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SAATANAN SALAISET ASEET… HENGELLISTÄ SODANKÄYNTIÄ
Opetus Sisar Claren kautta, 12. Elokuuta, 2016.
Clare aloitti… Herra on kanssamme, Sydänasukkaat, todella ihmeellisellä, ihmeellisellä tavalla.
Asukoon Hänen rauhansa ja viisautensa sydämissämme.
Minä tiedän, että jotkut teistä ovat käsittelemässä pettymyksiä, ja minä rukoilen teidän puolestanne…
mutta pyydän, älkää antako vihollisen kylvää epäsopua tai syöstä teitä raiteilta uskonne kanssa.
Minä haluan osoittaa kahta asiaa tänä iltana. Ne ovat erittäin, erittäin tärkeitä. Itse asiassa minä voin
ymmärtää, miksi meitä kohtaan on hyökätty viime aikoina niin raskaasti. Asiat tässä Herran
opetuksessa tulevat olemaan valtavasti avuksi, kun pysäytetään hengellisiä hyökkäyksiä ja siinä
sodankäynnissä, joka keskuudessamme on käynnissä.
Siis, aiheet ovat… Hengellinen Sodankäynti & Terve Avioliitto
Tämä on jatkoa sodankäynnin oppitunteihin, koska olen oppimassa asioita, joita tarvitaan terveeseen
avioliittoon ja se auttaa myös meitä kukistamaan nämä vihollisen hyökkäykset.
Herra on puhunut ovista edellisessä viestissä. Ja se ovi aukeaa, kun teemme syntiä sydämessämme,
mielessämme tai fyysisellä tasolla. Sen oven mukana tulevat demonit… ja lisää demoneita… ja lisää
demoneita. Kun ovi kerran on aukaistu, monet demonit käyttävät sitä, riippuen mitä Herra sallii.
Siis, miksi Jeesus sallisi demonien seuloa kristityn? Yksinkertaisesti: he eivät vaella täydellisessä
armeliaisuudessa ja tottelevaisuudessa. Ja me olemme havainneet, että Herran ajatus
armeliaisuudesta ja meidän ajatuksemme… ovat valovuosien päässä toisistaan.
Näin demonit työskentelevät. Tämä on viimeaikainen esimerkki, minun omasta elämästäni…
Nousen ylös aamulla, tuntien itseni hieman kiukkuiseksi, kipeäksi, ei täysin tietoiseksi. Ja minä
huomaan, että mieheni on unohtanut kierrättää raitista ilmaa yöllä, mitä minä nimenomaisesti pyysin
häntä tekemään ennen kuin menin nukkumaan. Nyt nämä savitiiliset huoneet ovat kuumia – ja kissat,
vaikka ne ovat kuohittuja, ovat menneet sisään ja merkanneet reviiriä.
Minä olen erityisen herkkä hajuille ja ilman hapelle ja hän tavanomaisesti sulkee ikkunat takanani,
koska häntä palelee, ja minä rakastan raitista ilmaa. Siis, heti alusta alkaen: Minä olen ärsyyntynyt. Ei,
se ei ole oikein… Minä olin perusteellisen vihainen. Sanoin sen mukavalla tavalla, vaikka sisällä ei ollut
kaunista, ” Kultaseni, sinä unohdit kierrättää raitista ilmaa studioon eilen illalla ja kissat menivät
sisään sinne. Se haisee kamalalle. ” Tietenkin meillä on suihketta, joka hoitaa asian välittömästi…
Hän, tietenkin, antaa minulle erittäin hyvän syyn, miksi hän unohti ja minä sanon ” Minä annan sinulle
anteeksi ”… Mutta SISÄLLÄNI, minä syytän häntä, että hän teki sen tahallaan, sillä hän mielellään
sulkee ikkunat minun jäljessäni. Siis, minä kiehun.
Juuri silloin ja siinä minä avaan ISON oven ylpeydelläni, mikä teki minut vihaiseksi. Me voimme aina
osoittaa Ylpeyden vihamme alkujuureksi, ja syyttää Jumalan olevan sen lähde. Minä epäonnistuin tulla
häntä puolitiehen vastaan ja osoittamaan hänelle armeliaisuutta. Minä syytin häntä väärin perustein,
koska minä epäilin, että hän todella teki sen tahallaan – siis nyt minä syytän häntä valehtelusta. Minä
kiehun Itsekkyydessä, Vihassa, Ylpeydessä, Närkästyksessä, Kriittisessä Hengessä ja Väärässä
Syytöksessä… ja monta ovea monine demoneineen on juuri avattu.

Ja tämä on minun päiväni ALUSSA!
Kaverit, minä EN ole mikään pyhimys. Minulla on PALJON ylpeyttä. Ja minä voin kertoa sen, koska
suutun tai ärsyynnyn, kun jokin ei mene minun mieleni mukaan. Haluan tehdä sen selväksi. Vihastun,
tuohdun, minä syytän, odotan täydellisyyttä. Minä kannan kaunaa… salaisesti ajatellen, ’Hän tekee
sen uudelleen, joten sinun täytyy tarkistaa kaikki, kun hän on vuoteessa yöllä.’
Huhhhh… Minä olen pahin taakka omalle itselleni!
Mutta, vain päiväni ensimmäisen 15 minuutin aikana olen avannut oven sorrolle koko päiväksi, ellen
kadu ja pyydä anteeksiantoa ja hyvitä sitä hänelle. Ja jopa sittenkin, ei ole takeita, että Herra
pysäyttää demonit. Itse asiassa, vaikka suljin ovet, kaduin ja pyysin anteeksi, olen silti nähnyt sorron
vainoavan minua lopun päivää. Ja kun pyydän ystävää, jolla on erottelukykyä, rukoilemaan minun
puolestani, he silti näkevät avoimet ovet, demonien kera, jotka valssasivat sisään heidän kanssaan.
Tämä ei ole helppoa, rakkaat! Me olemme ryhtyneet valloittamaan lihaamme: asioita, jotka
ärsyttävät, epämukavuuksia, liian hidasta kulkua, meidän vastustamistamme… asioita vuosien takaa,
jotka ovat tulleet ärsyttäviksi tavoiksi meidän ja puolisoidemme välillä – ja ne avaavat ovet
välittömästi. Ja niistä joitakin ovia ei ole koskaan suljettu, ja demonit, jotka tulivat niiden mukana,
niitä ei ole koskaan potkaistu pellolle, koska me yhä kannamme kaunaa.
Siis, tässä tapauksessa, pyysin Pyhää Henkeä, pyydän auta minua. Minä kadun ja pyydän
anteeksiantoa aviomieheltäni, pyydän anteeksiantoa Herralta ylpeyteeni, jopa kiittämättömyyteen,
siitä, että minulla on aviomies. Minun haluttomuuteeni kärsiä vähän ja päästää irti… ei vain
keskustelussa, vaan myös mielessäni ja sydämessäni. Tämän asian kantaminen tekee meidät sairaiksi.
Kun me olemme aukaisseet oven ja demonit tulevat sisään, sitten he sontivat kaikkialle sieluumme. Ja
se alkaa mätänemään… ja se alkaa kertymään. Rick Joyner puhuu siitä yhdessä kirjassaan.
Sillä välin Ezekiel saa tuomion, että hän ei ole hyvä aviomies, että hän on epäsovussa vaimonsa
kanssa, ja on vihainen, koska hän pitää siitä, että ikkunat ovat kiinni ja ’miksen minä voi elää asian
kanssa?’ Ja ’Minä melkein aina pidän ne auki!’ Tuomion, jos hän unohti, koska hän ei voinut hyvin,
tuomion, jos hän ei unohtanut, vaan hän vain halusi sen kiinni… niin nyt häntä syytetään myös
valehtelusta. Ja Ezekiel on jo avannut useita ovia ja demonit tulevat sisään ja tekevät olonsa oikein
kotoisaksi, jättäen ilkeät ulosteensa hänen sieluunsa.
Minä haluan jakaa kanssanne kaikkein yleisimmin työskentelevät demonit. Kriittinen henki, itsekkyys,
virheellinen syytös, kärsimättömyys, tuomitseminen, turhautuminen, paheksunta, erimielisyys. Se on
suuri, ja nämä muut kaverit toimivat sen alaisuudessa. Ylpeys, pelko, murhe, suru, eristyneisyys,
syrjäytyminen, yksinäisyys ja itsesääli.
Sitten on olemassa energia-vampyyridemoneita imemässä meistä elämää pois, erityisesti, kun
menemme ulos julkisille paikoille, kauppoihin, ostoskeskuksiin, jne. On olemassa energia kentistä
muodostuneita pyörteitä, jotka toimivat tietyllä taajuudella, ja ne eristävät meidät työstämme ja
muista, ja myös manipuloivat mielialoja muuntelemalla taajuuksia. Henkilöllä voi olla enemmän kuin
yksi pyörre ja jokaisella on oma tehtävänsä.
Siis, meillä on alistamista eri lähteistä… Avoimia ovia, demoneita – jotka avaavat ja tulevat sisään ja
työskentelevät sen oven kautta. Energia-vampyyridemoneita, jotka minä karkotin Jeesuksen Verellä,
muuten. Useita pyörteitä, jotka eristävät meidän tunteemme ja ajatuksemme työstämme tai toisesta
henkilöstä, kaikkein yleisimmin puolisostamme.

Yleensä, kun aloitan rukouksen, meillä molemmilla on niitä. Hänellä on yksi itsensä ja minun välissä ja
minulla on yksi itseni ja hänen välissään.
Ennen kuin rukoilimme näitä pyörteitä vastaan, minun kissani olivat välttäneet minua ja toisiaan. Ne
olivat hajaantuneet ympäriinsä! Oli vain oudon oloista etäisyyttä ja viileyttä. Ne katosivat aina
muutamaksi tunniksi. Ja se oli epätavallista – niillä oli tapana nukkua sängyssä kaiken aikaa.
Me rukoilimme ja saimme selville, että oli eristäytyneisyyden, syrjäytymisen ja pelon demoneita, ja
myös pyörteitä. Me rukoilimme, ja ne poistettiin ja lähetettiin hornaan. Seuraavan päivän aikana
kaikki kissamme alkoivat nukkumaan taas sängyssä, leikkimään toistensa kanssa, halailemaan ja
seuraamaan meitä, että silittäisimme niitä. Vain yhdessä päivässä käytökseen tuli merkittävä ero. Siis,
nämä asiat ovat NIIN TODELLISIA.
Me huomasimme, myös, että koiramme vaikutti masentuneelta. Hänellä oli murheen, surun ja
eristäytyneisyyden demonit. En voi kertoa teille, kuinka paljon nämä rukoukset ovat muuttaneet
tilannetta.
Nämä pyörteet myös tulevat väliin, kun välitetään parannusta yhdeltä henkilöltä toiselle.
Rukoile seuraavaa rukousta,
’Jeesuksen Nimessä yli kaikkien nimien, Minä komennan kaikki energiakentät tulemaan alas ja että
niitä ei korvata. Minä kutsun Pyhiä Enkeleitä suojelemaan tätä ponnistusta, seisomaan vartiossa ja
pysäyttämään kaikki häiritsijät, kaikista lähteistä, häiritsemästä millään tavalla.’ (Viesti 30.
Toukokuuta, 2016 – Kuinka Vihollinen estää Luovuuttamme)
Tunnetteko sinä ja puolisosi toisenne hieman etäisiksi? Melko taatusti teillä on tällaisia pyörteitä,
jotka ovat erottamassa teitä. Niitä käytetään myös ohjausaitoina, ohjaamassa teitä pois töistänne ja
toisistanne. Kun asuimme vuoristossa ja kasvatimme lampaita, me käytimme ohjausaitoja
tuodaksemme ne aitauksiinsa yöksi. Ja nämä ovat hyvin samanlaisia, mutta ne on tehty energia
kehristä, tai pyörteistä, ympyröistä – aitalangan sijasta. Pyörteitä on ollut minun ja Jeesuksen kuvan,
minun musiikkini, minun aviomieheni ja minun eläinteni välissä.
Voi olla olemassa myös lohkareita. Ne voivat olla valtavan kalkkikivi lohkareen kokoisia, tai pino
lohkareita, 30 jalkaa korkea ja 30 jalkaa leveä (= noin 9 metriä kertaa 9 metriä), estäen sinua
tekemästä sitä mitä haluat tehdä Herralle, jopa kuuliaisuudesta.
Ja näitä jokaista voi olla monia: monia ovia, monia demoneita, monia pyörteitä… kaksinkertaisia tai
kolminkertaisia pyörteitä. Voi, tämä käy ylivoimaiseksi! Yksi erottamassa meitä työstämme, yksi
erottamassa meitä vaimostamme, yksi erottamassa meitä lemmikeistämme ja yksi jopa katkaisemassa
yhteytemme palvelutoimeemme tai työhömme.
Minä olen tuntenut nämä koko elämäni, mutta en ole koskaan tiennyt mitä tehdä niille. Joskus ne
otetaan pois ylistyshetken jälkeen. Joskus Herra vastaa rukoukseen ja me tunnemme helpotusta.
Mutta pitääkö niitä paikoillaan syntinen tapa? Se on tämän asian keskiössä, kaverit. Se on tämän jutun
ydin… Jos me ärsyynnymme uudelleen sen takia, mikä vaivasi meitä aikaisemmin, se ovi aukeaa
uudelleen. Ja uudelleen, ja uudelleen. Ja se on karuselli, kunnes ME päätämme, että me emme aio
jatkaa samoihin temppuihin lankeamista. Mieluummin, me aiomme osoittaa pyhimysmäistä
armeliaisuutta, emmekä sano mitään, ajattele mitään, tunne mitään.
Minulla ei ole sellaista itsekuria, mutta minä tiedän, kenellä on, ja minä vetoan Häneen. Tämä on yksi
Hengen hedelmistä. Itse asiassa, Hän antoi minulle juuri Rheman-viestin, ’Jumala ei salli

houkuteltavan, testattavan tai kiusattavan yli voimiesi. Hänen apunsa vastaa aina Hänen
lähettämäänsä koettelemusta.’ Siispä me olemme työskentelemässä tässä asiassa yhdessä.
Pääasia, josta tässä huomautan, on että olemme itse omat pahimmat vihollisemme. Me avaamme
sorron ovet omalla huonolla käytöksellämme. Ei huonolla, siinä mielessä, että ampuisimme jotakuta,
tai varastaisimme tulo verotuksessa. Huonolla, siinä mielessä, että, kuten esimerkiksi että olemme
närkästyneitä jotakin kohtaan, jopa 20 vuotta tai enemmän, vain pienimmästä mielipahasta!
Tämä oivallus suurin piirtein löi minut ällikällä. Ymmärrämmekö me, että me kutsumme demoneita
sisään sillä mitä ajattelemme ja tunnemme, ei vain sillä mitä sanomme ja toimimme? Asenteista tulee
synnin tapoja! Mutta muistakaa, mitä Hän on opettanut meille aikaisemmin: KAIKKI kritiikki ylipäätään
haavoittaa sielua; vaikka he eivät olisi tietoisia, mistä se tuli, se silti haavoittaa ja heikentää heitä. Me
voimme pitää suumme kiinni ja kullannuppu-söpöläisen hymyn kasvoillamme – mutta sydämemme
on mielipahan ja turhautumisen likakaivo, vain odottamassa seuraavaa kertaa, kun se henkilö on
vihainen meille.
Siispä, mitä me teemme? No niin, me voimme pyytää hyvää ystävää rukoilemaan, voimme sulkea
ovet, sitoa demonit, lähettää heidät KAIKKI hornaan ja olemaan koskaan lähettämättä vahvistus- tai
kosto joukkoja. Siispä ovien ja demonien täytyy lähteä.
Sitten meidän täytyy oppia, kuinka vastata armeliaisuudella, jos meille tuotetaan hankaluutta. Tämä
liittyy ylpeyteen ja itsekkyyteen. ’Minä haluan tämän sillä tavalla, kuin minä sen haluan, ja sinä et voi
saada tahtoasi läpi.’ No niin, me olemme työstäneet tätä asiaa, tehneet kompromissin: suljemme
ikkunan osittain ja jätämme sen auki vain vähän raittiin ilman takia. Molemmat meistä luopuvat
jostakin toisen välttämättömyyden takia.
Minulla ei ole kaikkia vastauksia, mutta minä tiedän, että ne voidaan karkottaa rukouksella. Mutta
olemmeko me valmiit käyttäytymään eri tavalla, kun ne on poistettu? Tämä vaatii yliluonnollista
armeliaisuutta ja ainut paikka minkä minä tiedän lisäävän sitä, on Herran läsnäolo, Hänen
ylistämisensä ja Hänen rakkautensa vastaanottaminen vastapalveluksena. Ja kun saamme selville,
kuinka mielissään ja paljon rakkautta Kaikkivaltias Jumala tuntee meitä kohtaan, me imemme tätä
Hänen hyvyyttään ja haluamme jakaa sitä avokätisesti muille, jotka tarvitsevat rakkautta, jopa omille
puolisoillemme. Me tulemme kiitollisiksi ja ylistämme Jumalaa hyvistä asioista elämissämme, sen
sijaan, että valittaisimme Hänelle, että puolisomme sulkee ikkunat selkämme takana.
Ja juuri sen takia tämä kanava on saanut sellaisia hyökkäyksiä. He, joista on tulossa todella läheisiä
Jeesuksen kanssa, tällä puhtaalla ja ylistävällä tavalla, heitä voimistetaan pääsemään yli heidän
pikkumaisista pitämisen ja inhon kohteista, että he pystyisivät rakastamaan toisiaan enemmän kuin
itseään. Ja se SULKEE OVET. Ja demonit eivät voi tulla sisään niin helposti enää. Sen sijaan, että
reagoisimme närkästymällä, me reagoimme yliluonnollisella rakkaudella. Ovi pysyy kiinni ja
demoneilla ei ole lupaa alistaa meitä, joten ne odottavat ja odottavat ja odottavat… provosoiden
meitä yhdellä asialla toisensa perään, kunnes me viimein romahdamme.
Saatana on vihainen, kaverit! Ja tuntee itsensä uhatuksi kenen tahansa taholta, jolla on läheinen
suhde Jeesuksen kanssa. Hän on raivoissaan ja kuka tahansa opettaa tätä, joutuu vainotuksi.
Voitteko kuvitella? Sellaista sielua kuin Kari Jobe, syytetään lihallisista sanoista laulussa ’Mitä
Enemmän Minä Etsin Sinua?’ (= The More I Seek You? ) Tämä laulu kertoo hengellisestä
rakkaussuhteesta Jumalaan… aivan kuten Evankelista Johanneksella oli Jeesuksen kanssa. Johannes
turvasi Herran sydämeen. Johanneksen Evankeliumi 13:23.
Ja tässä on sanat ’Mitä Enemmän Minä Etsin Sinua’- lauluun:

Minä haluan istua sinun jaloissasi, juoda kupista, joka on kädessäsi.
Levätä sinua vasten ja hengittää, tuntea sydämenlyöntisi.
Tämä rakkaus on niin syvää, se on enemmän kuin mitä minä voin kestää.
Minä sulan rauhaasi, se on ylivoimaista.
Tämä on voimakas, elävä kuva sielusta, joka on täysin rakastunut Jumalaan… ja hän johdattaa toisia
tähän puhtauden ja läheisyyden paikkaan. Mutta häntä syytetään erotiikasta tässä??? Tässä on jälleen
uskonnollinen henki, täsmälleen sama työssä, kuin silloin kun Fariseukset sanoivat,
… ”synagoogan esimies, joka närkästyi siitä, että Jeesus paransi Sapattina, rupesi puhumaan ja sanoi
kansalle.” Kuusi päivää on, joina tulee työtä tehdä; tulkaa siis niinä päivinä parannuttamaan itseänne,
älkääkä sapatinpäivänä”. Mutta Herra vastasi hänelle ja sanoi: ”Te ulkokullatut! Eikö jokainen teistä
sapattina päästä härkäänsä tai aasiansa seimestä ja vie sitä juomaan?” Luukkaan Evankeliumi 13:1415.
Eikö Herra sallinutkin Johanneksen levätä päätään Hänen rintaansa vasten ja kuunnella
sydämenlyöntejään??
Minä en aio edes uskaltautua arvelemaan sellaisen ei-raamatullisen kritiikin motiiveja, mutta
lopputuloksena on, että ihmisiä lannistetaan rakastumasta, puhtaasti, Jumalaan. Ja lepäämään
Hänessä, niin, että Hän voi saada aikaan tuoretta parannusta, täyttämistä ja voitelua. Tämä on se
missä voima on!
Tämä on se, mistä voima päästä yli lihastamme tulee. Kolminaisuus täyttää meidät rakkaudellaan,
voimallaan, viisaudellaan ja voitelee meidät tämänkaltaisen läheisen rukoushetken aikana. Kun me
olemme olleet Herran läsnäolossa ja voitelu on oikein sujuvaa, me tunnemme olomme ihanaksi. Eikä
ole mikään ongelma tulla rukouksesta ja katsoa läpi sormien tällaisia hassuja pieniä asioita, rakastaen
veljeämme enemmän kuin rakastamme itseämme. Itse asiassa, me olemme niin rakastuneita, me
näemme sen tilaisuutena rakastaa Jeesusta Itseään. Me emme avaa ovea ylpeydelle, emmekä
itsekkyydelle, koska me olemme täytetyt veljellisellä rakkaudella, Jumalan läsnäolossa.
Sen takia Saatana vainoaa meitä ja kaikkia muita kanavia tai liikkeitä, jotka opettavat puhtautta ja
läheisyyttä Jeesuksen läsnäolossa. Demonit ottavat asioita pois asiayhteydestään, vääristelevät niitä ja
laittavat valheita ihmisten päihin. Jos heillä itsellään on puhtaus asioita tai he ovat himon tai
pornografian vangitsemia, he määrittelevät epäpuhtaita motiiveja puhtaille astioille ja levittävät
valheita, jotka aiheuttavat sen, että syyttömät uudet kristityt pelkäävät, että he ovat menossa
Helvettiin Jeesuksen rakastamisesta puhtaudessa ja viattomuudessa.
Nämä ovat heitä, joista puhutaan Paavalin Toisessa Kirjeessä Timoteukselle 3:5 ”… heissä on
jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. ” Ja hyvin usein vainoten Pyhän Hengen
täyttämiä, joilla on kielillä puhumisen todistus, myös.
He eivät vain ole tietoisia tekemästään vahingosta. Siispä ainoa, mitä voimme tehdä, on antaa
anteeksi heille ja rukoilla, että Jumala tulee aukaisemaan heidän silmänsä Hänen Voimalleen ja että
he tulevat Hänen läheiseen läsnäoloonsa, ehdottomassa puhtaudessa ja intohimoisessa veljellisessä
rakkaudessa, jolla tavalla Hän tuntee meitä kohtaan.
Jos ei ole täytetty voimalla, joka tulee Pyhästä Hengestä ja Elävien Vesien virroista, jotka virtaavat
Jeesuksen Sydämestä, nuoret ja vanhat kristityt eivät voi vastustaa kiusausta olla kriittisiä ja itsekkäitä.
He eivät pysty lopettamaan ovien aukaisemista tuomitsemiselle, ylpeydelle, ja itsekkyydelle. Siispä,

demonit riemuitsevat ja siirtyvät sisään joka kerta, kun he epäonnistuvat olemaan armeliaita. Ja heistä
tulee vakavasti alistettuja ja kriittisiä jokaista ja kaikkea hyvää kohtaan. Eivätkä ota huomioon
palvelutoimien työn hedelmää. Näkevät vain vikoja ja tuhoavat uusien kristittyjen uskon. Heidän,
jotka viattomasti janoavat Jumalaa.
Kun rakastumme Jeesukseen, me emme koskaan enää halua satuttaa Häntä. Kun me annamme
elämämme Jeesukselle Helvetin pelossa, me emme elä Hänen rakkaudessaan – me toimimme pelosta,
joka jonkin ajan kuluttua haihtuu. Mutta kuka meistä haluaa elää sellaisen kanssa, jota pelkäämme
24/7, kaiken aikaa? Pelko saa meidät epäileväisiksi, lain kirjaimeen takertuviksi, ahdasmielisiksi ja
elämään väärässä kristillisessä uskossa sääntöjen takia – ei rakkauden.
Minä kerron teille näistä asioista, että te ymmärtäisitte, että me olemme sodassa ja meidän sielumme
on ryöstösaalis. Kun minä en saa tarpeeksi kahdenkeskistä tapaamisaikaa Jeesuksen kanssa, minä
tulen väsyneeksi, kiukkuiseksi, kärsimättömäksi, tuomitsevaksi jne. Ja sitten minä aukaisen ovet ja
alistaminen tulee kirjaimellisesti lentämällä sisään.
Siispä, kuinka pääsemme eroon näistä ovista?
Numero YKKÖNEN on sitoumus pyhyyteen ja armeliaisuuteen. Sitten meidän täytyy täyttää se
Jeesuksen intohimoinen rakkaus, mitä Hän tuntee meitä kohtaan. Ja antaa Hänen parantaa meidän
haavoittuneet henkemme ja sielumme menemällä ylistyshetkeen lepäämään Hänen läsnäoloonsa.
Sallien Hänen viedä meidät matkalle Taivaaseen tai kävelylle – tai jopa antaen meidän lepuuttaa
päätämme Hänen sydäntään vasten. Nämä hetket ovat kallisarvoisia rakkauden, siteiden
muodostamisen ja armolla täyttämisen hetkiä, ja kun näemme, kuinka paljon Hän rakastaa meitä, me
alamme hyväksyä itsemme sellaisina, keitä me olemme ja toiset heiksi, ketä he ovat ja laskea alas
kritiikin leikkausveitset.
Meidän täytyy ensin pystyä rakastamaan itseämme, tai mustasukkaisuus ja pelko hallitsevat
toistemme välisiä suhteita. Kun tunnet olosi hyväksi, etkä halua arvostella ketään, ja kun tunnet olosi
kurjaksi, kaikki tuntevat kipua.
Siispä, tunnistakaa vikanne, katukaa niitä ja pyytäen Jumalan anteeksiantoa ja voimaa mennä ja olla
tekemättä syntiä enää. Sanoutukaa irti näistä hengistä ääneen ylistyksessä ja rukouksessa, antakaa
musiikin ilmaista sydämenne Hänelle. Levätkää sanoissa ja kohottakaa ne tykönne. Jos kohtaatte
Jeesuksen, levätkää Hänessä. Täyttykää Hänen läsnäolollaan – näettepä Hänet tai ette.
Pyhissä Kirjoituksissa sanotaan, ”Minä asun Minun Ihmisteni ylistyksissä.” Psalmi 22:3.
Siispä, perustuen yksin tähän yhteen Kirjoitukseen, me tiedämme – kun me ylistämme Häntä, Hän on
luonamme. Hän on siinä!
”Käykää Hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten.” Psalmi 100:4.
”Uhratkaamme siis Hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria, se on: niiden huulten hedelmää,
jotka Hänen nimeänsä ylistävät.” Hebrealaiskirje 13:15.
”Tulkaa minun tyköni kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa
minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te
löydätte levon sielullenne.” Matteuksen Evankeliumi 11:28-29.
”Sillä näin sanoo Herra, Herra, Israelin Pyhä: Kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastutte, rauhallisuus
ja luottamus on teidän väkevyytenne.” Jesaja 30:15.

Kun lopetamme ylistyksen, meidän tulisi tuntea itsemme virkistyneiksi, sillä me olemme koskettaneet
Hänen Vaatteensa helmaa ja armo on tullut Hänestä meihin. Hän on antanut meille monia opetuksia
tästä läheisyydestä ja puhtaudesta.
Sitten toteuttakaamme käytännössä tuntemaamme rakkautta toisiimme. Kun alamme tuntea
itsemme ärsyyntyneiksi, pysähtykäämme heti pyytämään Pyhää Henkeä päästämään meidät pahoista
tavoistamme. Ja kun me väsymme demonien alistamiseen, meitä kannustetaan pysymään erossa
tällaisista synnillisistä asenteista.
Kaverit, tätä minä olen kokenut viimeisen viikon ajan. Ja minä haluan kertoa teille, että minä olen
väsynyt synteihini! Enemmän kuin yhdestä syystä…
Jos ovet ovat auenneet… etsi Jumalaa saadaksesi tietää, miksi. Joskus Hän voi jopa antaa sinulle
Rhema-viestin tai kaksi, saadaksesi tietää, miksi. Sitten kadu ja luovu siitä asenteesta. Sulje ovet ja
sido demonit Jeesuksen Nimessä, ja lähetä koko sotku hornaan.
Ota energia pyörteet hallintaan. Ne, jotka aiheuttavat huomion kääntymistä muualle, eristäytymistä,
jne. ’Jeesuksen Nimessä minä komennan nämä energia pyörteet alas. Minä komennan nämä
lohkareet menemään hornaan. Minä sidon (ja käytä demonin nimeä) ja komennan sinua, Jeesuksen
Nimessä, menemään hornaan ja olemaan palaamatta koskaan tai lähettämättä vahvistusjoukkoja.’
Ei ole ihme, että meitä vastaan on hyökätty hirmuisesti tällä viikolla, kaverit. Saatana ei halunnut, että
tämä viesti lähetettäisiin. Mutta nyt teidät on aseistettu voimakkaalla työkalu kalustolla alistamista
vastaan, mistä te ja teidän perheenne ovat kärsineet vuosia. Pyydän, muistakaa ja ottakaa tämä
opetus sydämeenne. ”Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan tuomio mittaamaan teille.”
Älkää tuomitko muita puolisonne tai kenenkään muun perheen jäsenen kanssa. Eikö se vain ole
’luonnollista’, että kun meitä vastaan on hyökätty tai haavoitettu tekemällä jotain meille tai meidän
rakkaillemme – ensimmäinen reaktio on hyökätä niiden kimppuun, jotka tekivät sen, sanallisesti
arvostellen heitä? DEMONIT LUOTTAVAT TÄHÄN ENNALTA ARVATTAVAAN REAKTIOON! He tulevat He
tulevat nuolet käsissään jakaakseen niitä meidän lähimmille ystävillemme. Ja jos he ovat heikkoja, he
käyttävät niitä. Sitten sinä reagoit ja keskustelet heidän huonosta käytöksestään, arvostellen heitä
puolelta ja toiselta lastesi, vanhempiesi tai puolisosi kanssa. Ja se siitä. Te kaikki olette juuri avanneet
henkilökohtaisia ovia ja nyt kukin teistä tulee kärsimään alistamista tästä.
Tähän ei ole muuta ratkaisua kuin rakkaus.
Siksi Jeesus komensi meitä, ”Tämä on Minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niin kuin Minä olen
teitä rakastanut.” Johanneksen Evankeliumi 15:12. Ja kuinka Hän rakasti Fariseuksia? ”Isä, anna heille
anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät.” Luukkaan Evankeliumi 23:34.
Olkaamme siis Hänen nimensä arvoisia, ei vain pinnallisesti, minkä kuka tahansa pystyy näkemään,
vaan myös syvällä sisällämme, sillä on kirjoitettu:
”Ettekö käsitä, että kaikki, mikä käy suusta sisään, menee vatsaan ja ulostuu? Mutta mikä käy suusta
ulos, se tulee sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen. Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat,
aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, Jumalan pilkkaamiset.” Matteuksen
Evankeliumi 15:17-19.
Havainnollistaakseni tämän näkökannan, tämä tapahtui eilen illalla, itse asiassa. Minä surin Herralle
sitä, että pystyisin paastoamaan kaikesta muusta, mutta en minun Frappacino proteiini juomastani,
josta pidän niin paljon. Ja Hän vastasi minulle. ”Työstä pois kriittinen henkesi ja Minä jätän sinun
Frappesi huomiotta, aivan kuin sitä ei olisi olemassakaan ja sinä paastoaisit vedellä ja leivällä.”

Vau!
Ja sitten Pyhistä Kirjoituksista: ”Te olette kuulleet sanotuksi: ’Älä tee huorin’. Mutta minä sanon teille:
jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa.”
Matteuksen Evankeliumi 5:27-28.
Ja minä haluan soveltaa tämän Kirjoitusten lauseen säkeen periaatetta toisista puhuttaessa. Tätä
voitaisiin soveltaa mihin tahansa syntiin, ’Älä arvostele toista, kuka tahansa, joka niin tekee, on
loukannut toisen sielua sydämessään.’
Nyt, minä olen nähnyt mitä arvosteleminen tekee ihmisille, hengessä. Se jättää sielun revityksi ja
veriseksi ja joskus jopa ristiinnaulituksi. Siksi rangaistus on niin raskas. Paholaiset ovat Jumalan
poliiseja. Hän sallii heidän hyökätä, koska me olemme hyökänneet toisia kohtaan.
Ezekielillä ja minulla oli erittäin myrskyisä avioliitto 12 vuoden ajan. Se oli todella RASKASTA. Kunnes
me saimme selville, miksi. Minuutti sen jälkeen, kun me ajattelimme pahasti kenestä tahansa –
olivatpa he viattomia tai syyllisiä, sekaannuimmepa me asiaan tai pelkästään vain ajattelimme tai
keskustelimme siitä – me jouduimme riitaan, joka pilasi loppupäivän. Herra oli harjoittamassa meitä.
Se on totta.
Siis, Hän oli erittäin ankara meidän kanssamme, ja kuka tahansa, joka haluaa kasvaa hengellisesti,
hänen täytyy kukistaa paha, ennen kuin he voivat mennä minnekään voitelun kera.
Sinä lähdet näistä tapauksista sisäisesti haavoittuneena, sanoipa joku sen sinulle ääneen, tai sanoi
sinun selkäsi takana tai pelkästään vain ajatteli, Tuomitsemisen myrkytetty nuoli menee suoraan
sydämen läpi ja majoittuu sinne, tehden sielun henkisesti sairaaksi. Se avaa demonin oven heille, jotka
loukkasivat sinua ja he tulevat alistetuiksi. Sitten menet kotiin ja keskustelet vaimosi tai miehesi tai
äitisi/isäsi kanssa ja reagoit kivulla – arvostellen heitä. Nyt, YHDELLÄ nuolella, Saatana on avannut
ovet kaikille näille ihmisille, niin, että heidät alistettaisiin.
”Olkaa siis älykkäät kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset. Rakastakaa toinen toistanne niin kuin
Minä olen teitä rakastanut,” Jeesus komensi. Matteuksen Evankeliumi 10:16. Sillä hetkellä Hän aseisti
meitä jokaista taistelua vastaan, mitä meillä tulisi elämässä ikinä olemaan. Siunattuja me tulemme
olemaan, jos me tottelemme Häntä.
Herra, auta meitä! Amen.

