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KIRKKAUDEN ILMESTYMINEN – OSA 4 

Vapautuminen ja sisäinen  
parantuminen     
 
Johdanto 
 
Kädessäsi oleva kirja on kirjasarjan ”KIRKKAUDEN 
ILMESTYMINEN” neljäs osa. Tämä kirja ”VAPAU-
TUMINEN JA PARANTUMINEN” käsittelee va-
pauttamiseen ja parantumiseen liittyviä hengelli-
siä periaatteita ja käytännöllistä vapauttamisen 
ja parantamisen palvelutehtävää Pyhän Hengen 
tulessa ja Jumalan valtakunnan totuuksien omis-
tamisessa. Suosittelen tutustumaan kirjasarjan 
aikaisempiin osiin, koska niissä on tarpeellinen 
vapautumiseen ja parantumiseen liittyvä perus-
tus.  
 
Kirjasarja ”KIRKKAUDEN ILMESTYMINEN”: 
 

1. PELASTUS JA ANTEEKSIANTAMUS 
2. JUMALAN USKO 
3. PYHÄN HENGEN TULESSA UPOTTAMINEN 
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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 ti-
lausmaksua, ole vapaa ja ota vastaan kaikki, mitä 
Pyhä Henki haluaa sinulle antaa tämän kirjasarjan 
kautta. Jaa, kopioi ja julista näitä asioita mahdol-
lisimman paljon eteenpäin. Käytä vapaasti tätä 
aineistoa Jumalan valtakunnan palvelutyössäsi. 
Täyttymyksen ajan herätyksen täytyy murtautua 
sydämiin! 
 
Kirjat ovat ladattavissa kahtena pdf-tiedostover-
siona, joista toinen soveltuu tietokoneella luetta-
vaksi ja toinen puhelimella luettavaksi. Pdf-tie-
dostot ovat ladattavissa Tulta! ry:n nettisivulta 
tästä linkistä.  
 
Kirjasarjassa on käytetty enimmäkseen 1938 vuo-
den kirkkoraamattua, jota on tarkennettu oikean 
käsityksen saamiseksi. Käännöksen tarkennuksia 
on otettu muun muassa seuraavista lähteistä: 

http://www.tulta.net/kirjat.htm
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• King James Version 
• American Standard Version 
• Aapeli Saarisalon käännös 
• NOVUM 
• Interlinear Scripture Analyser 
• Bereshit – Alussa / Mirja Rönning 

 
Tilausmaksun maksaminen: 
 
Maksun kohde: VAPAUTUMINEN JA PARANTU-
MINEN 
Maksun saaja: Tulta! ry 
Tiliyhteys: FI67 5732 7440 0222 33 
Viitenumero: 22046 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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VAPAUTUMINEN JA  
SISÄINEN PARANTUMINEN 

 
OSA 1 – HENGELLISET PERUSTUKSET 
 
1. Vapautuminen ja sisäinen parantumi-
nen 
 
Vapautuminen ja sisäinen parantuminen tarkoit-
taa uudestisyntyneen ihmisen koko elämän puh-
distumista, vapautumista ja parantumista sielun-
vihollisen vallasta ja tuhovaikutuksista. Se tapah-
tuu lisääntyvän Jeesukselle antautumisen ja Py-
hällä Hengellä täyttymisen kautta. Pimeys ja kuo-
lema luovuttavat otteensa ihmisestä sitä myöten, 
kun Jeesus, Pyhän Hengen tuli ja Jumalan katoa-
maton elämä valtaavat häntä. 
 
Jumalan valtakunnan suuri ilosanoma tarkoittaa 
kuninkuuden ja hallituksen vaihdosta ihmisessä. 
Jeesus ottaa haltuunsa ihmisen hengen, sielun, 
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ruumiin ja koko elämän. Näin Jumalan valtakunta 
tulee maan päälle. Kaiken takana on Isän rakkaus, 
joka vetää ihmisiä puoleensa kirkkautensa yhtey-
teen. Tämä on ollut Jeesuksen sanoma alusta al-
kaen. 
 
Täyttymyksen ajan seurakunta on kuitenkin eri-
tyisasemassa verrattuna aikaisempiin sukupol-
viin. Jeesuksessa kuolleet pelastetut pääsivät sie-
lussaan ja ruumiissaan olevasta synnin jäännök-
sestä eroon luonnollisen kuoleman kautta. Ylös 
temmattava seurakunta ei kohtaa luonnollista 
kuolemaa vaan ”katoavaisuus pukeutuu katoa-
mattomaan”. Seurakunta siirtyy Pyhän Hengen ja 
tulen vaikutuksesta suoraan Jeesuksen kirkkau-
den yhteyteen. 
 
Emme valmistaudu kohtaamaan vain Jeesusta 
kirkkauden Herrana vaan myös Jumalaa Isää Kirk-
kauden Jumalana. Tämä asettaa ylös temmatta-
valle seurakunnalle tietyn kirkkauden vaatimuk-
sen. Ylös temmattavan seurakunnan tulee olla 
”tulenkestävä” astia. Tämän vuoksi Pyhä Henki 
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toteuttaa täyttymyksen ajan seurakunnassa eri-
tyisen syvällisen vapauttamisen ja sisäisen paran-
tamisen. 
 
Jeesuksen sanoma on aina ollut kirkkauden yh-
teydestä Hänen ja Isän kanssa. Sanoma ja tavoite 
ei ole muuttunut. Mutta aikaisempina vuosisa-
toina seurakunta on voinut pysyä keskeneräisyy-
den tilassa, koska se on vapautunut synnistä ja 
sairaudesta luonnollisen kuoleman kautta. Jee-
suksen ja Isän kohtaamisessa kirkkaudessa kaikki 
tulee paljastumaan. Ei ole enää lihan ruumista, 
johon sielun pimeys voisi kätkeytyä. Jäljellä on 
henkiruumis, jonka tulee kestää Jumalan kirk-
kaus.  
 
Me tulemme Isän rakkauden ja kirkkauden koh-
taamiseen Jeesuksen muotoon muuttumisen 
kautta. Lisääntyvä Jeesuksen kirkkauden omista-
minen johtaa meitä lisääntyvään Isän rakkauden 
tuntemiseen ja kohtaamiseen.  
 
Joh. 14:15-17: Jos te minua rakastatte, niin te pidätte mi-
nun suunnitelmani, opetukseni ja käskyni. Ja minä olen 
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rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan ole-
maan 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 teidän sisimmässänne.  
 
Koska me rakastamme Jeesusta, me haluamme 
muuttua Hänen kaltaisikseen. Silloin me pi-
dämme Hänen suunnitelmansa, opetuksensa ja 
käskynsä. Jeesukselle antautuminen johtaa mei-
dät ensiksi uudestisyntymiseen ja sen jälkeen va-
pautumisen ja sisäisen parantumisen prosessiin 
lisääntyvään Pyhällä Hengellä täyttymisen ja Ju-
malan valtakunnan totuuksien omistamisen 
kautta. 
 
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 lähteneen 
Jumalan tyköä. Minä olen lähtenyt Isästä ja tullut maail-
maan; jälleen minä jätän maailman ja menen Isän tykö."  
 
Jeesus sanoi tässä: ”Isä itse rakastaa teitä, sen 
tähden, että te olette minua rakastaneet…” Jee-
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sus puhuu tässä nyt kokemuksellisesta rakkau-
desta ja syväkiintymyssuhteesta Isän kanssa. Ju-
mala Isä on rakastanut jokaista ihmistä hänen 
luomisestaan alkaen. Synnin tilassa olevaa ih-
mistä ei hyödytä Jumalan rakkaus, ellei hän saa 
kokea sitä. Jumala tietää tämän. Hän kaipaa myös 
saada tuntea ihmisen rakkautta. Pyhän Hengen 
yhteyden ja rakkaussuhteen kautta me koemme 
Jumalan rakkauden ja Jumala kokee meidän rak-
kautemme.  
 
Olemme valmistautumassa täyttymyksen ajan 
herätykseen. Jeesus ilmestyy yhä suuremmassa 
kirkkaudessaan tehdäkseen pelastetut kelvol-
liseksi kohtaamaan Häntä ja Jumalaa Isää Taivaan 
kirkkaudessa. Pyhän Hengen tulen täytyy puhdis-
taa ja uudistaa pelastettujen sydämet ja koko 
elämä, jotta pelastetut kykenevät nousemaan 
kirkkauden pilvessä kohtaamaan Jeesusta Kirk-
kauden Herrana ja Jumalaa Isää Kirkkauden Ju-
malana.  
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Samanaikaisesti kun Pyhän Hengen tuli laskeutuu 
seurakuntaan, demonisaatio tulee yhä ilmeisem-
mäksi pimeydessä elävien ihmisten elämässä. 
Suuri sadonkorjuu odottaa kirkkauteen pukeutu-
vaa seurakuntaa. Syntisten vapauttamiseen tarvi-
taan yhä suurempi voitelu ja seurakunta vastaan-
ottaa sitä.  
 
Vapautumisen ja sisäisen parantumisen proses-
sissa Jeesus käsittelee ihmisen kaikki alueet. Hän 
poistaa pimeyden ja luo uuden elämän. Kirkkau-
teen pukeutuva seurakunta vastaanottaa suuren 
muutoksen ja uuden elämän Pyhän Hengen tu-
lessa: 
 
 
 

• Syntyy uusi ja intensiivinen Pyhän Hengen 
ja tulen yhteys Jeesuksen ja Isän kanssa. 
Pelastetut kytkeytyvät yhä yliluonnolli-
semmalla tavalla Jumalaan, Hänen suun-
nitelmaansa, auktoriteettiinsa, huolenpi-
toonsa, voimaansa, rakkauteensa ja ka-
toamattomaan elämäänsä, 
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• Pimeyden voimat ja vaikutukset tulevat 

poistumaan ihmisten elämästä tavalla, 
jota ei ole pidetty mahdollisena. Syntyy 
seurakunta, jonka puhtaus, rakkaus ja 
vanhurskaus ovat häkellyttävät.  

 
• Jeesus tulee ilmestymään tässä kirkaste-

tussa seurakunnassa ennen näkemättö-
mällä tavalla. Pimeyden voimat, trau-
maattisuus, sielun ja elämän vääristymät, 
sairaudet, heikkoudet ja vammat paran-
tuvat. 

 
• Syntyy Pyhän Hengen tulimyrsky, jossa 

Jeesukseen sulautuneet voidellut palvele-
vat yliluonnollisessa Isän kirkkauden voi-
massa. Pyhän Hengen säteilevä hehku tu-
lee lepäämään suuren joukkojen yllä.  

 
• Ylös temmattava seurakunta toteuttaa 

suuren sadonkorjuun. Aikakausi täytyy ja 
kirkkaudella puettu seurakunta nousee 



14 
 
 
 

 

pilvessä Jeesusta vastaan ja liittyy Hä-
neen. 

 
Vapautuminen ja sisäinen parantuminen on Py-
hän Hengen johtama prosessi, jossa Jeesus pa-
lauttaa koko ihmisen elämän Jumalan yhteyteen. 
Syntyy Jeesukseen sulautunut, uusi, lopullinen ih-
minen, joka elää Jumalan Isän yhteydessä hänen 
poikanaan / tyttärenään. Jeesus toteuttaa tämä 
tapahtuu pelastettujen kanssa yhteistyössä. Siksi 
sinä tarvitset tämän näyn voidaksesi antautua ja 
tavoitella tätä Jeesuksen kanssa. 
 
Luuk. 4:18-21: "Herran Henki on minun päälläni, sillä hän 
on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille ja si-
tomaan sydämeltään särjettyjä; hän on lähettänyt minut 
saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä 
saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan 
Herran otollista vuotta". Ja käärittyään kirjan kokoon hän 
antoi sen palvelijalle ja istuutui; ja kaikkien synagoogassa 
olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt. Niin hän rupesi 
puhumaan heille: "Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt 
toteen teidän korvainne kuullen".  
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Jeesuksen täytyy ensin ”sitoa sydämeltään särje-
tyt”, jotta heissä voisi herätä Pyhän Hengen yh-
teyden kautta Jeesuksen vanhurskaus ja Jumalan 
usko Hänen valtakunnassaan elämiseen. Tämä 
tarkoittaa traumojen ja fyysisten sairauksien pa-
rantumista. Kun sisin eheytyy, ihminen tulee ky-
keneväksi vastaanottamaan kaikkia muita siu-
nauksia, jotka Isä on valmistanut.  
 
Jeesus Voideltuna oli täydellinen esikuva siitä, 
mitä Jumala tarkoittaa sinulle ja minulle. Jeesuk-
sen muodon ilmestyminen sinussa on vanhan mi-
nuuden kuolettava ja uuden minuuden synnyt-

tävä suuri muutos- 
ja kasvuprosessi. 
Tämä on evanke-
liumin salaisuus, 
jonka täytyy tulla 
ilmi sinussakin. 
 
Jokainen tähän 
maailmaan syn-
tynyt ihminen 

Jeesus lähestyy ihmisiä nyt 
kirkkautensa voimalla. Jo-
kainen ihminen tässä maail-
massa on tätä kirkkautta 
vailla ja tarvitsee Hänen 
kosketuksensa. Pyhä Henki 
tulee lähestymään jokaista 
ihmistä herättääkseen hä-
net ja johtaakseen hänet 
uuteen aikakauteen Jeesuk-
sen kirkkaudessa. 
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tarvitsee vapautuksen ja parantumisen Jumalasta 
eroon joutumisen vammasta ja siitä seuranneista 
orjuuksista ja kirouksista. Näyttää siltä, että mi-
nuudeltaan ja elämältään erityisellä tavalla haa-
voittuneet ovat janoisempia ja avoimempia sii-
hen muutokseen, mitä Jeesus haluaa heissä 
tehdä. Jeesus kehotti julistamaan suurta ilosano-
maa ”köyhille”. Liian hyvin menestyneet ja itses-
sään vahvat luulevat onnistuvansa ilman Jee-
susta.  
 
Pyhä Henki on sinussa ja sinun ylläsi muuttaak-
seen sinut Jeesuksen Voidellun kaltaiseksi. Tässä 
prosessissa sinäkin tulet käymään ahtaan portin 
lävitse. Orpouden traumojen ja muun pimeyden 
on puhdistuttava sinusta. Olet matkalla kohti val-
tavaa kirkkautta. Jo uudestisyntymisessäsi Jeesus 
asetti Golgatan ristillä ongelmasi verensä puhdis-
tusvoiman alle ja valmisti sinulle kirkkauden. Nyt 
on aika astua siihen, minkä Hän on valmistanut. 
 
Ota nyt vastaan Jeesus elämäsi kaikille alueille. 
Lausu kanssani seuraava lyhyt rukous: 
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”Rakas Jeesus, tarvitsen sinua. Pelasta minut pi-
meyden vallasta Sinun kirkkautesi valtakuntaan. 
Tule sydämeeni ja anna kaikki minun syntini an-
teeksi. Hylkään kaiken pimeyden ja otan vastaan 
Sinut ja Sinun pelastuksesi siunaukset. Rakas Jee-
sus, uudestisynnytä minut ja johda minut Isän 
rakkauden ja ikuisen elämän yhteyteen. Tuomit-
sen, hylkään ja irtisanon kaiken pimeyden. Täytä 
minut Pyhällä Hengellä ja tulella. Paranna, va-
pauta ja uudista minut uuteen elämään Sinun yh-
teydessäsi! Kiitos Jeesus, että Sinä teet tämän.” 
 
Jos lausuit tämän ensimmäistä kertaa, Jeesus tuli 
nyt sinun henkeesi ja uudestisynnytti henkesi. 
Usko kaikki syntisi nyt anteeksi annetuiksi ja 
omista yhteys Jumalan Isän kanssa Pyhässä Hen-
gessä. Tästä alkaa koko elämäsi puhdistuminen, 
vapautuminen ja kirkkaudella täyttyminen.  
 
Jeesuksen vastaanottamisen kautta sinä olet 
päässyt Jumalan Isän yhteyteen ja osalliseksi Hä-
nestä tulevasta katoamattomasta elämästä. Py-
hän Hengen tuli on polttamassa ja ajamassa si-
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nusta ulos elämääsi orjuuttaneet demonit, sai-
raudet, kiroukset, köyhyydet, noituudet ja muut 
pimeyden vaikutukset. Olet valmistautumassa 
kohtaamaan Kirkkauden Isää Pyhän Hengen tu-
lessa. 
 
Jeesus, Pyhä Henki ja Isä lähestyvät sinua saavut-
taakseen sinut kokonaan. Pyhä Henki toteuttaa 
sinussa uuden luomistyön, jossa Jumalan pojan / 
tyttären minuus nousee esiin. Orpouden trauma 
ja kaikki siihen liittyvä pimeys poistuu sinusta ja 
Jeesuksen Voidellun muoto nousee esiin. Pimey-
den orjuus häviää ja Jeesuksen oikeudenmukai-

nen hallintovalta 
tulee sinuun. 
Tämä toteutuu 
traumoista ja 
demonisaatiosta 
vapautumisen ja 
särkyneen sydä-

men eheytymisen kautta yhteistyössä sinun kans-
sasi. 
 

Pyhän Hengen tulessa upot-
taminen = Isän rakkauteen, 
Pyhän Hengen ilmestystie-
toon, Jumalan uskoon ja Jee-
suksen vanhurskauteen su-
lauttaminen.  



19 
 
 
 

 

Jeesuksen kautta Isä antoi kaikkein suurimman 
lupauksen, mitä pelastettu voi saada. Tämä lu-
paus on Pyhän Hengen tulessa upottaminen. Sen 
kautta Jeesus ja Isä toteuttavat kaiken yliluonnol-
lisen vapauttamisen, parantamisen ja uuden luo-
mistyön, jossa kaikki entinen häviää ja uusi tulee 
tilalle. Kirkkauden tie on valmistettu perille asti. 
 
Jeesus tietää tarkasti, mitä sinä tarvitset voidak-
sesi kohdata Jumalan Isän kirkkauden. Hän tietää 
myös, kuinka sinä voit vastaanottaa sen. Hän tie-
tää, mitä Pyhän Hengen tulen täytyy muuttaa si-
nussa, jotta pääsisit Isästä tulevan katoamatto-
man elämän yhteyteen.  
 
Vapautumisen ja sisäisen parantumisen proses-
sissa Pyhän Hengen tuli paljastaa ja poistaa sisäi-
sen ihmisesi esteet niin, että kykenet ottamaan 
vastaan Jumalan Isän parantavaa voimaa. Pyhä 
Henki luo sinun sisimpäsi uudeksi ja parantaa si-
nun fyysisen ruumiisi. Pyhä Henki vapauttaa sinut 
traumaattisuudestasi ja pimeyden valheista ja 
sinä pääset kestävästi Isän rakkauden tuntemi-
seen, kokemiseen ja siinä palvelemiseen. 
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Luuk. 11:11-13: Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa hä-
neltä pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta käär-
meen, taikka joka hänen pyytäessään munaa antaa hä-
nelle skorpionin? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte 
antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin 
taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä hä-
neltä anovat!"  
 
Mitä sinä tekisit äitinä tai isänä, jos lapsesi tulisi 
sinun luoksesi ja pyytäisi apua: ”Isi / äiti, naapurin 
poika varasti minun leikkiautoni!” Sanoisitko hä-
nelle: ”Rakas poikani, älä välitä siitä. Saat istua 
minun sylissäni illalla. Olet minulle niin rakas!” 
Vai menisitkö sinä selvittämään tilannetta ja puo-
lustaisit omaa lastasi vääryyden tekijöitä vas-
taan? Ottaisitko sinä sen jälkeen poikasi syliisi ja 
sanoisit: ”Rakas poikani, minä suojelen ja puolus-
tan sinua aina, koska sinä olet minun rakas poi-
kani. Saat aina luottaa siihen. Minä huolehdin si-
nusta ja täytän sinun tarpeesi.” 
 
Näinhän Jumala Isä toimii. Hän haluaa vapauttaa 
lapsensa pimeyden vallasta ja parantaa heidän 
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sydämensä sekä koko elämänsä. Jeesuksen muo-
toon muuttuminen on yliluonnollinen Pyhän 
Hengen työ pelastetuissa. Sitä varten Isä on anta-
nut Pyhän Hengen tulessa upottamisen lupauk-
sen ja suunnitelman. Nyt Jeesus kutsuu ja varus-
taa seurakuntaansa Isän suunnitelman täyttymi-
seen. Hän kutsuu jokaista äärimmäisen radikaa-
liin ja herkkään vapauttamisen ja sisäisen paran-
tumisen palvelutyöhön, jotta Jumalan valtaher-
ruus ilmestyy maan päälle. 
 
Vapautuminen ja sisäinen parantuminen tekevät 
Jeesuksen pelastustyön todelliseksi sinunkin elä-
mässäsi. Jeesuksen ja Pyhän Hengen kautta Ju-
mala siirtää sinunkin yltäsi pois kaiken rangais-
tuksen, tuomion, pimeyden vallat ja niiden vaiku-
tukset. Jumala Isä liittää sinut itseensä, mielisuo-
sioonsa ja siunauksiinsa. Suuri ilosanoma ei enää 
ole sinulle teoriaa, vaan se on muuttunut elämäsi 
pelastavaksi ja muuttavaksi Jumalan voimaksi. 
 
Laajassa merkityksessä vapautuminen kattaa siis 
koko pelastetun elämän puhdistumisen, vapau-
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tumisen ja uudis-
tumisen. Vapau-
tumisen pää-
määrä on liittyä 
Jeesuksen kirk-
kauteen, jossa 
todellinen va-
paus ja elämä il-
menee jo tässä 

maailmassa. 
Suuri ilosanoma 
Jeesuksesta tar-
koittaa vapautua 
Hänen kauttaan 
pimeyden val-

lasta ja päästä Ju-
malan valtakuntaan eli Pyhän Hengen voitelussa, 
johdatuksessa ja auktoriteetissa elämiseen jo 
tässä aikakaudessa.  
 
Joh. 8:31-32: Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka us-
koivat häneen: "Jos te pysytte minun sanassani, niin te to-
tisesti olette minun opetuslapsiani; ja te tulette tunte-
maan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi". 
 

Pyhä Henki johtaa sinut tun-
nistamaan oman sielusi pi-
meyden ja traumaattisuu-
den. Hän johtaa sinut tunte-
maan Jeesuksen pelastavan 
voiman ongelmiesi poista-
miseksi. Pyhän Hengen läs-
näolossa sinä kohtaat Isän 
rakkauden ja pystyt hylkää-
mään sisäisen pimeytesi. 
Sinä tulet tuntemaan Jee-
suksen täydellisen anteeksi-
antamuksen, Isän äärettö-
män rakkauden ja Pyhän 
Hengen Puolustajanasi ja 
sinä paranet. 
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Vapautumisesi ja sisäinen parantumisesi perus-
tuu Jumalan valtakunnan totuuksien omistami-
seen sielussa sekä Pyhän Hengen parantavaan ja 
uutta luovaan työhön koko elämässä. Pyhä Henki 
opettaa nämä totuudet sinulle ja saattaa ne voi-
maan elämässäsi. Sitä myöten kuin pimeyden val-
heet poistuvat sinun vapautesi lisääntyy. Vakuuta 
itsesi seuraavista totuuksista: 
 

• Jumala Isä on luonut sinut Taivaan kirk-
kaudessa ja palaamaan takaisin Hänen 
kirkkauteensa. Jumala Isä loi sinut sillä 
hetkellä, kun sinä olit Isän ajatuksissa Tai-
vaassa. Siitä alkaen sinä olet ollut ole-
massa Jumalan silmissä ja siitä alkaen Ju-
mala Isä on rakastanut sinua äärimmäi-
sellä rakkauden myötätunnolla.  

 
• Jumala Isä lähetti sinut maailmaan biolo-

giseen ruumiiseen syntymisen kautta. 
Hän lähetti sinut maailmaan, joka on vielä 
pimeyden vallassa ihmisen lankeemuksen 
takia. Mutta Hän asetti sinuun varustuk-
sen, jolla sinä tulet selviytymään tässä 
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maailmassa ja saavuttamaan Isän kirkkau-
den yhteyden Jeesuksen vastaanottami-
sen kautta.  

 
• Jumala Isä on Jeesuksen uhraamisen 

kautta maksanut täyden lunastusmaksun 
sinusta. Jeesuksen kautta ja Hänen yh-
teydessään sinäkin tulet selviytymään 
mistä tahansa olosuhteesta, ongelmasta 
tai vaikeudesta. 

 
• Jumala Isä asetti sinuun jo luodessaan si-

nut taivaallisen hengellisen, henkisen ja 
luonnollisen elämän suunnitelman, jonka 
Hän tuo sinussa esiin Jeesukseen sulautu-
misen kautta. 

 
• Jumala Isä katsoo sinua Jeesuksen pelas-

tustyön kautta. Pyhä Henki on sinussa 
tuodakseen tätä suunnitelmaa esille jo 
tässä maailmanajassa. Jumalan kirkkau-
dessa sinussa paljastuu koko Isän suunni-
telma elämääsi varten Isän kirkkauden yh-
teydessä. 
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• Pyhän Hengen ja tulen tehtävänä on tu-

hota pimeyden valta elämäsi kaikilla alu-
eilla ja vapauttaa sekä toteuttaa sinussa 
oleva taivaallinen suunnitelma Jeesuksen 
kanssa. 

 
• Pyhä Henki johtaa sinut toteuttamaan 

Jeesus opetuksia ja suunnitelmaa. Sinä 
käyt saman tien, minkä Jeesus näytti 
apostoleilleen. Sinä otat upotuskasteen 
Jeesuksen nimeen, opiskelet Jumalan val-
takunnan totuuksia ja etsit Pyhän Hengen 
tulessa upottamista. 

 
Joh. 14:6-7: Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus 
ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun 
kauttani. Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte 
myös minun Isäni; tästä lähin te tunnette hänet, ja te 
olette nähneet hänet."  
 
Jeesus on ovi, jonka kautta sinä menet Isän yhtey-
teen ja pelastuksen suunnitelmaan. Sinä sulaudut 
Jeesuksen muotoon Pyhän Hengen puhdistavan 
ja uutta luovan työn kautta. Pyhä Henki opettaa 
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sinulle Jumalan valtakunnan totuudet, vanhurs-
kauden periaatteet, Jumalan valtakunnan arvo-
maailman, elämäntavat ja päämäärät. Jeesuk-
seen sulautumisen kautta sinusta nousee Isän yh-
teyteen ja Hänen suunnitelmaansa vapautettu 
uusi minuus ja uusi elämä. 
 
Joh. 10:9: Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee 
sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä 
ulos ja löytävä laitumen.  
 
Vapautumisen ja sisäisen parantumisen kautta 
sinä löydät todellisen minuutesi Isän rakasta-
mana poikana / tyttärenä. Jeesuksen yhteydessä 
ja Pyhän Hengen voitelussa sinä tiedät, kuka on 
sinun Isäsi, kuka sinä olet, miksi olet olemassa ja 
kuinka toteutat elämäsi tarkoituksen. Sinä tulet 
tuntemaan, tietämään, kokemaan yhteytesi Jee-
suksen kanssa. Sinä tulet tuntemaan ja kohtaa-
maan myös Jumalan Isän. Elämäsi suurin hetki 
on, kun sinä kohtaat Jumalan Isän kasvoista kas-
voihin Taivaassa! Tämä on sinun elämäsi täytty-
mys ja tarkoitus. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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2. Sisäisen ihmisen uudistuminen 
 
Vapautuminen ja sisäisen parantuminen tarkoit-
taa särkyneen sydämen eheytymistä ja uuden mi-
nuuden rakentumista. Sinä antaudut Jumalan 
valtakunnan totuuksien, Jeesuksen pelastustyön 
ja Pyhän Hengen tulen kosketukseen, jossa  
 

• ajatuksesi puhdistuvat kaikista pimeyden 
valheista ja sulautuvat Jumalan valtakun-
nan totuuksiin, 
 

• tunteesi puhdistuvat ja vapautuvat vi-
hasta, hylkäämisestä, pelosta, katkeruu-
desta ja muusta pimeyden vallasta Isän 
rakkauden hallintaan, 
 

• muistikuvasi puhdistuvat traumaattisista 
ja demonisista kokemuksista ja täyttyvät 
Jumalan kohtaamisella ja Hänen suunni-
telmillaan, 
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• mielikuvituksesi ja unelmasi puhdistuvat 

särkymisistä, pettymyksistä, epäonnistu-
misista, demonisista himoista sekä 
muusta painostuksen vallasta niin, että 
sielusi vapautuu ilmestyksen hengen vai-
kutukseen ja unelmoimaan Jeesuksen 
kanssa sekä 
 

• tahtoelämäsi vapautuu ja puhdistuu de-
monisesta eksytyksestä, kapinasta ja häi-
rinnästä niin että sinä sulaudut Pyhän 
Hengen inspiraatioon, auktoriteettiin ja 
voiteluun, 

 
Tässä prosessissa koko minäkuvasi muuttuu. Sinä 
tulet näkemään itsesi Jeesukseen liitettynä ja 
Isän rakkaana poikana / tyttärenä. Orvon yksinäi-
nen ja valheellinen minuus poistuu ja sinuun tu-
lee se minuus, jonka Isä tarkoitti sinulle, kun Hän 
loi sinut Taivaassa. 

 
Fyysisen ruumiin, ihmissuhteiden, talouden ja 
palvelutyön eheyttäminen kuuluu Jeesuksen 
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suunnitelmaan. Kun minuutesi on eheytynyt, sinä 
nouset Jumalan uskossa vastaanottamaan Jee-
suksen pelastuksen ja Isän siunaukset elämäsi 
kaikille alueille.  
 
”Särkynyt sydän” ei ole ajettavissa ulos yksinker-
taisella käskysanalla. Eheytymiseen tarvitaan Jee-
suksen vastaanottaminen minuuden kaikille alu-
eille. Silloin Pyhän Hengen tuli ajaa särkymisen ai-
heuttaneet, särkymistä ylläpitävät ja parantu-
mista vastustavat demonit ulos, parantaa sielun 
haavat ja täyttää Isän rakkaudella ja turvallisuu-
della. 
 
Joh. 8:36: Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tu-
lette todellisesti vapaiksi.  
 
Kun minuutesi on eheytynyt Jumalan pojan / tyt-
tären minuuteen, sinä pystyt toimimaan Pyhän 
Hengen voitelussa Jeesuksen kanssa. Sisäinen ih-
misesi pystyy sulautumaan Jumalan Isän rakkau-
teen, Pyhän Hengen ilmestystietoon ja Jumalan 
uskoon. Sinä pystyt käyttämään hengellistä ja 
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luonnollista auktoriteettiasi ihmisten sielujen pe-
lastamiseen, vapauttamiseen pimeyden vallasta, 
parantamaan särjettyjä sydämiä, vapauttamaan 
vangittuja ja tuomaan esille Jumalan Isän uutta 
luomistyötä ja rakkauden mielisuosiota. 
 
Särkyneen sydämen eheytymisellä on monia 
ulottuvuuksia ja koodisanoja. Laajimmassa mer-
kityksessä se tarkoittaa Jeesuksen muotoon 
muuttumista, jossa sinä 

 
• kuoletat vanhan ihmisesi ja pukeudut uu-

teen, 
 

• kuljet ahtaan portin läpi, jossa Pyhän Hen-
gen tuli puhdistaa sinut sielusi vääristy-
mistä ja turmeluksesta, 
 

• kohtaat Isän rakkauden ja sulaudut Pyhän 
Hengen voitelussa Jeesukseen ja Isään, 
 

• vapaudut orpouden traumasta ja siihen 
liittyneestä demonisaatiosta ja vahvistut 
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henkesi auktoriteetissa ja johtajuudessa 
ja  
 

• tällä tavalla ponnistelet ja näet vaivaa 
päästäksesi Pyhän Hengen voitelun hallit-
semaan elämään ja palvelutyöhön. 

 
Särkynyt sydän tarkoittaa kivisydäntä. Särkyneen 
sisimmän ympärillä on kova suojamuuri, joka ei 
pääse ”ahtaasta portista lävitse”. Kovan suoja-
muurin tulee murtua, jotta sen vangitsema sisäi-
nen ja särkynyt ihminen voi vapautua ja paran-

tua. Sielun suoja-
muurin murtami-
seen tarvitaan 
Isän rakkauden 
voitelua, jota 
Pyhä Henki ja 
Isän rakkaudella 

voidellut sielunhoitajat voivat antaa. 
 
Jumalaa vastustavan demonisaation kukistami-
nen alkaa ”karheista” demoneista vapautumi-
sella. Silloin ihminen voi ottaa Jeesuksen vastaan 

Pyhä Henki johtaa sisäisen 
parantumisen prosessiin jo-
kaisen, joka etsii Jeesukseen 
muotoon muuttumista ja to-
dellista Pyhän Hengen voite-
lua.  
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ja pelastua. Jeesuksen vastaanottamisessa ih-
mistä kokonaisvaltaisesti hallitseva demonisaatio 
murtuu. Pyhä Henki pääsee ihmisen henkeen ja 
siitä alkaa Pyhän Hengen johtama sielun ja fyysi-
sen ruumiin vapauttamisen ja parantumisen pro-
sessi.  
 
Pyhä Henki käynnistää vapautumisen ja sisäisen 
parantumisen prosessin vasta sitten, kun pelas-
tettu on vastaanottanut riittävästi Pyhää Henkeä. 
Vapautumisen ja sisäisen parantumisen proses-

sissa pelastettu 
saa lisääntyvää 
ilmestystä Isän 
rakkaudesta ja 
vahvistuu hen-
gessään. Kun 
Isän rakkauden 
tunteminen li-
sääntyy, Pyhä 
Henki johtaa pe-

lastetun kohtaa-
maan ja voittamaan yhä kipeämpiä sielunsa haa-
voittumisia.  

Synnin voima siirtyy suku-
polvelta toiselle varhaislap-
suudessa tapahtuneitten 
haavoittumisten kautta. 
Särkyneen sydämen eheyty-
minen tarkoittaa ihmisen 
hengen, sielun ja fyysisen 
ruumiin turvavarustuksen 
eheyttämistä Pyhän Hengen 
voimassa.  



33 
 
 
 

 

 
Syvimmät haavoittumiset ovat kätkössä sielun sy-
väkerroksissa. Ne ovat syntyneet varhaislapsuu-
dessa, jossa lapsen sielu ei ole kyennyt käsittele-
mään niitä. Näistä traumoista lähtevät kaikki 
muut elämän ongelmat ja ahdistukset. Ne ovat 
avanneet portteja erilaisille pimeyden painostuk-
sille elämässä.  
 
Jumala on luonut ihmisen sielulle kyvyn kätkeä ki-
peimmät asiat, jotta lapsi / ihminen jaksaa selviy-
tyä eteenpäin kriisitilanteesta eteenpäin. Kuiten-
kin nämä iskut ovat haavoittaneet ja vääristäneet 
persoonallisuutta. Haavoittuneessa sielussa on 
pimeyden valtaa, eikä Jeesus hallitse koko per-
soonallisuutta, vaikka ihminen olisi jo pelastettu.  
 
Jumala näkee henkesi ja sielusi salatuimmatkin 
alueet. Jeesus on valmistanut vapautuksen ja pa-
rantumisen kaikkeen. Pyhä Henki nostaa trau-
moja ja demonisaatiota esiin silloin kun niiden kä-
sitteleminen tulee mahdolliseksi. Isän rakkau-
dessa sinä kohtaat sisimpäsi pimeyden, haavoit-
tumisen ja heikkouden. Jeesus koskettaa näitä 
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traumoja ja vapauttaa sinut niistä. Sielusi syvära-
kenteet puhdistuvat, paranevat ja muuttuvat. 
Koko persoonallisuutesi ja elämäsi vapautuu, 
muuttuu ja uudistuu. 
 
Erityisen rankoissa olosuhteissa kasvaneen lap-
sen sieluun voi tulla "normaalia" traumaatti-
suutta syvempi pimeyden rasite. Psykologia luo-
kittelee tällaiset ihmiset mielisairaiksi, vaikka ky-
symys onkin vain demonisesta ja traumaattisesta 
painostuksesta. Vain harvoin on kysymys aivojen 
fysiologisesta vahingoittumisesta tai kehitysvam-
masta. Psykologia ei tunne hengen ulottuvuuksia, 
eikä osaa käsitellä näitä tilanteita mutta Pyhä 
Henki ja Jeesus osaavat täydellisesti vapauttaa ja 
parantaa ihmisen.  
 
Poikkeuksellisen syvä sielun traumaattisuus ilme-
nee esimerkiksi hallusinaatioina, rooliminuuk-
sina, mielen harhautumisena todellisuudesta, de-
monisten äänien tai demonisten näkyjen painos-
tuksena, pahoina paniikki- ja pelkotiloina tai itse-
tuhopyrkimyksinä. Nämä kaikki voidaan voittaa 
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vapautumisen ja sisäisen parantumisen proses-
sissa, jossa Jumalan Isän rakkaus parantaa ja 
eheyttää ihmisen sielun ja koko elämän. 
 
Syvän traumaattisuuden aiheuttajia perheessä 
ovat esimerkiksi lapsen kiroaminen, rankka hyl-
kääminen, hyväksikäyttö ja insesti. Jumalattomat 
ja sydämeltään kovat vanhemmat kohtaavat 

lasta vihassa, 
katkeruudessa, 

syyttäen, moit-
tien, vikoillen ja 
tuomiten. Van-
hempien sydä-
missä oleva it-
sekkyys, ylpeys, 
väärät uskonnot 
ja muut pimey-
den voimat teke-
vät vanhemmista 

kyvyttömiä antamaan lapselle sitä rakkautta, 
huolenpitoa, vuorovaikutusta, tukea, kasvatusta, 
turvallisuutta ja opetusta, mitä lapsi tarvitsee ter-
veen minuuden syntymiseen. 

Kaikki sielun häiriöt ovat ih-
misen sydämen särkymistä, 
johon Jeesus on valmistanut 
täyden vapautumisen ja pa-
rantumisen. Pyhän Hengen 
voitelussa sinä olet elämän 
hengen lain alla. Isän rak-
kaus koskettaa sinua ja ot-
taa sinut turvaansa. Pyhän 
Hengen tulessa upottami-
nen tuo sinulle täyden va-
pauden ja terveyden. 
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Jumala on antanut lapsille suuren selviytymisky-
vyn. Tämän vuoksi lapsen sisäisen turvajärjestel-
män murtamiseen tarvitaan pitkäaikaista ja tois-
tuvaa pimeyden painostusta. Kaikki tämä voi kui-
tenkin tapahtua "normaaleissa" perheissä. Trau-
maattiset vanhemmat salaavat perheen sisällä 
tapahtuvaa hyväksikäyttöä ja väärää kasvatusta. 
Usein tällaiset vanhemmat pystyvät synnyttä-
mään ”hyvän näköisen” ulkokuoren yhteiskun-
taan päin ja pettämään viranomaisia ja lasten-
suojelualan ammattilaisia.  
 
Pimeyden voimien sokaisemat vanhemmat kuvit-
televat yleensä olevansa "hyviä vanhempia", 
koska lapsi näyttää "selviytyvän" heidän perhees-
sään. Lapsella on suuri selviytymisen voima ja so-
peutumiskyky. Lapsi muuttaa käyttäytymistään, 
jottei haavoittuisi lisää. Hän alkaa peittää ongel-
miaan ja tulee yhä yksinäisemmäksi. Mitä enem-
män lapsi peittää ongelmiaan, sitä herkemmin it-
sekkäät vanhemmat olettavat, että kaikki on hy-
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vin. Jos vanhemmat rakastaisivat lasta, he huo-
maisivat lapsen käyttäytymisessä hälytysmerk-
kejä ja paneutuisivat kasvatukseen tosissaan.  
 

Kun sielun sisim-
män turvajärjes-
telmän särkymi-
nen on tapahtu-
nut, vihollinen 
tulee pommitta-
maan tätä alu-
etta lapsen eri 
kehitysvaiheissa 

ja myöhemmin 
aikuisuudessa. 

Haavoittunut 
lapsi joutuu alt-

tiiksi kiusaamiselle 
jo pikkulasten kesken. Siitä voi seurata koulukiu-
saamista, syömishäiriöitä, yliluonnollisten voi-
mien etsimistä noituudesta, sopimuksia demo-
nien kanssa, alkoholia, huumeita ja jengielämää. 
Lapsen särkymistä pahentaa se, että usein pimey-
dessä elävät vanhemmat alkavat syyllistää lasta 

Varhaislapsuudessa tapah-
tunut särkyminen herkistää 
ihmisen yhä uusille demoni-
sille hyökkäyksille, orjuuk-
sille ja painostuksille – kas-
vuiässä ja aikuisuudessa. 
Tämä on epäonnistuneen 
vanhemmuuden aiheut-
tama ongelma eikä lapsen 
vika. Siksi tarvitaan täysi 
anteeksiantamus vanhem-
pia kohtaan, jotta voit va-
pautua ja parantua aikui-
sena. 
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tämän ongelmista. Näin vanhemmista tulee lap-
selle vihollisia ja lapsi etääntyy tunne-elämässään 
vanhemmistaan ja hänestä tulee yksinäinen ja 
orpo. 
 
Sielun voimilla on kyky rakentaa "omatekoinen" 
turvajärjestelmä ulkoisia hyökkäyksiä vastaan. 
Tämä turvajärjestelmä toimii sielunvoimien kont-
rollin varassa, joka saa voimaa pelosta, vihasta, 
katkeruudesta, hylkäämisestä, salaamisesta, val-
heesta, hyökkäämisestä, rooliminuuksista ja ki-
rouksista. Tämä "turvajärjestelmä" vartioi haa-

voittunutta si-
sintä, jossa on 

selviytymisen 
taistelu. 
 
Sielun turvatto-
muuden ytimeen 
päästään vasta 
kun sielun sisintä 

puolustavat ja peittävät suojamuurit puretaan. 
Traumoista vapauttamisen prosessissa tilanne 
voi ensin näyttää äärimmäisen kovalta ja jyrkältä. 

Sisäisen parantumisen ja va-
pautumisen syvin tavoite on 
Pyhän Hengen hallitseman 
rakkauden, hyväksynnän ja 
turvallisuuden palautumi-
nen hengen, sielun ja elä-
män kaikille alueille Isän 
rakkauden yhteydessä.  
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Todellisuudessa suojamuurin sisällä on äärim-
mäisellä tavalla hyljätty, petetty, häpäisty ja tu-
houtunut minuus. Jumalan Isän rakkaus on rat-
kaisevan tärkeää tämän ulkoisen suojamuurin 
murtamisessa. Samalla siinä tarvitaan auktoritee-
tin käyttöä, jotta suojamuurissa olevat demoni-
voimat ja valheet voidaan ajaa ulos. 
 
Traumaattisuuden painostus saa ihmisen usko-
maan, että ihminen itsessään on paha ja hyljät-
tävä tai epäonnistunut. Kukaan ihminen ei ole lä-
peensä paha ja hyljättävä. Jokaisessa on Jumalan 
suunnitelma, jonka Jeesus haluaa nostaa esiin.  
 
Demonisaatio saa aikaan vääristyneen minäku-
van. Pimeyden tuhosuunnitelman päämääränä 
on saada ihminen ajattelemaan itsestään pahaa, 
hylkäämään itsensä, vihaamaan itseään tai jopa 
toivottamaan itselleen kuolemaa. Juuri silloin tar-
vitaan rakastavaa ihmistä ja paljon Pyhän Hengen 
voimaa, jolla voidaan pysäyttää vihollisen suunni-
telma. 
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Jos sinulla on ollut tällainen elämän historia, Jee-
sus ja Isä kurottautuvat Taivaasta juuri nyt sinua 
kohti. Isän rakkaus kohtaa sinua nyt, älä pelkää. 
Sinun elämäsi on äärimmäisen arvokas Jumalan 
Isän silmissä. Jeesus on tullut tekemään tyhjäksi 
pimeyden suunnitelmat sinuakin vastaan. Juma-
lan Isä ottaa sinut syliinsä ja parantaa kaikki sinun 
haavasi. Isä uudistaa sinun minuutesi ja elämäsi 
niin, että tulet onnelliseksi ja tyydytetyksi. Sinä 
olet Hänen rakkaansa, vaikka ihmiset ovat käsi-
telleet sinua väärin.  
 
Turvallisuuden palauttamisessa tarvitaan määrä-

aikainen ja erityi-
sen herkkä inhi-
millisen turvalli-
suuden koske-
tuspinta. Trau-
matisoitunut ih-
minen taantuu 
kipunsa hetkellä 
siihen ikäkau-
teen, jossa 
trauma syntyi. 

Vapautumisen ja sisäisen 
parantumisen prosessin ai-
kaa vievin vaihe on valheel-
lisen turvajärjestelmän pur-
kaminen. Vain Isän rakkau-
dessa särkynyt sielu uskal-
taa avata omatekoisen tur-
vajärjestelmänsä ja antaa 
Jeesuksen parantaa kuoren 
sisällä oleva särkynyt mi-
nuus. 
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Siksi turvattomuustrauman parantamisessa tarvi-
taan erityisen turvallisia isän ja äidin korvikkeita.  
Tehtävä on vaativa, sillä traumaattisessa ihmi-
sessä lapsen minuus ja aikuisen minuus ilmene-
vät samassa persoonassa. Pyhän Hengen voitelu 
hallitsee tämän tilanteen ja parantuminen tulee.  
 
Valheellisen turvajärjestelmän purkaminen vie 
aikaa ja vaatii suurta kärsivällisyyttä. Kysymyk-
sessä on traumatisoituneen ihmisen elämä tai 
kuolema. Sielu on joutunut kuoleman vaaraan 
joissain varhaislapsuuden tilanteissa, kun van-
hempien rakkaus ja turva ovat pettäneet. Trau-
mat ovat syntyneet lapsuudessa, mutta suoja-
muurit ovat rakentuneet koko elämän ajan. Ai-
kuisen ihmisen kyky suojata sielun syvintä haa-
voittumista on hämmästyttävä. Siksi vapautumi-
sessa tulee ensin paneutua Pyhällä Hengellä täyt-
tymiseen ja Jumalan valtakunnan totuuksien 
omistamiseen. 
 
Kun demoniset suojamuurit ja sielun voimien vas-
tustus ovat murtuneet, Pyhä Henki pääsee nope-
asti eheyttämään sisäisen ihmisen. Särkyneestä 
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sisimmästä on käskettävä ulos särkymisen ai-
heuttaneet pimeyden voimat, niiden valheet, ki-
roukset, demonien ilmestymiset ja muut tuhovoi-
mat. Tilalle tulee julistaa Jeesuksen täydellinen 
rakkaus, anteeksiantamus ja parantava kosketus 
Pyhässä Hengessä.  
 
Kun ahdistunut sielu saa ilmestyksen Isän rakkau-
desta ja vakuuttuu siitä vapauttamisprosessin ai-
kana, ihminen tulee yhteistyöhaluiseksi ja yhteis-
työkykyiseksi. Silloin Pyhän Hengen ilmestystieto 
voi nopeasti viedä ratkaisuun. Vapautumista et-
sivä tunnistaa sisimmästään sen tuhoavan pimey-
den voiman, joka on orjuuttanut elämää sen läpi-
murtautumisesta lähtien. 
 
Pyhä Henki paljastaa sisäistä traumaattisuutta 
kerros kerrokselta. Syvimmät traumat paljastuvat 
yleensä vasta prosessin loppuvaiheessa. Suojau-
tumistilassa elävä ihminen kieltäytyy kohtaa-
masta kipeimpiä ja syvimpään kätkeytyneitä is-
kuja. Sielu on tottunut vähättelemään ja piettä-
mään syvimpiä kipuja, mutta Jeesus haluaa tehdä 
ihmisen kokonaan vapaaksi.  
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Vapautumisprosessissa ihminen kohtaa sielus-
saan kipuja, joita hän ei ole tunnistanut aikaisem-
min. Hän tunnistaa vanhempien haavoittavan 

käytöksen yhä ki-
peämpänä. Siksi 
vapautta etsivän 
tulee antautua 
yhä syvempään 

anteeksianta-
mukseen. Uuden 

tiedostamatto-
man kivun paljas-
tuttua tarvitaan 

uusi anteeksianta-
minen. Muuten prosessi pysähtyy ja vihollinen 
aloittaa uuden vyörytyksen, jossa jo parantuneet 
sairaudet saattavat tulla takaisin, voitetut kiu-
saukset palaavat ja muuta sellaista.  
 
Vapautumisprosessin aikana vapautusta etsivä 
tarvitsee paljon tervettä Jumalan valtakunnan 
opetusta ja mielen uudistumista. Traumaattisuus 
sekoittaa ajattelun ja uskon ymmärryksen. Pyhän 

Hengen ja uskon vahvista-
minen opetuksen kautta on 
välttämätöntä vapautumis-
prosessissa. Sieluun raken-
netut demoniset valheet tu-
lee kukistaa ja hyljätä. Pyhä 
Henki pääsee silloin raken-
tamaan uutta tervettä pe-
rustusta, uskoa ja Jeesuksen 
/ Isän tuntemista.  
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Hengen lisääntyvä tunteminen vahvistaa va-
pautta etsivän henkeä ja antaa lisää ilmestystie-
toa vapautumisen etenemiseksi. Jumala haluaa 
vapauttaa sinut enemmän kuin itse osaat tavoi-
tella. Pyhä Henki on peräänantamaton ja yliluon-
nollinen resurssisi vapautumisessa. 
 
Kun sielun syvimmät turvallisuutta uhkaavat vi-
hollisen hyökkäykset on voitettu, tarvitaan sielun 
elvyttäminen normaaliin elämään. Vaikka va-
pauttamistaistelu on periaatteessa jo voitettu, 
sielun muistikuvissa ja alitajunnassa on orjuute-

tun elämän varjo-
kuvia ja jälkiä. 
Tässä vaiheessa 
tulee etsiä Pyhän 
Hengen ilmoi-
tusta ja johda-
tusta uuteen ja 
terveeseen elä-
mään. Jumala tu-
lee ilmaisemaan 
uusia elämän 

suunnitelmia Hänen valtaherruudessaan. Tässä 

Älä pelkää mitään pimey-
den voimaa tai vaikutusta! 
Lapsen minuudessa demoni-
saatio oli voittamaton vas-
tustaja, mutta nyt aikuisuu-
den minuudessa sinulla on 
täydellinen auktoriteetti 
sielunvihollisen ja kaikkien 
sen alla toimivien demonien 
ja hallitusten ylitse. 
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tarvitaan myös henkilökohtaista rohkaisua ja tu-
kea. 
 
Joissain vapautumisprosessin vaiheissa vapautta 
etsivä alkaa tuntea ennen kokematonta väsy-
mystä ja voimattomuutta. Hän on ehkä koko 
ikänsä ollut henkisessä ja fyysisessä jännitysti-
lassa koska on ollut demonisen uhan ja painos-
tuksen alla varhaisesta lapsuudesta alkaen. 
Vaikka läpimurron aiheuttanut demonisaatio on 
ajettu ulos, hän kokee sielunsa olevan hajalla eikä 
näe omaa tulevaisuuttaan vielä. Silloin lepo Ju-
malan Isän rakkauden läsnäolossa parantaa ja uu-
distaa. Pyhä Henki palauttaa hengen, sielun, ruu-
miin ja koko elämän voiman. 
 
Vapautumisprosessissa ihminen kohtaa sisim-
pänsä kokemat iskut, vammat, haavat, vääryydet, 
demoniset painostukset todellisen tuntuisina, 
jotta niille voidaan lausua tuomio Jeesuksen ni-
messä. Vapautta etsivä ja rukouspalvelija kohtaa-
vat silloin elämää tuhonneet pimeyden voimat ja 
itse sielunvihollisen silmästä silmään.  
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Traumoissa olevat demonit yrittävät uskotella va-
pautta etsivälle, että ne ovat voittamattomia. 
Tämä on vain niiden yritys säilyttää valheellinen 
valta ihmistä vastaan. Siksi on tärkeää irtisanou-
tua lapsen minuudesta ja siihen liittyneistä trau-
moista ja omistaa täysi-ikäisen Jumalan pojan / 
tyttären minuus. Vapautta etsivä tarvitsee paljon 
mielen uudistamista, jotta hän pystyy torjumaan 
vihollisen valheelliset painostusyritykset. Hep-
realaiskirjeen kuvaus vanhan liiton voittotaiste-
lusta antaa hyvän kuvan vapautumisen ja sisäisen 
parantumisen prosessista uudessa liitossa: 
 
Hebr. 11:32-34: Ja mitä minä vielä sanoisin? Sillä minulta 
loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simso-
nista, Jeftasta, Daavidista ja Samuelista ja profeetoista, 
jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurs-
kautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, 
tukkivat jalopeurain kidat, sammuttivat tulen voiman, 
pääsivät miekanteriä pakoon, voimistuivat heikkoudesta, 
tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten 
sotajoukot.  
 
Pyhä Henki johtaa ihmisen vapautumisen mani-
festaatioihin vain turvallisessa ympäristössä ja sil-
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loin kun hänellä on riittävää uskoa vapauteen as-
tumiseksi. Vapautumisprosessin alkuvaiheessa 
tarvitaan erityisen paljon ulkopuolista rukouspal-
velua, jossa pelastettua vahvistetaan Jumalan 
valtakunnan totuuksilla, Jeesuksen täydellä pe-
lastuksella ja Isän rakkaudella sekä Pyhän Hengen 
vastaanottamisella. 
 
Jokaisella ihmisellä on joitain sisäisen särkymien 
alueita, jotka paljastuvat silloin, kun ihminen pyr-
kii toteuttamaan rakkauden kuninkaallista lakia 
tai täyttymään Pyhällä Hengellä. Hän huomaa sie-
lussaan pimeyttä, vihaa, esteitä, kyvyttömyyttä, 
himojen orjuutta, heikkoutta ja muuta, joka estää 
rakkaudessa elämisen. 
 
Kaikki rakkauden lain toteuttamista estävä pi-
meys on lähtöisin lapsuudessa ja elämän myö-
hemmissä vaiheissa tapahtuneista sydämen sär-
kymisistä. Me tarvitsemme Jeesuksen täydellisen 
pelastustyön sekä vapautumisen ja sisäisen pa-
rantumisen voidaksemme elää ja palvella Juma-
lan rakkaudessa. Pyhän Hengen ilmestystieto pal-
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jastaa traumaattisen käyttäytymisen ja sen juu-
ret. Aina päädytään lopulta lapsuuden traumoi-
hin, jolloin ihminen on ollut kaikkein haavoittuvin 
ja pimeyden hyökkäysten uhri. 
 
Vapautuminen ja sisäinen parantuminen tarkoit-
taa seuraavaa prosessia, jota Pyhä Henki johtaa: 
 

• Vapautumista etsivä antautuu yhä lisää 
Jeesukselle ja vastaanottaa lisää Pyhää 
Henkeä. Elämässä vaikuttavat ”karheat 
demonit” paljastuvat ja hän irtisanoutuu 
niistä. Lisääntyvän Jeesukselle antautumi-
sen kautta hän täyttyy lisää Pyhällä Hen-
gellä ja tulella. 

 
• Pyhä Henki opettaa lisää Jumalan valta-

kunnan elämää. Vapautumisen tarve il-
menee viimeistään silloin, kun pelastettu 
menee avioliittoon tai pyrkii saavutta-
maan Hengen hedelmiä sielussaan tai li-
sääntyvää palveluvoitelua. Silloin Pyhä 
Henki alkaa nostaa esiin sieluun kätkeyty-
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nyttä demonisaatiota, joka on vääristä-
mässä minuutta, sitoo epäuskoon ja estää 
Pyhän Hengen voitelua. 

 
• Kun vapautumista etsivä saa kunnollista 

Jumalan valtakunnan opetusta, näkee to-
dellista voitelua ja saa Pyhän Hengen kos-
ketusta, hän vakuuttuu tarpeestaan va-
pautua lisää.  Silloin Pyhä Henki johtaa 
häntä tutkimaan vapautumista ja sisäitä 
parantumista. Pyhä Henki tulee johdatta-
maan yhteyksiin, joissa vapautuminen ja 
sisäinen parantuminen voi alkaa tapah-
tua. 

 
• Vapautuminen ja sisäinen parantuminen 

kestää ”jonkin aikaa”. Paljon riippuu hen-
kilön omasta uskon asenteesta, vapautu-
misen halusta sekä saatavilla olevasta ru-
kouspalvelusta. Vapautumista etsivän tu-
lisi löytää sellainen rukousyhteys, jossa 
voi olla pitkäjänteisesti. 
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• Vapautumisessa ja sisäisessä parantumi-
sessa tarvitaan aina uskon perustusten 
korjaamista. Uskonnolliset valheet täytyy 
puhdistaa. Mielen uudistamisella on suuri 
merkitys vapautumisprosessissa, koska 
koko ajan toimitaan Jumalan uskon ulot-
tuudessa. Uskon vahvistuessa Pyhän Hen-
gen voima kasvaa myös ja prosessi nopeu-
tuu ja syvenee. 

 
• Vapautuminen ja sisäinen parantuminen 

on sekä yksilötehtävä, että rukouspalve-
lutilanne. Kun vapautumista etsivä pää-
see henkilökohtaiseen yhteyteen Pyhän 
Hengen kanssa, vapautumisprosessi no-
peutuu ja vapauttamistilanteet yksinker-
taistuvat. Pyhä Henki antaa suoraa ilmes-
tystietoa ja opetusta elämäntraumoista ja 
niistä vapautumisesta. 

 
• Vapautumisen ja sisäisen parantumisen 

lähtökohta on yksinkertainen: Jos me tun-
nustamme syntimme, on hän uskollinen 
ja vanhurskas, niin että hän antaa meille 
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synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kai-
kesta vääryydestä (1. Joh. 1:9).  

 
• Vapautumisen ja sisäisen parantumisen 

prosessi johtaa lapsuudessa syntyneiden 
traumojen käsittelyyn. Sielunvihollisen 
suurin tuhovoima tulee lapsen sieluun, 
koska lapsi on silloin äärettömän turvaton 
ja sielu vasta rakentumassa. Kaikki uusi 
elämä rakentuu niiden vääristymien va-
raan, jotka syntyivät lapsuudessa. Näin 
synnin voima siirtyy sukupolvelta toiselle. 
Vakuuttuminen tästä auttaa nopeaan va-
pautumiseen ja parantumiseen. 

 
• Kaikkien traumojen juuret johtavat lap-

suudessa tapahtuneisiin haavoittumisiin. 
Lapsi on ollut uhri, joten vapautumispro-
sessissa joudutaan käsittelemään van-
hempien tai muiden kasvattajien virheitä 
täydellisessä anteeksiantamuksessa. Ih-
miset vapautetaan Jeesuksen kosketuk-
seen mutta heidän kauttaan tullut pimeys 
tuomitaan jyrkästi ja ajetaan ulos. 
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• Vapautuminen ja parantuminen tapahtuu 

vasta sitten, kun vapautumista etsivä pys-
tyy antamaan anteeksi niille, jotka ovat 
käsitelleet häntä väärin. Toinen vaikeasti 
voitettava alue on antaa itselleen an-
teeksi oma osuutensa, koska syyttäjä ja 
häpeä tulevat demonisten traumakoke-
musten mukana lapseen, vaikka hän on-
kin todellisuudessa aina uhri. 

 
Vapautuminen ja sisäinen parantuminen tapah-
tuu vain Isän rakkauden parantavassa kosketuk-
sessa. Rukouspalvelijalta vaaditaan paljon vii-
sautta, kärsivällisyyttä sekä rakkauden vaikutta-
maa uskoa ja ilmestystietoa. Parantuminen tulee 
pysyväksi vasta sitten kun vapautumista etsivän 
mieli pysyvästi uudistuu uuteen ajatteluun ja uu-
teen elämäntapaan. 
 
Vapautumisen ja sisäisen parantumisen pää-
määrä on Jumalan tarkoittama rakkauden yhteys 
Jumalaan ja ihmisiin. Rakkauden yhteydessä Ju-
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mala vuodattaa suurimman voitelunsa. Seura-
kunta tarvitsee tänä aikana kipeästi uutta ilmes-
tystä ja voitelua särkyneiden sydänten eheyttä-
miseksi, jotta täyttymyksen ajan herätys ja siihen 
liittyvä Pyhän Hengen vuodatus toteutuu. 
 
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, niin-
kuin 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 ym-
märtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut 
heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut.  
 
Todellinen vapautuminen ja sisäinen parantumi-
nen tapahtuu Pyhän Hengen johtamassa proses-
sissa. Psykologinen tieto ja terapia toimivat luon-
nollisen ymmärryksen rajoituksissa ja pystyvät 
koskettamaan vain sielun pintakerroksia. Lisään-
tyvä Pyhällä Hengellä täyttyminen johtaa auto-
maattisesti lisääntyvään vapautumiseen ja sisäi-
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seen parantumiseen. Isän rakkauden kosketuk-
sessa tapahtuu sielujen vapautuminen, eheyty-
minen ja uusi luomistyö. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
3. Anteeksiantamus on vapautumisesi 
avain 
 
Kaikki sinunkin elämässäsi vaikuttava traumaatti-
suus, sairaudet, demonisaatio, kiroukset ja muu 
rasitus johtuvat siitä, että olet jossain elämän vai-
heessa harhautunut pois Jumalasta. Jokainen ih-
minen tässä maailmassa kantaa syntiinlankee-
muksen seurauksia. Mutta kiitos Jumalalle, nyt 
jokainen, joka kuulee suuren ilosanoman Jeesuk-
sesta voi päästä takaisin Jumalan yhteyteen ja va-
pautua kaikesta pimeyden rasituksesta. 
 
Jeesuksen lunastustyö Golgatan ristillä merkitsi 
Jumalan tuomiota synnille ja Jeesuksen vastaan-
ottavien ihmisten vapauttamista kaikesta pimey-
den vallasta ja sen seurauksista. Jumala Isä antoi 
Jeesuksen sijaisuhriksi, jotta jokainen ihminen 
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vastaanottaisi Hänet ja pääsisi Isän kirkkauden 
yhteyteen. Jumala Isä teki tämän yliluonnollisen 
voimateon Oman Poikansa Jeesuksen kanssa. 
Meidän osuutemme on ottaa tämä vastaan Isän 
rakkauden lahjana.   
 
Jes. 53:1-3: Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Her-
ran käsivarsi ilmoitetaan? Hän kasvoi Herran edessä niin-
kuin vesa, niinkuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä 
vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut 
hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Hän oli 
ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairau-
den tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, 
halveksittu, jota emme minäkään pitäneet.  
 
Niin kauan, kun Jeesus palveli Voideltuna, kansa 
seurasi ja kunnioitti Häntä. Pyhän Hengen sätei-
levä hehku oli Hänessä ja Hänen yllään. Hän pa-
ransi sairaita, vapautti riivaajista, nosti rampoja, 
avasi sokeain silmät, herätti kuolleita ja teki 
muita voimatekoja. Mutta kun Jeesus Getse-
manessa otti päälleen Uhrikaritsan, Hän luopui 
Voidellun kirkkaudesta ja tuli synniksi meidän 
edestämme. Pimeys pääsi laskeutumaan Hänen 
ylleen.  
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Jeesuksesta tuli ristin tiellä niin täydellisesti, että 
kansa pyysi Pilatusta ristiinnaulitsemaan Jeesuk-
sen ja vapauttamaan Barabbaan, joka oli suurri-
kollinen. Jesaja näki ilmestyksessä Jeesuksen Uh-
rikaritsan tehtävässä. 
 
Jes. 53:3-8: Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kan-
toi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme 
häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, 
mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme täh-
den, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Ran-
gaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hä-
nen haavainsa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme 
kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi 
omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaik-
kien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin, ja hän alis-
tui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka 
teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka on ääneti kerit-
sijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Ahdistet-
tuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen 
polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois 
elävien maasta; minun kansani rikkomuksen tähden koh-
tasi rangaistus häntä.  
 
Jumala siirsi ihmisten yltä Jeesuksen päälle kai-
ken Jumalasta eroon harhautumisen ja sen seu-
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raukset. Jumala asetti Jeesuksen päälle sen ran-
gaistuksen, joka ihmiselle olisi kuulunut, kun ih-
minen nousi kapinaan Jumalaa vastaan ja hylkäsi 
Hänet. Tätä tapahtumaa kutsutaan koodisanalla 
”anteeksiantamus”.  
 
Inhimillinen anteeksiantamus merkitsee ajatus-
ten ja tunteiden muutosta ja vapauttavaa asen-
netta anteeksiantamuksen kohdetta kohtaan. 
Siinä ei liiku mikään yliluonnollinen voima. Juma-
lan anteeksiantamus tarkoittaa, että Jumala 
oman uskonsa voimalla siirtää kaiken pimeyden 
ja sen vaikutukset täydellisesti pois Jeesuksen 
vastaanottaneen ihmisen elämästä. Ihminen ot-
taa tämän vastaan oman uskonsa kautta. 
 
Ef. 1:3-5: Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen 
Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaal-
lisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, 
niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä 
valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen 
edessään, rakkaudessa, edeltäpäin määräten meidät lap-
seuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, 
hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan…  
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Kun sinä otit Jeesuksen vastaan Pelastajanasi, 
sinä kiinnitit oman sinapinsiemenen kokoisen us-
kosi Jumalan yliluonnolliseen uskoon. Sinä uskoit 
Jeesuksen samoin kuin Jumala Isä uskoo Jeesuk-
seen. Uskon kautta Jeesuksen pelastukseen, Hä-
nen anteeksiantamuksensa on nyt voimassa si-
nunkin hyväksesi. Jumala Isä katsoo nyt sinuakin 
täydellisesti vanhurskautettuna, pyhänä ja nuh-
teettomana edessään ja rakastaa sinua täydelli-
sesti.  
 
Sanat 'anna anteeksi' tulevat kreikan kielen sa-
nasta 'afiemi', joka tarkoittaa 'siirtää pois', 'lähet-
tää pois'. Jumalan toteuttama anteeksiantamus 
ihmistä kohtaan merkitsee kaikkien Jumalasta 
eroon harhautumisen ja sen seurausten pois lä-
hettämistä – niin kauaksi kuin itä on lännestä.  
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Jeesuksen anteeksiantamus on Jumalan uskon 
hallitsema vanhurskauden tila, jonka jokainen ih-
minen saa omistaa Jumalan Isän rakkauden lah-
jana, jos ihminen ottaa Hänen Poikansa vastaan 

Pelastajanaan. Ju-
malan anteeksi-
antamukseen si-
sältyy ihmisen 
koko elämän va-
pauttaminen pi-
meyden vallasta: 
sairaudet, demo-
nisaatio, trau-
mat, kiroukset, 
vammat, ongel-
mat, köyhyys ja 
muu sellainen. 

 
Ota nyt vastaan täydellinen anteeksiantamus 
Jeesuksessa. Jumala Isä antaa sinulle Jeesuksen 
vastaanottamisessa uskon omistaa tämä lunas-
tettu ja vanhurskautettu asema, jossa Jumala Isä 
on ottanut sinut pojakseen / tyttärekseen Jeesuk-

Anteeksiantamus eli pimey-
den pois siirtäminen on Isän 
rakkauden yliluonnollista 
valtaherruutta. Hengen ja 
Jumalan uskon maailmassa 
anteeksiantamus on jo täy-
dellinen. Sisäisen parantu-
misen prosessissa me an-
namme sielumme Jeesuksen 
tulen kosketukseen, jotta 
Jumalan anteeksiantamus 
tulisi ilmi näkyvässä elä-
mässämme. 
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sen kanssa. Anna itsellesi ja kaikille muille an-
teeksi niin kuin Taivaallinen Isä on jo antanut si-
nulle anteeksi Jeesuksessa. 
 
Jumalan anteeksiantamus on ilmestyksen maail-
maa, jossa Pyhä Henki vie sinut kohtaamaan sy-
västi oman pimeytesi Jumalan Isän rakastavassa 
sylissä. Sinä saat kokea tietoisuutesi, tunteittesi 
ja alitajuntasi alueilla Jeesuksen anteeksianta-
muksen ja Isän rakkauden yliluonnollisen koske-
tuksen. Sinä koet kuinka Jeesus vapauttaa sinut 
yliluonnollisella tavalla sidoksista ja painostuk-
sista, joista et itse pystynyt vapautumaan. 
 
Anteeksiantamuksen vastaanottaminen tarkoit-
taa laajimmassa merkityksessä Jeesukseen sulau-
tumista. Silloin kaikki ajatukset, unelmat, tun-
teet, muistikuvat ja alitajunta on puhdistettu pi-
meyden painostuksista. Hengellinen näkökyky ja 
ymmärrys on palautunut ja Jumalan valtakunnan 
todellisuus hallitsee henkeä ja sielua sekä koko 
elämää.  
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Anteeksiantamuksessa Jeesus on vallannut sisäi-
sen ihmisen eikä pimeys pääse enää varjosta-
maan. Epäuskon tilalle on tullut Jumalan usko. Vi-
han tilalle on tullut Jumalan rakkaus. Järkeilyn ti-
lalle on tullut Pyhän Hengen ilmestystieto. Sielu 
saa rauhan Isän rakkauden turvassa koska Jee-
suksen mieli täyttää sielun. Ruumis omistaa ter-
veyden ja voiman, koska Jumalan katoamaton 
elämä virtaa siihen Pyhän Hengen kautta. 
 
Room. 3:21-24: Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki 
ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia, nimit-
täin Jumalan vanhurskaus – jonka Pyhä Henki julistaa – 
Jeesuksen Kristuksen uskon kautta kaikkiin ja kaikille, 
jotka uskovat. Ei siis ole erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä 
tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, ja Jumala julis-
taa heidät vanhurskaiksi – Jeesuksen kaltaiseen vanhurs-
kauteen – lahjaksi Hänen mielisuosiostaan sen lunastuk-
sen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,   
 
Anteeksiantamus on Jumalan lahja ja yliluonnol-
linen voimateko. Jeesuksen vastaanottamisen 
kautta Hän julistaa pelastettujen ylle Jeesuksen 
kaltaisen vanhurskauden. Tämän toteuttamiseksi 
Hän lähettää pelastettuihin Pyhän Henkensä. Uu-
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destisyntymisen jälkeen Pyhä Henki aloittaa ihmi-
sen sielun vapauttamisen ja puhdistamisen, jotta 
Jeesuksen vanhurskaus toteutuu luonnollisessa 
ihmisessä näkyvässä maailmassa. 
 
Jeesuksen vastaanottamisen kautta Jumala Isä 
ottaa meidät kirkkautensa yhteyteen Pyhässä 
Hengessä. Hän ottaa meidät yhteyteensä, joka on 
täynnä rakkautta, anteeksiantamusta, hyvyyttä, 
uskoa, rauhaa, iloa, puhtautta ja oikeamieli-
syyttä. Hänen kirkkautensa yhteydessä ei ole kat-
keruutta, vihaa tai muuta pimeyttä. Hän on rak-
kaus ja Hänen rakkautensa ilmestyi siinä, että 
Hän antoi Ainosyntyisen Poikansa kuolemaan 
meidän edestämme, jotta me saisimme yhteyden 
Isään Jumalaan Pyhässä Hengessä.  
 
Mark. 11:25-26: Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin anta-
kaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vas-
taan, että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi 
teille anteeksi teidän rikkomuksenne." Mutta jos te ette 
anna anteeksi, niin ei Isännekään, joka on taivaissa, anna 
anteeksi teidän rikkomuksianne.  
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Jumalan rakkaus ja siitä johtuva anteeksiantamus 
on Jumalan Isän ja Jeesuksen sisäinen olemus. 
Uudestisyntymisessä Jeesus on tullut hen-
keemme. Henkemme nousemisen kautta Hän tu-
lee hallitsemaan myös sieluamme ja koko elä-
määmme. Jeesuksen anteeksiantamuksen omis-
tamisen kautta me saavutamme yhteyden Isään, 
Pyhän Hengen ja tulen voitelun ja elämän Juma-
lan valtaherruudessa. Näin Jumalan valtakunta 
tulee maan päälle pelastettujen kautta. 
 
Kaikki pimeyden voimien vaikutus ihmistä koh-
taan on vääryyttä, ryöstöä, hyväksi käyttämistä, 
orjuuttamista, alas painamista ja tuhoamista. Jo-
kaisella ihmisellä on sisäinen oikeudentunto. 
Loukkaamalla tätä sisäistä oikeudentuntoamme 
sielunvihollinen pyrkii sitomaan ihmiset katke-
ruuteen ja anteeksiantamattomuuteen. Jeesuk-
sen anteeksiantamuksen vastaanottaminen va-
pauttaa ihmisen kaikesta pimeyden vallasta ja 
vaikutuksista ja antaa tilalle uuden elämän Juma-
lan kirkkauden yhteydessä. 
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Jeesuksen anteeksiantamuksessa Jumala Isä on 
peittänyt pelastettujen kaikki synnit, virheet, rik-
komukset ja laiminlyönnit. Pyhän Hengen tulen 
kosketuksessa demonit pakenevat ja muut pi-
meyden teot tuhoutuvat. Näin Jumala palauttaa 
ihmisen olemuksen, oikeudet ja koko elämän Ju-
malan tarkoittamaan muotoon.  
 
Jumalan Isän rakkauden yhteydessä sinä saat vas-
taanottaa täysin uutta luomistyötä. Isällä on suuri 
suunnitelma sinua varten. Rakastava Isä sulaut-
taa sinua yhä lähemmäksi itseään. Hän siirtää elä-
mästäsi pois demonisaation, sairaudet, kiroukset, 
puutteenalaisuuden, orjuuden ja kaiken muun 
vääryyden. Hän toteuttaa jatkuvaa uutta luomis-
työtä sinussa ja muuttaa sinua ”voimasta voi-
maan ja kirkkaudesta kirkkauteen”. 
 
1. Joh. 3:2-3: Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, 
eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tie-
dämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmes-
tyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on. 
Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa 
itsensä, niinkuin hän on puhdas.  
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Ihmisen katkeruuden syvin juuri on varhaislap-
suudessa menetetty äidin ja isän rakkaus ja syvä-
kiintymyssuhde. Tämä on ihmisen kokema syvin 
tappio ja epäoikeuden mukaisuus. Kaikki myö-
hemmät elämän pettymykset ja tappiot tarttuvat 
tähän orpouden haavaan. Syväparantuminen 
katkeruudesta tarvitsee Pyhän Hengen tulessa 
tapahtuvan Isän rakkauden kosketuksen. Isän 
rakkaus hyvittää ja korvaa sen, mitä pimeys on ih-
miseltä lapsena varastanut rakkaudessa ja syvä-
kiintymyssuhteessa. 
 
Anteeksiantamusta ja sisäistä parantumista vas-
tustavat erilaiset "vartijat", jotka eivät halua 
päästää ihmisen sielua Isän rakkauden kosketuk-
seen. Tällaisia "vartijoita" ovat mm. pelko, kont-
rolli, noituus, valhe, puutteenalaisuus, vertaami-
nen, vaikerrus, kiukuttelu, ylpeys ja häpeä. Irtisa-
noudu näistä "vartijoista" ja anna Pyhän Hengen 
johtaa sinut Isän rakkauden parantavaan ja va-
pauttavaan kosketukseen. 
 
Vertaaminen on näennäisesti viaton harrastus, 
mutta se kykenee käynnistämään ja herättämään 
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kateuden, joka muuttuu ennen pitkää katkeruu-
deksi ja vihaksi. Vertaamisen käynnistää ihmisen 
turmeltuneen luonnon halu määritellä ja tuomita 
ulkonaisen mukaan kumpi on parempi, viisaampi, 
rikkaampi, arvostetumpi, kauniimpi, voidellumpi 
tms. Se saa ihmisen kiinnittämään huomion sii-

hen, mitä itseltä 
puuttuu ja sokai-
see näkemästä 
sitä, mitä hyvää 
hän omistaa.  
 

Katkeruuden 
trauman perim-
mäinen kohde on 
Jumala. Pimey-
den voimat syn-
nyttävät ihmisen 

sieluun valheellisia ajatuksia ja uskomuksia, että 
Jumala olisi ihmisen ongelmien aiheuttaja. Katke-
ruus on uskovien väkevin kiusaus. Sielunviholli-
nen tietää, että katkera ihminen menettää mah-
dollisuuden saada mitään siunauksia ja Jumalan 
rakkauden kosketusta.  

Jokainen pimeyden hyök-
käys lasta vastaan suuntau-
tuu perimmiltään lapsen ju-
malasuhdetta vastaan. 
Vanhemmat ovat pienelle 
lapselle Jumalan kaltaisia, 
koska he kykenevät pitä-
mään lapsen kaikista tar-
peista huolen. Traumatisoi-
tunut lapsi kantaa sisim-
mässään pelkoa, että Juma-
lakin hylkää hänet.  
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Suuntaa siis katseesi Jeesukseen ja anna Hänen 
kirkkautensa valaista sinut. Omista kiitollinen ja 
nöyrä elämänasenne. Ylistä, palvo ja kiitä Juma-
laa, niin kirkkaus lepää sinun ylläsi. 
 
Ajatus, että ihmisen tulisi antaa Jumalalle an-
teeksi "kokemansa vääryys", on valheellinen. Ju-
mala on jokaiselle täydellisen hyvä ja vanhurskas 
eikä ole mitään, mitä meidän tulisi kuvitellakaan 
anteeksiantavamme Jumalalle. Jumala on täydel-
linen valo, eikä Hänessä ole mitään pimeyttä. 
Tunnusta, että sielunvihollinen sai sinut synnin 
eksyttämänä syyttämään Jumalaa sellaisesta, 
mikä onkin sinun omalla vastuullasi tai riivaajien 
aiheuttamaa. 
  
Jaak. 3:13-18: Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän 
joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vael-
luksellaan viisauden sävyisyydessä. Mutta jos teillä on 
katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää 
kerskatko älkääkä valhetelko totuutta vastaan. Tämä ei 
ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, 
sielullista, riivaajien viisautta. Sillä missä kiivaus ja riitai-
suus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno. 
Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten 
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rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä he-
delmiä, se ei epäile, ei teeskentele. Vanhurskauden he-
delmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille. 
 
Katkeruus vääristää myös ihmisen maailmanku-
van. Hän alkaa himoita asioita, joita hän ei voi 
saada ja katkeroittaa itsensä siitä lisää. Katkeruu-
den vallassa uskovakin saattaa rukoilla Jumalalta 
asioita, joiden takana todellisuudessa on himojen 
tyydyttäminen. Tutki aina Sanan ja Hengen va-
lossa sielussasi vaikuttavat halut, jotta vihollinen 
ei pääsisi pettämään sinua. Jumala Isä on hyvä ja 
Hän on valmis antamaan sinulle kaikkea hyvää 
enemmän kuin voit uskoa omaksesi! 
  
Jaak. 4:1-4: Mistä tulevat taistelut ja mistä riidat teidän 
keskuudessanne? Eikö teidän himoistanne, jotka sotivat 
jäsenissänne? Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole; 
te tapatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa; te riitelette 
ja taistelette. Teillä ei ole sen tähden, ettette ano. Te 
anotte, ettekä saa sen tähden, että anotte kelvottomasti, 
kuluttaaksenne sen himoissanne. Te avionrikkojat, ettekö 
tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa 
vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee 
Jumalan vihollinen. 
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Katkeruudesta ja vihasta luopuminen on mahdol-
lista, kun sinä alat nähdä Jumalan Isän rakkautta, 
Hänen täydellistä hyvyyttään ja Hänen yhteydes-
sään tapahtuvaa kaikkien tappioittesi hyvittä-
mistä.  
 
Sielunvihollinen tietää, että Jumalalla on kyky hy-
vittää ihmiselle kaikki hänen kärsimänsä vääryys 
oman kirkkautensa ilmestymisen kautta. Siksi vi-
hollinen kylvää katkeruuden myrkkyä ihmisen 
sieluun estääkseen Jumalasta tulevan hyvityksen. 
Tuomitse ja hylkää siis katkeruus ja anna an-
teeksi. Silloin Jeesuksen täydellinen lunastus pää-
see sinuun ja Pyhä Henki tekee sinut voittajaksi. 
Anteeksisantamuksessa eläen sinä saavutat elä-
mäsi tarkoituksen täysimääräisesti. 
 
Ps. 146:5-9: Autuas se, jonka apuna on Jaakobin Jumala, 
se, joka panee toivonsa Herraan, Jumalaansa, häneen, 
joka on tehnyt taivaan ja maan, meren ja kaiken, mitä 
niissä on, joka pysyy uskollisena iankaikkisesti, joka hank-
kii oikeuden sorretuille, joka antaa leivän nälkäisille. 
Herra vapauttaa vangitut, Herra avaa sokeain silmät, 
Herra nostaa alas painetut, Herra rakastaa vanhurskaita. 
Herra varjelee muukalaiset, holhoaa orvot ja lesket, 
mutta jumalattomien tien hän tekee mutkaiseksi.  
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Jeesuksen anteeksiantamus on jo täydellinen si-
nun hyväksesi. Pyhä Henki asuu jo sinussa. Elä-
mäsi on sinetöity Jeesuksen kirkkauden ilmesty-
mistä varten. Sinulla on Pyhän Hengen kautta 
Isän rakkaus, ilmestystieto ja Jumalan usko. Olet 
määrätty elämään Isän rakkaudessa, jossa täydel-
linen anteeksiantamus hallitsee.  
 
Sen tähden tuomitse, hylkää ja irtisano kaikki kat-
keruus, koska katkeruuteen antautuminen on 
vanhan ihmisesi pimeyttä. Uutena luomuksena 
sinun valintasi on elää Isän rakkauden kirkkau-
dessa. Pyhän Hengen voimassa sinulla on valta 
vapauttaa itsesi kaikesta katkeruudesta ja siihen 
liittyvästä pimeydestä.  
 
Jumalan Isän rakkaudessa eläminen on uuden 
luomuksesi kirkkautta. Sen tähden sinä elät täy-
dessä anteeksiantamuksessa kaikkia ihmisiä ja 
myös itseäsi kohtaan. Koska sinä valitset täydelli-
sen anteeksiantamuksessa elämisen, sinulla on 
täydellinen auktoriteetti vapautua ja pysyä va-
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paana kaikesta demonisaatiosta, kirouksista, sai-
rauksista ja onnettomuuksista. Anteeksianta-
muksessa sinua hallitsee puhdas sydän ja sinä 
olet suojattu kaikelta ihmisten kautta vaikutta-
valta painostukselta. 
 
Mark. 11:24-26: Sen tähden minä sanon teille: kaikki, mitä 
te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on 
teille tuleva. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa 
anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, 
että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille 
anteeksi teidän rikkomuksenne." Mutta jos te ette anna 
anteeksi, niin ei Isännekään, joka on taivaissa, anna an-
teeksi teidän rikkomuksianne.  
 
Jumalan anteeksiantamus on Jumalan täydelli-
syyttä. Meiltä Hän odottaa vain anteeksianta-
muksen inhimillistä ulottuvuutta lähim-
mäisiämme kohtaan. Kun me annamme anteeksi 
Jeesuksen nimessä, Isän rakkaudessa ja Pyhän 
Hengen johdatuksessa, Jeesus pääsee toteutta-
maan yliluonnollisen anteeksiantamuksen siu-
nauksen omaan elämäämme ja niille, joille 
olemme antaneet anteeksi. 
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Elämässäsi saattaa tulla tilanteita, joissa joudut 
ikään kuin syylliseksi tai ongelman aiheuttajaksi 
tietämättäsi tai tahtomattasi. Joskus ihmiset jou-
tuvat syyllisiksi omien pahojen tekojensa tähden. 
Alitajuisesta ja syvästä syyllisyystraumasta va-
pautuminen edellyttää Jeesuksen täyteen an-
teeksiantamukseen astumista muita ihmisiä koh-
taan. 
 
Saulus Tarsolainen ajoi elämänsä täydelliseen 
umpikujaan ja syyllisyyteen, koska hän tuhosi 
kristittyjä. Tästä vankilasta hän pääsi ulos vain 
täydelliseen anteeksiantamukseen astumisen 
kautta. Siksi hänen julistuksensa on voimakasta 
armon ja anteeksiantamuksen sanomaa Jeesuk-
sen sovitustyön kautta.  
 
Anteeksiantamuksessa eläminen tarkoittaa Ju-
malan näköalassa ja voimassa elämistä. Jumala 
ymmärtää, että ihminen on joutunut synnin or-
juuteen. Sinäkin ymmärrät, että sinua vahingoit-
taneet ihmiset ovat tehneet pahat tekonsa pi-
meyden voimien orjuudessa. Sinä ymmärrät, että 
vain Jeesus voi heidät vapauttaa ja muuttaa. Sinä 
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katsot lähimmäisiäsi ja itseäsi Jeesuksen täytetyn 
työn kautta. Siksi sinullakin on sovituksen sana ja 
sovituksen virka. 
 
Jeesuksen anteeksiantamuksessa sinä näet lä-
himmäisesi niin kuin Jumala näkee. Jumalan us-
kon kautta sinä osoitat ihmisille täydellisen an-
teeksiantamuksen ja pelastuksen Jeesuksessa ja 
annat täydellisen ja ankaran tuomion pimeyden 
voimille. Pyhä Henki tulee vahvistamaan tämän 
sanomasi, suuntautumisesi ja julistuksesi sitä 
seuraavilla ihmeillä ja merkeillä. Tämä sanoma on 
sinun palveluvoitelusi perustus. 
 
1. Joh. 1:9: Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskol-
linen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit an-
teeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.  
 
Jeesus on valmistanut sinulle kokonaan uuden 
elämän kanssaan kirkkaudessa – eli Pyhän Hen-
gen ja tulen voimassa. Pyhä Henki johtaa sinut oi-
kealle tielle ja tulee johtamaan sinut perille asti. 
Jumalan valtakunnassa ei ole taistelua "paikasta 
auringossa", sillä Jumalalla Isällä on jokaiselle yk-
silöllisesti yltäkylläinen tehtävä, lahjat, asema ja 
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siunaus. Jeesuksen kirkkaus ja Hänestä virtaava 
katoamaton elämä, monimuotoisuus, rikkaus ja 
äärettömyys tekevät tarpeettomiksi yritykset 
verrata itseään muihin. 
 
Ota vastaan Hänen yltäkylläinen armonsa, hyvyy-
tensä, anteeksiantamuksensa ja siunauksensa. 
Nouse palvomaan Jeesusta, Sinun Vapauttajaasi 
ja Pelastajaasi, jonka kautta kaikki Jumalan Isän 
hyvyys tulee rajoittamattomana sinulle! 
 
Ef. 2:1-6: Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte 
kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vael-
sitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsi-
jan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työ-
tään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa me-
kin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudat-
taen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnos-
tamme vihan lapsia niinkuin muutkin; mutta Jumala, joka 
on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla 
hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme 
kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa - armosta 
te olette pelastetut - ja yhdessä hänen kanssaan herättä-
nyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät hallitse-
maan taivaallisten joukossa Kristuksessa Jeesuksessa… 
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Pyhän Hengen valo tulee valaisemaan sielusi ja 
elämäsi. Silmäsi ja ymmärryksesi tulevat avautu-
maan ja sinä tulet näkemään selkeästi, miten pi-
meyden voimat ovat varastaneet ja tuhonneet 
elämääsi menneisyydessä. Sinä tulet Pyhän Hen-
gen valossa näkemään, kuinka helposti sinä pää-
set tästä kirouksen alaisuudesta eroon. Sinä tulet 
näkemään ja omistamaan Jeesuksen pelastus-
työn valtavat siunaukset, jotka täydellisesti kor-
vaavat kaiken, mitä vihollinen on sinulta varasta-
nut. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
4. Jeesus vapauttaa ja parantaa sinut 
 
Jumala Isä asetti ihmiselle kuuluneen synnin tuo-
mion Jeesuksen päälle Golgatan ristillä oman 
auktoriteettinsa ja uskonsa voimassa. Jeesus tuli 
syntiuhriksi ja vapautti jokaisen Häneen uskovan 
Jumalan Isän rakkauden yhteyteen. Kuolemansa 
kautta Jeesus riisui sielunviholliselta kaikki aseet, 
joita se käytti ihmistä vastaan. Nyt sinä Jeesuksen 
omana olet täydellisesti oikeutettu vapautumaan 
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kaikesta elämäsi taakasta ja vapaa antautumaan 
Jeesukselle sekä tulemaan Hänen kauttaan Isän 
kirkkauden yhteyteen. 
 
Kol. 2:13-14: Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja 
lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki elä-
viksi yhdessä hänen kanssaan, siirtäen päältämme ja si-
simmästämme pois kaikki rikokset, ja pyyhki pois sen kir-
joituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli mei-
dän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois 
ja naulitsi ristiin.  
 
Sielunvihollisen vahvoja aseita ihmistä vastaan 
ovat esimerkiksi 
 

• valhe, eksytys, pimeys, kuolema, 
• hylkääminen, yksinäisyys, orpous, 
• syyllisyys, tuomio, rangaistus, itsetuhon 

houkutus, 
• pelko, epäilys, epäusko, 
• katkeruus, viha, kiukku, 
• väkivalta, hyväksikäyttö, alistaminen, 
• demoniset kiusat, kiroukset, painostuk-

set, 
• sairaudet, onnettomuudet, vammat ja 
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• noituudet, harhaopit, uskonnollisuus. 
 
Jeesukseen sulautumisessa Pyhän Hengen tuli 
ajaa ulos jokaisen demonin ja polttaa kaikki pi-
meyden teot ja niiden seuraukset. Jeesuksen ve-
rellä lunastettuna sinulla on nyt oikeus tuomita 
sielussasi oleva pimeys ja hyljätä se. Sinulla on 
täydellinen vapaus täyttyä Pyhällä Hengellä ja liit-
tyä Jumalaan Isään ja Hänen valtakuntansa suun-
nitelmaan Jeesuksen kanssa. 
 
1. Joh. 3:1-3: Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on 
meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, 
joita me olemmekin. Sen tähden ei maailma tunne meitä, 
sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan 
lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me 
tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän il-
mestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän 
on. Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdis-
taa itsensä, niinkuin hän on puhdas.  
 
Jeesuksen yhteydessä sinulla on auktoriteetti ja 
tehtävä tuomita, hyljätä ja irtisanoa elämässäsi 
vaikuttava pimeys. Pyhä Henki johtaa sinut päivit-
täin uusiin voittoihin ja uusiin siunauksiin. Sinä 
antaudut Jeesukselle lisää ja Pyhä Henki näyttää 
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sinulle uuden ja kirkkaamman tien jokaisessa va-
lintasi hetkessä. Sinä luovut ilolla kaikesta hämä-
ryydestä, sekoituksesta ja kompromissielämästä.  
 
Jokainen valintasi Jeesuksen kirkkauden ilmesty-
miseksi vahvistaa henkeäsi ja uutta luomustasi. 
Sielussasi vaikuttanut pimeys menettää otteen si-
nusta ja sinä muutut ”voimasta voimaan ja kirk-
kaudesta kirkkauteen”. Jokainen askeleesi on voi-
ton askel, josta sinä kiität Jeesusta. 
 
2. Kor. 3:18: Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kas-
voin heijastamme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, 
muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkau-
teen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki. 
 
Anna henkesi janon johtaa sinut valtavaan ja ih-
meelliseen muutokseen, joka tyydyttää sinun 
henkesi, sielusi ja ruumiisi. Tässä muutoksessa 
myös Isän rakkaus tulee tyydytetyksi, koska Hän 
haluaa sinun saavuttavan elämäsi täydellisen tyy-
dytyksen. Samalla sinä olet osa Hänen yliluonnol-
lista suunnitelmaansa Jumalan valtakunnan il-
mestymiseksi myös tässä maailmassa. 
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Jumala ja pimeyden voimat taistelevat omistaak-
seen sinut. Jeesuksen omana Isä on jo ottanut si-

nut omaksesi.  
Yhteyden todis-
tukseksi ja Hä-
nen kirkkautensa 

ilmestymiseksi 
Isä on vuodatta-
nut sinuun Pyhän 
Hengen. Hän on 
valmistanut si-
nulle Pyhän Hen-
gen tulessa upot-
tamisen, jotta 
pääset Hänen 
kaikkiin siunauk-

siinsa ja kirkkautensa yhteyteen. Tie on avattu 
perille asti. 
 
Yksi vapautumisesi avain on, että sinä lakkaat vii-
vyttelemästä. Tiedosta, että jokainen viivyttely 
maksaa sinulle aina jotain. Sielunvihollinen yrit-
tää saada sinut siirtämään antautumistasi ja to-
tuuteen tulemistasi seuraavaan päivään. Sielusi 

Jeesuksen sovitustyö tar-
koittaa Jumalasta erossa 
eläneitten ihmisten liittä-
mistä suoraan ja esteettö-
mään yhteyteen Jumalan 
kanssa. Tämä merkitsee val-
tavaa, radikaalia ja meille 
käsittämätöntä muutosta 
elämämme kaikilla alueilla. 
Henkesi janoaa tätä muu-
tosta, koska Isä on asetta-
nut sinuun taivaallisen kirk-
kauden janon luodessaan si-
nut.  
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on ovelien demonien vaikutuksessa. Vasta Pyhän 
Hengen tulessa upottaminen johtaa sinut täy-
teen totuuteen. Jeesus ei epäröi kohdata sinua ja 
vapauttaa sinut mistä tahansa elämäsi ongel-
masta – heti kun sinä itse haluat. Anna Jumalan 
Pojan Taivaassa tehdä sinut vapaaksi niin sinä tu-
let olemaan todellisesti vapaa. 
 
Nyt elämme seurakunnan täyttymyksen aikaa. 
Hengellinen ympäristömme on muuttumassa 
kiihtyvällä tavalla. Ei ole mahdollista jatkaa enti-
sessä sekaannuksessa ja selvitä. Jeesuksen kirk-
kaus lähestyy ja on valmis peittämään ja varusta-
maan sinutkin. Avaa siis nyt sydämesi, antaudu 
uudestaan Jeesukselle, avaa elämäsi kaikki alueet 
Pyhän Hengen ja tulen kosketukseen. 
 
Jes. 60:1-3: Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi on tul-
lut, ja Herran kunnia on kohonnut sinun ylitsesi. Sillä 
katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta si-
nun ylitsesi koittaa Herra, ja sinun ylläsi näkyy hänen kun-
niansa. Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti, kunin-
kaat sinun koitteesi kirkkautta kohti.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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5. Rakkaussuhteen kautta 
 
Jumala ja Hänen valtakuntansa on suhdekeskei-
nen. Kaikki perustuu yhteyteen ja suhteeseen 
Jeesuksen, Pyhän Hengen ja Isän kanssa. Ilman 
tätä suhdetta ihmisellä ei ole osuutta Jumalan 
valtakunnan elämään. Jeesuksen kautta sinulla 
on Pyhä Henki, joka sulauttaa sinua yhä syvem-
pään yhteyteen ja läheisempään rakkaussuhtee-
seen Jeesuksen ja Isän kanssa. Samalla sinä pää-
set myös syvenevään rakkaussuhteeseen ihmis-
ten kanssa. 
 
Joh. 14:6: Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen jatkuvasti tie 
ja totuus ja elämä; ei kukaan tule jatkuvasti kohti Isää saa-
vuttaakseen Hänet (erchetai pros) muutoin kuin minun 
kauttani (di emou) ...  
 
Joh. 10:9: Minä olen ovi; jos joku minun kauttani (di 
emou) menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä 
jatkuvasti sisälle ja käyvä jatkuvasti ulos ja löytävä jatku-
vasti laitumen.  
 
Kreikan kieli käyttää tässä jatkuvaa preesens 
muotoa. Kysymys ei ole vain yhdestä Jeesuksen 
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vastaanottamisesta, vaan jatkuvasta ja syvene-
västä Jeesukseen sulautumisesta. Sinä otat Jee-
susta vastaan jatkuvasti ja sulaudut yhä ehyem-
min Häneen ja Isään Pyhässä Hengessä.  
 
Jeesus on meille tie kohti Isää. Mitä enemmän me 
muutumme Jeesuksen Voidellun kaltaisiksi, sitä 
syvempi yhteys meillä on Isään. Uudestisynty-
neinä ja Pyhässä Hengessä meillä on jo sisäinen 
yhteys Isään. Mutta Isä haluaa, että myös sie-
lumme, ruumiimme ja elämämme täyttyvät Hä-
nen kirkkaudellaan. Jeesus ja Isä haluavat raken-
taa pysyvän asumuksen myös sieluumme ja fyysi-
seen ruumiiseemme. Silloin Jumalan valtakunta 
on tullut elämämme kaikille alueille.  
 
Joh. 14:23: Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakas-
taa minua jatkuvasti, niin hän pitää jatkuvasti minun 
suunnitelmani / sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä jat-
kuvasti, ja me tulemme jatkuvasti hänen luokseen ja 
teemme pysyvän asuinsijan hänen luokseen.  
 
Kysymys on rakkaussuhteesta eikä teoreettisesta 
tiedosta tai järkeisopista. Tämän yliluonnollisen 
suhteen synnyttää meihin Pyhä Henki. Hän on 



83 
 
 
 

 

meidän yhteytemme Jeesukseen ja Isään. Juma-
lan valtakunnan totuuksien omistamisen kautta 
sinä avaat sielusi Pyhän Hengen vaikutukselle. 
Sinä tulet Jumalan Isän yhteyteen lisääntyvästi 
Pyhän Hengen tulessa upottamisen kautta.  
 
Vain Jeesuksella Ainosyntyisenä Jumalan Poikana 
on täydellinen pääsy Isän Jumalan kirkkauden 
täydelliseen yhteyteen. Meillä on Jeesuksen 
kautta pääsy siihen Isän kirkkauteen, minkä Isä 
on meille valmistanut. Mitä enemmän me muu-
tumme Jeesuksen kaltaisuutta kohti, sitä lähem-
mäksi me pääsemme Isää.  
 
Ilmaisussa ”Jeesuksen kautta” käytetään alku-
tekstissä erittäin mielenkiintoista kreikan kielen 
sanaa ”dia”, joka tarkoittaa "käydä läpi sisäinen 
käsittely", "perusteellisesti / täydellisesti", "ja-
kautua osiin" ja "vasteen herääminen kohdatun 
vaikutuksen kautta". Suomen kielen käännös Jee-
suksen kautta ei ilmaise alkukielen koko syvällistä 
merkitystä. 
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Sinä menet kohti Isää Jeesukseen muuttumisen 
kautta. Pyhä Henki toteuttaa sinussa sisäisen kä-

sittelyn, jossa sisäi-
nen ihmisesi 
muuttuu kohti 
Jeesuksen mi-
nuutta. Tässä kä-
sittelyssä sinun 
minuutesi jakau-
tuu osiin, puhdis-
tuu ja uudistuu 
Pyhän Hengen 

tulessa.  
 
Kun Jeesus koskettaa sinua, sinussa herää vaste, 
joka reagoi Jeesuksen kosketukseen. Tämä vaste 
sinussa on Jumalan Isän asettama hengellinen 
suunnitelma. Pyhä Henki tunnistaa sinussa ole-
van Jumalan suunnitelman ja toteuttaa sitä Jee-
sukseen sulautumisen kautta. Henkesi tunnistaa 
myös tämän ja kaipaa tämän toteutumista. 
 

Jeesus ja Isä lähestyvät si-
nua saavuttaakseen sinut 
kokonaan. Pyhän Hengen 
tulessa upottaminen on Jee-
suksen ja Isän suurempi to-
dellisuus sinussa. Sinun tar-
vitsee vain anoa, etsiä ja 
kolkuttaa niin tuli lankeaa 
elämääsi. 



85 
 
 
 

 

Pyhä Henki opettaa meille rakkaussuhteen Juma-
lan kanssa. Hän opetta meitä antautumaan, ra-
kastamaan, kunnioittamaan ja siunaamaan Jee-
susta ja Isää. Kun sinä tavoittelet herkkää ja pala-
vaa rakkaussuhdetta Jumalan kanssa, Pyhän Hen-
gen tuli alkaa laskeutua sinuun. Pyhän Hengen tu-
lessa sinä puhdistut, muutut, uudistut ja sulaudut 
Jeesukseen. Tämä on vapautumisesi ja sisäisen 
parantumisesi päämäärä ja täyttymys. Silloin sinä 
voit vastaanottaa kaikki Jumalan Isän siunaukset, 
jotka Hän on valmistanut elämääsi jo tässä maa-
ilman ajassa. 
 
Room. 8:15-16: Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä 
ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet pojaksi 
ottamisen hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!" 
Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me 
olemme Jumalan lapsia.  
 
Gal. 4:6: Ja koska te olette poikia, on Jumala lähettänyt 
meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: 
"Abba! Isä!"  
 
Pyhä Henki vahvistaa uudestisyntyneen henkesi 
ja uudistaa mielesi, jotta Jeesuksen Voidellun 
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muoto nousee sinussa esiin. Mitä ehyemmin sie-
lusi yhtyy Jumalan lakiin, sitä enemmän sinä ky-
kenet elämään Jumalan Isän ja Hänen valtakun-
tansa siunauksissa ja voitelussa. Rakkaussuh-
teessa Jeesus avaa sinulle yhä yliluonnollisempia 
valtakuntansa siunauksia ja ulottuvuuksia.  
 
Isän sydämen ajatukset ovat Jumalan laki. Pyhä 
Henki ilmaisee suoraan meidän sydämiimme Ju-
malan Isän intiimimmät ajatukset meitä ja lähim-
mäisiämme kohtaan. Pyhän Hengen sisäinen to-
distus ja ilmoitus on meidän korkein auktoriteet-
timme ja lakimme, koska Pyhä Henki ottaa Jee-
suksen ja Isän omasta. 
 
Pyhän Hengen voitelussa sinä elät Jumalan pojan 
minuudessa. Sinä olet tietoinen Jeesuksen johda-
tuksesta, julistat Jumalan valtakuntaa, ajat ulos 
riivaajia, parannat sairaita ja sidot sydämeltään 
särjettyjä. Sinä elät rakkauden hallitsemassa sy-
väkiintymyssuhteessa Jeesuksen ja Isän kanssa. 
Tässä olotilassa sinä olet manifestoitunut Jeesuk-
sessa ja Jeesus on manifestoitunut sinussa ja sinä 
hallitset elämässäsi Hänen kanssaan. 
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Paavali sanoo, että evankeliumin salaisuus on 
"Kristus teissä, kirkkauden toivo". Tämän salai-
suuden tulee tulla ilmi täyttymyksen ajan seura-
kunnassa.  Orpouden trauman hallitseman ala-

mittaisen, sekavan 
ja lapsellisen us-
konelämän tulee 
saavuttaa Juma-
lan Isän tarkoit-
tama kirkkaus Ju-
malan poikana / 
tyttärenä. Sinä-
kin saavutat tä-
män kirkkauden 

muuttumalla 
Jeesuksen kal-
taiseksi. Sitä var-

ten Jeesus on antanut ”Isän lupauksen”, joka tar-
koittaa Pyhän Hengen tulessa upottamista, siinä 
puhdistumista ja muuttumista.  
 
Jumalasta erossa eläminen on harhaa. Jeesus on 
jo meidän ympärillämme. Todellinen elämämme 

Jumala on luonut sinuun si-
säisen hengellisen raken-
teen, joka vastaa Pyhän 
Hengen kutsuu ja Jeesuksen 
lähestymiseen. Kun sielusi 
traumat puhdistuvat, Juma-
lan tavoittelema rakkaus-
suhde pääsee hallitsemaan 
elämääsi. Silloin Jumalan 
valtakunnan ihanuus ja ih-
meellisyys avautuvat sinulle 
lisää. 
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on Jeesukseen sulautunutta uuden luomuksen 
elämä. Pyhä Henki toteuttaa tämän meissä. Isä 
on valmistanut kaiken tämän lahjana Jeesuk-
sessa. Siksi me otamme tämän vastaan ja tavoit-
telemme sen täyttymystä Pyhän Hengen tulessa 
upottamisen kautta.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
6. Tarvitsetko vapautumista ja sisäistä 
parantumista? 
 
Ilman Pyhän Hengen syvempää kosketusta ja va-
loa uskova ei näe omaa parantumisen tai muut-
tumisen tarvettaan. Hän olettaa ongelmiensa 
johtuvan hänen ympäristöstään. Pyhä Henki aut-
taa meitä näkemään itsemme todellisina. Hän 
näyttää meille myös ratkaisun ja ulospääsyn pi-
meydestämme Jeesuksen muotoon muuttumi-
sen kautta. 
 
Yleensä ei ole hyödyllistä osoittaa ihmiselle hä-
nen vapautumisen / sisäisen parantumisen tar-
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vettaan, koska se voi johtaa muurien rakentami-
seen ja sulkeutumiseen. Hyödyllistä on sen sijaan 
anoa, että Pyhä Henki näyttää näitä asioita suo-
raan kunkin sydämelle. Jokainen voi mitata omaa 
vapautumisensa tarvetta vertaamalla itseään 
Jeesukseen Voideltuna. Hän on meidän esiku-
vamme ja päämäärämme.  
 
Me olemme kutsutut muuttumaan Jeesuksen 

Voidellun kaltai-
siksi tässä maail-
man ajassa. Pyhä 
Henki näyttää 
meidän es-
teemme Isän pa-
rantavassa ja hy-
väksyvässä rak-
kaudessa. Me 
emme siis pa-
kene itseämme, 

lähimmäisiämme tai Jumalaa, vaan me suos-
tumme ilolla puhdistettaviksi koska se tuottaa 
ajallisen ja ikuisen siunauksen elämäämme. 
 

Jos Pyhän Hengen säteilevä 
hehku ei paranna sairaita 
ympärilläsi – niin kuin ta-
pahtui Pietarille – sinä tar-
vitset kipeästi vapautu-
mista ja sisäistä parantu-
mista. Jumala on tarkoitta-
nut sinullekin saman kaltai-
sen uuden elämän Pyhän 
Hengen tulessa. 
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1. Joh. 3:2-3: Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, 
eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tie-
dämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmes-
tyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on. 
Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa 
itsensä, niinkuin hän on puhdas.  
 
Aseta pelastuksen täysi toivo Jeesukseen ja 
pyydä Pyhää Henkeä näyttämään, mitä sinussa 
tulee puhdistua. Seuraavassa esitän muutamia 
kysymyksiä, joiden kautta voit arvioida oman va-
pautumisesi tarvetta. Älä arvioi itseäsi syyttäjän 
näkökulmasta vaan anna Pyhän Hengen näyttää 
Isän rakkaudessa, mikä on totuus sisimmässäsi: 
 

• Koetko ajoittain tai jatkuvasti sisäistä ah-
distusta, rauhattomuutta, masennusta, 
elämän hallintaongelmia, pelkotiloja, pet-
tymystä, katkeruutta, vihaa tai epäonnis-
tumista? 

  
• Onko elämässäsi toistuvasti tilanteita, 

jotka tulevat sietämättömiksi sinulle? Val-
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taako viha sinut, menetätkö malttisi, huu-
datko läheisillesi, kiroiletko, vaikka olet 
Jeesuksen oma? 
 

• Valitatko ja vaikerratko olosuhteitasi, elä-
määsi, ympäristöäsi? Julistatko epäonnis-
tumista, tappiota tai epäilystä itseäsi tai 
muita kohtaan? Osoitatko sormellasi Ju-
malaa "Miksi Jumala et vastaa"? 
 

• Täytätkö elämäsi tyhjyyttä korvikkeilla: 
elät muiden kautta, oletko sidottu erilai-
siin addiktioihin, koet elämäsi epätyydyt-
täväksi, pakenet päiväuniin, elokuviin, 
viihteeseen tai uskonnolliseen näytel-
mään? 

 
• Onko sisimmässäsi syyllisyyden tunteita, 

pelko- ja jännitystiloja, vältätkö joidenkin 
ihmisten ja tilanteiden kohtaamista? Ko-
etko uupumusta, heikkoutta, toivotto-
muutta tai halua luovuttaa?  
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• Kiehtovatko onnettomuusuutiset, tuo-
mioprofetiat, maailmanlopun ennustuk-
set, sodat, väkivaltauutiset ja kuolinilmoi-
tukset sinua? 

 
• Kiehtovatko noituus, ennustukset, ufot, 

parapsykologia, new age, spiritismi ja vää-
rät uskonnot sinua? 
 

• Näetkö ahdistavia painajaisia, vaivaa-
vatko pimeät mielikuvat, onko sinulla se-
littämättömiä pelkotiloja, oletko sisäi-
sessä hälytystilassa, koetko olevasi umpi-
kujassa? 

 
• Kiusaako sinua epäusko ja horjuminen 

vanhurskauden pyrkimyksissäsi, onko si-
nun vaikea vastaanottaa fyysisiä parantu-
misia omaan kehoosi, vaikka rukouksen ja 
anomisen yritys on jatkuvaa ja intensii-
vistä? 

 
• Onko sinulla kielteinen minäkuva, koetko 

ettet kelpaa koska olet huonompi kuin 
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muut, onko sinulla jatkuvaa hyljätyksi tu-
lemisen pelkoa?  
 

• Onko sinulla jatkuvia ihmissuhdeongel-
mia, syytätkö niistä muita ihmisiä, koetko 
olevasi ihmisten tai olosuhteiden uhri? 
 

• Näetkö Jumalan ankarana ja tuomitse-
vana, yritätkö suorittaa Jumalalle jotain, 
koetko jatkuvaa puutteen alaisuutta eri 
elämän alueilla? 
 

• Oletko voittaja vai luuseri, oletko ylirasi-
tustilassa, univaikeuksissa, vaivaavatko 
selittämättömät kiputilat sinua? 
 

• Puhutko elämääsi epäonnistumista, kiel-
teisyyttä, pelkoa, ongelmia? Onko sinun 
vaikea olla kiitollinen Jumalalle ja ihmi-
sille? 
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• Oletko epätietoinen elämäsi tarkoituk-
sesta? Koetko elämäsi tarkoituksetto-
maksi? Puuttuuko sinulta aina jotain, vai 
oletko tyydytetty Jeesuksen kanssa? 
 

• Vertaatko itseäsi muihin, oletko kateelli-
nen niille, joilla mielestäsi on enemmän 
tai paremmin kuin sinulla? Pakenetko päi-
väunelmiin, juoruihin, facebookiin tai 
muuhun sellaiseen? 
 

Jos koet itsessäsi vapautumisen ja sisäisen ehey-
tymisen tarvetta, sinä olet Jumalalle otollinen! 
Kaikkeen, minkä Pyhä Henki todistaa sinulle, Jee-
sus on valmistanut ratkaisun. Antaudu Jeesuk-
selle ja silloin Pyhä Henki toteuttaa sinussa puh-
distumisen ja muuttumisen.  
 
Älä masennu keskeneräisyydestäsi, sillä kaikki va-
pautumisesi ja sisäinen parantumisesi tapahtuu 
Jeesuksen pelastustyön sisällä. Avaa sydämesi, 
tunnusta ongelmasi ja hylkää ne Antaudu Pyhän 
Hengen tulessa upotettavaksi ja uudistettavaksi. 
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Jeesus muuttaa sinut ”voimasta voimaan ja kirk-
kaudesta kirkkauteen”.  
 
Koska sinä uskot Jeesukseen, sinulla on jo täydel-

linen lunastus 
henkesi kautta. 
Sielusi väärä oh-
jelmointi vain 
tarvitsee korjaa-
mista. Sinulla on 
Pyhä Henki, joka 
tulee toteutta-
maan sinussa yli-

luonnollisen 
muutostyön. Jee-

sus tulee sinulle yhä todellisemmaksi ja sinä tulet 
näkemään itsesi Jumalan Isän yhteydessä ja ra-
kastettuna poikana/tyttärenä. Jeesus itse tähtää 
sinun vapautumiseesi ja parantumiseesi. Hän an-
taa sinulle Isän rakkauden, Pyhän Hengen ilmes-
tystiedon ja Jumalan uskon voittaa ongelmasi.  
 

Pyhä Henki kytkee sinut jat-
kuvasti ja pysyvästi Jeesuk-
seen ja Isään. Isä on mää-
rännyt sinut pyhäksi ja nuh-
teettomaksi Hänen poika-
naan / tyttärenään. Olet ää-
rimmäisellä tavalla siu-
nattu. Et voi olla kuin voit-
taja Isän kirkkauden yhtey-
dessä. 
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Jumala loi sinut Taivaassa Elämän Hengen lain 
alla. Synnin ja kuoleman laki tuli väliin, mutta Jee-
suksessa sinä olet nyt voittanut sen. Olet kytketty 
Jumalaan Isään peruuttamattomasti. Jumalan ka-
toamaton elämä virtaa sinuun ja luo sinua uu-
deksi jatkuvasti ja lisääntyvästi. Jeesuksen va-
pauttava ja parantava kosketus on ulottuva sie-
lusi syvimpiin kerroksiin asti ja ratkaiseva kaikki 
elämäsi ongelmat. 
 
Kun sielusi traumat paranevat, sinusta tulee sel-
lainen persoonallisuus, jonka Jumala on tarkoit-
tanut sinun olevan. Sinusta tulee ilmi Jeesuksen 
Voidellun muoto. Sinä kykenet saavuttamaan 
oman elämäsi tarkoituksen, joka yhtyy Jumalan 
tarkoituksiin. Sinä saat voiman, kyvyn ja kaiken 
varustuksen hallita elämässäsi Jeesuksen kanssa. 
Eheytettynä tulet saavuttamaan elämäsi täytty-
myksen yhdessä Jeesuksen kanssa. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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7. Uusi Jeesuksen kohtaaminen  
 
Rakas ystäväni, sinun ei tarvitse enää yrittää sel-
viytyä voittamattomilta tuntuvien ongelmiesi 
kanssa. Jeesus odottaa kohdatakseen sinua uu-
della läpimurtavalla ja täydellisesti siunaavalla ta-

valla. Kutsu Jee-
susta ilmesty-
mään elämääsi, 
katso peittämät-
tömin kasvoin 
Hänen kirkkaut-
taan ja anna Hä-
nen vapauttaa, 

puhdistaa ja pa-
rantaa sinut. 
 
Isän rakkaus ympäröi sinua. Pyhän Hengen pil-
vessä sinä kykenet avaamaan sisimpäsi uudella 
tavalla Jeesukselle ja Taivaalliselle Isälle. Hylkää 
pakeneminen ja näytelmäsi. Avaa koko elämäsi 
tuska, sisäinen / ulkoinen rumuutesi, vammasi, 
puutteesi, tappiosi, unelmiesi särkymiset, tuhou-

Jeesus on koko ajan sinun Pe-
lastajasi. Hän lähestyy sinua 
saavuttaakseen sinut koko-
naan. Sinä avaudut lisää Hä-
nelle ja silloin Jeesuksen uusi 
kirkkaus, ja pelastuksen ulot-
tuvuudet koskettavat sinua. 
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tumisesi, vääryytesi, epäonnistumisesi Jeesuk-
selle. Silloin sinä saat kohdata Pelastajasi aivan 
uudessa kirkkaudessa ja voimassa. Hän vapauttaa 
ja luo sinut uudeksi. 
 
Jeesus tietää jo kaiken sinusta. Sinulla ei ole mi-
tään ongelmaa, jota Hän ei olisi jo ratkaissut Gol-
gatan ristillä. Sinä tarvitset vain Pyhän Hengen tu-
lessa upottamisen, jotta Jeesuksen valmistama 
vapautus tulee voimaan elämässäsi.  Antaudu 

Jeesukselle ja 
avaa Hänelle 
koko elämäsi. 
Paljasta sydä-
mesi sisimmät 
alueet ja luovuta 
ne Jeesukselle. 
Puhu Hänelle 
kaikki mitä osaat 
puhua. Anna Hä-
nelle kaikki mitä 
et osaa sanoa tai 
ymmärtää.  

 

Vapautumisen ja sisäisen 
parantumisen prosessissasi 
Jeesus ja Pyhä Henki ovat 
kanssasi lähietäisyydellä. 
Jeesus tulee lohduttamaan 
sinua kaikkein kipeimmässä 
surussasi, tappiossasi, on-
nettomuudessasi, menetyk-
sessäsi, kokemassasi tai itse 
harjoittamassasi vääryy-
dessä, hyväksikäytössä, 
saastaisuudessa, kuoleman 
vaarassa jne. 
 



99 
 
 
 

 

Jeesus kuulee sinua ja on jo ymmärtänyt sinua. 
Hän odottaa vain, että sinä avaudut Hänelle ko-
konaan. Silloin Hän koskettaa sinua ja parantaa 
sinut. 
 
Tunnusta oman elämäsi todellisuus Jeesukselle. 
Huuda ja kuiskaa Hänelle kaikki kipusi, tuskasi, 
ahdistuksesi, unelmasi, kaipauksesi. Puhu suo-
raan kaikki elämäsi pimeydet ja sydämesi kivut 
Jeesukselle. Jeesus tuntee sinut kokonaan ja ra-
kastaa sinua äärimmäisellä rakkauden myötätun-
nolla. Sinä voit asettaa koko toivosi ja uskosi Hä-
neen.  
 
Anna Pyhän Hengen osoittaa sinulle Jumalan Isän 
rakkaus Jeesuksessa. Hylkää orpoutesi ja anna 
Isän ottaa sinut syliinsä. Tunne Hänen rakkau-
tensa ja itke Hänen sylissään. Uudestisyntynyt 
henkesi on jo Hänen kirkkautensa yhteydessä. 
Luovuta orvon sielusi yksinäinen taistelu ja anna 
Jeesuksen pelastaa sinut Isän rakkaan pojan / tyt-
tären elämään. 
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Anna Pyhän Hengen koskettaa koko olemustasi. 
Anna Hänen ajaa ulos jokainen trauma, pimeä 
ajatus, tuska ja ahdistus. Ota vastaan Isän rakkau-
den valtava lohdutus ja elvyttävä voima. Ahtaan 
portin lävitse sinä käyt Jumalan valtakuntaan. 
Kaikki tulee parantumaan ja onnistumaan Jee-
suksen kanssa. 
 
Luuk. 9:23-24: Ja hän sanoi kaikille: "Jos joku tahtoo mi-
nun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon 
joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo 
pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadot-
taa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen.  
 
Mitä syvemmälle antaudut sisäisen parantumi-
sen prosessiin, sitä rakastavampana sinä tulet 
tuntemaan Jumalan Isän. Sinä janoat täyttä kirk-
kautta ja vapautta. Jumalan usko nousee sinussa, 
kun epäuskoa synnyttävä pimeyden valheet ja 
traumaattisuus poistuvat. Kaikki Jeesuksen ope-
tukset avautuvat sinulle ja toteutuvat elämässäsi. 
Et pidä enää "syntiä" voittamattomana, vaan sinä 
näet ja koet Jeesuksen voittamattomana. Sinusta 
tulee voittaja Hänen kanssaan. 
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Sisäisen parantumisen prosessi kohottaa sinua 
kiihtyvällä vauhdilla Jumalan valtakunnan elä-
mään. Sinä sulaudut yhä syvemmin Jeesukseen. 
Hänen valonsa loistaa sinuun yhä kirkkaammin. 
Sinä näet nyt kaiken selvästi Hänen kirkkaudes-
saan. Sinä opit etsimään Pyhän Hengen läsnäoloa 
sydämessäsi. Sinä haluat viettää yhä enemmän 
aikaa Jeesuksen läsnäolossa ja Pyhän Hengen tu-
len kosketuksessa.  
 
Henkesi, sielusi ja ruumiisi janoavat yhä lisää Py-
hän Hengen ja tulen kosketusta. Sinä koet jatku-
vaa eheytymistä ja parantumista elämäsi kaikilla 
alueilla. Jumalan kirkkaus loistaa elämääsi. Pi-

meys väistyy ja 
elämäsi harhailu 
ja sekoilu loppu-
vat. Sinä kiinnityt 
sielusi paime-
neen Jeesukseen 
ja löydät elämäsi 
tarkoituksen Hä-
nessä ja Hänen 

kanssaan. 

Sisäisen parantumisen pro-
sessissa sinä tulet elämäsi 
jättiläisten voittajaksi. Voit-
tajan minuus rakentuu jokai-
sessa läpimurrossasi. Pyhä 
Henki synnyttää sinuun kiih-
tyvän prosessin kohti Jeesuk-
sen täyttä kirkkautta. 
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Sinä haluat viipyä Pyhän Hengen ja tulen läsnä-
olossa niin kauan ettei mikään ahdistus enää 
nouse. Sinä tunnet lisääntyvää sisäistä rauhaa ja 
tyyneyttä. Sinun henkeesi ja sieluusi virtaa Isän 
rakkaus. Kaikki orpouden traumasi paranevat ja 
sinusta nousee Jumalan pojaksi otetun minuus. 
Sisäinen pimeys ja vastustuksesi on poistunut. 
Sinä elät Jeesuksen yhteydessä uudessa uskon 
varmuudessa, vanhurskaudessa, rauhassa ja 
ilossa. 
 
Vapautumisen ja sisäisen parantumisen proses-
sissa sisäinen ahdistuksesi on poistunut. Sydä-
mesi silmät ovat avautuneet näkemään ja yhty-
mään Jeesuksen kirkkauteen. Sisäinen ihmisesi 
yhtyy ilolla Jumalan lakiin. Sinusta nousee uusi 
voima, halu, into, kaipaus sulauttaa koko elämäsi 
Jeesuksen suunnitelmaan. Sinä astut siihen uskon 
elämään, josta kirjoitukset ja Pyhä Henki sinulle 
puhuvat. Jeesuksen todellisuus läpäisee elämäsi 
ja Hänen hyvyytensä ilmestyy sinulle. 
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Matt. 6:33: Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hä-
nen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä (= kaikki 
mitä elämässä tarvitsette) teille lisätään sen ohessa. 
 
Jeesus vastaa sinun anomiseesi, etsimiseesi ja an-
tautumiseesi rakkaudellaan, voimallaan ja Pyhän 
Hengen tulella. Jeesus on johtanut sinut tähän si-
säiseen puhdistumisprosessiin. Hän haluaa va-
pauttaa sinut vastaanottamaan kaikki Hänen siu-

nauksensa. Hän 
on jo kutsunut si-
nua tähän – en-
nen kuin olet itse 
huomannutkaan. 
Siksi ole turvassa 
ja ole kiitollinen 
jokaisesta koe-

tuksesta, joka tuottaa sinussa täydellisen teon eli 
vapautumisen ja eheyden. 
 
Jeesus antaa sinun henkeesi todistusta, keho-
tusta, rohkaisua, inspiraatiota mennä eteenpäin. 
Hän rohkaisee sinua antautumaan enemmän, ra-
kastamaan, luottamaan ja uskomaan enemmän. 

Pyhän Hengen tulessa sinä 
rakastut yhä enemmän Jee-
sukseen. Sinä tulet tunte-
maan Hänen kirkkauttaan, 
anteeksiantamustaan ja yli-
luonnollista elämäänsä. Ha-
luat vain samaistua Häneen. 
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Jeesus vahvistaa sinun sisäisen ihmisesi tavoitte-
lemaan ja saavuttamaan korkeampia päämääriä, 
syvällisempiä parantumisia, suurempia läpimur-
toja, suurempia siunauksia ja voiteluja. 
 
Jeesus osoittaa erityisin merkein ja todistuksin si-
nulle, että Hän on sinun kanssasi sinun prosessis-
sasi. Sielusi tulee joutumaan ymmälle, mutta se 
on vain hyvä asia. Vääristynyt sielusi kontrolli 
murtuu ja Pyhän Hengen todistus sinun henges-
säsi kasvaa ja henkesi vahvistuu johtamaan. Sinä 
tulet yhä päättäväisemmäksi omistamaan sen, 
mitä hengessäsi anot.  
 
Jeesus kytkee sinut yhä herkempään rakkauden 
vuorovaikutusyhteyteen kanssaan. Sisäinen ih-
misesi suuntautuu yhä ehyemmin ja yhä kestä-
vämmin Jeesuksen todellisuuteen. Sinä näet ja 
koet Jeesuksen voittajana ja Hänen kanssaan si-
nusta tulee voittaja pysyvästi. Olosuhteet / on-
gelmasi / tarpeesi eivät saa sinua enää masentu-
maan.  
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Jeesus koskettaa sinua yhä suuremmalla ja her-
kemmällä rakkaudella. Sinä antaudut ja avaat sy-
dämesi kätkettyjä kipuja yhä enemmän Jeesuk-
selle. Pyhä Henki täyttää sinua lisää ja vapauttaa 
sieluasi traumaattisista ikeistä. Sinä koet jatkuvaa 

ja lisääntyvää va-
pautta, rauhaa ja 
iloa. Tunnelin 
päässä näkyvä 
valo on niin kir-
kas, että sinä 
kiinnityt siihen ja 
se tulee johta-
maan sinut täy-

teen kirkkauteen. 
 
Jeesus vahvistaa sinun uskoasi yhä lisää. Sielusi 
toivo, kaipaukset ja anomukset muuttuvat hen-
gessäsi olevaksi Jumalan uskon voimaksi. Et enää 
voi luopua vastauksen etsimisestä, koska Jeesus 
on jo kiinnittänyt henkesi ja uskosi tähän vastauk-
seen.  
 

Sisäinen ihmisesi eheytyy, 
puhdistuu ja uudistuu. Enti-
nen pimeä, orjuutettu ja alas 
painettu elämä jää taakse ja 
häviää kokonaan. Uuden 
elämän todellisuus ja voima 
Jeesuksessa tulee valtaa-
maan sinut.  
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Jeesus ilmaisee itsensä yhä suurempana, rakasta-
vampana, läheisempänä, voimakkaampana, to-
dellisempana. Et voi enää hyväksyä teoreettista 
järkeisuskoa. Sinun sisäinen ihmisesi on sulautu-
nut Jeesuksen ja Isän uskoon Pyhän Hengen voi-
massa. Sinä olet siirtynyt kuvitteellisesta jär-
keisuskosta Jumalan uskon todellisuuteen. Sisäi-
nen ihmisesi on saanut kyvyn pitää todellisena 
sen, mikä ei näy luonnollisille silmille, mutta nä-
kyy henkesi silmille. 
 
Jeesus vapauttaa sinua yhä lisää kaikista uskon-
nollisista esteistä, ehdoista, rajoituksista, perin-
näissäännöistä. Jumalan valtakunnan elämä il-
mestyy sinulle. Pyhän Hengen tuli kytkee sinut 
Isän äärettömään rakkauteen. Sinä tulet tunte-
maan yhä syvemmin mitä tarkoittaa Jumalan rak-
kauden pituus, leveys, korkeus ja syvyys. Sisäinen 
ihmisesi täyttyy Jeesuksen kirkkaudella. 
 
Ef. 3:14-21: Tämän vuoksi minä notkistan polveni Isän 
edessä - josta kaikki suvut taivaissa ja maan päällä saavat 
nimensä - jotta Hän kirkkautensa runsauden mukaisesti 
antaisi teidän - sisällisen ihmisenne (henki + sielu) puo-
lesta - voimalla vahvistua Hänen Henkensä kautta, niin 
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että Voideltu uskon kautta asuisi sydämissänne – Voideltu 
teissä, kirkkauden toivo - ollaksenne rakkauteen juurtu-
neita ja perustuneita, jotta kaikkien pyhien kanssa voi-
sitte käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on 
– mikä on Jumalan rajaton ja ääretön rakkaus - ja voisitte 
tuntea / kokea / sulautua Kristuksen rakkauteen, joka on 
kaikkea tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen kaikkea Ju-
malan täyteyttä – sisäinen ihminen olisi täynnä Jeesuksen 
todellisuutta. Mutta Hänelle, joka ylenpalttisesti voi 
tehdä enemmän kuin kaikki, mitä anomme tai ymmär-
rämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa… 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
8. Tavoitteenasi on Jumalan pojan mi-
nuus 
 
Jumala on luonut ihmisen valtavan korkeaan ja 
tärkeään asemaan ja tehtävään. Syntiinlankee-
mus turmeli tätä suunnitelmaa, mutta ei pysäyt-
tänyt sitä. Jeesuksen kautta Jumala Isä valmisti 
ihmisille Aadamin asemaa korkeamman suunni-
telman Hänen täysi-ikäisinä poikinaan ja tyttäri-
nään. Pyhän Hengen päämäärä on toteuttaa si-
nussakin tämä uuden liiton suunnitelma. Pyhän 
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Hengen tuli sulauttaa sinut Jeesukseen ja synnyt-
tää sinussa Jumalan pojan / tyttären minuuden. 
Hän kohottaa sinut hallitsemaan elämässäsi Jee-
suksen kanssa Isän valtaistuimella. 
 
Luuk. 9:23-25: Ja hän sanoi kaikille: "Jos joku tahtoo mi-
nun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon 
joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua… 
 
Sinun ristisi on vanhan ja uuden luomuksen väli-
nen ristiriita. Lihasi vastustaa henkeäsi ja sinulla 
on sen kuolettamisen välttämättömyys päivit-
täin. Jeesus on valmistanut tämän taistelusi voi-
tettavaksi päivittäisen osavoittojen saavuttami-
sen kautta. Henkesi janoaa tätä voittoa ja Pyhä 
Henki vahvistaa sinua yhä lisää. Sinä kuoletat van-
han ihmisesi voittajan asemasta käsin. Henkesi 
vahvistuu hallitsemaan sielun voimien ylitse. Ha-
luat olla täysin riippuvainen Jeesuksesta ja Py-
hästä Hengestä. Silloin olet voittanut taistelusi. 
 
Luuk. 9:23-25 (jatkuu): …Sillä joka tahtoo pelastaa elä-
mänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä 
minun tähteni, hän pelastaa sen. Sillä mitä se hyödyttää 
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ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, 
mutta saattaisi itsensä kadotukseen tai turmioon?  
 
Luonnollinen eli vanha ihmisesi on kiinnittynyt 
näkyvään maailmaan ja ihmisiin ulkoisessa yh-
teydessäsi. Hengellinen ihmisesi eli uusi luomuk-
sesi elää sisäistä elämää Jumalan rakkaudessa, il-
mestyksen hengessä ja Jumalan uskossa. Jumalan 
valtakunta on sinun sisäisessä osassasi. Sinun va-
pautumisesi ja voittosi on siinä, että sisäinen elä-
mäsi Pyhässä Hengessä Jeesuksen kanssa tulee 
tärkeämmäksi kuin ulkoinen elämäsi lihan ja 
maailman nautinnoissa.  
 
Todellinen minuutesi on hengessäsi. Todellinen 
elämäsi on henkesi johtamaa elämää. Todellinen 
päämääräsi on henkesi yhteys Jumalaan ja Hänen 
kirkkauteensa. Todellinen tyydytyksesi on rak-
kauden täyttämässä syväkiintymyssuhteessa Jee-
suksen ja Isän kanssa. Jumalan pojan / tyttären 
minuudessa sinä saavutat sen olemuksen, jonka 
Isä asetti sinuun luodessaan sinut Taivaassa.   
 
1. Joh. 2:15-17: Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, 
mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin 
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Isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa 
on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei 
ole Isästä, vaan maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen 
himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaik-
kisesti.  
 
Isän rakkaus on Jumalan täydellistä kirkkautta. 
Koska Isä on luonut sinut kirkkaudessaan, sinä 
saat täyttymyksesi palaamalla Hänen kirkkau-
teensa Jumalan poikana / tyttärenä. Sisäinen 
elämä Jumalan kirkkaudessa tulee voittamaan 
tuonelan porttien johtaman elämän lihan ja luon-
nollisten aistien orjuudessa. Mitä nopeammin oi-
vallat ja suostut tähän, sitä suuremman menes-
tyksen ja kirkkauden Isä antaa sinulle jo tässä 
maailman ajassa. 
 
Joh. 5:19-21: Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti, 
totisesti minä sanon teille: Poika ei voi itsestänsä mitään 
tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän teke-
vän; sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee. 
Sillä Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä 
hän itse tekee; ja hän on näyttävä hänelle suurempia te-
koja kuin nämä, niin että te ihmettelette.  Sillä niinkuin Isä 
herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös Poika tekee 
eläviksi, ketkä hän tahtoo.  
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Sinun minuutesi perustuu syväkiintymyssuhtee-
seen Jeesuksen ja Isän kanssa. Sisäinen ihmisesi 
elää Jumalan valtaistuimen kirkkaudessa ja auk-
toriteetissa. Sinä olet tullut tuntemaan Jumalan 
Isän, joka rakastaa sinua. Pyhä Henki näyttää si-
nulle kaiken, mitä sinut on kutsuttu ja valmistettu 
tekemään Jeesuksen kanssa. Tämä on sinun to-
dellinen minuutesi ja olemuksesi ja uusi elämäsi 
Jumalan valtaherruudessa.  
 
Pyhän Hengen tuli on lähetetty sinuun sitä var-
ten, että traumaattisuus, demonisaatio ja maail-
mallisuus puhdistuvat sinusta. Valhemaailma ja 
valheminuus poistuvat ja ikuisesti kestävä todel-
linen Jumalan valtaherruus ja minuutesi Jumalan 
poikana / tyttärenä tulevat johtamaan elämääsi 
”kirkkaudesta kirkkauteen ja voimasta voimaan”. 
 
Gal. 2:19-20: Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, 
elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiin-
naulittu, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää mi-
nussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan 
Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja anta-
nut itsensä minun edestäni.  
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Saulus Tarsolainen yritti saavuttaa Jumalan yh-
teyttä ja hyväksyntää lain noudattamisen kautta. 
Hän toteutti kaikkea omilla sielunsa voimilla, 
mutta ajoi itsensä demoniseen umpikujaan. Pi-
meyden sokaisemana hänestä tuli todellisten Ju-
malan lasten vainooja ja tuhoaja. Jokainen Jee-
suksen torjuva joutuu tähän ansaan, koska tämän 
maailman ruhtinas ottaa hänen sieluaan yhä lu-
jempaan kuristusotteeseensa. 
 
Jeesus pelasti Saulus Tarsolaisen tästä kuoleman 
suunnitelmasta. Kun Jeesus kohtasi hänet Da-
maskon tiellä, Jumalan kirkkaus leimahti hänen 
ympärillään. Koko hänen uskonnollinen sokeu-
tensa ja pimeytensä paljastui. Hän tuli vanhan ih-
misen täydellisen kuolettamisen eteen. Jeesus 
kohtasi häntä suuressa armossaan, vapautti, pa-
ransi ja uudisti hänet sekä asetti apostolin vir-
kaan. Vanhan ihmisen kuolemisen kautta Paava-
lista tuli pakanain apostoli, jonka opetuksia jokai-
nen pelastettu lukee tänä päivänä. 
 
Gal. 2:19-20: Sillä lain kautta kuolin laille elääkseni Juma-
lalle. Olen Kristuksen kanssa naulittu ristiin. Kuitenkin 
elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Minkä nyt 
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elän lihassa, sen elän Jumalan Pojan uskossa, Hänen, joka 
rakasti minua ja antoi itsensä puolestani.  
 
Sisäisen parantumisen kautta sinä saavutat sen 
elämän, jonka Jeesus on lunastanut sinulle. Pyhä 
Henki on sinussa tämän toteutumiseksi. Ano, etsi 
ja kolkuta Pyhässä Hengessä ja tulessa upotta-
mista päivittäin. Silloin Jeesus ilmestyy sinulle li-
sää ja sinä saat ilmestystietoa oman elämäsi 
muutosprosessista.  
 
Pyhä Henki vahvistaa sinun ilmestyksesi Jeesuk-
sesta, Isän rakkaudesta ja Pyhän Hengen toimin-
tatavoista. Kun olet itse käynyt sisäisen parantu-
misprosessin lävitse, sinulle tulee ilmestys, rak-
kaus, myötätunto, Jumalan viisaus ja usko pal-
vella muita ihmisiä heidän parantumisprosessis-
saan. 
 
2. Kor. 1:3-4: Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen 
Kristuksen Jumala ja Isä, rakkauden myötätunnon (oiktir-
mos) Isä ja kaiken läheisyyteen kutsumisen, kohottamisen 
ja lohdutuksen Jumala, joka kutsuu lähelle, kohottaa ja 
lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä 
lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, 
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voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuk-
sessa ovat.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
9. Oikeudenkäynti Jumalan edessä  
 
Jesajan kirjan 9. luvun jakeissa 5-6 on vapautumi-
sen täydellinen perustus ja toimintasuunnitelma. 
Jumala Isä asetti Jeesuksen harteille koko ihmis-
kunnan pelastamisen. Hän tuli Ihmisen Pojaksi, 
kasvoi täysi-ikäiseksi Voidelluksi ja sen jälkeen 
otti Uhrikaritsan aseman ja kantoi pois kaikki mei-
dän Jumalasta harhautumisemme, sen seurauk-
set ja osallisuudet pimeydestä.  
 
Nyt Jeesus hallitsee Isän Valtaistuimella Kunin-
kaana ja Herrana toteuttaakseen kaiken pelastus-
työnsä niiden elämässä, jotka antautuvat Hänelle 
ja sulautuvat Häneen. 
 
Jes. 9:5-6: Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille 
annettu, jonka hartioillaan on oleva herraus, ja hänen ni-
mensä on: Ihmeellinen, Neuvonantaja, Väkevä Jumala, 
Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas. Hänen hallitusvaltansa 
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ja rauhansa lisääntymisellä ei ole loppua, Daavidin valtais-
tuimella ja Hänen valtakunnassaan; se perustetaan ja vah-
vistetaan tuomiolla ja oikeuden toteuttamisella nyt ja ian-
kaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä.  
 
Jeesuksen valtaherruus perustetaan ihmisten sy-
dämiin hengellisellä oikeudenkäynnillä. Pyhä 
Henki on vapautettavan asianajaja, Jeesus on 
vanhurskas tuomari ja rukouspalvelijat ovat va-
pautettavan todistajia pimeyttä vastaan ja Jee-
sukselle antautumisen puolesta. Vapautumisen 
oikeudenkäynti toteutuu seuraavasti: 
 

• Vapautta etsivä tunnustaa ja irtisanoo 
omalla suullaan Pyhän Hengen paljasta-
man Jumalasta eroon harhautumisen ja 
sen tuhovaikutukset. 
 

• Vapautta etsivä lausuu tuomion kaikille 
pimeyden voimille ja vaikutuksille, hylkää 
ne ja käskee ulos. 
 

• Vapautta etsivä ottaa vastaan Jeesuksen 
vapauttavan anteeksiantamuksen ja tuo-
mion itseään kohtaan. Hän antaa anteeksi 
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häntä loukanneille ja hylkää katkeruuden. 
Hän tunnustaa Jeesuksen täydellisen pe-
lastustyön ja antautuu Pyhän Hengen 
puhdistavaan kosketukseen. 
 

• Vapautta etsivä ottaa vastaan Isän paran-
tavan rakkauden ja uuden luomistyön sär-
kyneen sydämen ja tuhoutuneen elämän 
tilalle. Hän antautuu Pyhän Hengen uudis-
tavan voiman kosketukseen ja nousee uu-
dessa elämässä. 
 

• Rukouspalvelija(t) ovat todistajina va-
pauttajan antautumisesta, irtisanoutumi-
sesta ja uudelleen Jeesukselle antautumi-
sesta ja julistavat pimeydelle lausutut 
tuomiot päteviksi.  
 

• Pyhän Hengen tuli eli "Jumalan kiivaus" 
tulee toimimaan tässä prosessissa va-
pautettavan hyväksi kaikkea demonisaa-
tiota, sairauksia ja muuta pimeyttä vas-
taan. 
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Käytännössä on paljon tilanteita, joissa rukous-
palvelijan täytyy sanoa erilaisia julistuksia edellä, 
koska traumaattisuus, pelot, heikkous ja epäusko 
pyrkivät estämään oikean suun tunnustuksen. 
Tässä oikeudenkäynnissä on tärkeää olla täsmäl-
linen, avoin ja rehellinen. Kaikki, mitä Pyhä Henki 
osoittaa, täytyy tuoda esiin.  Se, mitä Pyhä Henki 
tuo esiin, tulee myös tutkia, koska sen kautta 
Pyhä Henki tulee avaamaan sisempiä kammioita 
ja salaisuuksia. Kaiken täytyy tapahtua yhteisessä 
rakkauden sopimuksessa palvelijan ja palvelta-
van kanssa.  
 
Rukouspalvelijan tulee uskon julistuksella vahvis-
taa kaikki, mitä vapautumista etsivä julistaa. Is-
tunnon päätteeksi rukouspalvelijan tehtävänä on 
julistaa uudet Jumalan valtaherruuden siunauk-
set vapautta etsivän elämään ja kannustaa hänet 
elämän muutokseen, jotta vapaus tulee pysy-
väksi. 
 
1. Joh. 1:8-9: Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me 
eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. Jos me tun-
nustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, 
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niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa 
meidät kaikesta vääryydestä.  
 
Vapautumisen prosessi vie aikaa siksi, koska ihmi-
sen orjuutettu sielu vastustaa totuuteen tule-
mista. Koko vääristynyt sielun maailma täytyy uu-
distaa yhteistyössä ihmisen tahdon kanssa. 
 
Traumaattinen sielu on vääristyneempi kuin ih-
minen ensin tajuaa. Hänen ajattelunsa, minäku-
vansa, jumalakuvansa, tunteensa, unelmansa ja 
tahtonsa on turmeltunut. Vasta kun Isän rakkau-
den kirkkaus, Pyhän Hengen valo ja ilmestys va-
laisevat sielun, ihminen käsittää miten pimeää 
hänen elämänsä on. Tarvitaan siis nöyryyttä tun-
nustaa tämä todellisuus. 
 
Luuk. 11:21-26: Kun väkevä aseellisena vartioitsee karta-
noaan, on hänen omaisuutensa turvassa. Mutta kun 
häntä väkevämpi karkaa hänen päällensä ja voittaa hänet, 
ottaa hän häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa 
häneltä riistämänsä saaliin. Joka ei ole minun kanssani, se 
on minua vastaan, ja joka ei minun kanssani kokoa, se ha-
jottaa. Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se 
autioita paikkoja ja etsii lepoa; ja kun ei löydä, sanoo se: 
'Minä palaan huoneeseeni, josta lähdin'. Ja kun se tulee, 
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tapaa se sen lakaistuna ja kaunistettuna. Silloin se menee 
ja ottaa mukaansa seitsemän muuta henkeä, pahempaa 
kuin se itse, ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja sen ih-
misen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset."  
 
Merkittävä osa vapautumista on "riivaajien huo-
neitten" hävittäminen. Tämä tarkoittaa koko aja-
tusmaailman, asenteiden, maailmankuvan, juma-
lakuvan, minäkuvan, tunteiden, unelmien, tah-
toelämän puhdistamista riivaajien vääristävästä 
vaikutuksesta. Tilalle tulee omistaa Jumalan Isän 
rakkaus, Jumalan valtakunnan totuudet, Jeesuk-
sen ja Isän läsnäolo ajatuksissa, tunteissa, unel-
missa jne. Tämä on sitä mielen uudistamista, 
josta Paavali puhuu: 
 
Room. 12:1-2: Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden 
kautta kehotan teitä, veljet, antamaan ruumiinne elä-
väksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on tei-
dän järjellinen jumalanpalveluksenne. Älkääkä mukau-
tuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mie-
lenne uudistuksen kautta, tutkimalla ja toteamalla, mikä 
on Jumalan hyvä, otollinen ja täydellinen tahto.  
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Jeesus kasvattaa sinun henkeäsi yhteistyössä sie-
lusi kasvattamisen kanssa. Henkesi ja sielusi yh-
teys on yliluonnollinen ja sen kautta sinussa ilme-

nee Jumalan 
kuva. Jumalan 

valtaherruuden 
tulee hallita sekä 
hengessäsi että 
sielussasi. Silloin 
sisäinen ihmisesi 
yhtyy ilolla Juma-
lan lakiin, joka 
vaikuttaa sinussa 
Pyhän Hengen 

inspiraation 
kautta. Silloin 

sinä pystyt toimimaan ehyesti Jumalan rakkau-
dessa, Pyhän Hengen ilmestystiedossa ja Jumalan 
uskossa.  
 
Sisäinen ihmisesi elää voittajan minuutta, kun 
sielusi kokee tietoista yhteyttä Jeesuksen kanssa. 
Pyhän Hengen voitelussa sinun tietoisuuttasi hal-

Henkesi on Jumalan yhtey-
dessä sielun tietoisuutta 
korkeammassa tuntemi-
sessa. Henkesi kautta olet 
Jumalan yhteydessä, vaikka 
sielusi kadottaisi tietoisuu-
den Jeesuksen läsnäolosta. 
Pelastuksesi on voimassa, 
vaikka sielusi herpaantuisi 
ajoittain. Jeesus sinun hen-
gessäsi tulee nostamaan si-
nut uudestaan ja uudes-
taan. 
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litsee Isän rakkaus, Jeesuksen täydellinen pelas-
tustyö, Hänen kaikkivaltiutensa ja Pyhän Hengen 
jatkuva inspiraatio ja johdatus.  
 
Vapautumisen ja sisäisen parantumisen proses-
sissa Pyhän Hengen tuli vahvistaa uudestisynty-
nyttä henkeäsi. Hengellinen ilmestys ja sisäinen 
Jeesuksen tunteminen vahvistuu. Samanaikai-
sesti Pyhän Hengen tuli koskettaa sieluasi ja su-
lauttaa sitä lisää Jumalan mielen kaltaiseksi.  
 
Pyhän Hengen tuli sulauttaa henkesi ja sielusi 
Jeesukseen. Sisäinen ihmisesi tulee elämään vah-
vassa ja yliluonnollisessa Jeesuksen todellisuu-
dessa. Järkeisuskon ja traumaattisuuden pimeys 
on muuttunut Jeesuksen ja Isän kokemuksel-
liseksi kirkkauden yhteydeksi ja katoamattomaksi 
elämäksi. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
10. Hengelliset sota-aseesi 
 
2. Kor. 10:4-6: Sota-aseemme eivät näet ole lihalliset, 
vaan ne ovat voimalliset Jumalan avulla 1) kukistamaan 
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linnoituksia, 2) hajottamaan maahan järkeilyt ja kaiken yl-
västelyn, joka korottaa itsensä Jumalan tuntemista / ko-
kemista / sulautumista / samaistumista vastaan, ja 3) van-
gitsemaan jokaisen ajatuksen Voidellun / Kristuksen kuu-
liaisuuteen, 4) ja myös valmiina rankaisemaan kaikkea 
tottelemattomuutta, kun kuuliaisuutenne on tullut täy-
delliseksi. 
 
Hengelliset sota-aseemme ovat Jeesus, Pyhä 
Henki, Jumalan valtakunnan totuudet kirjoituk-
sista, Jeesuksen pelastustyö, Jumalan rakkaus, Ju-
malan ilmestystieto, Jumalan usko sekä Pyhän 
Hengen voitelussa toimiva uskon yhteys. Nämä 
sota-aseet ovat voimalliset kukistamaan kaikki 
sielussa olevat pimeyden rakennelmat. 
 
Voimakkain sota-aseemme on Pyhän Hengen tu-
lessa upottaminen. Siinä tuhoutuvat kaikki orvon 
minuudessa rakentuneet demoniset traumat, Ju-
malaa vastustavat opit, harhauskot, kiroukset, 
ajatusrakennelmat, sairaudet, onnettomuudet ja 
kiroukset. Samalla tapahtuu yliluonnollinen uusi 
luomistyö, jossa Jeesuksen Voidellun muoto il-
mestyy meissä. 
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Jumalan valtakunta – samoin kuin pimeyden 
valta – on meidän sisimmässä osassamme. Aja-
tusten, tunteiden, mielikuvituksen, unelmien 
sekä tahtoelämän saattaminen Jeesuksen yhtey-

teen on sielumme 
pelastus. Silloin 
pimeys menet-
tää otteen sielus-
tamme ja Pyhä 
Henki pääsee 
johtamaan ja 

hallitsemaan 
meitä. Sinä olet 
tiedostetusti Jee-

suksessa ja tiedostat että Jeesus on sinussa ja si-
nun kanssasi. 
 
Mitä enemmän sinä tulet tuntemaan Jumalan 
Isän rakkautta ja Pyhän Hengen toimintatapoja, 
sinä enemmän sinä häpeät kaikkea kapinaasi, yl-
peyttäsi ja Jumalaa pilkkaavaa pimeyttäsi. Sinä 
haluat puhdistaa sielustasi kaiken, mikä korottaa 
itsensä Jumalan tuntemista, kokemista, ymmär-
tämistä, rakkaussuhdetta, sulautumista vastaan.  

Uudistunut sisäinen ihmisesi 
haluaa palvella Jeesuksen 
voitelussa, nousta Jumalan 
pojan / minuudessa, sulau-
tua Jeesuksen uskoon ja 
auktoriteettiin kokonaan 
Pyhän Hengen tulessa. Tä-
män kaipauksen Isä on aset-
tanut sinuun. 
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Pyhän Hengen kanssa yhdessä sinä hajotat maa-
han sielusi rakentamat suojamuurit, jotka ovat 
eristäneet sinua Jumalan yhteydestä ja kosketuk-
sesta. Henkesi nousee hallitsemaan ja sinä van-
gitset jokaisen ajatuksen Jeesuksen Voidellun 
kuuliaisuuteen. 
 
Oman puhdistumisprosessisi kautta sinä tulet 
tuntemaan, kuinka sielun tulee antautua ehyesti 
Jeesukselle ja tulla Hänelle kuuliaiseksi. Oman 
kuuliaisuutesi kautta sinä tulet "valmiiksi rankai-
semaan kaikkea tottelemattomuutta, kunhan te 
olette täysin kuuliaisiksi tulleet". Sinä saat palve-
luvoitelun muiden vapauttamiseksi kaikista Ju-
malaa vastustavista linnoituksista ja varustuk-
sista. 
 
Jeesus sinussa Pyhän Hengen kautta on täydelli-
nen hengellinen sota-aseesi pimeyden voitta-
miseksi ja Jumalan suunnitelman ilmestymiseksi 
joka tilanteessa. Pyhä Henki ottaa Jeesuksen ja 
Isän omasta ja julistaa sinulle. Sinä vain kuuntelet 
Pyhän Hengen inspiraatiota ja Hän johtaa sinut 



125 
 
 
 

 

pikatietä Jumalan valtakunnan elämään. Sinun 
osuutesi on janota, etsiä, anoa ja kolkuttaa. Pyhä 
Henki antaa sinun juoda, löytää, vastaanottaa ja 
Hän avaa Jeesuksen kaiken pelastuksen ja kirk-
kauden sinulle. 
 
Antautumalla Pyhän Hengen lisääntyvään vaiku-
tukseen sinä kasvat Jeesuksen minuuteen ja pal-
velutyöhön. Pyhä Henki johtaa sinut kaikkeen tar-
vitsemaasi sisäiseen ja fyysiseen vapautumiseen 
ja parantumiseen.  
 
Isä tahtoo, että olet paljon terveempi, paljon vah-
vempi, paljon viisaampi, paljon ehyempi kuin kos-

kaan itse olet tul-
lut ajatelleeksi. 
Pyhä Henki työs-
kentelee kaiken 
tämän toteutta-
miseksi sinunkin 
elämässäsi. 
 

Pyhän Hengen tulessa upot-
taminen johtaa ”kaikkeen 
totuuteen” eli täydelliseen 
yhteyteen Jeesuksen kanssa. 
Se on vapautuksesi. Kaikki 
pimeys kukistuu ja uuden 
luomuksen elämä nousee si-
nussa. Ano, etsi ja kolkuta, 
niin tämä tapahtuu sinulle. 
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Pyhän Hengen tulessa upottaminen on sinun voi-
makkain sota-aseesi sielusi vapauttamiseksi Ju-
malan rakkauden, Jumalan ilmestystiedon ja Ju-
malan uskon maailmaan. Pyhän Hengen tulessa 
upottamisessa sinä saavutat tavoitteesi ja Jumala 
saavuttaa tavoitteensa sinussa. Sinussa tapahtuu 
uusi luomistyö, jossa Jeesus ja Isä tekevät sinuun 
pysyvän asumuksen. Sinusta nousee esiin uusi ih-
minen, joka haluaa ja kykenee olemaan kuuliai-
nen Jeesukselle ja Pyhälle Hengelle niin kuin Jee-
sus Voideltuna oli kuuliainen Isälle ja Pyhälle Hen-
gelle. 
 
Joh. 5:19-20: Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti, 
totisesti minä sanon teille: Poika ei voi itsestänsä mitään 
tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän teke-
vän; sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee. 
Sillä Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä 
hän itse tekee; ja hän on näyttävä hänelle suurempia te-
koja kuin nämä, niin että te ihmettelette.  
 
Jeesuksen Voidellun kuuliaisuus Isälle oli kuuliai-
suutta Pyhälle Hengelle. Rakkaussuhde Isään, Py-
hän Hengen voitelu ja Jumalan usko olivat Hänen 
kaikkivaltiaat sota-aseensa. Pyhän Hengen kautta 
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Hänellä oli yhteys Isään. Pyhän Hengen kautta 
Hänelle ilmestyi Isän kirkkauden voima, enkelit, 
taivaalliset sotajoukot sekä Jumalan pyhät. Juma-
lan uskossa Jeesus omisti ratkaisuja Isän valtais-
tuimelta. Pyhän Hengen voitelussa Jeesus palveli 
ja toi ilmi Jumalan valtakuntaa ihmisten sydämiin 
ja näkyvään maailmaan. 
 
Jeesus on kutsunut ja valmistaa sinut tähän sa-
maan elämään Pyhän Hengen voitelussa. Pyhän 
Hengen tuli toteuttaa sinussa pysyvän vapautu-
misen ja uuden luomistyön. Uskonnollinen jojo-
elämä loppuu ja sinä elät pysyvästi Jeesuksen 
kirkkauden yhteydessä. Olet pysyvässä valmiu-
dessa palvelemaan, niin kuin Pyhä Henki sinua 
kutsuu ja johtaa. Olet valmis rankaisemaan kaik-
kia demoneja ja hävittämään niiden tuhotöitä jo-
kaisen kirkkautta janoavan ihmisen elämässä. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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11. Orpouden traumasta Isän rakkauden 
yhteyteen 
 
Särkynyt sydän on toisella nimellä kova sydän. 
Sen ympärillä on särkymistä suojaava puolustus-
muuri, joka häiritsee ja estää ihmisen suhdetta 
Jumalaan sekä muihin ihmisiin. Ulkoinen kovuus 
suojelee särkynyttä sisintä, jossa on syvää yksi-
näisyyttä, hyljätyksi tulemista, häpeää, epäonnis-
tumista, masennusta, heikkoutta, addiktioita ja 
muuta pimeyttä. Pimeyden voimat estävät ih-
mistä tuntemasta rakkautta, omistamasta Juma-
lan uskoa, hyväksymästä itseään ja lähimmäisi-
ään. Ihminen elää traumojensa vankina. 
 
Orpouden trauma synnyttää vääristyneen, pelok-
kaan, uhmakkaan, kilpailuhenkisen, taipumatto-
man, uskonnollisen ja ulkokultaisen minuuden. 
Tällaisessa minuudessa elävästä tulee joko huip-
pusuorittaja tai luuseri. Hän ajattelee, että hänen 
elämänsä arvo ja hyväksyntä tulevat hänen ansi-
oistaan. Hän ei voi sallia epäonnistumista suori-
tuksissaan, koska silloin koko hänen elämänsä 
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arvo romahtaisi. Kun hän epäonnistuu, hän jou-
tuu suuren syyllisyyden, ahdistuksen ja tuomion 
alle.  
 
Orpouden trauma on sitkeä ongelma pelastettu-

jenkin sieluissa. Il-
man Pyhän Hen-
gen tulessa upot-
tamista uudesti-
syntynetkin ih-
miset ajautuvat 

suorituskristilli-
syyteen ja laki-
henkisyyteen. He 
näkevät suh-
teensa Jumalaan 
vain uskonnollis-

ten tekojen suorit-
tajina. He eivät voi nähdä sitä, että Jumala Isä on 
rakastanut ja rakastaa heitä koko ajan äärettö-
mällä rakkauden myötätunnolla. He eivät vain voi 
vastaanottaa ja käsittää sitä, koska orpouden 
trauman kova suojakuori estää heitä näkemästä 

Kun saat ilmestyksen Juma-
lan Isän rakkaudesta ja Hä-
nen tarkoituksestaan lapsia 
ja aikuisia kohtaan, sinä 
ymmärrät kuinka pimeyden 
voimat pitävät valtaa maa-
ilmassa. Sinä ymmärrät, 
että vain orpouden trau-
masta vapautuminen Isän 
rakkauden yhteydessä Jee-
suksen kautta on ihmiskun-
nan pelastus.  
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Isän rakkautta ja antautumasta Jeesuksen paran-
nettavaksi.  
 
Orpouden trauman yksi tunnusmerkki on uskon-
nollinen ylpeys, joka estää ihmistä tunnusta-
masta ja paljastamasta sisimpänsä pimeyttä. 
Tästä seuraa uskovia vangitseva demoninen 
valhe, ettei uskovassa voisi olla riivaajia. Tällä val-
heella sielunvihollinen pystyy estämään henges-
sään jo uudestisyntyneitä pelastettuja pääse-
mästä vapauteen.  
 
Luuk. 12:1-3: Kun sillä välin kansaa oli kokoontunut tuhat-
määrin, niin että he polkivat toisiaan, rupesi hän puhu-
maan opetuslapsillensa: "Ennen kaikkea kavahtakaa fari-
seusten hapatusta, se on: ulkokultaisuutta. Ei ole mitään 
peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, 
mikä ei tule tunnetuksi. Sen tähden, kaikki, mitä te pime-
ässä sanotte, joutuu päivänvalossa kuultavaksi, ja mitä 
korvaan puhutte kammioissa, se katoilta julistetaan.  
 
Orpouden trauma johtaa ulkokultaisuuteen, 
jossa ihmiset kieltävät sisäisen demonisaationsa. 
Ulkokultaisuutta hallitsee ylpeys ja epäusko. Fari-
seuksilla oli tämä ongelma. He synnyttivät vääriä 
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raamatun tulkintoja, jotka puolustivat heidän pi-
meyttään ja vastustivat Pyhää Henkeä. Tämä on 
suuri uskonnollinen petos, josta Pyhän Hengen ja 
tulen vuodatus tulee vapauttamaan seurakun-
nan. 
 
Matt. 6:22-23: Silmä on ruumiin lamppu. Jos siis silmäsi on 
terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Mutta jos sil-
mäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se 
valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan 
pimeys!  
 
Vapautumisen ja sisäisen parantumisen proses-
sissa sinä antaudut Pyhän Hengen kirkkaassa va-
lossa tutkimaan sielusi todellista tilaa. Sinä luovut 
ylpeydestäsi ja ulkokultaisuudestasi ja annat Py-
hän Hengen näyttää sisimpäsi koko pimeys. Sinä 
pystyt tähän, koska Pyhässä Hengessä sinä näet 
ja koet sitä kirkkautta, jonka Jeesus haluaa sinulle 
antaa. Sinä uskot saaneesi kaikki anteeksi, joten 
sinä avaat sydämesi ja elämäsi rohkeasti Jeesuk-
selle ja Pyhälle Hengelle. 
 
Joh. 14:6-9: Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus 
ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun 
kauttani. Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte 
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myös minun Isäni; tästä lähin te tunnette hänet, ja te 
olette nähneet hänet." Filippus sanoi hänelle: "Herra, 
näytä meille Isä, niin me tyydymme". Jeesus sanoi hä-
nelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, 
etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on 
nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: 'Näytä meille Isä'? 
 
Ilman Pyhän Hengen vaikuttamaa uudestisynty-
mistä ja ilmestystietoa opetuslapset eivät voineet 
nähdä Isän olemusta Jeesuksessa. Sinunkin sydä-
mesi suurin kysymys on ”Jeesus, näytä minulle 
Isä!”. Pyhä Henki sinussa näyttää sinulle Isän ja 
liittää sinut Isän kirkkauden yhteyteen, jossa sinä 
huudat ”Abba, rakas Isä!”.  
 
Jeesuksessa sinä näet ja koet Jumalan Isän. Jee-
suksen muotoon muuttumisen kautta myös si-
nusta tulee ilmi Jumala Isä. Ihmiset ympärilläsi ja-
noavat ”Näytä meille Isä, niin me tyydymme!”. 
Pyhän Hengen tulessa sinä näytät orvoille sieluille 
Isän, ja he pelastuvat, vapautuvat ja parantuvat 
orpouden traumasta.  
 
Joh. 14:10-11: Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä 
on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä 
en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, 
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jotka ovat hänen. Uskokaa minua, että minä olen Isässä, 
ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse 
tekojen tähden. 
 
Sinunkin elämäsi ongelmien juuri on Jumalasta 
eroon harhautuminen. Särkynyt sydän eli orpou-
den trauma on traumojesi, ongelmiesi ja pimey-
den kasvualusta sinussakin. Kun ihmisen suhteesi 
Jumalaan Isään eheytyy, kaikki ongelmasi poistu-
vat. Jumalan tarkoittamat siunaukset vapautuvat 
elämässäsi: 
 

• Hylkäämisen ja vihan tilalle tulee anteek-
siantamuksen ja rakkauden hallitsema sy-
väkiintymyssuhde. Pyhän Hengen tulessa 
sinulle avautuu Jumalan hengellinen to-
dellisuus ja maailma. 
 

• Elämääsi hallitsee vanhurskaus, rauha ja 
ilo Pyhässä Hengessä. Isän rakkaus, ilmes-
tyksen henki ja Jumalan usko voitelevat si-
nut julistamaan ja tuomaan ilmi suurta 
ilosanomaa Jeesuksen valtaherruudesta. 
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• Elät tietoisesti ja tiedostamattomasi Ju-
malan pojan / tyttären minuutta. Jeesus ja 
Hänen pelastuksensa täyttävät ajatus-
maailmasi, suunnitelmasi, unelmasi, tun-
teesi ja muistikuvasi. 

 
Koska Jumala on luonut ihmisen, jokaisen ihmi-
sen syvin tarve on tulla tuntemaan Jumala Isä to-
dellisena isänään. Tämän tarpeen Jumala asettaa 
jokaisen ihmisen henkeen luodessaan hänet. Ju-
malan Isän tuntemisen tarvetta ei voi tyydyttää 
mikään muu kuin Isän kohtaaminen Jeesuksen ja 
Pyhän Hengen kautta.  
 
Isän rakkauden tarve on sitä polttavampi mitä 
enemmän pimeyden voimat ovat päässeet särke-

mään ihmisen si-
sintä ja koko elä-
mää. Synnin 
trauma kääntää 
ihmisiä etsimään 
apua Jumalalta. 
Riippumatta elä-
män olosuhteista 

Sielujen taistelu Isän rakkau-
den löytämiseksi on todelli-
nen ja dramaattinen. Isä ve-
tää rakkaudessaan sinua 
kirkkauden tuleen. Pyhän 
Hengen tuli sinussa johtaa si-
nut tavoittelemaan Hänen 
rakkautensa tulta.  
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Pyhä Henki kutsuu ja varustaa jokaista pelastet-
tua etsimään yhä läheisempää yhteyttä Isään. Jo-
kainen on kutsuttu vapautumisen ja sisäisen pa-
rantumisen prosessiin.  
 
Synnin voittaminen maailmassa tarkoittaa orpou-
den trauman hallitseman pimeän vankilan ja kier-
teen katkaisemista sieluissa. Täyttymyksen ajan 
herätyksessä Jeesus tulee ilmestymään niin voi-
makkaasti, että nykyiset uskonnolliset käsitykset 
synnin voittamattomuudesta häviävät. Jeesus tu-
lee nostamaan ensin täyttymyksen ajan herä-
tystä valmistavan kyyhkysjoukon. Tämä joukko 
on vastaanottanut Isän rakkauden ja parantunut 
orpouden traumasta. Pyhä Henki johtaa heitä ja 
Jeesus käyttää heitä ennennäkemättömässä voi-
massa ja auktoriteetissa. 
 
Koko syntiongelman, eli orpouden trauman, rat-
kaisu on ihmisen pääsy takaisin Jumalan Isän yh-
teyteen Pyhän Hengen tulen kautta. Sinun yh-
teytesi Jumalaan Isään on väkevää kokemuksel-
lista ja tiedostettua vuorovaikutusta, joka tulee 
johtamaan sinun elämääsi täällä maailmassa ja 
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Taivaassa. Jeesukseen sulautumisen kautta sinä 
saavutat yhä läheisemmän yhteyden Isään. Sinä 
saavutat sen elämän ja aseman, jonka Isä asetti 
ihmisen suunnitelmaksi luodessaan sinut. Tämä 
on suuri ilosanoma Jeesuksen valtaherruudesta, 
jota sinäkin tulet julistamaan kaikille kansoille. 

Juuri silloin ja 
sinä aikana tulee 

seurakunnan 
täyttymys.  
 
Mitä enemmän 
Isän rakkaus pa-
rantaa sinua, sitä 
enemmän sinä 

haluat nostaa 
muita ihmisiä Pyhän Hengen voitelussa. Isän rak-
kauden sylissä sinä vapaudut orpouden trau-
masta ja sinusta tulee myös esille Jumala Isä. Sinä 
saat ilmestyksen ihmisten elämästä ja tarkoituk-
sesta Jumalan suunnitelmassa.  
 
Pyhä Henki antaa sinulle voiman ja kyvyn luopua 
omista eduistasi ja itsekkäistä suunnitelmistasi 

Pyhän Hengen tulessa upot-
taminen vapauttaa sinut 
Jeesuksen Voidellun palvelu-
työhön. Sinä saat voiman 
tuoda esille Jeesuksen ja 
Isän kaikkivaltiutta. Orpou-
den trauma ja sen tuhotyö 
on hävitettävää Jeesuksen 
nimessä!  
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auttaaksesi Jumalan Isän tahtoa toteutumaan 
muiden elämässä. Sinä tulet ottamaan suojaasi 
monia orpoja ja traumatisoituneita ja paranta-
maan heidät. Sinä katsot ihmisiä Isän rakkauden 
silmillä ja kohtaat heitä Jeesuksen täydellisen pe-
lastuksen ja Pyhän Hengen voiman kautta. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
12. Epäjumalanpalvelus, noituus ja mam-
mona 
 
Täyttymyksen ajan herätyksessä Pyhän Hengen 
kutsu tulee kaikkiin ihmisryhmiin. Jeesuksen 
suuri ilosanoma pitää julistettaman kaikille kan-
soille, etnisille ryhmille, sosiaalisille ryhmille, am-
mattikunnille, uskonnoille, salaseuroille, kulteille, 
jengeille, rikollisille, huumeiden käyttäjille ja ala-
maailmalle. Kukaan ei jää ilman eikä vältä Jeesuk-
sen kutsua. 
 
Pyhän Hengen tuli kutsuu ja nostaa esiin esirukoi-
lijoita, julistajia, profeettoja, opettajia, paimenia 
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ja apostoleja, jotka tulevat palvelemaan kadotet-
tuina pidettyjä ihmisryhmiä. Jumalan Isän rak-
kaus kohdistuu heihin. Pyhän Hengen tuli kosket-
taa kaikkia sydämiä. Harhautuneet ihmiset tule-
vat tuntemaan eksymisensä pimeyden ja val-
heen. Järisyttävä totuuden etsiminen tulee sydä-
miin. 
 
Pienen voitelun aikana uskovat sulkeutuivat 
omiin bunkkereihinsa säilyäkseen maailman ih-
misten taholta tulevasta saastutuksesta. Nyt Py-

hän Hengen tuli 
voitelee ja varus-
taa ihmisiä koh-
taamaan auktori-
teetilla kaikkea 
pimeyttä ja tur-
melusta. Juma-
lan valtakunta ei 
ole puolustus-
kannalla, vaan 
hyökkää pi-

meyttä vastaan ja voittaa sen. Hylkää kaikki heik-

Jumala näkee jokaisen har-
hautuneen ihmisen lam-
paana, jolla ei ole paimenta. 
Jeesus on maksanut kuole-
mansa kautta täyden hin-
nan jokaisen ihmisen pelas-
tamiseksi pimeyden vallasta 
Jumalan Isän kirkkauden 
yhteyteen. Sinun tulee kat-
soa jokaista ihmistä samalla 
tavalla. 
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kous, vetäytyminen ja tappioajattelu. Jeesus an-
taa sinulle rakkauden, voiman, viisauden ja roh-
keuden julistaa suurta ilosanomaa pimeyden 
voittamisesta ja Jumalan hallintovallan ilmesty-
misestä. 
 
Kaiken pimeyden juuri maailmassa on Jumalasta 
eroon harhautuminen. Sielunvihollisen valta on 
valheessa, joka eksytti ihmisen jo paratiisissa. Ju-
malan voima on totuudessa, joka ilmestyy Pyhän 
Hengen tulessa. Nyt on aika kohdata sielujen tur-
melusta uudesta näkökulmasta.  
 
Jokainen ihminen tässä maailmassa on lähtenyt 
Jumalan Isän ajatuksista Taivaassa. Jumala lähetti 
ihmisen alkion lapseksi maailmaan, jossa lapsi 
joutuu kasvamaan pimeyden saastuttamassa ym-
päristössä. Viaton lapsi joutuu pimeyden valtaan 
vanhempien turmeluksen tähden. Meidän tulee 
nähdä jokaisessa ihmisessä Jumalan suunnitelma 
ja helmi, jonka Jeesus pystyy paljastamaan ja nos-
tamaan esiin. 
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Ihmisen turmelus etenee Jumalasta eroon har-
hautumisen seurauksena alaspäin johtavia por-

taita pitkin. Kai-
ken eksymisen 
puhdistamiseksi 

tarvitaan yhtey-
den palauttami-
nen Jumalaan 
Isään Jeesuksen 
ja Pyhän Hengen 
kautta. Jokai-
sessa sielussa on 
Jumalan aset-
tama valmius 
Jeesuksen vas-
taanottamiseen, 
jonka Pyhä Henki 

tuntee. Sen tähden 
jokainen, joka kuulee suuren ilosanoman, voi ot-
taa sen vastaan ja pelastua. 
 
Pimeyden vaikutuksen eteneminen sielussa ta-
pahtuu alaspäin johtavia ja pimeneviä portaita 
pitkin: 

Jeesuksen omana sinulla on 
ylivoimainen asema sielun-
viholliseen nähden. Olet kai-
ken pimeyden voittaja Py-
hän Hengen tulen voimassa. 
Sinun aseesi pimeyttä vas-
taan on totuus Jumalasta, 
ihmisestä ja Jumalan suun-
nitelmasta ihmistä kohtaan. 
Kun sinä julistat Jumalan 
valtakunnan totuutta ja 
Isän rakkauden suunnitel-
maa harhautuneille ihmi-
sille, Pyhän Hengen tuli to-
distaa totuuden heidän sy-
dämiinsä ja he kääntyvät. 
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• Jumalasta eroon harhautuminen – Pyhän 

Hengen suojan, johdatuksen, viisauden, 
parantavan voiman menettäminen, Isän 
rakkauden turvan, yhteyden ja elämän 
tarkoituksen menettäminen. 
 

• Orpous – sielu sokeutuu ja joutuu valheen 
valtaan, kapina / ylpeys / häpeä rakenta-
vat suojamuurin Jumalaa ja totuutta vas-
taan, yksinäisyys ja turvattomuus altista-
vat uusille demonisille valheille, houku-
tuksille ja painostuksille. 

 
• Eksyminen – sielu menettää kyvyn erottaa 

oikean ja väärän, sielu etsii ratkaisuja on-
gelmiin ”korkeammista voimista” ja tart-
tuu kaikkiin oljenkorsiin, menettää kyvyn 
ajatella oikein, suuntautua oikein, nähdä 
/ kuulla / ymmärtää oikein. 

 
• Harhaopit – eksyminen johtaa demonisiin 

harhaoppeihin, joihin turvaton ja ahdistu-



142 
 
 
 

 

nut sielu alkaa luottaa, harhautuneet syn-
nyttävät kultin, joka on ”valaistuneitten” 
tai ”valittujen” erikoisjoukko, sosiaalinen 
yhteys antaa ”turvaa”, lohtua, erikoisase-
maa, esimerkiksi vapaamuurarius, odd 
fellows, jehovalaisuus, mormonismi, new 
age jne. 

 
• Noituus – valheen henget houkuttavat de-

monien palvontaan, yhteyden etsimiseen 
henkimaailman kanssa, salatiedon etsimi-
seen, parantumisen etsimiseen Jumalan 
ulkopuolelta, joka johtaa sielun noituu-
teen, spiritismiin, vainajien palvontaan 
jne.   

 
• Epäjumalanpalvelus – jokaisen eksymisen 

ja harhautumisen takana on demonisaa-
tio, joka tähtää ihmisen pysyvään erotta-
miseen Jumalasta, syntyy todellisen Ju-
malan torjuva ja hylkäävä uskonto. 
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• Turmelus – epäjumalanpalvelus vaatii uh-
reja, temppeleitä, rituaaleja, joissa vah-
vistetaan demonisen opin orjuutta, eris-
tetään normaalista yhteyksistä, moraa-
lista ja elämästä ja aivopestään ihmiset pi-
meään minuuteen. 

 
• Saatanan palvonta – täysin sokaistuneet 

ihmiset uskovat valheen ja korottavat 
saatanan jumalakseen, tätä pidetään kor-
keimpana ”valaistumisena”, joka tekee 
heistä yli-ihmisiä, joilla on valta hallita 
kaikkia muita ihmisiä, vallanhimo on hei-
dän lopullinen turmeluksensa. 

 
• Ihmisten uhraaminen – epäjumalanpalve-

lus päätyy lopulta saatanan palvontaan, 
elämän suojelemisen sijasta palvotaan 
kuolemaa, ihmisten elämä uhrataan eri 
tavoin hallitsevalle epäjumalalle, syntyy 
elämän tuhoamista, vangitsemista ja or-
juutta, riistoa, hyväksikäyttöä, pedofiliaa, 
insestiä ja ihmisten uhraamista (abortit). 
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Jumalasta eroon harhautumisen turmeluksella ei 
ole mitään rajaa. Ihmisten tiedon, sivistyksen, 
osaamisen ja elintason parantuminen ei estä tur-
meluksen leviämistä. Todellisuudessa tapahtuu 
jopa päinvastoin koska ihmisten ylpeys ja vallan-
himo kasvavat. Vaikka ihmisillä olisi kuinka paljon 
asemaa, varallisuutta ja vaikutusvaltaa, he eivät 
tule tästä tyydytetyiksi, koska ihmisen tyydytys 
tulee vain Jumalan yhteyteen pääsemisestä. 
 
2. Tim. 3:1-5: Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on 
tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserak-
kaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, van-
hemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurs-
kaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillit-
tömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltai-
sia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakasta-
via; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät 
sen voiman. Senkaltaisia karta.  
 
Timoteus oli valmistautumassa apostoliseen teh-
tävään. Hän oli vielä hengellisessä kasvuvai-
heessa, joten Paavali kehotti häntä karttamaan 
pimeydessä vaeltavia ihmisiä. Tämä on varteen-
otettava opetus tänäkin päivänä. Mutta sitten 
kun Pyhän Hengen tuli on sinut puhdistanut ja 
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vahvistanut, Jeesus antaa sinulle tehtävän mennä 
teille ja aitovierille kohtaamaan kaikkia ihmisiä. 
Isän rakkaus, Jeesus ja Pyhän Hengen tuli sinussa 
on suurempi kuin mikään pimeyden voima eksy-
neissä ja orvoissa ihmisissä. 
 
Matt. 6:24; Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän 
on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liit-
tyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mam-
monaa.  
 
Ihmisen sielulla on kyky totella vain yhtä auktori-
teettia kerralla. Jos ihmisellä ei ole Jumala aukto-
riteettinaan ja lähteenään, pimeyden voimat tu-
levat hänen käskijäkseen ja orjuuttajakseen. 
Omaisuus itsessään ei ole paha, mutta sen aset-
taminen elämän, menestyksen ja tyydytyksen 
lähteeksi on pimeyttä eli mammonan (omaisuus) 
palvontaa.  
 
Pimeän demonimaailman ohella luonnollinen 
omaisuus tulee Jumalasta eksyneen sielun val-
heelliseksi turvapaikaksi. Ihmisen turmeltunut 
sielu kokee turvaa tavaroista, joita hänen ympä-
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rillään on.  Vaikka tavarat olisivat täysin hyödyt-
tömiä, sielu kuvittelee niiden antavan lohdutusta 
ja turvaa. Kun ihminen ei ole kiinnittynyt Juma-
laan, hän kiinnittyy mammonaan ja näkyvään 
maailmaan. 
 
Jumalasta eroon harhautuminen johti ihmisen 
luonnollisen ja näkyvän maailman vankilaan. 
Vasta kun Jeesus avaa sokeain silmät, kuurojen 
korvat ja sydämet ymmärtämään, ihminen tajuaa 
tämän maailman ruhtinaan vallan, sen eksytyk-
sen ja tyhjyyden. Sitten kun sielu kokee Jumalan 
Isän rakkauden ja Hänestä tulevan tyydytyksen ja 
todellisen elämän, sielu saa rauhan ja levon. 
 
1. Joh. 2:15-17: Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, 
mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin 
Isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa 
on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei 
ole Isästä, vaan maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen 
himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaik-
kisesti.  
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Jumalasta erossa eläville ihmisille rahasta ja 
omaisuudesta tulee turvallisuuden lähde ja sel-
viytymisen keino. Jumalasta erossa elävät ihmiset 

tekevät rahasta 
heidän juma-
lansa ja läh-
teensä. Heille 
syntyy valheelli-
nen ajattelu, että 
rahalla saa kaik-
kea. Tämä valhe 
tulee murtu-
maan. Täytty-
myksen ajan he-
rätyksessä Ju-
mala sallii talou-
dellisten olosuh-

teiden ja rahamaa-
ilman perusteellisen järkyttämisen, jotta väärä 
mammonan turva romahtaa. Tulevassa olosuh-
teiden järistyksessä Jumala kutsuu ihmisiä yli-
luonnollisen huolenpitonsa piiriin ja osoittaa voi-
mansa niille, jotka uskovat Häneen.  
 

Jokainen Jumalasta eroon 
harhautunut ihminen etsii 
elämälleen turvaa, suojaa, 
menestystä, selviytymis-
mahdollisuuksia niistä läh-
teistä, jotka ovat hänen 
käytettävissään. Ankean 
elämän keskellä kunnollisen 
avun saanti on vaikeaa. De-
monit ovat valmiita tarjoa-
maan valheellista apuaan 
joka tilanteessa. Tämä on 
syntiinlankeemuksen ki-
rousta. 
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Pimeyden maailmassa on erityinen mammonaan 
liittyvä demonisaatio, jonka nimi on rahan himo. 
Tämä johtaa ihmisen mihin tahansa pimeyden te-
koihin. Uskonnollisuus, rahan himo ja mammona 
synnyttävät epäpyhän kolminaisuuden. Tarvitaan 
syvällinen särkyneen sydämen eheytyminen, 
jotta ihminen näkee tämän pimeyden ja vapau-
tuu siitä. Nyt olemme tulleet aikaan, jossa kaikki 
sekaannus paljastetaan ja puhdistetaan. 
  
1. Tim. 6:7-11: Sillä me emme ole maailmaan mitään tuo-
neet, emme myös voi täältä mitään viedä; mutta kun 
meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. 
Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen 
ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoi-
hin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. 
Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten mo-
net ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä mo-
nella tuskalla. Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene sem-
moista, ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, 
rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta.  
 
Rahan himo on petollinen pimeyden ansa. Pimey-
den voimat voivat antaa ihmiselle hetkellisesti 
demonisen kyvyn rikastua. Jotkut uskovatkin voi-
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vat pitää sellaista Jumalan siunauksena ja kadeh-
tia sitä. Mutta demonien suunnitelmana on lä-
hettää ahneen elämään jonain päivänä onnetto-
muuksia, sairautta ja kuolemaa.  
 
Onnettomuus tulee rahan himon turmelemaan 
perheeseen. Mammonan palveleminen kovettaa 
sydämet niin, että vanhemmat eivät kykene kas-
vattamaan terveitä lapsia. Heidän lapsensa joutu-
vat alkoholiin, huumeisiin, rikoksiin, noituuksiin, 
sairastuvat, haavoittuvat sisimmässään ja menet-
tävät kyvyn elää todellista Jumalan tarkoittamaa 
elämää. 
 
Rahan himo turmelee hengellisiä yhteyksiä ja pal-
velutehtäviä. Syntyy opetusta, jossa rahasta, ih-
miskunniasta ja menestyksestä tulee Jumalan 
siunausten mittari ja todistus. Varojen uhraami-
sesta tulee antautumisen mittari ja tulevan rik-
kauden avain. Antamisesta tulee yritys rikastua. 
Sairaita ja heikkoja ei pystytä parantamaan. Jee-
suksen tehtävä särkyneiden sydänten eheytymi-
sestä ei toteudu, koska kaikki rahan himon val-
taan joutuneet ovat itse särkyneitä sydämeltään! 



150 
 
 
 

 

 
Jos sinulla on ollut yhteyksiä ja sidoksia näillä alu-
eilla, irtisanoudu niistä ja käänny pois. Lausu seu-
raava rukous kanssani: 
 
”Rakas Jeesus, tuomitsen, hylkään ja irtisanon 
kaiken epäjumalanpalveluksen, noituuden, rahan 
himon ja mammonan palvelemisen. Hylkään kai-
ken tästä maailmasta tulevan valheturvan ja pi-
meyden eksytykset. Otan vastaan sinut Jeesus mi-
nun Pelastajanani, Parantajanani, Vapauttaja-
nani, Herranani ja Jumalanani.  
 
Tule Jeesus sydämeeni ja uudestisynnytä minut 
Isän lapseksi. Vuodata sisimpääni Pyhän Hengen 
tuli ja voima. Vapauta minut, paranna minun sär-
kynyt sydämeni ja uudista minut Jumalan valta-
kunnan elämään ja suunnitelmaan. Asetan nyt 
turvani sinuun ja Isään. Jeesus, sinä olet minun 
lähteeni, elämäni tarkoitus ja päämäärä. Kiitos 
Jeesus, että Sinä teet tämän!” 
 
Ota itsellesi vastaan täysi anteeksiantamus ja sy-
dämen puhdistuminen. Sinua ei ole kohdannut 
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muu kuin inhimillinen kiusaus. Jeesus on kanta-
nut kaiken Golgatan ristillä ja valmistanut sinulle 
täydellisen vapauden ja siunaukset Isän rakkau-
den ja kirkkauden yhteydessä. 
 
Tyydyttämätön ja särkynyt sydän on kaiken tur-
meluksen lähde ja kasvualusta. Jeesus kutsuu si-
nuakin julistamaan suurta ilosanomaa köyhille, 
eheyttämään särjettyjä sydämiä, vapauttamaan 
vangittuja ja päästämään sorrettuja vapaiksi. Hän 
kutsuu sinua vuodattamaan Isän rakkauden tulta 
ja johtamaan ihmisiä Jeesuksen opetuslapsiksi. 
 
2. Kor. 5:19-20: Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maa-
ilman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuk-
siaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen 
puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa 
meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: 
antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.  
 
SISÄLLYSLUETTELO  
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OSA 2 – DEMONISAATION YMMÄR-
TÄMINEN 
 
1. Voiko uskovassa olla riivaajia? 
 
Puutteellinen kirjoitusten tunteminen, orpouden 
trauma ja uskonnollinen ylpeys on johtanut tun-
nettuja raamatun opettajiakin moniin valheelli-
siin väittämiin. Yksi tällainen uskomus on, ettei 
uskovassa voisi olla riivaajia eli pahoja henkiä. 
Mutta mistä sitten johtuvat uskovien riidat, val-
heet, petokset, sairaudet, avioerot, haureus, al-
koholismi, rikollisuus, pelkotilat, mielenhäiriöt, 
epäusko, itsetuhoajatukset ja muu pimeys? 
 
Jaakobin kirje antaa vastauksen kysymykseen 
miksi uskovilla on ongelmia. Hän osoittaa kir-
jeensä uskon veljille ja sisarille, sillä hän aloittaa 
opetuksensa sanoilla ”Veljeni…”. Seurakunnissa 
oli erilaisia ongelmia, joiden ratkaisemiseksi tar-
vittiin koetuksessa kestämistä ja kärsivällisyyttä. 
Hän puhuu kirjeessään lisää sielun puhdistamisen 
prosessista, jota nämä seurakunnat tarvitsivat. 
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Jaak. 1:2-4: Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte 
moninaisiin koetuksiin, tietäen, että teidän uskonne iloi-
nen kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. 
Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te oli-
sitte täydelliset ja eheät ettekä missään puuttuvaiset.  
 
Jaak. 4:1-5: Mistä tulevat taistelut ja mistä riidat teidän 
keskuudessanne? Eikö teidän himoistanne, jotka sotivat 
jäsenissänne?  Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole; 
te tapatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa; te riitelette 
ja taistelette. Teillä ei ole, sen tähden, ettette ano. Te 
anotte, ettekä saa, sen tähden, että anotte kelvottomasti, 
kuluttaaksenne sen himoissanne. Te Jumalan liiton rikko-
jat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta 
Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, 
siitä tulee Jumalan vihollinen.  
 
Jaakobin kirjeen 4. luvun jae 5 on tuottanut suu-
ria käännösongelmia. Kun se käännetään yksin-
kertaisesti suoraan alkutekstin mukaan, se kuu-
luu: 
 
Jaak. 4:5: Oletatteko, että kirjoitukset puhuvat turhaan? 
Houkuttaako se henki, joka meissä asuu, kateuteen? 
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Jaakob herättää kysymyksen puhuvatko kirjoituk-
set turhaan vanhurskaudesta ja pyhityksestä. 
Hän kysyy, johtaako Pyhä Henki meitä kateuteen, 
riitoihin, taisteluihin, himoihin, kiivailemisiin tai 
Jumalan / avioliiton rikkomisiin. Jaakob johtaa us-
kovia tiedostamaan, että heidän sieluissaan täy-
tyy olla muita henkiä, jotka vaikuttavat tällaista 
pimeyttä.  
 
Jaakob nuhtelee seurakuntaa samankaltaisista 
asioista kuin Paavali galatalaiskirjeessään. Kysy-
mys on sielussa vaikuttavasta demonisaatiosta, 
josta uskovan tulee puhdistautua: 
 
Gal. 5:19-21: Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: 
haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalanpalvelus, noi-
tuus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eri-
seurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen-
kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennen-
kin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, 
eivät peri (kleronomeo = vastaanottaa määräosa tai mää-
räosan kautta niin kuin omanaan tai omaisuutenaan) Ju-
malan valtakuntaa.  
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”Lihan teoilla” Paavali tarkoittaa uudistumatto-
man ja traumaattisen sielun pimeyttä, joka mani-
festoituu ihmisen elämässä. Tämä johtuu sielussa 
olevaa demonisaatiosta, jonka Jeesukseen usko-
van tulee tuomita, hyljätä ja irtisanoa. Pyhän 
Hengen hedelmän tulee vallata pelastettujen sie-
lut.  
 
Elämä Jumalan valtakunnassa tarkoittaa Pyhän 
Hengen voitelussa toteutuvaa uutta elämää, jol-
loin myös sielu on puhdistunut ”vanhan ihmisen” 
pimeydestä. Pelastettu, joka ei ole puhdistanut 
sieluaan, ei pääse elämään Pyhän Hengen voite-
lussa, eli Jumalan valtakunnassa. Hän pelastuu 
Taivaaseen kuolemansa jälkeen mutta hän ei voi 
vastaanottaa hänelle jo tässä maailmassa kuulu-
vaa määräosaa Jeesuksen kirkkaudesta, ellei hän 
puhdista sieluaan. 
 
Jeesuksen vastaanottamisen kautta meille tulee 
perintö, joka on Pyhän Hengen yhteys Isään Hä-
nen poikanaan / tyttärenään jo tässä maailmassa. 
Tämä on Jeesuksen Voidellun kaltainen asema ja 
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tehtävä. Jeesukseen sulautumisen kautta me pys-
tymme omistamaan lisää tätä perintöä.  
 
1. Kor. 3:12-15: Mutta jos joku rakentaa tälle perustuk-
selle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, 
heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin; 
sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja 
tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun 
tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan; mutta jos 
jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän 
itse on pelastuva, kuitenkin ikään kuin tulen läpi.  
 
Ihmisen pelastus Jumalan yhteyteen määräytyy 
hengen uudestisyntymisessä. Mutta meidän hen-
gellinen elämämme ja palveluvoitelumme mää-
räytyy meidän pyhityselämästämme eli siitä, 
kuinka paljon me puhdistamme sieluamme ja elä-
määmme Pyhän Hengen tulessa. 
 
Pimeyden hallitusten ja valtojen alaisuudessa toi-
mii erilaisia pahuuden henkiä, jotka pyrkivät otta-
maan haltuunsa ihmisen sielua ja ruumista. Pi-
meyden henget toimivat valheen voimalla ja koh-
distavat painetta ihmisen ajatusmaailmaa, tun-
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teita, tahtoelämää, unelmia, alitajuntaa ja fyy-
sistä ruumista vastaan. Demonivoimat toimivat 
ensin ihmisten ulkopuolelta. Sitten kun ne ovat 
saaneet sijaa ihmisessä, ne alkavat toimia näiden 
ihmisten kanssa yhteistyössä toisia ihmisiä vas-
taan. 
 
Ef. 6:10-18: Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väke-
vyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-
asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä 
meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituk-
sia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia 
maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vas-
taan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne 
Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä 
tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. 
Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pu-
kunanne vanhurskauden haarniska, ja kenkinä jalois-
sanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa us-
kon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat 
nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen 
miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella Ju-
malan etsimisellä, palvomisella ja anomisella, palvoen 
joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestä-
väisyydessä ja anmisessa kaikkien pyhien puolesta;  
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Riivaajat eli demonit ovat pahuuden voimia, jotka 
voivat vaikuttaa ihmiseen hänen ulkopuoleltaan 
tai olla kätkeytyneenä sielun traumoissa. Demo-
nit voivat aiheuttaa myös fyysisiä sairauksia, heik-

koutta tai painos-
taa ihmisen koko 

persoonalli-
suutta. Riivaajien 
vaikutus voi olla 
pieni painostus 
tai kiusa vain jol-
lain erityisellä 
elämän alueella 
tai joissain tilan-
teissa. Painostus 
voi myös olla niin 

voimakas ja kokonaisvaltainen, että ihminen me-
nettää todellisen luonteensa ja elämänsä hallin-
nan.  
 
Hylkää nyt lapsellinen käsitys siitä, ettei uskovissa 
voisi olla riivaajia tai riivaajien vaikusta. Vahvista 
uskosi Jeesuksen pelastukseen ja usko täyteen 

Jos uskovassa ei ole riivaa-
jien vaikutusta, Pyhän Hen-
gen täyteys hallitsee häntä. 
Silloin hänestä käy ilmi Jee-
suksen muoto täydellisenä. 
Hän elää täynnä Isän rak-
kautta, vanhurskautta ja 
iloa. Pyhän Hengen tuli le-
pää hänen yllään ja Jeesus 
ilmestyy hänen kanssaan 
jatkuvasti.  
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vapauteen Jeesuksen veren ja Pyhän Hengen tu-
len vastaanottamisen kautta. Sinä voit etsiä ja 
saavuttaa vapautuksen kaikesta, mikä sitoo, pai-
nostaa, orjuuttaa tai ahdistaa sinua. Pyhän Hen-
gen tulessa upottamisessa sinusta paljastuu 
kaikki, minkä täytyy paljastua. Jeesus haluaa sinut 
täysin vapaaksi – niinhän sinäkin haluat! 
 
Kol. 1:9-15: Sen tähden emme mekään, siitä päivästä al-
kaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne 
rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen 
tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja 
ymmärtämisessä, vaeltaaksenne Herran edessä arvolli-
sesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä 
hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen 
kautta, ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kai-
kella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja 
pitkämielisiä, ilolla kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät so-
veliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä 
on valkeudessa, häntä, joka on pelastanut meidät pimey-
den vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valta-
kuntaan. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaa-
minen, ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen 
ennen kaikkea luomakuntaa.  
 
Jumala Isä haluaa sinun menestyvän ja olevan 
terve elämäsi kaikilla alueilla. Pimeyden voimat 
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haluavat haitata, vahingoittaa ja tuhota elämääsi 
kaikilla alueilla, minne ne vain pääsevät. Seuraa-
vat totuudet hallitsevat elämässäsi riippumatta 
sinun mielipiteistäsi ja uskonnollista teorioistasi:  
 

• Demonit työskentelevät jokaisella elä-
mäsi alueella, jolla ei ole täyttä rakkautta, 
vapautta, eheyttä, menestystä, turvalli-
suutta, voitelua, iloa tai rauhaa. 

 
• Jeesus ja Pyhä Henki työskentelevät jokai-

sella elämäsi alueella, jolla tapahtuu va-
pautumista, eheytymistä, siunauksia, rau-
han ja turvallisuuden lisääntymistä. 
 

• Kun olet vapautunut demoneista, trau-
maattisuudesta ja muusta sydämen sär-
kymisestä, sinä elät Jumalan valtakun-
nassa, joka on vanhurskautta, rauhaa ja 
iloa Pyhässä Hengessä. 

 
Jeesus haluaa vapauttaa sinut ja tehdä sinusta Ju-
malan pojan / tyttären. Hän haluaa sitoa sinunkin 
särkyneen sydämesi. Se tarkoittaa koko elämäsi 
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vapauttamista pimeyden vallasta ja uudistamista 
Jumalan pojan / tyttären minuuteen. 
 
Jes. 61:1-4: Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä 
hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, 
lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julista-
maan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, ju-
listamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme 
kostonpäivää demoneille ja hyvityksen päivää Jeesuksen 
vastaanottaneille, lohduttamaan kaikkia murheellisia, pa-
nemaan Siionin murheellisten päähän - antamaan heille - 
juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, 
ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan, ja heidän 
nimensä on oleva "vanhurskauden tammet", "Herran is-
tutus", hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Ja he rakenta-
vat jälleen ikivanhat rauniot, kohottavat ennalleen esi-
isien autiot paikat; ja he uudistavat rauniokaupungit, 
jotka ovat olleet autiot polvesta polveen   
 
Sinulla on nyt Jeesuksen ja Isän läsnäolo henges-
säsi Pyhän Hengen kautta. Olet määrätty tule-
maan Jumalan asumukseksi Pyhässä Hengessä. 
Kaikki pimeyden henget ja niiden vaikutukset on 
määrätty pakenemaan sinusta. Jeesuksen Voidel-
lun muoto on määrätty tulemaan sinussa ilmi. Py-
hän Hengen tuli on sisimmässäsi ja ylläsi toteut-
taakseen tämän Jeesuksen kanssa. 
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SISÄLLYSLUETTELO 
 
2. Voiko ihminen olla riivaajien oma? 
 
Vapauttamisen palvelutyössä on tärkeää ymmär-
tää, ettei kukaan ihminen tässä maailmassa voi 
olla kokonaan riivaajien tai pimeyden oma. Jee-
suksen vastaanottamisen mahdollisuus ihmisen 
hengessä säilyy hänen luonnolliseen kuole-
maansa saakka. Demonisaatio voi saada suurta 
tuhoa aikaan ihmisessä, vääristää hänen sielu-
aan, persoonallisuuttaan ja elämäänsä. Mutta 
hänessä säilyy mahdollisuus Jeesuksen pelastuk-
sen ja uuden elämän vastaanottamiseksi. 
 
Ongelma demonisaation ymmärtämisessä syntyi, 
kun kuningas Jaakon käännöksessä alettiin käyt-
tää kreikan kielen sanasta ”daimonizai” merki-
tystä ”possessed with demon” tai ”possessed of 
demon”. Tästä syntyi väärä käsitys, että demonit 
voisivat omistaa ihmisen. Oikein käännettynä 
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sana ”daimonizai” tarkoittaa ”olla riivaajien vai-
kutuksessa”. Se ei tarkoita, että riivaajat omistai-
sivat ihmisen.  
 
Sielunvihollinen saa mahdollisuuden omistaa 
vain ne ihmiset, jotka Jeesus määrää ikuiseen ka-
dotukseen sielunvihollisen kanssa. Tämä tapah-
tuu vasta viimeisellä tuomiolla. Valitettavasti 
väärä merkitys on vakiintunut moniin kansainvä-
lisiinkiin käännöksiin. Väärän ymmärryksen takia 
monet uskovatkin pitävät riivaajia ja vahvoja 
traumoja voittamattomina. 
 
Luuk. 4:33-35: Ja synagoogassa oli mies, jossa oli (ekoo) 
saastaisen riivaajan henki. Tämä huusi suurella äänellä: 
"Voi, mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jee-
sus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä 
tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan Pyhä." Niin Jeesus 
nuhteli häntä sanoen: "Vaikene ja lähde hänestä". Ja rii-
vaaja viskasi hänet maahan heidän keskelleen ja lähti hä-
nestä, häntä ollenkaan vahingoittamatta.  
 
Kirjoituksissa käytetään merkityksessä "hänessä 
oli riivaaja" sanaa "ekoo", joka tarkoittaa "omis-
taa", "pitää hallussaan", "ominaisuutenaan", 
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"omaisuutenaan", "kykynään". Synagoogassa 
oleva mies piti hallussaan saastaista riivaajaa. De-
monit valehtelevat, että ne voisivat omistaa ihmi-
sen, kun todellisuudessa ihminen itse voi omistaa 
niitä. Sen tähden jokainen ihminen voi Jeesuksen 
yhteydessä irtisanoa ja tuomita jokaisen demo-
nin. 
 
Demonien vaikutus ihmisen elämässä voi tulla 
sielun traumoista tai sielun ulkopuolelta joko jon-
kin ihmisten kautta tai suoraan henkivalloista. Jos 
ihmisen sielussa on haava tai trauma, hänen ul-
kopuolellaan vaikuttavat demonit tähtäävät tä-
hän heikkoon kohtaan. Kun Jeesus eheyttää sär-
kyneen sydämen, demonien ote ihmisestä irtoaa. 
 
Jokainen valhe koskien Jumalaa Isää, Jeesusta, 
Pyhää Henkeä ja pelastettua itsessään Jeesuksen 
yhteydessä on demonien asunto ja portti uudelle 
painostukselle. Tällaiset Jumalan valtaherruutta 
vastustavat valherakennelmat on hävitettävä, 
jotta pysyvä vapaus tulee. 
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Jokainen ihmi-
nen on luomises-
taan alkaen Ju-
malan omai-
suutta. Vasta vii-
meisen tuomion 
jälkeen pimeys 
voi ottaa Jeesuk-
sen hyljänneet 
ihmiset hal-

tuunsa kokonaan 
ja peruuttamattomasti. Vaikka demonit eivät voi 
omistaa ihmistä, ne voivat painostaa hyvinkin pa-
hasti. Kaiken demonisen piirityksen keskellä jo-
kaisessa ihmisessä säilyy Jumalan asettama sisäi-
nen henki, joka voi ottaa vastaan Jeesuksen ilosa-
noman.  
 
1. Piet. 5:8-11: Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastusta-
janne, vihollinen, käy ympäri NIIN KUIN kiljuva jalopeura, 
etsien, kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina us-
kossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän vel-
jiennekin maailmassa kestää. Mutta kaiken armon Ju-
mala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkau-

Jokaisessa ihmisessä on Ju-
malan asettama valmius 
Jeesuksen vastaanottami-
seen. Ihminen on kuole-
maansa asti Jumalan kut-
sussa ja Jumalan omai-
suutta. Siksi evankeliumia 
on julistettava kaikille kan-
soille tässä maailman 
ajassa. 
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teensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on tei-
dät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Hä-
nen olkoon valta aina ja iankaikkisesti! Amen.  
 
Riivaajat eivät ole niin voimakkaita, kuin monet 
uskonnolliset ihmiset luulevat. Demonit yrittävät 
painostaa ihmistä NIIN KUIN kiljuva jalopeura. Vi-
hollisella ei ole mitään valtaa pelastetun hen-
keen. Hänellä ei ole myöskään valtaa Jumalan us-
kossa elävän pelastetun ruumiiseen ja elämään, 
koska hengen kautta Jeesus omistaa Häneen us-
kovansa.  
 
Epäuskon takia pimeys pääsee vaikuttamaan pe-
lastetunkin sieluun, ruumiiseen ja elämään. 
Mutta Jumala Isä katsoo meitä Jeesuksen pelas-
tuksen kautta. Jeesus johtaa meitä Pyhän Hengen 
tulessa upottamisen kautta yhtymään yhä ehy-
emmin Jumalan uskoon. Silloin pimeyden ote ir-
toaa elämästämme kokonaan. 
 
Demonien valta maailmassa perustuu siihen, että 
ne murtavat lapsen sisäisen turvavarustuksen, 
tunkeutuvat lapsen sieluun ja estävät terveen mi-
nuuden syntymistä. Ihmisen luonnollisen kasvun 
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myötä erilaiset demonit pyrkivät häneen lapsuu-
dessa syntyneen haavoittumisen kautta. Sydä-
meltään särkynyt aikuinen uskovakaan ei pysty 
vastustamaan pimeyden voimia, koska niillä on 
asunto särkyneessä sielussa. 
 
Tämä maailma on pimeyden vallassa vielä. De-
monisaatio pääsee orjuuttamaan ihmistä koko 

hänen kasvunsa 
ja aikuisuutensa 
ajan. Jeesus on il-
mestynyt va-
pauttamaan jo-
kaisen ihmisen 
tästä orjuudesta 
ja pimeydestä.  
 
Kun sinä ryhdyt 

vapauttamaan 
ihmisiä demoni-

saatiosta ja trau-
moista, sinä tulet huomaamaan, että ihmisistä 
lähtee ulos erilaisia henkiä. Ne lähtevät monella 

Demonisaation juuret ovat 
aina lapsuuden turvatto-
muudessa. Silloin sielunvi-
hollisen voimat näyttäyty-
vät lapsen mielelle voitta-
mattomina. Uudestisynty-
neenä ja täysi-ikäisenä Jee-
suksen omana sinulla on 
täydellinen auktoriteetti 
kaikkea pimeyttä vastaan – 
edellyttäen, ettei sielussasi 
ole sopimusta pimeyden 
kanssa. 
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eri tavalla. Vapautuessaan toiset huutavat ja rie-
huvat äänekkäästi, toiset huokaavat ja toiset ko-
kevat vaan olonsa keventymisen. Toiset itkevät, 
nauravat, yskivät tai aivastavat. Älä ihmettele mi-
tään manifestaatiota, sillä Pyhä Henki johtaa ti-
lannetta. Vapautuminen on luonnollista ja todel-
lista.  
 
Luuk. 11:20: Mutta jos minä Jumalan sormella ajan ulos 
riivaajia, niin onhan Jumalan valtakunta tullut teidän ty-
könne.  
 
Riivaajista vapauttaminen todistaa ja toteuttaa 
Jumalan valtaherruuden. Antaudu Pyhän Hengen 
tulessa upotettavaksi, anna tulen puhdistaa ja 
luoda sinut uudeksi. Heittäydy Isän rakkauteen ja 
Hänen kirkkautensa auktoriteetiin. Julista suurta 
ilosanomaa janoaville ja nöyrille. Eheytä särjet-
tyjä sydämiä ja vapauta ihmisiä Jumalan valta-
kuntaan. Nouse, ole kirkas, sillä sinun valosi on 
tullut! 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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3. Synti Pyhää Henkeä vastaan 
 
Vapautumisen ja sisäisen parantumisen palvelu-
työssä sinun on tärkeä ymmärtää mitä tarkoittaa 
synti Pyhää Henkeä vastaan. Yllättävän monilla 
uskovilla on väärä käsitys tästä. Siksi he elävät de-
monisen syyllisyyden ja tuomion alla luuserielä-
mää. Totuus on se, ettei Pyhällä Hengellä täytty-
nyt ihminen voi tehdä syntiä Pyhää Henkeä vas-
taan. Eihän hän voi enää harhautua pois Pyhästä 
Hengestä, koska Hän on jo ottanut valtaansa hä-
nen henkensä!  
 
Uudestisyntynyt ihminen ei voi tehdä Pyhän Hen-
gen pilkkaa. Mutta hän voi kyllä vastustaa ja mu-
rehduttaa Pyhää Henkeä. Sekin on vaarallista ja 
vahingollista. Tässä mitataan uskovien rakkautta 
ja kuuliaisuutta Jumalaa kohtaan. Pyhä Henki on 
itse Jumalan Isän ja Kirkkauden Herran läsnäoloa. 
Jumalan vastustaminen johtaa ongelmiin, koska 
vihollinen tulee silloin eksyttäjänä elämään. Siksi 
meidän tulee suhtautua Pyhään Henkeen nöyryy-
dellä, kunnioituksella, kiitollisuudella ja rakkau-
dessa siunaten. 
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Mark. 3:28-29: ”…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 ikuiseen 
Jumalasta eroon harhautumiseen."  
 
Jeesus puhui Pyhän Hengen pilkasta fariseuksille, 
jotka sanoivat Pyhän Hengen olevan Beelsebulin 
henki. Jos ihminen pitää Pyhän Hengen kutsua 
Jeesuksen vastaanottamiseksi pimeyden eksytyk-
senä, hän ei voi tulla Jeesuksen yhteyteen ja 
saada syntejään anteeksi. Tässä mielessä Pyhän 
Hengen pilkkaa ei voi antaa anteeksi, vaan ihmis-
ten on itse muututtava ja ajateltava toisin Py-
hästä Hengestä voidakseen pelastua. 
 
Uusi liitto ja pelastus toteutuu ihmisessä vain sen 
kautta, että Pyhä Henki pääsee ihmiseen. Pyhän 
Hengen läsnäolo on todistus siitä, että Jumala on 
puhdistanut ihmisen oman uskonsa kautta. Tä-
män perusteella apostolit vapauttivat Pyhää Hen-
keä vastaanottaneet pakanat – joita useimmat 
kristityt nykyään ovat – Mooseksen lain noudat-
tamisesta.  
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Jos olet ottanut vastaan Jeesuksen, puhut kielillä 
tai muuten tunnistat Pyhän Hengen läsnäolon sy-
dämessäsi, sinä olet synnyttänyt rakkaussuhteen 
Pyhän Hengen kanssa. Hengessäsi et voi olla Py-
hää Henkeä vastaan, mutta sielussasi voi olla 
traumaattisia bunkkereita, joissa pimeyden voi-
mat vastustavat Pyhää Henkeä ja syvempää an-
tautumista Jeesukselle. Ne voivat synnyttää aja-
tuksia, puheita ja elämäntapoja, jotka murehdut-
tavat Pyhää Henkeä ja antavat sijaa pimeyden 
painostukselle.  
 
Jumalan valtakunnan julistustyössä sinä saatat 
kohdata ihmisiä, jotka suorastaan pilkkaavat Py-
hää Henkeä. Silloin torjuvat Jumalan Isän kutsun 
Jeesuksen vastaanottamiseksi. Älä hämmenny 
siitä, sillä jokainen ihminen voi tässä maailmassa 
muuttaa mielensä ja ottaa vastaan Jeesuksen ja 
Hänen kauttaan Pyhän Hengen. Jumala on kärsi-
vällinen ja kutsuu ihmisiä mielen muutokseen 
koko täällä maailmassa elämisen ajan. Älä tuo-
mitse ketään Pyhän Hengen pilkkaan tai Jeesuk-
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sen vastaanottamisen ulkopuolelle. Etsi lisää Py-
hän Hengen tulta ja voimaa, että ihmiset voisivat 
uskoa niiden voimatekojen kautta, joita Jeesus 
tekee sinun kanssasi. 
 
Pyhän Hengen murehduttaminen johtaa uskon 
elämän lamaantumiseen ja vihollisen painostuk-
seen. Pitkäaikainen osallistuminen Pyhää Henkeä 
vastustaviin yhteyksiin sammuttaa sisäistä innoi-
tusta täyttyä lisää. Jumala ei mielisty niihin, jotka 
vetäytyvät pois Pyhän Hengen tulen vetovoi-
masta. Tämä kylmentyminen on vaarallista, 
koska vihollinen väijyy sinua. Jumalan ja ihmisen 
suhteen tulee jatkuvasti lähentyä ja syventyä. 
Hengen mieli on yhä suurempi kirkkauden ja rak-
kauden yhteys.  
 
Ef. 4:29-31: Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, 
vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tar-
peellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat. Älkääkä 
saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on 
teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Kaikki 
katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki 
pahuus olkoon kaukana teistä.  
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Kriitillinen jakoviiva tulevassa herätyksessä tulee 
olemaan Pyhän Hengen kunnioitus ja antautumi-
nen tulessa upotettavaksi. Pyhän Hengen tuli tu-
lee kohtaamaan ja murtamaan kaiken sielun vas-
tustuksen kaikissa ihmisissä kaikkialla. Tulemme 
aikaan, jossa Jeesuksen pelastava voima ilmestyy 
käsittämättömän nopeasti. Jokainen, joka torjuu 
Jeesuksen vastaanottamisen Hänen suurimman 
kirkkautensa ilmestyessä, joutuu pimeyden val-
taan. Pyhän Hengen tulen suurimmassa kirkkau-
dessa meidän on valittava elämä tai kuolema. 
 
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 on jäävä hyl-
jätyksi'. Mutta minä sanon teille: te ette näe minua, en-
nen kuin se aika tulee, jolloin te sanotte: 'Siunattu olkoon 
hän, joka tulee Herran nimeen'." 
 
Olemme ajassa, jossa on tarkkaan valvottava, mi-
ten suhtaudumme Pyhään Henkeen ja voideltui-
hin. Emme saa nousta Pyhää Henkeä emmekä 
Herran voideltuja vastaan. Jokainen, joka tällai-
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seen lankeaa, tekee sen pimeyden henkien val-
lassa. Silloin hän voi olla jopa hengen vaarassa, 
sillä Pyhää Henkeä pilkkaavat demonit väijyvät 
hänen elämäänsä.  
 
Pyhän Hengen tulessa upottaminen johtaa sinut 
Jumalan rakkauden turvapaikkaan. Isän sylissä 
sinä vapaudut kaikesta pelosta, syyllisyydestä, pi-
meyden valheista ja orjuuksista. Hengessäsi on 
jatkuva todistus asemastasi Hänen rakastettuna 
poikanaan / tyttärenään. Isän rakkaus, Pyhän 
Hengen ilmestystieto ja Jumalan usko johtavat si-
nua. Pyhän Hengen voitelussa sinä siirryt demo-
nisesta taistelusta hallitsemaan Jeesuksen voi-
tossa ja Hänen kanssaan. Pimeys ei pääse paina-
maan tai vangitsemaan enää sieluasi, vaan sinä 
elät Jeesuksen kansa Isän rakkauden täydelli-
sessä turvassa ja auktoriteetissa. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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4. Gerasalainen mies – ensimmäinen 
apostoli 
 
Gerasalaisen miehen vapauttaminen on vakuut-
tava esimerkki Jumalan Isän rakkaudesta. Jeesus 
lähti opetuslapsineen Gennesaretin järven yli ge-
rasalaisten alueelle vain tämän miehen vapautta-
miseksi. Emme tiedä, anoiko mies Jumalaa pelas-
tamaan hänet vai näkikö Isä hänen surkean ti-
lansa ja lähetti Jeesuksen vapauttamaan hänet. 
Tämä tapahtuma todistaa, että jokainen ihminen 
voi pelastua ja vapautua kaikesta pimeyden val-
lasta. 
 
Luuk. 8:22-26: Niin tapahtui eräänä päivänä, että hän as-
tui opetuslapsinensa venheeseen ja sanoi heille: "Men-
käämme järven tuolle puolen". Ja he lähtivät vesille. Ja 
heidän purjehtiessaan hän nukkui. Mutta alas järvelle 
syöksyi myrskytuuli, ja venhe tuli vettä täyteen, ja he oli-
vat vaarassa. Niin he menivät ja herättivät hänet sanoen: 
"Mestari, mestari, me hukumme!" Ja herättyään hän nuh-
teli tuulta ja veden aallokkoa; ja ne asettuivat, ja tuli ty-
ven. Ja hän sanoi heille: "Missä on teidän uskonne?" 
Mutta pelko oli vallannut heidät, ja he ihmettelivät, sa-
noen toisilleen: "Kuka onkaan tämä, kun hän käskee sekä 
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tuulia että vettä, ja ne tottelevat häntä?" Ja he purjehtivat 
gerasalaisten alueelle, joka on vastapäätä Galileaa. 
 
Pimeyden voimat yrittivät estää Jeesusta ja ope-
tuslapsia toteuttamasta tätä suunnitelmaa ja ai-
heuttivat myrskyn järvellä. Jeesus nukkui ja antoi 
tämän tapahtua. Jeesus nuhteli myrskyä ja tuli 
tyyni. Opetuslapset ihmettelivät Jeesuksen auk-
toriteettia. 
 
Luuk. 8:27. Ja kun hän oli noussut maihin, tuli häntä vas-
taan kaupungista mies, jossa oli riivaajia; ja hän ei ollut 
pitkään aikaan pukenut vaatteita ylleen eikä asunut huo-
neessa, vaan haudoissa. Kun hän näki Jeesuksen, parkaisi 
hän ja lankesi maahan hänen eteensä ja huusi suurella ää-
nellä: "Mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus, 
Jumalan, Korkeimman, Poika? Minä rukoilen sinua: älä 
minua vaivaa." 
 
Pyhän Hengen voitelu Jeesuksessa vaikutti sen, 
että riivaajat pelkäsivät Häntä. Riivaajat tunnista-
vat sinunkin voitelusi. Älä koskaan häkelly min-
kään demonisaation edessä. Pyhän Hengen tu-
lessa sinulla on täydellinen käskyvalta kaikkia de-
moneja ja pimeyden voimia vastaan. Kaikki pi-
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meys pelkää Pyhän Hengen tulta sinussa ja pake-
nevat. Jeesus haluaa, että sinä tulet niin täyteen 
Hänen tultaan, että voit vapauttaa kenet ta-
hansa, joka haluaa antautua Jeesukselle. Sinut on 
asetettu hallitsemaan Jeesuksen kanssa kaikkien 
alkeisvoimien ylitse. 
 
Luuk. 8:29-30: Sillä hän oli käskemäisillään saastaista hen-
keä menemään ulos siitä miehestä. Sillä pitkät ajat se oli 
temponut häntä mukaansa; hänet oli sidottu kahleisiin ja 
jalkanuoriin, ja häntä oli vartioitu, mutta hän oli katkais-
sut siteet ja kulkeutunut riivaajan ajamana erämaihin. 
Niin Jeesus kysyi siltä sanoen: "Mikä on nimesi?" Hän vas-
tasi: "Legio"; sillä monta riivaajaa oli mennyt häneen. 
 
Kun sinä ryhdyt ajamaan ulos riivaajia, sinä huo-
maat, että ne ensin vastustavat, sitten ne kerskai-
levat voimallaan ja viimeiseksi ne mielistelevät. 
Tässäkin tapauksessa demonit kerskuivat ja yrit-
tivät välttyä heille jo Jumalan antamaa tuomiota. 
Miestä hallitseva demoni selitti, että heitä on 
"leegio", eli roomalaisen legioonan verran. Jee-
sus ei noteerannut demonien mahtailua vaan an-
toi demoneille luvan mennä sikoihin.  
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Mooseksen lain mukaan sika luetaan saastaiseksi 
eläimeksi, joka tarkoittaa, että demonit voivat 
mennä niihin. Demonit halusivat, että he saisivat 
jonkinlaisen tilapäisen suojan tai asunnon edes 
sioista. Tämä suoja ei kestänyt kauan, koska siat 
syöksyivät järveen ja hukkuivat. Jeesus ei vielä ei 
voinut käskeä demoneja tuliseen järveen, mutta 
tämä hetki tulee viimeisellä tuomiolla. 
 
Luuk. 8:31-33: Ja ne pyysivät häntä, ettei hän käskisi hei-
dän mennä syvyyteen. Niin siellä oli vuorella suuri sika-
lauma laitumella; ja ne pyysivät häntä, että hän antaisi 
heille luvan mennä sikoihin. Ja hän antoi niille luvan. Niin 
riivaajat lähtivät ulos miehestä ja menivät sikoihin. Silloin 
lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen ja hukkui. 
 
Sikalauman tuhoutuminen oli suuri tappio ge-
rasalaisten yhteisölle. Tapahtuma oli muutenkin 
pelottava ja häkellyttävä. Riivatun esiintyminen 
täysin terveenä ylitti ihmisten käsityskyvyn. Lop-
putulos oli, että gerasalaiset pyysivät Jeesusta 
poistumaan heidän alueeltaan. 
 
Luuk. 8:34-37: Mutta nähtyään, mitä oli tapahtunut, pai-
mentajat pakenivat ja kertoivat siitä kaupungissa ja maa-
taloissa. Niin kansa lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut, 
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ja he tulivat Jeesuksen luo ja tapasivat miehen, josta rii-
vaajat olivat lähteneet, istumassa Jeesuksen jalkojen juu-
ressa puettuna ja täydessä ymmärryksessä; ja he peljäs-
tyivät. Mutta silminnäkijät kertoivat heille, kuinka riivattu 
oli tullut terveeksi. Ja koko gerasalaisten seutukunnan 
kansa pyysi häntä poistumaan heidän luotansa, sillä suuri 
pelko oli vallannut heidät; niin hän astui venheeseen ja 
palasi takaisin. 
 
Riivattu mies oli ilmeisesti täysin kyllästynyt kaik-
kiin demoneihinsa. Hän oli valmis vapautumaan 
kaikesta pimeydestä Jeesuksen kohdatessaan. 
Hän oli valmis antautumaan kokonaan Jeesuk-
selle. Kun Jeesus tuli rantaan, mies tunnisti Jee-
suksen, juoksi Hänen luokseen ja suudellen ku-
martuen palvoi Häntä. Jeesus vapautti hänet. 
Miehen koko persoonallisuus, henki, sielu ja ruu-
mis tulivat terveiksi. Kun Pyhä Henki oli puhdista-
nut hänet, hän halusi tulla Jeesuksen opetus-
lapseksi. Demoninen pimeys oli poissa ja Jumalan 
kirkkaus loisti hänen elämäänsä. 
 
Luuk. 8:38-39: Ja mies, josta riivaajat olivat lähteneet, 
pyysi häneltä saada olla hänen kanssaan. Mutta Jeesus lä-
hetti hänet luotansa sanoen: "Palaja kotiisi ja kerro, 
kuinka suuria töitä Jumala on sinulle tehnyt". Ja hän meni 
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ja julisti kaikkialla kaupungissa, kuinka suuria töitä Jeesus 
oli hänelle tehnyt.  
 
Jeesus ei sallinut miehen liittyä opetuslasten 
joukkoon koska lähipiirin opetuslasten valinta oli 
jo tapahtunut. Jeesus kutsui opetuslapsiksi vain 
ne, jotka Pyhä Henki osoitti Hänelle. Mutta Jee-
sus lähetti miehen ensimmäisenä apostolina ju-
listamaan Dekapolin (=kymmenen kaupungin) 
alueella "kuinka suuria töitä Jeesus oli hänelle 
tehnyt". Mies vapautui niin täysin demonisaa-
tiosta, että Jeesus asetti hänet apostolin tehtä-
vään! 
 
Olisitko valmis vapauttamaan tällaisen miehen 
Pyhän Hengen ja tulen voitelussa nopeasti ja ko-
konaan. Olisiko sinulla uskoa lähettää hänet heti 
sen jälkeen apostoliseen palvelutyöhön? Toimi-
sitko niin kuin Jeesus toimi? Juuri tällaisia asioita 
Jeesus haluaa toteuttaa sinunkin kanssasi! 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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5. Pelastetulle kuuluu sielun puhdistami-
nen 
 
Kun ihminen ottaa Jeesuksen vastaan, hänen elä-
määnsä vangitseva ulkoinen demonisaatio jou-
tuu sillä hetkellä väistymään. Henki ja sielu antau-
tuvat Jeesukselle ja tapahtuu hengen uudestisyn-
tyminen. Mutta hänen sielussaan oleva kätketty 
pimeys ei väisty sillä hetkellä. Tämän jälkeen 

vasta alkaa sielun 
puhdistaminen 

ja uudistaminen 
Pyhän Hengen 
voimassa. Kaikki 
tapahtuu Pyhän 
Hengen ohjauk-
sessa ja ihmisen 
vapaan suostu-
misen periaat-

teella.  
 
Vapautuminen sieluun kätkeytyneestä demoni-
saatiosta eli traumaattisuudesta kuuluu nimen-

Vain uudestisyntynyt ihmi-
nen voidaan vapauttaa py-
syvästi. Vapautuminen ta-
pahtuu vain silloin, kun pe-
lastettu itse tuomitsee ja 
hylkää sisimmästään kysy-
myksessä olevan pimeyden. 
Pyhä Henki toimii tässäkin 
vain yhteistyössä ihmisen 
tahdon kanssa. 
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omaan pelastetun ja Pyhää Henkeä vastaanotta-
van uskonelämään. Pelastumatonta ei hyödytä 
yrittää vapauttaa, koska Pyhän Hengen täytyy 
tulla demonisaation tilalle. Myöskin demonien 
asunnot eli sielun vääristymät, valheet ja traumat 
täytyy poistaa ja korvata Jumalan valtakunnan to-
tuuksilla. Silloin vapautuminen tulee pysyväksi. 
 
1. Piet. 1:22-23: Puhdistettuanne sielunne totuuden kuu-
liaisuudessa vilpittömään veljesrakkauteen rakastakaa 
toisianne hartaasti sydämestä, koska olette uudestisynty-
neet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä 
Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.  
 
Sisäiseen parantumiseen tarvitaan Pyhän Hengen 
kautta tuleva Isän rakkaus, ilmestystieto ja usko. 
Nämä vaikuttavat uudestisyntyneessä hengessä 
vanhurskauden voiman ja auktoriteetin niin, että 
ihminen voi tuomita ja hyljätä sisimmässään vai-
kuttavaa traumaattisuutta ja demonisaatiota. 
Isän rakkauden turvassa ja Pyhän Hengen ilmes-
tystiedossa pelastettu pystyy kohtaamaan elä-
mänsä perusrakenteisiin piiloutunutta syvää de-
monisaatiota, kuten vihaa, hylkäämistä, pelkoa, 
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vihaa, pettymystä, hyväksikäyttöä, tuhoa ja kuo-
lemaa.  
 
Vapautumisen avain on Pyhän Hengen voima pe-
lastetun hengessä ja sielussa. Pelastetun tulee 
myös saada riittävä opetus ja ilmestys Jumalasta, 
Jeesuksen pelastuksesta, Pyhän Hengen toimin-
tatavoista ja Jumalan valtakunnan totuuksista. 
Silloin traumaattisten ja valheellisten ajatusten ja 
tunteitten tilalle voi tulla elämää vapauttavat to-
tuudet. 
 
Luuk. 11:20-26: Mutta jos minä Jumalan sormella ajan 
ulos riivaajia, niin onhan Jumalan valtakunta tullut teidän 
tykönne. Kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, 
on hänen omaisuutensa turvassa. Mutta kun häntä väke-
vämpi karkaa hänen päällensä ja voittaa hänet, ottaa hän 
häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä riis-
tämänsä saaliin. 
 
Sielunvihollisen voimakkain ase ihmistä vastaan 
on valhe. Totuuden tunteminen Jumalan Isän rak-
kaudesta, Jeesuksen pelastustyön täydellisyy-
destä ja Pyhän Hengen valtavasta voimasta ja läs-
näolosta vapauttaa ihmisen pimeyden vallasta.  
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Toinen sielunvihollisen voimakas ase on syyttämi-
nen. Tämäkin on valhetta, sillä Jumala ei koskaan 
ole syyttänyt eikä tule syyttämään ihmisiä. Kun 
korkea-arvoinen kerubi lankesi Jumalan kirkkau-
den vuorella, hän tuli täyteen syyllisyyttä ja hä-
nestä tuli syyttäjä. Sielunvihollinen on ihmisen 
syntiinlankeemuksen aiheuttaja. Ihminen lankesi 
paratiisissa eikä Taivaan kirkkaudessa. Sen vuoksi 
Jumala voi pelastaa ihmisen Jeesuksen kautta. 
 
Kolmas vihollisen voimakas ase ihmistä vastaan 
on pelko, joka perustuu rangaistukseen. Meille 
pelastetulle pelko on myös valhetta, koska Jeesus 
on kärsinyt rangaistuksemme ja sovittanut mei-
dät Jumalan yhteyteen. Jumala antoi sielunvihol-
liselle kuolemantuomion, koska se lankesi kapi-
naan Jumalan kirkkauden vuorella. Sielunviholli-
nen pelkää kuolemantuomion täytäntöön pane-
mista ja siksi kylvää pelkoaan ihmisiin. Jeesuksen 
uhraamisen kautta Jumala ilmaisi täydellisen rak-
kautensa, jonka tulee karkottaa kaiken pelon pe-
lastetuista.  
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Neljäs vihollisen voimakas ase on viha. Sielunvi-
hollisen kaikkea toimintaa ja demonisaatiota mo-
tivoi viha ja tuhoaminen. Valheen voimalla se 
yrittää saada ihmiset uskomaan, että myös Ju-
mala vihaa heitä. Jumala on rakkaus ja täydelli-
nen valo. Hänessä ei ole mitään vihaa eikä pi-
meyttä ihmistä kohtaan. Pyhän Hengen kautta 
Jumala on vuodattanut rakkautensa meihin. Hä-
nen rakkautensa meitä kohtaan ja meissä pysyy 
ikuisesti eikä vihalla ole mitään valtaa. 
 
Viides vihollisen voimakas ase on varastaminen. 
Demonisaatio tuhoaa ja varastaa ihmisen persoo-
nallisuutta, hengellisiä, henkisiä ja fyysisiä kykyjä, 
ominaisuuksia ja omaisuutta. Kun demonit ai-
heuttavat tappioita ihmisen elämässä, sielunvi-
hollinen houkuttaa ihmisiä syyttämään tappiois-
taan Jumalaa ja kääntymään Jumalaa vastaan. Ju-
mala on täydellinen yltäkylläisyyden ja huolenpi-
don Isä. Me emme lankea katkeruuteen, koska 
Jeesus tuli tekemään tyhjäksi pimeyden teot ja 
antamaan täydellisen ja yltäkylläisen elämän. 
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Kuudes sielunvihollisen voimakas ase on kuo-
lema. Demonit puhuvat ihmisille valheita ja uh-
kaavat heitä sairauksilla, onnettomuuksilla, kuo-
lemalla ja muulla tuhoutumisella, koska he eivät 
ole Jumalan yhteydessä. Koska sinä olet pelastet-
tuna Jumalan yhteydessä, kuolemalla ei ole si-
nuun valtaa. Et tule koskaan joutumaan Juma-
lasta eroon, jos Pyhä Henki on omistanut sinun 
henkesi uudestisyntymisessä. Pyhän Hengen 
kautta sinuun virtaa Jumalan jatkuvasti uudistuva 
ja katoamaton elämä.  
 
Seitsemäs vihollisen voimakas ase on katkeruus. 
Tämä on nimenomaan pelastettujen huomioi-
tava. Vapautumisen ja sisäisen parantumisen 
prosessissa Pyhä Henki valaisee ihmiselle hänen 
elämänsä tappiot demonisaation vaikutuksesta. 
Silloin sielunvihollinen hyökkää vapautumista et-
sivää vastaan ja yrittää saada hänet katkeraksi 
vanhemmilleen, auktoriteeteilleen, ystävilleen, 
hengellisille johtajille ja ennen kaikkea Jumalalle.  
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Jeesus riisti sovi-
tustyönsä kautta 
viholliselta kaikki 
aseet. Pyhä 
Henki paljastaa 
sieluusi kätketyt 
vihollisen aseet 
sinua vastaan. 
Jeesus vapaut-
taa, puhdistaa ja 
uudistaa sinun 
sielusi. Pyhä 
Henki voitelee si-
nut Jumalan val-

takunnan elä-
mään ja Isän rakkauden mittaamattomiin siu-
nauksiin. Pyhän Hengen tulessa sinä saat varus-
tuksen tehdä tyhjäksi pimeyden aseita myös 
muita ihmisiä vastaan ja johtaa heitäkin Jumalan 
valtakunnan elämään ja kirkkauteen. 
 
Joh. 16:8-11: Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maail-
malle todeksi Jumalasta eroon harhautumisen, Jumalan 
oikeamielisyyden ja kirkkauden sekä vapauttavan tuo-

Pyhän Hengen tuli on sinun 
täydellinen puhdistava 
aseesi kaikkea katkeruutta 
vastaan. Tulen kosketus 
muuttaa sinut ja nostaa si-
nut kärsimäsi vääryyden 
yläpuolelle. Pyhä Henki la-
taa sinut täyteen Jumalan 
rakkautta, hyvyyttä ja pa-
rantavaa voimaa. Kaikki 
Jeesuksen valmistamat siu-
naukset pääsevät elämääsi. 
Jumalan ylenpalttisen siu-
naukset hävittävät kaikki 
katkeruuden aiheet. 
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mion pelastetuille ja rankaisevan tuomion demonisaa-
tiolle: Jumalasta eroon harhautumisen ja sen seuraukset, 
koska he eivät usko minuun; Jumalan oikeamielisyyden ja 
kirkkauden, jonka Jeesus antaa pelastetuille Pyhän Hen-
gen kautta, – koska minä menen Isän tykö ja lähetän tei-
hin Pyhän Hengen, ettekä te enää minua näe; ja vapaut-
tavan tuomion jokaiselle Jeesukseen uskovalle, koska tä-
män maailman ruhtinas on jo tuomittu häviämään.  
 
Vapautumisen ja sisäisen parantumisen proses-
sissa Pyhä Henki vakuuttaa sinut asioista, joista 
sinun tulee vapautua. Kun asetat päämääräksesi 
Jeesuksen muotoon muuttumisen, Pyhä Henki 
aloittaa perusteellisen puhdistuksen sielussasi. 
Sieluusi ei voi jäädä mitään ”harmaata aluetta”, 
jota sinä kontrolloisit omalla tahdollasi. Tällainen 
alue on vain epäuskosi ja uusien ongelmien 
lähde. Jumalan ja sinun päämääräsi on täysi kirk-
kaus elämäsi kaikilla alueilla. 
 
Room. 12:1-2: Jumalan armahtavan laupeuden kautta ke-
hotan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, 
Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen ju-
malanpalveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maail-
manajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen 
kautta, tutkiaksenne ja todetaksenne, mikä on Jumalan 
hyvä, otollinen ja täydellinen tahto.  
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Jumalan hyvä tahto on, että sinä otat vastaan Jee-
suksen ja pelastut. Jumalan otollinen tahto on, 
että sinä otat vastaan Jumalan valtakunnan to-
tuuksia ja Pyhää Henkeä. Jumalan täydellinen 
tahto on, että sinä otat vastaan opetuslapsen kut-
sun, antaudut upotettavaksi Pyhän Hengen tu-
lessa ja muutut Jeesuksen Voidellun kaltaiseksi jo 
tässä maailman ajassa.  
 
Puhdistunut ja uudistunut elämäsi tulee pysy-
västi immuuniksi pimeyden voimien hyökkäyk-
sille.  Sinä elät Jumalan valtakunnassa, joka on 
vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. 
Sinuun laskeutuu Pyhän Hengen ja tulen voitelu, 
jossa Jeesus lähettää sinut palvelemaan monia ih-
misiä. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
6. Riivaajien vaikutuksia ihmiseen 
 
Jumalan valtaherruus ihmisessä on vanhurs-
kautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Kaikki, 
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mikä estää tätä tai vaikuttaa jotain muuta, on pi-
meyden vaikutusta ihmisessä. Kenet Poika tekee 
vapaaksi, hän on todellisesti vapaa. Jos koet, 
ettet ole vielä todellisesti vapaa, sinun tulee as-
tua vapautumisen ja sisäisen parantumisen pro-
sessiin. Sen kautta sinä vapaudut ja tulet tunte-
maan Jumalan Isän sekä itsesi Jeesuksessa ja Isän 
yhteydessä. 
 
Riivaajien vaikutus alkaa varhaislapsuudesta, jol-
loin lapselle pitäisi syntyä perusturvallisuus ja sy-
väkiintymyssuhde vanhempien kanssa. Varhais-
lapsuudessa syntyneet traumat ovat portti ja kas-
vualusta kaikelle muulle pimeyden vaikutukselle 
aikuisuudessa. Ongelmien juuret johtavat aina 
lapsuuden traumaattisuuteen ja sukukirouksiin. 
 
Riivaajat vaikuttavat ihmisiin muun muassa seu-
raavia häiriöitä: 
 

• kylvävät valheellisia ajatuksia, tunteita, 
mielikuvia, kiputuntemuksia, pelkoja, uh-
kia, himoja, hallusinaatioita, painajaisia 
yms. ihmisen mieleen, 
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• vangitsevat sielua epäuskoon, syyllisyy-

teen, epäonnistumisen ja tappion ajatuk-
siin, heikkouteen valheisiin, kirouksen 
alaisuuteen sekä kuoleman ajatuksiin, 
 

• vieraannuttavat sielua Jumalan ja elämän 
totuuksista, sitovat addiktioihin, totutta-
vat demonisiin pimeisiin mielikuviin ja 
pyrkimyksiin, 
 

• sokaisevat ja harhauttavat elämän todel-
lisuuksista, synnyttävät valheellisen mi-
nuuden ja epätodellisia rooleja, 
 

• turmelevat ihmisen sielun ja fyysisen ruu-
miin autoimmuunijärjestelmää niin, että 
sairauden henget pääsevät ihmiseen, 
 

• hajottavat ihmisen persoonallisuutta, 
houkuttavat epärealistisiin unelmiin, 
valhe-elämään ja epäonnistumiseen, 
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• synnyttävät Jumalaa vastustavan orvon 
minuuden, joka vastustaa Jeesuksen ja 
Pyhän Hengen vastaanottamista, 
 

• synnyttävät sairauksia ja estävät sairauk-
sia parantumasta, johtavat epäterveelli-
seen elämäntapaan, 
 

• sitovat itsetuhoisiin harrastuksiin ja ad-
diktioihin, kuten työnarkomania, rahan 
himo, tupakka, huumeet ja alkoholi, 
 

• aiheuttavat onnettomuuksia ja alttiutta 
onnettomuuksille, joiden seurauksena tu-
lee kuolemaa, vammautumisia ja heik-
koutta, 
 

• synnyttävät Jumalalle suorittavan uskon-
nollisuuden, harhaoppeja sekä eksyttävät 
noituuteen, 
 

• vahvistavat Jumalasta erossa elämisen 
traumaa vääristämällä Jeesuksen ja apos-
tolien opetuksia,  
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• synnyttävät suorituskristillisyyttä, laki-

henkisyyttä, joka vastustaa Pyhän Hengen 
vastaanottamista, 
 

• synnyttävät pelkoja, ahdistusta, himoja, 
kiusauksia, orjuutta jne. 
 

• vääristävät ja tuhoavat ihmissuhteita, 
synnyttävät riitoja, hajaannusta, epäluu-
loa, juoruja jne. 
 

• turmelevat ihmisen seksuaalisuutta, avio-
liittoja, vanhempien ja lasten välisiä suh-
teita,   
 

• pyrkivät lisäämään valtaansa ihmisessä, 
johon ovat päässeet, ja ottamaan val-
taansa seuraavan sukupolven, 
 

• vaikuttavat erityisesti varhaislapsuudessa 
ja pyrkivät siirtämään suvun demonisaa-
tion lapsiin, 
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• vääristävät rakkauden, synnyttävät or-
juuttavia ihmissuhteita, läheisriippu-
vuutta, vangitsevia sielunsiteitä ja estävät 
itsenäisen elämän Pyhän Hengen johda-
tuksessa, 
 

• pettävät, tahraavat, kiduttavat ja vainoa-
vat ihmisiä, 
 

• kylvävät pelkoa, vihaa, katkeruutta ja 
kuolemaa, 
 

• pakottavat himoihin tai muihin pimeyden 
tekoihin, 
 

• estävät ihmistä antamasta sieluaan Juma-
lalle ja vapautumasta riivaajien otteesta 
sekä 
 

• voivat johtaa ihmisen jopa äkkikuolemaan 
erilaisten painostusten kautta 

 



195 
 
 
 

 

Jokainen riivaaja tähtää ihmisen, hänen elä-
mänsä tarkoituksen ja jumalasuhteensa tuhoami-
seen. Vaikka riivaajien pyrkimykset ovat tuhoa-
vat, ne eivät silti ole niin väkeviä kuin monet us-
kovat ajattelevat. Maailman ihmiset eivät edes 
tiedosta olevansa riivaajien orjuudessa elämänsä 
eri alueilla. Riivaajien valta ihmisessä paljastuu 
vasta kun niitä aletaan ajamaan ulos. 
 
Kun sinä olet tullut Jumalan lapseksi, sinulla on 
Jeesuksen kanssa, Pyhän Hengen voimassa ja Ju-
malan uskossa auktoriteetti ja tehtävä tuomita ja 
ajaa ulos jokainen riivaaja, joka häiritsee elä-
määsi. 
 
Riivaajat ovat eksyttäviä kiusanhenkiä, jotka pyr-
kivät johtamaan ihmisen mieltä, ajatuksia, muis-
tikuvia ja tunteita pimeyden valtaan. Jos sielu al-
kaa askarrella demonisten ajatusten kanssa, mi-
tättömästä demonista tulee leijona tai karhu, 
joka alkaa hallita ihmisen sielussa. Orjuus ja tuho 
alkaa pienistä valheista niin kuin paratiisissa ta-
pahtui.  
 



196 
 
 
 

 

Jeesus on antanut seurakunnalleen tehtävän sy-
dämeltään särkyneitten eheyttämiseksi. Pyhän 

Hengen voite-
lussa sinullakin 
on täydellinen 

auktoriteetti 
kaikkia riivaajia 
ja niiden vaiku-
tuksia vastaan. 
Pyhän Hengen 
voitelussa sinulla 
on Isän äärim-
mäinen rakkau-
den myötätunto, 
jotta sinä voit 
tuoda parantu-

misen sydämen särkymisiin. 
 
Jumala Isä vihaa pimeyttä, demonisaatiota, sai-
rauksia, tuhoa ja kuolemaan. Hän haluaa jokaisen 
ihmisen olevan Hänen yhteydessään vapaa ja ää-
rimmäisellä tavalla siunattu. Isä osoitti tämän 
tahtonsa antamalla Jeesukselle käskyn lähettää 

Jumalan näkökulmasta rii-
vaajat ovat punkkeja ja 
kirppuja, vaikka ne yrittävät 
esittää ihmiselle olevansa 
voittamattomia. Älä anna 
demonien lumota tai van-
gita huomiotasi. Pyhä Henki 
antaa sinulle viisauden ot-
taa tilanne haltuun Jumalan 
rakkaudessa ja uskossa ja 
käskeä riivaajat ulos aina 
kun ne ilmaisevat itsensä. 
Pyhän Hengen tuli pakottaa 
ne ulos.  
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ensin 12 ja sitten 70 opetuslasta ajamaan ulos rii-
vaajia, parantamaan sairaita ja julistamaan Juma-
lan valtaherruutta.  
 
Opetuslasten ensimmäinen lähettäminen tapah-
tui vanhan liiton järjestyksen mukaan. Opetuslap-
set vastaanottivat Jeesuksen antaman valtuutuk-
sen sielun uskossa ja lähtivät liikkeelle. He eivät 
olleet uudestisyntyneet, joten heidän sisimmäs-
sään ei ollut Pyhää Henkeä. Mutta Jumala Isä 
ojensi kätensä Jeesuksen uskon ja opetuslasten 
sielun uskon kautta parantamaan ja vapautta-
maan ihmisiä. 
 
Luuk. 10:19: Katso, minä olen antanut teille vallan tallata 
käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, 
eikä mikään ole teitä vahingoittava. 
 
Jumalan valtakunta hyökkää vihollista vastaan, 
eikä päinvastoin! Jeesus on antanut meille hyök-
käyskäskyn ja hyökkäysvaltuudet joka tilantee-
seen. Kun Hänen opetuslapsensa hyökkäävät sie-
lunvihollisen joukkoja vastaan Jeesuksen kanssa 
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ja Pyhän Hengen voitelussa, demonit joutuvat pa-
kenemaan eikä niillä ole valtaa vahingoittaa Jee-
suksen omia.  
 
Älä koskaan epäile asemaasi, auktoriteettiasi ja 
voimaasi Pyhässä Hengessä. Jumala Isä on aset-
tanut sinut hallitsemaan Jeesuksen kanssa val-
taistuimellaan pimeyden valtojen ylitse. Pyhän 
Hengen voitelussa sinä et voi alistua etkä tehdä 
sopimusta pimeyden voimien kanssa. Sinä ajat pi-
meyden voimat ulos ja hävität niiden vaikutukset 
omasta sielustasi ja elämästäsi. Sinä palvelet 
muita ihmisiä ja autat heidän vapauteen pimey-
den valheellisesta orjuudesta. Tämä on kaikkien 
Jumalan lasten kunnia. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 

 
7. Miten riivaajat pääsevät ihmiseen? 
 
Riivaajien valta ihmisessä alkaa varhaislapsuu-
desta. Lapsen vanhempien sydämen kovuus, tun-
nekylmyys, mitätöiminen, alistaminen, haureus, 
mammona, riidat, hylkääminen, hyväksikäyttö, 
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väkivalta, noituus, rikollisuus, valheellisuus ja 
muu pimeys turmelevat altistavat lapsen demo-
nisille kosketuksille omassa perheessään. Lapsen 
sydän särkyy ja siitä tulee kasvualusta kaikelle 
myöhemmälle demoniselle painostukselle. 
 
Matt. 18:6-7: Mutta joka viettelee / johtaa ansaan (skan-
dalizo) yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen 
olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kau-
laansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi maail-
maa viettelysten (skandalon) tähden! Viettelysten (skan-
dalon) täytyy kyllä tulla; mutta voi sitä ihmistä, jonka 
kautta viettelys tulee!  
 
Jeesus ilmaisee valtavan kipeän totuuden. Van-
hemmat, jotka viettelevät lapsia pois sydämen 
puhtaudesta ja lapsen uskosta Jumalaan, joutu-
vat suureen vastuuseen. Jeesus osoittaa ihmis-
kunnan syntiongelman juuren, joka on turmeltu-
nut vanhemmuus. Jumala Isä haluaa jokaiselle 
lapselle täydellisen rakkauden ympäristön, tur-
vallisen elämän, huolenpidon ja viisaan kasvatuk-
sen.  
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Sodat ovat aikanaan tuhonneet ja haavoittaneet 
Suomen kansaa valtavasti. Mutta kaiken sodan 
tuhon keskeltä nousee merkittävä hengellinen 
todellisuus. Jeesukseen uskovat miehet palasivat 
sodasta ilman syvää traumatisoitumista. Myöskin 
sellaiset miehet, joilla oli muuten ehyt minuus, 
selviytyivät ilman suurempia vammoja sodan 
kauhuista. Mutta jo ennen sotaa traumatisoitu-
neet miehet tulivat sodasta entistä traumaatti-
sempina. Lapsuudessa rakentunut perusturvalli-
suus ja vanhurskauden voiman kestävät aikuisuu-
dessakin. 
 
Riivaajat pääsevät lapsen sieluun aina, kun lap-
selta puuttuu rakkauden, huolenpidon, vanhurs-
kauden ja totuuden suoja. Sielunvihollinen kiusaa 
sydämeltään särkyneitä vanhempia ja raivaa tilaa 
syvemmälle haavoittumiselle lapsen elämässä. 
Kun lapsi kasvaa, vihollinen hyökkää aina samaan 
heikkoon kohtaan, koska sen voima ei riitä mur-
tamaan ehyttä sielun aluetta. Näin syntyy traagi-
sia elämänkohtaloita, jolloin 
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• isätön tai isän alas painama lapsi joutuu 
koulukiusauksen kohteeksi,  
 

• koulukiusattu lapsi joutuu jengeihin, alko-
holiin, huumeisiin ja rikollisuuteen jo nuo-
rena,  

 
• alistettu ja hyljätty tyttö menee naimisiin 

väkivaltaisen hyväksikäyttäjän ja jumalan-
kieltäjän kanssa,  

 
• turvattoman lapsuuden elänyt poika ei 

kykene ottamaan aviovaimoaan tai lapsi-
aan turvaansa, vaan hänestä tulee luuseri 
tai väkivaltainen narsisti ja 

 
• kontrollin / väkivallan alla kasvanut lapsi 

alkaa vahvistuttuaan kontrolloida ja käyt-
tää väkivaltaa heikompiaan ja varsinkin 
omia lapsiaan kohtaan. 

 
Älä pelästy, vaikka löydät itsesi tältä listalta. Jee-
sus tietää jo kaiken ja on käsitellyt ongelmasi sil-
loin kun otit Hänet vastaan ja uudestisynnyit. Nyt 
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sinulla on Pyhän Hengen voimaa, Isän rakkauden 
tuntemista, ilmestystietoa ja Jumalan uskoa va-
pautua kaikesta painolastista. Sinä saat lähteä 
voittajana voittamaan itsellesi todellista elämää 
vapaudessa ja Pyhän Hengen voimassa. 
 
Jumala on määrännyt jokaiselle ihmiselle hengen, 
sielun ja ruumiin koskemattomuuden. Jeesus tu-
lee ihmisen henkeen ovesta, jota Pyhä Henki var-
tioi. Jeesus tulee ihmisen elämään vain vapaan 
tahdon valinnan kautta. Sielunvihollinen tulee 
pakottamalla, houkuttelemalla, viettelemällä, 
painostamalla, väkivallalla, petoksella ja erilaisilla 
valheilla sekä demonisten tilanteiden kohtaami-
sessa.  
 
Joh. 10:1-5: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ei 
mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muu-
alta, se on varas ja ryöväri. Mutta joka menee ovesta si-
sälle, se on lammasten paimen. Hänelle ovenvartija avaa, 
ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä; ja hän kutsuu omat 
lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Ja laskettuaan kaikki 
omansa ulos hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraa-
vat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Mutta vie-
rasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät 
tunne vierasten ääntä." 
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Lapsuudessa syntyneet pimeyden läpimurrot vai-
kuttavat nimenomaan minuuteen. Nämä vaiku-
tukset ovat elinikäisiä, ellei Jeesus pääse paranta-
maan särkynyttä minuutta. Lapsi selviytyy vai-
keissa olosuhteissa siirtämällä kipeät ja käsittele-

mättömät ahdis-
tukset sielun ali-
tajuntaan. Lap-
sella on suuri kas-
vuvoima ja kas-
vuvaiheessa uusi 
kasvu peittää si-
simpään kätketyt 
traumat.  
 
Viimeistään noin 

30 vuoden iässä 
useimmalle ihmiselle tulee tarve löytää elämänsä 
todellinen tarkoitus. Silloin ihminen voi löytää 
Jeesuksen ja Pyhä Henki voi alkaa sisäisen paran-
tumisen prosessin. Tämä avaa pelastetulle uuden 
ulottuvuuden, jossa Pyhä Henki alkaa paljastaa 
kätkettyjä traumoja ja elämän ongelmia. Jeesus 

Vasta sitten, kun sinä ym-
märrät Isän rakkauden 
suunnitelmaa ihmistä koh-
taan, sinä alat nähdä ja ym-
märtää kuinka haavoittu-
nut sielusi onkaan tässä 
maailmassa. Jeesus ja Pyhä 
Henki johtavat sinut todelli-
sen Isäsi rakkauden paran-
tavaan ja uutta luovaan yh-
teyteen. 
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kohtaa pelastetun Pyhän Hengen tulessa ja puh-
distaa hänen sydämensä pimeydestä. Sisäisen 
parantumisen prosessi on siunattu ja johtaa to-
delliseen elämän hallintaan ja elämän tarkoituk-
sen löytämiseen ja toteuttamiseen Jumalan val-
takunnassa. 
 
Riivaajat toimivat niin kuin petoeläimet: ne hyök-
käävät aina joukolla heikoimman kimppuun. Jo-
kaisen perheen tulisi tiedostaa tämä vakava tosi-

asia. Nuorin lapsi 
tai muuten hei-
koimmassa ase-
massa oleva per-
heenjäsen on eri-
tyisen altis sie-

lunvihollisen 
hyökkäyksille. 

Jos vanhemmat 
eivät rakasta lap-
siaan eivätkä to-
dellisesti huo-
lehdi heistä, vaan 
palvelevat syntiä 

Jumalan tahto on, että van-
hemmat antavat lapsilleen 
jatkuvan ja ehdottoman hy-
väksynnän, huolenpidon ja 
turvallisuuden äidin ja isän 
herkässä rakkauden ja van-
hurskauden yhteydessä. Sil-
loin lapsen minuus kasvaa 
ehyeksi ja hän on suojattu 
demonien hyökkäyksiltä. 
Vanhemmat valvokaa las-
tenne hengellistä, henkistä 
ja fyysistä turvallisuutta ja 
hyvinvointia! 
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ja epäjumalia, lapset ovat suuressa vaarassa niin 
fyysisesti, henkisesti ja hengellisesti. 
 
Lähes jokainen riivaajien hyökkäys alkaa pienellä 
ja "vaarattomalla" houkutuksella, mutta sen tar-
koituksena on vain vallata lisää tilaa pimeydelle. 
Sen tähden meidän on taisteltava päättäväisesti 
kaikkea pimeyttä vastaan, eikä antaa "pikkuisten, 
söpöjen leijonanpentujen" kasvaa tuhoaviksi pe-
doiksi omassa tai lastemme elämässä. Jokainen 
riivaajien houkutus, kosketus tai vaikutus on vaa-
rallinen ja tuhoava. Jokainen pimeyden kosketus 
tähtää suurempaan pimeyteen. 
 
Seuraavat tilanteet voivat erityisesti altistaa de-
monisaatiolle ja/tai vahvistaa jo olemassa olevaa 
painostusta. Tutki näitä Pyhän Hengen sisäisen 
todistuksen valossa ja anna Jeesuksen näyttää, 
mistä sinun tulee vapautua: 
 
1) Painostavat oman elämän kokemukset (näiden 
takana on usein sukukiroukset) 
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• abortin uhka tai sen yritys omaa elämää 
kohtaan 

• ei toivottu lapsi, "väärä" sukupuoli 
• avioton/isätön lapsi, orpo lapsi 
• vanhempien epäjumalanpalvelus, riitely 
• vanhempien avioero 
• huolenpidon puute 
• turvattomuuden kokemukset 
• onnettomuus, shokkitila 
• nukutus leikkauksissa 
• henkinen tai hengellinen painostus 
• suggestio tai hypnoosi 
• jatkuva fyysinen ylirasitus 
• jatkuva ja pitkäaikainen kipu 
• koulukiusaaminen 
• väkivalta 
• seksuaalinen hyväksikäyttö 
• alistaminen, muu hyväksikäyttö 
• häpäisemisen kohteeksi joutuminen 
• äkillinen syvä suru 
• pitkäaikainen sairaus tai vammaisuus per-

heessä (vanhemmilla, sisaruksilla tai it-
sellä) 
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• valvominen vainajan ääressä 
• kuolleitten koskettaminen ilman suojaa 

(viranhoito tai Pyhän Hengen suoja) 
• kuoleman uhka tai vaara onnettomuu-

den, väkivallan tai sairauden takia 
• masennus, heikkous, epäonnistuminen 

 
2) Sukukiroukset 3-4 sukupolvea taaksepäin 
 

• synnin harjoittaminen, moraalittomuus, 
rikollisuus 

• vääristyneet arvot ja elämäntavat 
• huumeet, juoppous, muut addiktiot  
• haureus, avioerot, liiton rikkomiset, sek-

suaalinen saastaisuus 
• mammonan palveleminen, sukuylpeys, it-

sekkyys 
• viha, katkeruus, anteeksiantamattomuus 
• kapina, Jumalan vastustaminen, väärät 

uskonnot, ateismi ja harhaopit, 
• kommunismi, fasismi, rasismi, veljesviha, 

antisemitismi yms. 
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• noituus, kansanparantajat, noituudessa ja 
demonisaatiossa langetetut kiroukset, 
noituus, taikuus, magia 

 
3) Oma osallisuus vääryydestä 
 

• vastuuton, valheellinen ja petollinen elä-
mäntapa 

• noituuteen osallistuminen, demoninen 
meditaatio, henkien kutsuminen, vai-
najien kutsuminen, meedioistunnot 

• kaikki väärät uskonnot ja harhaopit, jotka 
eivät tunnusta Jeesusta Voideltuna, Uhri-
karitsana ja Jumalana Isän valtaistuimella 

• ennustuksien vastaanottaminen, horo-
skoopit, selvännäkijöillä ja kansanparan-
tajilla käynti 

• ajatusten siirto, telepatia, demonisen tah-
donvoiman kehittäminen 

• salatiedon tai vastauksen etsiminen taika-
kaluilla ja loitsuilla 

• parantumisen etsiminen noituuden kei-
noin 

• itämaisten taistelulajien harrastaminen 
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• luottamuksen asettaminen ikoneihin, 
amuletteihin ja pyhäinjäännöksiin 

• ennusmerkkien etsiminen, gematria ja 
kabbala 

• rituaalit, väärät valat ja kasteet 
• epäjumalan temppeleissä ja uhripaikoilla 

vierailut 
• haureus, seksuaaliset perversiot, fanta-

siat 
• roolipelit, tietokonepelit, tuhoajan roo-

lien sisäistäminen 
• demonisesti inspiroitunut musiikki, kirjal-

lisuus ja elokuvat 
• hallusinogeenisten huumausaineiden 

käyttö, alkoholismi 
• tuhoavat riidat ja kiroukset toisia kohtaan 
• oma avioero ja perheen hylkääminen 
• syvä katkeruus ja vihanpito 
• kapina omia vanhempia kohtaan 
• heikkojen sortaminen 
• varastaminen, petokset, rikollisuus 
• väkivallanteot, itse valittu abortti 
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• Jumalan pilkka, uskovien pilkkaaminen, 
Pyhän Hengen pilkka 

• okkulttisen kirjallisuuden ja taikakalujen 
omistaminen 

• jäsenyys salaseuroissa, väkivaltaisissa jen-
geissä ja kulteissa 

 
4) Kiroukset eri lähteistä 
 

• kiroukset perhepiirissä tai auktoriteetti-
asemassa olevan henkilön taholta 

• moite, syytös, mitätöinti, epäonnistumi-
sen kirous 

• uskonnolliset moitteet, mitätöinti, syyllis-
täminen, väärät profetiat 

• okkulttiset kiroukset, hylkäämiset ”saata-
nan haltuun” julistamiset uskonnollisissa 
yhteyksissä 

• hallinnan alle joutuminen, läheisriippu-
vuus 

• sisäiset tuhoavat valat 
• avioliiton ulkopuoliset seksuaaliset si-

teen, sielulliset siteet, jotka estävät itse-
näisyyden ja vapauden 
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• henkinen orjuus, epäitsenäisyys, alaikäi-
syys 

 
Jeesuksen kanssa sinut on määrätty kohtaamaan 
voittajana kaikki elämäsi ongelmat ja voittamaan 
ne. Jeesus sinussa on voittaja, joten Hänen kans-
saan et voi olla kuin voittaja. Anna Pyhän Hengen 
valaista totuus elämästäsi. Jeesus on valmistanut 
sinulle täydellisen anteeksiantamuksen, demo-
nisten painostusten pois siirtämisen särkyneen 
sydämen parantumisen ja uuden elämän Isän 
rakkaudessa.  
 
Anna anteeksi niille, joiden kautta demonisaatio 
on päässyt elämääsi. Tuomitse, irtisano ja hylkää 
jokainen demonisaatio, trauma ja niiden vaiku-
tukset. Ota vastaan täysi anteeksiantamus ja va-
paus Jeesuksen nimessä. 
 
1. Joh. 1:9: Jos me tunnustamme Jumalasta eroon harhau-
tumisemme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että 
hän siirtää meistä pois kaiken Jumalasta eroon harhautu-
misen ja sen seuraukset ja puhdistaa meidät kaikesta vää-
ryydestä.  
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Älä pelkää kohdata elämäsi kätkettyjä kipuja ja 
tuhoutumisia. Täyty lisää Isän rakkaudella ja anna 
Pyhän Hengen valaista totuus elämästäsi. Ota 
vastaan Jeesuksen täydellinen pelastus ja astu va-
pauteen! 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
8. Noituudesta vapautuminen 
 
Noituuden vaikutus ihmiseen on erityisen tu-
hoava, koska se sokaisee sielun ja sitoo valheel-
listen henkien vaikutukseen. Sielu saastuu demo-
nisista näyistä ja ilmestyksistä ja joutuu pelon val-
taan. Demoniset houkutukset peittävät Pyhän 
Hengen vaikutuksen. Laajassa merkityksessä 
voimme ymmärtää noituuden tarkoittavan kaik-
kea demonista eksytystä, johon liittyy valheellisia 
uskomuksia, oppeja, harrastuksia, elämäntapoja, 
erilaisia rituaaleja, salaseuroja, henkistä orjuutta-
mista, manipulaatiota ja pakottamista. Vapautu-
misen periaatteet ovat samat riippumatta siitä, 
mitä noituuden muotoja on vaikuttamassa elä-
mässäsi. 
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Kaiken vapautumisen lähtökohta on Pyhän Hen-
gen ilmestystieto, joka auttaa näkemään ja tie-
dostamaan demonisten voimien valheellisen ja 
salakavalan läsnäolon ihmisen sielussa. Noituus 
pyrkii siirtymään sukukirousten kautta seuraa-
valle sukupolvelle. Noituuden painostus saattaa 
väijyä elämässä suvun rasituksen takia, vaikka ih-
minen itse ei olisi merkittävällä tavalla harjoitta-
nut sitä. Kun Pyhä Henki alkaa paljastaa sinulle 
noituuden sidoksiasi, sinä tulet ihmettelemään 
sitä sokeutta ja sekaannusta, missä ihmiset ja us-
kovatkin usein elävät. 
 
Jeesus sinussa on tie, totuus ja elämä. Opeta sie-
lusi ajattelemaan ja käsittelemään demonisaa-
tiota täydellisenä valheena. Sillä ei ole osuutta 
elämässäsi, koska Jeesus hallitsee sinua. Jeesuk-
sen kirkkaudessa ei ole demonisaatiota, joten si-
nulle demonisaatio on valhetta. Sinun ei tule kun-
nioittaa ja kuunnella minkäänlaisia pimeyden ää-
niä, koska kaikki se on eksytystä, roskaa ja val-
hetta. Suuntaudu Jeesukseen, täyty lisää Pyhän 
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Hengen tulella, tuomitse ja hylkää kaikki demoni-
nen roska sielustasi ja elämästäsi. 
 
Joh. 8:44: … Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuu-
dessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän 
puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on val-
hettelija ja sen isä.  
 
Joh. 10:10: Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tap-
pamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi 
elämä ja olisi yltäkylläisyys.  
 
Jumala asetti jo Mooseksen laissa ankaran tuo-
mion kaikelle noituuden harjoittamiselle. Van-
hassa liitossa ei ollut mahdollista vapauttaa ihmi-
siä demonisaatiosta, vaan ainoa mahdollisuus 
kansan pitämiseksi puhtaana oli hävittää noituu-
den harjoittajat kansan keskuudesta.  
 
Jumala asetti tämän järjestyksen hyvin selkeästi 
Israelin kansalle, jotta Hän voi ”ajan täytyttyä” 
tuoda kansan keskuudesta esiin Jeesuksen Voi-
dellun ja Uhrikaritsan maailman syntien sovitta-
miseksi. Lain noudattamisen kautta Israelin kansa 
pysyi vapaana noituudesta ja muusta raskaasta 
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demonisaatiosta. Kun aika oli täytetty Jumala lä-
hetti Jeesuksen Pelastajana ja Uhrikaritsana Isra-
elin kansan keskuuteen ja valmisti pelastuksen 
kaikille kansoille. Koska Israelin kansa ei sekoittu-
nut pakanalliseen noituuteen ja muuhun epäju-
malanpalvelukseen, 
 

• Jumala löysi Israelin kansan keskuudesta 
ihmisiä, jotka uskovat Häneen ja pystyvät 
vastaanottamaan Jumalan Pojan ihmisen 
muodossa 
 

• Pyhä Henki löysi uskollisia esirukoilijoita, 
jotka valmistivat Jumalan suunnitelman 
toteuttamista, 

 
• Jumala löysi vaimon, joka uskoi yliluon-

nolliseen Pyhän Hengen vaikuttamaan he-
delmöittymiseen, synnytti ja kasvatti lap-
sen vanhurskaudessa, 

 
• Jumala löysi miehen, joka otti vaimokseen 

yliluonnollisella tavalla hedelmöittyneen 
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naisen ja piti perheensä turvassa Pyhän 
Hengen neuvon mukaan ja 

 
• Jumala löysi 12 miestä, jotka odottivat 

Voideltua ja antautuivat Hänen opetus-
lapsekseen. 

 
Jumalan suunnitelman toteutumiseksi Moosek-
sen lain määräysten tuli olla äärimmäisen ankarat 
kaikkea demonisaatiota, noituutta ja muuta tur-
melusta kohtaan. Ihmisen syntiin lankeemuksen 
tähden Jumalalla ei ollut mahdollista katsoa de-
monisaatiota läpi sormien. Ankaran lain yläpuo-
lella oli Jumalan Isän täydellisesti rakastava sy-
dän, joka tähtäsi kaikkien ihmisten pelastamiseen 
kirkkautensa yhteyteen. 
 
5. Moos. 18:9-14: Kun tulet siihen maahan, jonka Herra, 
sinun Jumalasi, sinulle antaa, niin älä opettele jäljittele-
mään niiden kansojen kauhistavia tekoja. Älköön keskuu-
dessasi olko ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä 
kulkemaan tulen läpi, tahi joka tekee taikoja, ennustelee 
merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta, joka lukee 
loitsuja, kysyy vainaja- tai tietäjähengiltä tahi kääntyy vai-
najien puoleen. Sillä jokainen, joka senkaltaista tekee, on 
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kauhistus Herralle, ja sellaisten kauhistusten tähden 
Herra, sinun Jumalasi, karkottaa heidät sinun tieltäsi. Ole 
siis nuhteeton Herran, sinun Jumalasi, edessä. Sillä nämä 
kansat, jotka sinä nyt karkotat, kuuntelevat kyllä mer-
keistä ennustajia ja taikureita, mutta sinulle ei Herra, si-
nun Jumalasi, sitä salli.  
 
Houkutus noituuteen alkaa yleensä jo lapsesta. 
Jos vanhemmat harrastavat noituutta, sen vaiku-
tus siirtyy lapsiin yötä päivää. Vaikka vanhemmat 
eivät harrastaisikaan erityistä noituutta, hyljätty, 
alas painettu ja hyväksikäytetty lapsi alkaa hel-
posti etsiä ”korkeampia voimia” oman heikkou-
den kompensoimiseksi.  
 
Lasten piirissä liikkuu jatkuvasti demonisia har-
rastuksia, jota avaavat lapsen sielua noituuden 
voimille. Tällaisia ovat monenlaiset sadut, videot, 
pelit ja seuraleikit. Lapset oppivat vanhemmil-
taan noituuden inspiroimia ajatuksia, sanaparsia, 
kansantaruja, loruja ja ”elämän viisauksia”. Näin 
lasten sielu saastuu lisääntyvästi noituudella. Jos 
vanhemmat eivät tuomitse tällaista, lapsi ei pidä 
”viattomia” noituuden harrastuksiaan ongelmal-
lisina.  
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Olen ollut vapauttamassa monia ihmisiä, jotka 
ovat saaneet elämäänsä syvästi haavoittavan noi-
tuuden kosketuksen rippikoululeirillä. Siellä joku 
noituuteen sidottu on opettanut ennustamista, 
lasin liikuttelua, meditaatiota tai muuta pimey-
den henkien esiin kutsumista. Jos olet itse tai lap-
sesi on osallistunut tällaiseen, siitä on irtisanou-
duttava.  
 
Monet noituuden harjoittajat ovat tavallaan Ju-
malan etsijöitä. He ovat sokaistuneet ja luulevat 
palvelevansa ”korkeampia voimia”. Todellisuu-
dessa he palvelevat pimeyttä ja kuolemaa. Erityi-
sen ongelmallinen alue on uskonnolliset tuhopro-
fetiat, joita suuri osa uskovista pitää Jumalasta 
tulleina. He sanovat: ”Kyllä oli kovaa sanaa. Var-
masti se oli Jumalasta, kun se oli niin ankara ja 
tuomitseva.” 
 
Pyhän Hengen tuli puhdistaa myös uskonnolliset 
väärät profetiat. Jeesus tulee ilmestymään valta-
vassa rakkaudessa, joka karkottaa pimeyden. 
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Mutta ensin täytyy uskovien omat sydämet puh-
distaa. 
 
Matt. 6:23: Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruu-
miisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pi-
meyttä, kuinka suuri onkaan pimeys!  
 
Pyhä Henki on sinun täydellinen neuvonantajasi 
ja auktoriteettisi. Sinä voit täysin luottaa Hänen 
opetukseensa, sillä Hän johtaa sinut täyteen to-
tuuteen. Pyhän Hengen tulessa upottamisessa 
Jeesus valaisee, puhdistaa ja uudistaa sielusi. 
Pyhä Henki täyttää henkesi ja sielusi Jeesuksen, 
Isän ja Jumalan valtakunnan totuuksilla, auktori-
teetilla ja kirkkaudella. Silloin sinulla on oleva va-
rustus myös muiden vapauttamiseen Pyhän Hen-
gen tulessa. 
 
Noituudesta vapautumisen prosessi: 
 

• Antaudu Jeesukselle yhä syvemmin ja etsi 
yhä syvempää Pyhällä Hengellä täytty-
mistä. Tunnista Pyhää Henkeä vastustavat 
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vastaväitteet, tuntemukset ja kokemuk-
set. Hylkää ne ja anna saastuneet alueet 
Jeesuksen kirkkauden valtaan. 

 
• Pyydä Pyhää Henkeä näyttämään sukusi 

ja oman elämäsi taustoja noituuteen liit-
tyen. Jokaisessa suvussa löytyy helposti 
joitain ihmisiä, jotka ovat harrastaneet 
ennustamista, kansanparantamista, me-
ditaatiota, spiritismiä, vapaamuurariutta 
ja muuta sellaista. 

 
• Tuomitse, hylkää ja irtisano kaikki omat ja 

sukusi taustalta tulevat noituuden sidok-
set. Tunnusta nämä suvun synnit Jumalan 
edessä ja pyydä niihin anteeksiantamusta 
Jeesukselta. 

 
• Pyydä Pyhää Henkeä näyttämään noituu-

den sidokset omassa elämässäsi. Ole täy-
sin avoin ja rehellinen, koska pimeyden 
voima erityisesti uskovien elämässä on sa-
latuissa asioissa.  
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• Tuomitse, hylkää ja irtisano kaikki noi-
tuus, minkä tiedät ja minkä Pyhä Henki 
näyttää. Irtisanoudu kaikista opeista, aja-
tusrakennelmista, mielikuvista, unista, 
painajaisista, demonisista näyistä, vaiku-
tuksista, sitoumuksista, uskomuksista ja 
harrastuksista sekä sitä harrastavista seu-
rapiireistä. 

 
• Polta tai muuten täydellisesti hävitä kaikki 

noituuteen liittyvä materiaali, taikakalut, 
valokuvat, videot, ohjeet, kirjat, lehdet, 
amuletit, korut ja muu sellainen. Älä anna 
vahingon kiertää vaan hävitä tällainen 
materiaali kokonaan. 

 
• Täytä ajatuksesi Jeesuksen ja apostolien 

opetuksella. Panosta mielen uudistumi-
seen, sillä sielussa voi säilyä pitkään var-
joja ja muistikuvia noituuden harjoittami-
sesta.  
 

• Pyydä Pyhää Henkeä parantamaan sydä-
mesi kaikista haavoista, joihin noituuden 
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voimat ovat tarttuneet. Todellinen ”kor-
keampi voima” ja ”korkeampi tietoisuus” 
on Jumalan Isän rakkaudessa Pyhän Hen-
gen kautta.  
 

• Kun olet tuominnut ja hyljännyt noituu-
den harjoittamisesi kerros kerrokselta, 
usko itsellesi vapaus ja Jeesuksen anteek-
siantamus. Omista yhä lujempi torjuva 
asenne sekä auktoriteetti kaikkea noi-
tuutta vastaan. 
 

• Hylkää kaikki noituuden harjoittamiseen 
liittyvät yhteydet ja seurapiirit. Asetu van-
hurskautta, totuutta ja Pyhän Hengen 
tulta etsivien uskovien yhteyteen. 

 
• Kun olet riittävästi vapautunut ja vakiintu-

nut puhtaaseen hengen elämään, Pyhä 
Henki tulee kutsumaan sinut ”vapautta-
maan vangittuja ja päästämään sorrettuja 
vapauteen”.  
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Noituudesta vapautumiseksi sinun tulee hyljätä 
kaikki valhe sielustasi ja kasvattaa sielusi luotta-
maan täysin Pyhän Hengen, Jeesuksen ja Jumalan 
valtakunnan totuuksiin. Jumalan sana ja Pyhän 
Hengen tuli on tekevä sinut vapaaksi. Syvien si-
dosten katkaisemiseksi sinä tarvitset rukouspal-
velua, jossa jokin sinun ulkopuolellasi oleva ihmi-
nen käsittelee Pyhän Hengen auktoriteetilla 
kanssasi näitä alueita ja julistaa sinulle vapauden.  
 
Vapautumisesi päämäärä on, että kaikkien demo-
nisten painajaisten, näkyjen, tuntemusten ja 
muun häirinnän tulee täysin loppua Jeesuksen ni-
messä. Kaiken demonisen sielun kontrollin, mani-
pulaation, häirinnän ja orjuuden tulee murtua 
Jeesuksen nimessä. Jumalan Isän rakkauden, to-
tuuden ja turvan tulee hallita elämän kaikilla alu-
eilla. Täysi puhtaus tuottaa täyden vapauden. 
 
Jeesus vapauttaa sinut täydellisesti noituudesta. 
Anna Isän rakkauden parantaa särkynyt sydämesi 
ja nouse hallitsemaan Jeesuksen kanssa pimey-
den voimien ylitse. 
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SISÄLLYSLUETTELO 
 
9. Katkeruuden voittaminen 
 
Katkeruus on ihmisen sielun turmeltunut reaktio 
hänen kokemiinsa pettymyksiin, tappioihin, vää-
ryyksiin, hylkäämisiin, haavoittumisiin jne. Se on 
sielunvihollisen ovelimpia juonia sitoa uskovakin 
takaisin pimeyden orjuuteen.  
 
Katkeruuden houkutus on vihollisen jatkuvaa vai-
kutusta tässä maailmassa. Jokainen ihminen ko-
kee jatkuvasti vääryyttä, puutetta ja täyttymättö-
miä tarpeita. Katkeruudesta voi muodostua huo-

maamatta elä-
mäntapa, jossa 

katkeruudesta 
tulee ikään kuin 

elämänkump-
pani ja pimeä 
lohduttaja. Se on 

menneisyyden 

Katkeruus on pääasiallinen 
lukko, joka ylläpitää kirouk-
sen alaista tilaa uskovan ih-
misen elämässä. Monet ei-
vät huomaa sitä, koska se 
on ollut oman suvun elä-
mäntapa. Usein katkerat us-
kovat etsiytyvät sellaisiin 
yhteyksiin, joissa ruokitaan 
katkeruutta. 
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vankila, joka varastaa nykyhetken elämän ja tule-
vat siunaukset.   
 
Katkeruus on sielun kaatopaikka, johon monet 
käsittelemättömät haavoittumiset, pettymykset, 
epäonnistumiset, hylkäämiset jne. päätyvät. 
Tämä kaatopaikka voi ylläpitää ja herättää mel-
kein mitä tahansa muuta demonista painostusta 
tai sairauksia. Se johtaa etsimään demonista hy-
vitystä tai eksyttäviä ratkaisuja noituudesta, 
mammonasta, himoista jne. Katkeruus on myös 
monien sairauksien suora lähde (esimerkiksi 
syöpä ja niveltulehdukset). 
 
Katkeruuden kanssa toimii yleensä kolme muuta 
riivaajaa: vertaaminen, kateus ja viha. Katkeruus 
kohdistuu aluksi muihin ihmisiin, mutta pidem-
män päälle se alkaa kääntyä myös katkeraa ih-
mistä itseään vastaan, jolloin siitä muodostuu 
omaa minuutta kiroava, hylkäävä ja vihaava de-
moninen vankila. Katkeruuden vankilassa sielun-
vihollinen puhuu ihmiselle elämän merkitykset-
tömyyttä ja houkuttaa kuoleman ajatuksiin. 
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Katkeruus on sielun tila, jota ihminen ei voi peit-
tää. Se näkyy hänen ilmeistään, puheistaan ja 
teoistaan. Katkeruus on myrkky, joka levittää vai-
kutustaan myös muihin ihmisiin. Katkeruus on oi-
kosulku, joka katkaisee yhteyden Jumalaan ja Py-
hään Henkeen. Se johtaa nopeasti elämän pimen-
tymiseen, uusiin sairauksiin, onnettomuuksiin, ki-
rouksiin ja jopa kuolemaan.  
 
Jaak. 3:13-18: Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän 
joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vael-
luksellaan viisauden sävyisyydessä.  Mutta jos teillä on 
katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää 
kerskatko älkääkä valhetelko totuutta vastaan. Tämä ei 
ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, 
sielullista, riivaajien viisautta. Sillä missä kiivaus ja riitai-
suus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno. 
Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten 
rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä he-
delmiä, se ei epäile, ei teeskentele. Vanhurskauden he-
delmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille. 
 
Jeesukseen uskovalle katkeruus on anteeksianta-
maton synti. Silloin kun pelastunut on vastaanot-
tanut itse täydellisen anteeksiantamuksen, se 
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merkitsee, että hänen on annettava anteeksi kai-
kille ihmisille. Jumala ei voi antaa uskovan katke-
ruutta anteeksi, ellei tämä itse luovu siitä. Usko-
van pelastamiseksi katkeruudesta Jumala luovut-
taa hänet kiduttajien valtaan, jotta hän tulisi toi-
siin ajatuksiin (Matt. 18:21-35).  
 
Jeesus puhui opetuslapsille heidän auktoriteetis-
taan Jumalan valtakunnassa Matteuksen 18. lu-
vun jakeissa 18-20. Tämä johti Pietarin kysymään 
"Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava 
anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? 
Ihanko seitsemän kertaa?" Pietari ymmärsi, että 
hengellinen auktoriteetti ja ehyt uskon sopimus 
edellyttävät täydessä anteeksiantamuksessa ja 
sydämen puhtaudessa elämistä. Jeesus vastasi 
tähän, että on omaksuttava jatkuvan anteeksian-
tamisen elämäntapa. 
 
Matt. 18:34-35: Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet 
kiduttajain (basanistes = kiduttaja) käsiin, kunnes hän 
maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. Näin myös mi-
nun taivaallinen Isäni tekee teille, ellette anna kukin vel-
jellenne sydämestänne anteeksi." 
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Jumala Isä ei voi suojella katkeruudessa elävää 
uskovaa pimeyden hyökkäyksiltä, koska ihminen 
on silloin itse avannut portteja pimeydelle, vaikka 
on päässyt Jumalan Isän kirkkauden kosketuk-
seen.  Pimeyden voimat käyttävät häikäilemättö-
mästi näitä portteja ihmistä vastaan. Se, joka ei 
hyväksy Jeesuksen anteeksiantamusta lähimmäi-
sen hyväksi, joutuu vastaanottamaan erilaisia de-
monisia hyökkäyksiä, sairauksia, onnettomuuksia 
sekä lisääntyvää pimeyttä. Jumala ei voi suojella 
uskovaakaan ihmistä niiltä. 
 
Sinä vapaudut katkeruudesta, kun tiedostat sen 
synkän olemuksen ja pyrkimykset uskoasi ja elä-
määsi vastaan. Katkeruus on noituuteen verrat-
tava pimeys uskovalle. Sinulla ei kerta kaikkiaan 
ole varaa elää sen alla. Tiedosta, ettei katkeruus 
ole vain ”oikeutettu” pimeä tunnetila sen tähden, 
että olet kokenut jotain vääryyttä. Katkeruus on 
pimeyden voima, demonisaatio, joka pyrkii tu-
hoamaan sinut. Katkeruus on demonien ravin-
tola, johon kaikki mahdolliset muut demonit mie-
lellään tulevat ruokailemaan ja syömään sinun 
elämääsi. 
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Ap.t. 8:20-23: Mutta Pietari sanoi hänelle: "Menkööt ra-
hasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan 
lahjan olevan rahalla saatavissa. Ei sinulla ole osaa eikä 
arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Ju-
malan edessä. Tee siis parannus ja käänny tästä pahuu-
destasi ja rukoile Herraa - jos ehkä vielä sinun sydämesi 
ajatus sinulle anteeksi annetaan. Sillä minä näen sinun 
olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden si-
teissä."  
 
Tiedosta katkeruudessa vaaniva kuolema ja tuho. 
Ymmärrä sielunvihollisen pimeä juoni elämääsi 
vastaan. Ensin vihollinen haavoittaa ja varastaa 
sinulta. Sitten jossain vaiheessa tulet yhä tietoi-
semmaksi, miten paljon vihollinen on sinulta va-
rastanut. Sitten vihollinen houkuttaa sinua lisään-
tyvään katkeruuteen siitä, mitä olet menettänyt. 
Tällä juonella vihollinen yrittää varastaa sinun ny-
kyisen elämäsi ja tulevan kirkkautesi. Pysäytä no-
peasti tämä pimeyden juoni!  
 
Ef. 4:29-32: Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, 
vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tar-
peellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat. Älkääkä 
saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on 
teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Kaikki 
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katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki 
pahuus olkoon kaukana teistä. Olkaa sen sijaan toisianne 
kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia 
toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin on Kristuksessa 
teille anteeksi antanut. 
 
Hylkää katkeruus, anna anteeksi itsellesi ja 
muille. Tee katkeruudesta ja siihen liittyvistä aja-
tuksista, tunteista, puheista ja elämäntavasta vi-
hamiehesi, jonka kanssa et halua olla missään te-
kemisissä. Jeesuksen omana sinä suuntaudut Isän 
kirkkauteen ja elät sen mukaan. Jumalan Isän rak-
kaus parantaa katkeruuden demonisaation sydä-
mestäsi. Pyhän Hengen tulessa sinä nouset uu-
teen elämään Jeesuksen pelastustyön todellisuu-
dessa.  
 
Hebr. 12:14-15: Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhi-
tykseen – Jumalalle erottamiseen – sillä ilman sitä ei ku-
kaan ole katsova ihmetellen Herraa; ja pitäkää ahkerasti 
huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan mieli-
suosiosta (grace), "ettei mikään katkeruuden juuri pääse 
kasvamaan ja tekemään häiriötä", ja monet sen kautta 
tule saastutetuiksi… 
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Tulevat päiväsi ovat todella parhaat päiväsi. 
Vaikka vihollinen varasti sinulta menneisyydes-
säsi, sinä et enää anna sen varastaa kirkastettua 
tulevaisuuttasi Jeesuksen nimessä. Kiitä, ylistä ja 
palvo Jeesusta ja Isää! Anna Pyhän Hengen tulen 
valaista ja puhdistaa sisimpäsi! Nouse hallitse-
maan elämässäsi alkeisvoimien ylitse! Tuo ilmi Ju-
malan Isän äärimmäistä rakkauden myötätuntoa, 
joka hyvittää ja korvaa kaiken, mitä vihollinen on 
varastanut! 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
10. Kuuliaisuus Jumalaa kohtaan 
 
Vapautumisen ja sisäisen parantumisen yksi kes-
keinen tavoite on kuuliaisuus Jumalaa, Hänen 
tahtoaan ja suunnitelmiaan kohtaan. Kaikki sydä-
men särkyminen ja demonisaatio vastustaa Ju-
malaa, koska särkyneessä minuudessa on pimey-
den valheita, vääristymiä ja demonisaatiota. 
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Sinun ongelmasi ja pimeytesi eivät tule Jumalan 
taholta vaan Jumalasta eroon harhautumisen ta-
kia. Epäusko ja kapina on sielusi pimeyttä, jonka 
sinä voit puhdistaa. Sinä voit ohjelmoida sielusi 
Jumalan valtakunnan ajatteluun Jeesuksessa ja 
Pyhän Hengen tulessa. Sielusi rakastaa olla kuuli-
ainen Jumalalle, koska se on sielusi oikea, alkupe-
räinen ja luonnollinen tila. Sielusi saa rauhan ja 
ilon, kun se voi yhtyä Jumalan lakiin Pyhän Hen-
gen voitelussa.  
 
Fil. 2:8-9: …hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuole-
maan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden on-
kin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle 
nimen / olemuksen / aseman / tehtävän, joka on kaikkia 
muita nimiä korkeampi…  
 
Vanhassa liitossa luottamuksen ja kuuliaisuuden 
mittari oli Mooseksen lain noudattaminen jär-
jessä ymmärrettävällä tavalla. Nyt uudessa lii-
tossa meidän kuuliaisuutemme mittari on lihan 
kuolettaminen. Jeesus kuoli pois lihan ruumiista 
ristillä, mutta me kuolemme pois vanhasta ihmi-
sestämme Pyhän Hengen tulessa. Silloin Jeesus 
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ylösnousemusvoimassaan pääsee hallitsemaan 
elämässämme.  
 
Ap.t. 5:29-33: Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja 
sanoivat: "Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. 
Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka 
te ripustitte puuhun ja surmasitte. Hänet on Jumala oike-
alla kädellänsä korottanut Päämieheksi ja Vapahtajaksi, 
antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksianta-
musta. Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös 
Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä 
tottelevat." Kun he sen kuulivat, viilsi se heidän sydän-
tänsä, ja he tahtoivat tappaa heidät.  
 
Jumala Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka otta-
vat vastaan Jumalan pelastussuunnitelman Jee-
suksessa. Antautuminen Pyhän Hengen tulessa 
upotettavaksi on uuden liiton täydellistä kuuliai-
suutta. 
 
Kuuliaisuudessa on neljä ulottuvuutta: 
 

1. Ulkoinen kuuliaisuus, joka tarkoittaa nii-
den asioiden tekemistä ja toteuttamista, 
joita Jumalan valtakunnan ilmoitus ja 
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Pyhä Henki johtavat toteuttamaan elä-
mässä. Tätä harjoitettiin vanhassa liitossa 
lain noudattamisessa. Monet uskonnolli-
set ihmiset ymmärtävät kuuliaisuuden 
tarkoittavan vain ulkonaisia tekoja ja har-
joittavat niitä. 
 

2. Kuuliaisuus rakkauden laille, joka oli suu-
rin käsky jo vanhassa liitossa. Uudessa lii-
tossa meillä on mahdollisuus toteuttaa 
rakkauden lakia täydellisessä muodossa 
Pyhän Hengen voiman kautta. Kuuliaisuu-
temme on hedelmää siitä rakkaussuh-
teesta, joka meillä on Jeesuksen kanssa. 
Ulkoinen kuuliaisuus on portti sisäiseen 
kuuliaisuuteen, josta vasta seuraa elämä 
Jumalan valtakunnassa. 

 
3. Sisäinen kuuliaisuus, joka tarkoittaa an-

tautumista Pyhän Hengen ja tulen puhdis-
tavaan kosketukseen ja sen kautta sulau-
tumista Jeesukseen ja Isään. Tämä on va-
pautumisen ja sisäisen parantumisen pro-
sessiin antautumista.  
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4. Uskon kuuliaisuus Jeesuksen nimeä / ole-

musta / suunnitelmaa kohtaan on täydel-
linen kuuliaisuuden muoto. Se tarkoittaa 
sulautumista kaikkeen siihen elämään ja 
suunnitelmaan, jota Jeesus Voideltuna 
edusti, toteutti ja opetti. Se tarkoittaa 
Jeesukseen muotoon muuttumista ja Hä-
nen kanssaan elämistä ja palvelemista Ju-
malan valtaherruuden ilmi tulemiseksi 
tässä maailmassa. 

 
Jeesuksen Voidellun muotoon muuttuminen on 
evankeliumin ja sinun kuuliaisuutesi päämäärä. 
Se on sinun parantumisesi, uskosi ja koko elämäsi 
täyttymystä. Tämä tapahtuu Pyhän Hengen tu-
lessa upottamisessa, jossa sinä tulet kuuliaiseksi 
Isän rakkauden kaikkein korkeimmalle auktori-
teetille.  
 
Kol. 1:28-29: Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ih-
mistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, 
asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kris-
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tuksessa. Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistellen hä-
nen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti 
vaikuttaa. 
 
Traumaattinen ja epäuskoinen sielu ajattelee, 
ettei kannata antautua Jumalalle, koska Jumala 
silloin alistaisi häntä. Todellisuus on päinvastai-
nen. Jeesukselle antautumisessa ja Häneen su-
lautumisessa Jumala vapauttaa ihmisen siihen 
elämään, johon Hän on ihmisen luonut. Ihminen 
on onnellinen ja vapaa vain Jumalan yhteydessä, 
koska Jumalan ulkopuolella ovat orjuuttajat.  
 
Kun pelastettu sulauttaa tahtonsa Jeesuksen ja 
Isän tahtoon, hän tulee Jeesuksen kanssa hallit-
semaan elämässään kaikkien alkeisvoimien 
ylitse. Tämä on ihmisen alkuperäinen tarkoitus ja 
sen kautta pelastettu tulee kokemaan elämänsä 
täyttymyksen ja tyydytyksen. 
 
Jaak. 4:7: Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastusta-
kaa vihollista, niin se teistä pakenee.  
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Kuuliaisuutesi Jumalaa kohtaan Pyhän Hengen 
tulessa upottamisessa johtaa sinut elämäsi suu-
rimpaan auktoriteettiin ja siunaukseen. Kun su-
lautat oman inhimillisen auktoriteettisi kuuliai-
suudessa Jumalan auktoriteettiin Pyhässä Hen-
gessä, sinä toimit Jeesuksen auktoriteettiin sulau-
tuneena.  
 
Jos olet täysin Jeesukselle antautunut Pyhän Hen-
gen voitelussa, sinä voit Jeesuksen kanssa karkot-
taa jokaisen demonin, sairauden ja pimeyden voi-
man sekä hävittää niiden vaikutukset. Sinä olet 
silloin liitetty Jumalan valtaherruuteen, jossa sinä 
voit myös kutsua kaikkia taivaallisia siunauksia ja 
uutta luomistyötä tulemaan ilmi tässä maail-
massa. 
 
Ap.t. 6:7: Ja Jumalan sana menestyi, ja opetuslasten luku 
lisääntyi suuresti Jerusalemissa. Ja lukuisa joukko pappeja 
tuli uskolle kuuliaisiksi.  
 
Pyhän Hengen tuli tulee johtamaan ihmisiä Jee-
sukselle kuuliaiseksi kaikista ihmisryhmistä, am-
mateista, kansoista ja ikäluokista. Sinun kuuliai-
suutesi on Pyhän Hengen voitelun alttari. Sinun 
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kuuliaisuutesi tulee olemaan Kristuksen kirje, il-
mestys ja todistus niille, jotka vaeltavat tottele-
mattomuudessa ja kapinassa. Sinusta tulee ilmi 
Jeesus Voideltuna. Sinä liityt Häneen ja Hänen 
tehtäväänsä. 
 
Room. 1:1-6: Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kut-
suttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evanke-
liumia, jonka Jumala on edeltä luvannut profeettainsa 
kautta pyhissä kirjoituksissa, hänen Pojastansa - joka li-
han puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä ja pyhyy-
den hengen puolesta kuolleistanousemisen kautta ase-
tettu Jumalan Pojaksi voimassa - Jeesuksesta Kristuk-
sesta, meidän Herrastamme, jonka kautta me olemme 
saaneet armon ja apostolinviran, että syntyisi uskon kuu-
liaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakan-
soissa, joihin tekin, Jeesuksen Kristuksen kutsumat, kuu-
lutte. 
 
Uskon kuuliaisuus Jeesuksen nimeä kohtaan tar-
koittaa Jeesuksen muotoon muuttumista. Silloin 
sinä omistat ja toteutat kaikkea, mitä Jeesus oli, 
opetti ja valtuutti seuraajilleen. Se tarkoittaa ul-
koista kuuliaisuutta tehdä Jeesuksen osoittamia 
asioita. Se tarkoittaa myös sisäistä kuuliaisuutta 
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antautua samaan Pyhän Hengen ja tulen koske-
tukseen ja voiteluun, jossa Jeesus palveli. Elämäsi 
täyttymys on uskon kuuliaisuus Jeesuksen nimeä 
kohtaan, jolloin sinä elät Jumalan valtakunnassa. 
Silloin sinussa toteutuvat Jeesuksen sanat: 
 
Joh. 14:12-17: Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka 
uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita 
minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; 
sillä minä menen Isän tykö, ja mitä hyvänsä te anotte mi-
nun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Po-
jassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin 
minä sen teen. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte mi-
nun käskyni. Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa 
teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne ian-
kaikkisesti, 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 teidän sisimmässänne.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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11. Vapaudu omistamaan Jumalan usko 
 
Uuden liiton olemus on liittyminen Jumalaan Py-
hän Hengen tulen ja Jeesuksen synnyttämän Ju-
malan uskon kautta. Jeesuksen Voidellun täysin 
ehyt minuus teki Hänelle mahdolliseksi elää ja 
palvella yliluonnollisessa Jumalan voimassa Ju-
malan uskon kautta. Tämä on Jumalan päämäärä 
sinuakin kohtaan. Sisäisen ihmisesi vapautumi-
sen, eheytymisen ja parantumisen mukaan Juma-
lan usko saa sinussa yhä enemmän sijaa – kunnes 
Jumalan usko hallitsee koko elämäsi. 
 
Särkynyt sydän ei kykene omistamaan Jumalan 
uskoa. Henki ei hallitse vaan sielun traumat, pet-
tymykset, epäilykset, katkeruus, valheet ja muu 
pimeys estävät Jumalan uskoon sulautumista. 
Eheytyneen sydämen ominaisuuksia ovat totuu-
den tunteminen, Isän rakkauden omistaminen, 
Pyhän Hengen ilmestystieto ja Jumalan usko sekä 
näistä johtuva vanhurskaus. Tälle perustukselle 
rakentuu Jumalan usko. 
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Mark. 11:22-24: Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Pitäkää 
ominaisuutenanne / omaisuutenanne / omistakaa Juma-
lan usko. Totisesti minä sanon teille: jos kuka tahansa sa-
noisi jatkuvasti tälle vuorelle: 'Ole kohotettu ja heitetty 
mereen', eikä epäilisi koskaan sydämessään, vaan uskoisi 
jatkuvasti sen tapahtuvan, minkä hän sanoo jatkuvasti, 
niin se tulee hänelle olemaan. Sen tähden minä sanon 
teille: kaikki, mitä te Herran läsnäoloa etsien anotte, us-
kokaa jatkuvasti vastaanottaneenne, niin se on teidän 
oleva.  
 
Jeesus sanoo tässä: "Pitäkää omaisuutenanne / 
ominaisuutenanne (ekoo) Jumalan usko".  Krei-
kan kielen sana "ekoo" tarkoittaa "pitää oma-
naan, kykynään, ominaisuutenaan". Jeesus itse 
eli tätä todellisuutta ja saman kyvyn ja ominai-
suudet Hän lahjoitti niille, jotka tulevat uskomaan 
Häneen. Isä on määrännyt tämän sinunkin omi-
naisuudeksesi ja omaisuusuudeksesi uutena luo-
muksena. 
 
Särkyneen sydämen eheyttämisen keskeinen ta-
voite on, että Jumalan usko saisi hallita pelaste-
tussa. Jumalan uskon kautta sinä tavoittelet ja as-
tut Jumalan valtakunnan elämään. Jumala loi si-
nut tähän asemaan ja tarkoitukseen Taivaassa. 
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Jeesuksen vastaanottamisen ja Pyhän Hengen tu-
lessa upottamisen kautta pimeyden vääristävä 
vaikutus poistuu. Sinä tulet saavuttamaan Jee-
suksen muodon ja ominaisuutenasi tulee ole-
maan Jumalan usko jo täällä maailmassa. 
 
Mark. 12:28-31: Silloin tuli hänen luoksensa eräs kirjanop-
pinut, joka oli kuullut heidän keskustelunsa ja huomannut 
hänen hyvin vastanneen heille, ja kysyi häneltä: "Mikä on 
ensimmäinen kaikista käskyistä?" Jeesus vastasi: "Ensim-
mäinen on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän Juma-
lamme, Herra on yksi ainoa; ja rakasta Herraa, sinun Ju-
malaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kai-
kesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi'. Toinen on tämä: 
'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.' Ei ole mitään käs-
kyä, suurempaa kuin nämä".  
 
Rakkauden käskyn noudattaminen on mahdol-
lista vain Jumalan uskossa ja Jeesuksen kaltai-
sessa minuudessa, koska rakkauden olemukseen 
kuuluu täysi vapaus pimeydestä. Vanha ihminen 
on "vihan lapsi" eikä osaa rakastaa niin kuin ra-
kastaa tulee. Pyhän Hengen tuli on Isän rakkau-
den tuli, joka johtaa Isän rakkauden hallitsemaan 
elämään ja palvelutyöhön. 
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2. Kor. 5:16-18: Sen tähden me emme tästä lähtien tunne 
ketään lihan mukaan; jos olemmekin tunteneet Kristuk-
sen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Siis, 
jos joku on Kristuksessa, niin hän on jatkuva uusi luomis-
työ; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on si-
jaan tullut. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut 
meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille 
sovituksen viran.  
 
Pyhä Henki muuttaa meidät katsomaan ja tunte-
maan toisemme Jeesuksen pelastustyön mu-
kaan. Me emme enää katso toisiamme luonnolli-
sen ja sielullisen epäuskon mukaan. Me kat-
somme toisiamme Isän rakkauden ja Pyhän Hen-
gen ilmestystiedon mukaan Jumalan uskossa. Me 
palvelemme toisiamme tuodaksemme jokaisen 
esiin täydellisenä Jeesuksessa. Pyhä Henki näyt-
tää koko ajan mitä Jeesus tekee ja sitä samaa me 
teemme Pyhän Hengen voitelussa. 
 
Jeesuksen täydellisyys eli vanhurskaus tulee si-
nuun Jumalan uskon kautta. Jumalan uskon 
kautta sinä toteutat uutta elämääsi. Jeesuksen 
muotoon muuttuminen ja Hänen tekonsa tulevat 
lisääntyvästi ilmi sinussa. Koko uskon elämäsi ja 
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kasvusi Jeesuksen muotoon tapahtuu lunastetun 
ja rakastetun Jumalan lapsen tilassa. Vaikka pyhi-
tyselämäsi on työn alla, sinun uskon vanhurskau-
tesi Jeesuksessa ja Isän yhteydessä on täydelli-
nen. 
 
Uudestisyntymisestäsi alkaen Jeesus käyttää si-
nua työtoverinaan niillä alueilla, joilla sulaudut 

Jumalan uskoon. 
Jumala ei vaadi 
sinulta täydelli-
syyttä, mutta Py-
hän Hengen tuli 
johtaa sinua 
kohti täydelli-
syyttä antautu-
misesi mukaan. 
 
Pyhä Henki puh-
distaa, varustaa 
ja kutsuu sinua 

suurempaan 
eheyteen. Jeesus on valmistanut sinulle paljon 

Jumalan usko sinussa tar-
koittaa Jumalan Isän rak-
kauteen ja ilmestystietoon 
sulautumista. Pyhä Henki 
vaikuttaa tämän sinuun 
henkesi kautta. Sinä taivut-
taa sielusi hyväksymään ja 
omistamaan henkesi kautta 
virtaavan Jumalan vaiku-
tuksen ja saat elää ja pal-
vella Jumalan uskossa. Sie-
lusi tulee rakastamaan tätä 
uutta elämääsi kirkkau-
dessa! 
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korkeamman aseman, suurempia tehtäviä ja siu-
nauksia. Hän on sinun kärsivällinen ja täydellinen 
opettajasi. Lukuisten erehdystesi ja virheittesi jäl-
keen sinä osaat antautua yhä ehyemmin Pyhän 
Hengen voiteluun. Tässä prosessissa sinä mene-
tät sielullisen epäuskosi ja sinusta nousee Juma-
lan usko. 
 
Pyhä Henki liittää sisäisen ihmisesi Jumalan us-
koon. Pyhä Henki antaa sinulle kehotuksen ja il-
mestyksen siitä, mitä Jeesus haluaa sinun kans-
sasi tehdä. Pyhä Henki antaa sinulle todistuksen 
kaikesta siitä, mitä Jumalan uskossa voit omistaa 
näkyvään maailmaan. 
 
Pyhä Henki inspiroi sinut ja antaa sinulle voiman 
julistaa näkyväksi samassa hetkessä sen, minkä 
olet Pyhässä Hengessä omistanut. Pyhän Hengen 
voitelussa, Isän rakkaudessa, ilmestystiedossa ja 
uskossa sinä käytät Jumalan valtakunnan avaimia 
ja hallitset Jeesuksen kanssa. Jumalan usko on si-
nun "yleisavaimesi" Taivasten valtakunnan elä-
mässä. 
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Matt. 16:19: Minä olen antava sinulle taivasten valtakun-
nan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva 
sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on 
oleva päästetty taivaissa."  
 
Jumalan usko tähtää kaiken pimeyden pois siirtä-
miseen ja kirkkauden hallintavaltaan kaikessa 
luomakunnassaan. Jumalalla on kaikkivaltias kyky 
ja olemus täyttää kirkkaudellaan myös näkyvä 
maailma yhdessä Jumalan poikien / tyttärien 
kanssa. Jumalan Isän suunnitelman edetessä Hä-
nen rakkautensa ja hyvyytensä paljastuu yhä suu-
rempana. Pyhän Hengen tulessa upottaminen 
kasvattaa sinua tähän rakkauden auktoriteettiin 
ja Isän sydämen näköalaan.   
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
12. Mielen uudistuminen tuo pysyvän va-
pauden 
 
Jeesus tarvitsee sinun henkesi, sielusi, ruumiisi ja 
elämäsi muut resurssit palvelutyötäsi varten. Si-
nun henkesi tarvitsee puhdistuneen ja uudistu-
neen sielun, jotta Jeesuksen elämä voi virrata ja 
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vaikuttaa kauttasi näkyvässä maailmassa. Kun 
mielesi uudistuu, siitä tulee voimakas ja uskolli-
nen työtoveri hengellesi. Pyhän Hengen tuli su-
lauttaa henkesi ja sielusi uudeksi sisäiseksi ih-
miseksi, joka ilolla yhtyy Jumalan lakiin. 
 
Room. 12:2: Älkää mukautuko tämän maailmanajan mu-
kaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tut-
kimalla ja vakuuttumalla siitä, mikä on Jumalan hyvä, 
otollinen ja täydellinen tahto.  
 
Jumalan hyvä tahto on, sinä otat vastaan Jeesuk-
sen. Hänen otollinen tahtonsa on, että vastaan-
otat Pyhää Henkeä. Hänen täydellinen tahtonsa 
on, että antaudut Jeesuksen opetuslapseksi, jotta 
voisit muuttua Hänen kaltaisekseen. Pyhän Hen-
gen voitelussa sinä löydät Jumalan hyvän, otolli-
sen ja täydellisen tahdon kaikissa ratkaisuissasi ja 
päätöksissäsi. 
 
Joh. 16:13-15: Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, joh-
dattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän 
puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, 
sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on mi-
nut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa 
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teille. Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sen tähden minä 
sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.  
 
Pelastetun vapautuminen sielussa olevasta pi-
meydestä tarkoittaa mielen uudistamista Juma-
lan Isän ja Jeesuksen ajatusten, tunteiden, suun-
nitelmien, muistikuvien ja tahdon mukaiseksi. Sil-
loin sielu yhtyy ilolla Jumalan lakiin, joka vaikut-
taa ja johtaa pelastettua uudestisyntyneen hen-
gen kautta.  
 
Pyhän Hengen tulessa upottamisessa sinuun ra-
kentuu uusi eheytetty mieli, jossa ei pimeydellä 
ole enää valtaa. Jeesuksen todellisuus ja suunni-
telmat hallitsevat sinua alitajuntaasi myöten.  
 
Joh. 8:31-32: Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka us-
koivat häneen: "Jos te pysytte minun suunnitelmassani / 
aivoituksissani / sanassani, niin te totisesti olette minun 
opetuslapsiani; ja te tulette tuntemaan totuuden, ja to-
tuus on tekevä teidät vapaiksi".  
 
Pyhä Henki johtaa vapautumisen ja sisäisen pa-
rantumisen prosessiasi. Hän johtaa sinua no-
peinta mahdollista reittiä kohti Jeesuksen täyttä 
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kirkkautta. Tässä prosessissa sinä hylkäät orvon 
sielusi yritykset kontrolloida ja tietää kaikkea, 
mitä tapahtuu. Sinä antaudut turvallisesti Pyhän 
Hengen sisäiseen ohjaukseen, todistukseen ja il-
mestystietoon.  
 
Sinä kasvat syväkiintymyssuhteeseen Jeesuksen 
ja Isän kanssa. Pyhä Henki parantaa, rakentaa ja 
hyvittää sinulle kaiken, mitä vihollinen on varas-
tanut elämässäsi. Jumalan kirkkaudella on kyky 
vaikuttaa tämä tyydytys ja hyvitys, vaikka luon-
nollisessa elämässäsi olisit menettänyt jotain pe-
ruuttamattomasti.  
 
Jumalan hyvitys tämän elämän pysyville tappi-
oille tulee hengellisessä kirkkaudessa. Sinun elä-
mäsi ja sielusi saa syvimmän tyydytyksen vain sil-
loin kun tulet tuntemaan Jeesuksen ja Isän yli-
luonnollista kirkkautta. Suhteesi Jeesukseen ja 
Isään ylittää ja korvaa luonnollisen elämän tap-
piot. Sinun tulee vain päästä eroon katkeruu-
desta, niin silloin Jumalan kirkkauden pilvi alkaa 
laskeutua elämääsi.  
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Joh. 16:13-15: Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, joh-
dattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän 
puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, 
sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on mi-
nut 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.  
 
Vapautuminen / sisäinen parantuminen on jat-
kuva ja syvenevä prosessi, kunnes täysi vapaus on 
tullut. Sisäisen parantumisen kautta Pyhä Henki 
eheyttää ihmisen minuuden, tahtoelämän, aja-
tusmaailman, tunteet, unelmat, muistikuvat sekä 
alitajunnan Isän rakkauden kosketuksessa.  
 
Pyhä Henki puhdistaa, seuloo ja koettelee kaikki 
sielusi alueet ja kerrokset. Hän johtaa sinut Juma-
lan valtakunnan totuuksiin, Jeesuksen ja Isän rak-
kauden todellisuuteen. Sinun minäkuvasi muut-
tuu Isän rakastetuksi pojaksi ja tyttäreksi. Pyhä 
Henki todistaa tämän jatkuvasti sinulle ja sinä 
saavutat todellisen minuuden voiman, auktori-
teetin, vanhurskauden ja ilon.  
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Sisäisen parantumisen ja vapautumisen proses-
sissa sinä tulet tuntemaan itsesi niin kuin Jumala 
näkee ja tuntee sinut. Pyhä Henki lujittaa kaikki 
Jumalan valtakunnan totuudet sieluusi niin, ettet 
koskaan enää horju. Et ole riippuvainen sielulli-
sista tunnekokemuksista, vaan sinulla on Jeesuk-
sen läsnäolon todistus hengessäsi, johon sielusi 
yhtyy. Tässä prosessissa Jeesus vaikuttaa sinussa 
lisääntyvän voitelun ja halun auttaa muita ihmisiä 
siihen vapauteen, jonka itse olet saavuttanut. 
 
Gal. 5:1: Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis 
lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden 
ikeeseen.  

 
SISÄLLYSLUETTELO 
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OSA 3 – VAPAUTUMISEN JA SISÄISEN 
PARANTUMISEN AVAINALUEITA 
 
1. Sielun syvätrauman voittaminen 
 
Sielun syvätrauma syntyy lapsen varhaisimmassa 
ja herkimmässä kehitysvaiheessa. Tällaiset trau-
mat jäävät koko persoonallisuuden perusraken-
teeseen. Syvätraumassa hallitsee usein pelko, 
hylkääminen, kuoleman ajatukset ja addiktiot. 
Näiden voittamiseen tarvitaan Jumalan Isän täy-
dellisesti hyväksyvän, lunastavan ja kirkkauteen 

liittävän rakkau-
den parantavaa 
kosketusta.  
 
Jumala Isä luo jo-
kaisen ihmisen 
täydellisen rak-
kautensa läsnä-
olossa Taivaassa. 
Siksi rakkaus on 

suurin myös täällä maailmassa. Jumala on luonut 

Jeesus haluaa eheyttää 
kaikki sydämesi syvimmät-
kin särkymiset. Hän haluaa 
ottaa sinut yhteyteensä ja 
suunnitelmaansa. Hän tulee 
kohtaamaan sinua ylösnou-
semusvoimallaan, eheyttä-
mään ja luomaan sinut uu-
deksi! 
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jokaisen ihmisen vastaanottamaan valtavasti rak-
kautta ja vuodattamaan valtavasti rakkautta 
eteenpäin. Jeesuksen kautta Hän myös parantaa 
jokaisen luomansa ihmisen täydellisen rakkau-
tensa voimassa.  
 
Merkittävä syvätrauma on addiktioherkkyys, jo-
hon tarttuvat erilaiset addiktiot, kuten tupakka, 
alkoholi, huumeet, pornografia ja syömishäiriöt. 
Addiktioherkkyys syntyy, kun lapsi ei saa vasta-
syntyneenä ja varhaisimpina vuosinaan äidin ja 
isän ehdotonta rakkautta ja hellyyttä. Lapsen si-
simpään muodostuu rakkauden vaje eli tyydyttä-
mätön ja katkera sielun tila. Tähän liittyy myös sy-
vää turvattomuutta, syyllisyyttä, pelkoa ja hyl-
käämisen kokemista.  
 
Sielunvihollinen tarjoaa sielun tyydyttämättö-
mään tilaan demonisia addiktioita, joita on vaikea 
kitkeä pois sielun voimilla. Jumalan Isän ”splanki-
zomai” rakkaus on ainoa, joka pystyy kosketta-
maan addiktioherkkyyden ydintä ja tyydyttä-
mään sielun rakkaudella ja turvallisuudella.  
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Jokainen ihminen tarvitsee Jumalan Isän yliluon-
nollista rakkautta tullakseen todella terveeksi ja 
ehyeksi persoonallisuudessaan. Vain Jeesus, 
Pyhä Henki ja Jumala Isä pystyvät vuodattamaan 

parantavan rakkau-
den pelastetun 
elämään. Pyhän 
Hengen tulessa 

upottaminen 
vuodattaa si-
nuun Jumalan 
rakkauden, joka 
vapauttaa ja pa-
rantaa kaikista 
syvätraumoista. 

 
Kaikki sinunkin elämäsi ongelmat johtuvat sielusi 
traumaattisesta painolastista. Sinussa itsessäsi ei 
ole mitään vikaa, mutta sielusi väärässä ajatte-
lussa ja särkyneessä sydämessäsi on korjattavaa. 
Kaikkien elämäsi ongelmien juuret ulottuvat var-
haislapsuutesi syviin haavoittumisiin ja demoni-
siin kosketuksiin. Sinäkin olet joutunut rakenta-

Pyhän Hengen tuli valaisee 
elämäsi täydellisesti. Tämä 
tapahtuu kerros kerrokselta 
tavoitteena täysi vapaus. 
Älä hämmenny siitä, että si-
simmässäsi on enemmän pi-
meyttä kuin aluksi ymmär-
sit. Pimeyden paljastuminen 
tekee mahdolliseksi sen tuo-
mitsemisen ja siitä vapautu-
misen.  
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maan elämäsi paljon vaarallisemmassa ja ongel-
mallisemmassa ympäristössä kuin Jumala Isä olisi 
tarkoittanut. Syntiinlankeemuksen seuraamuk-
set ovat tulleet sinunkin päälle.  
 
Pyhä Henki näyttää kaiken Isän rakkaudessa ja Ju-
malan uskossa. Hän vakuuttaa sinut siitä, että 
kaikki elämäsi särkyminen on täysin korjattavissa 
Jeesukselle antautumisen kautta. 
 
Jumala Isä on tarkoittanut, että jokainen lapsi 

saisi tarvitse-
mansa turvalli-
suuden, rakkau-
den, lähiyhtey-
den, vuorovaiku-
tuksen, huolen-
pidon ja kasva-
tuksen. Sisim-
mältään ehyellä 
lapsella on luon-
nostaan lapsen 
uskon olemusta 
ja hänen on 

Jeesus on valmistanut si-
nulle täyden vapauden sie-
lusi syvimmistäkin trau-
moista ja särkymisistä. Pyhä 
Henki on sinussa täydellinen 
neuvonantaja ja Hän pystyy 
johtamaan sinut täyteen 
eheyteen. Sinun tarvitsee 
vain antautua lisää Pyhän 
Hengen tulen kosketukseen 
ja anoa täyttä puhdistu-
mista. Silloin Jumalan Isän 
rakkaus loistaa sinuun ja 
puhdistaa sinut.  
 



256 
 
 
 

 

helppo aikuisuudessa uskoa Jumalan rakkauteen. 
Syntiinlankeemuksen takia tapahtuu sydämen 
särkyminen ja siksi jokainen tarvitsee Jeesuksen 
vastaanottamisen Pelastajanaan, Parantajanaan, 
Vapauttajanaan ja Herranaan.  
 
Pyhä Henki valmistaa seurakuntaa morsiamen 
puhtauteen. Apostolisessa herätyksessä jo ilmeni 
Pyhän Hengen ja tulen voima sellaisessa voi-
massa, että ihmiset paranivat ja vapautuivat lyhy-
essä ajassa synnin, demonisaation, traumojen ja 
sairauksien vallasta. Tämä evankeliumin tarkoi-
tus on aina ollut olemassa, vaikka se on historian 
aikana hämärtynyt. Täyttymyksen ajan herätys 
tulee palauttamaan evankeliumin ja Jeesuksen 
täyden ilmestymisen maailmaan.  
 
Nyt olemme täyttymyksen ajassa, jossa Jeesuk-
sen suuri ilosanoma tulee ilmestymään täydelli-
sessä muodossa. Arvioi omat uskon käsityksesi 
uudelleen ja nouse tavoittelemaan Jeesuksen 
valmistamaan täyttä kirkkautta. Keskeneräisyy-
den aika on ohi ja nyt Jeesus valmistaa morsian-
taan hääjuhlaa varten. 
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Pyhä Henki on nyt laajentamassa ajatteluamme 

näistä asioista. 
Apostolinen näky 
palautuu täy-
dessä kirk-
kaudessaan. Eri-
tyisen syvällinen 
muutos tulee ta-
pahtumaan va-
pautumisen ja si-
säisen parantu-

misen alueella. Sinunkin päämääränäsi on täysi 
vapaus ja Jeesuksen muotoon muuttuminen. 
Tämä on Isän, Jeesuksen ja Pyhän Hengen tavoite 
sinussakin. Jeesus tulee ilmestymään elämässäsi 
voimakkaasti ja toteuttamaan tämän Pyhän Hen-
gen tulessa upottamisessa. 

 
Joh. 8:34-36: Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti 
minä sanon teille: jokainen, joka elää harhautuneena 
erossa Jumalasta, on pimeyden voimien orja. Mutta orja 
ei pysy talossa iäti; Poika pysyy iäti. Jos siis Poika tekee 
teidät vapaiksi, olette totisesti vapaita.  
 

Hylkää kaikki uskonnollinen 
petos, antaudu Jeesukselle 
ja tavoittele apostolista voi-
telua elämäsi uudista-
miseksi. Isän lupaus Pyhän 
Hengen tulesta kuuluu sinul-
lekin. Jeesus ilmestyy kirk-
kaudessaan sinunkin elä-
määsi! 
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Jeesus hallitsee nyt Jumalan Poikana Isän valtais-
tuimella. Uhrikaritsana Hän valmisti jokaiselle ih-
miselle täyden vapauden kaikesta pimeyden val-
lasta ja vaikutuksesta. Pyhän Hengen tulessa 
upottamisessa Jumala Isä palauttaa sinuun sen 
suunnitelman, olemuksen, tehtävän ja voitelun, 
jonka Hän on määrännyt sinuun jo luodessaan si-
nut. Pyhän Hengen tuli vapauttaa ja parantaa si-
nut kaikista syvätraumoista ja pimeyden tuho-
töistä henkesi, sielusi, fyysisen ruumiisi ja koko 
elämäsi alueilla.  
 
Syvätraumasta vapautumisen periaatteet: 
 

• Omaksu Jeesuksen ja apostolien opetuk-
set Jumalasta Isästä, Jeesuksen pelastus-
työstä, Pyhän Hengen lupauksesta ja Jee-
suksen vastaanottamisesta. 

 
• Pidä Jumala täydellisenä rakkaudessa, us-

kollisuudessa, hyvyydessä, voimassa ja 
viisaudessa. Se, minkä Hän on luvannut, 
sen Hän on toteuttava niille, jotka luotta-
vat Häneen. 
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• Jeesus on tie, totuus ja elämä. Hänen 

muotoonsa muuttumisen kautta sinä as-
tut Jumalan Isän kirkkauden yhteyteen, 
Jumalan valtakunnan elämään, vanhurs-
kauteen, rauhaan ja iloon Pyhässä Hen-
gessä. 

 
• Elämässäsi ei ole demonisaatiota, onnet-

tomuutta, traumaa, sairautta, heikkoutta, 
kipua, ahdistusta, ongelmaa tai muuta 
vaivaa, jota Jeesus ei ole kantanut ja rat-
kaissut. Hänen haavojensa kautta sinä 
olet parannettu. 

 
• Pyhä Henki on täydellinen neuvonanta-

jasi, lohduttajasi, puolustajasi ja voimasi 
lähde vapautumisen prosessissasi. Jee-
suksen ilmestystieto johtaa nopeinta reit-
tiä täyteen vapauteen. 

 
• Vapautumisen ja sisäisen parantumisen 

prosessi tapahtuu kerros kerrokselta. Et 
voi etukäteen arvata prosessin kulkua, 
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koska traumat ovat olleet kätkössä. Niitä 
on enemmän ja ne ovat syvemmällä kuin 
olet tiedostanut. Ole kestävä ja kärsivälli-
nen. Voittosi on jo määrätty Isän tah-
dosta. 

 
• Älä keskity ulkoisiin traumojen ilmenty-

miin vaan pyri niiden syntymisen juurille. 
Kaikella on alkunsa ja Pyhä Henki näyttää 
kaiken tarpeellisen sinulle.  

 
• Vietä aikaa Pyhän Hengen tulessa upotta-

misessa. Jeesus on koko ajan sinun kans-
sasi ja toteuttaa sinussa sekä tiedosta-
maasi että tiedostamatonta puhdista-
mista ja muutosta. 

 
• Omaksu kiitollisuuden, ylistyksen ja pal-

vonnan elämäntapa, niin sinä vapaudut ja 
eheydyt nopeasti. Isän rakkaus virtaa si-
nuun ja sinä vahvistut koko ajan – täyteen 
kirkkauteen asti. 
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• Koska sinä valmistaudut tempaukseen, 
sinä et odota fyysistä kuolemaa synnistä 
ja sairaudesta vapautumiseksi. Sinä an-
taudut Pyhän Hengen tulessa upotetta-
vaksi, jossa vanha synnin ihmisesi kuolee 
ja Jumalan pojan / tyttären minuus ja 
elämä nousee esiin. 

  
Jumalan Poika, joka hallitsee Taivaassa, synnyt-
tää sinuun Jumalan pojan minuuden, joka tulee 
Taivaasta, vaikka elät vielä tässä maailmassa. Si-
nun uusi minuutesi on Taivaasta ja pysyy ikui-
sesti. Vanha ihmisesi, joka oli pimeyden orja, 
poistuu sinusta. Jumala Isä on määrännyt uuden 
luomistyön nousemaan sinusta esiin. Isä on lä-
hettänyt Pyhän Hengen tulen valmistamaan si-
nua todelliseen elämään Hänen yhteydessään jo 
tässä aikakaudessa. 
 
Ota tavoitteeksesi Jeesuksen muotoon muuttu-
minen, sillä sen kautta sinä tulet saavuttamaan 
täyden vapauden. Tämä on Isän määräys ja Pyhä 
Henki on sinussa sen toteuttamiseksi. Jumalan 
uskossa sinun tulee pitää itsesi jo pelastettuna ja 
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vapautettuna kaikesta pimeyden vallasta. Mi-
kään sielusi tai elämäsi syvinkään ongelma ja 
trauma ei ole voittamaton. ”Älä pelkää, usko ai-
noastaan!” 
 
Sielun syväkerroksen traumat ovat kaikkein sit-
keimpiä ja ensiksi tuntuvat voittamattomilta. Näi-

den traumojen 
juuret ulottuvat 
syvälle varhais-
lapsuuteen, jopa 

odotusaikaan. 
Näissä juurissa 
on elämäsi syvin 
painostus, koska 
aikuisuuden mi-
nuutesi on ra-
kentunut näiden 

vääristymien 
päälle. Pyhän 

Hengen tuli pääsee täydellisesti koskettamaan 
kaikkia näitä alueita sinunkin elämässäsi, kunhan 
antaudut vanhan ja vääristyneen minuuden tun-
nustamiseen ja hylkäämiseen.  

Jumala ei ole koskaan sinua 
pettänyt eikä tule pettä-
mään. Sinun sielussasi vai-
kuttava pimeys, väärä ajat-
telu, valheelliset unelmat ja 
pyrkimykset ovat pettäneet 
sinut. Olet ollut syvemmällä 
pimeyden eksytysten ja us-
konnollisten valheitten ver-
kossa kuin olet tiedostanut. 
Jeesus ja Pyhän Hengen tuli 
ratkaisevat tämän ongel-
masi. 
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Keskeinen alue kaikessa vapautumisessa on luo-
pua pimeyden voimien vaikuttamasta pettymyk-
sestä ja katkeruudesta Jumalaa kohtaan. Kiitok-
sen, ylistyksen ja palvonnan elämäntapa johtaa 
nopeaan läpimurtoon elämässäsi. 
 
Kytkeydy ehdottomassa antautumisessa, nöyryy-
dessä ja janossa Pyhään Henkeen. Hän tulee joh-
tamaan sinut ”kaikkeen totuuteen”. Jeesus Voi-
deltu asuu jo sinun hengessäsi Pyhä Hengen 
kautta. Hänessä ei ole petosta eikä valhetta. Pet-
tymys ja valhe ovat vain turmeltuneessa sielus-
sasi. Pyhän Hengen voima kytkee sinut Jeesuk-
seen ja sinä voitat kaikkein syvimmätkin traumat 
sielussasi täydellisesti. 
 
Joh. 16:13: Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdat-
taa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän pu-
huu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen 
hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. 
 
Pyhä Henki puhuu sinun henkeesi ja sieluusi Jee-
suksen lisääntyvä kirkkautta. Sielusi pettyy omiin 
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odotuksiinsa, mutta henkesi kytkeytyy Jeesuk-
sessa olevaan täydelliseen kirkkauden toivoon. 
Pyhän Hengen voiteluun kytkeytyneenä et voi 
pettyä tai elää pettymyksessä. Jeesus ilmestyy 
elämääsi ja johtaa sinut lisääntyvään kirkkau-
teen. Uudestisyntyneen henkesi voimassa sinä 
voitat kaikki sieluusi kertyneet pettymykset, kat-
keruudet, vihat ja muun pimeyden. 
 
Jumalan usko on jo sinun hengessäsi ja uudistu-
neessa mielessäsi. Vahvista sisäistä ihmistäsi kai-
kessa vapautumisen prosessissasi. Jeesus on jo 
valmistanut sinulle voiton. Isä on määrännyt si-

nut vapauteen kai-
kesta pimeyden 
vallasta oman 
uskonsa kautta 
Jeesuksessa ja 
Pyhän Hengen 
tulessa. Vapau-
tumisen proses-
sissa sinun us-
kosi kasvaa kiih-
tyvää vauhtia, 

Vapautumisen ja sisäisen 
parantumisen prosessi joh-
taa sinut tuntemaan Juma-
lan rakastavana ja täydelli-
senä Isänä. Sinä tulet myös 
tuntemaan itsesi Hänen rak-
kaana poikanaan / tyttäre-
nään. Pimeyden voimat ja 
niiden vaikutukset osoittau-
tuvat valheiksi ja sinä voitat 
ne. 
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koska uskoasi vastustava pimeys pakenee. Jee-
suksen todellisuus tulee yhä hallitsevammaksi 
elämässäsi. 
 
Sisäisen parantumisen prosessissa sinä kohtaat 
elämäsi suurimmat jättiläiset. Todellisuudessa ne 
ovat Jeesukseen verrattuna kirppuja ja punkkeja. 
Mutta kun ne pääsivät sieluusi lapsuudessasi, ne 
näyttäytyivät voittamattomilta jättiläisiltä. Aikui-
suudessakin lapsuuden traumoissa esiintyvät de-
monit pystyvät näyttäytymään ikään kuin kar-
huina tai leijonina, koska ne kytkeytyvät lapsen 
traumaattiseen minuuteen.  
 
Sinun tulee hyljätä lapsen minuuteen taantumi-
nen joka tilanteessa. Aikuisena, uudestisynty-
neenä ja Pyhää Henkeä vastaanottaneena sinä 
olet jo asetettu kaiken pimeyden yläpuolelle. Sinä 
hallitset pimeyden voimien ylitse Jumalan us-
kossa, vaikka sielusi traumat puhuisivat muuta. 
 
Aabrahamin usko on sinunkin uskosi esikuva. Hän 
sai lapsettomana Jumalalta lupauksen, että hä-
nellä tulee olemaan lukematon määrä jälkeläisiä. 
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Tähän lupaukseen kiinnittyminen johti Aabraha-
min ainutlaatuiseen uskon etsimiseen ja kilvoi-
tukseen. Jumala vei hänet luonnollisten edelly-
tysten ulkopuolelle. Lapsen saamiseksi jäljellä oli 
vain Jumalan yliluonnollinen ratkaisu. Tähän Aab-
rahamin usko lujittui. 
 
Jumala Isä auttoi häntä ja antoi hänelle erityisen 
ilmestyksen Jeesuksesta. Jeesus sanoi: ”Aabra-
ham näki Minun päiväni ja iloitsi”. Aabraham vas-
taanotti tämän Jeesuksen ilmestyksen kautta Ju-
malan uskon. Aabrahamilla oli horjumisen aikoja, 
mutta lopulta hän kiinnittyi Jumalan lupaukseen 
ja Jumala toteutti sen yliluonnollisen vaikutuk-
sensa kautta.  
 
Room. 4:20-22: … mutta hän (Aabraham) ei horjunut Ju-
malan lupauksen edessä uskon puutteen (apistia) takia, 
vaan oli vahva ehdottomassa luottamuksessa – antaen 
kunnian Jumalalle ja ollen täysin vakuuttunut siitä, että 
minkä Jumala on luvannut, sen hän on myös kykenevä 
täyttämään. Sen tähden se luettiinkin hänelle vanhurs-
kaudeksi.  
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Jumalan Isän ju-
listus sinun hy-
väksesi on ”Ke-
net Poika tekee 
vapaaksi, hän on 
totisesti vapaa!” 
Sinulla on ilmes-
tys Jeesuksen yli-

luonnollisesta 
pelastuksesta. Sinä 

et horju Jeesuksen lupausten edessä. Sinä annat 
kunnian Jumalalle, ylistät ja palvot Häntä koska 
olet täysin vakuuttunut siitä, että Jeesus on täyt-
tävä tämän lupauksen sinussakin. Sinä pysyt lu-
jana uskossa, koska Pyhä Henki puhuu sinulle 
koko ajan ilmestystä, johdatusta, Isän rakkautta 
ja Jumalan uskoa.  
 
Vapautumisen ja sisäisen parantumisen proses-
sissa sinä olet tekemisissä ylivoimaisen tilanteen 
kanssa. Oman minuutesi puhdistuminen, paran-
tuminen ja uudistuminen on mahdollista vain 
Jeesuksen ja Pyhän Hengen voimassa. Mutta Jee-
suksen ja Pyhän Hengen voiman kautta sinulla on 

Pidä sinäkin Jumala täysin 
uskollisena turmeltuneen 
sielusi vastaväitteistä huoli-
matta. Pyhä Henki vahvistaa 
sinua uskossa ja johtaa an-
tautumaan lisää Jeesukselle. 
Jeesus vapauttaa ja paran-
taa sinut, koska sinä pidät 
Hänet uskollisena. 
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Jumalan usko Hänen lupaustensa toteutumiseksi. 
Kun sisimpäsi pitää Jumalan uskollisena, se lue-
taan sinullekin vanhurskaudeksi. On oikeamie-
listä pitää Jumala täysin luotettavana ja luottaa 
Hänen ilmoitukseensa. 
 
Jumalan uskon voimalla sinä murtaudut ulos de-
monisista vankiloistasi, sielusi traumoista, ruu-
miisi sairauksista ja elämäsi kirouksista. Pyhä 
Henki antaa sinulle Aabrahamin uskon tässä pro-
sessissa. Sisäisen vapautumisen ja parantumisen 
prosessissa sinuun rakentuu Isän rakkaus, Jeesuk-

sen vanhurskaus 
ja Jumalan usko 
sekä palveluvoi-
telu. Kun sinä 
käyt lävitse 
oman särkyneen 
sydämesi ehey-
tymisen, sinuun 
rakentuu henki-
lökohtainen, sy-
vällinen, moni-
ulotteinen ja 

Vahvista sisimpäsi täydelli-
sessä luottamuksessa Juma-
lan hyvyyteen ja Jeesuksen 
täydelliseen pelastukseen. 
Suhtaudu nöyryydellä ja 
avoimuudella Jumalan kas-
vattavaan vaikutukseen 
elämässäsi. Hänen tarkoi-
tuksensa ja toimintata-
pansa ovat vanhurskaat. 
Pyhä Henki opettaa sinulle, 
mitä kussakin tilanteessa on 
tapahtumassa. 
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vahva ilmestystieto ja usko siihen, kuinka Jeesus 
toimii ihmisten sydänten kanssa. 
 
Koska sinä olet antautunut Jumalan kirkkauden il-
mestymiseen, Pyhä Henki nostaa sisimmästäsi 
esiin kaiken pimeyden, mikä tarvitsee puhdistua. 
Kysymys ei ole jostain uudesta vihollisen hyök-
käyksestä, vaan jo pitkään sisimmässäsi muhi-
neista terroristisoluista ja bunkkereista. Ne täy-
tyy puhdistaa, sillä ne ovat sinun uskosi ja Juma-
lan kutsun sekä voitelusi esteenä. Älä siis häm-
menny, vaan lähde voittajana voittamaan lisää 
kirkkautta elämääsi. 
 
Vapautumisen ja sisäisen parantumisen proses-
sissa sinä tulet kohtaamaan pimeyden voimia, 
jotka yrittävät estää vapautumistasi. Sinä saatat 
kokea uudenlaisia epäuskon, katkeruuden, it-
sesäälin, kärsimättömyyden, turhautuminen, 
hämmennyksen ja hylkäämisen tunteita. Älä 
anna tällaisten pimeyden painostusten pysäyttää 
sisäisen parantumisen prosessiasi.  
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Vapautumisen ja sisäisen parantumisen prosessi 
kasvattaa sinun uskoasi, sillä sen kautta sinuun 
syntyy iloista kestävyyttä. Sinä saat lisääntyviä 
voittoja pimeydestä. Sisäisen ihmisesi tulee yhä 
ehyemmäksi ja vahvemmaksi Jumalan uskossa. 
Demoninen puutteenalaisuus ja kiusa poistuvat 
yhä kauemmaksi. Olet kiihtyvien siunausten vir-
rassa. 
 
Jaak. 1:2-4: Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte 
moninaisiin (uskon) koetuksiin, tietäen, että teidän us-
konne koetteleminen saa aikaan iloista kestävyyttä. Ja 
iloisella kestävyydellä olkoon täydellinen vaikutus, että te 
olisitte täydelliset ja eheät ja täydellisesti tyydytetyt.  
 
Uskon koetuksen tarkoitus on paljastaa demoni-
set heikot kohdat sisäisessä ihmisessäsi, jotta 
Jeesus voi varustaa sinut yhä vahvemmalla Juma-
lan uskolla. Kärsimättömyys johtuu traumaatti-
suudesta, jolloin uskova luopuu uskossa omista-
misesta ja julistamisesta. Kärsimättömyys johtaa 
epäuskoon ja vaikerrukseen. Sinulle on siis hy-
väksi tunnistaa, mitä heikkoja kohtia sielussasi 
vielä on. Pidä sen tähden pelkkänä ilona puhdis-
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tumis- ja parantumisprosessisi. Jeesus on jo mää-
rännyt sinut voittajaksi. Henkesi voimassa ja Ju-
malan uskossa sinä kohtaat jokaisen koetuksen 
voitosta käsin. 
 
Sielunvihollinen ei luovu asemistaan ihmisen sie-
lussa ilman että ihminen itse toteuttaa Pyhän 
Hengen ja uskon auktoriteettia pimeyttä vastaan. 
Näin Jumala vahvistaa sinun henkesi voimaa ja 
auktoriteettia. Hän on määrännyt sinut hallitse-
maan elämässäsi Jeesuksen kautta. Siksi Pyhä 
Henki opettaa ja kasvattaa sinua kuninkaalliseen 
tehtävääsi.  
 
Jaak. 4:7: Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastusta-
kaa vihollista, niin se teistä pakenee.  
 
Sinun henkesi on tullut Jumalalle alamaiseksi uu-
destisyntymisessäsi ja sulautunut Pyhään Hen-
keen. Jumalan päämäärä sinussa on, että myös 
sielusi tulee Jumalalle alamaiseksi. Jokainen de-
moni, pimeyden voima, valheellinen ajatusraken-
nelma, haavoittunut tunne, turmeltunut himo tai 
unelma vastustaa Jeesuksen valtaherruutta sie-
lussasi. Siksi sinä panet pois vanhan ihmisen ja 
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pukeudut uuteen ihmiseen, joka elää Jeesukseen 
sulautuneena ja Hänen auktoriteetissaan. 
 
Nouse henkesi ja Pyhän Hengen voimassa käyttä-
mään auktoriteettia sielusi turmeltuneita alueita 
vastaan. Antaudu Pyhän Hengen tuleen lisää, 
tuomitse ja hylkää pimeytesi ja ota vastaan Jee-

sus kaikille elä-
mäsi alueille. 
Tämä on jumalan 
päämäärä si-
nussa. Voideltu 
sinussa käyttää 
auktoriteettia pi-
meyttä vastaan 
ja on oleva voit-

taja. 
 
Jokainen sielun syväkerroksen puhdistaminen 
horjuttaa uskon ja elämäsi rakennusta. Kun ihmi-
sen minuuden ja elämän perustuksia aletaan kor-
jata, ihmisestä tuntuu, että koko hänen elämänsä 
sortuu. Tämä on hetken aikaa ahdistavaa ja epä-
mukavaa, mutta se auttaa sinua suuntautumana 

Sitä myöten, kun vanha ih-
misesi luovuttaa, sinussa 
nousee esiin uusi luomus. 
Pyhä Henki tähtää Jumalan 
pojan / tyttären minuuden 
syntymiseen sinussa. Orja ei 
pysy talossa iäti, mutta 
poika pysyy. 
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henkeesi ja hengessäsi olevaan Jeesuksen todel-
lisuuteen. Hengessäsi hallitseva Jumalan usko ja 
rauha syrjäyttävät sielusi levottomuuden.  
 
Henkesi auktoriteetti nousee ja sinä antaudut sy-
vään muutosprosessiin Isän rakkauden turvassa. 
Pyhä Henki hallitsee vapautumisen prosessiasi. 
Sielunvihollinen vain yrittää estää voittoasi tun-
nepitoisilla ahdistuksilla ja menneisyytesi 
kiusoilla. Nouse siis henkesi johtajuudessa, Juma-
lan uskossa ja auktoriteetissa voittamaan sielusi 
ja elämäsi pimeys Jeesuksen kanssa. 
 
Jeesus toteuttaa äärimmäisen syvällisen ja täy-
dellisen puhdistuksen ja uudistuksen sinussakin.  
Vanhalla ihmiselläsi ei ole mitään tulevaisuutta. 
Isä on määrännyt Jeesuksen kaltaisen minuuden 
nousemaan sinusta esiin. Olet muutosproses-
sissa, jossa Jumala on jo asettanut elämäsi pää-
määrät. Jeesus on sinussa ja johtaa näihin pää-
määriin. Siksi voit rentoutua ja antautua Pyhän 
Hengen tulessa upotettavaksi. Kaikki tulee mene-
mään hyvin Jeesuksen kanssa. 
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Sinä voit nopeuttaa Jeesuksen muotoon muuttu-
mistasi erittäin paljon omalla asenteellasi ja 
suuntautumisellasi. Lopeta vanhan ihmisen pit-
kittynyt kuolinkamppailu, vaikertavat hautajaiset 
ja itsesäälin surujuhlat. Nouse Pyhän Hengen ja 
tulen voimassa siihen vapauteen, jonka Isä on si-
nulle määrännyt Jeesuksessa. 
 
Vapautumisesi ja sisäisen parantumisesi julistuk-
set olkoot: 
 

• Jeesuksen Voidellun minuus syntyköön 
minuun ja vanha ihminen kukistukoon, 

 
• kaikki orpouden traumat poistukoot mi-

nusta henkeni, sieluni, ruumiini ja koko 
elämäni alueilta, 

 
• kaikki ihmistekoinen uskonnollisuus pois-

tukoon ja tilalle tulkoon Jumalan Isän rak-
kauteen ja yhteyteen sulautuminen Py-
hän Hengen tulessa, 
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• kaikki valhe, väärät opetukset ja perin-
näissäännöt poistukoot ja Jeesuksen ja Ju-
malan valtakunnan totuudet hallitkoon, 
 

• ”kristillinen” kulttuuri ja ”uskovaisuus” 
poistukoon ja tulkoon tilalla Jumalan po-
jan minuus Pyhän Hengen tulessa, 

 
• nouskoon minusta esiin sisäinen ihminen, 

joka elää Isän kirkkaudessa ja tuo ilmi Ju-
malan valtakuntaa luonnolliseen maail-
maan, 

 
• kaikki mielikuvat synnin, sairauden ja pi-

meyden voittamattomuudesta ulos ja tul-
koot tilalle Jeesuksen voittamattomuus ja 
hallintovalta, 

 
• Jeesuksen läsnäolo vallatkoon koko elä-

mäni ja kaikki pimeyden voimien häirintä 
poistukoon, 

 
• sulautukoot henkeni, sieluni, ruumiini ja 

koko elämäni Isän rakkauteen, Pyhän 
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Hengen ilmestystietoon, Jumalan uskoon 
ja Jeesuksen auktoriteettiin, 

 
• sulautukoon koko elämäni Isän äärimmäi-

seen rakkauden myötätuntoon ja säteil-
köön tämä rakkaus minusta ulos kaikkien 
siunaukseksi, 
 

• heijastakoot minun sanani, julistukseni ja 
palvelutyöni Jeesuksen kirkkauden hallin-
tavaltaa, 
 

• poistukoon kaikki kompromissiajattelu ja 
sekavuus elämäni kaikilta alueilta ja tul-
koot tilalle puhtaus, kirkkaus, totuus, 
eheys, vanhurskauden voima ja siunaus, 
 

• tulkoon koko elämäni upotetuksi Pyhän 
Hengen tulessa niin, että koko elämäni le-
vittää Jeesuksen tulta ja kirkkautta voi-
makkaasti ympärilleni, 
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• nopeutukoon kaikki Pyhän Hengen työ, 
vapautumiset, sisäiset parantumiset, fyy-
siset parantumiset ja elämän uudistumi-
set palvelutyössäni ennen näkemättö-
mällä tavalla! 

 
Jeesuksen pelastustyön perusteella sinä toteutat 
vapautumisen ja sisäisen parantumisen proses-
sisi voittajana. Jeesus on valmistanut pääsyn kai-
kista traumoista ja sairauksista. Pimeyden vaikut-
tamat haavoittumiset ovat monenlaisia, mutta 
niitä on rajallinen määrä. Sinulla on rajaton Jee-
sus ja Pyhän Hengen tulen voima käytettävissäsi. 
Mikään pimeys tai muu voima sinussa tai sinun 
ulkopuolellasi ei voi estää voittoasi Jeesuksen 
kanssa. 
 
1. Kor. 10:13: Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimilli-
nen koetus (peirasmos); ja Jumala on uskollinen, hän ei 
salli teitä koeteltavan yli voimienne, vaan salliessaan koe-
tuksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte 
sen kestää.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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2. Ylpeyden ja häpeän voittaminen 
 
Ylpeys ja häpeä ovat Jumalasta eroon harhautu-
misesta johtuvat demoniset luonteenpiirteet ja 
painostus ihmisessä. Jumalasta erossa elävällä ih-
misellä ei ole rakastavaa Isää, joka rakastaisi ja 
hyväksyisi hänet vajavaisena mutta ihanana poi-
kana / tyttärenä. Orvolla / ylpeällä ihmisellä ei ole 
Jumalaa, joka vahvistaisi, suojelisi, ja siunaisi hä-
nen elämäänsä. Orvon / ylpeän sielun täytyy koko 
ajan todistaa itsestään, koska hänellä ei ole isää, 
joka olisi antanut hänelle hyväksynnän, itseluot-
tamuksen ja turvallisuuden. 
 
Luuk. 18:11-14: Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: 
'Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niinkuin muut 
ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myös-
kään niinkuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti vii-
kossa; minä annan kymmenykset kaikista tuloistani.' 
Mutta publikaani seisoi taaempana eikä edes tahtonut 
nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: 
'Jumala, ole minulle syntiselle armollinen'. Minä sanon 
teille: tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toi-
nen; sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, 
mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään."  
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Ylpeän ihmisen on vaikea avata sisintään, tunnus-
taa heikkouksiaan ja virheitään, koska hän pelkää 
tulevansa hyljätyksi, syytetyksi tai häpäistyksi. 
Hänen minuutensa rakentuu hänen omaan mieli-
kuvaansa millaisen hänen pitäisi olla tullakseen 
hyväksytyksi. Koko hänen elämänsä merkitys pe-
rustuu hänen ominaisuuksiinsa ja näytelmään, 
jossa hän peittää heikkouksiaan.  
 
Ylpeän ihmisen on vaikea antautua rakkauteen, 
koska hän ei ymmärrä suhdekeskeistä elämää. 
Hänen sielunsa on täynnä vertaamista, kilpailua 
ja kateutta. Hän kokee valtavaa tarvetta todistaa 
omaa paremmuuttaan ja kelvollisuuttaan. Syvim-
mällä sisimmässä on todellisuudessa syvä häpeä 
hyljätyksi joutumisesta, yksinäisyydestä ja orpou-
desta. Tähän kasvualustaan tarttuu mammonan 
palveleminen, ihmiskunnia, uskonnollisuus ja ad-
diktiot. 
 
Uskonnollisuus on itse valittua ”jumalan” palve-
lemista, joka on ihmisen omassa kontrollissa. 
Syntyy näytelmä, jossa ja ulkokultaiset orpouden 
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trauman haavoittamat ihmiset kilpailevat keske-
nään uskonnollisilla suorituksilla ja hengen lah-
joilla. Pahin uskonnollisen ylpeyden muoto on 
siinä, että kielletään demonisaation olemassaolo 
uudestisyntyneissä uskovissa.  
 
Erittäin tehokas ylpeydestä, häpeästä ja uskon-
nollisesta ylpeydestä vapautumisen keino on tun-
nustaa, että omassa sielussa riivaajilla on valtaa. 
Siitä alkaa todellinen uskon elämä ja Jumalan Isän 
rakkauden löytäminen ja orpouden trauman ku-
kistuminen. 
 
Jaak. 4:5-7: "Luuletteko, että kirjoitukset puhuvat tur-
haan? Asuuko meissä henki, joka haluaa synnyttää ka-
teutta?" Mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sen 
tähden sanotaan: "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöy-
rille hän antaa armon". Olkaa siis Jumalalle alamaiset; 
mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.  
 
Ihmisen pimeys tai heikkous ei ole Jumalalle mi-
kään ongelma. Hän tietää jokaisen ihmisen tilan-
teen paremmin kuin ihminen itse. Mutta Juma-
lalle on ongelma se, jos ihminen peittää itsensä 
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Jumalalta ja pakenee Häntä. Silloin Jeesuksen pe-
lastustyö ei pääse häntä koskettamaan. Jumala 
rakastaa ihmistä ja lähestyy häntä suurella rak-
kaudellaan Pyhän Hengen kautta. Tähän Jeesus 
tarvitsee sinuakin työtoverikseen. 
 
Sananl. 28:13: Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; 
mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa hyväilevän rak-
kauden myötätunnon (racham). 
 
Heprean kielen sana "racham" tarkoittaa "hy-
väillä". Se tarkoittaa syvän, hellän ja herkän rak-
kauden myötätunnon osoittamista. Kun me tun-
nustamme Jumalasta pois harhautumisen, Ju-
mala kohtaa meitä Hänen yliluonnollisella sy-
vällä, herkällä, hellällä rakkautensa myötätun-
nolla. Jumala tietää mitä tekoa ihminen on, 
kuinka hän joutui pimeyden vankilaan ja kuinka 
ihminen voidaan vapauttaa vankiloistaan.  
 
Sielunvihollisen henki ei ole Jumalalle alamainen 
vaan on kaiken sielun pimeyden ja Jumalaa vas-
tustavan ylpeyden ja kapinan lähde ja olemus. Yl-
peydestä ja häpeästä luopuminen on ahtaan por-
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tin läpi käymistä. Se vapauttaa ihmisen lisäänty-
vään Jeesuksen pelastuksen ja siunausten vas-
taanottamiseen.  
 
Matt. 7:13-14: Menkää ahtaasta portista sisälle (Jumalan 
valtakuntaan tässä elämässä). Sillä se portti on avara ja tie 
lavea, joka vie raunioon / tappioon / kadotukseen (Juma-
lan valtakunnan siunausten ulkopuolelle tässä elämässä), 
ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on 
ahdas ja tie kaita, joka vie (Jumalan valtakunnan) elämään 
(tässä maailmanajassa), ja harvat ovat ne, jotka sen löytä-
vät.  
 
Pyhässä Hengessä ja tulessa upottaminen on lo-
pullinen kuolinisku ylpeydelle ja häpeälle. Kun 
sinä antaudut Pyhän Hengen ja tulen käsittelyyn, 
Pyhä Henki tuo sinun sieluusi ja fyysiseen ruumii-
seesi vaikutuksia, joita et pysty kontrolloimaan. 
Sinä saatat kokea manifestaatioita, jotka sinun 
mielestäsi ovat häpeällisiä, koska uskonnollinen 
ylpeytesi haluaa säilyttää jonkin itse valitsemasi 
ulkokuoren.  
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Matt. 11:29-30: ”… Ottakaa minun ikeeni päällenne ja op-
pikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydä-
meltä; niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun 
ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä." 
 
Jeesus haluaa osoittaa sinulle ja muille ihmisille, 
jotka näkevät sinut, että sinä olet Jeesuksen oma 
etkä itsesi oma. Sinulla ei ole ylpeyttä eikä hä-
peää, koska et edusta itseäsi vaan olet sulautunut 

Jeesukseen. Ju-
malan kunnia ja 
voitelu on sinun 
ylläsi. Ihmiset nä-
kevät sinussa 
enemmän Jee-
susta kuin sinun 
lihallista ihmis-
täsi. Sinäkään et 

halua olla huomion keskipisteenä vaan että Jee-
sus ilmestyisi sinun kauttasi. 
 
Sinä saat ilolla käydä ahtaan portin lävitse Pyhän 
Hengen hallitsemaan elämään jo tässä maailman 
ajassa. Pyhä Henki johtaa sinut syvälliseen nöyr-

Turmeltunut ja ylpeä sielu 
sanoo Pyhän Hengen tulen 
läpi käymistä ahtaaksi por-
tiksi. Uudelle luomuksellesi 
se on vapautuksen portti, 
joka johtaa uuteen elämään 
Jeesuksen kirkkaudessa ja 
kunniassa.  
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tymiseen, lisääntyvän Jumalan kunnian vastaan-
ottamiseen, anteeksiantamukseen, traumoista 
vapautumiseen ja hengen / sielun yhtymiseen 
Jeesuksen todellisuuteen. Pyhän Hengen tuli 
polttaa sielustasi roskat ja sisäinen ihmisesi tulee 
ilolla yhtymään Jumalan lakiin. Sinusta tulevat 
ilmi Pyhän Hengen hedelmät: rakkaus, ilo, rauha, 
vanhurskaus, Jumalan pojaksi otetun (adop-
toidun) minuus, Jeesuksen palveluvoitelu, Jee-
suksen palvelutehtävä ja Isän rakkaus. 
 
Pyhä Henki johtaa sinut nopeinta ja lyhyintä tietä 
ahtaasta portista lävitse. Hän toteuttaa sinussa 
tiedostamaasi ja tietoisuutesi ulkopuolella olevaa 
puhdistusta ja uutta luomistyötä. Ylpeydestä ja 
häpeästä luopuminen on ahdas portti vain trau-
maattiselle ja turmeltuneelle, väärin ohjel-
moidulle sielulle. Uudestisyntyneelle hengellesi 
se on jatkuvaa voittokulkua Pyhän Hengen voite-
lun, Jumalan kunnian, kirkkauden ja vapauden li-
sääntyessä elämän kaikilla alueilla.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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3. Tahdon taivuttaminen Jumalalle kuu-
liaiseksi 
 
Sinun ainutlaatuinen olemuksesi Jumalan kuvana 
ilmenee siinä, että Jumala on antanut sinulle va-
paan tahdon. Jeesus Voideltuna on täydellinen 
kuva siitä, mikä on Jumalan tarkoitus ihmiselle 
Hänen yhteydessään: 
 
Hepr. 1:1-4: Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja mo-
nella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän 
näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, 
jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän 
myös on maailman luonut ja joka, ollen hänen kirkkau-
tensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki 
voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen syn-
neistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa, 
tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen pe-
rimänsä nimi on jalompi kuin heidän. 
 
Koska sinäkin olet Jumalan kuva, sinussa on Py-
hässä Hengessä Jeesuksen Voidellun muoto: ih-
misen olemus ja luonne, Jumalan pojaksi otetun 
minuus, rakkaussuhde Isän kanssa, auktoriteetti 
ja Pyhän Hengen voitelu. Sinulla on 
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• itsenäinen ja vapaa tahto, jota Jeesus voi 

johtaa, 
 

• tietoisuus asemastasi Jumalan valta kun-
nan auktoriteettijärjestyksessä, 
 

• sulautuminen Pyhä Hengen auktoriteet-
tiin, ilmoitukseen ja voiteluun, 
 

• Jeesuksen minuus Isän rakastettuna poi-
kana sekä siihen liittyvät asema, oikeudet, 
tehtävä, tarkoitus ja yhteys Isään, 
 

• Jeesuksen ilmestys, Hänen ajatteluta-
pansa, tunteensa, Hänen suunnitel-
mansa, tavoitteensa, päämääränsä, Hä-
nen uskonsa, 
 

• Pyhän Hengen hedelmä sielussasi: rak-
kaus, ilo, rauha, hyvyys, ystävällisyys, 
usko, kärsivällisyys, pitkämielisyys ja it-
sensä hillitseminen, 
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• syväkiintymyssuhde Jumalan kanssa, 
jossa sinua hallitsee ehdoton rakkaus ih-
misiä kohtaan ja ehdoton vastustus kaik-
kea pimeyttä kohtaan sekä 
 

• Pyhän Hengen voitelu, jossa sinä palvelet 
yhdessä Jeesuksen kanssa Jumalan valta-
kunnan ilmi tulemiseksi tässä maail-
massa. 
 

Nämä ominaisuudet liittävät sinut Jeesuksen auk-
toriteettiin uskoon ja palvelutehtävään. Sinun 
luonnollinen vaikutusalasi on sekä luonnollinen 

että hengellinen. 
Luonnolliset ky-
kysi ja asemasi 
määrittelevät si-
nun luonnollisen 

auktoriteettisi. 
Pyhän Hengen 
voitelu määritte-
lee sinun hengel-
lisen auktoriteet-

tisi. 

Antautumisesi ja uskosi mu-
kaan Pyhä Henki vapauttaa 
sinulle tilannekohtaisesti 
minkä hengellisen vaikutus-
alan tahansa. Esirukouk-
sessa Jumalan valtaistuimen 
edessä Pyhä Henki voi joh-
taa sinut palvelemaan missä 
ulottuvuudessa tahansa.  
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Vaikutusalasi muiden ihmisten elämään perustuu 
sydämen yhteydessä tehtyyn sopimukseen sinun 
ja palveltaviesi välillä. Pyhän Hengen valtuutta-
malla vaikutusalalla sinulla on tehtävä ja auktori-
teetti hallita Jumalan uskossa kaikkien pimeyden 
valtojen ja luonnollisten olosuhteiden ylitse.  
 
Sinulla on erittäin korkea ja ainutlaatuinen suun-
nitelma. Jumala on luonut sinut palvelemaan 
sekä luonnollisessa että hengellisessä auktoritee-
tissa Jeesuksen kanssa. Sinun sielusi ja henkesi 
tahto ja usko on tarkoitettu yhtymään Jeesuksen 
tahtoon ja uskoon. Silloin sinä voit tuoda Jumalan 
valtaherruutta Hänen valtaistuimeltaan näky-
vässä maailmassa elävien ihmisten elämään. 
 
Room. 6:16-18: Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä 
tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota 
te tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi 
kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi? Mutta kiitos Jumalalle, 
että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette 
tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, 
jonka johtoon te olette annetut, ja että te synnistä va-
pautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi!  
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Jeesuksen vastaanottaminen vapauttaa sinun 
henkesi johtamaan tahtoasi. Pyhän Hengen 
voima vahvistaa jatkuvasti henkeäsi ja tuomitsee 
sielussasi olevat traumat, addiktiot, demonisaa-
tio, vihollisen valheet ja muun Jumalan vastus-

tuksen. Pyhä 
Henki vaikuttaa 
sielussasi syvä-
puhdistumisen ja 
uudistunut mi-
nuutesi nousee 
johtamaan elä-
määsi. Henkesi 
vahvistuu vaikut-
tamaan sinun 

tahtoosi ja lopulta voittaa sielullisen tahdon eli 
kuolettaa vanhan ihmisen. 
 
Sinun vapaa tahtosi säilyy ja vahvistuu Jeesuk-
seen liittymisessä. Sinä saavutat sen elämän ja 
olotilan, johon Jumala on sinut tarkoittanut luo-
dessaan sinut. Tässä olotilassa sinä tulet äärim-

Jumala on luonut sinun tah-
tosi antautumaan ilolla Ju-
malan lakiin, johdatukseen, 
rakkauteen ja muuhun inspi-
raatioon. Kun tahtosi puh-
distuu Pyhän Hengen tu-
lessa, sinä et halua tahtoa 
mitään muuta kuin sitä, mi-
hin Jumala yhtyy. 
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mäisellä tavalla tyydytetyksi. Valtava määrä syn-
nin stressiä poistuu elämästäsi, koska kuuliaisuu-
dessa asetut siihen asemaan, johon Jumala on si-
nut luonut. Tässä asemassa ja suunnitelmassa 
sinä olet äärimmäisen tyydytetty ja sinä menestyt 
yliluonnollisella tavalla. 
 
Room. 8:8-9: Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Ju-
malalle otolliset. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan 
Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla 
ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. 
 
Uudestisyntyneenä sinä et enää ole lihan vallassa 
vaan hengen. Sinulla on Jeesuksen pelastustyö ja 
Pyhän Hengen voima suuntautua Hengen mu-
kaan. Sinä voit suunnata tahtosi tämän totuuden 
mukaan eikä sielunvihollinen voi sitä estää. Vain 
sielussasi olevat demoniset traumat voivat sen 
estää. Mutta niistähän sinä vapaudut ilman 
muuta! 
 
Tuomitse, hylkää ja irtisano kaikki Jumalaa vas-
tustava kapina, tottelemattomuus, niskurointi, 
hillittömyys, rajattomuus, sekasorto, saastaisuus 
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ja kaaos. Ota vastaan Isän rakkauden turva, Jee-
suksen läsnäolo, Jeesuksen kuuliaisuus, Isän rak-
kauden turva ja suoja. Isän rakkaus ei koskaan 
alista sinua vaan nostaa sinua ylöspäin kohti sitä 
kirkkautta, johon Hän on sinut suunnitellut. 
 
Pyhän Hengen tuleen antautuminen on sinun 
henkilökohtainen, vapaa ja manipuloimaton va-

lintasi. Pyhä 
Henki odottaa, 
kunnes Hän nä-
kee sinussa va-
paudesta käsin 
tapahtuvan an-
tautumisen.  
 
Pyhä Henki lan-
keaa yllesi ja si-
simpääsi lisään-

tyvästi, kun sinä vapaudessa palvot Jumalaa, etsit 
Hänen läsnäoloaan ja vastaanotat Hänen rak-
kauttaan. Pyhä Henki lankeaa sinun yllesi myös, 
kun sinä rakkauden inspiraatiossa ja vapaudessa 

Sinun tahdossasi ei ole mi-
tään vikaa. Vihollinen on 
vain eksyttänyt sitä suun-
tautumaan väärin. Kun 
suuntaat tahtosi Pyhän 
Hengen johdatukseen ja 
olet siinä luja, Jeesus voi 
käyttää sinua voimallisesti. 
Puhdistunut tahtosi iloitsee 
kuuliaisuudestasi kirkastu-
neella ilolla. 
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palvelet lähimmäisiäsi. Kaikki tapahtuu vapau-
dessa, rauhassa ja ilossa. Tämä on Taivaan ilma-
piiri, jossa sinä vapaudut, paranet, eheydyt ja 
muutut uudeksi luomukseksi Jeesuksessa. 

 
Jumalan rakkaus, Pyhän Hengen ilmestystieto ja 
Jumalan usko ovat Jumalan auktoriteetin moti-
vaatio ja perustus: 
 

• Jumalan rakkaus antaa sinulle täydellisen 
oikeutuksen käyttää auktoriteettia. 

 
• Pyhän Hengen ilmestystieto antaa sinulle 

täydellisen viisauden käyttää 
auktoriteettia. 

 
• Jumalan usko antaa sinulle täydellisen 

voiman käyttää auktoriteetti. 
 

• Sinä pääset kaikesta tästä osalliseksi 
sulautumalla Pyhän Hengen voiteluun, 
johdatukseen ja tulen kosketukseen 
vapaaehtoisesti. 
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• Tavoitteesi on Jeesuksen Voidellun 
kaltainen minuus, kuuliaisuus, voitelu ja 
auktoriteetti.  

 
Sinä ilmaiset tahtosi ja käytät auktoriteettiasi ju-
listuksesi ja puheittesi kautta. Pyhän Hengen voi-
telussa sinä sulautat tahtosi Jeesuksen tahtoon ja 
julistat Pyhän Hengen inspiroimia sanoja. Silloin 
Pyhä Henki tulee vahvistamaan sinun sanasi Jee-
suksen ilmestymisen kautta.  
 
Room. 5:17: Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden 
kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän 
ne, jotka vastaanottavat / tempaavat itselleen Jumalan 
mielisuosion ja Jeesuksen vanhurskauden lahjan ylenpalt-
tisen runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan kunin-
kaina yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta… 
 
Jeesuksen vastaanottaminen vapauttaa ja nostaa 
sinun henkesi johtamaan tahtoasi. Pyhän Hengen 
voima vahvistaa jatkuvasti henkeäsi ja tuomitsee 
/ puhdistaa yhteistyössä kanssasi sielussasi ole-
vat traumat, addiktiot, demonisaation ja muut vi-
hollisen valheet ja eksytykset. Jeesuksen tahtoon 
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sulautunut minuutesi löytää todellisen vapau-
den. Kenet Poika tekee vapaaksi, hän on todelli-
sesti vapaa.  
 

Sinä saat ihmeel-
lisen ilon ja va-
pauden antautua 
yhä lisää Jeesuk-
selle. Sinä haluat 
yhä enemmän 
toteuttaa vain 
Hänen tahtoaan. 
Sinä vapaudut 
kaikesta alkeis-

voimien ja ihmis-
ten orjuudesta. Sinä nouset ylistämään ja palvo-
maan Jumalaa Hänen kirkkautensa läsnäolossa. 
Jumalan rakkaus, Pyhän Hengen ilmestystieto ja 
Jumalan usko liittävät sinut Jeesuksen auktori-
teettiin. Olet saavuttanut uskosi päämäärän. Isä 
asetti sinuun tämän tavoitteen jo silloin kun Hän 
loi sinut Taivaassa. Kiitos Herralle! 
 

Anna Pyhän Hengen näyt-
tää sinulle puhdistetun tah-
tosi jumalallinen kirkkaus. 
Jeesus iloitsee toimia yhteis-
työssä puhdistetun tahtosi 
kanssa. Jokainen Pyhän 
Hengen äänen kuuleminen 
ja sen mukaan toimiminen 
johtaa suureen iloon sinut-
kin. 
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Kun sulautat vapaan tahtosi Jeesuksen tahtoon, 
Pyhän Hengen tuli upottaa sinut, läpäisee, puh-
distaa ja uudistaa kaikki elämäsi alueet. Sinusta 
tulee ilmi Jeesuksen Voidellun muoto, olemus ja 
palvelutyö: 
 

• Henkesi, sielusi ja ruumiisi elää Jumalan 
yhteydessä. Elämääsi hallitsee anteeksi-
antamus, vapaus, rakkaus, rauha, ilo, hy-
vyys, suloisuus ja palvelutyö Jeesuksen 
kanssa.  

 
• Sinä elät ja toteutat Jumalan pojaksi / tyt-

täreksi otetun minuutta, auktoriteettia ja 
palvelutyötä. Sinä elät Pyhän Hengen auk-
toriteettiin ja voiteluun sulautuneena ja 
tuot ilmi Jumalan valtakuntaa ihmisten 
elämään ja koko luomakuntaan. 

 
• Jumalan Isän ääretön rakkauden myötä-

tunto, hyvyys, ihmisrakkaus, Pyhän Hen-
gen ilmestystieto ja Jumalan usko johta-
vat ja hallitsevat tunteitasi ja motivoivat 
sinua. 
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• Sinun ajatusmaailmasi on sulautunut Ju-

malan Isän ja Jeesuksen ajatuksiin. Juma-
lan rauha ja viisaus täyttävät sielusi. Jee-
sus ja Isä sekä rakkaussuhteesi heihin 
täyttää mielesi.  

 
• Henkesi ja sielusi yhtyvät Jumalan ihmeel-

lisiin ja yliluonnollisiin suunnitelmiin. Py-
hän Hengen ilmestystieto lepää ylläsi ja 
johtaa sinua. Pyhän Hengen tuli ilmaisee 
yhä ihmeellisempiä Isän rakkauden suun-
nitelmia sinulle. 

 
• Alitajuntaasi hallitsee Jeesus ja Hänen val-

taherruutensa. Sisimmästäsi virtavat elä-
vän veden virrat tietoisuuttasi korkeam-
massa ulottuvuudessa. Henkesi ja sielusi 
alitajunta toimivat yhdessä ja sinä olet 
koko ajan Jeesuksen kosketuksessa. 

 
• Tahtosi vapautuu kaikesta painostuk-

sesta, houkutuksesta, alas painamisesta, 
horjumisesta ja heikkoudesta. Tahtosi 
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iloitsee ”kirkastetulla ilolla” siitä, että saat 
tietää Jumalan tahdon ja toteuttaa sitä 
elämässäsi. Tahdostasi nousee jumalalli-
nen lujuus ja auktoriteetti. 

 
• Muistisi puhdistuu, eheytyy ja vapautuu 

muistamaan ja tallentamaan Jumalan il-
moitusta, näkyjä, unia, ilmestyksiä. Sisäi-
nen ihmisesi kapasiteetti vapautuu ja Ju-
malan valtakunnan yliluonnollinen ole-
mus täyttää sielusi.  

 
• Sinä omistat yliluonnollisen elämänhalun 

ja elämän voiman. Koko elämäsi suoris-
tuu, saa määrätietoisuuden, kyvyn saa-
vuttaa tavoitteita Jeesuksen kanssa. Si-
nusta tulee voideltu työtoveri Jeesukselle. 

  
• Fyysinen ruumiisi paranee, vahvistuu ja 

nuoruutesi uudistuu. Sukukiroukset pois-
tuvat, autoimmuunijärjestelmäsi vahvis-
tuu ja pitää sinut terveenä. Geenivirheet 
paranevat ja Jumalan alkuperäinen 
muoto ilmestyy sinuun. 
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• Sinä uppoudut yhä lisää Jumalan Isän rak-

kauden valtamereen. Isän rakkauden ää-
rimmäinen myötätunto hallitsee sinua ja 
Isä tekee yliluonnollisia voimatekoja kans-
sasi Pyhän Hengen tulessa. 

 
• Jumalan usko tulee sinun ominaisuudek-

sesi ja omaisuudeksesi. Et enää pysty elä-
mään epäuskossa, koska olet peruutta-
mattomasti siirtynyt Jumalan pojaksi ote-
tun minuuteen ja Jeesuksen muotoon. 

 
• Sinä tulet palvelemaan täyttymyksen ajan 

herätyksessä ylös temmattavaa seura-
kuntaa. Sinulla on sanoma ja voitelu Jee-
suksen täydellisestä valtaherruudesta pi-
meyden valtojen ylitse - jokaiselle, joka ja-
noaa kuulla ja vastaanottaa sinulta. 

 
SISÄLLYSLUETTELO 
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4. Opillisista ristiriidoista vapautuminen 
 
Kun paranet orpouden traumasta ja saat syvä-
kiintymyssuhteen Pyhän Hengen tulessa Jeesuk-
seen ja Jumalaan Isään, sinun uskosi ei ole enää 
järkeisopillisen korttitalon varassa. Sinun uskosi 
on Kristus kalliolla Häneen ja Isään sulautuneena. 
Sinun uskosi ei kohdistu enää raamatun tai mui-
hin kirjoituksiin, vaan Jeesuksen ja Isän elävään ja 
todelliseen persoonaan rakkauden johtamassa 
syväkiintymyssuhteessa. Kirjoitusten omaksumi-
nen ja tutkiminen Pyhässä Hengessä vapauttaa 
sinut kirjaviisaudesta ja johtaa sinut itse päämää-
rään eli Jumalan yhteyteen Pyhässä Hengessä. 
 
Vaikka raamatussa on Jumalan autenttinen ilmoi-
tus pelastuksesta, siinä on myös inhimillisiä mie-
lipiteitä ja ajatuksia sekä erilaisia käännösvir-
heitä. Jumala ei ole itse kirjoittanut raamattua 
vaan ihmiset ovat sen koostaneet vuosisatojen 
aikana sen mukaan, kuinka ovat kokeneet Pyhän 
Hengen inspiraatiota.  
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Raamattu on vuosisatojen aikana koostettu suu-
resta joukosta erilaisia hengellisiä kirjoituksia. Ko-
koelmaan on otettu ihmisten harkinnan mukaan 
vain ne tekstit, joita pidetään alkuperäisinä ja joi-
den katsotaan olevan kelvollisia uskon elämän 
perustukseksi. Raamattu on suuri siunaus kaikille 
ihmisille. Ihmisten tarve saada tervettä uskon 
opetusta ja ilmestystä on valtava. Kiitos Herralle 
antautuneista ihmisistä, jotka ovat auttaneet raa-
matun levittämistä Pyhän Hengen inspiroimana.  
 
Aabrahamin usko ei perustunut Mooseksen la-
kiin, eikä hän ollut israelilainen. Hän oli Terahin 
poika, jolla oli kaksi muuta poikaa Naahor ja Haa-
ran. Aabrahamin ensimmäinen poika oli Ismael ja 
toinen poika Isak. Isakin pojat olivat Jaakob ja 
Eesau. Jumalan kohtaamisessa Jaakob sai uuden 
nimen Israel. Jaakob sai 12 poikaa, joista syntyi 
Israelin heimo. 
 
Aabrahamin usko syntyi siitä, että Jumala puhui 
hänelle suoraan ja Aabraham noudatti sitä, mitä 
hän vastaanotti Jumalalta. Mooses ei myöskään 
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vastaanottanut lakia aikaisempia kirjoituksia tut-
kimalla vaan suoraan Jumalan ilmoituksen 
kautta. Jeesus ei vastaanottanut uuden liiton il-
moitusta olemassa olevien kirjoitusten kautta 
vaan Pyhän Hengen ilmoituksen kautta. Paavali ei 
myöskään vastaanottanut opettamaansa evan-
keliumia vanhan liiton kirjoituksista eikä vanhem-
pien apostolien opetuksen kautta vaan suoraan 
Pyhän Hengen ilmestyksen kautta. 
 
Jumalan ilmoitus ei rajoitu olemassa oleviin kir-
joituksiin, koska Hän luo jatkuvasti uutta. Mutta 
antamaansa ilmoitusta Hän ei muuta. Jumala ei 
muutu mutta Hänen suhteensa ihmisiin ja ilmes-
tymisensä ihmisissä kasvaa ja syvenee jatkuvasti.  
 
Jeesuksen ja apostolien opetukset ovat täydelli-
nen ilmoitus Jumalasta ja Hänen pelastussuunni-
telmastaan. Emme saa ajatella, että Jumala an-
taisi nyt tai tulevina aikoina uuden ja raamatun 
korvaavan ilmoituksen seurakunnalle. Mutta 
Pyhä Henki syventää ja tarkentaa seurakunnan 
ymmärrystä ja näkyä siitä suunnitelmasta, jonka 
Isä on antanut raamatussa.  
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Jeesuksen usko Voideltuna ei perustunut uuden 
liiton kirjoituksiin vaan rakkauden hallitsemaan 
lähiyhteyteen ja vuorovaikutukseen Isän kanssa 
Pyhässä Hengessä. Apostolien usko ei perustunut 
kirjoituksiin vaan itse Jeesuksen kohtaamiseen ja 
tuntemiseen Pyhän Hengen tulessa. Uuden liiton 
kirjoitukset syntyivät Jerusalemin herätyksen jäl-
keen. Jumalan uskon olemus ei ole sanoissa vaan 
Jumalan yhteydessä ja Hänen voimassaan. 
 
1. Kor. 2:4-5: … ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kieh-
tovia viisauden sanoja, vaan Hengen ja voiman osoitta-
mista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisau-
teen, vaan Jumalan voimaan. 
 
1. Kor. 4:20: Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan 
voimassa.  
 
Pyhän Hengen ilmoitus tulee suoraan Isän sydä-
mestä. Meidän ongelmanamme on vastaanotto-
kykymme. Vain puhdistettu astia tunnistaa ja vä-
littää oikein Pyhän Hengen ilmoituksen. Vain 
puhdistettu astia voi erottaa hengen ja sielun il-
moituksen toisistaan luotettavasti. Olemme siis 
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velvolliset tutkimaan kaikki ja pitämään se, minkä 
Pyhän Hengen sisäinen todistus osoittaa oikeaksi.   
 
5. Moos. 29:29: Se, mikä on salassa, se on Herran, meidän 
Jumalamme; mutta mikä on ilmoitettu, se on meitä ja 
meidän lapsiamme varten ikuisesti, että me pitäisimme 
kaikki tämän lain sanat." 
 
Juutalaiset rabbit jo erottivat vanhan liiton kirjoi-
tusten joukosta pois sellaiset kirjoitukset, joita ei 
pidetty uskottavina ilmoituksina Jumalasta. Uu-
den liiton kirjoitukset ovat samoin koostetut suu-

resta joukosta eri-
laisia säilyneitä 
kirjoituksia. Van-
han ja uuden lii-
ton ajalta on ole-
massa joukko 
raamatun koko-
elmasta pois jä-
tettyjä kirjoituk-
sia, joita kutsu-
taan apogryfikir-
joiksi (apogryfa = 

kätketty, salainen). 

Sinä tarvitset Pyhän Hengen 
ilmestystiedon ymmärtääk-
sesi raamatun kirjoitukset. 
Sinä tarvitset Pyhän Hengen 
opettamaan sinulle myös 
kaiken sen, mitä et voi löy-
tää raamatusta. Pyhä Henki 
on totuuden Henki ja johtaa 
sinut kaikkeen totuuteen – 
koska Pyhä Henki ottaa Jee-
suksen ja Isän omasta ja ju-
listaa meille. 
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Ne ovat alkuperältään ja sisällöltään kyseenalai-
siksi arvioituja kirjoituksia.  
 
Uuden liiton kaanonista kiisteltiin noin parisataa 
vuotta eivätkä kaikki kirkkokunnat päässeet kos-
kaan yksimielisyyteen siitä, mitä kirjoja kaanoniin 
tulisi liittää. Kiistan alaisia uuden liiton kirjoja 
ovat muun muassa heprealaiskirje, ilmestyskirja 
ja Juudaan kirja. 
 
Raamatun käännöksissä esiintyy käännösvirheitä 
nimenomaan kriittisissä hengellisesti tärkeissä 
mutta vaikeasti ymmärrettävissä kohdissa. 
Tarkka lukija huomaa myös asiallisia ristiriitoja 
evankeliumin teksteissä. Emme siis voi lähteä 
siitä, että raamattuun koostetut kirjoitukset ovat 
jokaista sanaa ja kirjainta myöten erehtymätöntä 
ja yliluonnollista Jumalan ilmoitusta.  
 
Jeesus Voideltuna ei kritisoinut vanhan liiton kir-
joitusten oikeellisuutta vaan otti niistä esiin kes-
keisimmät opetukset ja profeetalliset ilmoituk-
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set. Pyhä Henki opettaa meille Jumalan ilmoituk-
sen kaikista kirjoituksista ja opetuksista, mitä vas-
taanotamme. 
 
Virheistä huolimatta kirjoitukset antavat erehty-
mätöntä ilmoitusta Jumalasta Isästä, Jeesuk-

sesta, Pyhästä 
Hengestä ja Ju-
malan suunnitel-
masta ihmisiä 
kohtaan. Meidän 
on siis tutkittava 
ja kunnioitettava 
Pyhän Hengen il-
moitusta kirjoi-
tuksissa. Jumala 
haluaa, että us-
komme perustuu 

rakkaussuhtee-
seen, yhteyteen ja vuorovaikutukseen Hänen 
kanssaan.  
 
Raamatun teksteissä ilmenevien ristiriitojen rat-
kaiseminen on tärkeää, koska monet rankasti 

Jeesus on Totuus ja Pyhä 
Henki on Totuuden Henki. 
Kirjoitukset johtavat meitä 
totuuden tuntemiseen tie-
don tasolla, mutta Pyhä 
Henki johtaa meidät itse 
Jeesuksen tuntemiseen Ju-
malan uskon, rakkaussuh-
teen ja Häneen sulautumi-
sen kautta. Tämä on salattu 
elämä Jumalan yhteydessä, 
johon järki ja tieto ei voi joh-
taa sinua. 
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traumatisoituneet ihmiset epäilevät usein ja jopa 
jatkuvasti pelastustaan. Pyhä Henki johtaa mei-
dät täyteen totuuteen. Ratkaisumme on Pyhän 
Hengen tulessa upottaminen, jossa me sulau-
dumme Jeesukseen yhä lisää. 
 
Joh. 16:13-15: Mutta kun hän tulee, totuuden henki, joh-
dattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän 
puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, 
sen hän puhuu, ja teille Jumalan valtakunnasta tulevat 
asiat 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 mi-
nun omastani ja julistaa teille.  
 
Kirjoitusten tulkinnassa meidän on otettava huo-
mioon ilmoituksen antajan auktoriteetti, tieto-
pohja, kokemus ja asema Jumalan palvelijana. 
Kirjoitusten tulkitsemisen auktoriteettijärjestys 
on seuraava: 
 

1) Jeesus itse Pyhässä Hengessä. Sisäinen to-
distus tulee suoraan Jumalasta. Jos me 
kuulemme oikein, olemme vastaanotta-
neet totuuden. Pyhä Henki kytkee meidät 
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Jumalaan Isään ja Jeesukseen, jotka ovat 
meidän korkein auktoriteettimme.  

 
2) Jeesuksen opetukset kirjoituksiin tallen-

nettuna. Erilaiset evankeliumien kirjoitta-
jat ovat kuvanneet tapahtumia eri järjes-
tyksessä ja hiukan eri tavoin. Pyhä Henki 
opettaa meille, mikä on Jeesuksen ilmoi-
tuksen sisältö kirjoituksissa. 

 
3) Jeesuksen kasvattamien apostolien ope-

tukset kirjoituksissa. Opetuslapset olivat 
noin 3,5 vuotta Jeesuksen suorassa ja jat-
kuvassa läsnäolossa ja opetuksessa ym-
päri vuorokauden. He oppivat Jeesuksen 
elämäntavan, suhtautumistavan, Jumalan 
valtakunnan sanoman, palvelutyön sekä 
rakkaussuhteen Jumalan kanssa. He sai-
vat syvällisen ilmestyksen siitä, kuinka 
Jeesus toimi ja mitä Hän opetti. 

 
4) Muiden apostolien opetukset ja kirjoituk-

set. Paavali ei ollut opetuslasten tavoin 
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Jeesuksen Voidellun läsnäolossa ja ope-
tuksessa. Hänellä ei ollut omakohtaista 
luonnollista kokemusta siitä, kuinka Jee-
sus toimi ja kohtasi ihmisiä. Hän ei koke-
nut sitä Isän rakkauden ylivertaista todel-
lisuutta, joka virtasi Jeesuksesta Voidel-
tuna opetuslapsiin. Paavali tiedosti vaja-
vuutensa ja piti itseään apostoleista hal-
vimpana. 

 
Jeesuksen sovitustyö ei ole luonnollinen eikä jär-
jellä käsitettävissä. Voimme ymmärtää sen vain 
Jumalan uskon voimassa, jonka Pyhä Henki vai-
kuttaa. Jeesuksen sovitustyö kytkee pelastetut 
Jumalan Isän katoamattomaan ylösnousemusvoi-
maan.  Uudestisyntymisestämme alkaen kaikki 
Jeesuksen tunteminen ja Hänen suunnitelmansa 
ymmärtäminen on mahdollista vain Jumalan us-
kossa. Pyhä Henki siirtää meidät alusta alkaen Ju-
malan valtakuntaan, jossa voimme toimia vain Ju-
malan uskossa. 
 
1. Kor. 12:12-13: Sillä niinkuin ruumis on yksi ja siinä on 
monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä 
on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin; sillä me 
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olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruu-
miiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai va-
paita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä.  
 
Me emme saa olla yhtä kovasydämisiä ja tietä-
mättömiä kuin saddukeukset olivat. He kiistivät 
enkelien ja henkien olemassaolon. He eivät usko-
neet, että Jumala voisi puuttua ihmeitten kautta 
ihmisten elämään ja parantaa heitä. He eivät us-
koneet ylösnousemukseen eikä Jumalan muutta-
vaan voimaan ja uuteen luomistyöhön ihmisessä.  
 
Luuk. 20:27-36: Niin astui esiin muutamia saddukeuksia, 
jotka väittävät, ettei ylösnousemusta ole, ja he kysyivät 
häneltä sanoen: "Opettaja, Mooses on säätänyt meille: 
'Jos joltakin kuolee veli, jolla on vaimo, mutta ei ole lapsia, 
niin ottakoon hän veljensä vaimon ja herättäköön sieme-
nen veljelleen'. Nyt oli seitsemän veljestä. Ensimmäinen 
otti vaimon ja kuoli lapsetonna. Niin toinen otti sen vai-
mon, ja sitten kolmas, ja samoin kaikki seitsemän; ja he 
kuolivat jättämättä lapsia. Viimeiseksi vaimokin kuoli. Ke-
nelle heistä siis tämä vaimo ylösnousemuksessa joutuu 
vaimoksi? Sillä kaikkien seitsemän vaimona hän oli ollut." 
Niin Jeesus sanoi heille: "Tämän maailmanajan lapset nai-
vat ja menevät miehelle. Mutta ne, jotka on arvollisiksi 
nähty pääsemään toiseen maailmaan ja ylösnousemuk-
seen kuolleista, eivät nai eivätkä mene miehelle. Sillä he 
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eivät enää voi kuolla, kun ovat enkelien kaltaisia; ja he 
ovat Jumalan lapsia, koska ovat ylösnousemuksen lapsia.  
 
Täyttymyksen ajan herätys tuo esille Jeesuksen 
koko pelastuksen voiman. Kaikki epäuskon teo-
riat ja järkeisopit menettävät voimansa ja kukis-
tuvat. Pyhän Hengen ja tulen voima tulee siirtä-
mään ihmiset järkeisuskosta Pyhän Hengen hal-
litsemaan Jumalan uskoon ja ilmestykseen. Kaikki 
lakihenkisyys, tuomitseminen, syyllistäminen, oi-
keaoppisuus ja muu pimeys poistuu ylös temmat-
tavasta seurakunnasta.  
 
2. Kor. 5:17-18: Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on 
uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi 
on sijaan tullut. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovit-
tanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut 
meille sovituksen viran.  
 
Gal. 5:5-6: Sillä me odotamme uskosta vanhurskauden 
toivoa Hengen kautta. Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei 
auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan 
rakkauden kautta vaikuttava usko.  
 
Vapautumisen ja sisäisen parantumisen proses-
sissa ihmiset tarvitsevat täyttä totuutta ja Pyhän 
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Hengen muuttavaa voimaa Isän rakkaudessa ja 
viisaudessa. Pyhä Henki ei voi vahvistaa tuomit-
sevia ja lakihenkisiä uskonnollisia oppeja. Demo-
nisaatio ei väisty uskomuksilla eikä sielun voi-
milla.  
 
Sinä tarvitset Jumalan valtakunnan syviin ja kirk-
kaisiin totuuksiin lujittumisen ja itse Jeesukseen 
sulautumisen. Silloin sinä voit palvella ja vapaut-
taa ihmisiä pimeyden vallasta. Jeesus tulee ole-
maan kanssasi tässä tehtävässä ja Pyhä Henki 
johtaa sinut täyteen totuuteen. 
 
Mark. 16:15-18: Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen 
maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. 
Joka uskoo ja kastetaan, 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 ter-
veiksi."  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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5. Vihatraumasta vapautuminen 
 
Sielunvihollisen luonne ja toiminnan motiivi on 
viha ja tuhoaminen. Viha motivoi kaikkea sielun-
vihollisen ja sen alla toimivien demonien pyrki-
myksiä. Jokainen vihollisen houkutus on ansa, 

joka kylvää tuhoa, 
vihaa, syylli-
syyttä ja rangais-
tusta. Jokainen 
demonin koske-
tus on vihan kos-
ketus, vaikka se 

naamioituisikin 
”mielihyvää” lu-
paavaksi hi-
moksi. Viha hei-
jastuu ihmiseen 
jokaisesta pi-
meyden voiman 

kosketuksesta. 
Vihatraumassa 

on monien demonien sekoitusta ja vaikutusta. Jo-
kainen niistä on erikseen käsiteltävä. 

Suurin osa ihmisistä ajatte-
lee, että ulkoiset olosuhteet, 
stressi, vastoinkäymiset, vä-
symys tai muut sellaiset te-
kevät hänet vihaiseksi tai 
kiukkuiseksi. Näin ei ole. 
Stressi vain paljastaa mitä 
pimeyttä sydämessä on. 
Niin kauan kuin traumaatti-
nen ihminen puolustelee 
kiukkuaan tai muita ongel-
miaan ulkoisilla olosuh-
teilla, hän ei voi niistä va-
pautua. Tarvitaan omaan si-
simpään katsominen totuu-
dessa. 
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Sielunvihollinen toteuttaa vihan kylvöä ennen 
kaikkea ihmisten kautta. Traumaattiset ja sydä-
meltään turmeltuneet ihmiset kohdistavat hei-
kompiaan kohtaan henkistä ja fyysistä väkivaltaa, 
vihaa, uhkailua, alistamista, tuhoamista, kidutta-
mista, hyväksikäyttöä, syyttämistä, vikoilua, kat-
keruutta, tuomitsemista jne.  
 
Vihan vaikutuksesta avioliitot särkyvät, vanhem-
pien ja lasten suhteet turmeltuvat. Vihan vallassa 
olevan ihmisen ihmissuhteet särkyvät ja hänestä 
tulee ”orpo piru”. Kun ihmisen sydän on särkynyt, 
vihan demonit alkavat puhua ihmiselle kuolemaa 
suoraan pimeydestä. Jeesus vapauttaa kaikesta 
vihasta ja täyttää rakkaudellaan. 
 
Kätketyn vihan traumaa on vaikea käsitellä ja tun-
nistaa, koska se aktivoituu vain ajoittain. Vä-
liajoilla ihminen esiintyy hyvin sivistyneesti. Täl-
laisessa tilassa ihminen on kaiken lisäksi sokea vi-
hatraumalleen. Hän ”unohtaa” vihanpurkaus-
tensa tuhovaikutuksen lähimmäisiään kohtaan. 
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Kun vihan demoni on saanut "ruokaa" hajotta-
malla tai saastuttamalla läheisten yhteyttä, se 
väistyy määräajaksi taka-alalle. Silloin vihatrau-
man vallassa olevasta ihmisestä tulee mukava 

"seuramies" tai 
jopa mielistelijä 
tai nöyristelijä.  
 

Vihatrauman 
omaava ihminen 
on sokaistunut 
omalle vaikutuk-
selleen ja pitää 
vihaansa jopa oi-
keutettuna eikä 
osaa katua sitä. 

Vihatrauman 
vallassa olevasta 

ihmisestä tulee 
ongelma. Läheiset alkavat pelätä näitä vihakoh-
tauksia, jotka tulevat yleensä äkkiarvaamatta. 
 

Traumaattisten kokemus-
ten takia sielussa voi olla 
tuntematon määrä sisään 
kätkettyä vihaa, joka ei tule 
ilmi kuin määrätyissä tilan-
teissa. Ihminen voi olla uu-
destisyntynyt ja esiintyä jul-
kisuudessa hyvinkin rakkau-
dellisesti. Mutta läheisim-
missä ihmissuhteissa hä-
nestä paljastuu ilkeyttä, vi-
haa, väkivaltaa ja muuta pi-
meyttä. Tämä on kätketyn 
vihan trauma, josta on 
päästävä eroon.  
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Vihatrauma syntyy jo lapsena sisimpään kätke-
tyistä hylkäämisistä, peloista, pettymyksistä, mi-
tätöinnistä, kiukun ja vihan kohteeksi joutumi-
sesta jne. Lapsi peittää omat kipunsa tullakseen 
paremmin vanhempiensa hyväksymäksi. Syvästi 
haavoittunut lapsi lakkaa itkemästä, koska hä-
nellä ei enää ole turvallista tunneyhteyttä, jossa 
hän voisi purkaa tunteensa ja rauhoittua.  
 
Vihatrauma aktivoituu yleensä vain lähimmissä 
ihmissuhteissa. Sen tuhovoima on massiivinen 
perheissä ja muissa yhteisöissä, koska siihen liit-
tyy aina väkivaltaista demonisaatiota. Vihatrau-
man vallassa oleva ihminen turmelee rakkaus-
suhteen avioliitossa ja tilalle tulee pelon hallit-
sema alistaminen / alistuminen.  
 
Vihatrauman koko turmelus tulee tunnistaa ja 
hyljätä. Vihatrauman vallassa oleva ei vapaudu 
pelkästään sillä, että häntä myötäillään ja osoite-
taan rakkautta ja myötätuntoa. Hän tarvitsee to-
tuuteen tulemisen ja oman pimeän käytöksensä 
tuomitsemisen sisimmässään. Joskus siihen tarvi-
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taan vihatrauman hallitseman vääristyneen ih-
missuhteen hetkellistä katkaisemista. Vapautu-
minen tulee, kun Pyhä Henki saa vaikuttaa todel-
lisen synnintunnon ja ilmestyksen tästä ongel-
masta ja sen tuhovaikutuksesta. 
 
Room. 5:8-9: Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä 
kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, 
kuoli meidän edestämme. Paljoa ennemmin me siis nyt, 
kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelas-
tumme hänen kauttansa vihasta. 
 
Jumala osoittaa rakkauttaan ihmisten ja Pyhän 
Henkensä kautta. Pyhällä Hengellä voidellut ja sy-
dämeltään ehyet ihmiset toteuttavat Jumalan 
rakkauden lakia. He elävät täydellisessä anteeksi-
antamuksessa ja tekevät hyvää toisilleen. He syn-
nyttävät ehyitä perheitä, joissa syntyy ja kasvaa 
terveitä ja ehyitä lapsia.  
 
Rakkaudessa elävät ihmiset menestyvät työpai-
koillaan ja ovat arvostettuja yhteiskunnassa. Py-
hässä Hengessä ja Isän rakkaudessa upotetut aut-
tavat avun tarpeessa olevia. He julistavat suurta 
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ilosanomaa, parantavat sairaita, eheyttävät sär-
jettyjä sydämiä, vapauttavat vangittuja ja päästä-
vät sorrettuja vapaiksi. 
 
Ef. 2:1-6: Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte 
kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vael-
sitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsi-
jan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työ-
tään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa me-
kin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudat-
taen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnos-
tamme vihan lapsia niinkuin muutkin; mutta Jumala, joka 
on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla 
hän on meitä rakas- tanut, on tehnyt meidät, jotka 
olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa - 
armosta te olette pelastetut - ja yhdessä hänen kanssaan 
herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät 
hallitsemaan hänen kanssaan taivaallisten keskellä Kris-
tuksessa Jeesuksessa… 
 
Jumala on ääretön, selittämätön ja kaikkivaltias 
rakkaus. Hänen kirkkautensa ilmenee äärimmäi-
senä ihmisrakkautena, joka uhrasi oman Poi-
kansa ihmisten pelastamiseksi. Hänen rakkau-
tensa tuli on myös äärimmäistä pimeyden torjun-
taa ja tuhoavaa voimaa. Hänen rakkautensa on 
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äärimmäistä kirkkautta, joka karkottaa kaiken pi-
meyden ja synnyttää pelastetuille uuden elämän. 
 
Koska sinä rakastat valoa, sinä tulet valoon ja hyl-
käät vihan ja muut pimeyden teot. Silloin Pyhä 
Henki vapauttaa ja voitelee sinut käyttämään 
auktoriteettia pimeyden voimia vastaan ja palve-
lemaan ihmisiä Jumalan rakkaudella. 
 
1. Joh. 2:9-11: Joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vi-
haa (miseo) veljeänsä, se on yhä vielä pimeydessä. Joka 
rakastaa veljeänsä, se pysyy valkeudessa, ja hänessä ei ole 
pahennusta. Mutta joka vihaa (miseo) veljeänsä, se vael-
taa pimeydessä, eikä hän tiedä, mihin menee; sillä pimeys 
on sokaissut hänen silmänsä. 
 
Kreikan kielen sana ”miseo” tarkoittaa sanan mu-
kaisesti ”inhota” vainoamisen merkityksessä. Sie-
lunvihollinen ja vihan turmelema ihminen pystyy 
vihaamaan ihmisiä pahan tekemisen ja tuhoami-
sen merkityksessä. Jumalan vihasta käytetty sana 
”orge” tarkoittaa ”kiivas, palava halu”. Jumalassa 
on kiivas ja palava halu saada ihminen yh-
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teyteensä. Tämä palava halu tulee polttavalla voi-
malla kaikkea demonisaatiota vastaan ja vapaut-
taa ihmisen. 
 
Joh. 3:36: Joka uskoo Poikaan, sillä on katoamaton ja jat-
kuvasti uudistuva elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Po-
jalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan palava kutsu 
yhteyteensä pysyy hänen päällänsä." 
  
Jumalan palava kutsu Jeesuksen vastaanotta-
miseksi pysyy jokaisen ihmisen päällä. Pyhä Henki 
vaikuttaa synnin tuntoa, jotta ihminen tunnistaisi 
pelastumisensa tarpeen ja ottaisi Jeesuksen vas-
taan. Sitten kun ihminen ottaa Jeesuksen vas-
taan, hän saa rauhan. Hän alkaa nähdä ja vas-
taanottaa Jumalasta tulevaa elä-mää Pyhän Hen-
gen kautta ja pelastuu pimeyden vallasta. 
  
Jumalan palava halu ihmiseen ei ole demonista 
vihaa, vaan se on Hänen kirkkautensa ääretöntä 
torjuntaa kaikkea pimeyttä kohtaan. Demonit ko-
kevat Jumalan rakkauden tulen vihana, koska 
siinä on pimeyden tuhoava auktoriteetti. Myös-
kin syvälle vihan valtaan joutuneet ihmiset koke-
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vat inhimillisen rakkauden osoituksen sietämät-
tömänä, koska Pyhä Henki tulee heidän sisim-
mässään olevaa demonisaatiota vastaan. Meidän 
tulee olla ymmärtäväisiä ja kärsivällisiä näitä ih-
misiä kohtaan, sillä Jeesus rakastaa heitä yhtä 
paljon kuin meitä. 
 
1. Joh. 4:19-21: Me rakastamme, sillä hän on ensin rakas-
tanut meitä. Jos joku sanoo: "Minä rakastan Jumalaa", 
mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka 
ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakas-
taa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ja tämä käsky meillä 
on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon 
myös veljeänsä.  
 
Ihminen voi vapautua vihasta ja muusta demoni-
saatiosta vain antautumalla Jeesukselle ja Pyhälle 
Hengelle. Viha on äärimmäisen pimeä demoni-
nen ominaisuus, joka sokaisee ja pyrkii kääntä-
mään jopa Jumalan valon pimeydeksi. Uudesti 
syntyneessä hengessäsi on Jumalan rakkauden 
todistus ja Pyhän Hengen totuuden valo. Tämän 
vuoksi sinä voitat kaiken vihan vallan. 
 
Mark. 12:28-34: Silloin tuli hänen luoksensa eräs kirjanop-
pinut, joka oli kuullut heidän keskustelunsa ja huomannut 
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hänen hyvin vastanneen heille, ja kysyi häneltä: "Mikä on 
ensimmäinen kaikista käskyistä?" Jeesus vastasi: "Ensim-
mäinen on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän Juma-
lamme, Herra on yksi ainoa; ja rakasta Herraa, sinun Ju-
malaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kai-
kesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi'. Toinen on tämä: 
'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.' Ei ole mitään käs-
kyä, suurempaa kuin nämä". Niin kirjanoppinut sanoi hä-
nelle: "Oikein sanoit, opettaja, totuuden mukaan, että 
yksi hän on, ja ettei ketään muuta ole, paitsi hän. Ja rakas-
taa häntä kaikesta sydämestään ja kaikesta ymmärrykses-
tään ja kaikesta voimastaan, ja rakastaa lähimmäistään 
niinkuin itseänsä, se on enemmän kuin kaikki polttouhrit 
ja muut uhrit." Kun Jeesus näki, että hän vastasi ymmär-
täväisesti, sanoi hän hänelle: "Sinä et ole kaukana Juma-
lan valtakunnasta". Eikä kukaan enää rohjennut häneltä 
kysyä. 
 
Pyrkimys toteuttaa Jumalan rakkauden lakia pal-
jastaa sydämessä olevan vihan ja pimeyden koska 
särkyneessä sydämessä on suuri määrä vihaa. 
Rakkauden lain noudattaminen tulee mahdol-
liseksi vasta kun Jeesus on eheyttänyt särkyneen 
sydämen ja vapauttanut vihasta ja muusta demo-
nisaatiosta. Rakkauden käskyn yksi tarkoitus on-
kin johtaa ihminen tunnistamaan oma tilansa ja 
etsimään Jeesuksen puhdistavaa kosketusta.  
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Sinä voitat vihatraumasi sillä, että tuomitset sen 
täydellisesti. Et saa selittää ongelmaasi olosuh-
teillasi, stressillä, muiden ihmisten väärällä käyt-

täytymisellä tai 
muulla sellai-
sella. Pyydä Py-
hää Henkeä 
näyttämään si-
nulle kätketyn vi-
han olemus ja 
sen lähde.  

 
Tunnusta ja hylkää kaikki vihan valta sielustasi ja 
pyydä Jeesusta täyttämään sinut rauhalla, rak-
kaudella ja uskolla! Anna anteeksi kaikille, joiden 
kautta viha on saastuttanut sinua. Tuomitse, hyl-
kää ja käske sielustasi ulos kaikki katkeruus, viha, 
kiukku ja muu pimeys. Kutsu sisimpääsi Jumalan 
Isän rakkaus, Pyhän Hengen tuli ja Jeesuksen täy-
dellinen pelastava armo. Silloin Jeesus tulee va-
pauttamaan sinut silloin kokonaan. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 

Kaikki viha on valhetta. 
Kaikki Jumalan rakkaus on 
totuutta Pyhässä Hengessä. 
Viha on pimeyttä, jonka Py-
hän Hengen tuli karkottaa. 
Rakkaus on valoa, joka hallit-
see Jumalan valtakuntaa. 
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6. Hylkäämisen traumasta vapautuminen 
 
Jumalaa vastaan nousemisen on pimeyttä ja se 
johti ihmisen eroon Jumalasta. Jeesus otti Getse-
manessa syntimaljan, jossa oli kaikkien ihmisten 
synnit, rikokset, vääryydet, sairaudet, demoni-
saatio, kiroukset ja kaikki muu pimeys. Tämän 
seurauksena Jumalan Isän täytyi hyljätä oma Poi-
kansa pois yhteydestään. Jumalasta eroon har-
hautumisen palkka on kuolema.  
 
Syntiinlankeemuksen jälkeen Jumala ei tuomin-
nut ihmistä välittömästi lopulliseen eroon itses-
tään. Lihan ruumiissa elävällä ihmisellä oli mah-
dollisuus muuttaa mielensä, kääntyä ja palata ta-
kaisin Jumalan yhteyteen. Jumala valmisti ihmi-
selle mahdollisuuden selviytyä määräajan ilman 
Jumalan yhteyttä ja etsiä yhteyttä Jumalaan saa-
dakseen apua ankeissa olosuhteissaan. Jeesuk-
sen ilmestyminen pelastajana muutti tämän syn-
kän olotilan.  
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Uudestisyntymi-
sessä pelastetun 
henki vapautuu 
hylkäämisen val-
lasta, mutta sie-
lussa on vielä 
suuri määrä eri-
laista hyljätyksi 
tulemisen ja hyl-
käämisen muuta 
traumaa ja pi-
meyttä. Hylkää-
misen trauman 

voittamiseen 
sielussa tarvi-

taan erityisesti uudestisyntyneen hengen vahvis-
tamista Pyhän Hengen tulessa upottamisen 
kautta. Isän rakkauden yhteyteen pääseminen 
parantaa hylkäämisen traumasta.  
 
Sielun tulee myös saada Totuuden Hengen johta-
maa opetusta Jeesuksen pelastustyöstä ja Juma-
lan yhteydestä, jotta sieluun uurtuneet hyljätyksi 

Uudestisyntyneenä sinä olet 
nyt täysin vapaa kaikesta 
Jumalan vihasta, hylkäämi-
sestä ja pelosta - Jumalan 
näkökulmassa. Jumala us-
koo Jeesuksen pelastustyön 
täydellisesti hyväksesi. Tä-
män todistuksena ja sinet-
tinä sinun hengessäsi on 
Pyhä Henki ja Jeesuksen 
tuli. Jumala Isä katsoo sinua 
nyt Jeesuksen veren kautta 
ja pitää sinut rakkaana, py-
hänä ja nuhteettomana poi-
kanaan / tyttärenään. 



325 
 
 
 

 

tulemisen valheet, tunteet, muistikuvat ja muut 
ajatusrakennelmat puhdistuvat. 
 
Isän rakkauteen kiinnittynyt henkesi pystyy otta-
maan auktoriteetin hylkäämisen traumasta, 
jonka sielullinen juuri on syntynyt lapsuudessa 
kokemiesi hylkäämisten ja heitteille jättämisen 
takia. Pyhä Henki todistaa uudestisyntyneen hen-
kesi kautta jatkuvan yhteyden Jumalaan Isään ja 
Hänen rakkauteensa. Pyhän Hengen ilmestys-

tieto paljastaa mitä 
särkymistä ja 
haavoja hylkää-

miskokemukset 
elämäsi aikana 
ovat aiheutta-
neet. Isän rak-
kaudessa sinä us-
kallat kohdata 
elämäsi kipeim-
mät ongelmat, 
jolloin isäsi, äitisi, 

aviopuolisosi tai 

Lapselle vanhempien ta-
holta tuleva hylkääminen 
on sama kuin Jumala hyl-
käisi. Rakkaudesta ja turval-
lisuudesta vaille jääminen 
on lapselle äärimmäinen 
epäoikeudenmukaisuus. 
Siitä syntyy sisäinen haava 
ja pimeys, jonka vain Jee-
suksen veri ja Isän rakkaus 
Pyhässä Hengessä voi pa-
rantaa.  
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jokin muu sinulle tärkeä ihminen on sinua hyljän-
nyt. 
 
Hyljätyksi tulemisen kokemuksissa ihmiseen tu-
lee hylkäämisen demonisaatio. Hylkäämisen de-
monisaatio on oma pimeyden hallitusvalta, jonka 
Jeesus on kantanut ristillään. Hylkäämisen 
trauma on katkeruuteen verrattava demoninen 
kaatopaikka. Kaikki ihmisen elämässä vaikuttava 
demonisaatio viestittää hylkäämistä ja saa voi-
maa hylkäämisen traumasta.  
 
Jumala vihaa hylkäämistä koska Hän on rakkau-
den ja yhteyden Jumala. Jeesuksen lunastustyön 
kautta Jumala mursi hylkäämisen kirouksen pe-
lastettujen yltä ja avasi heille yhteyden kansaan. 
Tämän todistukseksi Pyhä Henki halkaisi temp-
peli esiripun ja avasi tien Jumalan yhteyteen. Hyl-
käämisen kirous oli murtunut. Jeesus tuhoaa si-
nunkin elämässäsi kaiken hylkäämisen trauman 
ja kiroukset Pyhän Hengen tulessa. 
 
Mark. 15:34-38: Ja yhdeksännellä hetkellä Jeesus huusi 
suurella äänellä: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Se on kään-
nettynä: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Sen 
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kuullessaan sanoivat muutamat niistä, jotka siinä seisoi-
vat: "Katso, hän huutaa Eliasta". Ja muuan juoksi ja täytti 
sienen hapanviinillä, pani sen ruovon päähän ja antoi hä-
nelle juoda sanoen: "Annas, katsokaamme, tuleeko Elias 
ottamaan hänet alas". Mutta Jeesus huusi suurella ää-
nellä ja antoi henkensä. Ja temppelin esirippu repesi kah-
tia ylhäältä alas asti.  
 
Hylkäämisen trauma alkaa rakentua ihmiseen hä-
nen varhaisimmasta lapsuudestaan lähtien. Hyl-
jätyksi ja torjutuksi tulemisen kokemusten takia 
lapsi alkaa eristäytyä vanhempien yhteydestä. 
Hän alkaa rakentaa orvon minuutta, jonka vääris-
tymät ilmenevät sitten aikuisuuden persoonassa. 
Orpous näkyy jo lapsena. Aikuisuudessa sen tun-
nusmerkkejä ovat itseriittoisuus, itsekkyys, riip-
pumattomuus, ylpeys / häpeä, kilpailuhenkisyys 
sekä valheellisen, menestyvän ja kadehdittavan 
ulkokuoren synnyttäminen. 
  
Ylpeän ja menestyvän ulkokuoren takana orpo 
sielu kantaa syvää hylkäämisen traumaa. Hän ko-
kee syvää häpeää saman aikaisesti, kun hän esit-
tää ylpeää ja kadehdittavaa. Hän painaa alas ja 
hyväksikäyttää ihmisiä, vaatii täydellisyyttä 
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muilta ja itseltään. Hänen arvomaailmansa on ih-
misen saavutukset, tulokset ja tekeminen. Hän 
voi olla huippusuorittaja tietyissä tehtävissä, 
mutta hän ei pysty suhdekeskeiseen elämään. 
 
Hylkäämisessä elävä ihminen on syvällä synnin 
orjuudessa ja hänen on vaikea antautua Juma-
lalle. Tämä on kestämätön ja valheellinen elämän 
tila, jonka Pyhä Henki haluaa murtaa jokaisessa 
ihmisessä. Hyljätyksi tulemisen häpeä vastustaa 
hyljätyksi tulemisen tunnustamista ja siitä vapau-
tumista. Tällaisen trauman murtamiseen tarvi-
taan paljon Jumalan Isän splankizomai-rakkautta 
ja elämän kokemusten kautta nöyrtymistä. 
 
Hylkäämisen traumaan liittyy usein monien mui-
den traumojen vaikutus. Ihminen voi kokea ole-
vansa sisäisesti tai fyysisesti epäkelpo, hengelli-
sesti kelvoton tai epänormaali. Fyysiset vammat 
voivat synnyttää hylkäämistraumaa, varsinkin jos 
ihminen kokee moitetta tai halveksuntaa vam-
mojensa takia. Tällaiset kivut ovat syvällä ihmisen 
sielussa. Niiden parantamiseen tarvitaan äärim-
mäistä huomaavaisuutta, Isän rakkauden, Pyhän 
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Hengen ilmestys-
tiedon ja Juma-
lan uskon voi-
maa. Ihmisille tu-
lee osoittaa hei-
dän todellinen 
olemuksensa ja 
asemansa Juma-
lan Isän rakastet-
tuna ja siunat-
tuna poikana / 
tyttärenä. 

 
Hylkäämisen traumaa vartioi vahva sielun kont-
rollijärjestelmä. Tässä järjestelmässä on suuri 
määrä vihollisen vääristämää arvomaailmaa, vää-
riä elämäntapoja, ajatusrakennelmia, väärää ku-
vaa Jumalasta sekä pettymystä Jumalaan ja ihmi-
siin. Usein hylkäämisen traumassa elävä hylkää it-
sensä jo etukäteen mahdollisesta yhteydestä, 
koska uusi hylkäämiskokemus on äärimmäisen ki-
peä. Hyljätyn minuus alkaa hallita häntä. 
 

Hylkäämisen trauma on Ju-
malan näkökulmasta val-
hetta, koska Jumala ei to-
dellisuudessa ole koskaan 
hyljännyt sinua. Sielusi kan-
taa vain lapsuuden kipua. 
Anna anteeksi vanhemmil-
lesi, niin Jeesus vapauttaa ja 
parantaa sinut Pyhän Hen-
gen tulessa. Sinä olet Isälle 
otollinen ja kelvollinen Ju-
malan poika / tytär. 
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Hylkäämisen trauman purkaminen on moniulot-
teinen ja aikaa vievä prosessi. Pyhä Henki johtaa 
vapautta etsivää nöyrtymiseen ja omien kivun / 
ongelmien tunnustamiseen. Ylpeys / häpeä il-me-
nee usein lakihenkisenä uskonnollisuutena ja val-
heellisena profeetallisuutena. Monet uskonnolli-
set kultit maailmalla ovat syntyneet hylkäämisen 
trauman kompensaatiosta ja siihen liittyvien de-
monien harhautuksesta.  
 

Myöskin suori-
tuskristillisyy-

teen perustuvat 
hengelliset pal-
velutyöt orjuut-
tavat ja sitovat 
orpouden trau-
man haavoitta-
mia nöyriä usko-

via. Pyhän Hengen 
tuli tulee vapauttamaan pelastetut orjuuttavista 
ja hyväksikäyttävistä yhteyksistä. 
 

Älä pelkää tunnistaa ja koh-
data sielussasi olevaa hyl-
käämisen traumaa ja sen 
vääristävää vaikutusta mi-
nuudessasi. Tämä on jokai-
sen ihmisen trauma jossain 
muodossa. Jumala Isä rakas-
taa sinua ja Jeesus vapaut-
taa ja parantaa sinut. Ota 
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Vasta hylkäämisen traumasta vapautumisen jäl-
keen ihminen löytää todellisen yhteyden Juma-
laan Isään, Jeesukseen, Pyhään Henkeen, it-
seensä ja muihin ihmisiin. Pyhän Hengen voitelu 
tähtää tähän uuteen luomistyöhön jokaisen pe-
lastetun kohdalla. Jeesus haluaa parantaa kaiken 
hylkäämisen sinunkin sydämessäsi. Hän haluaa 
eheyttää sisäisen ihmisesi elämän Isän rakastet-
tuna ja siunattuna poikana / tyttärenä.  
 
Luuk. 4:18-19: "Herran Henki on minun päälläni, sillä hän 
on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän 
on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta 
ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapau-
teen, saarnaamaan Herran otollista vuotta". 
 
Hylkäämisen trauman voittaminen tapahtuu jat-
kuvan ja lisääntyvän Pyhällä Hengellä täyttymi-
sen kautta. Jumalan rakkaus on vuodatettu mei-
hin Pyhän Hengen kautta. Isän rakkaus sulattaa 
orvon valheminuutta vähän kerrallaan ja pimey-
den valheet paljastuvat. Tähän tarvitaan myös ra-
kastavaa ja vanhurskasta uskon yhteyttä, jossa 
Isän rakkaus pääsee poistamaan hylkäämisen sy-
vimmän kivun ja pimeyden. 
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Hylkäämisen trauman voittamiseksi sinun tulee 
luopua kaikesta katkeruudesta ja antaa anteeksi 
ihmisille, joiden kautta olet kokenut hyljätyksi tu-
lemista. Sinä voit antaa anteeksi vanhemmillesi, 

koska he ovat 
vain kasvatus-
vanhempia. To-
dellinen isäsi, 
Luojasi ja elämäsi 
ylläpitäjä on Ju-
mala Isä. Jeesuk-
sen kautta olet 
päässyt todelli-

sen Isäsi yhtey-
teen. Pyhä Henki sinussa todistaa todellisen yh-
teyden Häneen jatkuvasti.  
 
Anna anteeksi niille, jotka ovat sinua hyljänneet. 
Luovuta pois kaikki sielusi kipu ja anna Jumalan 
Isän tulla sinun täydelliseksi isäksesi ja äidiksesi. 
Pyhä Henki pystyy johtamaan sinut niin läheiseen 
suhteeseen Jumalan kanssa, ette enää kaipaa va-

Kun olet kohdannut oman 
hylkäämisen traumasi, si-
nulla on rakkautta, uskoa ja 
ilmestystietoa palvella 
muita. Älä pelkää, sillä Pyhä 
Henki johtaa sinut palvele-
maan muita samaan aikaan 
kun käyt omaa prosessiasi. 
Silloin sinä paranet lisää! 
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javaisten kasvattajavanhempien tai ihmisten hy-
väksyntää elämäsi perustukseksi. Jeesus Pyhän 
Hengen kautta on sinun elämäsi perustus, lunas-
tus, uusi elämäsi, voimasi ja elämäsi tarkoitus. 
 
Hylkäämisen traumaan sisältyy aina syyllisyyttä, 
vaikka ihminen olisi tullut hyljätyksi ilman omaa 
syytään. Jos vanhemmat hylkäävät lastaan, se ta-
pahtuu aina ilman lapsen syytä. Vanhempien 
oma sydämen kovuus estää heitä ymmärtämästä 
lapsen tarpeita ja herkkää olemusta.  
 
Jeesuksen omana kaikki syyllisyyden kokeminen 
on valhetta. Vanhurskaus on totuutta. Ota vas-
taan totuus Jeesuksen täydellisestä lunastuk-
sesta ja yhteydestäsi rakastavaan Taivaalliseen 
Isääsi. Anna anteeksi itsellesi ja ota vastaan Isän 
rakastetun pojan / tyttären yhteys, asema, oikeu-
det ja suunnitelma Pyhässä Hengessä! 
 
Hylkäämisen trauman voittaminen:  
 

• Tiedosta ja usko, että Jeesus kantoi ristil-
lään kaiken sinun hyljätyksi tulemisesi 
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taakan. Jeesus kantoi sekä Jumalan että 
ihmisten hylkäämisen.  

 
• Anna anteeksi ihmisille, joiden kautta olet 

kokenut hylkäämistä. Ennen kaikkea anna 
anteeksi isällesi ja äidillesi. Hylkää kaikki 
katkeruus, pettymys, viha, kosto, kiukku 
ja kauna.  

 
• Kohtaa Isän rakkaudessa ja Pyhän Hengen 

ilmestystiedossa kokemasi hylkäämiset. 
Jokainen vanhempiesi suoritusvaatimus, 
moite, syytös, epäilys, torjunta, vihamieli-
syys, valhe, petos tai muu sellainen on 
viestittänyt sinulle hylkäämistä. Katso 
näitä kipuja Jeesuksen kanssa.  

 
• Jeesuksen nimessä tuomitse, hylkää ja ir-

tisano jokainen demoni ja pimeyden 
voima, joka on vaikuttanut tai puhunut si-
nulle hylkäämistä.  

 



335 
 
 
 

 

• Etsi Jumalan Isän rakkauden kohtaamista 
ja parantavaa kosketusta. Vakuuta ym-
märryksesi Jumalan valtakunnan hengelli-
sestä todellisuudesta, jossa olet jo Isän ra-
kas poika / tytär.  

 
• Vietä aikaa Pyhän Hengen läsnäolossa ja 

anna sielusi särkyminen Jeesuksen paran-
tavaan kosketukseen. Janoa ja ota vas-
taan Isän rakkauden läheisyyttä.  

 
Pyhä Henki todistaa sinulle, että sinulla on yhteys 
Jeesuksen ja Jumalan Isän kanssa. Tästä yhtey-
destä ja anteeksiantamuksestasi käsin sinä voitat 
kaiken ihmisten ja demonien taholta tulleen hyl-
käämisen. Hyljätyksi tulemisen trauman voitta-
minen on pitkällinen prosessi, mutta sinä olet 
määrätty sen voittajaksi. Pyhä Henki on sinussa ja 
todistaa joka hetki, että sinulla on esteetön yh-
teys rakastavaan Isään Jeesuksen kautta.  
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Kun sielu on koh-
dannut Isän rak-
kauden läsnä-
olossa hyljätyksi 
tulemisen kivut, 
tulee parantumi-
nen ja vapaus. 
Syntyy todelli-
nen sisäinen ko-
kemus Isästä ja 
Jeesuksen pelas-
tustyöstä. Paran-
tumisen viimei-

senä vaiheena on sielun valherakennelmien pur-
kaminen ja uuden minuuden rakentaminen rak-
kauden yhteydessä ihmisten kanssa, Isän rakkau-
dessa, vanhurskaudessa ja ilossa.  
 
Joh. 17:22-23: Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle an-
noit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niin-
kuin me olemme yhtä - minä heissä, ja sinä minussa - että 
he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmär-
täisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, 
niinkuin sinä olet minua rakastanut. 
 

Hylkäämisen traumaan si-
sältyy ennalta arvaamaton 
määrä sielun kätkettyä ki-
pua ja tuskaa. Sinä tarvitset 
kärsivällisyyttä, uskoa ja 
turvallisuutta Jumalasta, 
jotta voit kohdata hätään-
tymättä palveltavaa, kun 
hän purkaa sisäistä tus-
kaansa. Älä koskaan vai-
menna tai estä tuskan pur-
kamista. Se on vapautumi-
sen ja eheytymisen hetki.  
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SISÄLLYSLUETTELO 
 
7. Yksinäisyyden voittaminen 
 
Jumala loi ihmisen menestymään, voimaan hyvin 
ja löytämään elämänsä tarkoituksen ja tyydytyk-
sen yhteydessään sekä toisten Jumalan lasten yh-
teydessä. Sielunvihollisen suunnitelma ihmisen 
tuhoamiseksi perustuu ihmisen Jumalasta erotta-
miseen ja eristämiseen. Hyljätyksi tulemisen seu-
rauksena tulee yksinäisyys, pelko ja masennus. 
Tämä johtaa lisääntyvään eristäytymiseen, yksi-
näisyyteen ja pelkoon, koska vihollinen särkee 
myös ihmisen luottamuksen kyvyn kohdata ihmi-
siä. 
 
Hyljätyksi tuleminen murtaa perusteellisesti lap-
sen minuuden. Hän menettää kyvyn luottaa van-
hempiinsa, ihmisiin ja Jumalaan. Hän altistuu tur-
vattomuudelle, yksinäisyydelle, pelolle, vihalle, 
pettymykselle ja katkeruudelle. Silloin lapsen sie-
luun pääsee tuhoavia demoneja, jotka aiheutta-
vat painajaisia, pelkotiloja ja demonista suoraa 
sielun häirintää.  



338 
 
 
 

 

 
Yksinäisyys voi olla sielun ja ajatusten tunnetila. 

Se voi olla myös 
yksinäisyyden 

demonin hallit-
sema syvempi 
orjuus. Riippu-
matta yksinäisyy-
den trauman sy-
vyydestä sinun 
ratkaisusi on Jee-
sukselle antautu-
minen. Jeesus 

tietää, että sinä 
tarvitset ehyen ja turvallisen yhteyden Häneen 
henkesi, sielusi, ruumiisi ja elämäsi kaikilla alu-
eilla. Hän tietää, että sinä tarvitset myös rakasta-
vien ihmisten yhteyttä, jotta voisit elää yksinäi-
syydestä ja pelosta vapaana.  
 
Yksinäisyyden traumojen voittamisen periaat-
teita: 
 

Sielunvihollisen pyrkimys on 
erottaa lapsi vanhemmis-
taan, leikkitovereistaan, 
koulutovereistaan jne. Yksi-
näisyys on valtava tragedia, 
joka avaa portteja hylkää-
miselle ja peloille. Yhteys on 
Jumalan järjestys. Silloin pi-
meys menettää suurimman 
osan vaikutusmahdollisuuk-
sistaan. 
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• Hylkää yksinäisyyden häpeä ja kaikki sii-
hen liittyvät vihollisen valheet. Jumala Isä 
on jo ottanut sinut rakkautensa yhteyteen 
täysivaltaisena poikanaan ja tyttärenään. 
Hän on valmistanut sinulle Kristuksen 
ruumiin yhteyden, jossa sinä saat kokea 
olevasi hyväksytty ja tasavertainen. 
 

• Anna anteeksi vanhemmillesi, sisaruksil-
lesi, toveripiirillesi, koulutovereillesi, 
opettajillesi, ystävillesi ja hengellisille joh-
tajille, joiden taholta olet kokenut hylkää-
mistä ja yksin jättämistä 

 
• Jeesus on kantanut kaiken yksinäisyyden 

ja siihen liittyvän muun traumaattisuuden 
sinun puolestasi. Rohkaise itsesi ja etsi Py-
hän Hengen voitelussa toimivaa palvelu-
yhteyttä, koska siellä sinulla on edellytyk-
set löytää parantavaa yhteyttä ihmisten 
tasolla. 

 
• Etsi Jeesuksen kohtaamista ja antaudu Py-

hän Hengen tulessa upotettavaksi. Jeesus 
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haluaa parantaa sinun särkyneen sydä-
mesi suoraan Taivaasta ja johtaa sinut Ju-
malan Isän rakkauden yhteyteen. 

 
Yhteyteen kutsuminen ja yhteydessä pitäminen 
tulee asettaa erityisen huomion kohteeksi. Tähän 
tarvitaan hengellistä vanhemmuutta, hengellistä 
erotuskykyä, rakkauden myötätuntoa ja uhrautu-
mista. Pyhän Hengen yhteys Jumalaan Isään ja Ju-
malan ihmisiin poistaa yksinäisyyden trauman. 
Pimeys menettää otteensa rakkauden hallitse-
massa uskon yhteydessä. Pyhän Hengen virat, 
lahjat ja voitelut toimivat, kun sydämet liittyvät 
toisiinsa puhtaudessa.  
  
Ef. 4:11-13: Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset 
profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja 
opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen 
työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me 
kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan 
tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden 
täyden iän määrään…  
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Jeesus asettaa seurakuntaan apostoleja, profeet-
toja, evankelistoja, paimenia ja opettajia kasvat-
tamaan seurakuntaa yhteyden rakentamiseen. 
Apostolisen palvelutyön päämäärä on tehdä seu-
rakunta valmiiksi palvelutyöhön, joka on Kristuk-

sen ruumiin ra-
kentaminen. Se 
tarkoittaa sielu-
jen pelastamista, 

vapauttamista, 
sisäistä parantu-
mista, fyysisen 
ruumiin paranta-
mista, Pyhän 
Hengen ja tulen 
vuodatusta ja Ju-

malan valtakun-
nan leviämistä tässä maailmassa. Sinäkin voit 
kenties kohdata jotain todella yksinäistä ja pois-
taa Jeesuksen kanssa hänen elämästään yksinäi-
syyden ja pelon kirouksen. 
 

Demonisen yksinäisyyden 
trauman voittamiseen tarvi-
taan sekä ihmisten että Jee-
suksen kohtaamista. Jeesus 
kyllä poistaa yksinäisyyden 
trauman, mutta ihminen ei 
voi ottaa Hänen kosketus-
taan vastaan, ellei hän saa 
kohdata rakkaudellista ja 
hyväksyvää ihmisten yh-
teyttä. 
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Kun yksinäisyyden traumassa elävä saa kohdata 
rakkauden yhteyttä, jossa Pyhä Henki saa vaikut-
taa, hänen elämänsä on pelastettu. Pyhä Henki 
parantaa ja vapauttaa ihmisen kokonaan tällai-
sesta ja tekee hänet kykeneväksi kestämään 
”normaalia” yksinäisyyttä. Kun yksinäisyyden 
trauma on voitettu, sinäkin voit mennä yksinäi-
syyteen Jeesuksen läsnäoloon ilman, että sinun 
sielusi ahdistuu. Jeesuksen kohtaamisessa Pyhä 
Henki tulee vahvistamaan sinua ja sinulle voi ta-
pahtua niin kuin Jeesukselle, kun Hän oli Isän kirk-
kauden läsnäolossa: 
 
Matt. 14:23-25: Ja laskettuaan kansan hän nousi vuorelle 
yksinäisyyteen, rukoilemaan. Ja kun ilta tuli, oli hän siellä 
yksinänsä. Mutta venhe oli jo monen vakomitan päässä 
maasta, aaltojen ahdistamana, sillä tuuli oli vastainen. Ja 
neljännellä yövartiolla Jeesus tuli heidän tykönsä kävellen 
järven päällä.  
 
Kun sinä saat Pyhän Hengen yhteyden, sinä et 
tule koskaan tuntemaan yksinäisyyttä. Sinulla on 
aina mahdollisuus ja into Hänen kohtaamiseensa. 
Jeesus varustaa sinua uudella voimalla, uusilla 
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suunnitelmilla ja voiteluilla yksinäisessä kohtaa-
misessa Hänen kanssaan. Mitä enemmän Pyhä 

Henki kohtaa ja pa-
rantaa sinua, sitä 
helpompaa sinun 
on olla erilaisten 
ihmisten kanssa. 
Sinusta virtaa Ju-
malan Isän rak-
kaus ja sinä kyke-
net herkkään ja 

kunnioittavaan 
ihmisten kohtaa-
miseen. Et koe 
sosiaalista stres-

siä vaan sinä in-
nostut siitä, että saat kohdata ihmisiä ja kokea 
rakkauden yhteyttä Pyhässä Hengessä. 
 
Jumala on yhteyden Jumala. Hänessä on kaikkia 
pelastettuja yhteyteen vetävä voima ja suunni-
telma. Jeesus kutsui 12 opetuslasta yhteyteensä. 
Hän paransi heidän sisimmästään hylkäämisen ja 
yksinäisyyden traumat.  

Kaikki Jumalan valtakun-
nassa perustuu rakkauden 
ja hyväksynnän yhteyteen. 
Tämä on Jumalan Isän sydä-
men kaipaus. Pyhän Hengen 
voitelun korkeimmat vaiku-
tukset ilmestyvät aina rak-
kauden yhteydessä. Kun sy-
dämesi on parantunut vihan 
hedelmistä, sinussa vaikut-
taa rakkauden voima, joka 
ottaa yhteyteen ja säilyttää 
yhteyden.  
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Pyhän Hengen voitelun tuloksena opetuslapsien 
sydämen eheytyivät ja he kykenivät ”homotyma-
don” yhteyteen rakkaudessa. He olivat parantu-
neet vihasta ja tulleet rakkauden lapsiksi. He pys-
tyivät olemaan kymmenen päivää koolla yhtei-
sessä rakkauden innossa ja tavoittelemaan yh-
teistä päämäärää, joka oli Pyhän Hengen tulessa 
upottaminen (Ap.t. 1:14). Jeesus vapautti Pyhän 
Hengen tulen heidän ylleen, kun he olivat ”kaikki 
yhdessä koolla”: 
 
Ap.t. 2:1-4: Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki 
yhteisessä rakkauden innossa tavoitellen yhteistä pää-
määrää. 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 ja-
kaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he 
tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat pu-
hua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhutta-
vaksi antoi.  
 
Yhteys Hänen ja ihmisten kesken on Jumalan Isän 
sydämen kaipaus jokaista ihmistä kohtaan. Silloin 
hajottava vihollisen voima häviää ja tilalle tulee 
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rakkauden yhteys ja siinä vaikuttava yliluonnolli-
nen siunaus, parantuminen ja elämän merkitys. 
 
Ap.t. 4:31-35: Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, 
jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä 
täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Ja usko-
vaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu; eikä 
kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hä-
nellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Ja apostolit todis-
tivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuk-
sesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla. Ei myöskään ollut 
heidän seassaan ketään puutteenalaista; sillä kaikki, joilla 
oli maatiloja tai taloja, myivät ne ja toivat myytyjen hin-
nan ja panivat apostolien jalkojen juureen; ja jokaiselle ja-
ettiin sen mukaan, kuin hän tarvitsi.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
8. Pelon voittaminen 
 
Pelko tuli ihmiseen Jumalasta eroon harhautumi-
sen seurauksena, kun Jumalan kirkkauden suoja 
poistui hänestä:  
 
1. Moos. 3:8-10: Ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käys-
kenteli paratiisissa illan viileydessä. Ja mies vaimoineen 
lymysi Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden 
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sekaan. Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle: 
"Missä olet?" Hän vastasi: "Minä kuulin sinun askeleesi 
paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, ja sen tähden 
minä lymysin."  
 
Pelko on sielunvihollisen henki ja vaikutus ih-
mistä ja hänen Jumalan ja ihmisten välistä yhteyt-
tään vastaan. Pelko on demoninen voima, joka on 
alusta loppuun asti valhetta. Pelko on pimeyden 
hallitusvalta, joka kutsuu esiin muita pimeyden 
voimia. Se synnyttää pelon kokemuksia, tuhovai-
kutuksia ja sielua vangitsevia tunnetiloja. Pelko ja 
sisäinen yksinäisyys liittyvät aina toisiinsa. Ne 
ovat eri traumoja, mutta vahvistavat toisiaan. Yh-
teys ihmisten kanssa vapauttaa jo monista pelon 
valheista. 
 
Pelossa on Jumalasta eroon joutumisen ahdis-
tusta / rangaistusta, jota pimeyden voimat pää-
sevät vaikuttamaan ihmiseen, kun yhteys Juma-
laan on poikki. Erilaisiin demonisiin kosketuksiin 
ja harrastuksiin joutuminen voi synnyttää jo var-
haislapsuudessa syviä pelkotraumoja. Pyhä Henki 
todistaa pelastetuille yhteyden Jumalaan, jolloin 
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mitään Jumalasta erossa olemisen häiriötä ei ole, 
eikä sellaisen mahdollisuutta tarvitse huomioida. 
 
1. Joh. 4:18: Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen 
rakkaus karkottaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta (ko-
lasis = rangaistuksen kärsimisen ahdistusta); ja joka pel-
kää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa (= anteek-
siantamuksessa ja rakkaussuhteessa Jumalan Isän ja Jee-
suksen kanssa).  
 
Pelko on uudestisyntyneessä uskovassa pimey-
den voimien vaikuttama valheellinen Jumalasta 

eroon harhautta-
maan pyrkivä 
häiriö. Synnin ti-
lassa elävälle ih-
miselle pelko on 
todistus siitä, 
ettei hän ole Ju-
malan yhtey-
dessä. Pelko kar-
kottaa ihmistä 
Jumalasta. Kun 
ihmisen sielu 

Pelko on portti ja reitti mo-
nille muille demonisille häi-
riöille, sairauksille ja jopa 
kuolemalle. Pelko on luotta-
musta pimeyden voimien ja 
kuoleman valtaan ja Juma-
lan voiman tai läsnäolon 
kieltämistä. Jumalan valta-
kunnan sanaston mukaan 
pelko on siis epäjumala ja 
pelkääminen on epäjuma-
lan palvelusta.  
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tuntee pelkoa, silloin Pyhä Henki voi johtaa ih-
mistä etsiytymään takaisin Jumalan yhteyteen. 
 
Jeesuksen vastaanottamisen ja uudestisyntymi-
sen jälkeen ihmisen ja Jumalan yhteys palautuu 
hengen tasolla. Mutta sielussa voi olla suuri 
määrä erilaisia pelkotraumoja ja pelon valheita, 
jotka varjostavat ja vainoavat uskovan elämää. 
Luonnollisen mielen ja tunteiden valtaan joutu-
minen herättää pelon, mutta Pyhän Hengen läs-
näolo todistaa Jumalan rakkauden ja turvallisuu-
den uudestisyntyneen hengen kautta. Siksi Pyhän 
Hengen vaikutuksessa eläminen on kaikkein pa-
ras ja siunatuin elämänmuoto ihmiselle. Se on 
elämää Jumalan valtakunnassa. 
 
Jeesus sinun hengessäsi on kaiken pelon voittaja. 
Hän on täydellinen rakkaus ja Hänessä olet täy-
dellisesti turvassa. Pyhä Henki ilmaisee sinulle 
jatkuvasti Jumalan täydellisen rakkauden ja kar-
kottaa kaiken pelon. Pelon voittaminen tarkoit-
taa samaa kuin synnin eli Jumalasta eroon har-
hautumisen voittaminen. Jeesuksen tiedoste-
tussa yhteydessä sinulla ei koskaan ole pelkoa. 
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Tavoitteesi on jatkuva yhteys Jeesukseen ja silloin 
sinulla on täysi vapaus pelosta. 
  
1. Joh. 4:16: Ja me olemme tunteneet – kokeneet, tunnis-
taneet kaikilla aisteilla ja tietoisuuden tasolla – ja usko-
neet ehdottoman varmasti rakkauden, jonka Jumala 
omistaa meissä.  
 
Apostoli Johannes todistaa tässä, että me 
voimme saavuttaa sellaisen yhteyden Jeesukseen 
ja Isään, jossa Jumalan täydellinen rakkaus kar-
kottaa pelon. Kun pelkoa aiheuttavat demonit, 
ajatukset ja muistikuvat ovat puhdistuneet sie-
lustasi, Jumalan rauha hallitsee sinua yötä päivää. 
Sinä elät Jumalan valtakunnassa täynnä vanhurs-
kautta, rauhaa ja iloa. 
 
Joh. 14:27: Rauhan minä siirrän teille jatkuvasti: minun 
rauhani - sen minä annan teille jatkuvasti. En minä ole an-
tamassa teille, niinkuin maailma an-taa. Älköön teidän sy-
dämenne olko järkyttynyt, hämmentynyt, ahdistunut, äl-
köönkä arka ja peloissaan.  
 
Rauha ei tule olosuhteiden rauhallisuudesta vaan 
se on Jeesuksen pelastustyön ja persoonan jat-
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kuva läsnäolo ihmisen hengessä, sielussa, ruu-
miissa, taloudessa, palvelutyössä, ihmissuhteissa 
jne. Jos sinä harhaudut pois Jeesuksen lähiyhtey-
destä, pelko tulee kiusaamaan sinua. Mutta si-
nulla on täydellinen tie Jeesuksen kirkkauden yh-
teyteen hengessäsi. Sinä saat aina asettua Jee-
suksesta tulevan rakkauden, rauhan ja kirkkau-
den siunauksiin tilanteista riippumatta. 
 
Pelon voittamisen avaimia: 
  

• Tiedosta ja ole vakuuttunut siitä, että 
pelko ei enää kuulu sinun elämääsi, kun 
olet Jeesuksen yhteydessä. Pelko on voi-
makkain uskoa vastustava valhe, joka si-
nun tulee voit-taa.  

 
• Tiedosta ja ole vakuuttunut siitä, että si-

nulle kuuluu Jumalan Isän täydellinen yh-
teys, rakkaus, turvallisuus ja huolenpito 
elämäsi kaikilla alueilla.  
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• Antaudu Jeesukselle elämäsi kaikilla alu-
eilla ja elä täydellisessä anteeksiantamuk-
sessa. Hylkää jokainen hämärä alue ja har-
rastus, joka aktivoi pelkoa sielussasi.  

 
• Pyydä Pyhää Henkeä näyttämään erityisiä 

tilanteita tai olosuhteita, joissa pelko on 
vallannut sieluasi lapsuudessa. Käsittele 
tällaiset tilanteet sielunhoidossa ja Pyhän 
Hengen kosketuksessa. Anna anteeksi jo-
kaiselle, joka on johtanut sinua pelkotiloi-
hin, hylkäämisiin, yksinäisyyteen, väkival-
taan, noituuteen tms.  

 
• Tuomitse, hylkää ja irtisano jokainen pel-

koa synnyttänyt tilanne, siinä vaikutta-
neet demonit, siitä syntyneet muistikuvat 
ja alitajuiset tallenteet.  

 
• Pelko aktivoituu muistikuvien ja pelkoa 

synnyttäneiden tilanteiden kohtaami-
sessa. Näin pelko voi synnyttää todellisen 
elämän vankilan. Käsittele kaikki tällaiset 
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tilanteet ja anna Jumalan Isän rakkauden 
täyttää sielusi alitajuntaa myöten.  

 
• Tuomitse, hylkää ja irtisano jokainen pi-

meä harrastus ja niihin liittyvä demoni-
saatio. Tällaisia ovat esimerkiksi: noituus, 
spiritismi, taikausko, kauhuelokuvat, 
shokkitilanteet, kuoleman vaaran kohtaa-
minen.  

 
• Pyydä Pyhää Henkeä herkistämään sielusi 

tunnistamaan kaiken pimeän puheesi, 
jossa julistat tai kutsut jotain pelkoa esille. 
Puhu pelon sijaan uskoa, rakkautta, rau-
haa, siunausta ja Jeesuksen kirkkauden il-
mestymistä.  

 
• Pelko on väkevä vastustaja, mutta Jeesuk-

sen kanssa sinut on jo määrätty sen voit-
tajaksi. Anna Pyhän Hengen ilmestyksen 
johtaa sinut sisimpäsi syvimmän ja sala-
tuimman pelon voittamiseen. Mitään pe-
lon tunnetta älköön olko sielussasi, koska 
olet Jumalan oma.  
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• Älä koskaan julista pelkoa, sillä se on val-

hetta ja epäjumalan palvelusta. Pelon ju-
listaminen mitätöi uskon ja kutsuu pimey-
den voimia paikalle. Läsnä voi aina olla 
herkkiä ihmisiä, jotka haavoittuvat pu-
heistasi lisää.  

 
• Elä Jumalan valtakunnasta käsin rakkaus-

suhteesta Isän kanssa. Elä tiedostetusti 
Pyhän Hengen voitelun ja täyty lisää Py-
hällä Hengellä.  

 
• Anna sielusi sulautua Isän rakkauden ja 

uskon todellisuuteen Jeesuksessa. Torju 
sieluusi pyrkivät pelon hyökkäykset Isän 
rakkaudessa ja uskolla.  

 
• Ajattele, puhu ja opeta Isän rakkautta, 

Jeesuksen täydellistä pelastusta, Pyhän 
Hengen täyteyttä! Palvo Jeesusta aina, 
kun vihollinen yrittää houkutella sinua 
pelkoon.  
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• Hylkää murehtimisen turmeltunut elä-
mäntapa. Murehtiminen on tulevaisuu-
den pelkoa ja yhtä suurta valhetta kuin 
noituus.  

 
• Käytä aikaa ja voimiasi rakkaussuhteen 

syventämiseen Jumalan kanssa. Lataudu 
päivittäin Pyhän Hengen läsnä-olossa ja 
vie kaikki murheesi aina Jeesukselle. Hän 
pitää sinusta huolen.  

 
• Vahvista henkeäsi niin, että tietoisuutesi 

Jeesuksesta vahvistuu. Sinä olet Jeesuk-
sen oma yötä päivää ja kaikissa olosuh-
teissa, kun pidät mielesi Jeesukseen suun-
tautuneena, etkä anna ajatustesi villiintyä 
pelon valheista.  

 
Täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Isän rakkau-
den läsnäolo on Hänen kirkkautensa läsnäoloa. 
Se Jeesuksen pelastustyön toteutumista, todel-
lista elämää, yhteyden ja rakkauden kokemista ja 
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vuorovaikutusta minuuden ja elämän kaikilla ta-
soilla. Tähän elämään Isä on sinut luonut ja tässä 
sinä olet äärimmäisen onnellinen ja tyydytetty.  
 
Rakkaussuhde Jumalan kanssa synnyttää syvän 
persoonallisen tuntemisen / yhteyden / todelli-
suuden, joka perustuu henkilökohtaiseen tunte-
miseen ja kokemiseen. Tästä tulee uskon vakuut-
tuneisuus sisäisen hengen, sielun ja elämän todis-
tuksen kautta koskien Jumalan koko persoonaa ja 
Hänen valtakuntaansa. Kun sinä tunnet Jumalan 
rakkaussuhteen, kokemuksen, ja tietoisuuden in-
tiimillä tasolla, sinun turvallisuutesi ei enää horju.  
 
1. Joh. 4:16-17: Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me 
uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Ju-
mala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Ju-
malassa, ja Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut 
täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva ratkaisun / va-
linnan hetkellä – että voisimme tehdä uskon valinnan pe-
lon ja epäuskon sijasta – sillä sellainen kuin hän on, sellai-
sia mekin olemme tässä maailmassa.  
 
Uudestisyntyneillähän ei enää ole tuomiopäivää, 
koska he ovat Jeesuksen veren ja Pyhän Hengen 
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sinetin kautta omistaneet hyväkseen rangaistuk-
sen ja sovituksen, jonka Jumala toteutti Jee-suk-
sessa. Mutta meillä on monia koetuksia, ratkai-
sun ja valinnan hetkiä, joissa meidän tulee kuulla 
Pyhää Henkeä ja tehdä ratkaisuja Jumalan us-
kossa – eikä pelon valheessa.  
 
Kun sielusi kokee Pyhän Hengen läsnäolon jatku-
vuutta, sielusi rauhoittuu. Kaikkien pelkojesi kes-
kellä sinun tulee tiedostaa, että pelko on demo-
nien luonne eikä se kuulu sinulle. Jumala on Jee-
suksen kautta osoittanut suuren rakkautensa ja 
antanut sinulle jo kaiken anteeksi. Et ole minkään 
tuomion, rangaistuksen tai uhan alla. Olet mää-
rätty vapauteen Jeesuksen yhteydessä.  
 
Luuk. 12:22-23: Ja hän sanoi opetuslapsillensa: "Sen täh-
den minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä 
söisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. 
Sillä henki on enemmän kuin ruoka, ja ruumis enemmän 
kuin vaatteet. 
 
Monet uskovat ajattelevat, että murehtiminen 
on merkki todellisesta nöyryydestä ja hartaasta 
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uskosta. Jotkut pitävät murehtimista jopa Hen-
gen lahjana. Kaikki tämä sekaannus ja roska joh-
tuu siitä, etteivät tällaiset uskovat ole vastaanot-
taneet Pyhää Henkeä ja tulta sulautuakseen Jee-
sukseen. 
  
Pyhän Hengen voitelun kautta kaikki elämän tar-
peet tulevat täytetyiksi. Jeesus tyydyttää myös 
meidän luonnolliset ruumiilliset tarpeemme. Kai-
ken lähtökohta on rakkaussuhde Häneen ja 
muuttuminen Hänen kaltaisuuttaan kohti. Silloin 
kaikki muu lisätään meille sen ohessa.  
 
Pyhällä Hengellä täytettyinä us-kovina valheelli-
set pelon henget eivät voi meitä kiusata, koska 
olemme Isän rakkauden turvassa. Uudestisynty-
neessä hengessäsi ei ole pelkoa vaan Jumalan po-
jaksi otetun rauha ja turvallisuus. Täydellinen Jee-
sukselle antautuminen vapauttaa pelon synnyt-
tämistä tunteista, kokemuksista ja ajatusraken-
nelmista. Pyhä Henki todistaa meille silloin koko 
ajan Jumalan Isän täydellisen rakkauden ja läsnä-
olon.  
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Pelkosi, murehtimisesi ja epäuskosi johtuvat siitä, 
ettei sielusi ole päässyt Jeesuksen ja Pyhän Hen-
gen yhteyteen syvemmän turvallisuuden alu-

eella. Orpouden 
trauma kytkey-
tyy päälle ja sie-
lusi luiskahtaa 
yksin suorittajan 
ahdistavaan sel-

viytymistaiste-
luun. Palaa Jee-
suksen todelli-
suuteen. Kiinnitä 
mielesi ja kiinty-
myksesi siihen, 

mikä on ylhäällä. 
Anna Jeesuksen läsnäolon vallata kaikki sielusi 
alueet. Tiedosta, että Jeesus on jo ratkaissut 
kaikki ongelmasi. Hän on antanut sinulle Pyhän 
Hengen, joka neuvoo, johtaa ja antaa sinulle voi-
man kaikkeen, mitä sinun tarvitsee saada aikaan 
elämässäsi. 
 

Monet uskovatkin ajattele-
vat, että murehtiminen on 
normaali elämäntapa. Hei-
dän mielestään on hienoa 
murehtia kaikkea mahdol-
lista ja pohtia kaikkia kiel-
teisiä mahdollisuuksia. 
Pelko on kuoleman palvon-
taa! Jos ihminen murehtii, 
hän silloin unohtanut Jee-
suksen, Pyhän Hengen ja 
Isän läsnäolon elämässään.  
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Matt. 6:30-34: Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruo-
hon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, 
eikö paljoa ennemmin teitä, te vähäuskoiset? Älkää siis 
murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me 
juomme?' tahi: 'Millä me itsemme vaatetamme?' Sillä 
tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen 
Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Vaan 
etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskaut-
tansa, niin myös kaikki tämä teille lisätään sen ohessa. Äl-
kää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen 
päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle 
oma vaivansa."  
 
Tuomitse murehtiminen todellisena eksymisenä 
Jeesuksen kirkkauden yhteydestä. Murehtiminen 
ei miellytä Jumalaa, joten voitelu häviää elämäs-
täsi sen seurauksena. Murehtimisesi tarttuu ym-
pärilläsi oleviin ihmisiin, jotka ovat jo ennestään 
murehtimisen vankilassa. Silloin et voi auttaa 
heitä, vaan kaadat lisää kuormaa heidän pääl-
leen.  
 
Täytä sisimpäsi ja puheesi Jumalan Isän rakkau-
den totuuksilla ja ratkaisuilla. Hylkää kaikki selviy-
tymisen pelko ja omat suunnitelmasi. Antaudu 
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Jeesukselle ja Hänen suunnitelmaansa. Etsi Py-
hän Hengen tulessa upottamista, jotta vanha mu-
rehtija kuolee ja uusi uskon ihminen nousee si-
nusta.  
 
Muutu mielesi uudistumisen kautta tutkimalla ja 
vakuuttumalla siitä, mikä on Jumalan hyvä, otol-
linen ja täydellinen tahto. Suun-taa mielesi Jee-
sukseen ja täytä ajatuksesi ja mielikuvituksesi Hä-
nen kirkkautensa todellisuudella. Torju tietoisesti 
kaikki pelkoa sisältävät ajatukset, uhat ja mureh-
timiset. Ne ovat valhetta eivätkä ne saa johdattaa 
sinua. Pyhä Henki johtaa sinua kaikkeen totuu-
teen, joka on Isän rakkaus sinua kohtaan.  
 
Fil. 4:6-9: Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saatta-
kaa pyyntönne Jumalan läsnäolon etsimisellä ja anomi-
sella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan 
rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva 
teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuk-
sessa.  
 
Murehtimisen ja vaikertamisen sijaan sinä etsiy-
dyt ja kiinnityt Pyhän Hengen läsnäoloon ja tuot 
anomuksesi kiitoksen kanssa Jeesukselle. Pyhä 
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Henki on sinun kanssasi koko ajan. Hän on valmis 
kohtaamaan sinua aina kun sinä avaat sydämesi 
Hänelle. Pyhä Henki opettaa sinulle, kuinka tulee 
anoa ja vastaanottaa. Hän näyttää sinulle, miten 
pääset eteenpäin, olitpa kuinka vaikeassa tilan-
teessa tahansa. Pyhä Henki antaa sinulle ilmes-
tystiedon, jotta voit ojentaa uskon sauvasi meren 
ylitse ja halkaista se uskon julistuksellasi Jeesuk-
sen nimessä.  
 
Fil. 4:8-9: Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kun-
nioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastet-
tavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on 
jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa; mitä myös olette oppi-
neet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet, 
sitä tehkää, niin rauhan Jumala on oleva teidän kans-
sanne. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
9. Heikkouden hengen voittaminen 
 
Pitkäaikainen demoninen painostus, kontrol-
lointi, uskonnollinen orjuus, traumaattinen sielun 
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kuorma ja sairauksien painostus ruumiissa syn-
nyttävät helposti ihmiseen heikkouden hengen ja 
uhriminuuden. Ihminen näkee itsensä painostus-
ten ja olosuhteitten uhrina eikä näe itseään voit-
tajana tai hallitsemassa elämäänsä Jeesuksen 
kanssa. 
 
Heikkouden henki ja uhriminuus altistavat ihmi-
sen jatkuvalle ja lisääntyvälle elämän ja resurs-
sien hyväksikäytölle. Tämä on suuri ongelma Ju-
malan edessä. Tässä tilassa oleva ihminen ei ky-
kene toimimaan yhteistyössä Pyhän Hengen 
kanssa, koska hän ei kykene käyttämään sitä auk-
toriteettia, jota tarvitaan Pyhän Hengen voite-
lussa. 
 
Heikkoudessa elävä on sisimmältään onneton ja 
ahdistunut, koska hän ei pysty toteuttamaan sitä 
elämää, jonka Jumala on hänelle tarkoittanut. 
Heikkoudesta tulee valheellinen turvapaikka, 
jossa hän etsii ongelmiinsa syitä ulkopuoleltaan – 
jopa Jumalasta. Tässäkin tapahtuu tietynlainen 
sydämen kovettaminen ulospäin.  Heikkous ja uh-
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riminuus on valheellinen elämäntapa, jota hallit-
sevat epäonnistuminen, katkeruus, epäusko, it-
seviha ja itsensä hylkääminen. 
 
Heikkouden hengen ja uhriminuuden juuret ovat 
varhaislapsuuden turvattomuustraumassa. Jokai-
nen terve lapsi haluaa kasvaa ja vallata elä-
määnsä lisää. Tähän hän tarvitsee opetusta, kas-
vatusta, kannustusta ja rohkaisua.  
 

Syvä orpouden 
trauma on mer-
kittävin heikkou-
den hengen ai-
heuttaja. Jos 
nostava ja vah-
vistava kasvuym-
päristö on puut-
tunut, lapseen 
kasvaa heikkou-
den henki, vaikka 
hän oppisi selviy-

tymään. Lapselle ei ole syntynyt itseluottamusta, 
rakastetun, hyväksytyn ja kannustetun minuutta. 

Heikkouden hengen rasit-
tama ihminen on altis kai-
kille hengellisille, henkisille 
ja fyysisille painostuksille. 
Sisäinen auktoriteetti ja elä-
män voima horjuu. Jeesuk-
sen pelastus tarkoittaa kai-
ken tällaisen rasituksen täy-
dellistä voittamista. Jeesus 
nostaa kaikki alas painetut 
ja vuodattaa heidän elä-
määnsä Jumalan kunnian. 
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Silloin lapselle ei ole kasvanut sisäistä elämän oi-
keutusta, rohkeutta ja voimaa, jolla hän voisi to-
teuttaa elämäänsä ympäristön paineiden kes-
kellä.  
 
Heikkouden henki ilmenee myös siinä, että ihmi-
nen luovuttaa ylivoimaiselta tuntuvan esteen 
edessä. Jos lasta ei ole kasvatettu rakkaudessa ja 
rohkaisussa, häneen ei kasva itsetuntoa voittaa 
vastuksia. Joskus lasta voidaan jopa ylikuormittaa 
ilman rakkauden vahvistavaa hoivaa. Silloin hän 
voi kokea loppuun palamisen. Hän lannistuu ja 
luovuttaa opiskeluaikana ja menettää kyvyn saa-
vuttaa asemaansa elämässä. 
 
Luuk. 13:11-13: Ja katso, siellä oli nainen, jossa oli ollut 
heikkouden henki kahdeksantoista vuotta, ja hän oli kou-
kistunut ja täydelleen kykenemätön oikaisemaan itse-
änsä. Hänet nähdessään Jeesus kutsui hänet luoksensa ja 
sanoi hänelle: "Nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi", 
ja pani kätensä hänen päälleen. Ja heti hän oikaisi itsensä 
suoraksi ja ylisti Jumalaa.  
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Tässä ei tapahtunut vain selän suoristuminen, 
vaan Jeesus vapautti naisen koko persoonan si-
säisestä heikkoudesta, uhriminuudesta, epäon-
nistumisesta, noituuden kirouksista sekä kaikesta 
muusta hänen minuuttaan, sieluaan, ruumistaan 
ja elämäänsä orjuuttavasta pimeyden painostuk-
sesta. Tässä tapahtui valtava uusi luomistyö sie-
lun rakenteiden ja fyysisen ruumiin alueella. Psy-
kologinen sielunhoitoprosessi tapahtui muuta-
massa sekunnissa.  
 
Sinä voitat helposti heikkouden ja uhriminuuden, 
kun olet ottanut Jeesuksen vastaan. Sinun hen-
kesi on liitetty voittajaan. Jeesus tuli sinun sijais-
uhriksesi, ettei sinun tarvitse enää olla pimeyden 
eikä ihmisten tai olosuhteiden painostusten uhri. 
 
Heikkouden hengen voittaminen:  
 

• Ota vastaan Jeesus elämäsi kaikille alu-
eille. Ota vastaan Pyhän Hengen ilmestys-
tietoa siitä, millaiseksi Jumalan on sinut 
tarkoittanut uutena luomuksena. Arvioi 
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uudestaan käsitykset itsestäsi ja Jeesuk-
sen pelastuksesta.  

 
• Tuomitse ja hylkää katkeruus, viha, heik-

kous, epäonnistuminen, heikkouden 
henki ja muu sielun painostus.  

 
• Ota vastaan Pyhän Hengen uudistavaa 

kosketusta mielesi, ajatuksiesi, minäku-
vasi ja koko elämäsi uudistumiseksi ja 
Pyhä Henki tulee johtamaan sinut otta-
maan voittajan askeleita sinun uskosi mu-
kaan. 
 

• Antaudu Pyhän Hengen tulessa upotetta-
vaksi ja omista Jumalan Isän rakkauden 
yhteys. Hylkää orvon minuus ja nouse sii-
hen asemaan ja niihin oikeuksiin, jotka si-
nun todellinen Isäsi on valmistanut Jee-
suksessa.  

 
Joosuassa ilmeni yllättävä heikkouden henki ja 
uhriminuus kriitillisellä hetkellä. Joosua oli saanut 
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helpolta näyttävän voiton Jerikosta ja nyt vas-
tassa oli mitätön Ain kaupunki. Hän ei vaivautu-
nut lähettämään kunnollista joukko-osastoa kau-
punkia valloittamaan. Noin kaksi tai kolme tu-
hatta miestä riittäisi. Mutta Ain puolustajat ajoi-
vat israelilaisten sotajoukon häpeällisesti pa-
koon.  
 
Silloin paljastui Joosuassa heikkouden henki ja 
uhriminuus. Tämä ei ollut varmaan hallitseva 
piirre Joosuassa, mutta sen ilmi tuleminen kriitti-
sellä hetkellä oli hälyttävää. Tämän saman peri-
aatteen mukaan sielunvihollinen estää sinun rat-
kaisevat voittosi, jos sisimmässäsi on vähänkin si-
jaa heikkouden hengelle ja uhriminuudelle. 
 
Joos. 7:3-10: Kun he palasivat Joosuan luo, sanoivat he hä-
nelle: "Älköön koko kansa menkö, vaan menköön noin 
kaksi tai kolme tuhatta miestä Aita valloittamaan; älä vai-
vaa koko kansaa sinne, sillä niitä on vähän". Niin meni 
sinne kansasta noin kolme tuhatta miestä, mutta he kään-
tyivät pakoon Ain miesten edestä. Ja Ain miehet löivät 
heitä kuoliaaksi noin kolmekymmentä kuusi miestä, ajoi-
vat heitä takaa kaupungin portilta Sebarimiin asti ja voit-
tivat heidät rinteessä. Silloin kansan sydän raukesi ja tuli 
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kuin vedeksi. Niin Joosua repäisi vaatteensa ja lankesi kas-
voilleen maahan Herran arkin eteen ja oli siinä iltaan 
saakka, hän ja Israelin vanhimmat; ja he heittivät tomua 
päänsä päälle. Ja Joosua sanoi: "Voi, Herra, Herra, minkä 
tähden toit tämän kansan Jordanin yli antaaksesi meidät 
amorilaisten käsiin ja tuhotaksesi meidät? Oi, jospa oli-
simme päättäneet jäädä tuolle puolelle Jordanin! Oi, 
Herra, mitä sanoisinkaan, kun Israel on kääntynyt pakoon 
vihollistensa edestä! Kun kanaanilaiset ja kaikki muut 
maan asukkaat sen kuulevat, niin he saartavat meidät ja 
hävittävät meidän nimemme maan päältä. Mitä aiot 
tehdä suuren nimesi puolesta?" Mutta Herra sanoi Joo-
sualle: "Nouse! Miksi makaat kasvoillasi?  
 
Vaikerruksessaan Joosua sortuu osoittamaan sor-
mellaan itse Jumalaa. Hän piti Jumalan suunnitel-
maa huonona eikä kysynyt Jumalalta suoraan, 
miksi jouduimme perääntymään. Hämmästyttä-
vää oli, että myös Israelin vanhimmat sortuivat 
tähän vaikerrukseen. 
 
Joosuan vaikerrus ei tehnyt Herraan mitään vai-
kutusta. Herra komensi hänet ylös häpeällisestä 
tilasta ja antoi ohjeet, miten voitto tulee. Herra 
paljasti, että Israelin omissa joukoissa oli tuhon 
omaksi vihittyä. Sen takia Hän ei voinut antaa 
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voittoa israelilaisille. Kun Joosua ja Israelin kansa 
tuomitsivat vääryyden, Herra käski Joosuan läh-
teä uudelle retkelle valloittamaan. Nyt Joosua 
otti mukaansa kolmenkymmenen tuhannen mie-
hen armeijan. Herra antoi Joosualle oveluutta ja 
koko kaupunki tuli vallatuksi ja tuhotuksi (Joos. 
8:1-29). 
 
Jumala ei voi käyttää heikkouden hengessä tai 
uhriminuudessa olevaa vaikertajaa. Jeesus on 
voittaja ja Hän on tullut voittamaan omiensa 
kanssa pimeyden voimia. Tuomitse, hylkää ja irti-
sano sielustasi kaikki heikkous ja uhriminuus. 
Anna Pyhän Hengen näyttää sinulle, mikä epäju-
malille uhrattu lamauttaa sinun uskoasi. Pyhän 
Hengen tuli ratkaisee sinun ongelmasi.  
 
 
2. Tim. 1:7: Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden 
henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen.  
 
Sinä olet sulautumassa täydelliseen voittajaan 
Jeesukseen, Jumalan Poikaan, Pyhässä Hengessä. 
Jumala Isä on Jeesuksessa määrännyt sinut kai-
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ken heikkouden voittajaksi. Olet Hänen rakas poi-
kansa / tyttärensä. Pyhä Henki sinussa on voi-
man, rakkauden ja raittiuden henki. Olet voittaja 
Jeesuksen kanssa. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
10. Kuoleman hengen voittaminen 
 
Jokainen sielua kiusaava demoni viestittää ihmi-
selle sitä tuomiota, hylkäämistä, arvottomuutta, 
pelkoa ja kuolemaa, jota ne itse kantavat. Kuole-
man eli Jumalasta eroon joutumisen ajatukset us-
kovassa tarttuvat sielussa oleviin traumoihin. Uu-
destisyntyneessä hengessä vaikuttaa elämän 
hengen laki. Traumojen ja lihan kautta sekä suo-
raan pimeyden maailmasta voi ihmiseen vaikut-
taa kuoleman henki. 
 
Room. 8:6: Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen 
mieli on elämä ja rauha… 
 
Kuoleman ajatukset eivät ole sinun omiasi. Ne 
ovat sieluasi kiusaavien demonien tarjouksia, 
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joita sinun ei tule ottaa vastaan. Sielunvihollisen 
päämäärä on saada ihminen koetustensa keskellä 
toivottamaan itselleen kuolemaa. Vihollinen sa-
noo, että kuolema vapauttaa sinut. Tämä on 
synkkä valhe. Jeesus on sinun vapauttajasi ja si-
nulla on joka tilanteessa oikeus ja kehotus kään-
tyä Hänen puoleensa. Jeesuksen omana kuole-
malla ei ole sinuun enää valtaa, koska sinä olet 
siirtynyt Jeesuksen kanssa kuolemasta elämään. 
 
Joh. 5:24: Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee 
minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, 
sillä on ikuinen elämä Jumalan yhteydessä, eikä hän tule 
tuomiolle, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. 
 
Jeesukseen uskova ei tule enää tuomiolle, koska 
Jeesus kantoi Golgatan ristillä hänen tuomionsa. 
Pelastettu on siirtynyt ikuiseen yhteyteen Isän 
kanssa ja siten siirtynyt kuolemasta elämään. Jee-
suksen kanssa sinä olet määrätty ikuiseen yhtey-
teen Jumalan kanssa. Silloin kuolemalla – eli Ju-
malasta eroon harhautumisella – ei ole sinuun 
valtaa. Silloin demoneilla, jotka yrittävät viekoi-
tella ja uhata sinua eroon Jumalasta, ei tule myös-
kään olla sinuun mitään valtaa. 
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Joh. 11:25-26: Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnou-
semus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi 
kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä 
kuole. Uskotko sen?" 
 
Jeesus opetti Martalle Jumalan uskon maailmaa 
hallitsevan todellisuuden: ”Ei yksikään, joka elää 
ja uskoo Jeesukseen ikinä kuole.” Hän ei joudu 
millään tavalla Jumalasta eroon. Pelastettu on 
liittynyt Jumalan yliluonnolliseen suunnitelmaan, 
jossa yhteys Isään ja Hänen rakkauteensa vain 
vahvistuu ja syvenee. Ei ole mitään Jumalasta 
eroon joutumisen näköalaa ja vaikutusta enää. 
Sinä et koskaan kuole etkä ajattele kuoleman aja-
tuksia. Sinä vaan muutat asunnosta toiseen ja 
tehtävästä toiseen. Tämän elämän Jumalan valta-
kunnassa sinäkin omistat uskon kautta. 
 
Room. 8:1-2: Niin ei nyt siis ole mitään alas painavaa tuo-
miota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elä-
män hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut 
sinut synnin ja kuoleman laista. 
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Tehtävänäsi on julistaa elämää itsellesi ja vahvis-
taa lähimmäistesi elämän halua. Jeesukselle an-
tautumisen kautta sinä voitat kuoleman, koska 
Jeesus on sinussa tie, totuus ja elämä. Pyhä Henki 
auttaa sinua tunnistamaan kuoleman hengen 
portit ja sulkemaan ne. Pyhän Hengen täytey-
dessä sinulla on niin vahva elämänhalu, etteivät 
mitkään kuoleman ajatukset pääse sieluusi. Sinut 
on kutsuttu elämään ja julistamaan Jumalan suu-
ria tekoja Jeesuksen nimessä. 
 
Room. 8:6: Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen 
mieli on elämä ja rauha… 
 
Elämän ajatukset tulevat Pyhästä Hengestä. Jee-
sukseen uskovana sinun hengessäsi on jatkuva 
todistus Jumalan elämästä sinussa. Vaikka sielus-
sasi olisi kuoleman kokemuksia ja ajatuksia, hen-
gessäsi hallitsee Jumalan katoamaton elämä. Elä-
män hengen laki hallitsee sinua. 
 
Room. 8:1-2: Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota 
niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän 
hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut si-
nut synnin ja kuoleman laista. 
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Jeesuksen omana kuolemalla ei ole sinuun valtaa. 
Olet ikuisesti henkesi kautta siirretty Jumalan 
Isän yhteyteen, eikä hän tule koskaan erotta-
maan sinua yhteydestään. Jumalan yhteydessä 
sinua hallitsee Hänestä tuleva katoamaton 
elämä. Tämä kaikki on totta ja vaikuttaa sinussa, 
vaikka sielusi taistelisi pimeydessä joillain alueilla 
vielä. 
 
Ota Jeesus vastaan yhä syvemmin elämääsi ja hyl-
kää kaikki kuolema ja itsetuhoajatukset. Antaudu 
Pyhän Hengen tulessa upottamiseen ja anna tu-
len polttaa roskat. Sinun elämässäsi on suuri Ju-
malan suunnitelma, jonka Jeesus tulee nosta-
maan esiin. 
 
Joh. 11:25-26: Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnou-
semus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi 
kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä 
kuole. Uskotko sen?" 
 
Älä pelkää kohdata kuoleman hengen valheita. 
Tuomitse ja hylkää ne. Sinä olet Jeesuksen kanssa 
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kaiken kuoleman ja sen kanssa toimivien demo-
nien voittaja. Demonien ylivoimaiselta tuntuva 
voima perustuu traumaattisen lapsen mieleen, 
jolloin pimeyden läpimurto tapahtui elämässäsi. 
Nyt sinä olet aikuisuuden uskossa ja Pyhän Hen-
gen voimassa. Sinulla on Jeesuksen nimessä auk-
toriteetti käskeä kuolemaa ja kaikkea muuta de-
monisaatiota ulos elämästäsi ja antautua Pyhälle 
Hengelle lisää. 
 
Kuoleman henki voi tulla ihmisen sieluun muun 
muassa seuraavissa tilanteissa: 
 

• tuhoavat onnettomuudet jo odotusai-
kana, 

• kuolemanvaaratilanteet eri elämän vai-
heissa, 

• kuoleman tai murhauhkausten todistami-
nen tai niiden kohteeksi joutuminen, 

• väkivallan kohteeksi joutuminen, 
• raiskaus, insesti, pedofilia, 
• pitkäaikainen ja rankka hylkääminen lap-

suudessa, 
• noituuteen osallistuminen, 
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• itse tehdyt abortit tai abortoinnin yrityk-
sen kohteeksi joutuminen odotusaikana, 

• vanhempien kiroukset: ei toivottu lapsi, 
”väärää” sukupuolta, jatkuva mitätöinti, 
pimeyden voimille vihkimiset ja 

• pitkäaikainen sairaus tai elämän voitta-
maton ongelma. 

 
Pyhä Henki tulee paljastamaan kuoleman hengen 
lähtökohdan elämässäsi. Kuoleman henki vaikut-

taa kaikissa tilan-
teissa, joissa on 
tappioita, epäon-
nistumisia, ma-
sennusta, epä-
toivoa, onnetto-
muuksia, paniik-
kitilanteita, in-
sestiä tai hylkää-
mistä. Käy va-
pauttamistilanne 
lävitse Pyhän 
Hengen auktori-

Kuoleman hengen ja pimey-
den orjan sijasta sinusta on 
tullut Jeesuksessa elämää 
antava henki. Sisimmässäsi 
on Pyhän Hengen tuli ja 
ylösnousemusvoima. Uudis-
tunut mielesi ajattelee Jee-
suksen pelastustyön kautta 
omaa elämääsi ja ympäris-
töäsi. Jeesuksen kanssa sinä 
tuot kuoleman tilalle ylös-
nousemusvoimaa Pyhän 
Hengen tulessa. 
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teetissa palvelevien uskovien kanssa. Sinä tunnis-
tat pimeyden lähteen, tunnustat ja luovutat sen 
Jeesukselle. Sinua palvelevan tulee julistaa sinulle 
vapaus käskysanalla Jeesuksen nimessä. Pimey-
den ies murtuu, demonit lähtevät ja sinä saat olla 
vapaa. 
 
Traumaattinen sielusi voi tuntea demonien he-
rättämää pelkoa, mutta henkesi voimassa sinä 
olet rohkea ja peloton. Sinä tiedostat hengessäsi 
olevan auktoriteetin pimeyden voimien ylitse. 
Jeesus on pelastanut ja kohottanut sinut hallitse-
maan elämässäsi henkesi kautta sielun voimien ja 
alkeisvoimien ylitse. Pyhän Hengen tehtävä on 
vahvistaa sinun henkesi Jeesuksen yhteydessä, 
jolloin et enää pelkää mitään pimeyden vaiku-
tusta, vaan voit tuomita ne vääryydeksi, irtisanoa 
ne ja käskeä ulos. 
 
Sinun elämäsi on Jumalasta. Jeesuksen kautta 
sinä olet Jumalan omaisuutta ja toteutat Jumalan 
suunnitelmaa. Jumalalla on oikeus elämääsi ja si-
nulla on oikeus Jeesuksen elämään. Tämän 
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vuoksi tuomitse, hylkää ja irtisano kaikki kuole-
man ajatukset, lumoukset, pelot ja toivotukset. 
 
1. Kor. 15:45-46: Niin on myös kirjoitettu: "Ensimmäisestä 
ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu"; viimeisestä Aada-
mista tuli eläväksitekevä henki. Mutta mikä on hengel-
listä, se ei ole ensimmäinen, vaan se, mikä on sielullista, 
on ensimmäinen; sitten on se, mikä on hengellistä. 
 
Sielunvihollinen pyrkii käyttämään sielun haa-

voittunutta tilaa hy-
väkseen esimer-
kiksi taivutta-
maan sielua sopi-
mukseen kuole-
man ja tuhovoi-
mien kanssa. Jos 
sielussa on kat-
keruutta, sielu 
voi ajautua pa-
haan koston, 
murhan ja kuole-

man toivottami-
seen ja jopa tekoihin. Syvässä traumatilassa sielu 

Kaikki demonit, kuoleman 
ja murhan henget mukaan 
luettuina, ovat valheen hen-
kiä uskovalle, eivätkä voi 
hänelle mitään. Niitä ei tule 
pelätä eikä niille tule antau-
tua. Jos olet joutunut tällais-
ten henkien valtaan, an-
taudu uudestaan Jeesuk-
selle. Sinulla on Jeesuksen 
nimessä ehdoton käsky-
valta niitä vastaan.  
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voi alkaa kuvitella, että sopimus kuoleman / vi-
han / katkeruuden / pelon kanssa auttaisi häntä. 
Jos sinulla on tällaisia kiusauksia, irtisanoudu 
niistä välittömästi. Jeesuksen nimessä pura kaikki 
sopimukset ja liitot kuoleman kanssa ja antaudu 
uudestaan Jeesukselle. 
 
Epäonnistumisen kirousta hallitsee kuoleman 
henki. Jumala on luonut jokaisen ihmisen elä-
mään Jeesuksen kanssa voittajana ja elämän hen-
gen lain alla. Pimeyden voimat pyrkivät alista-
maan ihmisen, tuhoamaan ihmisen kyvyn menes-
tyä ja olla voittaja. Kun vihollinen on saanut teh-
dyksi ihmisestä luuserin, tästä ihmisestä on tullut 
vihollisen työtoveri. Kun Jeesus ja Pyhä Henki saa-
vat tehdä ihmisestä voittajan, ihmisestä tulee Ju-
malan työtoveri. 
 
Kaikkien traumojen yksi tunnusmerkki on, että ne 
tekevät ihmisestä luuserin. Ihminen on sisäisesti 
heikko ja kokee itsensä epäonnistuneena, ajo-
puuna ja jopa hyväksikäytettynä. Hän ei näe, että 
voisi murtaa tämän elämäntavan. Epäonnistumi-
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sen juuret johtuvat lapsen kokemasta epäonnis-
tumisesta rakastettuna, hyväksyttynä, kunnioi-
tettuna ja kannustettuna lapsena omassa per-
heessään. Sieluun tulee tästä epäonnistumisen 
leima, jonka demonit tunnistavat. 
 
Room. 8:1-2: Niin ei nyt siis ole mitään alas painavaa tuo-
miota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elä-
män hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut 
sinut synnin ja kuoleman laista. 
 
Jeesuksen lunastustyön kautta Jumala Isä on teh-
nyt sinusta kaiken kuoleman ja epäonnistumisen 

voittajan. Syntiin-
lankeemus teki 
ihmisestä kuole-
maan ja epäon-
nistumiseen tuo-
mitun. Jeesus te-
kee jokaisesta 
omastaan Juma-
lan elämään ja 

yliluonnolliseen 
menestykseen siunatun Jumalan pojan / tyttären. 

Hengellisen kasvusi yksi 
mitta on tulla kaiken kuole-
man voittajaksi ja elää sekä 
palvella ylösnousemusvoi-
massa. Lihan mieli on kuo-
lema mutta hengen mieli on 
elämä ja rauha. Tämä on si-
nun pelastuksesi ja tulevai-
suutesi Jeesuksessa. 
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Jeesus vihaa vääryyttä ja saattaa kaikki sorretut 
oikeuteensa. 
 
Pyhän Hengen tulessa upottaminen sulauttaa si-
nut äärimmäisellä tavalla Jeesukseen ja Hänen 
ylösnousemuselämäänsä. Hänen kirkkaudessaan 
ei ole mitään kuolemaa. Sinä olet osallinen Juma-
lasta tulevasta katoamattomasta elämästä. Isän 
rakkaus vetää sinua yhä lähemmäksi Häntä.  
 
Joh. 14:26: Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lä-
hettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja 
muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. 
 
Mikään ei erota sinua Isän rakkaudesta. Syvässä 
rakkauden hallitsemassa kiintymyssuhteessa Isän 
valtavat siunaukset kohtaavat sinua. Sinun me-
nestyksesi mitta on sinun kuuliaisuutesi Jee-suk-
sen ja Isän tahdolle. Sinä tulet menestymään suh-
teessasi Jumalaan, aviopuolisoosi, lapsiisi, ystä-
viisi sekä työtovereihisi. Palvelutyösi menestyy ja 
taloutesi menestyy. Elämäsi on äärimmäisellä ta-
valla siunattu Jumalan valtakunnassa. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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11. Luovu vaikertamisesta ja ole voittaja 
 
Jumalan näkökulmasta jokainen pelastettu on jo 
Jeesukseen sulautettu. Pyhä Henki työskentelee 
sinussa johtaakseen sinua yhä läheisempään ja 
ehyempään yhteyteen Jeesuksen kanssa. Tai-
vaassahan sinä tulet kohtaamaan Jeesuksen ja Ju-
malan Isän täydessä kirkkaudessaan. Täällä maa-
ilmassa sinä voit kohdata Jeesuksen kirkkautta 
Pyhän Hengen tulessa, joka alkaa sellaisesta ta-
sosta, jonka sinä siedät.  
 
Ef. 1:3-7: Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen 
Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaal-
lisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, 
niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä 
valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen 
edessään, rakkaudessa, edeltäpäin määräten meidät lap-
seuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, 
hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan, sen mieli-
suosionsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoitta-
nut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hä-
nen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hä-
nen mielisuosionsa rikkauden mukaan.  
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Pelastetun sielussa olevat traumat pyrkivät sokai-
semaan hänet niin, ettei hän osaa uskoa pelas-
tuksensa todellisuuteen vaan pitää itseään tuo-
mittuna ja Jumalan hylkäämänä. Traumaattiset 
uskovatkin vaikertavat, spekuloivat ja puhuvat it-
selleen epäonnistumista.  
 
Mutta pelastetun hengessä hallitsee toinen to-
dellisuus. Jeesus itse todistaa pelastavan voi-
mansa Pyhän Hengen läsnäolon ja ilmoituksen 
kautta. Hylkää siis kaikki sielun traumoissa oleva 
valhe ja omista pelastuksen täydellisyys uskon 
kautta Jeesukseen. Jeesus sinussa on voittaja ja 
Hänen kanssaan voit olla vain voittaja. 
 
Vanhassa liitossa tilanne oli vaikea. Jumalan täy-
tyi löytää erityisiä ihmisiä, jotka sen ajan pimey-
dessä pystyivät toimimaan yhteistyössä Hänen 
kanssaan. Mooses oli tällainen erityinen ihminen. 
Hänen kohdallaan nähdään monia epäonnistumi-
sia ja pitkällistä koulutusta erämaassa. Silti hänen 
sielussaan oli heikkoutta ja traumoja, jotka uhka-
sivat hänen palvelutyötään.  
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2. Moos. 14:10-18: Ja kun farao oli lähellä, nostivat israeli-
laiset silmänsä ja näkivät, että egyptiläiset olivat tulossa 
heidän jäljessänsä. Silloin israelilaiset peljästyivät kovin ja 
huusivat Herraa. Ja he sanoivat Moosekselle: "Eikö Egyp-
tissä ollut hautoja, kun toit meidät tänne erämaahan kuo-
lemaan? Mitä teit meille, kun johdatit meidät pois Egyp-
tistä! Emmekö sanoneet tätä sinulle Egyptissä? Sanoim-
mehan: Anna meidän olla rauhassa, että palvelisimme 
egyptiläisiä. Sillä parempi olisi ollut palvella egyptiläisiä 
kuin kuolla erämaahan." Mooses vastasi kansalle: "Älkää 
peljätkö; pysykää paikoillanne, niin te näette, minkä pe-
lastuksen Herra tänä päivänä antaa teille; sillä sellaista, 
minkä näette egyptiläisille tapahtuvan tänä päivänä, ette 
koskaan enää tule näkemään. Herra sotii teidän puoles-
tanne, ja te olkaa hiljaa." 
 
Mooses kohtasi elämänsä suurimman haasteen 
Punaisen meren äärellä. Mikään aikaisempi ti-
lanne ei ollut tähän verrattavissa. Mooses oli ko-
kenut ja nähnyt monia Jumalan suuria tekoja 
omassa elämässään ja Israelin kansan vapautta-
misessa Egyptistä. Nyt hän oli tilanteessa, jossa 
hänen täytyi uskossa Jumalan ilmoitukseen rau-
hoittaa kansa, vaikka mitään ratkaisua ei ollut 
luonnollisessa ulottuvuudessa. Tässä Mooses siir-
tyi täysin uskon varaiseen julistukseen sen mu-
kaan, kuinka Pyhä Henki oli puhunut hänelle.  
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Mooseksen sielu ei ollut yhtä uskon julistuksensa 
kanssa. Hänen sielunsa oli todellisessa myllerryk-
sessä. Olenko tehnyt jotain väärin? Olenko nyt 
johtanut kansan sen tuhoutumisen hetkeen? 
Onko Jumala pettänyt minut? En näe mitään 
mahdollisuuksia enää.  
 
Mooses huusi sydämessään epäuskon, katkeruu-
den, pettymyksen ja tuhoutumisen kysymyksiä 
Jumalalle. Hän ei puhunut näitä ääneen, mutta 
tämä ahdistuksen huuto on talletettu kirjoituk-
siin: "Miksi huudat minulle…" 
 
2. Moos. 14:15-18: Ja Herra sanoi Moosekselle: "Miksi 
huudat minulle? Sano israelilaisille, että he lähtevät liik-
keelle. Mutta sinä nosta sauvasi ja ojenna kätesi meren yli 
ja halkaise se, niin että israelilaiset voivat käydä meren 
poikki kuivaa myöten. Ja katso, minä paadutan egyptiläis-
ten sydämet, niin että he tulevat heidän perässänsä; minä 
näytän kunniani tuhoamalla faraon ja koko hänen sota-
joukkonsa, hänen sotavaununsa ja ratsumiehensä. Ja 
egyptiläiset tulevat tietämään, että minä olen Herra, kun 
minä näytän kunniani tuhoamalla faraon, hänen sotavau-
nunsa ja ratsumiehensä."  
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Jumala ei ollut hyljännyt Israelin kansaa. Hän oli 
valmistautunut tekemään voimallisen teon ja 
avaamaan meren israelilaisten eteen niin, että he 
saavat kulkea kuivaa maata pitkin. Egyptin ar-
meija tulee hukkumaan mereen. Tämän voimalli-
sen teon tapahtumiseksi Jumala tarvitsi Moosek-
sen yhteistyökumppanikseen. Mooseksen tehtä-
vänä oli ojentaa sauvansa ja nostaa kätensä me-
ren yli ja käskeä sitä avautumaan. Enkelit ja tai-
vaalliset sotajoukot odottivat, että he pääsevät 
toteuttamaan sen, minkä Mooses julistaa Pyhän 
Hengen inspiraatiossa. 
 
Sinunkin uskon elämäsi on kasvua ja muutosta 
"voimasta voimaan ja kirkkaudesta kirkkauteen". 
Jumala kuljettaa sinua koetusten ja hengen voi-
massa kasvamisen kautta yhä suurempiin läpi-
murtoihin. Uusien tilanteittesi edessä sinä saatat 
langeta hedelmättömään vaikertamiseen ja Ju-
malalle huutamiseen sen sijaan, että vahvistuisit 
uskossa ja pitäisit Jumalan täydellisen luotetta-
vana. 
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Jeesus on sinulle uskollinen niin kuin Hän oli 
Moosekselle. Hän on antanut sinullekin valtuu-
tuksesi tunnuksen, joka on Jumalan usko sinussa. 
Sinä saat joka hetki ojentaa uskosi Jeesuksen 
kanssa olosuhteita vastaan. Pyhän Hengen voi-

massa sinä pysyt 
uskosi julistuk-
sessa, koska olet 
saanut todistuk-
sen Jumalan vas-
tauksesta hen-
keesi. Jeesus, 
Pyhä Henki ja en-
kelit odottavat 
sinun uskon käs-
kyäsi lähteäk-

seen liikkeelle to-
teuttamaan sitä, mitä sinä julistat. 
 
Vaikerruksessa on katkeruutta ja syytöstä Juma-
laa ja ihmisiä vastaan. Vaikertaja kieltää Jumalan 
avun, vaikka Jumala olisi sitä tarjoamassa. Luovu 
tästä pimeydestä Jeesuksen nimessä. Vaikerruk-
sen sijaan etsi syvempää yhteyttä Jeesukseen ja 

Jumala kasvattaa sinua hal-
litsemaan elämässäsi Jee-
suksen kanssa. Siksi Hän sal-
lii sinunkin elämässäsi yli-
voimaisilta tuntuvia tilan-
teita, joissa sinun tulee nos-
taa Jumalan usko henges-
säsi ja käskeä merta avau-
tumaan edessäsi. Tämä on 
sinun uskossa kasvamisen ja 
läpimurtosi hetki.  
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vastaanota Hänen neuvonsa ja ratkaisunsa. 
Yleensä ensimmäinen vastaus, minkä Pyhä Henki 
antaa ongelmien edessä on vahvistua uskossa ja 
antautua lisää Jeesukselle! Sinä tavoittelet Juma-
lan valtakunnan elämää ja siunauksia. Mutta tu-
let saavuttamaan ne vain Jeesuksen yhteyteen 
antautumisen kautta.  
 
Nyt uudessa liitossa sinulla on syntien anteeksi-

antamus Jeesuk-
sen veren kautta. 
Ilman pelkoa 
sinä voit antaa 
Pyhän Hengen 
näyttää, mitä tu-
hon omaksi vihit-
tyä sinulla on sy-
dämessäsi. Sil-
loin sinä saat tie-
tää, mikä estää 
sinua täytty-
mästä Pyhällä 

Sinun taistelusi on epäuskon 
ja uskon taistelua sielun 
maailmassa. Jumala on 
määrännyt sinut kaikkien 
taistelujesi voittajaksi Jee-
suksessa. Sinun tarvitsee 
vain tietää, mitkä sielun 
traumat ja pimeyden val-
heet estävät sinua voitta-
masta omaksesi "luvattua 
maata". Sen jälkeen sinä ir-
tisanoudut niistä ja nouset 
uudessa voimassa ja kirk-
kaudessa. 
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Hengellä, parantumasta tai vastaanottamasta si-
nulle Jeesuksen lupaamaa uutta elämää Pyhän 
Hengen voimassa. 
 
Vaikertaminen on hengellistä alaikäisyyttä. Se on 
demoninen vankila, pimentynyt ja väärä elämän-
tapa, joka sinun tulee tiedostaa ja hyljätä. Älä 
koskaan vaikerra ja osoita sormellasi Jumalaa. 
Jeesuksessa Hän on jo antanut sinulle kaiken. An-
taudu Jeesukselle ja Pyhän Hengen tulen koske-
tukseen ja nouse voittajana! 
 
Traumat tekevät ihmisestä hengellisesti ja sielul-
lisesti alaikäisen. Hän ei tunne omaa auktoriteet-
tiaan, oikeuksiaan eikä osaa toimia niissä, koska 
demonit orjuuttavat hänen sieluaan. Orjuuden 
henki on pimeyttä, josta Jeesus on jo vapauttanut 
sinut. Antaudu lisää Pyhän Hengen tulessa upot-
tamiseen ja traumasi lähtevät. Uusi luomistyö 
nousee sinussa Jumalan pojan täysi-ikäisyydessä.  
 
Gal. 4:3-7: Samoin mekin; kun olimme alaikäisiä, olimme 
orjuutetut maailman alkeisvoimien alle. Mutta kun aika 
oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, 
lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset, että me 
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pääsisimme pojaksi otetun (uiotesia) asemaan. Ja koska 
te olette poikia (uios), on Jumala lähettänyt meidän sydä-
meemme Poikansa Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!" 
Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan poika (uios); mutta 
jos olet poika (uios), olet myös perillinen Jumalan kautta.  
 
Jumala on sinun kanssasi. Jeesuksen kanssa sinut 
on määrätty voittamaan kaikki elämäsi ongelmat. 
Jotkut ongelmistasi ovat vääristyneen sielusi vää-
riä pyrkimyksiä ja hinkuja. Toiset ongelmat ovat 
elämän koetuksia, joiden lävitse sinä tulet voitta-
jana ja entistä vahvempana. Jotkut ongelmat taas 
ovat pimeyden voimien kiusaa ja sinä käsket ne 
ulos. 
 
Room. 8:37-39: Mutta näissä kaikissa me saamme jalon 
voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä 
minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit 
eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei 
korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä 
erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jee-
suksessa, meidän Herrassamme. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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12. Suorittajaminuudesta ja järkeisus-
kosta vapautuminen 
 
Suorittajaminuus ja järkeisusko ovat syntiinlan-
keemuksen hedelmää. Synnin tilassa ihmisellä ei 
ole yhteyttä Jumalaan eikä hän pysty vastaanot-
tamaan Jumalalta. Valtava selviytymistaistelu al-
koi hyvän ja pahan tiedon puun voimassa. Jokai-
nen ateria, jokainen hetki päivällä ja yöllä tuli sel-
viytymistaisteluksi. 
 
1. Moos. 3:17-19: Ja Aadamille hän sanoi: "Koska kuulit 
vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua sanoen: 
'Älä syö siitä', niin kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Vai-
vaa nähden sinun pitää elättämän itseäsi siitä koko elinai-
kasi; orjantappuroita ja ohdakkeita se on kasvava sinulle, 
ja kedon ruohoja sinun on syötävä. Otsasi hiessä sinun pi-
tää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä 
sinä olet otettu. Sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää si-
nun jälleen tuleman."  
 
Uskovakin voi nähdä oman elämänsä ja vaikutus-
mahdollisuutensa riippuvan vain hänen omasta 
suorituskyvystään ja ominaisuuksistaan, jos hän 
ei ole päässyt rakkaussuhteeseen Jeesuksen ja 
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Isän kanssa Pyhän Hengen tulessa. Hänellä ei ole 
ilmestystä eikä uskoa siihen, että rakastava Isä 
antaa täydelliset siunaukset ja yltäkylläisyyden 
hänen elämäänsä rakkaussuhteen ja voitelun 
kautta. Hänen sielunsa ei osaa antautua Jumalan 
Isän rakkauden yhteyteen, vaan kaikki on hänen 
oman yrittämisensä ja onnistumisensa varassa. 
 
1. Piet. 5:6-7: Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, 
että hän ajallansa teidät korottaisi, ja "heittäkää kaikki 
murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huo-
len".  
 
Niin kauan kuin ihminen selviytyy omalla yrittä-
misellään ja tiedollaan, hän voi rakentaa ylpeyt-
tään, eikä suostu nöyrtymään etsimään Jeesusta 
ja Hänen apuaan. Yleensä jokaiselle ihmiselle kui-
tenkin tulee päivä, jolloin oman suorituskyvyn ra-
jat tulevat vastaan. Jeesus ottaa silloin jokaisen 
etsivän vastaan ja pelastaa syntiinlankeemuksen 
kirouksesta. 
 
Suorittajaminuus ja järkeisusko ovat kaiken us-
konnollisuuden käynnistävä voima. Ihminen yrit-
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tää saavuttaa Jumalan suosiota tai välttyä kuvit-
telemaltaan Jumalan tuomiolta omien uskonnol-
listen suoritustensa voimassa. Suorittajaminuus 
alkaa rakentua lapseen jo pienestä alkaen, koska 
hänellä on suuria selviytymisen, kasvun ja oppi-
misen haasteita. Vain äidin ja isän jatkuva ja hellä 
rakkauden osoittaminen ja huolenpito suojelevat 
lasta suorittajaminuudelta.  
 
Suorittajaminuuden syvin muoto syntyy silloin, 
kun lasta kasvatetaan ”keppi ja porkkana” peri-
aatteella. Sen seurauksena lapsi sisäistää oman 
rakkauden ja hyväksynnän tarpeen täyttymisen 
omiin suorituksiinsa. Koska nämä tarpeet ovat 
äärimmäisen kriitillisiä lapselle, lapsi tekee mel-
kein mitä vain saadakseen hyväksyntää ja rak-
kautta sekä huolenpitoa. Jos lapselle ei anneta 
rakkautta, hyväksyntää ja huolenpitoa lapsen ol-
lessa väsynyt, heikko tai epäonnistunut, se sine-
töi lapsen sieluun suoritusvaatimuksen alla elä-
misen. 
 
Järkeisusko käynnistyy orpouden traumasta, jol-
loin ihminen olettaa, että hänen täytyy hallita 
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elämäänsä, ympäristöään ja ratkaista ongelmi-
aan vain oman järkensä ja suorittamisensa voi-
malla. Rakkauden kautta vaikuttava usko ja syvä-

kiintymyssuhde 
Jumalan kanssa 
on hänelle tunte-
maton maailma. 
Hän yrittää hal-
lita tietonsa 
kautta myös us-
konnollista elä-
mää, ja jopa Ju-
malaa. Hän ei 
pääse rauhaan 
uskon elämässä-
kään, koska suo-
ritusvaatimus on 

saastuttanut kaikki elämän alueet. Lepäämisestä 
ja rakkauden osoittamisestakin tulee suoritus. 
 
Järkeisusko ei antaudu Jumalalle, koska sen käyn-
nistävä voima on Jumalasta erossa elämisen ki-
rous. Silloin elämää hallitsevat monet valheet, 
väärät arvomaailmat ja pyrkimykset. Järkeisusko 

Suunnilleen alle 3-vuotiaalle 
lapselle isä ja äiti ovat Ju-
malaan verrattavassa ase-
massa lapsen elämässä. He 
pystyvät täyttämään lapsen 
pienet mutta elintärkeät 
tarpeet. Jos lapsi saa varhai-
simmassa iässään syväkiin-
tymyssuhteen äitiinsä ja 
isäänsä, hänen elämällään 
on kestävä perustus. Hänen 
on helppo synnyttää rak-
kaussuhde Jumalan kanssa 
aikuisuudessaan. 
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on Pyhää Henkeä ja Jumalan uskoa vastustava 
sielun rakennelma. Sitä ei voi korjata vaan se täy-
tyy hyljätä kokonaan.  
 
Järkeisuskossa elävä yrittää erottaa totuuden ja 
valheen kriittisellä ajattelulla ja spekulaatioilla. 
Mitä enemmän järkeisuskova huomaa tulleensa 
petetyksi, sitä kriittisemmäksi hän tulee. Näin Ju-
malan rakkautta, ilmestystietoa ja Jumalan uskoa 
vastustava kriittisyys, epäilys ja epäusko kasvaa. 
Tässä sieluntilassa järkeisuskovasta tulee joko 
suoraan Jumalan vastustaja tai hän kehittää itsel-
leen oman uskonnon, jota hän voi muokata 
omien mieltymystensä mukaan. 
 
Jumalan uskossa ja Pyhän Hengen inspiraatiossa 
elävä ihminen katsoo kaikkea ympäristöään ja 
siitä tulevia vaikutteita Pyhän Hengen viisauden 
ja erotuskyvyn kautta. Hänen ei tarvitse järjes-
sään käydä raskaita ja hyödyttömiä pohdiskeluja, 
vaan hän saa välittömän ja nopean todistuksen 
Pyhästä Hengestä. Näin hän on kykenevä jatku-
vaan ja nopeaan toimintaan Pyhän Hengen ilmes-
tystiedon virrassa.  
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Sinä tarvitset järkeä ja luottamusta omaan jär-
keesi ja viisauteesi selviytyäksesi luonnollisessa 

maailmassa. 
Mutta hengelli-
sessä maail-
massa ja demo-
nivoimien koske-
tuksessa jär-
keisusko ei auta, 
koska se ei ole 
kytketty Jumalan 

auktoriteettiin 
Pyhässä Hen-

gessä. Järkeisusko ei voi synnyttää voimatekoja, 
koska sen auktoriteetti ei tule Jumalasta vaan ih-
misen järjestä. Järkeisusko ei pysty yhtymään Py-
hän Hengen inspiraatioon eli Jumalan lakiin, 
koska se on vanhan ihmisen turmeltunutta mi-
nuutta.  
 
Jumala haluaa, että vanhemmat kasvattavat lap-
set suhdekeskeiseen minuuteen. Aikuiseksi tultu-

Järkeisusko muuttuu kriitti-
syydeksi, kriittisyys muut-
tuu lakihenkisyydeksi ja la-
kihenkisyys muuttuu syylli-
syystraumaksi ja syväksi 
epäuskoksi. Jeesus on va-
pauttanut sinut kaikesta 
tästä Jumalan Isän rakkau-
den turvaan ja siunauksiin 
Pyhän Hengen tulessa. 
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aan suhdekeskeinen ihminen pystyy synnyttä-
mään helposti hyvän suhteen Jumalaan ja ihmi-
siin. Tämän vuoksi lasten kasvattamisen periaat-
teet ovat seuraavat: 
 

• Vanhemmat rakastavat Jumalaa, ovat Ju-
malan yhteydessä ja vastaanottavat Ju-
malan siunauksia ja johdatusta elämäs-
sään. 

 
• Vanhemmat rakastavat toisiaan ja tuke-

vat perheen rakentamista ilman ristirii-
toja ja jännitteitä. Lapsi saa suurimman 
turvan siitä, että hän näkee ja kokee van-
hempiensa rakastavan toisiaan. 

 
• Vanhemmat osoittavat lapselle hellyyttä, 

rakkautta, huolenpitoa kosketuksen, ää-
nen ja sanojen kautta. He huomioivat lap-
sen vajavaisen kommunikaatiopyrkimyk-
set ja vastaavat siihen rakkaudella ja kär-
sivällisyydellä. 
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• Tällainen ympäristö synnyttää lapsen ja 
vanhempien välille syväkiintymyssuh-
teen, josta tulee lapselle elinikäinen tur-
vavarustus kaikkea pelkoa, hylkäämistä, 
stressiä ja muita elämän koetuksia vas-
taan. 
 

Kun sinä tiedostat suorituskristillisyyden ja jär-
keisuskon pimeät juuret, sinä alat etsiä Jeesuksen 
todellista kosketusta ja Isän rakkauden täydelli-
sesti parantavaa yhteyttä. Pyhä Henki opettaa si-
nulle Jumalan Isän rakkauden ehdottoman ja le-
vosta käsin virtaavan luonteen ja yliluonnollisen 
kyvyn pitää sinusta huolta. Anteeksiantamuksen 
ja mielen uudistumisen kautta sinä paranet tästä 
traumasta. 
 
Kaikki Jumalan valtakunnassa perustuu suhde-
keskeisyyteen. Sinä luot ensin suhteen Jeesuk-
seen ottamalla Hänet vastaan sisimpääsi. Hen-
kesi yhtyy Pyhää Henkeen ja sinä saat Pyhän Hen-
gen kautta ilmestystietoa, Jumalan rakkautta ja 
Jumalan uskoa sielusi puhdistamiseksi pimeyden 
traumoista.   
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Kaikki Jumalan valtakunnassa perustuu suhde-
keskeisyyteen. Sinä luot ensin suhteen Jeesuk-
seen ottamalla Hänet vastaan sisimpääsi. Hen-
kesi yhtyy Pyhää Henkeen ja sinä saat Pyhän Hen-
gen kautta ilmestystietoa, Jumalan rakkautta ja 
Jumalan uskoa sielusi puhdistamiseksi pimeyden 
traumoista. Pyhä Henki opet-taa sinulle vain suh-
dekeskeistä uskon elämää. Kaikki perustuu Jee-
sukseen sulautumiseen eli Hänen muotoonsa 
muuttumiseen.  
 
Tavoitteenamme on Jeesuksen Voidellun kaltai-
nen elämä Isän yhteydessä: 
 
Joh. 5:19-21: Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti, 
totisesti minä sanon teille: Poika ei voi itsestänsä mitään 
tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän teke-
vän; sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee. 
Sillä Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä 
hän itse tekee; ja hän on näyttävä hänelle suurempia te-
koja kuin nämä, niin että te ihmettelette.  Sillä niinkuin Isä 
herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös Poika tekee 
eläviksi, ketkä hän tahtoo.  
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Ihmisen järki ja viisaus ovat välttämätön ja hyvä 
varustus, jolla me selviämme luonnollisessa elä-
mässä. Mutta Jumalan yliluonnollisessa maail-
massa me tarvitsemme Pyhän Hengen ja Jeesuk-
sen yhteyden kautta syntyvän Jumalan uskon. Si-

säinen ihmi-
semme kykenee 
toimimaan vain 
joko järkeisus-
kossa tai Juma-
lan uskossa. 
Nämä ovat täy-
sin erilaiset us-
kon tilat. Jär-
keisuskoa hallit-
see ihminen, Ju-

malan uskoa hallitsee Pyhä Henki. Näin järkeisus-
kosta tulee ongelma Jumalan valtakuntaan eli Py-
hän Hengen voitelussa elämiseen pääsemiseksi. 
 
Jeesuksen pelastustyö perustuu uuden yhteyden 
ja suhteen synnyttämiseen ihmisen ja Jumalan 

Oman tiedon varaan raken-
nettu järkeisusko on hie-
kalle rakennettu talo. Heti 
kun tulee pienikin myrsky, 
talo romahtaa. Rakkaussuh-
teeseen Jeesuksen kanssa 
rakennettu Jumalan usko on 
kalliolinna ja täydellinen 
suojavarustus mitä tahansa 
koetuksia vastaan. 
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välille. Järkeisusko on oppi- ja tietokeskeistä teo-
riaa. Järkeisusko on kuin korttitalo, joka romah-
taa, jos sen yhtä korttia liikutetaan.  
 
Järkeisoppineet pelkäävät Pyhän Hengen vaiku-
tuksia, koska Pyhä Henki tulee ihmiseen hänen 
järkensä kontrollin ulkopuolelta. He järkyttyvät 
sydänjuuriaan myöten, jos heidän oppiaan ravis-
tellaan. Uskonnollisessa ylpeydessään järkeisop-
pineet jopa haastavat Jumalaa omalla tiedollaan. 
He ovat syvän orpouden trauman vallassa eivätkä 
tiedä mitä he tekevät. 
 
Pyhän Hengen päämäärä sinussakin on järkeisus-
kon kukistaminen. Olet varmaan monta kertaa jo 
huomannut, ettei Pyhä Henki ei suostu yhteistyö-
hön sinun luonnollisen ajattelusi kanssa. Raama-
tunlauseiden lainaaminen ja julistaminen ilman 
Pyhän Hengen inspiraatiota ja siihen sulautu-
mista ei liikuta Jumalan voimaa.  
 
Jumalan usko aktivoituu sinussa vain Hengen in-
spiroimassa elämässä. Pyhä Henki käyttää mielel-
lään kaikkia luonnollisen mielesi ja ymmärryksesi 
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alueita Jumalan viisaudessa ja Jumalan uskon ilmi 
tulemiseksi myös. Aseta siis luonnollisen sielusi ja 
ymmärryksesi Pyhälle Hengelle alamaiseksi niin 
saat nähdä Jumalan voiman ilmestymistä elämäs-
säsi. 
 

Jumalan tunte-
minen ei ole 
vain "oikea" 
opillinen käsitys 
Hänestä. Hep-
rean kielen ja 
kreikan kielen 
sanat ”jada” ja 
”gnosko” tar-
koittavat si-
säistä tunte-
mista, koke-
mista, yhtymistä 
ja sulautumista. 

Jumalan ”tunteminen” tarkoittaa siis päästä Hä-
nen intiimiin lähiyhteyteensä Pyhän Hengen 
kautta. Rakkauden ja kunnioituksen herkkyy-

Jumalan uskossa ja Pyhän 
Hengen inspiraatiossa sinä 
katsot kaikkea ympäristöäsi 
ja siitä tulevia vaikutteita 
Pyhän Hengen viisauden ja 
erotuskyvyn kautta. Sinun ei 
tarvitse järjessään käydä 
raskaita tutkimuksia, vaan 
sinä saat välittömän ja no-
pean todistuksen Pyhästä 
Hengestä. Näin sinä olet ky-
kenevä jatkuvaan ja nope-
aan toimintaan Pyhän Hen-
gen ilmestystiedon virrassa.  
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dessä sinä toteutat todellista Jumalan tunte-
mista, jossa Hän saa tuntea ja kokea sinut ja sinä 
tunnet ja koet Hänen yliluonnollisen todellisuu-
tensa elämässäsi.  
 
Jumala Isä ja Jeesus haluavat tuntea, kokea ja su-
lautua lapsiinsa syvällisemmin kuin voimme us-
koakaan. Jumalan läsnäolossa meihin tarttuu Ju-

malan yliluonnolli-
sia ominaisuuk-
sia, jotka muut-
tavat meitä. Ju-
malan rakasta-
minen avaa sie-
lusi syvimmät 
alueet Hänen 
kirkkautensa vai-
kutukselle. Hen-
keesi virtaa li-
sääntyvästi Ju-
malan rakkaus, 

ilmestystieto ja 
usko. Järkeisuskon vamma paranee ja Jumalan 
viisaus ja auktoriteetti ilmestyy elämässäsi. 

Pyhä Henki lähestyy sinua 
koko ajan saavuttaakseen 
sinut kokonaan. Hän tulee 
valtaamaan henkesi, sielusi 
ja ruumiisi sekä koko elä-
mäsi. Jeesus ja Isä ovat jo 
tulleet asumaan henkeesi 
Pyhän Hengen kautta, 
mutta he tulevat asumaan 
myös sielussasi ja ruumiis-
sasi. Olet sulautumassa Ju-
malaan ja Hänen kirkkau-
teensa. 



404 
 
 
 

 

 
Suhdekeskeinen elämä Jumalan yhteydessä tar-
koittaa vuorovaikutusta, puhumista, kuuntele-
mista, kosketusta, tehtävien, suunnitelmien ja 
unelmien jakamista. Se ei ole mitään lain taulujen 
ulkoista lukemista niin kuin vanhassa liitossa, 
jossa Jumalan armosta vain muutamilla profee-
toilla oli kyky kuulla Jumalaa ja keskustella Hänen 
kanssaan. Nyt uudessa liitossa sinulla on Jeesuk-
sen ja Pyhän Hengen kautta täydellinen kyky ja 
vuorovaikutusympäristö Jumalan kanssa. Sinä 
olet osa Jumalan ilmestymistä ja Jumala on osa 
sinun ilmestymistäsi tässä maailmassa. 
 
Matt. 11:27: Kaikki on Isä antanut Minulle, eikä kukaan 
muu täysin tunne (epignosko) Poikaa kuin Isä, eikä Isää 
tunne täysin (epignosko) kukaan muu kuin Poika ja kelle 
Poika tahtoo Hänet ilmaista. 
 
Kreikan kielen sana "epignosko" tarkoittaa tun-
tea / kokea / tiedostaa / yhtyä syvällisellä, intii-
millä tavalla kaiken kattavasti. Pyhä Henki synnyt-
tää sinun uudestisyntyneeseen henkeesi Isän 
"epignosko" eli täydellistä tuntemista / koke-
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mista / sulautumista. Jumalan täydellinen tunte-
minen ja kokeminen on mahdollista vain Pyhän 
Hengen vaikutuksessa. Sielu ammentaa siitä vain 
osan, mutta sinä tunnet hengessäsi täydellisesti. 
 
Jumala Isä haluaa täyttää sinut seuraavilla siu-
nauksilla: 
 

• Olet äärimmäisen tietoinen intiimistä yh-
teydestäsi Jeesuksen ja Isä kanssa. Sinä 
elät Isän rakkaudessa, Pyhän Hengen il-
mestystiedossa ja Jumalan uskossa.  

 
• Olet sulautunut Jeesuksen tahtoon, tun-

teisiin, suunnitelmiin ja unelmiin. Pyhän 
Hengen pilvi lepää sisimmässäsi ja ylläsi. 
Ihmiset pelastuvat, vapautuvat ja paran-
tuvat sinun läsnäolossasi.  

 
• Sinusta näkyy, että olet erotettu Juma-

lalle. Ihmiset tulevat synnin tuntoon lä-
heisyydessäsi, kääntyvät Jeesuksen puo-
leen ja vakuuttuvat Jumalan valtakun-
nasta.  
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• Sinä olet liittänyt unelmasi ja mielikuvi-

tuksesi Jeesukseen. Silloin sinusta virtaa 
vuolaasti ”elävän veden virrat”. Sinä pu-
hut tiedostetusti ja tiedostamattasikin il-
mestystietoa, Jumalan viisautta ja Juma-
lan uskoa ihmisille.  
 

Uuden liiton usko perustuu siis todelliseen, lähei-
seen ja herkkään suhteeseen Jumalan kanssa. 
Usko Jeesukseen ja Isään on suhdekeskeistä, ko-
kemuksellista elämää ja todellisuutta. Silloin  
sinä omistat ja hyväksyt Hänen todellisuutensa 
sielussasi, ruumiissasi ja koko elämässäsi erotta-
mattomana osana sinua. Pyhän Hengen läsnä-
olon ja inspiraation kautta sinä koet, että myös 
Jumala on osa sinua. Silloin sinä et ole enää orpo 
etkä muukalainen, vaan Jumalan poika / tytär sy-
väkiintymyssuhteessa Isän kanssa. 
 
1. Piet. 2:9-10: Mutta te olette "valittu suku, kuninkaalli-
nen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne 
Hänen jaloja tekojansa", joka on kutsunut teidät pimeästä 
ihmeelliseen valoonsa; te, jotka ennen "ette olleet 



407 
 
 
 

 

kansa", mutta nyt olette Jumalan (oma) kansa; jolle ei ol-
lut osoitettu (pelastavaa) laupeutta (eleos), mutta joille 
nyt on osoitettu (pelastava) laupeus (eleos). 
 
Pyhän Hengen työ sinun hengessäsi ja sielussasi 
tekee sinulle mahdolliseksi ymmärtää Jumalaa ja 
liittyä Hänen suunnitelmiinsa niin, että Jeesus il-
mestyy voimassaan. Vain Pyhä Henki tietää, mi-
ten kussakin tilanteessa Jeesus voi ilmestyä ja 
tuoda ratkaisuja. Ihmisten palvelemisessa on 
aina kysymyksessä tilanteeseen osallisten oma il-
mestys, usko ja antautuminen. Pyhä Henki tuntee 
kaiken ja sen tähden Hän jakaa kullekin niin kuin 
Hän näkee viisaaksi. 
 
Matt. 18:1-4: Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen 
tykö ja sanoivat: "Kuka on suurin taivasten valtakun-
nassa?" Niin hän kutsui tykönsä pikkulapsen (paidion), 
asetti sen heidän keskellensä ja sanoi: "Totisesti minä sa-
non teille: ellette käänny ja tule pikkulasten (paidion) kal-
taisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Sen tähden, 
joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivas-
ten valtakunnassa.  
 
Jeesus opettaa tässä yhden tärkeimmistä opetuk-
sistaan. Hän käyttää syvän hengellisen totuuden 
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havainnollistamiseksi pikkulasta. Kreikan kielen 
sana ”paidion” tarkoittaa nimenomaan pikku-
lasta. Jeesuksen syliin ottama lapsi oli ehkä 3-4 
vuotias. Hän sanoo hyvin suoraviivaisesti: ”…ell-
ette käänny ja tule pikkulasten (paidion) kaltai-
siksi, ette pääse taivasten valtakuntaan…”. 
 
Noin alle 4-vuotiaat pikkulapset kohtaavat aukto-
riteettia, ympäristöään ja opetusta täysin eri ta-
valla kuin aikuiset. Pikkulapset janoavat jatku-
vasti uutta tietoa, toimintaohjeita, sääntöjä. He 
imevät tietoa ja vaikutteita valtavalla nopeudella 
ympäristöstään. Kun pikkulapsi saa turvalli-
suutta, rakkautta, ja tervettä ristiriidatonta ope-
tusta, hän omaksuu sen heti ja alkaa toteuttaa 
sitä heti.  
 
Pikkulapsi ei kritisoi, vaan hän rakentaa saa-
mansa informaation varaan uutta elämää. Hän 
elää jatkuvassa uuden ilmestyksen ja uskon vir-
rassa. Kaiken minkä hän näkee ja oppii, hän yrit-
tää toteuttaa välittömästi – vaikka se olisi hänen 
kyvyilleen siinä hetkessä mahdotonta. Tämän 
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ominaisuuden ansiosta pikkulapsi kasvaa ja kehit-
tyy nopeasti. 
 
Jeesus ei tarkoita, että meidän pitäisi tulla minuu-
dessamme lapsellisiksi tai lapsen kaltaisiksi. Hän 
tarkoittaa sitä, että Pyhän Hengen tulessa upot-
tamisen kautta meidän sisäinen ihmisemme tu-

lee yhtä kuu-
liaiseksi, oppi-
mishaluiseksi ja 
nopeaan / välit-
tömään toimin-
taan kykeneväksi 
kuin pikkulapsi.  
 
Me emme voi 
päästä Pyhän 
Hengen inspiraa-
tion ja voitelun 

johtamaan elämään tässä maailmassa ellemme 
kohtaa Pyhän Hengen inspiraatiota niin kuin pik-
kulapset kohtaavat luonnollisten vanhempiensa 
kasvatusta ja johtamista. Me olemme Jumalan 
lapsia ja Pyhä Henki kasvattaa ja opettaa meitä.  

Jumalaan nähden me 
olemme aina pikkulapsen 
asemassa. Isä haluaa, että 
meissä säilyy ja vahvistuu 
kyky vastaanottaa Pyhästä 
Hengestä jatkuvaa ilmestys-
tietoa, parantumista, va-
pautumista ja uutta luomis-
työtä. Tämä on meidän 
avaimemme Jumalan valta-
kunnan elämään ja siunauk-
siin. 
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Me emme voi päästä Pyhän Hengen inspiraation 
ja voitelun johtamaan elämään tässä maailmassa 
ellemme kohtaa Pyhän Hengen inspiraatiota niin 
kuin pikkulapset kohtaavat luonnollisten van-

hempiensa kasva-
tusta ja johta-
mista. Me 
olemme Jumalan 
lapsia ja Pyhä 
Henki kasvattaa 
ja opettaa meitä. 
Pikkulapsen kal-
taisina me kas-
vamme ja muu-
tumme nopeasti 
Jeesuksen kaltai-
siksi. Mitä enem-

män olemme Jeesuksen kaltaisia, sitä nopeam-
min ja ehyemmin pystymme elämään, toimimaan 
ja palvele-maan Jumalan Isän tahdon mukaan. 
 
Pyhä Henki haluaa johtaa meitä koko ajan. Hän 
toimii äärettömän nopeasti ja dynaamisesti. Kun 

Pyhä Henki, Jeesus ja Isä ei-
vät hidasta sinun kasvupro-
sessia. Kaikki on jo valmis-
tettu Jeesuksessa ja Pyhä 
Henki on valmis tuomaan 
sen ilmi salamannopeasti. 
Hitaus on vain sinun puolel-
lasi. Mutta sinä voit luopua 
siitä ja antautua pikkulap-
sen kaltaiseen jatkuvan ja 
nopean kasvun elämänta-
paan. 
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vanhan ihmisen kapina, järkeisusko, tottelemat-
tomuus, jäynä ja hitaus ovat puhdistetut me ky-
kenemme pikkulapsen kaltaiseen elämään suh-
teessa Jumalaan Isään ja Jeesukseen Taivaassa. 
Tällä tavalla me kytkeydymme Jumalan valtaher-
ruuteen tosiaikaisesti ja NYT hetkessä.  
 
Pyhän Hengen tulessa upottaminen vapauttaa 
seurakunnan orpoudesta, järkeisuskosta ja kai-
kesta muusta turmeluksesta. Jeesus kohtaa seu-
rakuntaa kirkkaudessaan ja puhdistaa sen. Hän 
nostaa esiin kyyhkysjoukon, josta on tullut tulen-
kestävä astia. Pyhän Hengen tuli sulauttaa seura-
kunnan Jeesukseen ja seurakunta nousee Juma-
lan tarkoittamassa kirkkaudessa, auktoriteetissa 
ja voitelussa. Seurakunta vapautuu muun muassa 

 
• ihmispelosta, koska sillä on jatkuva ja 

ehyt yhteys Jumalaan Isään ja Hänen voi-
maansa, rakkauteensa ja auktoriteet-
tiinsa,  
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• suorituspaineista, koska seurakunta te-
kee vain sen, missä Pyhän Hengen voima 
johtaa sinut onnistumaan,  

 
• murehtimisesta, koska seurakunta toimii 

rakkauden innoituksessa, ilmestystie-
dossa ja Jumalan uskossa ja  

 
• kaikesta murehtimisesta, pelosta, uskon-

nollisuudesta, tämän maailman orjuu-
desta, alkeisvoimien orjuudesta ja muista 
ahdistuksen lähteistä.  

 
Tärkeä alue minuuden eheytymisessä on vapau-
tuminen valheminuudesta tai rooliminuuksista. 
Orpouden trauman takia ihminen rakentaa mi-
nuutensa hänen ulkopuoleltaan tulevien odotus-
ten ja paineiden mukaan. Lapsi muuttaa käyttäy-
tymistään luonnollisesti ja nopeasti, kun hän huo-
maa millä tavalla hän saa eniten rakkautta, huo-
lenpitoa ja turvallisuutta. Valheminuus il-menee 
ihmisissä monella tavalla: 
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• suorittajaminuus, joka näkee oman elä-
mänsä arvon / merkityksen vain suorituk-
siensa kautta  

 
• addiktoitunut minuus, joka etsii elämänsä 

tyydytystä li-hallisista tai demonisista ad-
diktioista  

 
• uskonnollinen fanaattisuus, jossa ihminen 

rakentaa virtuaalisen suhteen Jumalaan 
oman uskonnollisen teoriansa ja kiih-
konsa varaan  

 
• seksuaalisen identiteetin kätkeminen, 

jossa ihminen tuomitsee oman seksuaali-
sen olemuksensa ja rakentaa tilalle esi-
merkiksi uskonnollisen kiivauden, puri-
taanisuu-den ja lakihenkisyyden  

 
• orjaminuus, jossa ihminen hylkää oman 

luonnollisen minuutensa ja omaksuu 
häntä hyväksikäyttävien ihmisten ajatte-
lutavan ja elämäntavat  
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Nämä minuuden häiriöt turmelevat ihmisen elä-
män ja tekevät sen syvästi epätyydyttäväksi. Viha 
ja katkeruus pesiytyvät tällaiseen sieluun. Pyhän 
Hengen voitelu pystyy toimimaan uskovan hen-
gen kautta jonkin aikaa, kunnes traumaattinen 
minuus nousee esiin. Silloin ratkaisu on antautua 
syvälliseen vapautumisen ja sisäisen parantumi-
sen prosessiin.  
 
Ef. 5:25-27: Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kris-
tuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen 
edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä 
pesten, sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kir-
kastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä 
eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuh-
teeton. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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OSA 4 – UUSI ELÄMÄ VAPAUDESSA 
 
1. Eheytynyt minuus 
 
Vapautumisen ja sisäisen parantumisen proses-
sissa sinä vastaanotat Jeesuksen / Pyhän Hengen 
läsnäolon minuutesi kaikille alueille. Henkesi tu-
lee ottamaan johtajuuden sielusi voimien ylitse. 
Silloin Pyhän Hengen inspiraatio saa johtaa ja in-
spiroida minuutesi ja elämäsi kaikkia elämäsi alu-
eita. 
  
Lisääntyvässä vapaudessa sinä pystyt sulautu-
maan yhä syvemmin Pyhään Henkeen ja Jeesuk-
sen todellisuuteen. Sinä saat omistaa täyden ter-
veyden, uudistumisen ja voiman myös fyysiseen 
ruumiiseesi. Tämä on Jumalan valtaherruuden il-
mestymistä maan päällä. Tempaukseen valmis-
tautuva seurakunta astuu uuteen kirkkauteen, 
jossa Pyhän Hengen ja tulen voima sulauttaa sen 
Jeesuksen Voidellun kirkkauteen. 
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Jeesukseen sulautuneen minuuden tunnusmerk-
kejä ovat: 
 

• Ajatuksesi ovat suuntautuneet Jeesuk-
seen ja Isään alitajuntaasi myöten. Sinulla 
ei enää ole orvon yksinäistä ja demonista 
ajattelumaailmaa ja minuutta. Jeesus on 
läsnä kaikissa ajatuksissasi. Sen vuoksi 
mielesi on täynnä kirkkautta, rauhaa, Ju-
malan viisautta ja elämää. 

 
• Tunteesi ovat sulautuneet Jeesuksen ja 

Jumalan Isän rakkauden tunteisiin. Kaikki 
viha ja muu pimeys on poissa ja Isän rak-
kauden inspiroimat tunteet hallitsevat si-
nua. Sinä pystyt sulautumaan Isän rakkau-
den äärimmäiseen myötätuntoon ja teke-
mään voimallisia tekoja Jeesuksen kanssa. 

 
• Muistikuvasi ovat täynnä Jumalan voimal-

lista ilmestymistä. Sielusi tallentaa uusia 
ilmestyksiä ja näkyjä moninkertaisella ka-
pasiteetilla. Et muistele epäonnistumi-
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siasi tai kärsimääsi pahaa. Kirkkaus sätei-
lee muistikuvistasikin ja vahvistaa nyt het-
ken uskonelämääsi. 

 
• Mielikuvituksesi ja unelmasi sulautuvat 

Jeesukseen. Aivan uusi ilmestyksen laa-
juus ja voima täyttää elämäsi. Mikään 
unelmasi ei enää säry, vaan Jeesuksen 
kanssa sinä tulet toteuttamaan suuria asi-
oita. Pyhän Hengen voimassa sinä raken-
nat Jumalan valtakunnan uutta ilmesty-
mistä maan päälle. 

 
• Tahtoelämäsi on sulautunut Jeesukseen. 

Sinulla ei ole mitään tarvetta toteuttaa 
omaa tahtoasi. Et halua tehdä muuta kuin 
sen, minkä Isä näyttää. Valtava sielullinen 
stressi poistuu ja sinä siirryt elämään rau-
hasta, vapaudesta ja ilosta käsin. Silloin 
sinä saat aikaan monta kertaa enemmän 
kuin stressaantuneessa sielussasi ja sekoi-
tuksessasi olet yrittänyt. 
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Mitä enemmän antaudut Jeesukselle sielussasi, 
sitä enemmän Pyhä Henki vaikuttaa uutta luo-
mistyötä sinussa. Sinun koko sisäinen ihmisesi su-
lautuu uudeksi ”lopulliseksi” ihmiseksi eli Juma-
lan pojaksi / tyttäreksi. Kaikki sisäinen taistelu, 
jännitteet, demoniset kiusaukset ja muu sellai-
nen poistuu. Sinulla on Jumalan usko, Pyhän Hen-
gen ilmestystieto ja Isän rakkaus vastaanottaa 
elämääsi parantuminen elämäsi kaikille alueille. 
 
Fyysiset stressisairauden loppuvat, autoimmuu-
nijärjestelmäsi vahvistuu ja fyysiset voimasi mo-
ninkertaistuvat. Nuoruutesi uudistuu niin kuin 
kotkan. Koko elämäsi on saavuttanut tasapainon, 
rauhan, eheyden ja terveyden. 
 
Fyysiset stressisairauden loppuvat, autoimmuu-
nijärjestelmäsi vahvistuu ja fyysiset voimasi mo-
ninkertaistuvat. Nuoruutesi uudistuu niin kuin 
kotkan. Koko elämäsi on saavuttanut tasapainon, 
rauhan, eheyden ja terveyden. 
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Eheytynyt sisäinen ihmisesi on vapautunut oman 
itsesi vankilasta. Sinun ei tarvitse enää tavoitella 
mitään itsesi kautta, vaan sinä etsit koko elämäsi 
toteutumista Jeesuksen kautta. Jeesukseen su-
lautuminen tulee sinun elämäsi päämääräksi. Py-
hän Hengen voitelu lisääntyy sinussa ja sinä siirryt 

lisää Jumalan hen-
gelliseen maail-
maan. Jeesuksen 
rakkaus kutsuu ja 
imee sinut yh-
teyteensä yhä sy-
vemmin. Lopulta 
kaikki sidoksesi 
tähän maail-
maan katkeavat 
ja Jeesus tempaa 

sinut kirkkauden 
pilveen kanssaan. Tämä on tempaukseen johtava 
Jeesukseen sulautumisen prosessi. 
 
Parantumisprosessissasi sinä olet ottanut vas-
taan Jeesuksen kaikille niille alueille, joita trau-

Pyhän Hengen päämäärä si-
nussa on sulauttaa sinut 
Jeesukseen. Tämän kautta 
sinussa toteutuu Jumalan 
alkuperäinen suunnitelma. 
Tempaukseen valmistau-
tuva seurakunta tulee ole-
maan ensimmäinen mani-
festaatio Jeesuksen Voidel-
lun jälkeen Isän täydelli-
sestä suunnitelmasta. 
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mat ovat pitäneet hallinnassaan. Olet tullut tun-
temaan Jumalan Isän rakkauden syvemmin kuin 
mikään tieto voi käsittää. Jumalan uskossa sinä 
elät Jeesuksen kanssa Hänen Kuninkuutensa ja 
Jumaluutensa todellisuudessa ja hallitset elämäs-
säsi Hänen kanssaan / kauttaan. 
 
Room. 5:17: Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden 
kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän 
ne, jotka omistavat itselleen mielisuosion ja vanhurskau-
den lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yh-
den, Jeesuksen Kristuksen, kautta. 
 
Pyhän Hengen päämäärä sinussa on sulauttaa si-
nut Jeesukseen. Tämän kautta sinussa toteutuu 
Jumalan alkuperäinen suunnitelma. Tempauk-
seen valmistautuva seurakunta tulee ole-maan 
ensimmäinen manifestaatio Jeesuksen Voidellun 
jälkeen Isän täydellisestä suunnitelmasta.  
 
Jumala Isä loi sinut Taivaan kirkkaudessa ja lähetti 
maailmaan. Hän varusti sinut sulautumaan Jee-
suksen Voidellun kirkkauteen Isän rakkauden yh-
teydessä. Jeesuksen sulautunut elämä on sinun 
luonnollinen ominaisuutesi Jumalan poikana / 
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tyttärenä. Sinä olet äärimmäisen onnellinen ja 
tyydytetty tässä elämäntavassa. Pyhän Hengen 
kautta henkesi saa jatkuvasti lisää voimaa, 
sielusi virvoittuu, puhdistuu, eheytyy. Ruumiisi 
vastaanottaa li-sää parantumista, uudistumista ja 
voimaa elämäsi kaikkiin tehtäviin. 
 
Jeesuksen tahtoon, auktoriteettiin ja uskoon su-
lautuminen johtaa sinut yliluonnolliseen yhtey-
teen, ilmestykseen, uskoon, auktoriteettiin ja pal-

velutyöhön Jee-
suksen kanssa. 
Pyhän Hengen 
voitelussa sinä 
asetat oman auk-
toriteettisi toimi-
maan yhteis-
työssä Jeesuksen 
kanssa. Sinä elät 
sisäisen ihmisesi 
kautta Jumalan 

valtakunnassa ja 
tuot ilmi Jumalan valtakuntaa lihan ruumiisi ja 

Pyhän Hengen voitelussa 
sinä tietoisesti ja tiedosta-
mattomasti ajattelet, pu-
hut, julistat, palvelet Jee-
suksen auktoriteettiin yhty-
neenä.  Sinä elät Jumalan 
valtakunnassa Jeesuksen 
työtoverina. Olet saavutta-
nut elämäsi tarkoituksen ja 
olet äärimmäisen onnelli-
nen ja tyydytetty! 



422 
 
 
 

 

luonnollisen elämäsi kautta tähän maailmaan Ju-
malan uskossa ja Pyhän Hengen voitelussa. 
 
Jumalan valtakunnan elämä toteutuu Jeesuksen 
tiedostetun läsnäolon vaikutuksesta ajatusmaail-
massasi, tunteissasi, unelmissasi, tahdossasi, 
muistissasi. Jeesus antaa Pyhän Hengen kautta si-
säiseen ihmiseesi sisäisen todistuksen, vaikutuk-
sen ja johdatuksen, joka johtaa sinut elämäsi 
täyttymykseen – suurempaan ja rikkaampaan 
elämään kuin olet itse kuvitellutkaan. 
 
Sinun ajatusmaailmasi ja alitajuntasi on kiinni-
tetty Isän sydämeen Pyhän Hengen ilmestystie-
don kautta. Sinun uskosi on kiinnitetty Jeesuksen 
uskoon ja Isän uskoon. Sinun sydämesi on täy-
tetty Isän rakkaudella koko ajan. Sinä tunnet Isän 
rakkauden, tiedostat ehyen ja katkeamattoman 
yhteyden Häneen. Sinulla on unia, näkyjä, ilmes-
tyksiä, taivasvierailuja, kirkkauden pilven koske-
tuksia ja jatkuva sisäinen todistus yhteydestäsi 
Isään. 
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Sinä näet oman elämäsi ja muut ihmiset sekä 
maailman Jeesuksen pelastustyön kautta. Tiedät, 
että jokaisessa ihmisessä on uusi Jumalan suun-
nitelma, joka korvaa pimeyden tuhosuunnitel-
mat. Sinä hallitset Jeesuksen kanssa Isän valtais-

tuimella kaikessa, 
mikä on sinun 
vaikutusalaasi. Et 
kumarra, tun-
nusta etkä näe 
muita hallitsijoita 
kuin Jeesuksen. 
Tiedät, että olet 
asetettu hallitse-
maan Isän val-
taistuimelta kä-
sin yhdessä Jee-

suksen kanssa. 
 
Tiedät demonien, sairauksien ja kaikkien pimey-
den voimien ja vaikutusten olevan hävitetyt ja 
tuomitut Jeesuksen läsnäolossa. Et näe demo-
neilla / pimeyden teoilla olevan mitään voimaa 
niitä vastaan, jotka vastaanottavat Jeesuksen ja 

Pyhän Hengen voitelussa 
sinä tunnet Isän sydämen. 
Sinä olet vakuuttunut, että 
Jeesus haluaa ja voi paran-
taa jokaisen sairaan, va-
pauttaa jokaisen vangitun 
ja johtaa Isän kirkkauden 
yhteyteen. Sinä olet sulau-
tunut Jeesukseen ja teet sa-
moja tekoja kuin Hän, sillä 
Pyhän Hengen tuli on si-
nussa. 
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antautuvat Hänen auktoriteettinsa alaisiksi. Sinä 
tunnet / omistat / olet yhteydessä Pyhän Hengen 
tuleen ja voimaan, joka lepää lisääntyvästi sinun 
sisimmässäsi ja ylläsi. Tiedät, että toinen Puolus-
taja Pyhä Henki pääsee niihin ihmisiin, jotka otta-
vat Jeesuksen vastaan. 
 
Tiedät, että jokainen pimeyden demonivoima 
joutuu ilmaisemaan itsensä ja pakenemaan Py-
hän Hengen tulen kosketuksessa. Tiedät, että 
kuolema joutuu luovuttamaan saaliinsa, jos Jee-
sus antaa sinulle käskyn herättää kuollut ihmi-
nen. Tiedät, että voit anoa Jeesukselta kaikkea, 
mitä Hän on luvannut tehdä. Sinä elät Jeesuksen 
katoamattoman elämän todellisuutta, vaikka olet 
vielä lihan ruumiissa. Kuolemalla ei ole sinuun 
valtaa. On vain siirtyminen, muutos ja kasvu voi-
masta voimaan ja kirkkaudesta kirkkauteen. 
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Olet asettanut Jeesuksen esikuvaksesi ja tiedät, 
että Pyhä Henki tulee muuttamaan sinut Hänen 
kuvansa kaltaisuutta kohti. Sinä suostut olemaan 
Jeesuksen kaltainen esimerkki monille sinun jäl-

keesi uskoville. 
Tiedät, että Pyhä 
Henki tekee tä-
män saman jo-
kaiselle, joka ot-
taa vastaan Jee-
suksen Pelastaja-
naan. Tiedät, 
että Pyhällä Hen-
gellä on täydelli-
nen kyky vaikut-
taa kaikki tar-
peellinen opetus, 

varustaminen, puhdistaminen ja uusi luomistyö, 
mikä tarvitaan Jeesuksen muodon ilmi saattami-
seen jokaisessa ihmisessä.  
 
Tiedät ja olet vakuuttunut siitä, että Jumalan val-
takunnan julistaminen Pyhän Hengen tulessa ja 

Olet kuolettanut vanhan ih-
misesi apostolien esimerkin 
mukaan. Jeesus on synnyt-
tänyt sinuun Jumalan us-
kon. Hän on voidellut sinut 
Pyhä Hengellä ja tulella tuo-
maan esiin maailman histo-
rian suurinta herätystä. Jee-
sus on Isän valtaistuimella 
ja sinun kanssasi valvoak-
seen kaikkien lupaustensa 
täyttymisen sinunkin elä-
mässäsi! 
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voimassa on ainoa ja täydellinen Isän suunni-
telma sinuakin kohtaan. Siksi julistat Jeesuksen 
suurta ilosanomaa, etsit lisääntyvää Jeesuksen 
läsnäoloa elämässäsi, antaudut lisääntyvästi Py-
hässä Hengessä ja tulessa upotettavaksi. 
 
Jumala siirtää uskonsa voimaa henkeesi niin pal-
jon kuin sinun henkesi, sielusi ja ruumiisi kestä-
vät. Hän antaa sinulle tehtäviä, jotka sinä kussa-
kin hetkessä pystyt toteuttamaan. Jokaisessa teh-
tävässäsi on kasvuhaaste ja kutsu kasvuun. Sinä 
kasvat tässä prosessissa tuntemaan ja omista-
maan Hänen voimaansa ja auktoriteettiaan yhä 
lisää. 
 
Olet sulautunut Jeesuksen tahtoon ja kytkeytynyt 
äärimmäiseen totuuteen, auktoriteettiin, lopulli-
seen ratkaisuun, päätepisteeseen, joka ei muutu 
vaan hallitsee ja synnyttää näkyväksi sen, mitä si-
säinen ihmisesi on omistanut Hänestä.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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2. Kytke mielikuvituksesi ja unelmasi Jeesuk-
seen 
 
Ihmisen mielikuvitus ja unelmointi ovat ihmisen 
tärkeimmät sisäiseen elämään liittyvät sielun 
ominaisuudet koska 
 

• vain ilmestyksen hengen kautta Jumala 
näyttää ja synnyttää kaiken uuden elä-
mässäsi, 
 

• henkeesi tuleva ilmestys siirtyy sieluusi 
mielikuvituksen ja unelmien kautta, 
 

• sinä voit astua uuteen elämään vasta sit-
ten, kun sinä tavalla tai toisella näet sen 
sekä hengessäsi että sielussasi / mieles-
säsi, 
 

• syvin ja herkin sekä väkevin kuuliaisuuden 
taso ihmisen elämässä on taivuttaa mieli-
kuvitus ja unelmat Jeesuksen inspiraati-
olle alamaiseksi, 
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• unelmien särkyminen on ihmisen herkin 
ja syvällisimmin traumatisoiva alue, koska 
se koskettaa välittömästi ihmisen suh-
detta Jumalaan, 
 

• unelmissaan ihminen uskoo Jumalaan, 
vaikka ei pystyisi suullaan tunnustamaan 
– silloin hänellä on voima unelmoida, ja 
koska 
 

• särkyneet unelmat johtavat ihmisen la-
maantumaan – ihminen menettää uskon 
ja kyvyn unelmointiin ja silloin hänen elä-
mänsä alkaa sammua. 
 

Jeesus tietää tämän ja siksi Hän tuli sitomaan sy-
dämeltään särkyneet myös unelmoinnin ja mieli-
kuvituksen alueella. Jeesus haluaa, että sinäkin 
saat uuden voiman unelmoida uusia elämän ulot-
tuvuuksia Hänen kanssaan. Kun mielikuvituksesi 
ja unelmasi ovat eheytyneet, sielusi on parantu-
nut synnin vammasta. Elämä Jumalan valtakun-
nassa alkaa toteutua. 
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Sinun unelmasi ovat Jumalan valmistama portti 
elämäsi kaikista vankiloista. Kun Jeesus antaa si-
nulle uusia unelmia, Hän johtaa sinut uuteen va-
pauteen elämässäsi. Jumala on luonut nämä omi-
naisuudet sinuun, jotta Hän voisi johtaa sinua elä-
mäsi täyttymykseen. Kun Jeesus saa inspiroida 
unelmasi, Hän on valmistanut tien niiden toteu-
tumiseen. 
 
Jumalan valtakunnan todellisuus pääsee elä-
määsi mielikuvituksen ja unelmien kautta. Tässä 
on kaiken elämäsi menestyksen avain. Kykysi 
unelmoida todistaa, että Jumala on luonut sinut 
luonnollista ja näkyvää elämää korkeampaan to-
dellisuuteen.  
 
Pyhän Hengen puhdistama ja uudistama mieliku-
vituksesi pystyy siirtymään hengellisen maailman 
todellisuuteen. Hengelliseen ulottuvuuteen siir-
tyminen ja palaaminen luonnolliseen olotilaan 
yliluonnollisin asia, minkä pelastettu voi kokea. 
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Tämä on yksi hengen ja sielun halajamisista, 
jonka Jeesus ha-
luaa myös tyy-
dyttää. 
 

Mielikuvituksen 
ja unelmien kyt-
keytyminen pi-
meyden valheel-
liseen houkutuk-
seen johti ihmi-
sen syntiinlan-

keemukseen. 
Kun ihminen us-

koi käärmeen valheen paratiisissa, ihminen so-
keutui ja alkoi nähdä hyvän ja pahan tiedon puun 
vastustamattoman houkuttelevana. Mitättömän 
ja rähjäisen puun karvaat hedelmät alkoivat näyt-
tää sokeutuneesta ihmisestä houkuttelevilta ja 
ihanilta syödä.  
 
1. Moos. 3:6-8: Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä 
syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu anta-
maan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja an-
toi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin 

Jumalalla Isällä on unelma 
sinusta sinun luomisestasi 
alkaen. Pyhän Hengen voi-
telussa sinä yhdyt Jumalan 
unelmaan sinusta ja sinä 
saat unelmoida Jumalan 
kanssa. Sinä olet osa Juma-
lan unelman toteutumista. 
Hän näkee sinussa oman 
poikansa / tyttärensä, joka 
on voideltu tuomaan ilmi 
Hänen valtaherruuttaan 
tässä maailmassa. 
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söi. Silloin aukenivat heidän molempain silmät, ja he huo-
masivat olevansa alasti; ja he sitoivat yhteen viikunapuun 
lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. 
 
Pimeyden voimien vaikutus ihmisen mielikuvituk-
sessa ja unelmissa sokaisi ihmisen täydellisesti. 
Hyvän ja pahan tiedon puu tarjosi ihmiselle elä-
män hänen omien voimiensa ja kykyjensä varassa 
ilman Jumalaa. Sen hedelmät olivat syyllisyys, 
rangaistus, tuomio, hylkäämisen, epäonnistumi-
nen, kirouksenalaisuus ja kaikki muu pimeys.  
 
Vihollisen sokaisemana ihminen näki hyvän ja pa-
han tiedon puun ihanana ja houkuttelevana. Ju-
malan hylkääminen johti välittömästi sielunvihol-
lisen orjuuteen. Jumala kysyi Aadamilta, kuka il-
moitti hänelle, että hän oli alasti. Aadam osoitti 
vastauksellaan, että pelko ja syyttäjä olivat val-
lanneet hänen sielunsa ja kontrolloivat hänen 
ajatuksiaan, mielikuvitustaan ja unelmiaan. 
 
1. Moos. 3:8-12: 8. Ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala 
käyskenteli paratiisissa illan viileydessä. Ja mies vaimoi-
neen lymysi Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin 
puiden sekaan. Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi 
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hänelle: "Missä olet?" Hän vastasi: "Minä kuulin sinun as-
keleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, ja sen 
tähden minä lymysin." Ja hän sanoi: "Kuka sinulle ilmoitti, 
että olet alasti? Etkö syönyt siitä puusta, josta minä kielsin 
sinua syömästä?" Mies vastasi: "Vaimo, jonka annoit ole-
maan minun kanssani, antoi minulle siitä puusta, ja minä 
söin." 
 

Synnin tilassa ih-
minen syyttää 
muita ja etsii rat-
kaisuja ongel-
miinsa ulkopuo-
leltaan. Jumalan 
ratkaisu on löy-
tää ongelma si-

simmästään, 
muuttua, puhdis-
tua ja vapautua 

Jeesuksen vastaanottamisen kautta. Jeesus ha-
luaa johtaa sinut Jumalan Isän  
yhteyteen, jossa kaikki syntiinlankeemuksen 
taakka, mielikuvituksen ja unelmien saastutus ja 
vääristymät puhdistuvat.  
 

Isän rakkauden tulessa ja 
Pyhän Hengen valossa sinä 
olet palannut ”elämän 
puun” yhteyteen. Sinulla on 
oikeus ja kyky ammentaa 
Pyhän Hengen virtaa elä-
määsi niin paljon kuin tar-
vitset ja janoat. Uusi elämä 
Jumalan unelmiin sulautu-
neena on valmistettu si-
nulle!  
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Pyhän Hengen tulessa Jeesus tulee puhdista-
maan sielusi syvimmät kerrokset ja täyttämään 
kirkkaudellaan. Isän rakkaus johtaa sinut suun-
taamaan ajatuksesi, mielikuvituksesi ja unelmasi 
Jee-sukseen ja Hänen unelmiinsa. Silloin Jeesus 
täyttää elämäsi herkimmät ja tärkeimmät alueet 
kirkkaudellaan ja sellaisilla unelmilla, jotka täy-
dellisesti tyydyttävät sinun halajamisesi.  
 
Jumala itse on luomistyössään asettanut sinuun 
jumalalliset kaipaukset ja unelmat, jotka sinä ha-
luat saavuttaa. Sielunvihollinen on varastanut 
näitä sinulta. Mutta nyt Jeesus haluaa kytkeytyä 
sinun unelmiisi, jotta Hän voisi johtaa sinut unel-
miesi täyttymykseen Hänen kanssaan. Hän ha-
luaa unelmoida paljon ja suuria asioita sinun 
kanssasi. Jeesus rakastaa sinua ja sinä rakastat 
Jeesusta. Kun Jeesuksen kirkkaus valaisee unel-
masi ja mielikuvituksesi, elämäsi siirtyy Jumalan 
valtakunnan siunauksiin. Jumalan valtakunta al-
kaa hallita sinua sinun sisimmästä osastasi al-
kaen. Siitä tulee suuri Jumalan valtakunnan suun-
nitelma ja ilmestyminen. 
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Luuk. 17:20-21: Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, mil-
loin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sa-
noi: "Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, eikä 
voida sanoa: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla'; sillä katso, 
Jumalan valtakunta on teidän sisimmässä osassanne".  
 
Sinä kytkeydyt Jumalan valtakuntaan antautu-
malla unelmoimaan Jeesuksen kanssa. Hengelli-
nen auktoriteettisi alkaa siitä, että sinä hallitset 

mielikuvitustasi 
ja unelmiasi Py-
hän Hengen joh-
datuksessa ja in-
spiraatiossa. Ku-
kaan ihminen ei 
pysty kehittä-
mään turmeltu-
neesta sielustaan 
todellisia ja hyviä 
unelmia. Siihen 
tarvitaan Jeesuk-
sen ja Pyhän 
Hengen vaikutus. 

 

Jeesuksen kanssa ei yksi-
kään unelmasi säry, haihdu 
tai sorru. Jeesus sinussa val-
voo kaiken toteutumisen. 
Hän on sinussa ja sinä Hä-
nessä ja sinä saat toteuttaa 
Jumalan unelmia ja suunni-
telmia elämässäsi. Jeesus 
vaikuttaa sinun unelmissasi 
yliluonnollisen toivon eli il-
mestykseen luottamisen. 
Pyhä Henki pitää elävänä ja 
vahvistaa sydämessäsi tä-
män toivon ja kasvattaa sen 
uskon odotukseksi.  
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Orpouden trauman käynnistämät unelmat ovat 
petollisia, koska niitä aktivoi ylpeys / häpeä / kil-
pailu / kateus. Jeesus ei voi yhtyä tällaisiin unel-
miin. Puhdista sisimpäsi näistä pimeyden motii-
veista ja anna Jeesuksen pelastustyön, Isän rak-
kauden ja Pyhän Hengen tulen synnyttää sinuun 
todellisia kirkkauden unelmia. 
 
 
Uskon odotus sisimmässäsi synnyttää sinuun Ju-
malan uskon koskien tulevaa elämääsi, joka alkoi 
unelmasta. Kun sinuun on syntynyt Jumalan usko, 
Pyhä Henki johtaa sinut julistamaan ja omista-
maan uuden elämäsi ja unelmasi toteutuu Jee-
suksen kanssa. 
 
Jumala on luonut sinut unelmoimaan Hänen 
kanssaan. Hän haluaa tuntea sinut intiimillä ta-
valla myös unelmissasi. Taivaallinen Isä ja Jeesus 
ovat kiinnostuneet sinun unelmistasi ja haluavat 
liittyä unelmiisi ja täyttää ne hyvyydellään. Pyhä 
Henki opettaa sinut ottamaan Jeesus mukaan 
unelmiisi ja ymmärtämään Jeesuksen unelmia si-
nussa.  
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Jeesus kylvää sinuun uutta elämää ja uusia elä-
män suunnitelmia sinun unelmiesi kautta. Kaikki 
uusi, suuri ja siunattu uusi Jumalan valtakunnan 
elämä sinussa saa alkunsa Isän kylvämästä unel-
masta. Jumalan unelmasta tulee näky, näystä tu-
lee palvelutehtävä ja palvelutehtävästä tulee elä-
mäsi täyttymys. 
 
Ihmisen unelmoinnissa on seuraavia vaihtoeh-
toja: 
 

• Kun ihminen unelmoi uudistumattoman 
sielunsa inspiraatiossa, siihen aina sekoit-
tuu aina haavoittuneen sielun omia hi-
moja ja demonisia unelmia. Pimeyden 
voimat tuhoavat tällaisia unelmia, koska 
Jumala ei voi vahvistaa niitä voimallaan. 
Sen seurauksena ihminen pettyy ja katke-
roituu myös Jumalaan. 
 

• Kompromississa elävä pelastettu alkaa 
kasvattaa uskonnollisia unelmia, jotka on 
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poimittu maailmasta, uskonnollisen ym-
märryksen, esikuvien kautta raamatusta 
tai uskonnollisesta ympäristöstä. Sisäi-
sesti vielä puhdistumaton uskova ei osaa 
erottaa Pyhän Hengen synnyttämää unel-
maa omasta uskonnollisesta innosta. Sen 
vuoksi myös tällaiset unelmat romahtavat 
ja sielunvihollinen syyttää Jumalaa epä-
onnistumisesta. 

 
• Sisäisesti eheytynyt ja puhdistunut sielu 

pystyy erottamaan ja vastaanottamaan 
Jumalan unelmia. Hän tiedostaa sielun 
unelmien valheellisuuden ja ottaa vas-
taan vain Pyhän Hengen vahvistamia 
unelmia. Hän vaalii sydämessään näitä Ju-
malan antamia unelmia, kasvattaa ja hoi-
taa niitä rakkaudella. Silloin nämä unel-
mat kasvavat Jumalan antamaksi näyksi ja 
toteutuvat hänen elämässään.  
 

Uskonnollinen petos aiheuttaa valtavan paljon 
pettymystä uskovien unelmoinnissa. Väärä ope-
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tus ja vähäinen Pyhän Hengen vaikutus pitää hei-
dät sokeudessa ja heikossa uskossa. Sielunviholli-
nen käyttää tätä hyväksi ja johtaa uskovia unel-
moimaan vääriä asioita ja tavoittelemaan niitä 
väärällä tavalla. Kun unelma romahtaa, vihollinen 
houkuttaa uskovia syyttämään Jumalaa tästä 
epäonnistumisesta. 
 
Jeesus sinussa on kirkkauden toivo myös mieliku-
vituksen ja unelmoinnin alueella. Vaikka sielusi 
olisi pettynyt unelmiesi särkymiseen, Jeesus si-
nun hengessäsi ilmestyy ja puhuu lisääntyvää 
kirkkautta ja uutta toivoa. Pyhän Hengen koske-
tuksessa Hän palauttaa sinun unelmiasi ja luo si-
nuun uutta kykyä nähdä ja tarttua todellisiin 
unelmiin Hänen kanssaan.  
 
Mitä enemmän sinä olet upotettu Pyhässä Hen-
gessä, sitä vahvempi on sinun henkesi. Sielusi voi 
olla masentunut, pettynyt tai katkera, mutta hen-
kesi elää voittajana ja omistaa uusia ja parempia 
unelmia Jeesuksen kanssa. Pyhä Henki kohottaa 
sinut valheellisesta sielullisesta näkökulmasta Ju-



439 
 
 
 

 

malan valtaistuimen näkökulmaan. Kun sinä nou-
set Isän valtaistuimen näköalaan, sinä näet oi-
kein. Silloin sinä voit tavoitella todellisia ja kestä-
viä asioita Jeesuksen kanssa. 

  
Hylkää sielusi pettymys ja liity Jeesuksen unel-
miin Isän valtaistuimen näköalassa. Nouse Juma-
lan pojan / tyttären kirkkaudessa ja auktoritee-
tissa hallitsemaan mielikuvituksesi ja unelmiesi-
kin alueella. Jeesus odottaa sinua hengen maail-
massa ilmaistakseen sinulle yhä suurempia Juma-
lan valtakunnan rikkauksia ja siunauksia. Antaudu 
yhä syvempään rakkaussuhteeseen todellisen ja 
ihmeellisen Isäsi kanssa Pyhän Hengen tulessa. 
Anna Jumalan Isän kylvää sinun sisimpääsi kaik-
kein ihanimpia unelmia, jotka Hän on valmistau-
tunut toteuttamaan täydellisesti.  
 
Lausu vaikka seuraava rukous: 
 
”Rakas Jeesus, nyt antaudun sinulle uudestaan ja 
otan sinut vastaan myös mielikuvitukseni ja unel-
mieni alueelle. Luovutan sinulle kaiken sydämeni 
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särkymisen ja sitä aiheuttaneet demonit ja pi-
meyden voimat ulos. Hylkään kaiken pelon, epäi-
lyksen ja epäuskon. Jeesuksen nimessä kaikki 
saastaisuus ulos mielikuvituksestani ja unelmis-
tani.  
 
Annan anteeksi kaikille ihmisille ja olosuhteille, 
joiden kautta unelmani ovat särkyneet. Annan it-
selleni anteeksi valheelliset ja pimeät unelmoin-
tini ja mielikuvani. Jeesus puhdista mielikuvituk-
seni ja ilmestyksen hengen alue kaikesta noituu-
desta ja demonisista mielikuvista. Kaikki katke-
ruus, viha, pettymys, kiukku ja pahuus ulos. Kaikki 
väkivalta, hyväksikäyttö ja kuoleman vaikutukset 
ulos! Jeesuksen nimessä kaikki valhe, saastaisuus 
ja muu pimeys ulos! 
 
Rakas Jeesus, paranna minun särkynyt sydämeni 
Isän rakastavassa sylissä. Otan vastaan sinut 
mielikuvitukseeni ja unelmiini. Haluan ajatella ja 
unelmoida Sinun kirkkaudessasi ja Isän rakasta-
vassa sylissä. Haluan kohdata ja sulautua sinuun 
Jeesus sieluni kaikilla alueilla. Tule ja täytä minut 
kirkkaudellasi, kiitos Jeesus!” 
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Kun sinä olet nyt avannut sydämesi uudestaan Ju-
malan unelmille, elämässäsi alkaa valtava uusi 
nousukausi. Pyhän Hengen ilmestystieto tulee 
virtaamaan sinuun ja nostamaan sinut nopeasti 
menneisyytesi vankilasta ja sielun orjuudesta 
hengen auktoriteettiin ja johtajuuteen. Jumalan 
valtakunta tulee sisimpääsi kiihtyvällä vauhdilla 
Jumalan unelmiin ja Pyhän Hengen ilmestystie-
toon sulautumisen kautta. 
 
Sinä eheydyt ja paranet nopeasti, koska Jeesuk-
sen kirkkauden täyttämät unelmat poistavat kai-
ken kuoleman sielustasi. Sinä tulet olemaan 
täynnä Jeesuksen kirkkautta ja Jumalan elämää. 
Jeesus tulee täyttämään sisimpäsi Jumalan valta-
kunnan elämän kirkkaudella. Pyhän Hengen joh-
tamassa unelmoinnissa sinä 
 

• näet itsesi rakastettuna ja siunattuna Ju-
malan Isän sylissä, 
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• kohtaat Isää yliluonnollisessa rakkau-
dessa ja kohtaan Jeesusta Hänen kirk-
kaudessaan, 
 

• saat käydä vierailulla Taivaassa ja vas-
taanottaa uutta ilmestystä Jumalan hen-
gellisestä maailmasta, 
 

• vastaanotat lisää Pyhän Hengen tulta ja 
voimaa ja täytyt Jumalan kirkkaudella 
unelmoidessasikin, 

 
• palvelet Jeesuksen kanssa – ajat ulos rii-

vaajia, parannat sairaita, sidot särjettyjä 
sydämiä, vapautat vangittuja ja vuodatat 
Isän rakkauden lahjoja, 
 

• vastaanotat jatkuvasti Jeesuksen vapaut-
tavaa ja parantavaa kosketusta elämäsi 
kaikille alueille, 

 
• vastaanotat uusia ilmestyksiä ja näkyjä 

Jeesuksen kanssa ja haluat siirtyä yhä 
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enemmän Jumalan hengelliseen maail-
maan, 

 
• aikakauden täyttyessä sinä nouset kirk-

kauden pilvessä Jeesusta vastaan tem-
pauksessa 

 
Kun sinä suuntaudut Pyhän Hengen antamiin nä-
kyihin, Pyhä Henki tulee laskeutumaan sisimpääsi 
ja yllesi. Mitä enemmän viivyt näiden näkyjen 
maailmassa, sitä todellisemmiksi Pyhä Henki te-
kee ne. Mielesi puhdistuu, uudistuu ja sulautuu 
Jeesuksen ajatuksiin, tunteisiin ja unelmiin. Ju-
malan Isän rakkaus sulattaa sinut Hänen suunni-
telmiinsa pehmoisella ja ihanalla tavalla. Sisäinen 
ihmisesi saa ylenpalttisesti taivaallista inspiraa-
tiota, voimaa, viisautta ja Jumalan uskoa.  
 
Jeesuksen kanssa unelmointi tarkoitta, että sinä 
sydämesi sisimpien kaipausten ja motiivien alu-
eella antaudut ja sulaudut Jeesuksen auktoriteet-
tiin. Sielusi rakastaa antautua henkesi johtajuu-
teen, koska tämä uusi elämä vapauttaa, parantaa 
ja uudistaa sieluasia ja myös ruumistasi koko 
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ajan. Jeesuksen kanssa sinä tulet tuntemaan, 
kuinka suuren voiman Jumala on kätkenyt sielusi 
unelmointiin, suunnittelukykyyn ja ajatteluky-
kyysi. Näin sinä tulet hallitsemaan elämässäsi 
Jeesuksen kanssa.  
 
Älä pelkää unelmoida Jeesuksen kanssa. Hän ha-
luaa olla mukana elämäsi intiimeimmissä unel-
missasi. Ulota unelmasi kaikkeen Jeesuksen pe-
lastuksen ja Isän kirkkauden ilmestymiseen ja näe 
itsesi osana näitä unelmia. Aina kun ajatusmaail-
masi suuntautuu Jeesukseen ja Hänen valtakun-
taansa, Pyhä Henki lataa sinuun uutta Jumalan 
valtakunnan ilmestystä ja todellisuutta. Jeesuk-
seen suuntautumisen kautta mielesi, ajatusmaa-
ilmasi ja ilmestyksen voima puhdistuu, laajenee 
ja kasvaa Jumalan uskossa ja voitelussa. 
 
Kol. 3:1-4: Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, 
niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen 
Jumalan oikealla puolella. Keskittäkää ajatuksenne ja kiin-
tymyksenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä 
on maan päällä. Sillä te olette kuolleet, ja teidän elä-
männe on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa; kun 
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Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen 
kanssaan ilmestytte kirkkaudessa.  
 
Pyhän Hengen voitelu lepää ylläsi ja Jumalan val-
takunnan elämä ja palvelutyö on helppoa, ren-
touttavaa ja innostavaa. Sinä olet voittanut syn-
nin stressin ja sinä elät täynnä vanhurskautta, 
rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
3. Auktoriteetti hallita elämässä Jeesuk-
sen kanssa 
 
Vapautumisen ja sisäisen parantumisen päämää-
ränä on sisäisen ihmisen sulautuminen Isän rak-
kauteen, Pyhän Hengen ilmestystietoon ja Juma-
lan uskoon. Tämän kautta Jeesus tekee ihminen 
kykeneväksi käyttämään auktoriteettiaan Hänen 
auktoriteettiinsa sulautuneena. Sinunkin kutsu-
muksesi on tulla upotetuksi Pyhän Hengen tu-
lessa ja nousta hallitsemaan Jeesuksen kanssa 
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sielun voimien, demonisaation, traumojen, sai-
rauksien, kirousten ja muun pimeyden voiman ja 
vaikutusten ylitse. 
 
Matt. 6:9-10: Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet 
taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi; tulkoon sinun 
valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan 
päällä niinkuin taivaassa… 
 
Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja antoi hä-
nelle auktoriteetin hallita maata. Tämän vuoksi 
Jumalan valtaherruus voi tulla maan päälle vain 
ihmisen kautta. Jeesus ilmestyi Ihmisen Poikana 
ja lunasti ihmiset pimeyden vallasta, jotta Juma-
lan valtaherruus Pyhässä Hengessä voisi tulla hei-
hin ja heidän kauttaan tähän maailmaan.  
 
Jumalan valtakunnan suunnitelma tässä aikakau-
dessa on johtaa ihmisiä Jeesuksen yhteyteen ja 
pelastaa ”sielujen täysi luku” Taivaaseen. Tem-
pauksen ja sen jälkeen tulevan antikristuksen 
ajan loputtua tulee Jeesuksen hallintovallan aika 
myös maan päällä. Silloin pelastetut ja Jeesuksen 
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taivaalliseen kirkkauteen puetut pelastetut tule-
vat hallitsemaan hengellisillä valtaistuimilla toi-
sessa taivaassa. 
 
Jeesuksen kirkkauden ilmestyminen Daavidin val-
taistuimella maassa vapauttaa Pyhän Hengen 
voiman toimimaan koko luomakunnan puhdista-
miseksi ja uudelleen luomiseksi. Silloin toteutuu 
Jumalan tavoite muuttaa maailma Taivaallisen 
kaltaiseksi paratiisiksi. Rajoittuukohan tämä uusi 
suunnitelma maahan, vai ulottuuko se koko nä-
kyvään universumiin? 
 
Room. 8:19-21: Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen 
odottaa Jumalan poikien ilmestymistä. Sillä luomakunta 
on alistettu katoavaisuuden alle - ei omasta tahdostaan, 
vaan alistajan - kuitenkin (Jumalan poikien ilmestymisen) 
toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva va-
pautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirk-
kauden vapauteen. 
 
Luomakuntakin tulee vastaanottamaan Jumalan 
uutta luomistyötä katoavaisuuden ja turmeluk-
sen kukistamiseksi myös luomakunnasta. Juma-
lan pojat / tyttäret tulevat toteuttamaan tämän 
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Jeesuksen kanssa, kun pimeyden voimat on hävi-
tetty maasta. 
 
Luonnollisessa ympäristössä sinä voit toimia 
luonnollisen auktoriteettisi kautta, mutta Juma-
lan valtakunnan ympäristössä sinä tarvitset hen-
gellisen auktoriteetin. Sinun hengellinen auktori-
teettisi perustuu yhteyteesi Jeesukseen ja Juma-
laan Isään Pyhän Hengen kautta. Jeesus ja Isä 
asuvat Pyhän Hengen kautta sinun hengessäsi.  
 
Niin paljon kuin sielusi yhtyy henkesi kautta tule-
vaan Jeesuksen auktoriteettiin, niin paljon sinä 
elät ja toimit Jumalan valtakunnassa. Sinun hen-
gellinen auktoriteettisi on Jumalan rakkauden, 
Pyhän Hengen ilmestystiedon ja Jumalan uskon 
kautta annettu yliluonnollinen kytkentä Jumalan 
tahtoon. Kun sielusi ja fyysinen ruumiisi yhtyvät 
tähän henkesi kautta virtaavaan auktoriteettiin, 
Jumalan valtakunta ilmestyy maan päälle sinun 
kauttasi. 
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Hengellinen auktoriteetti toimii vain Jumalan val-
taistuimen näköalassa ja kytkettynä Pyhään Hen-
keen. Se on valtuutus, kyky ajatella, nähdä ja toi-
mia Jumalan valtaistuimen näköalan mukaan – 
vapautettuna luonnollisista ja demonisista rajoi-
tuksista. Sinä et voi ottaa hengellistä auktoriteet-
tia luonnollisen tahdon voimalla. Sinun tulee kyt-
keytyä Pyhän Hengen voiteluun, jossa sinä sulau-
dut Jeesukseen Pyhän Hengen voimalla ja viisau-
della. Silloin sinä olet istunut Jeesuksen kanssa 

Hänen valtaistui-
melleen ja silloin 
kaikki toimii. 
 
Sinun tulee 
nähdä kaikki al-
keisvoimat ja pi-
meyden voimat 
sekä niiden vai-
kutukset alistet-
tuina Jeesuksen 
tahdon alle. Si-
nun tulee nähdä 
ja uskoa, että 

Pyhän Hengen voitelussa 
sinä nouset ilmestyksen 
hengessä Jumalan valtais-
tuimen näköalaan. Jeesus 
voi viedä sinut tähän ulottu-
vuuteen vain silloin, kun sie-
lusi on taipunut näkemään 
ja hyväksymään Jumalan 
valtaistuimen auktoriteetin, 
motiivit, ratkaisut ja toimin-
tatavat. Silloin sinä uskot 
samoihin yliluonnollisiin to-
dellisuuksiin kuin Jeesus 
Isän valtaistuimella.  
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hallitset niiden ylitse Jeesuksen kanssa. Sinun tu-
lee nähdä kaikki luomakunta asetettuna Jumalan 
auktoriteetin ja voiman alle. Sinun tulee nähdä it-
sesi Jeesuksen työtoverina toteuttamassa uutta 
luomistyötä ihmisten elämässä ja myös luoma-
kunnassa. 
 
Jumala on luonut sinut tähän tehtävään ja aset-
tanut sinuun valmiudet astua siihen Jeesuksen 
pelastuksen vastaanottamisen kautta. Tämä 
asema ja tehtävä on suuri ja vaatii paljon kapasi-
teettia. Sen tähden Isä on valmistanut sinulle Py-
hän hengen tulessa upottamisen. Siinä Jeesus 
puhdistaa sinut, sulauttaa sinut itseensä ja to-
teuttaa sinussa uuden luomistyön. Sinusta nou-
see esiin Jumalan poika / tytär, joka tulee toimi-
maan Jeesuksen työtoverina Jumalan valtakun-
nan ilmestymiseksi tässä maailmassa. 
 
Kaikki tämä voi toteutua silloin, kun ihmisen sär-
kynyt sydän eheytyy ja häneen rakentuu Jeesuk-
sen Voidellun kaltainen minuus. Silloin pelastettu 
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• käsittää Jeesuksen pelastuksen, Hänen 
auktoriteettinsa ja kuinka ihminen voi su-
lautua Hänen auktoriteettiinsa, 

 
• kokee, tunnistaa ja saa ilmestyksen Juma-

lan Isän rakkaudesta, anteeksiantamuk-
sesta ja hyvyydestä,  

 
• ymmärtää Jeesuksen kirkkauden ja Hä-

nestä tulevan vanhurskauden uudestisyn-
tyneen hengen kautta, 

 
• ymmärtää hengessä hallitsemisen peri-

aatteet ja sen, kuinka hänen tulee nousta 
hallitsemaan omassa hengessään sielunsa 
voimien ylitse, 

 
• ymmärtää Jumalan suunnitelman, tarkoi-

tukset ja toimintatavat Jumalan valtakun-
nan ilmi tulemiseksi maailmassa – ensin 
ihmisten elämään ja sitten luomakunnan 
vapauttamiseksi, 
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• ymmärtää oman osuutensa Pyhän Hen-
gen voitelun kautta toimia yhteistyössä 
Jeesuksen kanssa ja 

 
• alkaa nähdä Jumalan valtakunnan hengel-

listä olemusta, suuruutta ja kirkkautta – 
jota hän voi alkaa tavoitella lisääntyvän 
Pyhällä Hengellä täyttymisen kautta.  

 
Auktoriteetin alkeellinen muoto on, kun ihminen 
alkaa toimia Jumalan valtakunnan kirjoitetun il-
moituksen mukaan. Pyhä Henki tulee vahvista-
maan läsnäolollaan kirjoitusten mukaisen toimin-
nan. Tämä ei kuitenkaan ole vielä sinun päämää-
räsi. Sinun tulee aloittaa tästä, koska sielusi aja-
tusten tulee sulautua Jumalan valtakunnan to-
tuuksiin. Varsinainen päämääräsi on Pyhän Hen-
gen suoran inspiraation vastaanottaminen ja siitä 
tulevan auktoriteetin toteuttaminen.  
 
Omassa vapautumisesi ja sisäisen parantumisesi 
prosessissa sinä harjaannut käyttämään auktori-
teettia pimeyden voimia vastaan. Jumalan rak-
kaus, Pyhän Hengen ilmestystieto ja Jumalan 
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usko ilmenevät sinun hengellisenä auktoriteet-
tina. Jumalan rakkauden motiivi puhdistaa vää-
ristä auktoriteetin käyttämisen motiiveista ja to-
distaa, että Jumala on sinun pyrkimystesi tukena. 
Pyhän Hengen ilmestystieto osoittaa sinulle, 
mikä on totuus ja mihin päämäärään tulee pyrkiä. 
Sisäinen todistus kytkee sinut Jeesuksen uskoon 
ja sinulla on auktoriteetti toteuttaa ne asiat, jotka 
Pyhä Henki on osoittanut sinulle. 
 
Sinä tarvitset hengellistä auktoriteettia, kun sinä 
 

• ajat pimeyden valtoja ulos elämäsi ympä-
riltä, jotta saat elää ja palvella rauhassa, 

 
• vangitset ajatuksesi Jeesuksen Voidellun 

kuuliaisuuteen, eli suuntautumaan Isään 
ja kuulemaan sekä noudattamaan Hänen 
tahtoaan, 

 
• etsit Jeesuksen yhä suurempaa kirkkautta 

ja vastaanotat uutta ilmestystä ja syvem-
pää puhdistumista, 
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• tunnistat traumoja tai demonisia painos-
tuksia ja käsket niitä ulos sielustasi ja elä-
mästäsi, 

 
• anot ja vastaanotat Isältä Jeesuksen ni-

messä kaikkea Jumalan valtakunnan siu-
nausta, suunnitelmia ja varustusta, minkä 
Jeesus on sinulle valmistanut, 

 
• hallitset elämässäsi henkesi kautta, jotta 

Jeesuksen muoto ilmestyisi sinussa, 
 

• harjoitat rakkaussuhdetta Jeesuksen, Isän 
sekä ihmisten kanssa – suuntautuen uu-
teen elämääsi Pyhän Hengen voitelussa, 

 
• julistat Jumalan valtakuntaa, sidot särjet-

tyjä sydämiä, ajat ulos riivaajia, parannat 
sairaita ja vuodatat Pyhän Hengen tulta 
ihmisten elämää. 
 

• valvot ja kehität suhdettasi Jeesukseen, 
Isään ja Pyhään Henkeen hengellisen auk-
toriteettisi kautta. 
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Jeesuksen auktoriteetin omistaminen ja Häneen 
sulautuminen vapauttaa sinut jatkuvasta hengel-
lisestä sodankäynnistä, koska pimeyden kiinne-
kohdat sielussasi ovat poistuneet. Kun sinä olet 
vapautunut olemaan Jumalan oma, sinä elät Ju-
malan uskossa ja silloin Jeesus, Pyhä Henki ja en-
kelit vartioivat elämääsi. Pyhä Henki kirkastaa si-
nulle Jeesuksen ja sinä asetut hallitsemaan elä-
mässäsi Jeesuksen kanssa. Taistelusi on loppunut 
ja sinä liityt siihen voittoon, joka Jeesuksella on 
koko ajan sinunkin elämässäsi.  
 
Uskovat vetoavat jatkuvasti Luukkaan evanke-
liumin ilmoitukseen, jossa Jeesus sanoi: ”Minä 
näin vihollisen lankeavan taivaasta niinkuin sala-
man. Katso, minä olen antanut teille vallan olla 
tallaamassa jatkuvasti käärmeitä ja skorpioneja ja 
kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä 
vahingoittava missään olosuhteissa.” Jeesus an-
toi tässä auktoriteetin oman sanansa kautta uu-
destisyntymättömille opetuslapsille. Heillä ei ol-
lut Pyhän Hengen sisäistä läsnäoloa, mutta silti 
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Jeesus antoi heille täyden vallan pimeyden voi-
mien ylitse. Kuinka paljon suurempi ja täydelli-
sempi auktoriteetti sinulla nyt on uudestisynty-
neenä ihmisenä, jolla on Pyhä Henki? 
 
Jaak. 4:7-10: Olkaa siis Jumalalle alamaiset; vastustakaa 
vihollista ja se pakenee luotanne. Lähestykää Jumalaa, 
Hänkin lähestyy teitä. Peskää kätenne, syntiset, ja puhdis-
takaa sydämenne, kaksimieliset. Tuntekaa kurjuutenne ja 
valittakaa ja itkekää. Naurunne muuttukoon murheeksi ja 
ilonne suruksi. Nöyrtykää Herran edessä, ja Hän korottaa 
teidät. 
 

Auktoriteettisi 
pimeyden voimia 
vastaan on suo-
raan riippuvai-
nen sinun sulau-
tumisestasi Jee-
suksen auktori-
teettiin Pyhässä 
Hengessä. Hen-
gellinen auktori-

teetti tulee Juma-

Mitä enemmän sulaudut Py-
hän Hengen voiteluun, sitä 
suurempi on sinun auktori-
teettisi palvelutyössä. Sinä 
olet sisäistänyt Jumalan val-
takunnan hengelliset totuu-
det ja olet oppinut elämään 
ja palvelemaan Pyhän Hen-
gen todistuksen ja johda-
tuksen mukaan. 
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lasta, mutta sinä olet saanut "määräosan" hen-
gellisestä auktoriteetista ja Jumalan uskosta elä-
määsi. Tästä tulee sinun henkilökohtainen omai-
suutesi ja ominaisuutesi. Et voi enää luopua siitä, 
koska se on uuden luomuksesi pysyvä ominai-
suus. 
 
Sinun valtuutuksesi hallita pimeyden valtojen 
ylitse perustuu uudestisyntymisen kautta saa-
maasi asemaan Jumalan poikana / tyttärenä, 
josta todistuksena on sinussa Pyhä Henki. Pyhä 
Henki sinussa välittää henkeesi ja sieluusi Juma-
lan uskon ja vahvistaa sisimpäsi auktoriteetin 
käyttäjänä Jeesuksen kanssa. Hengellisen kasvusi 
tarkoitus on nousta henkesi johtajuudessa hallit-
semaan Jeesuksen kanssa ja Hänen auktoriteet-
tiinsa, suunnitelmaansa sulautuneena.  
 
Pyhän Hengen kautta sinulla on Jeesuksesta tu-
leva auktoriteetti henkesi voimassa kaikkea pi-
meyttä vastaan omassa elämässä, oman elämäsi 
ulkopuolella sinulle kuuluvalla vaikutusalalla sekä 
muiden elämässä yhteisen sopimuksen perus-
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teella. Pyhä Henki antaa sinulle jatkuvan tietoi-
suuden omasta auktoriteetistasi ja vaikutusalas-
tasi. Pyhä Henki näyttää sinulle Jeesuksen valmis-
taman todellisuuden elämässäsi. Hän antaa si-
nulle sisäisen kyvyn käyttää henkesi ja uudistu-
neen sielusi voimassa auktoriteettiasi Jeesuksen 
kanssa. 
 
Room. 13:1-2: Jokainen olkoon alamainen sille auktoritee-
tille (exusia), jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole auktori-
teettia muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Juma-
lan asettamat. Sen tähden, joka asettuu auktoriteettia 
vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta 
jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. 
 
Jumala Isä on kaiken auktoriteetin lähde. Jumalan 
valtakunta toimii Taivaassa Isän ehdottoman auk-
toriteetin alaisuudessa. Maailmassa vaikuttaa ih-
misen tahto, joka on vasta osittain antautunut Ju-
malalle alamaiseksi. Jumalan asettamia auktori-
teetteja ovat Hänen palvelijansa, jotka ovat an-
tautuneet Jeesuksen hallintovallan alle. Maail-
malliset auktoriteetit ovat ihmisten valitsemia. 
Vain Pyhän Hengen voitelussa me voimme täällä 
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maailmassa toimia Jumalan auktoriteettiin sulau-
tuneina. 
 
Jumalan valtakunnan auktoriteettilinja on seu-
raava: 
 

• Jumala Isä on kaiken alku, Luoja, josta 
kaikki auktoriteettia, käskyvalta, toimeen-
panovalta ja voima lähtee 

 
• Isän auktoriteettia toteuttaa täydellisesti 

Isän jumalalliseen olemukseen liittyneenä 
Hänen Ainosyntyinen Poikansa, jonka 
kautta kaikki luomistyö maailmankaik-
keudessa tapahtuu 

 
• Pyhä Henki edustaa maailmassa Jumalan 

Isän ja Jeesuksen auktoriteettia, ilmoi-
tusta ja voimaa.  

 
• Jeesukseen Pyhässä Hengessä liitetyt pe-

lastetut toimivat suoraan Pyhän Hengen 
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auktoriteetin alaisuudessa ja voimassa to-
teuttaen Jeesuksen ja Isän tahtoa maan 
päällä ja Taivaassa. 

 
• Enkelit ja muut Taivaan sotajoukot toteut-

tavat tehtäviään maailmassa Pyhän Hen-
gen johtamana. Nämä sotajoukot toimi-
vat ihmisistä riippumatta Jumalan tahdon 
mukaan. Ne palvelevat ihmisiä, jotta 
nämä pelastuisivat, parantuisivat ja saa-
vuttaisivat Jumalan tahdon elämässään.  
 

• Enkelit ottavat käskynsä suoraan Juma-
lalta, joten on turha yrittää käskyttää en-
keleitä. Meidän ei tarvitse myöskään pyy-
tää avuksemme enkeleitä, koska Pyhä 
Henki tietää tarkkaan, mitä me tarvit-
semme ja huolehtii enkeleiden palvelu-
työn johtamisesta. 
 

• Kaikki pimeyden voimat, luonnonvoimat 
ja niiden vaikutukset ovat Jumalan aukto-
riteetille alamaiset. Pyhän Hengen voite-
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lun mukaan Jeesus voi johtaa sinut toteut-
tamaan hallintovaltaa luonnonvoimien ja 
aineellisen maailman ylitse yhtä hyvin 
kuin demonien ylitse. 
 

• Jumala tarvitsee ihmisen työtoverikseen, 
jotta Hän voi ilmestyä tässä maailmassa, 
koska Hän antoi maan ihmisen hallinta-
vallan alaiseksi. 

 
Vapautumisen ja sisäisen parantumisen pää-
määrä on hengellinen, henkinen ja fyysinen täysi-
ikäisyys. Demonisaatio ja traumaattisuus tekevät 
ihmisen alaikäiseksi. Uudestisyntynyt uskova on 
jo ”kaiken herra”, koska Hän on Jumalan Isän 
lapsi. Mutta hän ei kykene hallitsemaan vielä sitä 
perintöä, joka voidaan omistaa vain Pyhän Hen-
gen voitelun kautta. Jumalan pojat / tyttäret ovat 
luonnollisesti ja hengellisesti täysi-ikäisiä. Heillä 
on Jeesuksen minuus, Isän tunteminen ja Pyhän 
Hengen voitelu. He elävät ja palvelevat Isän rak-
kaudessa, Pyhän Hengen ilmestystiedossa ja Ju-
malan uskossa. Tämä on hengellisen auktoritee-
tin ilmestyminen täysi-ikäisyydessä. 



462 
 
 
 

 

 
Pyhä Henki kasvattaa sinut hengelliseen ja henki-
seen täysi-ikäisyyteen Jeesuksessa. Pyhä Henki 
vapauttaa sinut demonisesta traumaattisuu-
desta, minuutesi vääristymistä, elämäsi vääristy-
mistä. Pyhä Henki liittää sinut Isään ja sulattaa si-
nut Hänen rakkauteensa. Vanha ihmisesi, joka eli 
"minä itse" elämää kuolee ja sinusta nousee Ju-
malan pojaksi otettu minuus "Jeesus minussa ja 
minä Jeesuksessa". 
 
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 huo-
neenhaltijain alainen isän määräämään aikaan asti. Sa-
moin mekin; kun olimme alaikäisiä, olimme orjuutetut 
maailman alkeisvoimien alle. Mutta kun aika oli täytetty, 
lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain 
alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset, että me täy-
sin omistaisimme pojaksi otetun aseman / oikeudet / teh-
tävät. Ja koska te olette poikia (täysivaltaisia perillisiä), on 
Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hen-
gen, joka huutaa: "Abba! Isä!" 
 
Synnin orja katsoo itseensä ja sanoo ”Voi mi-
nua!”. Jumalan pojaksi ja tyttäreksi otettu katsoo 
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Jumalaan Isään ja sanoo ”Abba, rakas Isäni – 
kaikki on hyvin, koska Jumala on minun Isäni!” Ju-
malan poika elää Jeesukseen sulautuneena, 
eheytettynä, todellisena Jumalan ihmisenä. Py-
hän Hengen päämäärä sinussakin on tehdä sinut 
luonnollisesti ja hengellisesti täysi-ikäiseksi. Sil-
loin  
 

• sinulla on Jeesukseen sulautettu minuus, 
sinä olet Isän yhteydessä ja Pyhän Hengen 
voitelussa, 

 
• sinä elät ja palvelet Isän rakkaudessa, 

Pyhän Hengen ilmestystiedossa ja 
Jumalan uskossa ja 
  

• Jeesus voi johtaa sinua ja antaa sinulle 
palvelutehtäviä, jotka sinä hoidat 
uskollisesti Jumalan Isän kunniaksi. 

 
Pyhä Henki sinussa johtaa sinut Jeesuksen tunte-
miseen ja Hänen kauttaan Isän tuntemiseen. 
Pyhä Henki on pojaksi ottamisen henki. Hän to-
distaa sinulle jatkuvasti Jumalan pojaksi otetun 



464 
 
 
 

 

asemasi, oikeutesi, velvollisuutesi, siunauksesi ja 
tehtäväsi. Pyhä Henki sinussa julistaa: ”Sinulla on 
Isä, Isäsi rakastaa ja siunaa sinut, Isäsi luo sinussa 
uutta, johdattaa sinua, suojelee sinua ja kutsuu 
sinua yhä lähemmäksi Hänen kirkkauttaan.”  
 
Pyhän Hengen tulessa sinusta nousee esiin Juma-
lan pojaksi otetun minuus, joka on vapaa "alkeis-
voimien orjuudesta". Sinun minuutesi on "Jeesus 
minussa ja minä Jeesuksessa". Sisäinen ihmisesi 
yhtyy "ilolla Jumalan lakiin". Sinä sulaudut Pyhän 
Hengen voitelussa Jumalan uskoon ja Jeesus tu-
lee ilmestymään sinuun ja sinun kauttasi yhä li-
sää. Jumalan valtakunnan elämä ja palvelutyö 
avautuu sinulle. 
 
Gal. 4:7. Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan poika; 
mutta jos olet poika, olet myös täysivaltainen perillinen 
Jumalan uskon kautta.  
 
Sinun hengellinen perintösi on Jeesuksen Voidel-
lun muotoon muuttuminen sekä siihen liittyvä 
asema, oikeudet, velvollisuudet ja tehtävät. 
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Tämä on Jumalan Isän yliluonnollinen suunni-
telma, jonka Pyhä Henki tulee toteuttamaan si-
nussakin! 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
4. Olet Jumalasta syntynyt ja liitetty Ju-
malaan 
 
Jumala Isä loi sinut ajatuksissaan taivaallisen kirk-
kauden suurimmassa hehkussa, jossa ei ole mi-
tään pimeyttä, heikkoutta, kuolemaa. Sinun läh-
tökohtasi hengessäsi on täysi kirkkaus, yhteys 
Isään, osallisuus Hänestä. Isä Jumala lähetti sinut 
maailmaan, jotta sinusta voi tulla ihminen, jolla 
on henki, sielu ja ruumis. Sinä olet saanut olemas-
saolosi lähtökohdan hengessäsi ja sielussasi Ju-
malasta Taivaassa. Biologinen ruumiisi on synty-
nyt sukusolujen hedelmöittymisen kautta tässä 
maailmassa. Jumala loi maan ihmisten lisäänty-
mistä varten: ”…täyttäkää maa…”.  
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Kun sinä otit Jeesuksen vastaan, Jumala Isä uu-
destisynnytti sinun henkesi ja määräsi sinut lap-
sekseen ja yhteyteensä Pyhän Hengen kautta. 
Hengen ulottuvuudessa olet päässyt takaisin sii-
hen kirkkauden yhteyteen Isän kanssa, joka si-
nulla oli ennen kuin tulit maailmaan. Sinulla ja 
Taivaallisella Isällä on nyt esteetön yhteys Pyhän 
Hengen kautta Jeesuksen pelastustyön perustuk-
selta. Jeesuksen kautta sinulla on nyt oikeus Isän 
täyteen lupaukseen Pyhän Hengen tulessa upot-
tamiseksi. Sinä saat elää Taivaan kirkkautta Py-
hän Hengen tulessa jo täällä maailmassa, koska 
sinä olet Isästä syntynyt ja palannut Hänen yh-
teyteensä. 
 
Joh. 3:11-13: Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: me 
puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme, mitä olemme 
nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. 
Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te 
uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista? Ei kukaan 
ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli 
alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa.  
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Jeesuksen kautta sinä saat elää samaa elämää 
Hänen kanssaan tässä maailmassa, kuin Hän Voi-
deltuna eli. Sinä olet tullut Taivaasta ja olet Tai-
vaassa henkesi yhteyden kautta, niin kuin Jeesus 
Voideltuna oli. Sinä palvelet maailmassa luonnol-
lisen ruumiisi ja sielusi kautta niin kuin Jeesus Voi-
deltuna. Pyhän Hengen voitelun kautta sinä nou-
set Isän valtaistuimelle ja vastaanotat taivaallisia 
näkyjä ja ilmestyksiä. Sinä tulet alas Taivaasta ja 
palvelet täällä maailmassa jakaen sitä ilmestystä, 
mitä olet Taivaasta vastaanottanut.  
 
Henkesi ja Pyhän Hengen kautta olet kiinnitetty 
Jeesukseen ja Jumalaan Isään. Olet kiinnitetty ra-
joittamattomiin Taivaan resursseihin hengessäsi. 
Jeesuksen muotoon muuttumisessa sinä vapau-
dut yhtymään ilolla Jumalan lakiin. Sinä elät uutta 
elämää Jeesukseen sulautuneena ja Isän kirkkau-
den yhteydessä Pyhässä Hengessä.  
 
Room. 8:13-14: Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää tei-
dän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin 
teot, niin saatte elää. Sillä kaikki, joita Jumalan Henki joh-
taa, ovat Jumalan poikia.  
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Jeesuksen veri peittää jatkuvasti sinun syntisi ja 
pimeytesi. Pyhän Hengen tuli nostaa sinut jatku-
vasti hallitsemaan Jeesuksen kanssa. Pyhä Henki 
tunnistaa sinussa olevan alkuperäisen Jumalan 
suunnitelman ja toteuttaa sitä – yhteistyössä si-
nun kanssasi. Jumala Isä rakastaa sinussa olevaa 
alkuperäistä suunnitelmaa ja toteuttaa sitä. Isän 
korkein tavoite ja suunnitelma on muuttaa sinut 
Jeesuksen Voidellun kaltaiseksi ja sulauttaa sinut 
Hänen olemukseensa. Hänen kauttaan sinä tulet 
Isän luokse ja olet pysyvästi Isän yhteydessä 
 
Tässä maailmassa olevan pimeyden takia sinä 
koet elämän stressiä kahdessa suunnassa. Sielun-
vihollisen painostus johtaa sinun sieluasi etsi-
mään yhä läheisempää yhteyttä Jeesuksen 
kanssa, jossa sinulla on rauha sielussasi. Sinun 
hengessäsi on Jumalan Isän kirjoittama alkuperäi-
nen suunnitelma, jota henkesi tavoittelee. Myös 
sinun henkesi ja sielusi välillä on jännite, kunnes 
sielusi antautuu Jeesukselle kokonaan. Silloin to-
teutuu Jeesuksen pelastustyön korkein ulottu-
vuus. 
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Joh. 14:26-27: Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on 
lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja 
muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. 
Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan 
teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön 
teidän sydämenne olko ahdistunut älköönkä peljätkö.  
 
Sinun henkesi, sielusi ja ruumiisi saavuttavat rau-
han vasta Jeesukseen sulautumisessa. Jeesus on 

jättänyt meille 
rauhansa Py-
hässä Hengessä. 
Aina kun Pyhä 
Henki koskettaa 
sinua, Jeesuksen 
muoto ilmestyy 
lisää ja sinun rau-
hasi lisääntyy. Si-
nun päämääräsi 

on syväkiintymys-
suhde Jeesukseen ja Isään. Olet osa Jeesusta ja 
Jeesus on osa sinua. Pyhän Hengen kautta olet 
kytkeytynyt Jeesukseen ja Jumalaan Isään. Ilmes-
tystieto kytkee sinut Jumalan valtakunnan resurs-
seihin ja siunauksiin. Sinä olet kytketty Jeesuksen 

Jumalan pojan minuudessa 
sinä näet pysyväsi itsesi Jee-
sukseen liitettynä. Sinä us-
kot ja omistat Jeesuksen to-
dellisuuden omaan elä-
määsi. Sinä näet itsesi Ju-
malan Isän rakastettuna, 
eheytettynä, tyydytettynä 
ja Jumalan kirkkaudella pu-
ettuna.  
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rajattomaan rikkauteen ja yltäkylläisyyteen elä-
mäsi kaikilla alueilla. 
 
Synnin orja eli traumaattinen ihminen näkee 
identiteettinsä oman yksinäisen sielunsa ja ruu-
miinsa särkyneisyyden ja toivottoman puut-
teenalaisuutensa kautta. Hän on kääriytynyt or-
poutensa traumaan ja on puutteittensa, ongel-
miensa, rajoitustensa, epäuskonsa ja vihollisen 
painostuksen vanki. 
 
Sinä ajattelet elämääsi Jumalan Isän täydellisen 
hyväksynnän, hyvyyden ja yltäkylläisyyden 
kautta. Pyhän Hengen voitelussa sinä sulaudut 
Jumalan uskoon, julistat Pyhän Hengen ilmestyk-
sen mukaan ja vastaanotat kaiken, mitä elämäs-
säsi tarvitset. Sen ohella Jumala Isä siunaa sinua 
yltäkylläisillä lahjoillaan enemmän kuin olet osan-
nut anoa. 
 
Matt. 6:31-33: Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me 
syömme?' tahi: 'Mitä me juomme?' tahi: 'Millä me it-
semme vaatetamme?' Sillä tätä kaikkea pakanat tavoitte-
levat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaik-
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kea tätä tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valta-
kuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä 
teille annetaan.  
 
Pyhä Henki on toteuttamassa sinussa tätä muu-
tosta. Hän kieltää sinua murehtimasta ja johtaa 
sinut sen sijaan etsimään lisääntyvää Pyhän Hen-
gen läsnäoloa, ilmestystietoa ja Jumalan uskoa. 
Pyhä Henki johtaa sinua etsimään Jeesuksen 
muotoa, jotta Isän kirkkauden siunauksia vastus-
tava pimeys puhdistuu. Pyhä Henki johtaa sinua 
Jeesuksen muotoon, jotta Isän sinuun jo Tai-
vaassa asettama suunnitelma voi toteutua. 
 
Joh. 10:10: Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tap-
pamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi 
elämä ja olisi yltäkylläisyys.  
 
Hylkää siis kaikki kielteisyys, ongelmakeskeisyys, 
epäilys ja epäusko. Omista sen sijaan Jeesuksen 
pelastustyön täydelliset ratkaisut, Pyhän Hengen 
ilmestystieto ja rakkaussuhde Isään Jumalaan. 
Tuomitse ja hylkää kaikki puutteenalaisuus, köy-
hyys, murehtiminen, vaikerrus ja selviytymisen 
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pelko. Omista itsellesi Jumalan uskossa täydelli-
nen yltäkylläisyys Jeesuksessa. Hylkää luonnolli-
sen ajattelusi, järkeisuskosi ja kokemustesi paino-
lasti ja rajallisuus. Anna Pyhän Hengen johtaa si-
nut Jumalan valtakunnan rajattomiin rikkauksiin 
ja yltäkylläiseen elämään. 
 
Joh. 10:9-10: Minä olen ovi; jos joku minun kauttani me-
nee sisälle, niin hän pelastuu ja hän on käyvä sisälle ja 
käyvä ulos ja löytävä laitumen. 
 
Jeesuksen muotoon muuttumisen kautta sinä 
menet sisälle Jumalan valtaherruuteen Pyhän 
Hengen voitelussa. Sinä menet sisälle Jumalan 
Isän tarkoittamaan elämään, jonka Hän suunni-
tellut sinulle jo silloin kun Hän loi sinut. Jeesuk-
seen sulautumisen kautta sinä vapaudut demoni-
saatiosta, traumaattisuudesta, sielun pimeydestä 
ja valheista. Sinä pelastut sairaasta minuudesta, 
sairauksista, kirouksista, köyhyydestä, puutteen 
alaisuudesta, epäonnistumisesta ja kuolemasta. 
 
Joh.10:10: Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappa-
maan ja tuhoamaan… 
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Jeesus korjasi tässä vanhan liiton vajavuutta, 
jossa ihmiset eivät tunteneet vielä Jumalaa Isää, 
vaan olettivat Jumalan käyttävän myös pimeyden 
voimia ihmisiä vastaan. Sinäkin olet ehkä saanut 
sellaista opetusta joskus. Jumalan valtakunnalla 
ja pimeydellä ei ole mitään yhteistä. Ainoa ulot-
tuvuus, missä pimeys ja valkeus voivat vaikuttaa 
samanaikaisesti on ihmisen sielu ja lihallinen ruu-
mis. Jumala on täydellinen kirkkaus eikä Hänessä 
ole mitään pimeyttä. Kaikki köyhyys, puut-
teenalaisuus, sairaudet, tuhoutumiset ja kuo-
lema tulee pimeydestä. Lujita sielusi tähän totuu-
teen. 
 
Joh. 10:11: Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi 
yltäkylläisyys.  
 
Jeesuksen kautta sinulla on Jumalan yhteydessä 
täydellisesti yltäkylläinen elämä. Sinä olet vapau-
tettu kaikesta kirouksesta ja puutteenalaisuu-
desta elämäsi kaikilla alueilla. Jeesukseen sulau-
tuneena sinä olet kytketty täydellisesti yltäkylläi-
seen elämään ja huolenpitoon Isän rakkaudessa. 
Sinulla on vapaus ja oikeus tuomita ja hyljätä 
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kaikki pimeys elämässäsi. Sinulla on oikeus 
nousta hallitsemaan elämässäsi henkesi kautta.  
 
Sinulla on oikeus täyttyä ”rajattomasti” Pyhällä 
Hengellä. Sinä voit etsiä, anoa ja kolkuttaa Pyhän 
Hengen tulessa upottamista ja saavuttaa Jumalan 
valtakunnan yltäkylläisyys. Jeesuksen yhteydessä 
Isä on määrännyt sinulle yltäkylläisen huolenpi-
don henkesi, sielusi, ruumiisi, perheesi, ihmissuh-
teittesi, taloutesi, palvelutyösi ja voitelusi alu-
eilla. Kaikki tämä on voimassa jo näkyvässä maa-
ilmassa ja täydellisessä muodossa Taivaassa. 
 
Jeesuksen muotoon muuttumisessa sinulle ta-
pahtuu näin: 
 

• Henkesi on sulautunut Jeesukseen ja kas-
vaa yhä vahvemmaksi Jeesukseen liittymi-
sen kautta. Isä on asettanut henkesi joh-
tamaan elämääsi ja Pyhä Henki toteuttaa 
tätä muutosta. 
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• Sielusi sulautuu Jeesuksen ajatuksiin, tun-
teisiin, suunnitelmiin, unelmiin, toiminta-
tapoihin. Hengen hedelmä ilmenee sinun 
sielustasi: rakkaus, ilo, rauha, ystävälli-
syys, hyvyys, usko, kärsivällisyys, pitkä-
mielisyys ja itsensä hillitseminen. 

 
• Tahtosi sulautuu Pyhän Hengen inspiraa-

tioon. Olet vapaa toimimaan sekä luon-
nollisessa että yliluonnollisessa ulottu-
vuudessa. Olet vapaa toimimaan Jeesuk-
sen kanssa yhteistyössä – mihin tahansa 
Hän johtaa sinua. 

 
• Fyysinen ruumiisi sulautuu Pyhän Hengen 

voitelussa Jumalasta tulevaan katomatto-
maan elämään. Ruumiisi kokee virvoi-
tusta, sairaudet paranevat, elämävoima 
ja nuoruutesi uudistuu. 

 
• Sisäinen ihmisesi sulautuu Jumalan us-

koon. Jumalan usko on tullut sinun omai-
suudeksesi ja ominaisuudeksesi. Jumalan 
uskon kautta sinä olet osa Jeesusta ja Isää. 
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• Pyhä Henki suojelee uutta identiteettiäsi. 

Olet käynyt lävitse peruuttamattoman 
muutoksen. Et pääse putoamaan van-
haan, koska traumoissa olevat synnin kiin-
topisteet on hävitetty ja uusi elämä hallit-
see sielussasi.  

 
• Jeesus vetää sinua yhä lähemmäksi itse-

ään. Jumalan hengellinen maailma vetää 
sinua puoleensa ja tämän maailman or-
juus häviää. 

 
• Syntiinlankeemuksen kaikki houkutus on 

hävinnyt sinusta. Jumalan hyvyys, yltäkyl-
läisyys, ihanuus, halajamistesi täyttymys 
on vapauttanut sinut liittymään ja sulau-
tumaan peruuttamattomasti Jumalaan. 

 
Kun sisäinen ihmisesi on parantunut kaikesta syn-
tiinlankeemuksen aiheuttamasta puutteenalai-
suudesta Jumalan rakkauden, ilmestystiedon ja 
Jumalan uskon kautta, sinä olet vapaa. Sinä olet 
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parannettu menetyksiesi aiheuttamasta katke-
ruudesta ja epäuskosta. Kun sinä näet Jumalan 
suuruuden ja Jeesuksen pelastustyön täydellisyy-
den, sinä uskot, että Jumala tulee hyvittämään si-
nulle kaikki kärsimäsi menetykset ja tappiot.  

 
Pyhän Hengen voitelussa sinä saat näkevät sil-
mät, kuulevat korvat ja ymmärtäväisen sydämen 
astua Jumalan valtakuntaan. Pyhän Hengen tu-
lessa sinä saavutat syväkiintymyssuhteen Jeesuk-
sen ja Isän kanssa. Pyhän Hengen ilmestystieto 
kytkee sinut Jumalaan ja antaa sinun nähdä 
kuinka siunattu olet Jeesuksessa ja kuinka Jeesus 
on sinussa. Sinä olet suostunut Jumalan omaisuu-
deksi niin, että Isä saa huolehtia sinusta, suojella 
sinut ja tehdä sinusta sellaisen, kuin Hän tarkoitti 
luodessaan sinut. 

 
1. Kor. 2:10-16: Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä 
on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on? Samoin ei myös 
kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan Henki. 
Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen 
Hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala 
on meille lahjoittanut; ja siitä me myös puhumme, emme 
inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan Hengen 
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opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti. Mutta 
luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan 
Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä 
ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. 
Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, 
mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. 
Sillä: "kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että 
voisi neuvoa häntä?" Mutta meillä on Kristuksen mieli. 
 
Pyhä Henki toteuttaa elämässäsi Jumalan yltäkyl-
läisyyden lakia. Hän jakaa taivaallisen isän rikkau-
desta kaikkea hyvää. Hän todistaa sinun hengel-
lesi, että Jumalan poikana sinä saat elää täydessä 
yltäkylläisyydessä. Henkesi tietää, että tämä on 
Jumalan alkuperäinen suunnitelma. Sinä näet, 
että Jumalan pojan minuus on hyvä ja sinä saat 
omistaa sen. Pyhä Henki johtaa sielusi yhtymään 
tähänkin Jumalan lakiin. Jumalan valtakunnan yl-
täkylläinen elämä kuuluu sinulle elämäsi kaikilla 
alueilla. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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5. Kiitollinen ja tyytyväinen elämäntapa 
 
Kiitollinen ja tyytyväinen elämäntapa lähtee puh-
distuneesta sydämestä, joka näkee Jumalan hy-
vän suunnitelman omassa elämässään ja on val-
mis näkemään sen myös muiden elämässä. Puh-
distettu sydän elää Isän rakkaudessa ja huolenpi-
dossa. Puutteenalaisuuden, murehtimisen ja pe-
lon vankila on murtunut, koska sisäinen ihminen 
elää Jumalan uskon voimassa ja pystyy vastaan-
ottamaan kaikki tarvitsemansa siunaukset. Pyhän 
Hengen läsnäolo sielussa johtaa kiitoksen, ylistyk-
sen ja palvonnan elämäntapaan.  
 
Syväkiintymyssuhteessa sinä et millään hinnalla 
halua loukata sinun läheisintä ja parasta ystä-
vääsi, puolustajaasi, neuvonantajaasi ja kaiken 
elämäsi ja voimasi antajaa - Pyhää Henkeä. Sinä 
elät kiitollisena ja tyytyväisenä, koska olet kiinni-
tetty Jeesuksen kirkkauteen ja Jumalan yltäkylläi-
syyteen elämäsi kaikilla alueilla. Sinä puhut rak-
kautta, uskoa, pelastusta, siunausta, Jumalan 
suunnitelmia ja tarkoituksia ihmisten elämään.  
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Sinä vietät aikaa 
Jeesuksen kirk-
kauden läsnä-
olossa ja Hän 
täyttää ajatuk-
sesi, tunteesi, 
unelmasi ja tah-
tosi lisääntyvällä 

kirkkaudellaan. 
Hän vahvistaa si-
nut puhumaan 
kirkkautta yhä 

suuremmassa 
voitelussa. Pyhän 

Hengen voite-
lussa sinä ajattelet ja puhut elämää, hyvyyttä, 
Jeesuksen pelastusta, Jumalan ratkaisuja, Pyhän 
Hengen voimaa ja Isän rakkautta. 
 
Jumala on luonut sinut syvään ja läheiseen rak-
kaussuhteeseen kanssaan. Sisäinen ihmisesi saa 
tyydytyksen vain koko elämäsi yhteydestä Jee-
suksen ja Isään Pyhässä Hengessä. Silloin Jeesus 

Kun sisäinen ihmisesi on 
täynnä Pyhää Henkeä, Ju-
malan rakkautta, ilmestys-
tietoa ja Jumalan uskoa, si-
nun elämässäsi, julistukses-
sasi ja palvelutyössäsi on 
voima. Sinusta näkyy Jee-
suksen muoto ja ihmiset 
huomaavat sen. Sinä puhut 
Jumalan sanoja ja ihmiset 
vastaanottavat ne. Pyhä 
Henki johtaa ihmisiä sinun 
luoksesi ja sinua ihmisten 
luokse. Sinusta on tullut Jee-
suksen työtoveri. 
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tyydyttää sinun henkesi, sielusi, ruumiisi ja elä-
mäsi halajamisen hyvyydellään.  
 
Rakkauden hallitsemassa syväkiintymyssuh-
teessa Jeesuksen ja Isän kanssa sinä saat kaiken, 
mitä elämässäsi tarvitset.  Henkesi, sielusi ja ruu-
miisi iloitsevat ylösnousemusvoimasta, joka tulee 
Pyhässä Hengessä lisääntyvästi yllesi. Taivaalliset 
näköalat avautuvat ja voitelu kohottaa sinut voit-
tajaksi luonnollisessa ympäristössä. Sinä tulet 
elämään Jumalan hyvyydessä ja yltäkylläisyy-
dessä ja saavuttamaan elämäsi täyttymyksen. 
 
Ps. 103:1-6: Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä mi-
nussa on, hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa, minun sie-
luni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt, 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 halajami-
sesi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi 
uudistuu kuin kotkan. Herra tekee vanhurskauden ja 
hankkii oikeuden kaikille sorretuille.  
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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Kirjasarja ”KIRKKAUDEN ILMESTYMINEN”: 
 

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

 
Lataa uusimmat korjaukset ja päivitykset tästä 
linkistä! 
 
Copyright: Seppo Välimäki 
VAPAUTUMINEN JA SISÄINEN 
PARANTUMINEN 

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