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TUUTA!

pietari j6 Joha.nnes
panivat kätensäheidän
pätilleen,ja he saivat Pyhån Hengen.
Ap.t.8:17

Voitelun välittiimisestä
Kerroin jo aikaisemfnin, että Herra oPasti minua
muutama vuosi sitten viettämään runsaasti aikaa häSenseurauksenaräiähtävävoitelu
nen läsnäolossaan.

ilmenisi palvelutyössäni.
','
Juurisamanailtana,iohonviittasinluqrssa2, Herra näytti minullejotakin uutta voitelunvälittämisestli
eteenpäin.Olin aikaisemminkokenut, kuinka Pyhä
Henki kosketti ihmisiä kun laitoin käteni heidän
päällensätai joskusilmaanlähelleheidänotsaansa.
Nyt Herra sanoi, että hänen voitelunsavirtaa yhtä
voimakkaastipitkänkin välimatkan päästä.Minun

tulisi osoittaa ihmisiä sormellanija sanoa:"Tulta!';ia
Pyhä Henki lankeasisarnallatavalla kuin olin tottunut näkemäänlaskiessanikäsiäihmisten päälle.Herra näytti minulle jo mainitsemieni tiedon sanojen
yhteydessämuutamia ihmisiä, ioille tapahtuisinåin.
Kun aloitimme illan kokouksen,vlistimme ensin
Jumalaanoin puoli tuntia. Tunsin, kuinka voitelu tuli
päiilleni. Koin suurta innoitusta, ja minua ympäröi
aikaisemmin mainitsemani sähkövirran kaltainen
Pyhän Hengen voima. Astuin seurakunnaneteen ja
katselinihmisiä,jotka ylistivät Jumalaaantaumuksel-

ja parhaimmillaanmatkaaeri henkilöihin
etuosassa,
oli parikymmentä metriä.
Tuo sama ilmiö on toistunut muutaman kerran
lähetysmatkoillaniV?ili-Amerikassa.Suureltalavalta
olleita henolen osoittanut kaukanakansanjoukossa
kilöitä, ja )umalan voima on ly<inyt heidät hetkessä
maahan.Ilmiö bn tuonut pyhää pelkoa tilaisuuden
ilmapiiriin. En voi kuitenkaankäynnistäätuota voite-_
lun välittämistäitse. Setoimii ainoastaansilloin, kun
Herra niin kehottaaja ohjaa toimimaan. Hän myös
näyttääminulle ne henkilöt, ioita hän koskettaatuol-

la. Sitten Pyhä Henki avasisilmäni näkemään,keitä
hän tahtoisi nyt koskettaatällä uudella tavalla tänä
iltana. Osoitin eturivissäolevaa naista sormellani ja

la tavalla.

sanoin:- Sisar!Ota vastaanJumalanvoima. Tulta!
Samalla koin aivan fyysisesti, kuinka Pyhän
Hengen voimavirta lähti käsivarrestani.En itse ke-

Farkkutakki rukousliinana

hittänyt sanoillani tilannetta, vaan seurasin Pyhän
Hengenohjaustaja vaikutusta.Nainen kaatui lattialle kuin ammuttuna. Minä taas tunsin, milloin voima
lähti minusta ja milloin sekosketti naista.
rivissätapahtui samoin parille henkiSeuraavassa
lölle. Kokoustilan takanurkassaseisovahenkilö kaatui lattialle, kun osoitin häntä ja sanoin: "Tulta!1 ia
melkein eteisessäseisovasisar joutui samallatapaa
|umalan voiman alle. Koko tuon alan seisoin salin
106

Samaanajanjaksoonliittyy toinenkin minulle täysin
uusi voitelun välittämisen muoto. Olin ollut eräänä
torstaipäivänärukoilemassauseitatunteja seurakunnassamme.Farkkutakkinioli ollut päällänikoko tuon
aian.Kun valmistin sydäntäniillan tilaisuuteen,näin
yht:ikkiä näyn. Siinä otin yltäni farkkutakin ja laskin
sen muutamien ihmisten olkapäällerukouspalvelutilanteessa,ja nämä ihmiset vaipuivat lattialle Pyhän
Hengen voiman koskettamina.Koin, että Herra sanoi minulle: - Olet ollut monta tuntia tänäänminun
t07

läsnäolossani
takki päälläsi.Se toimii kuin suurena
rukousliinana.Voiteluni,joka on päälläsi,on myös
takissasi.
Illan kokoustuli ja viimein oli rukouspalvelun
aika. Rukoilin tåvanomaise
ti muutamanihmisen
puolestaja laitoin käteni heidänpäälleensiunatessaniheitä.Sitteneteenituli seisomaan
minua päätä
pidempimies.SilloinHerraohjasiminualaittamaan
farkkutakkini hänen olkapäällensä.Kun laitoin takkini hänen vasemmalleolkapäälleen,
mies vaipui
PyhänHengenvoiman alla lattialle.Hetkenkuluttua
fumalakehottiminuameKun laitoin
nemääneräänveljen luo,
ja huitaisin hänen palletakkini hänen
olkapääIlee4
aansa kevyesti takillani.
mies oo,ipui Pghän
En kovaa, vain kevyesti.
Ilengen uoitno,n
Mies kaatui lattialle niin
o,llo lattiolle.
kuin joku olisi lyönyt
häntä nyrkiilä keskivartaloon.LattiallahänylisteliHerraa.
Sinä iltana voitelun välittäminen takin avullajäi
siihen.Pari kuukauttamyöhemminlähdimmekahdestaanseurakuntaamme
kuuluvan veljen kanssa
ensimmäiselle lähetysmatkallemme Väli-Amerikkaan.Tuon matkanyliluonnollisesta
synnystäkerroin enemmäniulrrssa2.
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El SalvadoOlimme La Libertadinkaupungissa
rissa.Olimme Tyynenvaltamerenrannallarentouillan kokousta
ja minävalmistinsisimpääni
tumassa,
varten kävellenhiljaa rannallaauringonpaisteessa'
Iltapäivällänoin kolmisentuntia ennen kokousta
tunsin,kuinkaPyhänHengenvoimaalkoikäsinkostäyttääminua.Olin hiljaaomissaoloisketeltavasti
sani.Herra näytti minulle iälleennäyssä'mitä sinä
iltana tapahtuisi.I(ovastahelteestähuolimattåhän
kehotti minua ottamaanpuvuntakkinimukaan.Näin
kuinkalaitointakkinimonienihmistenolkanäyssä,
ja samalla
päälleikäänkuin suurenarukousliinana,
kun takki osui heidänhartioihinsavoitelun paino
kaatoiheidätlattialle.
ylistimme Herraa ia saarnasin
Iltatilaisuudessa
Hooseankirjan kuudennenluvunjakeista1-3: "TulHerranluo!"Kun ennensaarnaani
kaa!Palatkaamme
PyhäHenkiohjasi
kuulijakuntaa,
katselinnuorekasta
minut plytämäänesilleeri ihmisiäkuulijakunnasta'
Pyysineteenkymmenenihmistä.Sainprofetiansanatuseimmilleheistiija siunasinheitä.Muistaakseni
PyhänHengenvoiman
kaikkikokivatkonkreettisen
ja kaatuivatkirkkosalinlattiallekiittäkosketuksen
määnJeesusta.
Saarnanlopussapyysin rukoustakaipaaviaihmisiäesille,ja rukoilimmemonienpuolesta.)ossain

vaiheessakoin, että minun piti pyytää seurakunnan
pastori vaimonsakanssalavalle.Kun he seisoivatla-

Palava pastori

valla edessäni,profetoin heille. Sitten otin takkini ja
laitoin sen rauhallisestipastorin olkapäålle.Pastori
alkoi puhista ja itkeä ja vaipui lattialle Jumalanvoi-

Kokous iatkui. Salin takaosassaoli kaksi naapuriseurakunnanpastoria rukoilemassa.Kävelin heidän
luoksensaja he plysivät minua rukoilemaanpuolestaan. Semitä seuraavaksitapahtui,oli suorastaanpe-

man koskettamana.Samoinkävi pastorin vaimolle.
Kun illan rukouspalvelu oli jo loppumaisillaan,
pastori tuli luokseni ,a osoitti salin etuosaan.Hän oli
pyytän).tseurakuntansavastuunkantajiaja eri pienryhmien vetäjiä seisomaansalin etuosaan.Pastori
pyysi,että rukoilisin heidän puolestaan.Silloin Pyhä
Henki sanoi minulle, että minun tuli yksinkertaisesti vain ottaa takkini ja ilman mitään sanoja asettaa
se jokaisen olkapäälleja hän hoitaisi loput. |uuri
niin teinkin. Kaikki viisikymmentä vastuunkantajaa
vaipuivat JumalanHengen voiman alla lattialle, kun
laitoin takin heidän olkapäällensä.En rukoillut. Laitoin vain "suuren rukousliinan' heidän påälleen ja
kirjaimellisesti katsoin vierestä, mitä Herra teki. Ei
huutoa, ei mekastusta,ei manipulointia. PyhäHenki
toimi kauniiila tavalla ja vastuunkantajatsaivat uuden voiman. Se oli ainutlaatuinenihme, jota en ole
kokenut senjälkeen,enkäole myöskäänkokenut kehotusta toimia sillä tavallatuon tilaisuudeniälkeen.

lottavaa katseltavaa.
Otin pastoria käsistäkiinni ja sanoin espanjaksi
"Fuegol'ijoka tarkoittaa "Tulta!': Pastorivaipui huittaen lattialleja alkoi heiluttaakäsiäänaivankuin niitä
polttaisi aivan valtavasti. Tulkkini kertoi minulle pastorin huutavan, että hänen sormensaovat kuin tulessa.Pastori kieriskeli lattialla ia yritti "sammuttaa"
sormiaan.Hänen toivuttuaan voiman kosketuksesta
sanoin hänelle, että lumala välitti hänelle voitelun,
joka hänen tulisi jakaa omalle seurakunnalleenensi
tilassa.
Seuraavanailtana meillä oli kaksi iltatilaisuuttaja
kävimme pikaisestitervehtimässäkyseisenBastorin
seurakuntaa.Puhuin viisi minuuttia ja siunasimme
vielä pastoria ja hänen puolisoaanennen kuin lähdimme seuraavaankokoukseen.
päivänäpastorituli luoksemmepyhän
Seuraavana
pelon ja innon valtaamana.Hän kertoi, että meidän
jatkettua matkaammehän oli alkanut kulkea seurakunnan keskellä,laittanut käsiäänihmisten päälleja

puhaltanutheidånpäiillensä.
I(aikkiolivatkaatuneet
PyhänHengenvoimanallaja ylistäneetHerraalattiallatäynnäPyhääHenkeä.
Minulle aivanselittåmätönilmiö oli kuitenkinse,
kun pastorinäytti rakoillepalaneitahuuliansa.Hän
kertoi,että kun hän oli puhaltanutihmistenpäåille,
hänestäoli tuntunut kuin tuli olisi virrannuthänen
suustaan.Hänen huuiiinsaoli tuliut rakkuloitaja
hån oli juonut monta pullollistavettärukouspalvelun aikana.Erikoista!En pystyselittämään
asiaasen
tarkemmin.PyhänHengenvoimavaikutukset
ovat
moninaiset.

uoirnsusihttukset
ouat tnonirtaiset.

Nämä
kokemukseni
ovat vain esimerkkejä siitä, kuinka Pyhän Hengen
voitelu voi ilmetä. Jumala

Jurno,la ooi toirnia
jokaisenkohdalla

on niin suuri, että hän voi
toimia jokaisen kohdalla

eri to:oo.llo,.

eri tavalla.Minäkin toimin

Pghiinllengen

usein ilman mitään fyysisiä tuntemuksiatietäen,että tunsinpavoitelua tai en,
hän on minun kanssanilupauksensamukaan.
Donald Gee on sanonut:"Kun Jumalaensin antaa
meille yliluonnollisen kokemuksen,niin me uskomme, että hänen täytyy aina vain lähettääniitä lisääja
unohdamme sen raamatunkohdan,jossa sanotaan,
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että me vaellammeuskossaemmekänäkemisessi'
ja
(Gee 1975,s. 53)' Olen omassauskonelämässäni
huomannut,että tiettyinä aikakausipalvelutyössäni
tuo
na Herraantaaminulleikäänkuin ekstraa'iotta
mainitkokeminentai vaikutus- kutenaikaisemmin
ja konkeettisestitunsemanipolte kämmenissäni
virtaavavoimavirta- rohkaisisimituva kehossani
on
nua astumaaneteenpäin'Tuo fyysinenkokemus
liikminulleyksi tapa,iolla lumalasanoo: - Lähde
on aika
keellelRukoiletuon henkilönpuolesta'Nyt
rukoillasairaidenpuolesta'Tahdoniuuri nyt täyttää
ihmisiä Hengellånil
Voitelun tunteminen
fyysisesti våhvistaa siis
uskoa. Sitä kautta ]umala auttaå heikkoa uskoani
luottamaan häneen. I(un

voitelun
fin?:terninen

.TfuYsisesti
oarhuistoLouskoo,.

usko on kasvanut,sen iälkeenkyseistätuntemustå ei enäävälttämättätarvita' Fyysisetkokemukset
tavoin talon rakennustoimivat rakennustelineiden
voivat
Telineidenavullarakennustyöläiset
vaiheessa.
kimpussa'
operoidatalonrungontai ulkovuorauksen
Rakennustelineeteivät ole kuitenkaanitse tarkoitus
neovattehneet
- taloon.Siksitelineetpuretaan,kun
tehtävänsä.
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Muistan vaiheen,kun mainitsemanivoimavaikutukset yhtäkkiä hävisivät,kun rukoilin ihmisten puolesta.|umalan voima liikkui kuitenkin samallatavalla
kuin aikaisemminkin,ja sairaitaparantuijopa enemmän kuin ennen.Kysyin Herralta, miksi en tuntenut
enäävoiteluaniin kuin aikaisemminvaantoimin vain
uskon varassa.Herra sanoi: - Et tarvitse tuntemusta voitelustani tässävaiheessa.Nyt tiedåt, että minä
olen sinussaja että sinä kannat minun voimaani joka
tilanteessa.Toimi tämän tietoisuudenvarassa.
Nyt toimin siis suurimmaksi osaksiuskon varassa, ja olen kiitollinen Herralle siitä, että saan nähdä
enemmänhänen suuria tekojaankuin koskaanaika!
semmln.
Nykyisin en siis suurimmaksi osaksikoe fyysisiä
tuntemuksia vaan toimin sisåltänikumpuavan Kristuksen auktoriteetin kautta. Nyt tiedän - en ainoastaan kirjoista lukemani teologisen tiedon perusteella vaan myös oman kokemukseni kautta - että
Herra parantaaia antaa voitelunsa virrata kauttani,
/eesuksennimessäon valtava voima sairauksienyli.
Vaikutusvoi kyllä tuntua, ja onhan se ihan mukavaa,
jos käsissäpolttaa tai olo on kuin sähkövirran ympäröimä, mutta eneä en tarvitse näitä tuntemuksia
uskoakseni,ettå PyhänHengen voitelu on pääIlänija
että hän voi koskettaavoimallaan ihmisiä kauttani.
tt4

voitelua,
Vaikka en kokisikaankäsinkosketeltavaa
tiedän että hän on minussaia että Jeesuksennimessä on voima ioka tapauksessa.Olennaista ei ole se,
mitä me Herran palvelijoinatunnemme' vaanse,että
ihmiset kohtaavatelävänfumalan ja saavatavun vaivoihinsa.
viipyä
Kannattaa
Jeesuksenjalkofen juuresså mahdollisimman
paljon, tuntuu miltä
tuntuu. Siellä voi täyt-

Olennaistaeiole
se, rnitä turutetntne'
uolan set että ihtnlset
kohtaansat Jurno.lc,n
ia sd'd.uot o,aun'

tyå hänen kirkkaudellaan ja antaa voitelun virrata niin kuin hän hyväksi
näkee.Kun antaudummePyhänHengenvirtaan, hän
voi virrata meidän kauttammeeteenpäin.

