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UUDEN VUODEN TERVEHDYS 2023  
  
Hyvä herätyksen ystävä,  
  
Vuosi 2023 tulee olemaan totuuden ilmi tulemisen vuosi kaikilla ihmisyy-
den tasoilla. Pyhän Hengen tuli koskettaa, valaisee ja puhdistaa niitä, 
jotka janoavat totuutta. Ihmisten sydänten kätketyt salaisuudet tulevat 
ilmi. Siirrymme aivan uudenlaiseen avoimuuden ja totuuden etsinnän ai-
kaan. Sekä Jeesuksen omien että Jeesuksen ulkopuolella elävien sydämiin 
tulee uusi totuuden etsimisen jano. Kaikki valheellisuus tulee vastenmie-
liseksi ja kunnioitus totuutta kohtaan palaa kansakuntiin. Tämä valmistaa 
sydämiä täyttymyksen ajan herätyksen tuleen. 
 
Pelastettujen elämässä totuuden etsiminen ja löytäminen tarkoittaa  
 

• henkilökohtaisen elämäntehtävän ja tarkoituksen löytämistä Py-
hän Hengen voitelussa, 

• ympäröivässä maailmassa vallitsevan pimeyden ja eksytyksen ha-
vahduttavaa tunnistamista ja kohtaamista, 

• kaiken menneisyyden taakse jättämistä ja Jeesuksen veren alle 
asettamista, 

• mielen, ajatusten, unelmien ja odotusten suuntaamista syvem-
pään Jeesuksen kohtaamiseen, 

• kaikkien elämän arvojen ja tavoitteiden uudelleen arviointia Jee-
suksen tahdon mukaiseksi sekä  

• kaikkiin ratkaisuihin on saatava Pyhän Hengen todistus, ennen kuin 
tulee uskallus ja voima toimia. 

 
Pyhä Henki johtaa kyyhkysjoukon elämäntapaan, jonka Jeesus ilmaisi: 
"…ei Poika voi tehdä muuta kuin sen, minkä Isä näyttää… ja sitä mitä Isä 
tekee, Poika tekee samoin…". Koska olet kutsuttu kyyhkysjoukkoon, sinä-
kin käyt lävitse Pyhän Hengen johtamana sisäisen puhdistumisen, vapau-
tumisen ja parantumisen prosessin lävitse. Pyhän Hengen tuli sulauttaa 
sinut Jeesukseen ja Jumalan pojan / tyttären minuus nousee sinussa hal-
litsemaan elämääsi. 
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Vuonna 2023 tulee ilmi yhä enemmän uusia palveluvoiteluja niiden elä-
mässä, jotka ovat käyneet ahtaan portin lävitse. Jeesus tulee suoraan pu-
humaan ja johtamaan näitä palvelutehtäviä. Pyhän Hengen yliluonnolli-
nen voima ja johdatus tulevat olemaan niissä ilmeisiä. Jokainen joutuu 
tunnustamaan, että vain Jeesus ja Pyhä Henki voivat saada nämä aikaan. 
 
Jeesus tulee johtamaan omiaan syvälliseen sydämen kovuudesta vapau-
tumiseen ja Hänen rakkautensa suunnitelmaan antautumiseen kaikissa 
ihmissuhteissa. Jos sinulla on ollut ongelmia missä tahansa ihmissuh-
teessa, älä luovuta vaan antaudu lisää Jeesukselle. Hän tulee kohtaamaan 
sinua ja varustamaan sinut uudella rakkauden, rauhan ja ilon voitelulla 
yhteydessään. Jeesus tulee kohtaamaan sinua voimakkaalla tavalla ja pu-
humaan sinulle uusia asioita, joita et ole osannut ennakoida. 
 
Vuosi 2023 tulee olemaan uudenlaisen varustamisen ja liikkeelle lähtemi-
sen aikaa. Kaikki elämäsi suunnitelmat ja tapahtumat tulevat kiihtymään. 
Pyhä Henki tempaa sinua nopeasti johdatukseensa ja tehtäviin, joihin oli-
sit aikaisemmin astunut vasta pitkän harkinnan ja valmistautumisen jäl-
keen. Nyt Jeesus liittää sinut globaaliin herätyksen virtaan, jossa sinä to-
teutat yliluonnollista Jumalan suunnitelmaa omalla vaikutusalallasi. 
 
Jeesus varustaa kyyhkysjoukkoa erityisellä Isän rakkaudella. Pyhän Hen-
gen tuli puhdistaa kaiken vihan ja muun pimeyden sieluista. Kivisydämen 
tilalle tulee lihasydän, joka sykkii Isän rakkauden äärettömässä myötätun-
nossa kaikkien ihmisten hyväksi. Pyhän Hengen ilmestyksen voima herät-
tää ja kytkee kyyhkysjoukon Jumalan uskon ehdottomaan auktoriteettiin 
kaikkea pimeyttä vastaan. Sinä tulet palvelemaan Jumalan pojan / tyttä-
ren minuudessa ja tuomaan ilmi Jumalan Isän ja Jeesuksen valtaherruutta 
sielujen pelastamiseksi, vangittujen vapauttamiseksi, sairaitten paranta-
miseksi, särkyneitten sydänten eheyttämiseksi ja Pyhän Hengen ja tulen 
vuodattamiseksi maailmaan.  
 
Nouse Jumalan rakkaudessa, Pyhän Hengen ilmestyksen ja Jumalan us-
kon voimassa näkemään oma elämäsi tulevaisuus Jeesukseen sulautu-
neena. Hylkää vanhat uskonnolliset oletukset ja teoriat synnin voimasta. 
Omista apostolinen usko ja totuus Jeesuksen valtaherruudesta, halusta ja 
voimasta muuttaa sinut Hänen kaltaisuuttaan kohti.  
 



Vuosi 2023 tulee olemaan syvällisen Jeesukselle erottautumisen vuosi. 
Älä ihmettele, jos tämän maailman mukainen elämä ja viihde menettää 
vetovoimansa elämässäsi. Jeesus kutsuu sinua pois valhe-elämästä ja siir-
tymään tosielämään Pyhän Hengen tulessa ja Hänen kirkkaudessaan. 
Tässä suunnitelmassa sinua tulee hallitsemaan jatkuvasti lisääntyvä uusi 
luomistyö. Elämäsi totuudeksi tulee yhä ehyempi antautuminen ja liitty-
minen Jeesukseen ja Hänen suunnitelmaansa. 
 
Kesäkuun alussa vuonna 2021 Pyhä Henki näytti minulle tulevia asioita. 
Yksi osa tästä ilmestyksestä olivat työpöydälläni olevat tehtävät. Näin ha-
janaisen ja irrallisia papereita sisältävän kansion. Pöydälläni oli toinen 
hieno mappi, jonka päällä luki "TOIMINTASUUNNITELMA". Pyhä Henki 
osoitti irrallista paperipinoa ja ilmaisi, että minun on laitettava tämä kun-
toon ensin ennen kuin voin avata varsinaisen toimintasuunnitelman. Nyt 
olen päivittänyt koko hengellisen opetusmateriaalin nettisivullani vastaa-
maan täyttymyksen herätyksen ilmestystä (http://www.tulta.net).  
 
Sivustolla oleva aineisto on uskonpuhdistuksen sanomaa, joka tarvitaan 
uuden voitelun avautumiseksi. Kun Jumalan valtakunnan totuudet alka-
vat hallita sisäistä ihmistäsi, Pyhän Hengen voitelu tulee johtamaan sinut-
kin täyttymyksen ajan toimintasuunnitelman toteuttamiseen. Olet ollut 
jo pitkään valmistautumassa ja Jumalan suunnitelma toteutuu ja täyttyy 
myös sinun kohdallasi. 
 
Vuonna 2023 erityisesti seuraavat Jumalan valtakunnan totuudet nouse-
vat esille: 
 
2. Kor. 5:14-18: Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän 
päätökseen: yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet; ja hän 
on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan 
hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Sen tähden me emme tästä 
lähtien tunne ketään lihan mukaan; jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mu-
kaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. 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 sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja 
antanut meille sovituksen viran.  
 

Tempaukseen valmistautuvan seurakunnan katseen tulee olla yhä ehy-
emmin kiinnitettynä Jeesukseen. Menneisyyteen ja tähän maailmaan 
katsominen estää Jumalan uuden suunnitelman omistamisen. Uudesti-
syntyneen hengen tulee johtaa elämää kohti Jeesuksen yhä suurempaa 
ilmestymistä elämässäsi. 
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Kol. 3:1-4: Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin kiinnittäkää mielenne 
siihen, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Kiinnit-
täkää mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älkää siihen, mikä on maan päällä. Sillä te 
olette kuolleet (pois vanhasta ihmisestä), ja teidän (uusi ja todellinen) elämänne on 
kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa; kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, 
silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa.  
 

Jumala loi sinut Taivaan kirkkaudessa ja asetti sinuun Hänen kirkkautensa 
ilmestymisen suunnitelman sekä kyvyn sen vastaanottamiseen. Tämän 
maailman pimeys on osittain peittänyt ja varjostanut elämääsi demoni-
sen painostuksen, sairauksien, onnettomuuksien ja heikkouksien kautta. 
Mutta Jumalan Isän asettama hengellinen DNA pysyy sinussa. Jeesus Py-
hän Hengen tulen kautta tulee poistamaan pimeyden painostukset ja va-
pauttamaan sinussa Jumalan asettaman alkuperäisen kirkkauden suunni-
telman ja uuden elämän. 
 
Tiit. 2:11-15: Sillä Jumalan rakastava mielisuosio on ilmestynyt pelastukseksi kaikille 
ihmisille ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset 
himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman-
ajassa, odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Va-
pahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, hänen, joka antoi it-
sensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puh-
distaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Puhu 
tätä ja kehota ja nuhtele kaikella käskyvallalla. Älköön kukaan sinua halveksiko. 
 

Kiitos sinulle rakkaudestasi, esirukouksistasi, siunauksistasi ja tuestasi 
Herran työssä. Isän kirkkauden pilvi laskeutukoon yllesi ja johtakoon sinut 
elämäsi ihanimpaan täyttymykseen Jeesuksen nimessä!  
  
Rakkaudella siunaten  
Seppo  
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