katso: vuori oli täynnä tulisia hevosia ja 
tulisia vaunuja Elisan ympärillä. Kun viholliset sitten tulivat häntä vastaan, 
rukoili Elisa Herraa ja sanoi: "Sokaise tämä väki". Silloin hän sokaisi heidät 
Elisan pyynnön mukaan. 
 
Sinä tarvitset ilmestyksen hengen valaisemaan hengellinen to-
dellisuus. Jumalan poikana / tyttärenä sinulla ei ole ainoastaan 
suuri joukko taivaallista sotajoukkoa ympärilläsi, niin kuin Eli-
salla ja Geehasilla oli. Jeesus Kirkkauden Herra asuu nyt sinussa 
Pyhässä Hengessä. Hänen kauttaan sinulla on Pyhän Hengen 
täydellinen lahja ja lupaus. Sinun tarvitsee vain kytkeytyä Py-
hään Henkeen, täyttyä lisää aina tulessa upottamiseen asti. Isä 
on Jeesuksen kautta määrännyt sinut täydelliseen voittoon. 
Vahvistukoon sinun uskosi Jeesuksen läsnäolon todellisuu-
dessa. 
 
Daavidilla oli erityinen ilmestys ylistyksen ja palvonnan voi-
masta. Hänellä oli voimakkaita kokemuksia Jumalasta, Hänen 
rakkaudestaan ja uskollisuudestaan. Daavidilla oli näky Jumalan 
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suunnitelmasta Israelin kansaa kohtaan ja näyttöjä Hänen soti-
laallisesta voimastaan ylistyksen ja palvonnan ilmapiirissä. 
 
Daavid kunnioitti Jumalaa ja Hänen tekemää liittoa Israelin 
kanssa. Koska Daavid oli ylistäjä ja kuningas, Pyhä Henki voi joh-
taa hänet käynnistämään suuren ylistyksen palvelutyön liiton 

arkin ympärillä. Jo liiton arkkia 
tuotaessa Jerusalemiin Daavid 
käynnisti suuren ylistäjien ja 
soittajien ryhmän. Hän asetti 
pysyvän ylistyksen ja palvon-
nan ilmestysteltan ympärille, 
johon liiton arkki sijoitettiin 
siksi ajaksi, kunnes Salomo sai 
temppelin rakennustyön val-
miiksi. Tämä ylistys kohdistui 
suoraan Jumalalle. Sillä ei ollut 

ihmisiä yleisönä, jotka olisivat kohottaneet ylistäjien intoa. Ju-
mala itse sai vastaanottaa kaiken kunnian, kiitoksen, ylistyksen 
ja palvonnan. 
 
1. Aikak. 16:4-42: Ja hän asetti Herran arkin eteen leeviläisiä palvelemaan 
ja kunnioittamaan, kiittämään ja ylistämään Herraa, Israelin Jumalaa: Aa-
safin johtajaksi, toiseksi Sakarjan, sitten Jegielin, Semiramotin, Jehielin, 
Mattitjan, Eliabin, Benajan, Oobed-Edomin ja Jegielin soittamaan harpuilla 
ja kanteleilla, Aasafin helistäessä kymbaaleja ja pappien, Benajan ja Jaha-
sielin, soittaessa yhtä mittaa torvia Jumalan liitonarkin edessä. Silloin, sinä 
päivänä, ensi kerran Daavid asetti Aasafin ja hänen veljensä kiittämään 
Herraa näin: "Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä, tehkää hänen 
suuret tekonsa tiettäviksi kansojen keskuudessa. Laulakaa hänelle, veisat-
kaa hänelle, puhukaa kaikista hänen ihmeistänsä. Hänen pyhä nimensä ol-
koon teidän kerskauksenne; iloitkoon niiden sydän, jotka etsivät Herraa.  
Kysykää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa. Muis-
takaa hänen ihmetöitänsä, jotka hän on tehnyt, hänen ihmeitänsä ja hä-
nen suunsa tuomioita, te Israelin, hänen palvelijansa, siemen, Jaakobin 
lapset, te hänen valittunsa. Hän, Herra, on meidän Jumalamme; hänen 
tuomionsa käyvät yli kaiken maan. Muistakaa hänen liittonsa 

Älä odota kiittämisen tun-
teita vanhalta ihmiseltäsi. 
Nouse kiittämään uuden 
luomuksen uskossa, koska 
hengessäsi sinulla on jo Jee-
suksen läsnäolo. Kuoleta 
ylistyksen ja palvonnan voi-
malla lihan mieli ja nouse 
hallitsemaan henkesi voi-
massa. 



124 
 

                       

iankaikkisesti, hamaan tuhansiin polviin, sana, jonka hän on säätänyt, 
liitto, jonka hän teki Aabrahamin kanssa, ja hänen Iisakille vannomansa 
vala... 
 
Daavid johti kansan ylistämään Herraa siksi, että Hän oli tehnyt 
liiton Israelin kanssa ja oli aina oleva Israelin kansan turva ja pe-
lastus. Kuinka paljon ennemmin meidän tulee nyt ylistää ja pal-
voa Jeesusta, koska Hän on ilmestynyt meihin! Nyt meillä on 
Jeesuksen pelastava todellisuus, jossa meillä on liiton yhteys 

Jeesuksen veren ja Pyhän Hen-
gen tulen kautta.  
 
Emme enää odota uuden ja pa-
remman liiton ilmestymistä, 
vaan meillä on nyt täydellinen 
uusi liitto Jumalan Isän kanssa 
Jeesuksen veren ja Pyhän Hen-
gen tulen kautta. Jeesus asuu 
meissä, siksi Hänen ylistyk-
sensä on jatkuvasti sydämis-
sämme ja kielellämme. 
Olemme Jumalan läsnäolon 
asumus. Me olemme kutsutut 

ja varustetut palvomaan Jumalaa Hengessä ja totuudessa. Elä-
mämme on jatkuvaa Jumalan läsnäolossa viipymistä, Hänen 
ylistämistään ja palvomistaan. Me kumarrumme jatkuvasti suu-
dellen kumartuen Hänen eteensä, antaudumme Hänen rakkau-
teensa ja toteutamme Hänen tahtoaan Pyhän Hengen tulessa. 
 
Joh. 4:23-24: Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset palvojat palvovat suu-
dellen kumartuen (proskyneo) Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltai-
sia palvojia myös Isä tahtoo. Jumala on Henki; ja jotka häntä palvovat suu-
dellen kumartuen, niiden tulee palvoa suudellen kumartuen hengessä ja 
totuudessa." 
 

Hylkää kaikki vanhan liiton 
ajattelu etäisestä yhteydes-
täsi Jeesukseen ja Isään. 
Sinä olet nyt Jeesuksessa ja 
Hän on sinussa Jumalan us-
kon ja Pyhän Hengen voi-
man kautta. Sulaudu Hä-
neen palavassa ja nöyrässä 
ylistyksessä ja palvonnassa. 
Hänen kirkkautensa tulee 
peittämään sinut ja asetta-
maan hallitsemaan Jeesuk-
sen kanssa alkeisvoimien 
ylitse. 
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Jumalan itsetunto ei tarvitse kohennusta ihmisten palvonnan 
kautta. Todellisen palvonnan kautta pelastetut avaavat oman 
sydämensä Jumalalle. Silloin Hän vuodattaa rakkautensa ja kirk-
kautensa pelastettujensa ylle ja sisimpään. Palvonta suudellen 
kumartuen – Hengessä ja totuudessa – tarkoittaa Pyhän Hen-
gen tulessa puhdistetun sielun täydellistä antautumista ja su-
lautumista Jeesuksen auktoriteettiin. Silloin Jumalan kirkkaus 
voi langeta pelastetun elämään ja tuoda ilmi Taivaan yliluonnol-
lisia suunnitelmia ja vaikutuksia maan päälle. 
 
Jeesus palvoi Isää suudellen kumartuen Hengessä ja totuu-
dessa. Pyhän Hengen lisääntyvä kirkkaus laskeutui Hänen ylleen 
aina kun Hän keskusteli Isän kanssa. Kerran Hän otti lähimmät 
opetuslapsensa mukaan Hänen palvontahetkeensä. Hän antoi 
opetuslapsilleen havainnollisen opetuksen, minkälaista Juma-
lan läsnäoloa Isä on tarkoittanut omiensa etsivän.  
 
Luuk. 9:28-32: Noin kahdeksan päivää sen jälkeen kuin hän oli tämän pu-
hunut, hän otti mukaansa Pietarin ja Johanneksen ja Jaakobin ja nousi vuo-
relle etsimään Jumalan läsnäoloa ja palvomaan Häntä. Ja hänen etsiessään 
Jumalan läsnäoloa ja palvoessaan Häntä hänen kasvojensa näkö muuttui, 
ja hänen vaatteensa tulivat säteilevän valkoisiksi. Ja katso, hänen kans-
saan puhui kaksi miestä, ja ne olivat Mooses ja Elias. He näkyivät kirkkau-
dessa ja puhuivat hänen poismenostansa, jonka hän oli saattava täytän-
töön Jerusalemissa. Mutta Pietari ja ne, jotka olivat hänen kanssansa, oli-
vat unen raskauttamia; mutta kun he siitä heräsivät, näkivät he hänen 
kirkkautensa ja ne kaksi miestä, jotka seisoivat hänen luonansa. 
 
Pyhä Henki opettaa meitä palvomaan Jumalaa suudellen ku-
martuen ”Hengessä ja totuudessa”, jotta voisimme avata sydä-
memme Isälle. Silloin Isä tulee vuodattamaan Pyhän Hengen 
puhdistavan ja parantavan tulen meihin. Kun tuli on sitten polt-
tanut kaiken roskan elämästämme, Isän kirkkaus laskeutuu elä-
määmme.  
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Jeesus tietää, että me tarvitsemme Pyhän Hengen tulen koske-
tuksen vakuuttuaksemme Jumalasta. Me tarvitsemme tulen 
kosketuksen voidaksemme todella käsittää, että Jeesus on to-
dellinen Jumala ja hallitsee Isän valtaistuimella. Me tarvit-
semme tulessa puhdistamisen, jotta tajuaisimme, näkisimme, 

tunnustaisimme ja omistaisimme 
Jeesuksen todellisen kirkkau-
den. Siksi Pyhä Henki piirittää 
jokaista ihmistä ja kutsuu Jee-
suksen vastaanottamiseen, 
jotta yhteys ja usko Jumalaan 
syntyy. 
 
Jumalan tulen ja kirkkauden 
laskeutuminen Salomon temp-
peliin on valtava Jumalan todis-

tus ja ilmoitus uuden liiton kirkkaudesta Jeesuksen kautta. Ju-
mala laskeutui pilvessä heti kun liiton arkki tuotiin temppeliin. 
Temppelin vihkiäisissä oli suuri määrä teurasuhreja odotta-
massa Jumalan tulen laskeutumista. Kun Salomo oli lopettanut 
puheensa Jumalalle, Hänen tulensa laskeutui uhrieläinten ylle 
ja kirkkaus täytti temppelin. Silloin ylistysryhmä ja kansa antau-
tuivat suureen ylistykseen ja palvontaan.  
 
Salomon temppelin vihkiäisissä tapahtui näin: 
 

• Kun liiton arkki tuotiin Salomon temppeliin, Jumala las-
keutui pilvessä temppeliin ja kansa alkoi ylistää Jumalaa.  

 
• Kun uhrieläimet ja temppelin palvelustyö oli käynnisty-

nyt, Jumala ilmestyi tulessa uhrieläinten ylle ja kulutti ne 
 

• Kun tuli oli kuluttanut uhrieläimet, Jumalan kirkkaus las-
keutui temppeliin. 

Sinä olet nyt elävän Juma-
lan asumus ja Hänen kirk-
kautensa kantaja. Isä rakas-
taa peittää sinut kirkkaudel-
laan ja tuntea sinut. Sinä ra-
kastat Hänen kirkkauttaan 
ja haluat tuntea Isän. Juma-
lan kirkkauden läsnäolossa 
sinulla on sinun elämäsi 
täyttymys. 
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2. Aikak. 7:1-3: Kun Salomo oli lakannut rukoilemasta, tuli taivaasta tuli ja 
kulutti polttouhrin ja teurasuhrit, ja Herran kirkkaus täytti temppelin, niin 
että papit eivät voineet mennä Herran temppeliin; sillä Herran kirkkaus 
täytti Herran temppelin. Ja kun kaikki israelilaiset näkivät tulen tulevan 
alas ja näkivät temppelin päällä Herran kirkkauden, polvistuivat he kivillä 
lasketulla pihalla kasvoillensa maahan ja palvoivat ja kiittivät Herraa siitä, 
että hän on hyvä, että hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. 
 
Jumalan suunnitelma kirkkautensa ilmestymiseksi on yksinker-
tainen: 
 

• Ihminen vastaanottaa Jeesuksen ja Pyhän Hengen pilvi 
laskeutuu hänen ylleen. Kiitos ja ylistys pelastuksesta 
valtaa uskovan.  

 
• Pelastettu antaa vanhan ihmisensä ”elävänä uhrina” 

Jeesukselle ja Pyhän Hengen tuli kuluttaa pois vanhan 
ihmisen.  

 
• Kun Pyhän Hengen tuli on koskettanut ihmistä, Jumalan 

kirkkaus lisääntyy pelastetun elämässä. 
 
Pyhän Hengen pehmeässäkin pilvessä on tulen voima, joka kos-
kettaa pelastettua. Tuli nostaa esiin synnintunnon, antaa halun 
puhdistua ja täyttyä lisää tulella. Niin kauan kuin pelastetun elä-
mässä on vanhan ihmisen kuolettamista ja ihminen jatkaa an-
tautumista Jeesukselle, Pyhän Hengen tuli kuluttaa ja polttaa 
roskaa. Mitä enemmän tuli on puhdistanut sielua ja elämää, sitä 
enemmän ihminen pääsee nauttimaan Jumalan kirkkauden läs-
näoloa ja siunauksia. 
 
Ps. 126:1-3: Kun Herra käänsi Siionin vankeuden vapaudeksi, niin me 
olimme kuin unta näkeväiset. Silloin oli meidän suumme naurua täynnä, 
ja kielemme ilon huutoja täynnä; silloin sanottiin pakanain keskuudessa: 
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"Herra on tehnyt suuria heitä kohtaan". Niin, Herra on tehnyt suuria meitä 
kohtaan; siitä me iloitsemme. 
 
Pyhän Hengen tulessa upottaminen vapauttaa ihmisen hengen, 
sielun ja ruumiin pimeyden ikeistä. Sielusi kokee vapautuksen 
ilon Pyhän Hengen tulen kosketuksen jälkeen. Pyhän Hengen il-
mestys valtaa sinut ja sinussa vapautuu uudenlainen usko, rak-
kaus, ylistys ja palvonta. Sinun sydämesi ja suusi on iloa ja nau-
rua täynnä.  
 
Vapautetussa sielussasi alkavat soida yhä kirkkaammat ylistyk-
sen ja palvonnan sävelet. Ylistyksen ja palvonnan voitelu leviää 
sinusta ulospäin ja ihmiset sanovat: ”Herra on tehnyt suuria 
tätä ihmistä kohtaan!” Silloin sinä saat syvimmän ilmestyksen 
siitä, mitä pappi Esran sanat israelilaisille tarkoittavat uudessa 
liitossa: ”Herran ilo on teidän väkevyytenne!”  
 
Neh. 8:8-12: Ja he lukivat Jumalan lain kirjaa kappale kappaleelta ja selit-
tivät sen sisällyksen, niin että luettu ymmärrettiin. Ja Nehemia, maaherra, 
ja pappi Esra, kirjanoppinut, ja leeviläiset, jotka opettivat kansaa, sanoivat 
kaikelle kansalle: "Tämä päivä on pyhitetty Herralle, teidän Jumalallenne, 
älkää murehtiko älkääkä itkekö". Sillä kaikki kansa itki, kun he kuulivat lain 
sanat. Ja hän sanoi vielä heille: "Menkää ja syökää rasvaisia ruokia ja juo-
kaa makeita juomia ja lähettäkää maistiaisia niille, joilla ei ole mitään val-
mistettuna, sillä tämä päivä on pyhitetty meidän Herrallemme. Ja älkää 
olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne." Myöskin lee-
viläiset rauhoittivat kaikkea kansaa ja sanoivat: "Olkaa hiljaa, sillä tämä 
päivä on pyhä; älkää olko murheelliset". Ja kaikki kansa meni, söi ja joi, 
lähetti maistiaisia ja vietti suurta ilojuhlaa; sillä he olivat ymmärtäneet, 
mitä heille oli julistettu. 
 
Vanhan liiton aikana lain liiton ja sen siunausten ymmärtämi-
nen oli suuri ilon ja riemun aihe Israelin kansalle. Siinäkin oli jo 
esikuva syntien anteeksiantamuksesta, sovituksesta ja yhtey-
destä Jumalaan – tosin työläitten eläinuhrien kautta. Kuinka 
paljon suuremman ylistyksen, palvonnan ja ilon tulee hallita nyt 
meitä, joilla on Jeesuksen täydellinen lunastus, sovitus, Pyhän 
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Hengen ja tulen lupaus, voima ja siunaukset välittömästi saata-
villamme! 
 
Pyhän Hengen tulessa puhdistettuna sinä ylistät ja palvot Juma-
laa hengessä ja totuudessa. Sinä palvot Jeesusta ja Isää suudel-
len kumartuen ja Isä vuodattaa sinun yllesi lisää Pyhän Hengen 

tulta ja kirkkauttaan. Tämä on 
pelastettujen kunnia sinunkin 
elämässäsi.  
 
Täyttymyksen ajan herätyk-
sessä tulemme näkemään ai-
van uudenlaista ylistyksen ja 
palvonnan voitelua. Ylistämi-
nen voi jatkua päiväkausia, 
koska koko ylistävä seurakunta 

on Pyhän Hengen tulen pilvessä 
ja saa huolenpidon ja voiman Jumalasta. Se tulee tapahtumaan 
spontaanisti ja yhä enemmän suoraan Pyhän Hengen ja tulen 
ohjauksessa. Pyhän Hengen tuli laskeutuu ja johtaa ihmiset 
mielenmuutokseen ja antautumiseen Jeesukselle. 
 
Sairaat tulevat parantumaan, sielun traumaattisuus ja muut 
painostukset poistuvat, kirkkaus täyttää pelastetut, Jeesus kut-
suu, varustaa ja lähettää uusia työntekijöitä viinitarhaansa. Py-
hän Hengen tulessa upotettu kyyhkysjoukko tulee sytyttämään 
tulta kaikkialla, missä kulkevat. Sinä tulet olemaan yksi tällai-
sista voidelluista. Olet kutsuttu kyyhkysjoukkoon ja yliluonnol-
liseen elämään ja palvelutyöhön Jeesuksen kanssa. 
 
Jes. 60:1-2: Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi on tullut, ja Herran kun-
nia on ilmestynyt, on loistamassa ja säteilemässä (zarach) sinun ylitsesi. 
Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun yllesi nou-
see, ilmestyy, loistaa, säteilee (zarach) Herra, ja sinun ylläsi näkyy hänen 
kunniansa (kavod). 

Ota vastaan uusi ylistyksen, 
palvonnan ja ilon voitelu Py-
hän Hengen tulessa. Tämä 
tulee olemaan sinun väke-
vyytesi kaikkea pimeyttä 
vastaan. Tämä on sinun pe-
rintöosaasi Jeesuksessa ja 
Isä antaa sen sinulle lah-
jana. Ylistys ja kunnia Juma-
lalle. 
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Jes. 10:27: Sinä päivänä heltiää pimeyden kuorma sinun hartioiltasi ja pi-
meyden ikeet sinun niskaltasi, sillä ies särkyy voitelun pakosta. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 

 
14. Parantumiset ja vapautumiset Pyhän Hen-
gen tulessa 
 
Kaikki pelastus, vapautuminen, parantuminen ja uusi luomistyö 
tulee sinuun Jeesuksen lisääntyvän läsnäolon ja Häneen sulau-
tumisen kautta. Pyhän Hengen tuli polttaa pois kaiken epäilyk-
sen, epäuskon, uskonnolliset valheopit ja muun demonisen vas-
tustuksen. Pyhän Hengen tulen kosketuksessa Jeesus vapaut-
taa, parantaa, eheyttää ja uudistaa jokaisen ihmisen hänen on-
gelmistaan riippumatta. 
 
Matt. 6:33: Vaan etsikää ensin Jumalan valtaherruutta Pyhässä Hengessä 
ja Hänen vanhurskauttansa Jeesuksen muotoon muuttumisessa, niin myös 
kaikki tämä teille lisätään sen ohessa.  
 
Uudessa liitossa parantumiset on sidottu Jeesuksen muotoon 
muuttumiseen. Jeesuksen muotoon muuttuminen tarkoittaa 
parantumisen / parantamisen esteitten poistamista. Palvelles-
saan Voideltuna Jeesus paransi sairaita, koska Isä haluaa kan-
sansa olevan terve, vahva ja vapaa demonisaatiosta.  
 
Joh. 10:37-38: Ellen tee Isäni tekoja, älkää uskoko minua. Mutta jos teen, 
niin vaikka ette usko minua, uskokaa teot, jotta tietäisitte / tuntisitte / ko-
kisitte ja uskoisitte varmasti, että Isä on minussa ja minä Hänessä."  
 
Joh. 14:10: Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä 
sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka pysyy 
minussa, tekee teot, jotka ovat hänen.  
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Kaikki, mitä Jeesus teki, oli Isän tekoja. Jokainen parantaminen, 
vapauttaminen ja muu voimateko oli Isän tekoja. Isä haluaa pa-
rantaa tänäkin päivänä jokaisen sairaan. Mutta Hän voi tehdä 
sen vain, jos Hän saa seurakunnan Jeesuksen työtoveriksi pa-
rantamisen palvelutyöhön. Jumala tarvitsee ihmisiä, jotka eivät 
ole ainoastaan ”eläviä sieluja”, vaan jotka ovat tulleet ”elämää 
antaviksi hengiksi” Pyhän Hengen tulessa upottamisen kautta.  
 
Jeesukseen uskovana sinutkin on kutsuttu tekemään Isän te-
koja. Sinä saat tehdä suurempia tekoja kuin Jeesus, koska Jeesus 
on murtanut synnin ja kuoleman lain. Sinä saat tulla Pyhän Hen-
gen tulessa upotetuksi ja nousta parantamisen palvelutyöhön. 
Pyhän Hengen tuli tulee virtaamaan kauttasi ja uudestisynnyt-
tämään, vapauttamaan, parantamaan ja luomaan uudeksi ihmi-
siä, jotka antautuvat tulen kosketukseen.  
 
Joh. 14:12-13: Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, 
myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne 
ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö, ja mitä hyvänsä te anotte 
minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa.  
 
Joh. 14:16-17: Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puo-
lustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota 
maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; 
mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän kanssanne ja on oleva tei-
dän sisimmässänne.  
 
Vanhan liiton parantumisten aika on ohitse. Ihmisen kokonais-
valtainen parantuminen ja pysyvä terveys on Jeesuksen Voidel-
lun muotoon muuttumisessa. Jeesus käski lähetyskäskyssään 
tehdä kaikista kansoista Hänen opetuslapsiaan, jotta Pyhä 
Henki saisi muuttaa heidät Hänen kaltaisikseen. Tässä muutos-
prosessissa Pyhä Henki tulee puhdistamaan, parantamaan ja 
vapauttamaan jokaisen ihmisen täydellisesti kaikista sairauksia, 
kirouksista ja muusta pimeyden painostuksesta. 
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Jeesuksen Voidellun palvelutyön kautta Jumala Isä osoitti, että 
Hän voi parantaa minkä tahansa sairaan, kun jollain on uskoa 
siihen. Jeesus Voideltuna paransi fyysisistä sairauksista jokai-
sen, joka tuli Hänen luokseen. Fyysisessä ruumiissa olevan sai-
rauden parantaminen tai riivaajan ulos ajaminen ei ole suuri 
juttu sinänsä. Mutta Jumalan todellinen tavoite on saada ihmi-
nen irtisanoutumaan pimeydestä, liittymään Jumalaan, vas-
taanottamaan Pyhä Henki ja muuttumaan Jeesuksen kaltaiseksi 
sekä pysymään tällä tavalla terveenä on. Tätä varten tarvitaan 
Jeesuksen täydellinen sovitustyö, uudestisyntyminen ja Pyhän 
Hengen tulessa upottaminen.  
 
Elämän puhdistaminen, Jeesukselle antautuminen ja Pyhällä 
Hengellä täyttyminen on parantumisen tie. Älä yritä parantua 
tai vaatia Jumalaa parantamaan samalla kun haluat pysyä edel-
leen pimeydessä! Sairaudet ja demonisaatio tulevat silloin uu-
destaan sinuun. Uuden liiton sanoma on Jeesuksen vastaanot-
tamisesta, Häneen liittymisestä ja sulautumisesta Pyhässä Hen-
gessä. Silloin Isästä tuleva katoamaton elämä koskettaa sinun 
elämäsi kaikkia alueita. Jeesuksen yhteydessä sinä saat vastaan-

ottaa parantumisen kaikkeen ja 
omistaa pysyvän terveyden. 
Jeesukseen sulautuneena si-
nulla on voitelu ja voima to-
teuttaa Jumalan suunnitelma 
elämässäsi. 
 
Katkeruus, viha, noituus, petty-
mys, kiukku, hylkääminen, tot-
telemattomuus ja muu demo-
nisaatio estävät parantumista ja 

Jeesuksen muotoon muuttumista. Sama pimeys estää parantu-
misen vastaanottamista. Jumalan valtaherruuden täytyy ensin 
tulla sisäiseen ihmiseen ja vasta sen jälkeen fyysinen ruumis voi 

Jeesus kantoi kaikki sinun 
sairautesi, demonisaatiosi, 
kirouksesi ja osallisuutesi pi-
meydestä ristillään. Hän an-
toi sinulle yhteyden Isään 
Pyhässä Hengessä. Sinun 
osuutesi on nyt antautua 
Pyhän Hengen tulessa upo-
tettavaksi, jotta Jeesuksen 
pelastus tulisi sinussa ilmi. 
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vastaanottaa parantumisen ja elää terveydessä Jeesuksen yh-
teydessä.  
 
Jeesukseen sulautuneena sinä pääset Isän luokse. Hänessä ja 
Hänen kauttaan sinulla on yhteys Isään ja Hänestä tulevaan ka-
toamattomaan elämään. Pyhässä Hengessä sinulla on uusi 
elämä Jumalan Isän rakkaudessa, ilmestystiedossa ja Jumalan 
uskossa. Sinä paranet sairauksistasi, pysyt terveenä sekä paran-
nat muita. Pyhän Hengen voitelu on sinussa ja sinä tulet julista-
maan suurta ilosanomaa Jumalan Isän kirkkauden yhteyteen 
pääsemisestä ja Jeesuksen täydellisestä pelastuksesta, paranta-
vasta ja vapauttavasta voimasta. 

 
Pyhän Hengen tulessa upottamisessa sisäinen ihmisesi puhdis-
tuu, muuttuu ja vastaanottaa Jumalan valtaherruuden. Sisäinen 
ihmisesi hallitsee Jumalan uskossa ja omistaa parantumisen fyy-
siseen ruumiiseesi ja elämäsi kaikille alueille. Hengen hallitse-
massa tilassa Jumala Isä tekee / määrää ihmisen kuolevaisen 
ruumiin vapaaksi kaikista taudeista, sairauksista ja raihnauksista 
suoraan Pyhän Hengen kautta sekä toteuttaa uuden luomis-
työn.  
 
Room. 8:11: Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuol-
leista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, 
on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, 
joka teissä asuu.  
 
Jeesuksen kirkkauden ilmestymisen mukaan parantamisten voi-
telut lisääntyvät myös sinussa. Pyhä Henki kutsuu ja valmistaa 
sinua todelliseen parantamisen palvelutyöhön. Vielä ei ole käy-
nyt ilmi, mitä kohta tapahtuu. Täyttymyksen ajan herätys no-
peuttaa kaikkea. Nyt on siis nopean uudelleen arvioinnin ja 
muuttumisen aika. Entinen on mennyt ja uusi on tullut sijaan. 
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Pyhän Hengen tulessa upottaminen poistaa kaikki parantumi-
sen esteet, parantavan voitelun esteet ja muut ongelmat. Jee-
suksella on voima, viisaus, auktoriteetti ja halu johtaa sinut voit-
toon Hänen kanssaan jokaisessa palvelutilanteessa. Pyhän Hen-
gen tuli on Jumalan rakkauden voimakkain manifestaatio tässä 
maailmassa. Hänen rakkaudessaan ilmestyy Jumalan ilmestys-
tieto, viisaus ja tahto sekä Jumalan usko, jonka voimassa kaikki 
on luotu ja pysyy voimassa. Jumalan ääretön rakkaus on Hänen 
Kaikkivaltiutensa kirkkautta, joka motivoi kaiken Jumalan toi-
minnan.  
 
Matt. 9:35-38: Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän 
synagoogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinai-
sia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Ja nähdessään kansanjoukot, hän 
koki äärimmäisen rakkauden myötätunnon (splankizomai) heitä kohtaan, 
kun he olivat nääntyneet ja hyljätyt niinkuin lampaat, joilla ei ole pai-
menta. Silloin hän sanoi opetuslapsillensa: "Eloa on paljon, mutta työmie-
hiä vähän. Etsikää Jumalan läsnäoloa ja anokaa siis elon Herraa, että hän 
lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa." 
 
Jumalan silmin tilanne maailmassa on sama kuin Jeesuksen ai-
kana. Eloa on paljon mutta työväkeä on vähän. Uskovia on pal-
jon, mutta Pyhän Hengen tulessa upotettua työväkeä on vähän! 
Haluaisitko sinä anoa Isältä ratkaisua tähän ongelmaan? Haluai-

sitko asettua käytettäväksi ja Py-
hän Hengen tulessa upotetta-
vaksi, jotta Jumalan valtakunta 
tulisi myös sinun kauttasi maa-
ilmaan? 
 
Jumalan rakkaus aktivoi ilmes-
tyksen hengen ja Jumalan us-
kon. Isän rakkaudessa elävä si-
säinen ihminen on jatkuvasti 

kytketty ilmestyksen hengen virtaan. Jeesus näyttää sinulle jat-
kuvasti ne teot, joita Hän tekee Taivaassa. Ilmestyksen kautta 

Pyhän Hengen tulessa upot-
taminen on Isän rakkauden 
lahja ja käden ojennus si-
nulle. Siinä Jeesus vahvistaa, 
parantaa ja vapauttaa sinut 
omasta epäuskostasi ja virit-
tää sinut apostoliseen auk-
toriteettiin, voiteluun ja pal-
velutehtävään. 
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sinä näet nämä teot, saat uskon toimia tässä maailmassa Hänen 
työtoverinaan.  
 
Parantamisen ja voimatekojen avain on Jumalan rakkauteen su-
lautuminen. Pyhän Hengen tulessa Jumalan rakkaus hallitsee si-
nua ja sinä palvelet Jeesuksen kanssa. Jumalan usko ja Pyhän 
Hengen ilmestystieto johtavat sinua ja sinä saat olla Jeesuksen 
yliluonnollisen kosketuksen todistajana aina kun palvelet.  
 
Sielullinen usko, kiihotus, vaatiminen, suorittaminen tai uhraa-
miset, eivät liikuta Jeesuksen parantaa ja vapauttavaa koske-
tusta. Kaikki parantaminen perustuu Jeesuksen täytettyyn työ-
hön ja Isän rakkauteen sulautumiseen. Tavoittele siis Jumalan 

rakkauteen sulautumista. Silloin 
sinä näet lähimmäisesi niin 
kuin Jeesus hänet näkee ja pal-
velet häntä niin kuin Jeesus pal-
velisi. 
 
Pyhän Hengen tulessa upotta-
minen puhdistaa sielusi, pu-
heesi, käyttäytymisesi ja ihmis-
ten kohtaamisen, jotta Pyhän 
Hengen voitelu voi levätä ylläsi. 

Jeesuksen muotoon sulautuen 
sinä toimia niin, että ihmiset pystyvät helposti vastaanottamaan 
parantumisia sinun kauttasi. Jumalan Isän rakkaudessa sinä et 
koskaan epäonnistu eikä kukaan joudu pettymään sinuun tai si-
nun palvelutyöhösi. Sinun ei tarvitse väistyä missään tilan-
teessa, koska sinä palvelet Isän rakkauden rajoittamattomassa 
auktoriteetissa. 
 
Kun olet palvelemassa sydämeltään särkynyttä, sinä tarvitset 
Isän äärettömän rakkauden myötätuntoa todella paljon. Olet 

Voit palvella hedelmällisesti 
vain sulautumalla Isän rak-
kauteen Pyhässä Hengessä. 
Silloin sinulla on pääsy Jee-
suksen pelastavaan todelli-
suuteen. Silloin Pyhän Hen-
gen ilmestystieto ja Juma-
lan usko nousevat sinun 
hengestäsi ja kytkevät sinut 
ja palveltavasi Jeesuksen 
parantavaan kosketukseen. 
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kohtaamassa traumaattisia ja vaikeasti käsiteltäviä ihmisiä, 
jotka sielunsa kivussa haastavat sinua ja sinun uskoasi / voite-
luasi / vanhurskauttasi monella tavalla. Mutta Pyhän Hengen tu-
lessa puhdistettu minuutesi ja sydämesi ei enää loukkaannu 
eikä hermostu, vaan Isän rakkauden auktoriteetti johtaa toimin-
taasi. Pimeys paljastuu, Pyhän Hengen kosketus ajaa demonit 
ulos ja Isän rakkaus parantaa hyljätyn ja tuhoutuneen sydämen. 
 
Kun olet palvelemassa sairasta tai vammaista, sinä ensim-
mäiseksi kohtaat särkyneen sydämen ongelman. Palveltavasi on 
täynnä pelkoa, hylkäämistä, häpeää, tappiota, epäonnistumista, 
epäuskoa ja masennusta. Sinun on ensin nostettava hänen hen-
kensä ja sielunsa Isän rakkaudella Jeesuksen yhteyteen. Sitten 
sinun tulee herättää hänessä Jumalan uskoon liittyminen, jotta 
hän voi vastaanottaa parantumisen. Tässä prosessissa sinä voit 
onnistua vain tulessa puhdistetulla sydämellä. 
 
Jumalan valtakunnan palvelutyössä sinä tulet hyvin nopeasti 
kohtaamaan pimeyden valtakunnan voimakkaimpiakin demoni-
sia vastustajia – uskonnolliset demonit mukaan luettuna. Pyhän 
Hengen tulessa upottaminen tekee sinut immuuniksi itse sie-
lunvihollista ja kuolemaa vastaan. Jeesuksen kanssa sinä olet 
asetettu hallitsemaan alkeisvoimien ylitse.  
 
Ap.t. 4:7-10: Ja he asettivat heidät eteensä ja kysyivät: "Millä voimalla tai 
kenen nimeen te tämän teitte?" Silloin Pietari, Pyhää Henkeä täynnä, sanoi 
heille: "Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat! Jos meitä tänään kuulustel-
laan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän 
on parantunut, niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, 
että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te 
ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä 
kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.  
 
Pyhän Hengen tulessa upottaminen vahvistaa sinun henkesi 
hallitsemaan uudistuneen sielusi kanssa. Sinä pidät Jeesuksen 
pelastavaa hengellistä todellisuutta näkyviä sairauksia, 
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traumoja, kirouksia ja muita esteitä korkeampana. Koska sinä 
elät Jumalan valtaistuimen näköalassa, sinä et näe mitään sai-
rautta, olosuhdetta tai ongelmaa voittamattomana. Sinä näet 
Jeesuksen valtaherruudessa ilmestyvät ratkaisut ja vastaanotat 
ne. Sinä julistat ratkaisut voimaan tässä maailmassa ja Pyhä 
Henki on toteuttava ne. 
 
Vaativin taistelusi ei ole demoneja vastaan ulkopuolellasi, vaan 
niitä vastustajia vastaan, jotka pyrkivät katkaisemaan sinun si-
säisen yhteytesi Pyhän Hengen ilmestystietoon, Jumalan rak-
kauteen ja Jumalan uskoon. Jeesuksen kirkkaus karkottaa nope-
asti demonit ja sairauden voimat ulkopuolellasi, kunhan oma 
henkesi ja sielusi pysyy lujana Jeesuksen yhteydessä, Isän rak-
kaudessa, Pyhän Hengen ilmestystiedossa ja Jumalan uskossa. 
 
Jumala on armollinen ja Hän antaa yksittäisiä ja satunnaisia pa-
rantumisia sekavassa ja vajavaisessa tilassa oleville uskoville. 
Mutta tämä ei ole Hänen lopullinen tavoitteensa. Hänen tavoit-
teensa on tehdä jokaisesta ihmisestä opetuslapsi, joka tulee 
muuttumaan Jeesuksen kaltaiseksi. Jeesuksen Voidellun muo-

toon muuttumisen prosessissa 
sinä parannat sairaita ja va-
pautat vangittuja kaikkialla 
missä liikut. Samalla sinä teet 
parantumista etsivistä Jeesuk-
sen opetuslapsia, jotka astuvat 
omaan parantamisen palvelu-
työhön aikanaan.  
 
Jumalan suunnitelma on kor-
kea. Saatuaan kaiken vallan Tai-

vaassa ja maan päällä, Jeesus ei kehottanut opetuslapsia rukoi-
lemaan Isä meidän rukouksia, vaan toteuttamaan Jumalan val-
taherruuden ilmestymistä ihmisten elämään Pyhän Hengen 

Pyhän Hengen tulen jano te-
kee sinusta opetuslapsen. 
Tulessa upottaminen tekee 
sinusta Jeesuksen kaltaisen.  
Pyhän Hengen tulessa sinä 
kutsut ihmisiä Jeesuksen yh-
teyteen, sytytät Pyhän Hen-
gen tulen janon heissä ja 
sinä kasvatat heistä Jeesuk-
sen opetuslapsia. 
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tulessa upottamisen kautta. Tämä tarkoittaa samaa kuin tehdä 
opetuslapsia kaikista kansoista. 
 
Matt. 28:16-20: Ja ne yksitoista opetuslasta vaelsivat Galileaan sille vuo-
relle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Ja kun he näkivät hänet, niin 
he kumartaen rukoilivat häntä, mutta muutamat epäilivät. Ja Jeesus tuli 
heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta 
taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun ope-
tuslapsikseni opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt 
teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä aikakauden 
täydelliseen täyttymykseen asti."  
 
Tämän käskyn toteuttamista varten Isä on lähettänyt Pyhän 
Hengen maailmaan. Pyhä Henki sinussakin tähtää tulessa upot-
tamiseen. Isä tahtoo pelastaa jokaisen ja muuttaa jokaisen pe-
lastetun Jeesuksen Voidellun muotoon. Pyhän Hengen tulessa 
upotettujen palvelijoittensa kautta Jeesus toteuttaa Jumalan 
valtakunnan ilmestymisen tässä maailmassa. 
 
Pyhän Hengen tulessa upottaminen antaa sinulle yliluonnolli-
sen varustuksen parantamisen ja vapauttamisen palvelutyö-
hösi: 
 

• Sinä saat ilmestyksen evankeliumin tarkoituksesta. Sinä 
saat voiman, kokemuksen ja voitelun muuttua itse Jee-
suksen kaltaiseksi.  
 

• Sinä saat Pyhän Hengen ja tulen voitelun kutsua ihmisiä 
pelastukseen ja johtaa heitä opetuslapseuteen sekä 
muuttumaan kohti Jeesuksen muotoa. 
 

• Sinun ylläsi Pyhän Hengen säteilevä hehku, joka vakuut-
taa ihmiset siitä, että Jeesus on todellinen ja sinä olet 
Hänen palvelijansa. 
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• Sinä sulaudut Jumalan rauhaan ja Pyhän Hengen läsnä-
oloon, jolloin ilmestystieto virtaa sinuun ja sinä palve-
let ”Hengessä ja Totuudessa”.  

 
• Sinä saat kyvyn tuoda rauha, herättää usko ja vakuuttaa 

ihmiset Jumalan Isän rakkaudesta. Pyhä Henki avaa ih-
misten sydämet vastaanottamaan Jeesuksen parantavaa 
kosketusta. 

 
• Jumalan rakkaus, Pyhän Hengen ilmestystieto ja Juma-

lan usko hallitsee ajatuksiasi, puheitasi ja palvelutyötäsi. 
Sinulla on itsestään selvä auktoriteetti synnin, sairau-
den, demonisaation ja kuoleman valtojen ylitse. 

 
• Sinä pystyt antautumaan Pyhän Hengen ja tulen pilveen, 

jossa sinä opetat, julistat, anot ja vastaanotat Jeesuksen 
vaikutuksen mukaan. Sinä pysyt tässä tilassa olosuh-
teista riippumatta. 

 
• Palveltavasi näkee ja kokee sinussa täydellisen ja hyväk-

syvän rakkauden, Pyhän Hengen voitelun ja Jumalan us-
kon pimeyden voimien ja sairauksien karkottamiseksi. 

 
• Pyhän Hengen ja tulen voitelussa sinä saat palveltavasi 

uskomaan Jeesukseen, antautumaan Hänelle, ottamaan 
vastaan Pyhän Hengen ja tulen parantavaa kosketusta. 
Kaikki tämä voi tapahtua muutamassa minuutissa, kun 
tilanne on valmistettu. 

 
• Jeesuksen täydellinen sovitustyö, pimeyden pois siirtävä 

anteeksiantamus ja auktoriteetti hallitsee sinua. Mikään 
olosuhde, ongelma tai tilanne ei ole voittamaton. Sinä 
hallitset elämässäsi Jeesuksen kanssa. 
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• Sinulla on vakuuttava ja syvällinen kyky opettaa ja julis-
taa täyttä pelastusta, parantumista ja vapautumista pal-
velutilanteen alusta sen loppuun asti – ja sen jälkeenkin. 

 
• Opetuksesi, julistuksesi ja anomuksesi kytkeytyy Pyhän 

Hengen todistukseen hengessäsi. Sinä siirryt sielullisesta 
ajattelusta Pyhän Hengen hallitsemaan sisäiseen aukto-
riteettiin Jeesuksessa. Tämän sinä opetat palveltavallesi. 

 
• Sisimpäsi kytkeytyy Isän rakkauden kaikkivaltiuteen, 

jossa sinä sulaudut Isän motivaatioon parantaa ja va-
pauttaa. Samalla sinä sulaudut Jeesuksen todellisuu-
teen, joka tekee kaiken mahdolliseksi synnin ja vajavuu-
den tilassa. 

 
Kun olet vastaanottamassa parantumista tai vapautumista, sinä 
tarvitset itseäsi varten tätä samaa varustusta. Sinä tarvitset va-
pauden kapinasta, ylpeydestä, tottelemattomuudesta, vihasta, 

katkeruudesta, pimeyden val-
heista, Pyhää Henkeä vastusta-
vasta demonisaatiosta ja 
muusta sellaisesta, jotta voit 
sulautua sinua palvelevan us-
koon ja ilmestykseen.  
 
Pyhän Hengen voitelussa si-
nulla on mahdollisuus käsitellä 
oman sielusi tila syvällisesti Jee-
suksen kanssa ja tulla kykene-

väksi vastaanottamaan parantumisia suoraan Pyhän Hengen 
läsnäolosta. Jumala Isä on tekevä eläväksi sinun kuolevaisen 
ruumiisi Pyhän Henkensä kautta, joka sinulla on.  
 

Mitä enemmän olet upo-
tettu Pyhän Hengen tulessa, 
sitä helpommin ja nopeam-
min sinä virityt erityisten Py-
hän Hengen lahjojen jaka-
miseen. Ympärilläsi on ihmi-
siä, joita Jeesus haluaa si-
nun kohtaavan Hänen kirk-
kautensa voimassa - enem-
män kuin uskotkaan. 
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Epäuskon tilassa sinä tarvitset uskon yhteyttä ja rukouspalvelua. 
Mutta et silti ole riippuvainen yhdestäkään ihmisestä, vaan Jee-
suksesta. Jeesus asetti tämän esikuvan palvellessaan Voidel-
tuna. Kellään muulla ei ollut Pyhän Hengen voitelua eli Isän läs-
näoloa sisimmässään. Isä, joka asui Jeesuksessa, teki Pyhän 
Hengen voitelun kautta ne teot, jotka Jeesus toi ilmi näkyvään 
maailmaan. Jeesus ei ollut riippuvainen kestään ihmisestä, vaan 
ainoastaan Isästä.  
 
Hylkää kaikki ihmettely siitä, miksi Jumala sinun mielestäsi pa-
rantaa sairaita niin vähän, tai miksi merkittäviä voimatekoja ta-
pahtuu niin vähän. Ihmettele sen sijaan, miksi Pyhää Henkeä 
vastaanottaneet ihmiset ovat niin kiinni maailmassa ja sielulli-
suudessaan, etteivät he välitä etsiä Pyhän Hengen tulessa upot-
tamista. Ihmettele sitä, miksi Pyhässä Hengessä ja tulessa upot-
tamista ei julisteta seurakunnissa kuin satunnaisesti! 
 
”Rakas Jeesus, antaudun Sinun täydelliseen suunnitelmaasi. 
Upota minut Pyhässä Hengessä ja tulessa. Muuta ja uudista mi-
nut ja tee minusta sellainen kuin Isä tahtoo. Ilmaise minulle 
suunnitelmasi ja anna minulle voima toteuttaa se!” 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 

15. Pyhän Hengen tuli on vahvin sota-aseesi 
 
Eräs tunnettu Jumalan palvelija harjoitti antautunutta ja hikistä 
palvelutyötä. Hän sai ihmisiä pelastumaan ja puhumaan kielillä. 
Hän yritti vapauttaa riivattuja ja parantaa sairaita Jeesuksen esi-
merkin mukaan. Hän oli itse ”rukoustaistelija”, joka johti rukous- 
ja paastoryhmiä. Hän tiukensi seurakuntakuria ja painotti kym-
menysten maksamista. Mutta hän sai hyvin vähän tuloksia. 
Tämä masensi häntä, koska hän teki mielestään kaiken oikein. 
Lopulta hän väsyi tähän puuhaansa, koska juuri mitään ei 
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tapahtunut. Hän alkoi anoa, että pääsisi kohtaamaan Jeesusta 
ja kysymään Häneltä neuvoa. 
 
Jeesus rakasti häntä ja vei hänet vierailemaan Taivaassa. Siellä 
hän kohtasi ensimmäisenä voimakkaan enkelin, joka kysyi: ”Ys-
täväni, mikä sinun sydämelläsi on ja miksi olet tullut Taivaa-
seen?” Jumalan palvelija vastasi: ”Olen lukenut raamattua ja 
yrittänyt pelastaa syntisiä, ajaa ulos riivaajia ja parantaa sairaita. 
Seurakuntani tekee paljon työtä. Kuitenkin tapahtuu niin vähän, 
vaikka kirjoitukset puhuvat muuta. Mikä on vikana, eikö Jeesus 
enää toimi näillä alueilla?” 
 
Enkeli vastasi tälle miehelle: ”En ymmärrä mitä puhut. Jeesus 
toimii tänään maailmassa enemmän kuin koskaan. Hän pelastaa 
syntisiä, parantaa sairaita, vapauttaa vangittuja ja vuodattaa Py-
hän Hengen tulta enemmän kuin koskaan.” Jumalan palvelija sa-
noi: ”Minulla on erilainen kokemus. Haluan kysyä näitä asioita 
suoraan Jeesukselta. Tämä ei minua vakuuta.” 
 
Enkeli vei miehen Jeesuksen luokse. Jeesus kysyi, mikä miehellä 
oli sydämellään. Mies kertoi saman, mitä hän oli kertonut enke-
lille. Jeesus katsoi häntä rakkautta täynnä olevilla silmillään ja 
sanoi: ”Rakas lapseni, etkä sinä ole kuullut Pyhän Hengen tulen 
vuodatuksesta, jonka Minä opetin apostoleilleni ja valmistin 
kaikkien vastaanotettavaksi?” Mies vastasi: ”Herra, minähän 
puhun kielillä ja joskus jopa selitän kieliä ja saatan jopa profe-
toida muutaman jakeen vanhasta testamentista.” 
 
Jeesus vastasi miehelle: ”Rakas lapseni, anna minun kirkkauteni 
tulla sinun sydämeesi, vapauttaa, parantaa ja muuttaa sinut Py-
hän Henkeni tulessa. Minä avaan sinun silmäsi käsittämään kir-
joitukset ja Jumalan valtakuntaa Pyhän Henkeni tulessa. Minä 
tulen ilmestymään sinuun Pyhän Hengen tulessa ja tekemään 
suuria ja voimallisia tekoja sinun kanssasi.” 
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Mies vastasi: ”Herra, anna anteeksi, silmäni olivat sokaistuneet. 
Nyt kun sain katsoa sinun kirkkauttasi, minä näen kunnolla. Ra-
kas Jeesus tule sydämeeni ja valtaa koko elämäni Pyhän Henkesi 
tulella. Silloin minä tulen onnistumaan!” 
 
Jeesus sanoi Jumalan palvelijalle: ”Rakas lapseni, olen rakasta-
nut sinua alusta asti ja nyt Minä upotan sinut Pyhän Hengen tu-
lessa ja voitelen sinut minun apostolikseni. Saat palata maail-
maan toteuttamaan Minun kanssani elämäsi todellista tarkoi-
tusta!” 
 
Mies palasi takaisin luonnolliseen ympäristöönsä. Hän avasi raa-
matun seuraavasta kohdasta: 
 
Joh. 16:7-15: Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että 
minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän 
tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Ja kun hän 
tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja 
tuomion: synnin, koska he eivät usko minuun; vanhurskauden, koska minä 
menen Isän tykö, ettekä te enää minua näe; ja tuomion, koska tämän 
maailman ruhtinas on tuomittu. Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, 
mutta te ette voi nyt sitä kantaa. Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, 
johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole 
hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja teille Jumalan 
valtakunnasta tulevat siunaukset hän teille julistaa. Hän on minut 
kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä 
Isällä on, on minun; sen tähden minä sanoin, että hän ottaa minun 
omastani ja julistaa teille.  
 
Kun mies luki nämä jakeet, Pyhän Hengen tuli laskeutui hänen 
ylleen. Jumalan Isän rakkaus virtasi ylitsevuotavalla voimalla hä-
neen. Pyhän Hengen tuli alkoi puhdistaa hänen sydäntään. Rii-
vaajat ja traumat lähtivät hänestä. Isän rakkaus sulatti hänen sy-
dämensä ja syvä rakkauden täyttämä itku purkautui hänen si-
simmästään. Hän alkoi anoa: ”Rakas Jeesus, vuodata lisää ih-
meellistä rakkauttasi ja tultasi minuun! Haluan täyttyä Sinun 
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tulellasi kokonaan. Hylkään kaiken epäuskon, maailmallisuu-
den, uskonnollisuuden, sieluni kivut, himot, traumat ja muun 
pimeyden. Antaudun Sinulle kokonaan.” 
 
Jeesus käsitteli tämän Jumalan palvelijan Pyhän Hengen tu-
lessa. Miehen elämä muuttui ja Pyhän Hengen vuodatus alkoi 
hänen seurakunnassaan. Jumalan kirkkaus alkoi laskeutua, ih-
miset antautuivat Pyhän Hengen tulessa upotettaviksi, he va-
pautuivat ja parantuivat. Pian tästä seurakunnasta lähetettiin 
apostoleita julistamaan Jumalan valtakuntaa muihin kaupunkei-
hin. 
 
Onko sinulla jano ja valmius Pyhän Hengen tulen kohtaami-
seen? Oletko valmis siihen radikaaliin muutokseen, johon Jee-
sus tulee viemään sinut? 
 
Olemme valmistautumassa täyttymyksen ajan herätykseen. Ky-
symys ei ole vain uskoon tulemisista, vaan Pyhän Hengen ja tu-
len vuodatuksesta koko seurakuntaan. Jeesuksen muodon täy-
tyy ilmestyä Hänen morsiamessaan ennen ylös tempausta. 
 
Luuk. 14:21-24: Ja palvelija tuli takaisin ja ilmoitti herralleen tämän. Silloin 
isäntä vihastui ja sanoi palvelijalleen: 'Mene kiiruusti kaupungin kaduille 
ja kujille ja tuo köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat tänne sisälle'. Ja pal-
velija sanoi: 'Herra, on tehty, minkä käskit, ja vielä on tilaa'. Niin Herra sa-
noi palvelijalle: 'Mene teille ja aitovierille ja pakota heitä tulemaan sisälle, 
että minun taloni täyttyisi; sillä minä sanon teille, ettei yksikään niistä mie-
histä, jotka olivat kutsutut, ole maistava minun illallisiani'."  
 
Pyhä Henki tulee ilmestymään tulen voimassa ja pakottamaan 
ihmisiä Jeesuksen kohtaamiseen. Tämä ei tarkoita pinnallisia 
kääntymisiä, vaan syvää Jeesuksen kohtaamista, puhdistautu-
mista, uudistumista ja Jeesuksen kirkkauteen sulautumista. 
Tämä tarkoittaa valtavaa parantamisen ja vapauttamisen palve-
lutyön ilmestymistä.  
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Luovat ihmeet, yliluonnolliset voimateot todistavat Jeesuksen 
todellisen kuninkuuden ja suunnitelman. Pyhän Hengen tuli pa-

kottaa demonisaation, sairau-
det, traumaattisuuden, lihalli-
suuden, valheellisuuden ja kai-
ken vääryyden ulos seurakun-
nasta. Tulee paljon radikaa-
limpi evankeliumin julistami-
nen ja palvelutyö kuin olet 
kompromissi uskonnollisuu-
dessa tottunut. Valmistaudu 

Pyhän Hengen ja tulen räjähtä-
viin kohtaamisiin. Se alkaa sinun sisäisestä ihmisestäsi ja suh-
teestasi Pyhään Henkeen ja tuleen! 
 
Joh. 16:8-11: Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin 
ja vanhurskauden ja tuomion: synnin, koska he eivät usko minuun; 
vanhurskauden, koska minä menen Isän tykö, ettekä te enää minua näe;  
ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu.  
 
Pyhän Hengen tuli on sinun sota-aseesi. Hän tulee vakuutta-
maan ihmiset heidän Jumalasta eroon harhautumisestaan. Sinä 
julistat mielenmuutosta Pyhän Hengen tulessa ja sielut käänty-
vät Jeesuksen yhteyteen. Pyhän Hengen tuli tekee puhdistavan 
työn ihmisten elämässä. Sinä käsket ulos riivaajia ja nuhtelet sai-
rauksia. Ne pakenevat, koska tämän maailman ruhtinas on tuo-
mittu ja Jeesuksen valtaherruus ilmestyy Pyhän Hengen tulessa. 
 
Kun herätyksen tuli laskeutuu perheitten, kylien, kaupunkien ja 
kansakuntien ylle, alkaa tapahtua ihmeellisiä asioita: 
 

• Ihmiset joutuvat selittämättömään tyhjyyteen, joka pa-
kottaa heidät etsimään Jeesusta pelastajanaan. Pelaste-
tutkin kyllästyvät oman elämänsä sekavuuteen ja etsivät 

Matalassa Pyhän Hengen 
kosketuksessa sinulle syntyy 
väärä käsitys Pyhästä Hen-
gestä, Jeesuksesta ja Isästä. 
Seurakunnan alennustila 
poistuu heti, kun se pukeu-
tuu Pyhän Hengen ja tulen 
voimaan. Tämä on Isän lu-
paus! 
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puhdistumista ja vapautusta orjuuksistaan ja sairauksis-
taan sekä muista ikeistään. 

 
• Jeesus johtaa pelastettuja erityisten olosuhteiden ja Py-

hän Hengen vaikutuksen kautta synnytyskanavaan, jossa 
ulospääsy on mahdollista vain pimeyden ikeistä vapau-
tumisen kautta. 

 
• Pyhän Hengen tuli tulee koskettamaan ihmisten sisintä 

tulen voimalla. Jeesus johtaa ihmisiä täysin uudistunee-
seen elämään, jossa Hän muuttaa heidän arvomaail-
mansa, päämääränsä, toimintatapansa ja koko elä-
mänsä sisällön 

 
• Pyhän Hengen tuli varustaa kohtaamaan ja voittamaan 

kaikkia demonisia hyökkäyksiä ja pimeyden voimia. Jee-
sus vahvistaa heikkoudesta ja tekee väkeviksi sodassa 
niin, että Hänen kirkkautensa hallitsee elämässä. 

 
• Jeesus johtaa ihmiset täyteen antautumiseen, jotta Hän 

saa ilmoittaa pelastetuille Isän yhä suurempaa kirk-
kautta, valtaherruutta, voimaa ja siunauksia. 

 
• Jeesus tulee vuodattamaan ihmeitä, parantumisia, yltä-

kylläisyyttä ja kirkkauttaan sellaisella tavalla, joka johtaa 
ihmiset hämmästymään.  

 
• Pyhä Henki ohjaa jokaisen särkyneen sydämen syvään ja 

täydelliseen parantumisprosessiin. Jeesus vapauttaa ja 
osoittaa Jumalan valtakunnan suunnitelman, siunaukset 
ja auktoriteetin elämän kaikilla alueilla. 

 
• Pyhä Henki johtaa jokaisen pelastetun Isän rakkauden 

turvapaikkaan, jossa tämän maailman houkutukset 
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menettävät vetovoimansa. 
 

• Pyhä Henki upottaa lisääntyvästi tuleensa ja sulauttaa 
pelastettuja yhä syvemmin Jeesukseen. Jeesus nostaa 
esiin kyyhkysjoukon, joka tulee palvelemaan erityisessä 
Pyhän Hengen voimassa alkeisvoimien ja luonnollisten 
rajojen yläpuolella. 

 
Koko tämän prosessin johtotähti on mielen uudistuminen ja va-
pautuminen Jumalasta erossa elämisen traumoista ja valheista. 
Pyhän Hengen tuli puhdistaa sinunkin mielesi kaikki linnoitukset 
ja rakennelmat. Tuli sulauttaa ajatuksesi, tunteesi, suunnitel-
masi, unelmasi, tahtoelämäsi ja alitajuntasi Jeesukseen ja Isään. 
Tämä on Pyhän Hengen ja tulen voima herätyksessä. Tähän al-
kuperäiseen voiteluun Hän kutsuu nyt seurakuntaansa. 
 
2. Kor. 10:3-4: Sillä vaikka me vaellamme lihassa, emme käy sotaa lihan 
mukaan. Sota-aseemme eivät näet ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset 
Jumalan avulla kukistamaan linnoituksia (okuroma)… 
 
Synnin tilassa ihmisen ajatusrakennelmiin sulautuu suuri määrä 
demonisia valheita. Sielun voimat tulevat salakavalalla tavalla 
Jumalan vastustajiksi.  Pimeyden valhe ja voima on syvällä sie-
lun alitajunnassa, jota vain Pyhän Hengen tuli pystyy kosketta-
maan. Pyhän Hengen tuli on sinun vahvin sota-aseesi kaikkea 
sielun pimeyttä vastaan. 
 
2. Kor. 10:5. …hajottamaan maahan 1) järkeilyt ja 2) kaiken ylvästelyn, joka 
korottaa itsensä Jumalan tuntemista vastaan, ja 3) vangitsemaan jokaisen 
ajatuksen Kristuksen kuuliaisuuteen… 
 
Paavali ilmaisee tässä neljä avainaluetta mielen linnoituksien 
voittamiseksi: 
 

• Järkeily (logismos) on ajatusmaailman prosessia, joka 
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vähitellen synnyttää yhä lujemman ajatusrakennelman, 
jonka mukaan ihminen alkaa elää. Ilman Pyhän Hengen 
valoa nämä ajatusrakennelmat vastustavat Jumalaa ja 
Jeesuksen todellisuutta. Ne ovat orvon ihmisen valheel-
lisia turvavarustuksia.  
 

• Tahdon voima kytkeytyy ihmisen ajatusrakennelmiin. 
Sitä mitä ihminen sisimmässään ajattelee, sitä hän alkaa 
tahtoa. Jos ajatusrakennelma sisältää Jumalan valtakun-
nan vastaisia ajatuksia, ihminen tuo nämä esiin vasta-
väitteinä Jeesusta, Isää, Pyhää Henkeä ja Jumalan valta-
kuntaa vastaan. 
 

• Ylvästely [hupoma (korkea asia) + epairoo (korottaa)] on 
Jumalan yläpuolelle kohoava ajattelu, joka tulee suo-
raan sielunvihollisen turmeluksesta. Se on Jumalaa vas-
tustava sielunvihollisen luonto, joka haluaa olla Jumalan 
yläpuolella, Jumalasta riippumaton, eikä halua nöyrtyä 
kuuliaisuuteen Jeesukselle, Isälle ja Pyhälle Hengelle. Ju-
mala on ylpeitä vastaan mutta nöyrille Hän antaa mieli-
suosion. 

 
Kun ymmärrät oman sielusi vankilan ja sen pimeyden, sinä ja-
noat millä hinnalla tahansa Pyhän Hengen tulen puhdistavaa 
voimaa. Sinä näet, että sinulla on pääsy vankilastasi ja sinua var-
ten on Jumalan voima, joka polttaa pois kaiken sielusi pimeän 
pohjamudan. Jeesus näkee sinun pimeytesi koko ajan. Hän 
odottaa vain, että sinä kutsut Hänet Kirkkauden Herrana sielusi 
kaikille pimeille alueille. Kun sisimpäsi avautuu Hänelle, Hän tu-
lee ja upottaa sinut Pyhän Hengen tulessa ja voimassa. Hän nos-
taa sinut ja voitelee apostolisella auktoriteetilla levittämään 
tätä tulta ihmisten sydämiin. 
 
Jokainen ajatuksesi on määrätty tulemaan Kristuksen 
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kuuliaisuuteen. Sinuun on tulee laskeutumaan Kristuksen mieli, 
joka on kaikessa kuuliainen Isän tahdolle. Tämä on Jumalan Isän 
tahto sinuakin kohtaan Jeesuksessa Kristuksessa. 
 
2. Kor. 10: …ollen myös 4) valmiina rankaisemaan kaikkea tottelematto-
muutta, kunhan kuuliaisuutenne on tullut täydelliseksi. 
 
Neljänneksi Paavalin ilmaisee Pyhän Hengen ja tulen voiman 
palveluvoitelun synnyttäjänä. Kun sinä käyt lävitse oman sielusi 
syvän puhdistumisen Pyhän Hengen tulessa, sinusta tulee kel-
vollinen astia palvelemaan Pyhän Hengen tulessa. Tässä proses-
sissa avainsana on kuuliaisuus. Sielussasi saattaa piillä salattua 

kapinaa, tottelemattomuutta ja 
niskurointia Jumalaa ja Hänen 
valtakuntaansa vastaan. Pyhän 
Hengen tuli tulee paljastamaan 
tämän ja vapauttamaan sinut. 
 
Pyhän Hengen tulessa sinusta 
palaa pois kaikki ylpeys, totte-
lemattomuus, kapina, viha, 

pelko, hylkääminen, epäonnis-
tuminen, valhe, vääryys, heikkous, syyllisyys, tuomio ja rangais-
tus. Sinuun kasvaa kuuliaisuudesta tuleva Pyhän Hengen aukto-
riteetti "kaikkea tottelemattomuutta" vastaan. 
 
Sinä tulet kutsumaan ihmisiä Jeesuksen yhteyteen Pyhän Hen-
gen tulessa, antautumaan ja muuttumaan Hänen kaltaisekseen. 
Sinäkin haluat tuoda jokaisen ihmisen esiin täydellisenä Jeesuk-
sen Voidellun muodossa. Pyhän Hengen voitelussa sinä olet val-
mis vapauttamaan ihmisiä kaikesta demonisaatiosta ja niiden 
vaikutuksista. Sinä opetat heille Jumalan uskon ja kuuliaisuuden 
Jeesukselle. Pyhän Hengen tuli on kanssasi ja auttaa ihmisiä nä-
kemään ja tunnistamaan sydämissään pimeyttä, josta täytyy 
luopua. 

Pyhän Hengen ja tulen 
voima on sinun väkevin hen-
gellinen sota-aseesi kaikkea 
pimeyttä vastaan. Tuomitse 
ja hylkää kaikki Pyhän Hen-
gen tulessa upottamista vas-
tustava valhe, demonisaatio 
ja anna tulen polttaa pois 
kaiken roskan. 



150 
 

                       

 
Pyhän Hengen voitelussa sinä voit vapauttaa jokaisen ihmisen, 
joka irtisanoutuu pimeistä ajatusrakennelmistaan, tottelemat-
tomuudestaan ja demonisaatiostaan ja antautuu kuuliaiseksi 
Jeesukselle.  Sinä voit ajaa Jeesukselle antautuvasta ihmisestä 
ulos demonit, ruumiin sairaudet, elämän kiroukset, köyhyyden, 
orjuudet ja johtaa hänet Jumalan valtakunnan yltäkylläisyyteen. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
16. "Vanhan ystävän" taivuttaminen 
 
Sielussasi, fyysisessä ruumiissasi ja elämässäsi oleva pimeys on 
määrätty poistettavaksi Pyhän Hengen tulessa. Uusi luomuksesi 
haluaa elää kirkkaudessa. Jeesuksen läsnäolo sinun hengessäsi 
on pimeyden kukistava auktoriteetti ja voima. Sinun henkesi 
nousee johtamaan elämääsi Jumalan rakkaudessa, Pyhän Hen-
gen ilmestystiedossa ja Jumalan uskossa. Hengessäsi oleva Py-
hän Hengen tuli voittaa kaiken pimeyden elämässäsi – ennem-
min tai myöhemmin. Jeesus sinussa on voittaja ja Hän tekee si-
nusta voittajan yhteydessään.  
 
Luuk. 11:5-13: Ja hän sanoi heille: "Jos jollakin teistä on ystävä ja hän me-
nee hänen luoksensa yösydännä ja sanoo hänelle: 'Ystäväni, lainaa minulle 
kolme leipää, sillä eräs ystäväni on matkallaan tullut minun luokseni, eikä 
minulla ole, mitä panna hänen eteensä'; ja toinen sisältä vastaa ja sanoo: 
'Älä minua vaivaa; ovi on jo suljettu, ja lapseni ovat minun kanssani vuo-
teessa; en minä voi nousta antamaan sinulle' - minä sanon teille: vaikka 
hän ei nousekaan antamaan hänelle sen tähden, että hän on hänen ystä-
vänsä, nousee hän kuitenkin sen tähden, että toinen ei hellitä, ja antaa 
hänelle niin paljon, kuin hän tarvitsee. 
 
Tämä Jeesuksen opetus tarkoittaa vanhan ihmisen ja uuden 
luomuksen taistelua sielun voimien alueella. Sinun vanha ih-
misesi on tämä mies, joka ei viitsi nousta antamaan ystävälleen 
ruokaa. Hengellinen ihmisesi haluaa hengen ravintoa ja 
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palveluvoitelua. Mutta vanha ihmisesi on väsynyt ja mennyt jo 
maata. Vanha ihmisesi ei tunne Isän rakkautta vaan on faceboo-
kin, tv-ohjelmiensa ja muiden lihan himojen vanki!  
 
Vanha ihmisesi haluaa makoilla lihan ja demonien orjuudessa. 
Se ei jaksa nousta hengelliseen harjoitukseen. Mutta Jeesuksen 
opetus osoittaa, että vanhan ihmisen on taivuttava uudesti syn-
tyneen hengen tahtoon. Hengessäsi on Pyhän Hengen tuli, joka 
ei anna periksi vanhalle ihmisellesi. Henkesi voima nousee ja 
sinä nouset Jumalan kutsuun, tahtoon ja suunnitelmaan. 
 
Ota vastaan tämä ilmestys ja totuus. Hengessäsi on auktori-
teetti, jonka kautta sinä tulet voittamaan. Uudestisyntynyt hen-
kesi ja uudistunut sielusi janoavat Pyhää Henkeä. Sielusi ja lihasi 
syvät traumat ja niissä piilevät demonit eivät halua antaa pe-
riksi, vaan haluavat pitää elämäsi vanhan ihmisen tilassa. Mutta 
Pyhän Hengen vahvistamana tulet niin peräänantamattomaksi, 
että demonit pakenevat ja turmeltuneet sielusi rakenteet mur-

tuvat ja Pyhä Henki pääsee uu-
distamaan sieluasi. 
 
Luuk. 11:9-10: Niinpä minäkin sanon 
teille: anokaa, niin teille annetaan; 
etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, 
niin teille avataan.  Sillä jokainen 
anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkut-
tavalle avataan. 
 
Pyhän Hengen tuli johtaa sinut 
anomaan, etsimään ja kolkutta-
maan uskon voimassa. Jeesus 

on valmistanut kaiken ja voit luo-
vuttaa Hänelle kaikki esteesi. Lihassasi oleva Pyhää Henkeä vas-
tustava varustus murtuu. Jumala tulee antamaan sinulle kaiken, 
mitä Hän on Jeesuksen pelastustyössä valmistanut. Pyhän 

Vanha ihmisesi ei ole vain 
ystäväsi. Hän asuu samassa 
asunnossa sinun kanssasi – 
mutta vain väliaikaisesti. 
Pelastuttuasi vanhasta ih-
misestäsi tuli ongelmajä-
tettä, josta Pyhän Hengen 
tuli auttaa sinut eroon. Van-
han ihmisen on väistyttävä 
kokonaan ja uusi luomus 
nousee tilalle Jeesuksen ni-
messä. 
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Hengen tuli vahvistaa sinun henkesi voiman. Sinä anot, etsit ja 
kolkutat. Pyhän Hengen tuli odottaa sinua ja tulee valtaamaan 
sinut.  
 
Luuk. 11:11-13: Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä 
kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen, taikka joka hänen pyytäessään 
munaa antaa hänelle skorpionin? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte 
antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä 
antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat!" 
 
Murtaudu siis sielusi vastustuksen läpi! Pyhä Henki vahvistaa si-
nua tässä. Sielusi esteiden murtamisessa sinä tarvitset ja tulet 
tuntemaan Pyhän Hengen täydellisenä Puolustajana, Opetta-
jana ja Neuvonantajana. Etsi, janoa, kolkuta peräänantamatto-
masti, niin Pyhän Hengen tuli lankeaa sisimpääsi ja yllesi. Tässä 
prosessissa Jeesus kohtaa sinua sinun heikkouttasi yhä suurem-
massa rakkaudessa, uskossa ja voimassa. Sinä puhdistut Pyhän 

Hengen tulessa kiihtyvällä vauh-
dilla. Sisäinen henkesi voima ei 
anna periksi vaan sinä saavutat 
Isän koko lupauksen myös 
omassa elämässäsi. 
 
Noituutta, spiritismiä ja harha-
oppeja harjoittanut ei yleensä 
tiedosta kuinka pahaan ansaan 
hän on langennut. Vasta kun 
hänen pitäisi vastaanottaa Py-
hää Henkeä, tulee seinä vas-

taan (esim. noita Simon Ap.t. 8. luku). Mutta jokainen ihminen 
voidaan täysin vapauttaa kaikista mahdollisista siteistä, sopi-
muksista, kuoleman liitoista tai vihkiytymisistä demonien pal-
velukseen.  
 

Pyhän Hengen tuli vapaut-
taa jokaisen ihmisen kaik-
kein pimeimmistäkin noi-
tuuden ja kuoleman lii-
toista. Tuli puhdistaa seura-
kunnan kaikesta pimeyden 
vallasta. Tämän täytyy ta-
pahtua ennen kuin seura-
kunta voidaan temmata 
ylös Jeesuksen kirkkauden 
yhteyteen. 
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Noituuden voimat pyrkivät hallitsemaan ihmisen sielua juuri 
niillä alueilla, joita ilmestyksen henki tulee käyttämään. Tun-
nusta, hylkää ja irtisanoudu kaikesta sielusi pimeydestä. Kat-
kaise pysyvästi kaikki yhteydet, luovu kaikista taikakaluista. 
Tuomitse ja hylkää kaikki demoninen inspiraatio, näyt, äänet, 
kosketukset ja kaikki vaikutukset pimeydestä. Antaudu koko-
naan Jeesukselle ja Pyhän Hengen tuli on puhdistava sinun sie-
lusi "lunta valkeammaksi". Sielusi tulee kokonaan uudeksi Jee-
suksen nimessä. 
 
Sulje tuonelan portit (sielun pimeys ja lihan himot) ja suuntaa 
mielesi Jeesukseen. Näe hengessäsi Jumalan valtaherraus ja 
Jeesuksen kirkkaus. Katso Jeesukseen hengessäsi ja näe Hänet 
Jumalan valtaistuimella. Näe Hänen tulensa, voimansa, suunni-
telmansa, auktoriteettinsa myös sinun hyväksesi. Anna Pyhän 
Hengen tulen ja voiman virrata henkeesi, sieluusi, ruumiiseesi 
ja koko elämääsi.  
 
Jeesukseen suuntautumisessa 
 

• Pyhän Hengen tuli ja voima virtaa henkeesi, sinun sielusi 
puhdistuu, uudistuu ja sulautuu Jeesukseen, 

 
• sielusi täyttyy kirkkaudella, fyysinen ruumiisi vapautuu, 

paranee ja saa uuden voiman ja 
 

• sinä nouset hengessäsi hallitsemaan elämässäsi Jeesuk-
sen kanssa. Koko elämäsi ja tulevaisuutesi muuttuu voi-
masta voimaan ja kirkkaudesta kirkkauteen. 

 
Kol. 1:11-14: …ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voi-
malla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä, ilolla kiit-
täen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perin-
nöstä, mikä pyhillä on valkeudessa, häntä, joka on pelastanut meidät 
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pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan. Hä-
nessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen…. 
 
Isä on määrännyt sinulle kaikki hengelliset siunaukset Jeesuk-
sessa. Siunauksien ensimmäinen osa on vanhan ihmisen kuolet-
taminen. Siunauksien toinen osa on Jeesuksen muodon ilmi tu-
leminen ja hallitseminen sinussa. Jeesuksen muotoon muuttu-
misen prosessissa Isä antaa sinulle kaiken, mitä ikinä tarvitset. 
Jumalan valtakunnan kirkkaus ja perintöosa Jeesuksessa on si-
nun perintöosasi Jeesuksessa. 
 
Sinun tavoitteesi on Jeesuksen Voidellun kuuliaisuus. Sinä tulet 
elämään Pyhän Hengen ja tulen hallitsemassa rakkaussuh-
teessa Isän ja Jeesuksen kanssa. Sinä tulet tekemään Jeesuksen 
kanssa Isän tekoja elämässäsi ja palvelutyössäsi. Sinä tulet elä-

mään Jumalan valtaherruu-
dessa jo tässä maailman ajassa 
ja tuomaan ilmi Jeesuksen ku-
ninkuutta ihmisten elämään. 
 
Pyhän Hengen tuli on erikoistu-
nut poistamaan ihmisten sie-
luista kaikkein syvimmät ja vai-
keimmat pimeyden sidokset, 
jotta Jeesus Voideltu tulisi pe-
lastetuissa ilmi. Pyhän Hengen 

tuli kohtaa vastustamattomalla 
voimalla sielun kaikkein salaisinta ja kovinta ydintä. Tuli polttaa 
pois kaiken ylpeyden, kapinan ja taipumattomuuden Jumalaa 
kohtaan.  
 
Pyhän Hengen tuli tulee Isän rakkauden auktoriteetilla kaikkea 
sielun pimeyttä vastaan. Pyhän Hengen tuli johtaa sinut täydel-
liseen läpimurtoon epäuskon alueilla. Sinun ei enää tarvitse 
väärentää Jumalan ilmoitusta tehdäksesi sitä sopivaksi sielusi 

Pyhän Hengen ja tulen voi-
massa palveleminen va-
pauttaa sinut kaikesta lihal-
lisesta ja sielullisesta yrittä-
misestä epäonnistumisen 
uhan alla. Pyhän Hengen tu-
lessa sinä palvelet voitta-
jana joka tilanteessa, koska 
kaikki pimeyden teot tuhou-
tuvat tulessa ja demonit pa-
kenevat. 
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epäuskon tilaan. Sinä iloitset Jumalan täydellisestä ja kirkkaasta 
ilmoituksesta ja annat sen vaikuttaa elämässäsi voiton pimey-
destä.   
 
Pyhän Hengen tuli tulee näyttämään tavalla ja toisella sinulle 
sielusi turmeluksen. Ota polttava tuli nöyrästi vastaan ja tun-
nusta sielusi ylpeys, kapina ja tottelemattomuus. Tuomitse 
henkesi voimassa ja Jumalan uskossa tämä pimeys ja sen seu-
rausvaikutukset elämässäsi. Pyhän Hengen tuli tulee vapautta-
maan sinut täydellisesti. 
 
Jaak. 4:6-10: ”…Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa mieli-
suosion”. Olkaa siis Jumalalle alamaiset mutta vastustakaa vihollista, niin 
se teistä pakenee. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdista-
kaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset. 
Tuntekaa kurjuutenne ja murehtikaa ja itkekää; naurunne muuttukoon 
murheeksi ja ilonne suruksi. Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät ko-
rottaa.  
 
Sydämen syväkerroksen puhdistamisessa sinä kohtaat sielus-
sasi voimakkaita manifestaatioita, sielun tunteita ja kokemuk-
sia. Syvään vapautumiseen tarvitaan syvä synnin tunto. On ole-

massa ahtaan portin tila, jossa 
sielu joutuu todella itkemään 
pimeyttään. Siinä loppuu näy-
telmä, sielullinen ilakointi ja sa-
lailu. Tulee oman pimeyden 
kohtaaminen Jeesuksen täy-
dessä sovituksessa ja Isän rak-
kaudessa.  
 
Kun sielusi käy Pyhän Hengen 
ja tulen lävitse, sielustasi palaa 

pois ylpeys, kapina, tottelemattomuus, itsensä korottaminen ja 
itsensä varassa uskominen. Kivisydämen tilalle tulee lihasydän. 

Mitä enemmän olet upo-
tettu Pyhän Hengen tulessa, 
sitä helpommin ja nopeam-
min sinä virityt erityisten Py-
hän Hengen lahjojen jaka-
miseen. Ympärilläsi on ihmi-
siä, joita Jeesus haluaa si-
nun kohtaavan Hänen kirk-
kautensa voimassa - enem-
män kuin uskotkaan. 
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Sisimpäsi kaikki kovuus, lakihenkisyys, syyttävä /tuomitseva 
asenne, pelko, epäusko ja muu pimeys poistuvat. Jeesus korot-
taa sinut hallitsemaan valtaistuimellaan Pyhän Hengen tulessa 
ja voimassa.  
 
Sinusta tulee taipuvainen ja alamainen Jeesukselle. Nöyryy-
dessä, rakastavassa palvonnassa ja kunnioituksessa sinä elät ja 
palvelet Jeesuksen kanssa. Sinä sulaudut Jeesukseen ja Hänen 
suunnitelmaansa ja turvaat yksin Häneen. Pyhä Henki laskeu-
tuu sisimpääsi ja yllesi yhä lisää ja johtaa sinut yhä voidellum-
paan palvelutyöhön. 
 
Sinä olet puhdistetussa luonnossasi alamainen kaikelle Jeesuk-
sen ilmoittamalle Jumalan valtakunnan järjestykselle. Sinä vi-
haat oman tahdon pimeää ja turmelevaa tietä. Sen sijaan sinä 
janoat, etsit ja kolkutat Jeesuksen ilmoitusta, opetusta ja joh-
datusta kaikkeen elämässäsi. Sinä rakastat olla Jeesuksen ja Py-
hän Hengen opetuksessa. Etsit rakkaussuhteessa Hänen koh-

taamistaan ja antaudut lisää. 
Jeesus ja Isä tekevät elämääsi 
pysyvän asunnon. Pyhä Henki 
johtaa sinut toteuttamaan Jee-
suksen kanssa yhä ihmeelli-
sempiä Jumalan suunnitelmia. 
 
Sinä olet alamainen toisille us-
koville kunnioituksessa ja ar-
kuudessa. Sinä rakastat ja tun-
nistat Pyhän Hengen voiteluja 

ja palvelutehtäviä veljiesi ja sisariesi elämässä. Sinä otat vas-
taan heidän palvelutyöstään ja nostat ja rohkaiset jokaista yhä 
suurempaan kirkkauteen Jeesuksessa. 
 

Pyhän Hengen tulessa upo-
tettu, puhdistettu ja Jeesuk-
seen sulautettu minuutesi ja 
elämäsi on sinun alkuperäi-
nen olemuksesi, elämäsi ja 
tarkoituksesi. Synnin orjalle 
se tuntuu ensin vieraalta, 
mutta vapauteen tottuu no-
peasti, orjuuteen ei kos-
kaan... 
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Sinä olet alamainen Pyhälle Hengelle aina voimakkaimpaan tu-
lessa upottamiseen asti. Olet Jeesukselle alamainen sydämesi 
syvimpiä kerroksia myöten. Sinä rakastat elää Pyhän Hengen 
tulessa ja palvella Pyhän Hengen tulessa. Silloin sinussa toteu-
tuu ”Voideltu teissä kirkkauden toivo”. Sinä tulet palvelemaan 
Jeesuksen kanssa ja Hänen auktoriteetissaan kaikkea pimeyden 
valtaa vastaan ja julistamaan sekä tuomaan ilmi Jumalan valta-
kuntaa tähän maailmaan. 
 
Jeesus sinussa on Kuningas ja Herra, jolla ei ole mitään yhteistä 
pimeyden valtojen kanssa. Hän torjuu ehdottomasti kaiken pi-
meyden ja sen vaikutukset. Jeesuksen kanssa sinä toimit sa-
moin ja tulet huomaamaan kuinka demonit, sairaudet, kirouk-
set ja kuolema väistyy sinun edestäsi Pyhän Hengen tulessa.  
 
Pyhän Hengen tuli johtaa sinut Jumalan valtakunnan kiihtyvien 
siunausten vastaanottamiseen: 
 

• Mitä enemmän sinä antaudut ja sulaudut Jeesukseen, 
sitä enemmän sinulla on tahtoa ja auktoriteettia pi-
meyttä vastaan – sitä enemmän olet Jeesuksessa voit-
taja. 

 
• Mitä enemmän olet sulautunut Jeesukseen, sitä vähem-

män demonit uskaltavat hyökätä sinua vastaan – sitä 
enemmän demonit tunnistavat ja pelkäävät Jeesuksen 
kirkkautta sinussa. 

 
• Mitä enemmän olet sulautunut Jeesukseen Pyhän Hen-

gen voitelussa, sitä enemmän sinulla on auktoriteettia, 
voimaa ja voitelua palvella muita – sitä enemmän muut 
tunnistavat ja uskovat voiteluusi ja palvelutyöhösi. 
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• Mitä enemmän olet sulautunut Jeesukseen, sitä selke-
ämpi ilmestys sinulla on pimeyden voimista ja Jumalan 
valtakunnasta sekä itsestäsi Jeesuksessa – sitä enem-
män sinä sulaudut Jumalan Isän ajatuksiin ja sitä va-
paampi sinä olet elämään Isän kirkkaudessa. 

 
Pyhä Henki johtaa sinutkin ”kaikkeen totuuteen” eli Jeesuksen 
ja Isän kirkkauden tuntemiseen ja omistamiseen. Samalla sinä 
tulet tuntemaan ”kaiken totuuden” itsestäsi. Sinä tiedät, tun-
net, koet ja elät Jeesuksen Voidellun minuudessa. Olet löytänyt 
todellisen minuutesi ja todellisen elämäsi, jossa olet äärimmäi-
sen tyydytetty. Sinä toteutat ilolla Jeesuksen opetuksia, palve-
let Hänen kanssaan kirkkaudessa, saavutat Jumalan pojan mi-
nuuden, aseman, oikeudet ja tehtävät. Kirkkauden pilvi peittää 
sinut ja Jumala Isä täyttää sinun elämäsi yltäkylläisillä siunauk-
sillaan.  
 
Ps. 103:1-5: Polvistu, palvo ja siunaa (barak) Herraa, minun sieluni, ja 
kaikki, mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä. Polvistu, palvo ja siunaa 
(barak) Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle teh-
nyt, hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun 
sairautesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla 
ja laupeudella, joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että 
sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan.  
 
Vain Jeesuksen kirkkauden läsnäolo hengessäsi ja sielussasi tyy-
dyttää sinut. Et tule tyydytetyksi, vaikka saisit kuinka paljon Jee-
suksen lahjoja ja siunauksia ulkoiseen elämääsi. Jumala on aset-
tanut sinun sieluusi Hänen kirkkautensa tuntemisen, janon ja 
täyttymyksen.  
 
Jeesuksen kirkkauden läsnäolossa sinulla on kaikki mitä elämäs-
säsi tulet tarvitsemaan. Mutta ennen kaikkea henkesi ja sielusi 
on päässyt Jumalan kirkkauden maailmaan, jota varten Isä on 
sinut luonut. Kun tiedostat tämän, mikään tämän maailman 
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voima tai lihasi este ei estä sinua taipumasta Jeesuksen kuuliai-
suuteen. Hinnasta välittämättä sinä tavoittelet voittopalkintoa 
ja olet saavuttava sen. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
17. ”Tulta Minä olen tullut heittämään…”  
 
Jumala Isä on luonut sinutkin Taivaan kirkkauden suurimmassa 
hehkussa Hänen rakkaudestaan ja rakkautensa kohteeksi. Uu-
desti synnyttämällä sinun henkesi Hän on palauttanut sinut Hä-
nen kirkkautensa yhteyteen ikuisesti. Olet kytketty Isän rakkau-
den tuleen erottamattomalla ja ikuisella tavalla. Isä on asetta-
nut sinuun Pyhän Hengen sinetin tämän todistukseksi. 
 
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. 
 
Jumala Isä loi sinun henkesi vastaanottamaan pelastuksen jo 
ennen kuin Hän lähetti sinut maailmaan. Jumala Isä loi sinun 
henkeesi sisäisen rakenteen ja vastaanottiminen, joka tunnis-
taa Hänen rakkautensa ja vastaanottaa sen. Vaikka pimeyden 
voimat ovat haavoittaneet ja saastuttaneet sinua tässä maail-
massa, tämä Jumalan asettama sisäisen rakenne säilyy sinun 
hengessäsi. Sinä otat vastaan Jeesuksen ja Hänen kirkkautensa. 
Jumalan Isän alkuperäinen suunnitelma paljastuu ja toteutuu 
sinussa. 
 
Sielunvihollisella on pääsy vain sinun sieluusi. Vain Jumalalla on 
pääsy sinun henkeesi. Kun Jeesus ilmestyy henkeesi, sinä olet 
pelastettu Jeesuksen ja Isän hallitsemaan hengen maailmaan. 
Pyhän Hengen yksi tehtävä on muuttaa sinut sielullisesta usko-
vasta henkikeskeiseksi Jumalan pojaksi / tyttäreksi. Sinusta 
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tulee ”elämää antava henki”. Tämän suunnitelman Isä asetti si-
nuun jo silloin kun Hän loi sinut Taivaassa. 
 
Joh. 10:1-3: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ei mene ovesta lam-
mastarhaan, vaan nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri. Mutta joka 
menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen. Hänelle ovenvartija avaa, 
ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä; ja hän kutsuu omat lampaansa ni-
meltä ja vie heidät ulos.  
 
Pyhä Henki vartioi jokaisen ihmisen henkeä, jotta ihminen ot-
taisi Jeesuksen vastaan. Jumala on asettanut jokaisen luomansa 
ihmisen henkeen nimen / ominaisuuden, jota koskettamalla 
Pyhä Henki tulee kutsumaan häntä Jeesuksen vastaanottami-
seen. Pyhän Hengen uudistavan työn kautta Jeesuksen hallit-
sema hengellinen minuus tulee hallitsemaan sinua. Vanha ih-
misesi loi minäkuvaansa fyysisten ja sielullisten ominaisuuk-
siensa kautta. Kaikki entinen on mennyt ja uusi on tullut sijaan. 
 
Sinun henkesi on syntynyt Jumalan tulessa ja tulee ottamaan 
hallintavallan sielusi ja fyysisen ruumiisi ylitse. Mitä enemmän 
henkesi hallitsee sinua, sitä suuremmassa kirkkaudessa sinä 
elät. Nyt on aika asettaa kuoleman varjossa elänyt vanha ihmi-
nen pois. Pyhä Henki kutsuu sinua vastaanottamaan taivaalli-
sen tulen ja syttymään uuteen elämään Jeesuksen kanssa. Anna 
tulen läpäistä sielusi ja koko elämäsi. Silloin sinusta paljastuu 
Jumalan alkuperäinen ja lopullinen ihminen, joka elää Isän kirk-
kauden yhteydessä ja hallitsee elämässään Jeesuksen kautta. 
 
Luuk. 12:49-50: Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka 
minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt! Mutta minä olen kasteella kas-
tettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty!  
 
Jeesuksen päämäärä oli palauttaa ihmiset Jumalan Isän yhtey-
teen. Synnin esteen poistamiseksi Jeesuksen täytyi kuolla Uhri-
karitsana. Jeesuksen vastaanottamisen kautta Isä voi nyt 
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vapauttaa ihmiset pimeyden vallasta kirkkautensa yhteyteen 
Pyhän Hengen tulessa. 
 
Pyhän Hengen tulessa upottaminen on Isän tahto jokaista pe-
lastettua kohtaan. Isä on luonut sinutkin Taivaassa Hänen tu-
lensa alttariksi ja asumukseksi. Jeesuksen lunastustyö ja pelas-
tuksen valmistaminen oli yksin Jumalan työ. Pyhän Hengen tu-
lessa upottaminen tapahtuu yhteistyössä sinun ja Jumalan 
kanssa.  
 
Pyhän Hengen tulessa upottaminen vaikuttaa sinussa Jumalan 
valtakunnan ilmestymisen: 
 

• Sinä tulet tuntemaan Jeesuksen kirkkauden ja sulautu-
maan Hänen ajatuksiinsa, tunteisiinsa, suunnitelmiinsa, 
auktoriteettiinsa ja voimaansa. 

 
• Sinä tulet tuntemaan Jumalan Isän rakkautta, Hänen sy-

dämensä hyvyyttä, Hänen kaikkivaltiuttaan ja kirkkaut-
taan. Sisimpäsi sulaa Isän äärettömässä rakkauden myö-
tätunnossa kaikkia ihmisiä kohtaan. 
 

• Sinä saat kyvyn toteuttaa rakkauden lakia, koska sydä-
mesi on puhdistunut vihasta, katkeruudesta, epäilyk-
sestä, väkivallasta, petoksesta ja muusta sellaisesta. 
 

• Sinä tulet elämään täydellisessä armossa, koska vanha 
ihmisesi on kuoletettu ja uusi luomistyösi elää Jeesuk-
sen uskossa ja Hänen Pyhän Henkensä turvassa. 

 
• Sinä saat Jumalan uskon vastaanottaa uutta luomistyötä 

elämäsi kaikille alueille. Henkesi uudestisyntyy ja nou-
see hallitsemaan, sielusi puhdistuu ja täyttyy Jeesuksen 
kuuliaisuudella. Fyysinen ruumiisi paranee ja saa uuden 
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voiman. Koko elämäsi uudistuu ja sinä saavutat elämäsi 
täyttymyksen. 

 
• Sinä tulet immuuniksi demonisia hyökkäyksiä vastaan. 

Sisäinen ihmisesi elää Jeesuksen ja Isän kirkkaudessa sa-
malla kun sinä palvelet tässä maailmassa. 

 
• Sinä nouset palvelemaan Jeesuksen seuraajana. Apos-

tolinen voitelu ja kutsu tulee elämääsi ja Jeesus tulee lä-
hettämään sinua julistamaan ja tuomaan ilmi Hänen val-
taherruuttaan. 

 
• Sinä tulet palvelemaan ilmestyksen hengen voimassa 

maantieteellisistä olosuhteista riippumatta. Saat kokea 
siirtymisiä hengessä ja luonnollisissa olosuhteissa. 

 
• Sinä tulet palvelemaan ja varustamaan ylös temmatta-

vaa seurakuntaa ylösnousemusvoimassa, jota emme 
vielä tunne kuin vähän. 

 
Ole vakuuttunut Pyhän Hengen ihmeellisestä todellisuudesta 
sinussa ja sinun kauttasi. Kun sinä julistat Jumalan valtakunnan 
suurta ilosanomaan Isän rakkaudessa ja Pyhän Hengen todelli-
suudessa, kuulijasi tunnistavat tämän rakkauden kutsun ja vas-
taanottavat sen. Hylkää kaikki tuomitseva ja vaativa uskonnol-
lisuus sekä lain julistaminen. Pyhän Hengen tulessa oleva Isän 
rakkaus tulee läpäisemään kovimmankin sydämen ennen pit-
kää.  
 
Katso jokaista ihmistä Isä rakkaudella ja näe, että synnin orjuu-
dessa elävät ihmiset ovat kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. 
Kun olet upotettu Pyhässä Hengessä ja tulessa, sinulla on ilmes-
tys siitä, kuinka Jumalan Isän rakkaus parantaa särkyneen ih-
missydämen. Sinulla on silloin myös Pyhän Hengen tulen voima 
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ajaa ulos riivaajia, parantaa sairaita ja vapauttaa ihmisiä Jeesuk-
sen kirkkauden yhteyteen.  
 
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, julistamaan Herran otol-
lista vuotta".  
 
Isän rakkauden ilmestys on jäänyt vajaaksi erityisesti suomen-
kielisissä raamatun käännöksissä. Kreikankielisissä uuden liiton 
kirjoituksissa käytetään sanaa "splankizomai", joka tarkoittaa 
”äärimmäinen rakkauden myötätunto”. Suomen kielessä käy-
tetty sana "sääli" on todella säälittävä käännös, koska sillä on 
ylemmyyttä ilmaiseva alentava merkitys. 
 
”Splankizomai” rakkaus tarkoittaa vahvaa ja näkyvää tunneko-
kemusta. Tämäkin on vain vajavainen ihmisen yritys ilmaista 
Isän täydellistä pelastavaa rakkautta Jeesuksessa. Jeesus itse 

samaistui Isän äärettömään rak-
kauden myötätuntoon. Aina 
kun Jeesus koki tämän äärim-
mäisen rakkauden myötätun-
non ihmisiä kohtaan, tapahtui 
merkittäviä voimatekoja.  
 
Pyhä Henki kytkee myös sinut 
Isän sydämeen ja antaa sinun 
kokea Isän äärettömän rakkau-
den tunteita Pyhän Hengen 
voitelussa. ”Splankizomai” rak-

kauden kokemusta johtaa Py-
hän Hengen tuli. Se on sekä hengellinen, henkinen että fyysinen 
kokemus. Tämä äärimmäinen tunnekokemus ilmenee ihmisen 
koko kehon olemuksessa ja liikkeissä. Ihmiset huomasivat 

Splankizomai rakkauden ko-
keminen Pyhän Hengen voi-
telussa kytkee sinut suoraan 
Jumalan Isän valtaistui-
melle eli Hänen sydämel-
leen. Silloin sinä kohtaat 
Isän rakkauden, kaikkival-
tiuden ja vastaanotat rat-
kaisut. Tuli lankeaa ja to-
teuttaa sen ratkaisun, 
minkä sinä Jumalan uskossa 
sitten julistat. 
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Jeesuksessa tämän ilmiön ja siitä käytetään kirjoituksissa sanaa 
"splankizomai".  
 
Kirjoitukset mainitsevat Jeesuksen kokeneen äärimmäisen rak-
kauden myötätunnon muun muassa seuraavissa tilanteissa: 
 

• Opetuslasten ensimmäinen lähettäminen julistamaan 
Jumalan valtakuntaa, ajamaan ulos riivaajia ja paranta-
maan sairaita. 

 
• Isän rakkauden täydellisesti anteeksiantava voima Jee-

suksen kautta. 
 

• Kuolleen nuorukaisen herättäminen kuolleista Nainin 
kaupungissa. 
 

• Monet ruokkimisihmeet, jolloin Jeesus koki äärimmäi-
sen rakkauden myötätunnon ihmisiä kohtaan, joilla ei 
ollut ruokaa kokoussarjan loputtua. 

 
Eräs suurimpia Jeesuksen voimatekoja käynnistyi, kun Jeesus 
koki Isän äärimmäisen rakkauden myötätunnon Israelin kansan 
sairaita, riivattuja ja pimeyden kiusaamia ihmisiä kohtaan. Ju-
mala Isä kokee tätä tunnetta koko ajan pimeyden orjuuttamia 
ihmisiä kohtaan. Jeesus oli Isän työtoveri maailmassa ja Isä jakoi 
sydämensä tunteen, tarkoituksen ja voiman Jeesukselle. 
 
Matt. 9:35-10:1: Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän 
synagoogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinai-
sia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Ja nähdessään kansanjoukot hänen 
tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljätyt niinkuin lampaat, joilla 
ei ole paimenta. Silloin hän sanoi opetuslapsillensa: "Eloa on paljon, mutta 
työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä 
elonkorjuuseensa." Ja hän kutsui tykönsä ne kaksitoista opetuslastaan ja 
antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia tau-
teja ja kaikkinaista raihnautta.  
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Isä johti Jeesuksen lähettämään uudestisyntymättömiä opetus-
lapsiaan julistamaan Jumalan valtaherruutta, ajamaan ulos rii-
vaajia ja parantamaan sairaita. Kaikki tämä tapahtui, koska Ju-
mala Isä tuntee äärimmäistä rakkauden myötätuntoa kaikkia 
sairaita kohtaan ja haluaa auttaa heitä. Tähän tehtävään Hän 
tarvitsee ihmisiä, jotka uskossa sulautuvat Hänen rakkautensa 
myötätuntoon Pyhän Hengen tulessa. 
 
Isän sydämessä vaikuttaa ääretön rakkauden voima. Hänellä on 
halu, voima ja kyky eheyttää koko ihminen ja toteuttaa uusi luo-
mistyö Pyhän Hengen voimalla. Jeesuksen muotoon muuttumi-
sen kautta kaikki tämä toteutuu. Pyhä Henki kantaa kaikkia Ju-
malan ominaisuuksia ja vaikutuksia ja toteuttaa ne sinussa ja si-
nun kauttasi.  
 
Isä katsoo sinua kaikkivaltiaan äärettömän rakkauden myötä-
tuntonsa voimassa. Hän näkee sinussa oman suunnitelmansa 

vapautettuna Jeesuksen pelas-
tustyön kautta. Isä näkee ääret-
tömässä rakkaudessaan si-
nussa niin arvokkaan aarteen, 
että Hän päätti ostaa koko elä-
mäsi omakseen Jeesuksen uh-
raamisen kautta. Isä ei näe si-
nussa mitään ongelmaa, koska 
Jeesus otti päälleen sinun on-

gelmasi, virheesi, erehdyksesi, rikkomuksesi ja kaiken turme-
luksesi. 
 
Matt. 13:44: Vielä taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kal-
tainen, jonka mies löysi ja kätki, ja siitä iloissaan menee ja myy kaiken, 
mitä hänellä on, ja ostaa sen pellon.  
 

Isän äärimmäisen rakkau-
den myötätunnon kokemi-
nen Pyhässä Hengessä kyt-
kee sinut Jumalan ilmestys-
tietoon, viisauteen, auktori-
teettiin ja voimaan. Tässä ti-
lassa kaikki on mahdollista 
sille, joka uskoo. 
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Isän ääretön rakkauden myötätunto virtaa sinuun jatkuvasti Py-
hän Hengen kautta. Hän lunastaa elämääsi koko ajan pimeyden 
vallasta ja nostaa esiin sen aarteen, joka sinussa Hänen suunni-
telmassaan. Pyhä Henki suostuttelee kärsivällisesti katkeroitu-
nutta ja turmeltunutta sielua takaisin Isän rakkauden turvaan, 
auktoriteetin alle kirkkauteen ja siunauksiin.  
 
Pyhän Hengen tuli on Isän rakkauden tuli, joka sulauttaa ihmi-
sen hengen Jumalan yhteyteen. Sama rakkauden tuli haluaa su-
lauttaa jokaisen pelastetun sielun takaisin ihmisen hengen yh-
teyteen ja sen kautta Jumalan yhteyteen. Kun sisäinen ihminen 
on saavuttanut yhteyden Isään ja Jeesukseen, Jumalan katoa-
maton elämä pääsee virtaamaan ihmisen fyysiseen ruumiiseen, 
ihmissuhteisiin, palvelutyöhön ja koko elämään. Tämä on Py-

hän Hengen tulessa upottami-
sen tarkoitus. Kaiken takana on 
Isän ääretön rakkauden myötä-
tunto. 
 
Jokainen ihminen tarvitsee pal-
jon ilmestystä, opetusta ja kos-
ketusta Isän rakkauteen, jotta 
hän pystyisi irrottautumaan pi-

meydestä ja antautumaan kokonaan Jeesukselle. Pyhän Hen-
gen tuli ilmaisee Isän rakkauden suurinta ulottuvuutta. Hänen 
rakkautensa tuli on sekä puhdistava, uutta luova, että täydelli-
nen auktoriteetti ja kaikkivaltias voima.  
 
Luuk. 7:11-12: Sen jälkeen hän vaelsi Nain nimiseen kaupunkiin, ja hänen 
kanssaan vaelsivat hänen opetuslapsensa ynnä suuri kansanjoukko. Kun 
hän nyt lähestyi kaupungin porttia, katso, silloin kannettiin ulos kuollutta, 
äitinsä ainokaista poikaa. Ja äiti oli leski, ja hänen kanssaan kulki paljon 
kaupungin kansaa. 
 

Jumalan Isän ääretön rak-
kauden myötätunto on Hä-
nen katoamattoman elä-
mänsä virtaa, joka vaikuttaa 
kaiken luomistyön, parantu-
misen, vapautumisen ja uu-
distumisen sinunkin elämäs-
säsi. 
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Jeesusta seurasi suuri kansanjoukko ja hautajaissaattueessa oli 
paljon kansaa. Jumalan valtakunta ja kuoleman valtakunta koh-
tasivat toisensa suuren väkijoukon todistaessa tapahtumaa. 
 
Luuk. 7:13-16: Ja hänet nähdessään Herra koki äärettömän rakkauden 
myötätunnon (splankizomai) häntä kohtaan ja sanoi hänelle: "Älä itke".   
Ja hän meni ja kosketti paareja; niin kantajat seisahtuivat. Ja hän sanoi: 
"Nuorukainen, minä sanon sinulle: nouse." Niin kuollut nousi istualleen ja 
rupesi puhumaan. Ja hän antoi hänet hänen äidillensä. Ja heidät kaikki val-
tasi pelko, ja he ylistivät Jumalaa sanoen: "Suuri profeetta on noussut mei-
dän keskellemme", ja: "Jumala on katsonut kansansa puoleen". 
 
Jeesus koki äärimmäisen rakkauden myötätunnon äitiä koh-
taan. Hän paransi äidin särkyneen sydämen äärimmäisen Isän 
rakkauden voitelussa. Kun äidin sydän eheytyi, hän pystyi usko-
maan Jeesukseen. Silloin Isä antoi Jeesukselle käsky herättää 
kuollut nuorukainen. Niin kuollut nousi istualleen ja rupesi pu-
humaan. 
 
Jeesus kohtaa oman sydämesi särkyneisyyttä tällä Isän rakkau-
den tulella. Hän siirtää pois elämääsi kohdanneen tappion ja 

kuoleman. Mikään vihollisen tu-
hotyö ei jää elämääsi vaan Py-
hän Hengen ja tulen uusi luo-
mistyö nousee hallitsemaan. 
Kun olet astunut tähän äärim-
mäisen rakkauden myötätun-
non virtaan, sinusta on tullut 
astia jaloa käyttöä varten. Kun 
sinä paranet ”splankizomai” 
rakkauden vastaanottamisessa, 

sinä ymmärrät miten Isän rakkaus parantaa ja miten Hänen us-
konsa on sidottu rakkauteen. 
 

Sinä tarvitset Isän äärim-
mäisen rakkauden myötä-
tunnon voitelun erityisesti 
särkyneitten sydänten 
eheyttämisessä. Pyhän Hen-
gen tuli vain voi koskettaa 
ihmisen kaikkein herkintä ja 
syvintä olemusta ja paran-
taa hänen minuutensa. 



168 
 

                       

Pyhän Hengen tuli ilmaisee Isän rakkauden suurimman ulottu-
vuuden sinulle. Tuli parantaa ja vapauttaa sinut orpouden trau-
man syvimmistäkin ongelmista. ”Splankizomai” rakkauden ko-
keminen vapauttaa sinut vanhan liiton uskonnollisuudesta, la-
kihenkisyydestä, uskonnollisesta suorittamisesta, pakanallis-
kristillisistä harhoista, demonisista uskomuksista ja valheelli-
sesta minuudesta. Isän rakkaudessa sinä kohtaat ainutlaatuisen 
ja todellisen turvavarustuksen, joka vapauttaa sinut peloista, 
ahdistuksista, stressistä ja muista orpouden vääristymistä. Si-
nusta tulee vapaa, rohkea ja voimakas Jumalan poika / tytär Py-
hän Hengen voimassa. 
 
Room. 8:15-16: Sillä te ette ole saaneet orjuuden / orpouden henkeä ol-
laksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet pojaksi ottamisen hengen 
(Pyhän Hengen), jossa me huudamme: "Abba! Isä!" Henki itse todistaa 
meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.  
 
”Splankizomai” rakkauden kokeminen ei ole sielullinen herkis-
tymistilanne vaan Jumalan rakkauden, ilmestyksen ja uskon 
johtama hengellinen ilmestyksen tila. Silloin sinun sydämesi 
kytkeytyy Pyhän Hengen voitelussa Isän sydämeen. Sinä kytkey-

dyt Hänen voimaansa ja kohtaat 
lähimmäistäsi Isän rakkauden 
auktoriteetissa ja ilmestyk-
sessä. Lähimmäisesi tunnistaa 
tämän ja pystyy vastaanotta-
maan Jumalan Isän parantavan 
/ vapauttavan / uutta luovan 
rakkauden kosketuksen.  
 
”Splankizomai” rakkauden ko-
kemisessa sinä samaistut Py-

hän Hengen voimassa Jumalan rakkauden tunteisiin, näet, tun-
net, koet Isän tahdon ja yliluonnollisen ratkaisun, lataudut Hä-
nen uskostaan ja julistat / toimit nopeasti sen mukaisesti. 

Pyhän Hengen työ tähtää 
Hengen hedelmien syntymi-
seen sielussasi. Epäitsekäs 
”agape” rakkaus on perus-
tus ”splankizomai” rakkau-
den kokemiselle. Tunne-elä-
mäsi tulee vapautua vihan 
vallasta, jotta pystyt sulau-
tumaan Isän ”splankizomai” 
rakkauteen. 
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Puhdas rakkaus, kirkas ilmestystieto ja tulessa voideltu Jumalan 
usko hallitsee sinussa. Äärimmäinen rakkauden myötätunto an-
taa sinulle voitelun palvella sydämeltään särjettyjä. Sinä et enää 
lue uskonnollista tai psykologista lakia, vaan sinä palvelet Isän 
rakkauden lakia. 
 
Pyhän Hengen tulessa upottaminen puhdistaa ja vapauttaa sie-
lusi elämään Isän äärimmäisen rakkauden myötätunnon koke-
misessa ja jakamisessa. Tässä Hengen johtamassa tilassa sinä 
olet kytketty ja sulautettu Isän rakkauden korkeimpaan aukto-
riteettiin. Jumalan rakkaus, Pyhän Hengen ilmestystieto ja Ju-
malan usko hallitsevat sinua. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 

18. Pyhän Hengen tulen auktoriteetti 
 
Auktoriteetti tarkoittaa valtuutusta, toimivaltaa ja oikeutta.  
Auktoriteetin käyttäminen tarkoittaa hallintovallan toteutta-
mista valtuutetun kohteen ylitse luonnollisessa ja hengellisessä 
maailmassa. Kaikki lähtee Jumalan Isän ajatuksista ja suunnitel-
mista, jotka Hän ilmaisee Pojalleen. Kaiken Isän suunnitelman 
julistaa Jumalan Poika ja kaiken sen toteuttaa Pyhä Henki. 
  
Joh. 1:1-3: Alussa oli suunnitelma / aivoitus / sana, ja suunnitelma / aivoi-
tus / sana oli Jumalan tykönä, ja suunnitelma / aivoitus / sana oli Jumala. 
Hän (Jumalan Poika) oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä 
hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.  
 
Kaikki auktoriteetti / toimivalta / hallintovalta lähtee Jumalasta. 
Hän on kaiken Luoja ja Ylläpitäjä. Kaikki, mikä on olemassa nä-
kyvässä tai näkymättömässä maailmassa, on syntynyt Jumalan 
Isän ajatuksissa, Hänen Poikansa uutta luovalla käskysanalla ja 
Pyhän Hengen ja tulen voimasta.  
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Room. 13:1: Olkoon jokainen sielu alamainen korkeammille voimille: sillä 
ei ole auktoriteettia / toimivaltaa kuin Jumalasta; ja niistä auktoritee-
teista, jotka Jumala on asettanut.  
 
Jumala Isä on asettanut auktoriteetin, toimivallan Pojalleen, Py-
hälle Hengelle, ihmiselle ja enkeleille. Nämä Jumalan asettamat 
hengelliset auktoriteetit voivat olla olemassa ja toimia vain kuu-
liaisuudessa / sulautumisessa Jumalan auktoriteettiin Pyhän 
Hengen kautta. Paavali ei tarkoita tässä ensisijaisesti ihmisten 
asettamia inhimillisiä auktoriteetteja, koska ne eivät ole kuin 
satunnaisesti Jumalan asettamia. Suuri osa ihmisiä hallitsevista 
auktoriteeteista on vain ihmisten asettamia. Tällaiset auktori-
teetit ovat harvoin kuuliaisia Jumalan auktoriteetille. 
 
Room. 8:14: Sillä kaikki, joita Jumalan Henki johtaa, ovat Jumalan poikia / 
tyttäriä.  
 
Kun sinä otit Jeesuksen vastaan, sinä asetuit Jumalan korkeim-
man auktoriteetin alaiseksi. Jeesus uudestisynnytti sinun hen-
kesi ja sulautti henkesi Jumalan valtaherruuden alaisuuteen. 
Hengessäsi olevan Jeesuksen auktoriteetin kautta Isä määräsi 

sinut lapsekseen, vaikka sielusi ja 
elämäsi oli vielä puhdista-
matta. Jeesuksen pelastustyön 
yliluonnollinen auktoriteetti al-
koi vaikuttaa sinussa uudesti-
syntyneen henkesi kautta.  
 
Voidaksesi toteuttaa Jumalan 
tahtoa maailmassa eli elää Ju-

malan valtakunnassa sinun tulee 
alistaa sielusi alueet hengellesi alamaiseksi. Pyhän Hengen ja 
oman henkesi johtajuudessa sinä sulaudut Jeesuksen ja Isän 
auktoriteettiin. Jumalan auktoriteettiin sulautumisen kautta si-
nulla on täydellinen käskyvalta, toimivalta, hallintovalta 

Pyhän Hengen, Jeesuksen ja 
Isän läsnäolo ja vaikutus on 
sinun hengessäsi. Henkesi, 
sielusi ja ruumiisi kautta 
tämä vaikutus tulee ilmi nä-
kyvään maailmaan. Jumalan 
valtakunta on sinun sisim-
mässä osassasi. 
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sielunvihollista ja kaikkia demoneja, voimia ja vaikutuksia vas-
taan. Pyhän Hengen tulessa upottaminen johtaa tähän ja to-
teuttaa tämän. Sisäinen ihmisesi kytkeytyy ja sulautuu Jeesuk-
seen, Hänen tahtoonsa, luonteeseensa ja toimintatapaansa. 
 
Sinulla on Pyhän Hengen ja uudestisyntyneen henkesi kautta 
auktoriteetti sielusi, ruumiisi ja koko elämäsi ylitse pysyvästi. 
Ajattele, omista, puhu ja toteuta tätä elämäsi kaikkien alueitten 
ylitse. Pyhän Hengen tuli todistaa ja vahvistaa auktoriteettisi 
elämäsi kaikissa tilanteissa. Vahvistukoon sinun tietoisuutesi 
asemastasi ja oikeuksistasi niin lujaksi, ettei vihollinen saa lan-
getetuksi sinua missään tilanteessa pois jumalallisesta käskyval-
lastasi Jeesuksessa!  
 
Pyhän Hengen tulessa sinä hallitset Jeesuksen kautta elämäs-
säsi. Siksi sinä tuomitset, hylkäät, irtisanot, käsket ulos ja pidät 

loitolla kaikki pimeät ajatukset, 
pelot, demonit, pimeyden voi-
mat, henkiolennot ja muut vai-
kutukset. Pyhä Henki valvoo si-
nun hengessäsi unitilassakin, 
koska henki vastaanottaa jat-
kuvan elämän ja virvoituksen 
Jumalasta. Vain sielu ja ruumis 
tarvitsevat lepoa. Unitilassa 
sielun alitajunnassa olevat 
traumat ja pimeyden reitit voi-

vat aktivoitua ja häiritä unta, koska sielun tietoisuus ja kontrolli 
heikkenee sielun asettuessa lepoon. 
 
Pyhän Hengen tulessa upottaminen todistaa, vakuuttaa ja joh-
taa sinut täydelliseen auktoriteettiin myös alitajuntasi ylitse. 
Pyhän Hengen ja tulen inspiraatiossa ja voimassa sinä ajattelet, 
julistat ja toteutat Jeesuksen auktoriteettia – valvetilassa. 

Syväkiintymyssuhteessa 
Jeesus ja Isä tulevat ilmaise-
maan itsensä sinulle aivan 
uudella tavalla. Jumalan 
rakkauden auktoriteetti il-
mestyy käsittämättömissä 
ulottuvuuksissa. Tämä kirk-
kaus vapauttaa sinut alkeis-
voimien orjuudesta täydelli-
sesti. 
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Silloin alitajunnassasi vaikuttavat demonit ja niiden valheet pal-
jastuvat ja poistuvat. Kun sinä ylistät ja palvot Jeesusta valveti-
lassa, sielun traumoissa piileskelevät demonit ja valheet pake-
nevat.  Ne eivät kestä Jeesuksen ylistämistä eikä Pyhän Hengen 
kirkkautta, joka ylistämisestä seuraa. 
 
Pyhän Hengen tulessa upottaminen opettaa sinulle Jeesuksen 
ja sinun yhteisen auktoriteetin pimeyden voimia vastaan.  Hen-
kesi nousee hallitsemaan ja sinä hallitset Jumalan uskon kautta 
kaikkien sielun alueittesi ylitse. Sinä käytät henkesi auktoriteet-
tia Jeesuksen kanssa jokaisen ajatuksen, tunteen, mielikuvan, 
muistikuvan, unelman, suunnitelman jne. ylitse sielussasi. Kun 
alitajuntasi on täyttynyt Jeesuksen kirkkaudella, sinä voit nuh-
della demonivoimia unissasikin, koska Pyhä Henki hallitsee ali-
tajuntaasikin. 
 
Pyhän Hengen tulessa upottaminen virittää, herkistää ja varus-
taa sielusi sulautumaan Jeesukseen. Sinä vastustat ja torjut 
kaikki pimeyden hyökkäykset ajatuksiasi, tunteitasi, suunnitel-
miasi, unelmiasi ja tahtoelämääsi vastaan. Sinulla on sisään ra-
kentunut vastustus ja immuniteetti pimeyden häirintää vas-

taan. Pyhän Hengen tulen auk-
toriteetti valvoo sisimmässäsi 
ja pitää sinut puhtaana ja voit-
tajana. 
 
Pyhän Hengen tulessa upotta-
minen tekee sinusta täysi-ikäi-
sen Jeesuksen työtoverin. Jee-
sus on voittaja ja Hänen kans-
saan sinä olet voittaja. Jeesus 

on jo voittanut pimeyden vallat ja 
sinä toimit Hänen kanssaan Hänen voitostaan käsin. Sinussa to-
teutuu Paavalin ilmaisema tiivistetty evankeliumi: 

Pyhän Hengen tuli rakentaa 
ja vahvistaa sisäisen ih-
misesi auktoriteetin Jeesuk-
sen kanssa. Et voi enää aja-
tella epäuskossa tai tap-
piominuudessa. Olet voit-
taja Jeesuksessa ja sinä hal-
litset kuninkaana Hänen 
kanssaan Isän valtaistui-
mella. 
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Room. 5:17: Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema (demo-
nisaatio, luuseriminuus, orjuus, heikkous, valhe) on hallinnut yhden 
kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka vastaanottavat aktiivisesti Jumalan 
Isän rakkauden mielisuosion ja Jeesuksen vanhurskauden / auktoriteetin 
lahjan runsauden Jumalan uskon kautta, tulevat elämässä hallitsemaan 
yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta Jumalan uskossa ja Pyhän Hengen 
voitelussa. 
 
Pyhän Hengen tulessa upottaminen osoittaa hengellesi ja sie-
lullesi Jumalan auktoriteetin kiistattomasti. Kaikki heikkous ja 
epävarmuus väistyy ja hengellinen auktoriteetti Jeesuksessa 
hallitsevat elämässäsi.  
 

• Rakas Jeesus, nyt minä hylkään kaiken pimeyden orjuu-
den sieluni alitajuntaa myöten ja antaudun / sulaudun 
Sinun auktoriteettiisi sieluni alitajuntaa myöten Pyhän 
Hengen tulessa. 

 
• Rakas Jeesus, nyt minä uskon omaan asemaani Jumalan 

Isän tyttärenä / poikana ja anon / vastaanotan Isältä rak-
kaussuhteessa ja turvallisuudessa kaikkea mitä tarvitsen 
– Pyhän Hengen inspiraation mukaan. 

 
• Kiitos Jeesus, että Sinun kanssasi ja Sinussa olen kaiken 

pimeyden voittaja! 
 
Jumalan auktoriteettiin sulautuminen tuo sieluusi täydellisen 
rauhan ja voittotilan. Sinua hallitsee Jeesuksen olemus, jossa on 
ainoastaan voitto ja rauha. Sinut valtaa sama rauha kuin Jee-
suksella ja Isällä on. Jumalaa tai Jumalan valtakuntaa ei uhkaa 
mikään eikä sen sisällä ole mitään häiriöitä aiheuttavia tekijöitä 
tai persoonia. Jumalan hallitsemassa hengellisessä maailmassa 
ei ole eikä tule mitään sotaa. Jumalan kirkkaus hallitsee siellä. 
Kun sielusi täyttyy Jeesuksen kirkkaudella, sinullakaan ei enää 
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ole sotaa. Sinä elät etukäteen voittajana Jeesuksen kanssa kaik-
kien elämäsi haasteitten keskellä. 
 
Pyhän Hengen tulessa upottamisessa sinä saavutat Jumalan 
rauhan. Sinulla ei ole enää mitään taistelua voitettavana tai hä-
vittävänä. On vaan lisääntyvien siunausten ja suuremman kirk-
kauden vastaanottamista.  Se on Jumalan rakkauden, uskon ja 
kaikkivaltiuden hallitsema todellisuus. Jumalan auktoriteetti si-
nussakin on vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. 
 
Joh. 14:27: Rauhan minä jätän teille jatkuvasti: minun rauhani – sen minä 
annan teille jatkuvasti. En minä anna / ole antamassa teille, niinkuin maa-
ilma antaa jatkuvasti. Älköön teidän sydämenne olko ahdistunut älköönkä 
pelokas. 
 
Sinä omistat Jeesuksen rauhan, kun sisäinen ihmisesi antautuu, 
hyväksyy ja sulautuu Hänen auktoriteettiinsa, rakkauteensa ja 
voimaansa Pyhän Hengen tulessa. Luovuta Jeesukselle kaikki 
pelkosi, ahdistuksesi, oma yrittämisesi ja kontrollipyrkimyksesi. 
Anna Pyhän Hengen rauhoittaa sinut ja pitää sinut Jeesukseen 

suuntautuneena. Hänen kans-
saan sinulla on rauha, josta voit 
antaa muillekin ympärilläsi. 
 
Jumalan usko sinussa toimii 
Jeesuksen täytetystä työstä ja 
kaikkivaltiudesta käsin. Sinun-
kaan elämässäsi ei ole eikä tule 

mitään taistelua / vastustajaa, joka ei Jeesuksessa olisi jo voi-
tettu. Olet kytketty henkesi kautta Voittajaan, Kuninkaaseen, 
joka on sinun Pelastajasi. 
 
Jeesukseen suuntautumisen kautta sinä voit joka tilanteessa 
vastaanottaa Hänen rauhansa ja tarttua Jumalan uskoon. Jee-
sus on hyväksynyt sinut jo täydellisesti. Hän peittää sinut 

Pyhän Hengen tulen kosketus 
läpäisee kaiken sielusi rau-
hattomuuden. Olosuhteesi 
voivat olla rauhattomat, 
mutta niiden keskellä Pyhän 
Hengen tuli antaa sinulle Ju-
malan rauhan. 
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jatkuvasti omalla uskollaan verensä alle. Sinä elät Hänen hyväk-
syntänsä ja mielisuosionsa alaisena. Olet Hänen kanssaan mää-
rätty voittajaksi. Tämä on Jeesuksen näkökulma sinusta. Ajat-
tele ja usko sinä samoin, niin sinulla menee hyvin! 
 
Pyhä Henki muuttaa meitä jatkuvasti "voimasta voimaan ja kirk-
kaudesta kirkkauteen". Meillä on korkea kutsumus ja korkea 
päämäärä, mutta emme ole vielä saavuttaneet kaikkea. Jokai-
nen Pyhän Hengen kosketus johtaa uuteen ja suurempaan kirk-
kauden janoon. Pyhän Hengen tulessa upottaminen johtaa si-
nut kiihtyvään prosessiin, jossa Jeesus nostaa sinua yhä kiihty-
vällä vauhdilla kohti kirkkauttaan. Kun heittäydyt Pyhän Hengen 
tuleen, sinä tulet tuntemaan onko tämä oppi Jumalasta vai pu-
hunko minä omiani! 
 
1. Joh. 3:1-3: Katsokaa, millaisen rakkauden Isä on meille antanut, että 
meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi (teknon), joita me olemmekin. Sen täh-
den ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt me 
olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me 
tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me 
saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on. Ja jokainen, joka panee hä-
neen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niinkuin hän on puhdas.  
 
Pyhä Henki on täydellinen Opettajasi, Neuvonantajasi, Puolus-
tajasi, Johdattajasi. Hän opettaa sinua ymmärtämään ja toteut-
tamaan Jumalan valtakunnan periaatteita, tarkoituksia, toimin-
tatapoja ja päämääriä. Hän johtaa sinut henkilökohtaiseen koh-
taamiseen Isän rakkauden puhdistavassa ja uutta luovassa tu-
lessa. Jumalan päämäärä sinussa on sytyttää sinun lamppusi 
loistamaan Pyhän Hengen tulessa. Jeesus tulee avaamaan si-
nulle uuden elämän ja uuden palvelutyön Isän rakkauden auk-
toriteetissa. 

 
SISÄLLYSLUETTELO  



176 
 

                       

19. Ilmestyksen hengen voima Pyhän Hengen 
tulessa 
 
Pyhässä Hengessä ja tulessa upottaminen avaa hengessäsi ja 
sielussasi Jumalan valtakunnan hengellistä ulottuvuutta. Sie-
lunvoimien vankila murtuu ja ilmestyksen henki näyttää sinulle 
ulottuvuuden, joka on luonnollisen käsityskykysi ja luonnollisen 

maailmasi ulkopuolella. Ilmes-
tyksen henki näyttää ja opettaa 
sinulle, kuinka paljon korke-
ampi, varmempi, todellisempi 
on Jumalan valtakunnan hen-
gellinen ulottuvuus. 
 
Jumalan valtakunnan hengelli-
nen ulottuvuus on ollut ennen 
näkyvää maailmaa. Se on pal-
jon korkeampi todellisuus kuin 

luonnollinen maailma ja ihmisten tietoisuus olemassaolostaan. 
Näkyvä maailma on vain heijastusta siitä, mitä hengellisessä 
maailmassa tapahtuu.  
 
Jumala haluaa, että sinä kytkeydyt voimakkaasti Hänen hengel-
liseen maailmaansa, koska olet osa Hänen suunnitelmaansa. 
Pyhä Henki avaa sinulle Jumalan hallitseman hengellisen maail-
man ja silloin sinä voit palvella Jumalan tarkoituksien ilmi tule-
mista yhä voimakkaammin.  
 
Me voimme nähdä, liikkua ja toimia ilmestyksen hengen alu-
eella vain Jumalan uskon voimassa. Sen takia Pyhän Hengen 
täytyy ensin vapauttaa meidän sielumme demonisaatiosta ja 
traumaattisuudesta, epäuskosta ja muusta pimeydestä ennen 
kuin pääsemme hengellisen maailman syvempiin ulottuvuuk-
siin. Ilmestyksen maailman avaaminen on Pyhän Hengen 

Syväkiintymyssuhteessa 
Jeesus ja Isä tulevat ilmaise-
maan itsensä sinulle aivan 
uudella tavalla. Jumalan 
rakkauden auktoriteetti il-
mestyy käsittämättömissä 
ulottuvuuksissa. Tämä kirk-
kaus vapauttaa sinut alkeis-
voimien orjuudesta täydelli-
sesti. 



177 
 

                       

tulessa upottamisen yksi tärkeä tavoite. Paavalin opetus kolos-
salaiskirjeessä tähtää juuri tähän: 
 
Kol. 3:2-10: Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä 
on maan päällä. Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä 
Kristuksen kanssa Jumalassa; kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, 
silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Kuolettakaa siis 
maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, 
joka on epäjumalanpalvelusta, sillä niiden tähden tulee Jumalan viha, ja 
niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte. Mutta nyt pankaa tekin pois 
ne kaikki: viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne.  
Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan 
ihmisen tekoinensa ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu Jeesuksen täy-
delliseen tuntemiseen / sulautumiseen / käsittämiseen (epignosis), Luo-
jansa kuvan mukaan.  
 
Pyhän Hengen tuli puhdistaa sielusi ja kytkee sinut Jeesuksen 
ilmestystietoon, uskoon, auktoriteettiin ja suunnitelmiin Juma-
lan uskossa. Hän johtaa sinut Jeesuksen täydelliseen tuntemi-
seen uudistumisesi kautta. Sinä menetät yhteytesi ja uskosi de-
moneihin ja pimeyden voimiin ja harhoihin. Jeesuksen nimessä 
sinä hylkäät ne ja ajat ne ulos. Pyhän Hengen tuli kytkee sinut 
Jeesuksen todellisuuteen, jossa sinä joka hetki hallitset pimey-
den voimien ylitse.  
 
Kun Jeesuksen kirkkauden ilmestys valtaa sieluasi lisää, sinä alat 
nähdä ja ymmärtää pimeyden voimien olevan itse asiassa val-
hetta. Pyhän Hengen tulessa sinä näet vain Jeesuksen ja Isän 
sekä heihin liittyneiden pyhien auktoriteetin.  
 
Pyhän Hengen tulessa ja ilmestyksen hengen maailmassa voit 
nähdä asiat vain niin kuin Jumala näkee. Et voi siirtää sinne sie-
lusi pimeitä ajatuksia, vaikutuksia tai suunnitelmia. Kaikki on 
Jeesuksen täydellisen kirkkauden ja auktoriteetin alla. Sinulla ei 
ole muuta vaihtoehtoa, kuin nähdä kaiken niin kuin Jeesus ja Isä 
näkevät. Ilmestyksen hengessä olet Jeesuksen kanssa kuningas, 
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hallitsija ja voittaja. Kaikki, mitä Ilmestyksen Henki sinulle näyt-
tää, on vapautettu toteutumaan elämässäsi ja sinun elämäsi 
kautta. 
 
Pyhän Hengen tuli kytkee sinut Jumalan Isän kaikkivaltiuteen ja 
Hänen valtakuntansa kirkkauden todellisuuteen. Sinä haluat ja 
sinä tulet kutsumaan syntisiä pelastukseen, ajamaan ulos rii-
vaajia, parantamaan sairaita, sitomaan särkyneitä sydämiä, 
tuomaan ilmi Jumalan Isän valtavaa mielisuosiota pelastettujen 
elämään palvelutyösi kautta. 
 
Sielunvihollisen kylvämä ajatus ja muut vaikutukset ovat vain 
sokaisevaa sumua ja valhetta. Kun Pyhä Henki valaisee sinun 

mielesi, sinä erotat välittömästi 
pimeyden ajatukset. Mielesi 
pysyy kirkkaana Jumalan valta-
kunnan totuuksissa.  
 
Jeesus on antanut sinun hen-
gellesi auktoriteetin hallita elä-
mässäsi. Tuomitse, hylkää ja ir-
tisano kaikki valheelliset opit, 
ajatukset ja kokemuksesi, jotka 
ovat johtaneet sinut antautu-

maan demonisille ajatuksille, 
tunteille ja suunnitelmille. Vangitse ajatuksesi Jeesuksen kuu-
liaisuuteen henkesi auktoriteetilla. 
 
Pyhän Hengen ilmestystieto tulee enimmäkseen hiljaisena sisäi-
senä todistuksena. Henkesi ja sielusi tunnistavat, että tässä on 
Jeesuksen tuli ja totuus. Kun tiedostat ja tunnustat Pyhän Hen-
gen auktoriteetin hengessäsi, sinulla on oikea asenne Jumalaa 
kohtaan. Pyhä Henki on äärimmäisen kärsivällinen Opettaja ja 
Neuvonantaja. Hän ei luovuta, vaikka sinä herpaantuisit.  Pyhä 

Jeesus kutsuu sinua yhä sy-
vemmälle ilmestyksen hen-
gen maailmaan. Hän haluaa 
näyttää sinulle paljon asi-
oita, ulottuvuuksia ja tehtä-
viä, jotka ovat luonnollisen 
ihmisesi käsityskyvyn ja re-
surssien ulkopuolella. Isä 
näyttää sinulle näitä alu-
eita, koska olet Hänen rakas 
poikansa / tyttärensä. 
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Henki tarjoaa Jumalan ajatuksia sinulle uudelleen ja uudelleen, 
jotta sinä tarttuisit niihin ja toteuttaisit niitä.  
 
Älä suhtaudu välinpitämättömästi Pyhän Hengen inspiraatioon 
ja varoituksiin. Pieni vihollisen valhe voi johtaa suureen tappi-
oon elämässäsi. On myös tilanteita, joissa elämäsi turvallisuus 
ja menestys riippuu välittömästi ja konkreettisesti Pyhän Hen-
gen neuvosta. Opi siis huomioimaan Pyhän Hengen neuvo, ettei 
sinun tarvitse oppia ”kantapään kautta” liian kalliisti. 
 
Kuuliaisuus Pyhälle Hengelle vapauttaa ajatusmaailmasi pimey-
destä. Hengestäsi tuleva ilmestystieto, Isän rakkaus ja Jumalan 
usko pääsevät hallitsemaan sieluasi. Särkynyt minuutesi ehey-

tyy ja sinulle tulee kyky unel-
moida Jeesuksen kanssa ja 
omistaa siunauksia Jumalan us-
kossa. 
 
Ilmestyksen hengen kautta 
Pyhä Henki kylvää uusia sieme-
niä sisäiseen ihmiseesi. Nämä 
siemenet sisältävät uusia elä-
män suunnitelmia, innovaati-
oita, ratkaisuja ja kaikkea, 

minkä Isä on valmistanut elämääsi Jeesuksen kanssa.  
 
Tallenna Pyhän Hengen kylvämät siemenet, kastele ja vaali niitä, 
että niistä tulee uusia elämäsi mahdollisuuksia ja siunauksia. 
Pyhä Henki tulee avaamaan sinulle ajan, paikan, ihmiset ja olo-
suhteet, jossa uusi näkysi alkaa toteutua. Sinä kuljet edeltä kä-
sin valmistetuissa teoissa Jumalan huolenpidossa. 
 
Pyhän Hengen johtoon antautunut mieli siirtyy Jeesuksen hal-
litsemaan yliluonnolliseen elämään. Mitä enemmän totutat ja 

Olet kytketty ilmestyksen 
hengen maailmaan uudesti-
syntymisestäsi alkaen. Siitä 
alkaa elämäsi suurin ja in-
nostavin kasvuprosessi 
kohti Jeesuksen, Isän ja hei-
dän suunnitelmiensa / to-
dellisuutensa tunteminen 
hengellisessä ulottuvuu-
dessa. 
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johdat sieluasi hengellesi kuuliaiseksi, sitä enemmän Jeesus tu-
lee ilmaisemaan sinulle yliluonnollisia asioita ja tehtäviä. Sinun 
elämäsi paras toteutuminen on elää Jeesuksen jatkuvan läsnä-
olon ja ilmestystiedon kosketuksessa NYT hetkessä. 
 
Jumalan hengellisessä maailmassa on vain täydellinen valo. Pi-
meyden hengellisessä maailmassa on täydellinen pimeys. Lihan 
ruumiissa elävä ihminen kuvittelee, että näiden välillä on ”tur-
vallinen keskitie”. Tämä on sielunvihollisen valhe ja harhautus. 
Kompromissiajattelu on vahva Jumalan valtakuntaa vastustava 
linnoitus ihmisten sydämissä. 
 
Matt. 5:37: …vaan olkoon puheenne: 'On, on', 'ei, ei', sillä mikä on tämän 
yli, on paholaisesta. 

 
Sielullinen ihminen on tottunut puhumaan hillittömästi ja vas-
tuuttomasti kaikkea roskaa, spekuloimaan ja valehtelemaan, ki-

rouksia, tuomioita, pelkoja, uh-
kia, kuolemaa. Hän ei tiedosta 
oman puheensa tuhoavaa voi-
maa. Jos puhut pimeyttä, de-
monit kuulevat sen ja järjestä-
vät sinulle lisää ahdistusta ja 
ongelmia.  
 
Koska sinä elät ja palvelet il-
mestyksen hengessä, sinä pu-
hut sitä kirkkautta, jota henkesi 

näkee ja vastaanottaa. Pyhä Henki tulee silloin vahvistamaan si-
nun puheesi julistuksesi mukaisilla ihmeillä ja merkeillä. Myös 
enkelit tulevat palvelemaan silloin, kun sinä julistat Jeesuksen 
kirkkaudessa Hänen kirkkauttaan. 

 
Opettele puhumaan niin kuin Jumala puhuisi, koska sinä olet 
Jeesuksen työtoveri ja suurlähettiläs. Julista elämää ja 

Ilmestyksen hengen maail-
man avautuminen alkaa 
pienestä siemenestä. Jeesus 
avaa sinulle tätä aluetta 
puhdistumisesi, rakkaussuh-
teesi ja janosi mukaan. Jee-
sus rakastaa ilmaista sinulle 
taivaallisia aarteitaan, 
joista maailma ei ole tietoi-
nen. 
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siunauksia kirousten tilalle Jeesuksen nimessä. Älä anna viholli-
sen iloita siitä, että julistat epäuskoa tai tappiota. Jumalan uskon 
kautta olet kytketty ilmestyksen henkeen, jossa sinulla on vain 
ratkaisuja, siunauksia ja uutta elämää julistettavana. 
 
Uudestisyntymisessäsi sinuun on syntynyt uusi Jeesukseen su-
lautunut puhdas henki, joka on "luonnostaan" Jumalan lapsi. 
Pyhän Hengen tuli kasvattaa sinut Jumalan pojan / tyttären 
täysi-ikäisyyteen. Uudessa minuudessasi ja elämässäsi olet kyt-
ketty Jeesuksen yliluonnolliseen voimaan ja suunnitelmiin. Py-
hän Hengen tuli kasvattaa sinua valtaviin ulottuvuuksiin Jeesuk-
sen yhteydessä. Paavali ilmaisee pienen väläyksen Jumalan poi-
kien / tyttärien tulevien aikakausien voitelusta:  
 
Room. 8:19-21: Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan 
lasten ilmestymistä.  Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle - ei 
omasta tahdostaan, vaan alistajan - kuitenkin toivon varaan, koska itse 
luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan 
lasten kirkkauden vapauteen.  
 
Tee ilmestyksen hengestä elämääsi hallitseva ikkuna Jumalan 
valtakuntaan. Tallenna, tutki ja mietiskele saamiasi Hengen il-
moituksia niin sisäinen ihmisesi aktivoituu yhä lisää näillä alu-
eilla. Kirjoita saamasi näyt ja ilmestykset muistiin, koska: 
 

• Jumala antaa Habakukin kirjassa ohjeen: ”Kirjoita näky 
selvästi tauluihin, että sen voi juostessa lukea.” Tulee 
aika, jolloin näky alkaa toteutua niin nopeasti, että sinä 
juokset etkä mieti enää. Olet ilmestyksen hengen vir-
rassa, jossa Pyhän Hengen sisäinen todistus johtaa sinua 
salamannopeaan toimintaan. 

 
• Ihmisen sielulla on ominaisuus unohtaa aikaa myöten 

jopa tärkeitä yksityiskohtia. Älä luota, että tulet muista-
maan oppimiasi tai kuulemiasi asioita. Monet näyt 



182 
 

                       

kattavat kymmeniä vuosia, joten tulet varmasti mieles-
säsi unohtamaan jotain saamasi näyn tarkasta sisällöstä. 

 
• Kun sinä kirjoitat muistiin saamasi näyt, sinä osoitat Ju-

malalle, että sinä otat ne vakavasti. Silloin Hän tulee an-
tamaan sinulle lisää näkyjä. 

 
• Kun sinä kirjoitat näkyä paperille, sinulla on mahdolli-

suus tutkia Pyhän Hengen sisäisen todistuksen kautta 
saamasi sisältö yhä tarkemmin. Silloin sinä saat siihen 
myös selityksen. 

 
• Sinun on helppo jakaa näkyä uskottavalla tavalla, kun 

luet sen jokaisessa tilanteessa saman sisältöisenä. Sil-
loin se tallentuu kuulijoiden sieluun yhdenmukaisena ja 
selkeänä. 

 
1. Kor. 2:9-10: … vaan, niinkuin kirjoitettu on: "mitä silmä ei ole nähnyt 
eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala 
on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat". Mutta meille Jumala on sen 
ilmoittanut (Ilmestyksen) Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaikki, Juma-
lan syvyydetkin. 
 
Pyhä Hengen tuli tekee sinusta Jumalan uskotun työtoverin. 
Pyhä Henki jakaa sinulle yhä lisää Jumalan valtakunnan ikuisia, 
ajankohtaisia ja tulevia salaisuuksia. Jeesus tietää heikkoutesi, 
mutta Hän kasvattaa sinua ja kutsuu sinua oman uskonsa voi-
massa omia kykyjäsi vaativampiin tehtäviin. Hän tarvitsee ja 
käyttää sinua siinä asemassa missä juuri nyt olet. 
 
Pyhän Hengen tulessa kaikki alemmuus ja nöyristely poistuu. 
Jeesus kohtelee sinua tasavertaisena, vaikka olet mittakaavassa 
valtavan paljon alempana. Hän näkee sinussa uuden luomis-
työn ja oman suunnitelmansa. Hänen lunastustyönsä ylittää si-
nun heikkoutesi ja virheesi. Hän haluaa vain, että katsot Häneen 
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ja vastaanotat Hänestä voiman, varustuksen, ilmestyksen ja 
suunnitelman. 
 
Pyhän Hengen tuli vapauttaa sinut luottamaan Ilmestyksen 
Hengen voimaan enemmän kuin sielusi järkeilyyn tai näkyvän 
maailman esteisiin. Ilmestyksen hengen kautta vastaanotta-
masi suunnitelmat tulevat olemaan sinulle Jumalan laki. Tulessa 
vahvistettu henkesi ja puhdistettu sisäinen ihmisesi ei voi olla 
toteuttamatta tätä lakia. Sinua johtaa Jeesuksen kuuliaisuus. 
Sinä siirryt tämän kuuliaisuuden johtamaan yliluonnolliseen 
elämään ja voimatekoihin. 
 
Joh. 5:19-21: Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä 
sanon teille: Poika ei voi koskaan itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoas-
taan sen, minkä hän näkee Isän tekevän; sillä mitä Isä on tekemässä, sitä 
myös Poika samoin tekee. Sillä Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle 
kaikki, mitä hän itse tekee; ja hän on näyttävä hänelle suurempia tekoja 
kuin nämä, niin että te ihmettelette. Sillä niinkuin Isä herättää kuolleita ja 
tekee eläviksi, niin myös Poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo. 
 
Jeesus on nyt Taivaassa Isän valtaistuimella ja Hän hallitsee to-
teuttaakseen koko pelastussuunnitelmansa Isän kanssa. Sinä 
olet Hänen työtoverinsa maailmassa. Jeesus toimii sinun kans-

sasi tuodakseen ilmi valtaher-
ruutensa omaan elämääsi ja 
monille muille siunaukseksi. 
 
Ilmestyksen Henki kytkee sisäi-
sen ihmisesi jatkuvasti Jeesuk-
sen suunnitelmaan. Sinä voit 
olla joka hetki täynnä Ilmestyk-
sen Hengen yliluonnollista nä-
kyä, suunnitelmia ja vaikutusta. 

Samalla sinä voit toimia sielusi kapasiteetilla luonnollisessa 

Hengen johtamassa elä-
mässä olet jatkuvasti kyt-
ketty ilmestyksen henkeen. 
Kun harjoitat aktiivisesti 
henkesi auktoriteettia, Jee-
sus tulee siirtämään sinua 
yhä syvempiin ilmestyksen 
hengen alueisiin ja vaikutuk-
siin. 
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ympäristössä. Sinä olet Jeesuksen vastaanottamisen kautta pe-
lastunut tilaan, jossa sinä voit astua "sisään ja ulos". 
 
Voit elää Ilmestyksen Hengen vaikutuksessa samanaikaisesti 
kuin toimit luonnollisessa ulottuvuudessa tuoden ilmi Jumalan 
valtakuntaa. Ilmestyksen Hengessä sinä voit astua "ekstasis" ti-
laan, jossa olet poissa luonnollisesta ulottuvuudesta ja olet Jee-
suksen kanssa Hänen hengellisessä todellisuudessaan, jossa 
Hän lataa sinuun uutta ilmestystä ja voimaa valtaherruudes-
taan ja suunnitelmistaan. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
 
20. Pyhän Hengen tulessa syntyy Jumalan po-
jan minuus  
 
Pelastuksen tarkoitus on johtaa ihmiset Jumalan Isän kirkkau-
den yhteyteen. Hengen uudestisyntyminen tarkoittaa sielun 
pelastumista Taivaaseen luonnollisen kuoleman jälkeen. Tämä 
on valtavaa Isän rakkauden huolenpitoa sekavassa tilassa olevia 
ihmisiä kohtaan. Mutta Jeesuksen opetusten mukaan Jumalan 
perimmäinen tarkoitus on tuoda Hänen valtaherruutensa ja 
kirkkautensa myös maan päälle. Tämän vuoksi Jeesus johti ope-
tuslapsensa Pyhän Hengen tulessa upottamiseen. Hän haluaa 
johtaa myös sinut samaan apostoliseen voiteluun ja tehtävään, 
jonka Hän ilmaisi ja toteutti ensimmäisissä opetuslapsissaan. 
 
Jumala Isä luo jokaisen ihmisen Taivaassa kirkkautensa vastaan-
ottajaksi. Jeesuksen kautta Hän valmisti maailmassa syntyville 
ihmisille pääsyn takaisin Hänen yhteyteensä. Isän suunnitelma 
on tehdä jokaisesta maailmaan lähettämästään ihmisestä Hä-
nen poikansa / tyttärensä, joka elää Isän kirkkauden yhtey-
dessä. Jokaisen pelastetun suunnitelma on tulla Pyhän Hengen 
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tulessa upottamisen kautta uudeksi luomukseksi Jumalan täysi-
valtaisena poikana / tyttärenä. 
 
Joh. 14:23: Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku - kuka tahansa - rakas-
taa minua jatkuvasti, niin hän pitää jatkuvasti minun suunnitelmani / sa-
nani (logos), ja minun Isäni rakastaa häntä jatkuvasti, ja me tulemme 
häntä kohti jatkuvasti saavuttaaksemme hänet (erkomai pros) ja teemme 
häneen pysyvän asunnon. 
 
Jeesus ilmaisee tässä aivan käsittämättömän suuren todellisuu-
den. Maailmankaikkeuden Luoja ja Isä ja Hänen Ainosyntyinen 
Poikansa tavoittelevat sinua saavuttaakseen sinut kokonaan. 
Heidän tarkoituksenaan on tehdä sinuun pysyvä asunto ja 
tehdä sinusta Jumalan poika Pyhän Hengen voitelussa. Tämä 
suunnitelma on nyt voimassa sinuakin kohtaan. Olet taivaalli-
sessa kutsussa ja valmistuspöydällä. Jeesus ja Isä tulevat saa-
vuttamaan sinut ennemmin tai myöhemmin.  
 
Pyhän Hengen tuli valmistaa sinussakin asunnon Jeesukselle ja 
Isälle. Tämä tapahtuu Jumalan voimalla Hänen piirustusten mu-
kaan yhteistyössä kanssasi. Kaikkivaltias Isä antautuu sinun yh-
teyteesi yliluonnollisella nöyryydellä Jeesuksen kautta. Hän 
suostuu toimimaan yhteistyössä, vaikka olisit kuinka lapsellinen 
ja typerä. Isä näkee sinut osana itseään ja omien suunnitel-
miensa toteuttamista. Pyhän Hengen tuli tekee Isän suunnitel-
mista sinun suunnitelmiasi ja muuttaa matalat ja sekavat suun-
nitelmasi Jeesuksen kirkkauden suunnitelmiksi ja toteuttaa ne. 
 
Kol. 1:28-29: Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opet-
taen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ih-
misen täydellisenä Kristuksessa. Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistel-
len hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa. 
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Jeesuksen muotoon muuttuminen on korkea tavoite. Sitä var-
ten Jeesuksen lunastus on täydellinen. Sen toteutumiseksi Py-

hän Hengen tuli on vuodatettu 
seurakuntaan. Katso aposto-
lien varustamista ja Jeesuksen 
opetuksia! Kaikki on tarkoitettu 
toteutumaan niin kuin Jeesus 
sanoi. Jumalalla Isällä ei ole mi-
tään ”pienoisevankeliumia” ih-
misille. Hän on tuonut Jeesuk-
sessa ilmi täydellisen suunnitel-
mansa ja tulee sen toteutta-

maan niiden elämässä, jotka an-
tautuvat Jeesukselle ja Pyhän Hengen tulessa upotettavaksi. 
 
Ota Jeesus Voideltuna todelliseksi esikuvaksesi. Tutki Häntä, 
katso Häntä Pyhän Hengen ilmestystiedon valossa. Näe Hä-
nessä lopullinen / täydellinen ihminen, jonka Isä tuo ilmi Jee-
suksen pelastuksen ja taivaallisen valtaistuimen kautta. Näe it-
sesi Jeesuksessa ja omista sen mukainen uusi minuus. 
 
Katso Jeesuksen Voidellun rakkautta, kärsivällisyyttä, viisautta, 
auktoriteettia, lujuutta, rauhaa, herkkyyttä, uskoa, ilmestyksen 
voimaa, taivaallisten kohtaamista, Pyhän Hengen jatkuvaa oh-
jausta ja Isän tahdon toteuttamista. Kaikki tämä on tarkoitettu 
tulemaan sinun ominaisuudeksesi Pyhän Hengen tulessa upot-
tamisen kautta. 
 
1. Kor. 15:45-49: Niin on myös kirjoitettu: "Ensimmäisestä ihmisestä, Aa-
damista, tuli elävä sielu"; viimeisestä Aadamista tuli elämää antava henki.  
Mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan se, mikä on sielul-
lista, on ensimmäinen; sitten on se, mikä on hengellistä. Ensimmäinen ih-
minen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta. Minkä kaltai-
nen maallinen oli, senkaltaisia ovat myös maalliset; ja minkä kaltainen tai-
vaallinen on, senkaltaisia ovat myös taivaalliset. Ja niinkuin meissä on ollut 
maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva. 

Matalassa voitelussa elävät 
uskovat sanovat, että syn-
nin voittaminen on mahdo-
tonta. He sanovat, ettei ih-
minen ole tarkoitettu muut-
tumaan Jeesuksen Voidel-
lun kaltaiseksi. Mutta kun 
Pyhän Hengen tuli lankeaa 
heidän ylleen ja sisimpään, 
he alkavat ajatella toisin…. 
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Pyhän Hengen tulessa upottamisessa tapahtuu uusi luomistyö, 

jossa henkesi ja sielusi sulautu-
vat uudella tavalla yhteen. Syn-
nin aiheuttama häiriö väistyy ja 
sisimpääsi tulee Jumalan valta-
herruus. Sielusi oppii suuntau-
tumaan henkeen ja noudatta-
maan hengestä tulevaa Juma-
lan rakkautta, ilmestystietoa ja 
uskoa. 
 
Pyhän Hengen tulessa upotta-

misessa toteutuu Paavalin ilmaisu 
"pankaa pois vanha ihmisenne ja pukeutukaa uuteen". Sielussa 
ja elämässä tapahtuu syväpuhdistus, uusi luomistyö ja Jeesuk-
sen todellisuuteen sulautuminen. Jumalan valtakunta hallitsee 
sinun sisäisessä ihmisessä niin, että Pyhä Henki voi jatkuvasti 
tulla opetuslasten ylle ja johtaa tekemään voimatekoja. 
 
Pyhän Hengen tulessa upottamisessa tapahtuu sinun todellisin 
ja syvällisin antautuminen ja Jeesuksen auktoriteettiin sulautu-
minen. Siinä toteutuu Jeesuksen sana "Kenet Poika tekee va-
paaksi, hän on todellisesti vapaa". Jumalan pojan minuus Jee-
suksessa tekee sinut yliluonnollisesti vapaaksi elämään itse ja 
tuomaan ilmi Jeesuksen valtaherruutta tässä maailmassa. 
 
Sinä liityt Isään ja Jeesukseen Pyhän Hengen tulessa ja vastaan-
otat jatkuvaa uutta ja katoamatonta elämää Isän kirkkauden 
yhteydestä. Pyhä Henki, Jeesus ja Isä liittyvät sinuun. Sinä näet, 
koet ja sulaudut ajatuksissasi, tunteissasi, suunnitelmissasi, 
unelmissasi, muistikuvissasi ja tahtoelämässäsi Jeesukseen. 
Sinä näet itsesi Isän rakastettuna poikana / tyttärenä ja Jeesuk-
sen työtoverina Jumalan yliluonnollisen valtaherruuden ilmi 

Pyhän Hengen tulessa upot-
tamisen kautta sinussa on 
oleva myös taivaallisen 
kuva. Jeesus Kirkkauden 
Herrana ilmestyy kanssasi 
pelastaen syntisiä, paran-
taen sairaita, vapauttaen 
vangittuja, eheyttäen sydä-
meltään särjettyjä ja vuo-
dattaen Pyhää Henkeä ja 
tulta. 
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tuomiseksi tähän maailmaan. Olet yliluonnollisella tavalla vah-
vistettu hengessäsi, sielussasi, ruumiissasi, elämässäsi ja mi-
nuudessasi Jumalan poikana / tyttärenä. 
 
Joh. 17:3: Mutta tämä on katoamaton ja jatkuvasti uudistuva elämä, että 
he tuntevat, kokevat, tiedostavat ja sulautuvat intiimillä tavalla sinuun, 
joka yksin olet todellinen Jumala, ja häneen, jonka sinä olet lähettänyt, 
Jeesukseen Kristukseen. 
 
Pyhän Hengen tulessa upottamisessa sisäinen ihmisesi virittyy 
kaiken kattavaan ja täydelliseen "epignosko" Jumalan tuntemi-

seen ja läsnäoloon. Sisäinen il-
mestystietosi kasvaa ja sinun 
sisäinen elämäsi Jeesuksen 
kanssa valtaa kapasiteettiasi 
enemmän kuin pidit mahdolli-
sena. Ilmestyksesi tulee niin 
ylenpalttiseksi, että sinä voit 
virrata siinä päiväkausia esteet-

tömästi. Jeesuksen voimateot tulevat olemaan luonnollisia joka 
päivä. Et ole enää kiinnostunut uskonnollisista teorioista, vaan 
Jeesuksen ilmestymisestä voimatekojen kautta. 
 
Jumalan poikana / tyttärenä Isä näkee sinut Jeesuksen sovitus-
työn ja Pyhän Hengen täydellisesti uudistavan voiman kautta. 
Isä näkee sinut osana omaa perhettään ja jumalallista olemus-
taan. Pyhä Henki on korottanut sinut synnin orjan ja orvon ti-
lasta taivaallisen valtaistuimen auktoriteettiin. Matalassa voite-
lussa sinulla on näkyjä ja unelmia tästä ulottuvuudesta. Mutta 
Pyhän Hengen tulessa upottaminen johtaa sinut toteuttamaan 
kaikkea sitä, mitä hengessäsi unelmoit. 
 
Joh. 14:8-11: 8. Filippus sanoi hänelle: "Herra, näytä meille Isä, niin me tyy-
dymme". Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän 
kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on näh-
nyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: 'Näytä meille Isä'? Etkö usko, että minä 

Kaikki, mitä olet nähnyt Jee-
suksen ja apostolien palvelu-
työssä alkaa toteutua sinun 
elämässäsi, kun Pyhän Hen-
gen tuli upottaa ja sulauttaa 
sinut Jeesuksen todellisuu-
teen. 
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olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, 
minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat 
hänen. Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta 
jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden. 
 
Sinulla on Jeesuksen kautta sama asema Isän yhteydessä kuin 
Jeesuksella oli Voideltuna. Jumala Isä ilmoittaa sinut Pyhän 
Hengen voimatekojen kautta Hänen rakkaana poikanaan / tyt-
tärenään. Sinusta ilmenee Jumala Isän sydän ja Jeesuksen Voi-
dellun olemus. Pyhän Hengen tuli ja voima virtaavat sinun kaut-
tasi. Janoinen maailma saa kohdata ja tulla tuntemaan Jeesusta 
ja Isää myös sinun kauttasi! 
 
Joh. 17:20-24: Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös 
niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki 
olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin 
meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. 
Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että 
he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä - minä heissä, ja sinä minussa - 
että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä 
olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakas-
tanut. Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet 
minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkau-
teni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen 
maailman perustamista.  
 
Pyhä Henki opettaa ja johtaa sinut elämään henkesi johdatuk-
sessa sielun johdatuksen sijasta. Henkesi kasvaa hallitsemaan 
sielusi voimien ylitse. Jeesus ja sinä hallitsette elämässäsi hen-
kesi kautta, koska Pyhä Henki on hengessäsi ja Pyhä Henki ottaa 
Jeesuksen omasta ja Isän omasta ja julistaa sinulle. Sinä olet Ju-
malan poika, jota henkesi kuljettaa Pyhän Hengen voitelussa ja 
Isän rakkauden mielisuosiossa. 
 
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 … 
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Pyhä Henki kasvattaa ja vahvistaa sinun henkesi. Sinusta tulee 
henkitietoinen ja sielusi tulee palvelemaan henkesi johtajuutta 
ja päämääriä Jumalan viisaudessa ja kaikessa sielusi kyvyssä. 
Sielusi antautuu henkesi johtajuuteen, koska hengestäsi tulee 
sielusi ja ruumiisi virvoitukseksi Isän rakkaus, Pyhän Hengen il-
mestystieto, Jumalan usko, Jumalan vanhurskaus, rauha ja ilo. 
 
Sisäinen parantumisprosessi johtaa sinut hengen johtajuuteen. 
Hengessäsi olevan Jeesuksen auktoriteetin, uskon ja ilmestyk-
sen kautta sinulla on oikeus ja voima tuomita ja irtisanoa elä-
mästäsi kaikki pimeys. Pyhä Henki toimii äärettömän nopeasti 
heti kun sisäinen ihmisesi yhtyy Jumalan lakiin ja tuomitsee / 
hylkää vääryyden. Tässä prosessissa sinä tulet tuntemaan Jee-
suksen täydellisen pelastustyön, Pyhän Hengen voiman ja Ju-
malan Isän äärettömän rakkauden. 
 
Jes. 9:6: Hänen hallintovaltansa ja rauhansa lisääntymisellä ei ole oleva 
loppua Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnassaan Taivaassa; se 
perustetaan ja vahvistetaan oikeuden toteuttamisella ja vanhurskaudella 
nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä. 
 
Tässä ilmaistaan Jumalan valtakunnan periaate. Jeesuksen val-
taherrauden periaate sinussa on oikeudenkäynti, jossa pimeys 
tuomitaan ja Jeesuksen kautta ilmestyvä vanhurskaus / oikea-
mielisyys / oikea minuus julistetaan ilmestyväksi sinussa. Pyhä 
Henki toteuttaa tätä kaikkea sinussa yötä päivää.  
 
Jeesus Ihmisen Poikana, ja Voideltuna oli Isän toteuttama uusi 
luomistyö. Pyhä Henki hedelmöitti ja kasvatti Jeesuksen jatku-
vasti Isään kiinnittyneenä. Jeesuksella ei ollut orvon minuutta. 
Hänellä ei ollut syntisen ihmisen egoa, vaan Hänellä oli Isän rak-
kaan Pojan minuus. Pyhä Henki liitti Hänet jatkuvasti Jumalaan 
Isään. Jeesus näki minuutensa ja elämänsä Isään liitettynä.  
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Sinäkin olet syntynyt uudesti Jumalasta – Isään kiinnitettynä. 
Henkesi voiman kautta sinäkään et ole enää orpo, vaan sinun 
minuutesi on olla Isän rakastettu poika / tytär, jolla on Pyhän 
Hengen yliluonnollinen varustus. 
 
Jeesuksella ei ollut tarvetta ”toteuttaa itseään” irrallaan Isästä. 
Hän oli sulautunut Isään ja teki vain sen, minkä Isä näytti.  Jee-
sus suuntautui Isään ja Isä oli Hänen kanssaan. Jeesus näki elä-
mänsä tarkoituksen vain Isän yhteydessä. Hän teki vain sitä, 
mitä Isä Hänelle näytti. Se riitti Hänen elämänsä sisällöksi. Sen 
takia Hän saikin 3,5 vuodessa enemmän aikaan kuin kukaan ih-
minen tai edes kokonainen kansakunta on saanut koskaan ai-
kaan. 
 
Sinullakaan ei ole uutena luomuksena enää tarvetta etsiä mi-
nuuttasi, itseäsi tai toteuttaa itseäsi. Pyhän Hengen tuli puhdis-
taa, sulauttaa ja kasvattaa sinut elämään Jeesuksen todellisuu-
den kautta. Jumalan rakkaus, voima ja ilmestystieto avaavat si-
nulle maailman, joka huumaa, hurmaa ja täyttää elämäsi pyrki-
mykset. Sinä et halua tehdä enää mitään omassa tahdossa, 
koska se on ala-arvoista. Sinä haluat tehdä Jeesuksen tahdon, 
koska se tarkoittaa yliluonnollista elämää ja siunauksia. 
 
Ef. 1:13-14: Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sa-
nan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Py-
hän Hengen sinetti, sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen 
omaisuutensa lunastamiseksi – hänen kirkkautensa kiitokseksi.  
 
Pyhä Henki sinussa on Jumalan antama vakuus siitä, että kirk-
kaus tulee täyttämään elämäsi. Jumala itse on työskentelevä tä-
män tapahtumiseksi. Pyhän Hengen sinetissä on myös tulen 
voima, joka polttaa pois kaikki muut sinetit, sitoumukset, liitot, 
orjuudet elämästäsi. Pyhän Hengen tulessa on Jumalan Isän 
kirkkauden ja rakkauden tulen kaikkivaltias voima, joka todella-
kin liittää sinut Hänen kirkkautensa yhteyteen. 
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Hylkää kaikki valheellinen ajattelu siitä, että Jeesuksen pelas-
tustyö koskettaa vain osittain sinun elämääsi. Seurakunta on 
elänyt vuosisatoja uskonnollisessa petoksessa, jossa Jeesuksen 
suuren ilosanoman koko voimaa ja sisältöä ei ole julistettu eikä 
omistettu. Jeesus tulee nyt muuttamaan tämän tilanteen.  
 
1. Kor. 15:51-53: Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuole-
maan nuku, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, vii-
meisen pasunan soidessa; sillä pasuuna soi, ja kuolleet nousevat katoa-
mattomina, ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman 
katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemat-
tomuuteen.  
 
Täyttymyksen ajan herätys tulee toteuttamaan Jeesuksen val-
taherruuden täydellisessä muodossa myös vielä maailmassa 
elävien pelastettujen elämässä. Tapahtuu äärimmäisen voima-
kas uusi luomistyö. Tämä kautta syntyy seurakunta, joka toteut-
taa lopullisen sadon korjuun maailmassa ja kykenee ottamaan 
vastaan Jeesuksen kutsun taivaallisiin. Sinäkin olet kutsuttu tä-
hän joukkoon. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 

 
21. Miten voit tulla upotetuksi Pyhän Hengen 
tulessa? 
 
Jeesuksen tavoite sinua kohtaan on korkea ja ihmeellinen. Pi-
meyden voimien tuhovoima elämässäsi on ollut suurempi kuin   
olet olettanut. Mutta nyt sinulla on kaikkia oletuksiasi suurempi 
Jumalan Isän rakkaus, Pyhän Hengen ilmestystieto ja Jumalan 
usko, jonka voimassa Jeesus tulee nostamaan sinut apostoli-
seen voiteluun.  
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Sinä tarvitset paljon kärsivällisyyttä ja asenteittesi tarkenta-
mista Pyhän Hengen tulessa upottamiseen pääsemiseksi. Kun 
tuli koskettaa sinua, tapahtuu vielä paljon lisää yliluonnollista 
muutosta sinussa. Kaikki, mitä Jeesus ja apostolit ovat opetta-
neet Pyhän Hengen tulessa upottamisesta, on täydellisesti 
totta ja tarkoitettu myös sinua varten. Hylkää turhautuminen ja 

masennus. Nouse yhä suurem-
massa uskon päättäväisyy-
dessä ja Pyhän Hengen tulessa 
tavoittelemaan täyttä voittoa 
Jeesuksen nimessä. 
 
Pyhän Hengen tulessa upotta-
minen alkaa uudestisyntymi-
sestä. Silloin on henkesi sulau-
tettu Jeesukseen ja olet pelas-

tettu. Sinun on tärkeä tietää, että tuli on jo tullut sinuun pie-
nessä muodossa uudestisyntymisessäsi. Tästä alkaa Pyhän Hen-
gen ja tulen läpimurto kohti yhä suurempaa kirkkautta koko 
elämäsi alueilla. 
 
Läpimurtosi Pyhän Hengen ja tulen vastaanottamiseksi alkaa 
henkesi heräämisestä, jota sielusi ei usein paljonkaan tiedosta. 
Uudestisyntymisesi osoittaa, että sinulle kuuluu koko Pyhän 
Hengen ja tulen lupaus ja vaikutusten vastaanottaminen. Uu-
destisyntymisesi jälkeen sinä saat elää joka hetki läpimurtovoi-
massa. Pyhä Henki antaa jatkuvasti henkeesi uutta voimaa ja il-
mestystä voittaa sielusi ja lihasi vastustus. Sinä tavoittelet Py-
hän Hengen tulessa upottamista voittajan asemasta käsin hen-
gessäsi ja Jumalan uskossa. 
 
Jokainen elämässäsi eteen tuleva ongelma, haaste, tehtävä on 
uutta läpimurtoasi varten. Sinun ei tule stressaantua vaan us-
koa. Pyhä Henki on valmistanut sinulle voiton.  Kohtaa siis 

Hengen johtamassa elä-
mässä olet jatkuvasti kyt-
ketty ilmestyksen henkeen. 
Kun harjoitat aktiivisesti 
henkesi auktoriteettia, Jee-
sus tulee siirtämään sinua 
yhä syvempiin ilmestyksen 
hengen alueisiin ja vaikutuk-
siin. 
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voittajana kaikki elämäsi tilanteet ja ota vastaan kaikki Pyhän 
Hengen apu, ilmestystieto, siemenet ja suunnitelmat. 
 
Pyhän Hengen tuleen antautumisen prosessi tarkoittaa koko 
uskon elämäsi rakentamista. Pyhä Henki itse opettaa sinua et-
simään oikealla tavalla, puhdistautumaan ja antautumaan sy-
vempään kosketukseen. Tämä prosessi ei ole lineaarinen vaan 
se etenee toistuvin ja syvenevin kierroksin. Sinä käyt määrätyn 
antautumisen ja vastaanottamisen prosessin. Sen jälkeen us-
kosi on kasvanut ja Pyhä Henki johtaa sinua syvempään kohtaa-
miseen Jeesuksen kanssa alueilla, jotka olet aikaisemmin koh-
dannut. Ole kestävä, pitkäjänteinen ja tavoitteellinen tässä pro-
sessissa. 
 
Luuk. 11:9-10: 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. 
 
Luuk. 16:16: Laki ja profeetat olivat Johannekseen asti; siitä lähtien juliste-
taan Jumalan valtakuntaa, ja jokainen tunkeutuu sinne ponnistellen ja vai-
vaa nähden.  
 
Näissä jakeissa on ilmaistu Pyhän Hengen tulessa upottamisen 
avaimet ja periaatteet. Pyhän Hengen tuli kutsuu sinua ja odot-
taa ylläsi. Hän haluaa vallata sinut, mutta sinun tarvitsee voittaa 
sielusi ja lihasi vastustus. Kun sinä aloitat tämän prosessin, sinä 
tulet huomaamaan, että liha totisesti vastustaa henkeä. Mutta 
sinun hengessäsi on suurempi voima ja sinä nouset uuden luo-
muksen janossa ja etsimisessä tavoittelemaan Pyhän Hengen 
tulessa upottamista.  
 
Sydämesi valmistaminen Pyhän Hengen tulessa upottamiseksi 
alkaa ilmestyksen vastaanottamisesta. Avaa sielusi ymmärrys 
käsittämään uusia asioita, joita et ole ennen kokenut. Tulet koh-
taamaan hengen maailmaa, jota järkesi ei ymmärrä ja jota et 
voi kontrolloida. Ainoa sisäänpääsysi hengen maailmaan on 
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antautua, janota ja etsiä sisäisestä ihmisestäsi käsin – vapaaeh-
toisesti. Sinä voit laajentaa ilmestystäsi Pyhästä Hengestä esi-
merkiksi seuraavalla tavalla: 

 
• Tutki kirjoituksia, kuuntele opetuksia ja vakuutu että Py-

hän Hengen tulessa upottaminen on uuden liiton ydin-
sanoma. 
 

• Tutki miten muut vastaanottavat Pyhän Hengen koske-
tusta ja omista itsellesi sama suunnitelma. 

 
• Osallistu aktiivisesti uskon yhteyksiin, joissa Pyhä Henki 

saa vapaasti toimia. 
 

• Irtisanoudu yhteyksistä, joissa kritisoidaan tai vastuste-
taan Pyhää Henkeä. 

 
• Antaudu rukouspalveluun, jossa voit saada uusia Pyhän 

Hengen kosketuksia ja uutta ilmestystä Jeesuksesta. 
 

• Ano, etsi ja kolkuta Pyhän Hengen kohtaamista sydä-
messäsi ja hengellisessä harjoituksessasi. 

 
Toinen syvempi askel Pyhän Hengen tulessa upottamiseen on 
sydämen puhdistaminen kaikesta Pyhää Henkeä vastustavasta 
traumaattisuudesta, demonisaatiosta, sukukirouksista, oppira-
kennelmista ja vääristä yhteyksistä: 

 
• Antaudu sisäisen parantumisen prosessiin, jossa irtisa-

noudut sielussasi vaikuttavista demonisista painostuk-
sista, sukukirouksista ja traumoista: katkeruus, viha, hyl-
kääminen, pelko, kontrolli, noituus, sielulliseen mielen-
hallintaan tähtäävät meditaatiot, väkivalta, haureus, 
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kuoleman kosketukset – kaikki minkä Pyhä Henki paljas-
taa. 
 

• Omaksu täydellisessä anteeksiantamuksessa eläminen 
– harjoita Hengen hedelmää sielussasi – eheytä ihmis-
suhteesi ja kohtaa itsesi avoimuudessa ja rehellisyy-
dessä. 

 
• Siirry oppikeskeisestä ajattelusta suhdekeskeiseen ajat-

teluun – opettele kuuntelemaan sisäistä henkeäsi jär-
kesi sijasta. 

 
• Tee Pyhästä Hengestä paras ystäväsi – tiedosta, että 

Hän on kaiken aikaa läsnä – tiedosta, että Hän kuulee 
sinua ja puhuu sinulle. 

 
• Julista rakkauttasi Pyhälle Hengelle, herkisty tuntemaan 

Hänen läsnäoloaan – kiitä Pyhää Henkeä siitä, kuinka 
Hän auttaa, neuvoo, suojelee, varustaa ja johdattaa si-
nua. 

 
• Harjoita Pyhän Hengen lisääntyvää kohtaamista rau-

hasta ja luottamuksesta käsin – Hän tulee valtaamaan 
sinua yhä lisää. 

 
Kun sinä asetut janoamaan Pyhän Hengen tulessa upottamista, 
sinä todella astut ”pyhälle maalle”. Jeesus tulee yhä lähem-
mäksi sinua. Hän alkaa ladata sinuun järkesi vastaista Jumalan 
uskoa tavoitteesi saavuttamiseksi. Hän antaa sinulle voimaa rai-
vata elämässäsi tila tälle kallisarvoiselle ja ainutlaatuiselle pro-
sessille. Pyhä Henki vahvistaa sinun janoasi. Sinun sisäinen ih-
misesi alkaa työskennellä Hengen maailmassa ja vastaanottaa 
uusia todistuksia, uutta ilmestystä Jeesuksesta. Jeesus tulee 
tässä prosessissa uudella tavalla todelliseksi sinulle. 
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Pyhän Hengen pilvi alkaa laskeutua elämääsi ja sinulle tulee yhä 
enemmän hetkiä, jolloin henkesi ja sielusi janoavat vain saada 
lisää Jeesuksen kosketusta. Ajoittain sinä saatat siirtyä niin vah-
vaan henkitietoisuuteen, että luonnollinen tietoisuutesi ka-
toaa. Pyhän Hengen pilvessä sinä olet vahva ja horjumaton us-
kossasi, olet täynnä rauhaa ja iloa.  
 
Et enää peräydy vaan tiedät omistavasi uuden läpimurron elä-
mässäsi, sinä kiität, ylistät ja palvot Jeesusta tästä. Uskosi 
kautta olet jo kirkkauden pilvessä ja ylittänyt näkyvän ja luon-
nollisen rajan, elät rakkaussuhdetta Jeesuksen kanssa ja odotat 
rakastettuasi ilmestymään sinulle uudella tavalla. Hän on si-
nulle uskollinen ja tulee elämääsi vastustamattomalla voimalla 
 
Pyhän Hengen tulessa upottamisen eteneminen: 
 

• Sinä tulet vakuuttuneeksi kirjoituksista ja havainnoistasi 
uskon yhteyksissä, että on mahdollista ja äärimmäisen 
siunattua tulla upotetuksi Pyhän Hengen tulessa. 
 

• Sinä valmistat sydämesi sisäisen puhdistumisen ja pa-
rantumisen prosessissa. Sinä valmistaudut kohtaamaan 
Jumalaa Isää Jeesuksen sovitustyön kautta. 

 
• Sinä annat Pyhän Hengen synnyttää sinuun janon saa-

vuttaaksesi voitelun kosketuksen, joka on täysin koke-
muspiirisi ulkopuolella. 

 
• Sinä järjestät käytännön elämässäsi vapaata aikaa riittä-

vän pitkiä jaksoja, jolloin voit täysin keskittyä Pyhän 
Hengen läsnäoloon, anomiseen ja kolkuttamiseen. 
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• Sinä pidät asettamasi tavoitteen horjumatta. Sinä luotat 
Jeesuksen täytettyyn työhön ja Pyhän Hengen apuun 
sekä oman kykyysi etsiä ja antautua. Sinä päätät katsoa 
Jeesukseen ja hyljätä itseesi katsomisen. 

 
• Sinä annat Pyhän Hengen päivittäin ja hetkittäin näyt-

tää, mitkä asiat ovat sielussasi / elämässäsi esteenä ja 
luovutat ne yksi toisensa jälkeen Jeesuksen veren alle. 
Sinä käyt täydellisen anteeksiantamuksen kautta ja no-
jaat hengessäsi olevaan Jumalan uskon voimaan. 

 
• Kun olet edennyt anomisessasi ja etsimisessäsi jonkin 

aikaa, sinä huomaat kuinka hengelliset aistisi alkavat 
herkistyä. Sinä huomaat kuinka Pyhä Henki huomioi si-
nun etsimisesi ja johtaa sinua eteenpäin. 

 
• Jossain prosessisi vaiheessa sinä huomaat kuinka Pyhä 

Henki alkaa lähestyä sinua. Silloin sinä myöskin tunnis-
tat, kuinka lihastasi nousee vastustus. Silloin sinä tuo-
mitset, hylkäät ja irtisanot kaiken tämän vastustuksen ja 
julistat täyttä antautumista Pyhän Hengen tulen koske-
tukseen. 

 
• Pyhä Henki alkaa lähestyä sinua ikään kuin aaltoina ja 

valmistaa sinua kohtaamaan Jeesuksen tulen voiman. 
Pyhän Hengen tuli laskeutuu ja virtaa sinun lävitsesi 
siinä hetkessä, kun olet täysin antautuneessa ja Jeesuk-
seen suuntautuneessa tilassa. 

 
• Kun Pyhän Hengen tuli on virrannut henkesi, sielusi ja 

fyysisen ruumiisi lävitse, sinä tunnet valtavan helpotuk-
sen ja vapautuksen. Tiedostat, että olet kohdannut uu-
della tavalla Pyhän Hengen ja tulen voimaa. 
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• Kun olet kokenut Pyhän Hengen ja tulen ensimmäisen 
läpimurron, sinun janosi vain lisääntyy. Nyt sinun on 
helppo antautua tähän prosessiin ja Pyhän Hengen ja tu-
len uusi kosketus tulee hyvin helposti ja nopeasti. 

 
• Kun pääset tähän Pyhän Hengen ja tulen virtaan, sinä 

voit siirtyä jatkuvaan Pyhän Hengen tulessa latautumi-
sen ja virvoittumisen elämäntapaan helposti. 

 
Tässä prosessissa henkesi ja sielusi erottuvat toisistaan. Samalla 
myös henkesi ja sielusi välillä olevan synnin muuri murtuu ja 
sinä pääset ehyeen Pyhän Hengen voiteluun ja johdatukseen. 
Sinun teologiasi on muuttunut järkeisopillisesta orvon suoritta-
misesta suhdekeskeiseksi Jumalan uskoksi Hänen rakkaana poi-
kanaan ja tyttärenään. Olet siirtynyt orpouden traumasta Ju-
malan pojan minuuteen, jossa rakkaussuhde Jeesuksen kanssa 
hallitsee elämääsi. Pyhän Hengen ja tulen läsnäolo varustaa si-
nut tekemään samoja tekoja kuin Jeesus teki, ja suurempiakin… 
 
Pyhän Hengen voima tulee laskeutumaan yllesi uudestaan ja 
uudestaan. Sisimpäsi kurottuu jatkuvasti ilmestyksen henkeen. 
Kaiken, mitä näet hengessäsi, sinä omistat Jumalan uskossa. Py-
hän Hengen tuli on kuolettanut vanhan ihmisesi ja henkesi on 
noussut hallitsemaan elämässäsi Jeesuksen kanssa uudessa voi-
man ja voitelun ulottuvuudessa. Sielusi esteet ovat murtuneet 
ja sinä siirryt kiihtyvien siunausten vastaanottamiseen. 
 
Ef. 1:11-14: Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen 
edeltä määrätyt hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa 
kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan, että me olisimme hänen kirk-
kautensa kiitokseksi, me, jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kris-
tukseen. Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, 
pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän 
Hengen sinetti, sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omai-
suutensa lunastamiseksi - hänen kirkkautensa kiitokseksi.  
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Pyhän Hengen tulessa upottamisen vaikutukset elämässäsi: 
 

• Olet voittanut sielusi traumat, pelot, ahdistukset, epäi-
lykset, epäuskon vastaväitteet. Sisimpäsi elää sisäisesti 
voittajan minuudessa. Et pelkää mitään pahaa eikä mi-
kään tilanne tai uutinen järkytä sinun rauhaasi. 

 
• Olet tullut sisäisesti tyydytetyksi Jeesuksen läsnäolosta 

omassa elämässäsi. Lihan himo, silmän pyyntö ja elä-
män korska on poistunut sielustasi.  

 
• Jeesus on tyydyttänyt sisimpäsi hyvyydellään. Kaipauk-

sesi on vain olla yhä lähempänä Jeesusta, toteuttaa Hä-
nen suunnitelmaansa elämässäsi ja tehdä yhä enem-
män Hänen tekojaan. 

 
• Olet jatkuvassa Pyhän Hengen sisäisessä ohjauksessa. 

Olet luopunut vääristä arvoista, traumoista ja oman tah-
don toteuttamisesta Jeesuksen ja Pyhän Hengen ulko-
puolella. Pyhä Henki näyttää sinulle päivittäin ja hetkit-
täin mitä sinun kulloinkin tulee tehdä. 

 
• Sinulla on selkeä ja vakiintunut ymmärrys Jumalan val-

takunnan hengellisistä periaatteista. Elät Pyhän Hengen 
voitelussa ja omistat Jeesuksen minuuden ja ajatteluta-
van sekä palvelutehtävän.  

 
• Olet alitajuntaasi asti tietoinen liittymisestäsi Jeesuk-

seen ja Hänen kirkkauteensa. Näet kirkkauden unia ja 
katsot luonnollista elämää Jumalan valtaistuimen näkö-
alassa. Hallitset kuninkaana elämässäsi Kristuksen 
kautta. 
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• Sisimpäsi elää Jumalan valtakunnan totuuksissa, peri-
aatteissa ja tavoitteissa. Jokaisessa tilanteessa sinä 
suuntaudut automaattisesti Pyhän Hengen johdatuk-
seen, Jumalan uskon näkökulmaan ja toimintatapaan.  

 
• Olosuhteet ja ongelman luonne tai suuruus eivät mer-

kitse sinulle mitään. Jumalan valtaistuimen näköala ja 
toimintatapa ratkaisevat ajatuksesi, sanasi ja toimintasi. 

 
• Jumalan usko ilmestyy, säteilee ja hehkuu sinusta Pyhän 

Hengen voimassa. Kuulijasi näkevät ja kokevat sinussa 
Jeesuksen todellisuuden. Sinun kauttasi virtaa Jeesuk-
sen rakkaus, valtaherraus, parantava ja vapauttava 
voima, viisaus, elämä ja uusi luomistyö. 

 
• Sinusta säteilee Jumalan usko ja Jumalan kirkkaus, jota 

mikään pimeys tai muu luotu ei rajoita tai estä. Jumalan 
uskossa sinun kauttasi tulee ilmi Jeesuksen valtaher-
raus, joka murtaa epäuskon ja muun demonisen vastus-
tuksen ihmisten sieluissa. Pyhän Hengen tuli lankeaa ih-
misten siunaukseksi. 

 
• Pyhässä Hengessä ja tulessa upottamisen kautta Jeesus 

johtaa sinut vastaanottamaan kaiken uuden elämän ja 
ylenpalttiset siunaukset, jotka Isä rakkaudessaan on val-
mistanut sinun omistettavaksesi. 

 
Pyhän Hengen tuli synnyttää Jumalan valtakunnan sinun sisim-
pääsi ja tekee sinulle mahdolliseksi elää ja palvella Jumalan val-
takunnassa. Niin paljon kuin Jeesus hallitsee sisintäsi, niin pal-
jon Pyhä Henki voi olla voiteluna ylläsi. Pyhän Hengen tuli puh-
distaa ja luo uudeksi sinun sielusi ja henkesi niin, että olet koko 
ajan herkistynyt vastaanottamaan lisää Pyhää Henkeä ja valmis 
palvelemaan. Tämä on sinunkin palveluvoitelusi lähtökohta: 
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Ap. t. 1:8: … Pyhän Hengen tullessa jatkuvasti teidän päällenne, niin te 
saatte jatkuvasti voimaa (dynamis), ja te tulette olemaan minun todista-
jani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan 
ääriin saakka." 

 
Kun Pyhän Hengen ja tulen läpimurto on tapahtunut, Pyhä 
Henki pääsee sinuun jatkuvasti sisimmässäsi olevan jatkuvan ja-
non kautta. Sisäinen ihmisesi elää Jeesuksen täyden lunastuk-
sen todellisuudessa ja sinä tunnet, tiedät ja uskot Pyhän Hen-
gen ja tulen virtaavan sinuun ja sinun kauttasi jatkuvasti.  
 
Olet koko ajan riippuvainen siitä, että Jeesuksen pelastustyö 
hallitsee henkeäsi ja sieluasi Jumalan uskossa. Jos sielusi pyrkii 
harhautumaan, sinun hengessäsi oleva Pyhän Hengen tuli joh-
taa sinut kääntymään heti takaisin Jeesuksen kirkkauteen. Näin 
Pyhä Henki voi ladata sinua uudella voimalla jatkuvasti. Sisäistä 
ihmistäsi hallitsevat Jumalan valtakunnan totuudet niin, että 
voit siirtää niitä kuulijoillesi. 

 
Ap. t. 2:36-41: Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on 
hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiin-
naulitsitte." Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoi-
vat Pietarille ja muille apostoleille: "Miehet, veljet, mitä meidän pitää te-
kemän?" Niin Pietari sanoi heille: "Kääntykää ja ajatelkaa toisin ja otta-
koon kukin teistä upotuksen Jeesuksen Kristuksen nimeen Jumalasta pois 
erehtymisenne pois siirtämiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä 
teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kau-
kana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu." 

 
Sinä tulet varustamaan voittavaa seurakuntaa tulevan maail-
man ajan voimalla ja ilmestyksellä. Sinä palvelet Jeesuksen 
kanssa seurakuntaa, jonka Jeesus tulee tempaamaan kirkkau-
teensa sitten kun seurakunta on suorittanut tehtävänsä ja tullut 
valmiiksi nousemaan Taivaaseen Jeesuksen yhteyteen. Jeesus 
käyttää sinua työtoverinaan, koska Pyhän Hengen tuli varustaa 
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sinut uskomaan, ajattelemaan, näkemään ja toimimaan niin 
kuin Jeesus tekee.  
 
Pyhän Hengen inspiraatiossa sinä kytkeydyt Jeesuksen tulen 
virtaan. Olet tekemisissä todellisuuden kanssa, joka ylittää kä-
sityskykysi. Hengessäsi ja uudistuneessa mielessäsi on kyky us-
koa ja omistaa tässä hengellisessä todellisuudessa olevat asiat 
itsellesi ja julistaa ne näkyviksi. Sinä näet Hänet tulimuurina ja 
kallioperustuksena ja elät Häneen sulautuneena. Kaikki tulee 
toteutumaan niin kuin Pyhä Henki sinulle ilmoittaa.  
 
 

 
 
 
Kirjasarja ”KIRKKAUDEN ILMESTYMINEN”: 
 

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