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Halleluja! Väkevä, väkevä Jeesus! Kuinka väkevä Kuningas! Hän antoi meille ratkaisun kaikkeen 
täällä, ei siis ole mitään tekosyytä, että seksuaalisyntiä on seurakunnassa. Seurakunnan tulisi 
olla Jumalan sauva. Kristittyjen tulisi olla Jumalan sauvoja opastaen kansakuntia ja tuoden 
korjauksen kansakuntiin. Halleluja! Muistatko kertomuksen Tuhlaajapojasta, kadonneesta 
Pojasta? Kun hän heräsi ja tajusi itseasiassa olevansa orjuudessa syöttämässä sikoja; tästä alkoi 
hänen vapautensa. Meidän ei ole mitenkään mahdollista vastaanottaa vapautta 
seksuaalisynnistä ja orjuudesta, jos me vielä ajattelemme sitä normaalina elämäntapana ja jos 
se on normaalia seurakunnassa.  

Herra pyytää, että pystymme tunnistamaan sen olevan orjuutta. Sananlaskujen kirjassa 
seksuaalisynti esitetäänkin naisena, joka toivotti miehiä tervetulleeksi sanoen, "Katso, olen 
leposijalleni peitteitä levittänyt, liinavaatetta Egyptistä, orjuuden maasta". On siis todella 
tärkeää, että pystymme tunnistamaan seksuaalisynnin olevan itseasiassa orjuutta. Se on 
orjuutta, johon monet ihmiset ovat addiktoituneet. Monet ihmiset addiktoituvat hyvin paljon 
seksuaalisyntiin, eivätkä he pysty pääsemään siitä irti. He eivät pysty pääsemään irti edes 
pornografiasta. He addiktoituvat hyvin paljon moniin asioihin, myös alkoholiin, huumeisiin ja 
kaikkeen muuhun. Tämä tarkoittaa, että ainoa tie eroon tästä on itseasiassa vain se, että 
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ymmärrät lankeamisen, että olet langennut. Tämän takia Herra sanoo, "Kyllä, teidän tulee 
surra, sillä pahinta seksuaalisen moraalittomuuden muotoa, jota ei löydetä edes pakanoiden 
keskuudesta, nähdään teidän keskuudessanne, kristityt. Sinun tulee surra ymmärtäessäsi, että 
olet langennut kokonaan pohjalle ja olet orjuudessa”. 

Tätä Herra meiltä pyytää. Hän pyytää, että ymmärrämme seksuaalisynnissä olevan orjuuden. 
Nyt, haluan sinun ymmärtävän, että seksuaalisynnissä ei ole mitään nautintoa, vaan siinä on 
kuolema. On siis äärimmäisen kriittistä, että ymmärrät astuvasi sisälle kuolemaan, niin kuin 
Herra sanoo, "Tuo valtatie käy tuonelaan". On siis hyvin, hyvin tärkeää, että ymmärrät tämän 
luopumuksen, ja se on ainoa tie ulos. Hän sanoo, totuus on tekevä sinut vapaaksi. Ja totuus on, 
että seksuaalisynti on orjuutta ja kuolema.  

Mennään myös toiseen aiheeseen, joka tulee vapauttamaan sinut seksuaalisynnistä. 
Ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 2. Katsotaan Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa joitakin 
todella tärkeitä avaimia, jotka tulevat vapauttamaan sinut seksuaalisynnistä. Ensimmäisen 
Mooseksen kirjan luku 2:24-25. Luen jakeesta 23, Hän sanoo, "23 Ja mies sanoi: "Tämä on nyt 
luu minun luistani ja liha minun lihastani; hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä 
otettu". 24 Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he 
tulevat yhdeksi lihaksi. 25 Ja he olivat molemmat, mies ja hänen vaimonsa, alasti eivätkä 
hävenneet toisiansa”. 

Haluan sinun ymmärtävän, että Jumala loi avioliiton. Olkaamme itseasiassa hyvin avoimia tässä: 
Jumala loi avioliiton ja seksin. Kyllä. Haluan sinun ymmärtävän, että siinä ei ole mitään pahaa. 
Ainoa hetki, jolloin siitä tulee jumalatonta, on kun synti tulee mukaan. Toisin sanoen, Herra 
sääti, että mentyäsi naimisiin vaimosi kanssa, niin kyllä, se on ok, voit nyt mennä hänen 



kanssaan seksuaaliseen suhteeseen. Tämän tähden Hän sanoo, he kummatkin olivat alasti, 
mutta mies ja nainen eivät tunteneet häpeää toisiaan kohtaan.  

Rukouksenani, jotta saisin sinut ymmärtämään tämän syvällisemmin, haluan sinun 
ymmärtävän, että paholainen otti seksin ja asetti sen sisälle kuoleman ja käytti sitä, minkä 
Jumala oli luonut, tuomaan nyt kuoleman. On siis todella kriittistä sinun ymmärtää, että Herra 
on säätänyt, että tuon laillisen kumppanin tullessa luoksesi, "Kyllä, se on hyvää ja puhdasta ja 
pyhää Hänen silmissään". On siis todella tärkeää, että te kaikki seurakunnassa, kuka tahansa 
teistä onkin menossa naimisiin, tehkää se Herran Sanan alla, Jeesuksen Veren alla. Jotta se olisi 
pyhä liitto, pyhä avioliitto, jossa ei ole minkäänlaista häpeää tai syyllisyyttä. Jos alat tuntea 
syyllisyyttä, silloin tuossa avioliitossa on syntiä.  

Näet, että Herra Itse sanoo, että he kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä tarkoittaa, että teidän 
ajatuksenne ja kaikki muukin yhdistyvät tuossa seksuaalisessa suhteessa, jonka Jumala on 
säätänyt. Tämä on hyvin kriittistä, sillä luottamuksen puute avioliitoissa, on alku sille, että mies 
tai nainen lähtee avioliitosta. Paholainen käyttää tätä avaamaan oven seksuaalisynnille 
avioliitossa. Tässä maassa hän on käyttänyt sitä ovea tuomaan myös kuoleman HIV-AIDS:in 
kautta sekä monin muin tavoin. Minun täytyi mainita tämä, sillä tämä on kriittisen tärkeää. 
Herra on jo säätänyt oikean tavan, jolla sinä voit miehenä yhdistyä naisen kanssa. 

Jaakobin kirjan luku 1:13-15. Katso, mitä Hän sanoo kiusauksista ja seksuaalisynnistä ja himosta. 
Hän sanoo, "13 Älköön kukaan, kiusauksessa ollessaan, sanoko: "Jumala minua kiusaa"; sillä 
Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa. 14 Vaan jokaista kiusaa hänen oma 
himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee; 15 kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se 
synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman". 

Joten Herra puhuu meille hyvin selvästi, että meidän omat pahat himomme ovat portti. Tämä 
on totuus, joka tulee vapauttamaan sinut seksuaalisynnistä. Lankeat aina uudestaan 
seksuaalisyntiin; puhun siis siitä, että menet seksuaalisyntiin, koska olet avannut sille oven; olet 
sallinut sen, olet mennyt sitä kohti, olet edistänyt sitä. Olet täysin vastuussa siitä. Tämän Hän 
meille sanoo tässä. Hän sanoo, "Ole hyvin varovainen, sillä Jumala ei tuo mitään tämän 
luonteista kiusausta sinulle, vaan sinun omat pahat himosi houkuttelevat sinua. Sitten ne 
vetävät sinut himoitsemaan, ja tuo himo tulee panemaan alulle, synnyttämään synnin, joka 
tulee synnyttämään kuoleman". 

Herra on siis erittäin selkeä tätä koskien. Herra pyytää meitä tunnistamaan, että avain on 
meillä. Siellä missä on tahto, tulee olemaan tie. Jos olet halukas vastaanottamaan Pyhän 
Hengen, silloin pystyt varmasti pääsemään pois seksuaalisynnistä. Ja jälleen, jos tieten tahtoen 
menet kohti sydämesi seksuaalisia himoja, synnillisiä himoja, niin tulet lankeamaan 
seksuaalisyntiin. Olet vastuussa siitä. Herra on antanut sinulle tämän vapauden. Tämä on se 
vapaus, josta Hän puhuu, kun Hän sanoo alussa, "Kaikki on sinulle luvallista, mutta kaikki ei ole 
sinulle hyödyksi".   



Joten totuus tulee taas vapauttamaan sinut tässä. Ja totuus on, että myötävaikutat itse siihen, 
jos menet mukaan seksuaalisyntiin. Tämä on todella tärkeä avain, joka tulee sulkemaan 
seksuaalisynnin sinun elämässäsi, kaikkien teidän elämässänne, jotka kuuntelette tänään. Et voi 
sanoa, että nuo naiset tulivat ja heillä oli tapana istua siellä. He eivät olleet hyvin pukeutuneita; 
he olivat pukeutuneet alastomasti, siksi lankesin. Ei, sinulla on avain. Sinulla on voima nuhdella, 
lähteä pois, nuhdella. Sinulla on voima sanoa, "Ei tässä Herran huoneessa". Sinulla on myös 
voima sanoa vaimollesi, "Älä tuo tänne niitä kristittyjä ystäviäsi, jotka pukeutuvat alastomasti ja 
saavat minut tuntemaan, mitä tahansa". Sinulla on voima; sinulla on tahto. Sinä voit sulkea tuon 
oven. Sinä voit sulkea tuon oven iankaikkisesti.  

Herra on antanut sinulle voiman sulkea tuon oven! Menkäämme Ensimmäisen Johanneksen 
kirjeen lukuun 2:15-17, Hän sanoo, "15 Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä 
maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä 16 Sillä kaikki, 
mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan 
maailmasta. 17 Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy 
iankaikkisesti". 

Joten yksi suurimmista avaimista, suurimmista salaisuuksista, joita voit käyttää sulkemaan ovet 
seksuaalisynniltä, on olla rakastamatta maailmaa; täysin kieltäytyä rakastamasta maailmaa, 
hylätä maailma täysin. Mikä on maailma? Ensimmäinen osa maailmaa on sinun lihasi ja muu on 
se, jonka näet tuolla ulkona. Hän sanoo, kaikki, minkä näet olevan suosittua maailmassa, hylkää 
ne asiat; älä rakasta niitä asioita. Jeesus ei rakastanut niitä maailman asioita. Itseasiassa, Jeesus 
oli erotettu maailmasta.  

Hän erottautui maailmasta. Jos on siis asioita, jotka ovat suosittuja ja joita kohti ihmiset 
juoksevat, Hän sanoo sinulle, "Ole nyt varovainen. Haluan sinun voittavan maailman asiat, 
maailman synnin, niin kuin Jeesus teki. Ja ainoa tapa, jolla Jeesus teki näin, oli vastaanottamalla 
Pyhän Hengen ja erottautumalla maailmasta". Joten paras salaisuus, joka sinulla on, on hylätä 
maailma ja alkaa rakastaa Hengen asioita. Maailma on kreikankielellä kosmos, kosmeettinen, 
kosmopoliittinen; kosmeettinen. Ne ovat koreilevia, ne ovat kauniita, ne ovat vietteleviä. Niin 
kuin Isä sanoo, "Hylkää nuo asiat. Katso syvemmälle ja etsi Herraa niissä asioissa". "Koristeita, 
maailmallista, kauneutta, tykkään tästä, tykkään tästä". Hän sanoo, ole varovainen niiden 
asioiden kanssa, joita paholainen vilauttelee sinulle; niissä asioissa on kuolema. Herra Jeesus eli 
hyvin itsehillittyä elämää Pyhän Hengen kontrollin alla. Hän hylkäsi maailman. Kun Hän päätti 
työnsä, Hän ei sanonut, "Olen nauttinut maailmasta". Hän sanoi, "Olen voittanut maailman". 
Kun enkeli tuli Gideonin luokse, Gideonin piti tuoda hänelle happamatonta leipää; mautonta, ei 
ollenkaan maukasta. Ja silti maailma tulisi hylkäämään tämän kaltaisen pyhän leivän.  

Maailma tulee haluamaan toisenlaista leipää, sitä makeaa leipää, jota syöt. Sitä normaalia 
leipää, joka itseasiassa, aivan niin kuin Isä sanoi, jos menet seksuaalisyntiin, sinun elämästäsi 
tulee leivänkannikka, joka mätänee hyvin nopeasti huomenna. Katsotaan Galatalaiskirjeen 
lukua 5:16-22, ja alat ymmärtää tänään, että on hyvin paljon voimaa, jota voit itseasiassa 
käyttää taistellessasi seksuaalisyntiä vastaan. Ei siis ole todellakaan mitään tekosyytä sille, että 
kristityt lankeaisivat seksuaalisyntiin. Herra on antanut meille todella suuren voiman Sanassa. 



Koko tämän illan ajan olen paljastanut teille sitä voimaa, joka on upotettuna Jumalan Elävässä 
Sanassa, ja jonka voit ottaa ja käyttää sitä sulkemaan oven seksuaalisynniltä, joka on itseasiassa 
kuolema.  

Galatalaiskirjeen luku 5:16-24, Hän sanoo, "16 Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan 
himoa täytä. 17 Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat 
nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. 18 Mutta jos te olette 
Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla". Jakeessa 19 Hän sanoo, "19 Mutta lihan teot ovat 
ilmeiset, ja ne ovat: haureus, ensimmäisenä Hän siis sanoo, haureus, saastaisuus, irstaus, 20 
epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, 21 
kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo 
ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa". 

Herra siis yhdistää seksuaalisynnin ja sen, peritkö Jumalan Valtakunnan Taivaassa. Herra siis 
sanoo sinulle tässä hyvin selvästi, jos olet seksuaalisessa moraalittomuudessa, silloin toimit 
vielä synnillisessä luonteessasi. Näet, että Herra puhuu meille kuitenkin hyvin selvästi, että Hän 
ristiinnaulitsi synnillisen luonteen Ristillä. Ja kristittyinä, kun olemme vastaanottaneet Herran, 
olemme kastetut, kuolleet, haudatut Herran kanssa kasteessa ja ylösnousseet Herran kanssa, 
sinun ei tule enää pitää ylläsi synnillistä luonnetta. 

Tämä itseasiassa tarkoittaa, että et voi periä Jumalan Valtakuntaa, jos olet lukittuna 
seksuaalisyntiin, koska meidän Jumalamme on pyhä Jumala. Jehova Jahve on todella pyhä. Ja 
Hän puhuu tässä hyvin selvästi, itseasiassa jakeessa 24. Jakeessa 24 Hän sanoo, "24 Ja ne, jotka 
ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen". Tämä 
tarkoittaa, että jos todella kuulut Herralle, sinun on kuulunut ristiinnaulita lihasi synnilliset 
himot. 

Ei ole mitenkään mahdollista, että seurakunnassa tulisi olla seksuaalisyntiä. Seksuaalisynti 
kuuluu synnillisille himoille, ja jos seurakunta on täynnä kristittyjä, heidän tulee olla 
ristiinnaulinnut lihansa tai he ovat ristiinnaulitsemassa sitä, eivätkä rehottavassa 
seksuaalisynnissä, jonka näet seurakunnassa. Jotakin on pielessä! Jotakin on pielessä! Herra siis 
puhuu hyvin selvästi Jumalan Valtakunnan perimisestä. Herran Valtakunta on hyvin pyhä 
Valtakunta, Pyhä, Pyhä. Herra on kuitenkin antanut sinulle todella kallisarvoisia avaimia, joita 
käsittelemme tässä. Olemme juuri käyneet läpi monia niistä. Nämä avaimet antavat sinulle 
täydellisen voiman ja auktoriteetin ottaa auktoriteetti henkilökohtaisesta elämästäsi ja antaa 
elämäsi Jeesukselle ja sulkea tuon oven - suljet oven seksuaalisynniltä kokonaan.  

Hän esimerkiksi sanoo, jos kävelet pyhyydessä, mutta ystäväsi kävelevät seksuaalisynnissä, niin 
2. Korinttolaiskirjeen luvussa 6:14, Hän sanoo hyvin selvästi, "sillä mitä yhteistä on
vanhurskaudella ja vääryydellä”?  Joten katkaise yhteys heihin; älä antaudu kantamaan vierasta 
iestä yhdessä uskottomien kanssa, kun olet jopa pastori ja tiedät, että kuljet pimeyden 
valtakunnan kanssa, joidenkin toisten uskontojen pappien kanssa. Kuten tiedät, puhuimme 
toisista uskonnoista. Hän sanoo, katkaise yhteys niihin pappeihin; älä ole samassa 



yhteiskokoontumisessa heidän kanssaan, koska me tulemme perimään Jumalan Valtakunnan 
ainoastaan erottautumalla pimeydestä.  

Uudelleen ensimmäinen Timoteuksen kirje, nyt luku 4:1-2, ja Hän sanoo, "1 Mutta Henki sanoo 
selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja 
riivaajien oppeja". Oikea oppi, oikeat Herran kirjoitukset Raamatussa kertovat meille hyvin, 
hyvin selvästi, että Jehova Jumala on puhunut kuolemaa seksuaalisynnille. Olemme myös 
nähneet hyvin selvästi, että Herralla on nollatoleranssi seksuaalisyntiä kohtaan. Näemme tässä, 
että sama Jumala, joka pelasti Lootin Sodomasta ja Gomorrasta, siitä perversioiden ja saastan 
kärsimyksestä niissä kaupungeissa, Hän lupaa tulla ja pelastaa sinut. Hän siis pyytää sinua 
pysymään lujana. Totisesti, pysykäämme Herran Sanassa, siinä oikeassa Herran opissa, jonka 
mukaan seksuaalisynti tulee erottamaan meidät ylöstempauksesta, Jumalan Valtakunnasta.    

Halleluja! Halleluja! Efesolaiskirje ja kiirehdin nyt hieman, sillä haluan katsoa seuraavaa tasoa, 
seksuaalisen kiusauksen vastustamista; kuinka vastustaa sitä. Uudelleen, Efesolaiskirje luku 
4:17-24. Näin Hän sanoo, ja puhun nyt herkkyydestä. Tästä syystä Herra sanoo, että et voi edes 
käyttää samaa kieltä, jota käytät ylistämään Häntä, Efesolaiskirjeen luvussa 5, et voi käyttää 
samaa kieltä kertomaan hävyttömiä seksuaalisia vitsejä toimistossasi tai missä ikinä oletkin, 
jopa seurakunnassa. Hän sanoi, "17 Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa: älkää enää 
vaeltako, niinkuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa, 18 nuo, jotka, pimentyneinä 
ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä heissä olevan tietämättömyyden tähden 
ja sydämensä paatumuksen tähden, 19 ovat päästäneet tuntonsa turtumaan". Kuuleeko joku? 
"19 ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan". Aistillisuus on 
seksuaalisynnin alku; aistillinen, aistillisuus, aistihermot, tunteet; liha on heittäytynyt 
aistillisuuden valtaan; "harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta, ahneudessa". 

Antakaahan, kun luen tämän hiljalleen. "17 Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa: älkää enää 
vaeltako, niin kuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa, 18 nuo, jotka, pimentyneinä 
ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä heissä olevan tietämättömyyden tähden 
ja sydämensä paatumuksen tähden". Katsokaa jaetta 19, "ovat päästäneet tuntonsa turtumaan 
ja heittäytyneet irstauden valtaan, harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta, ahneudessa". Hän 
siis puhuu sinulle; jotta voisit sulkea seksuaalisen moraalittomuuden ovet, yksi pääavain, jonka 
näet juurrutettuna Raamattuun, on että sinun tulee alkaa kehittää herkkyyttä Pyhälle Hengelle; 
herkkyyttä Hengelle, herkkyyttä Jumalan teille, jotta et lankea aistillisuuteen.  

Ole herkkä. Kysy itseltäsi, "Tämä asia, mitä teen, onko se oikein? Tämä puhelinsoitto, jota olen 
soittamassa, onko se oikein? Tämä tekstiviesti, jota olen lähettämässä tai vastaanottamassa, 
onko se oikein"? Ja kun olet herkkä, silloin pystyt huomaamaan ja estämään sen. Ja nyt 
kuuntele jotakin, joka tulee auttamaan sinua tässä. Jakeessa 20, Hän sanoo, "20 Mutta näin te 
ette ole oppineet Kristusta tuntemaan, 21 jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänessä 
opetusta saaneet, niin kuin totuus on Jeesuksessa: 22 että teidän tulee panna pois vanha 
ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, 
23 ja uudistua mielenne hengeltä 24 ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on 
luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen". 



Joten katso yhtä niistä pääavaimista, joita voit käyttää sulkemaan tuon oven, lukitsemaan tuon 
oven seksuaalisynniltä. Hän sanoo sinulle, sinun tulee kehittää herkkyyttä ja päästä eroon 
aistillisuudesta; aisti, tunteet, liha. Ja eräs toinen asia, jonka Hän tänään antaa sinulle, 
kuunnellessasi tätä, on: Muistan, että monet ihmiset ovat kertoneet minulle, "Oh, me emme 
edes tienneet, että on mahdollista elää pyhyydessä. Koska meille kerrottiin, että ainoastaan 
Jeesus on sellainen. Et voi olla kuin Jeesus, Jeesus oli sellainen. Luuletko voivasi olla 
samanlainen kuin Jeesus"?  

Mutta minulla on sinulle uutisia tänään: Jumalan Sana, Elävä Jumalan Sana, jota luen täällä 
tänään, sanoo, että kun vastaanotat Herran, sinut tehdään uudeksi luomukseksi, ja voit olla niin 
kuin Jumala todellisessa vanhurskaudessa ja pyhyydessä. Voit elää; itseasiassa, on mahdollista 
elää täydessä pyhyydessä ja vanhurskaudessa. Kenenkään ei tulisi sanoa sinulle, "Oo, näethän, 
että maailma on niin kova tänä päivänä. Me kaikki lankeamme; kaikki ihmiset ovat langenneet". 
Ei. Sinä pystyt elämään täydessä, todellisessa vanhurskaudessa, Jumalan kaltaisuudessa. Tämä 
on se avain, jota voit käyttää sulkemaan tuon oven, jopa kaikelle synnille. Ja Hän sanoo, "24...ja 
pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja 
pyhyyteen". Jakeessa 24, kuunnelkaa joku, "...ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan 
mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen", ei väärään, vaan totuuden vanhurskauteen, "...ja 
pyhyyteen". 

Voit kuitenkin elää täydessä Jumalan vanhurskaudessa ja pyhyydessä, Jumalan kaltaisuudessa. 
Hän on antanut sinulle voiman Pyhän Hengen kautta. Kenenkään ei tulisi koskaan valehdella 
sinulle. Halleluja! Olemme siis nyt tulleet pisteeseen, jossa nyt taistelusi sisällä käsitellessäsi 
seksuaalisyntiä, alat ymmärtää, että itseasiassa, voit elää todellisessa pyhyydessä ja 
vanhurskaudessa, mikä tarkoittaa, että pystyt pääsemään eroon seksuaalisynnistä. Sinun ei ole 
pakko elää orjana. Jumala on antanut sinulle avaimia tässä. Hän sanoo, että uusi persoona tulee 
sinuun vastaanottaessasi Jeesuksen, ja Pyhä Henki koskettaa sinua ja alkaa pyhittää sinua.  



Hän siis puhuu tässä jälleen hyvin selvästi, että älä anna valehdella itsellesi. Nähdessäsi 
seksuaalisynnin tilan seurakunnassa juuri nyt; se on valhe, joka on tullut seurakuntaan. He 
sanovat, "Ei, se on ok. Sietäkää vain sitä". Jos kysyt heiltä, "Miksi ihmeessä te ette ole 
puhdistaneet tätä täällä meneillään olevaa seksuaalisyntiä"? "Ei, mutta kaikki seurakunnathan 
ovat tällaisia". "Mutta miksi olet siinä seurakunnassa, vaikka seksuaalisyntiä on saarnastuolissa, 
alttarilla ja kaikkialla seurakunnassa"? "Mutta minne menisin, koska kaikki ovat langenneet". 
Tämä on valhe! Tämä on valhe, koska Jumala sanoo Sanassaan, että on olemassa uusi luomus, 
joka tulee seurakuntaan, kun olet vastaanottanut Jeesuksen ja sinut on Voideltu Pyhällä 
Hengellä. Tämä uusi luomus itseasiassa antaa sinulle täydellisen kyvyn elää todellisessa, ei 
väärässä, vaan todellisessa vanhurskaudessa ja pyhyydessä.  

Tämä tarkoittaa, että jopa kielet, joita puhut seurakunnassa, tulevat olemaan oikeita kieliä, 
eivätkä paholaisen kieliä, valheiden kieliä. Aidot kielet tulevat Pyhältä Hengeltä, jotta voisit elää 
täydessä vanhurskaudessa ja pyhyydessä Jumalan lapsena. Joten pääavain, jonka näet tänään 
tässä osuudessa, jonka olen teille antanut - ja jos teet muistiinpanoja kotona, huomaa - 
pääavain on herkkyys, herkkyys Pyhälle Hengelle; herkkyys Hengessä, jotta tiedät, mikä tulee 
murehduttamaan Jeesuksen. Ja kun teet näin, et lankea aistillisuuteen, aistinvaraisuuteen. Hän 
sanoo myös, että itseasiassa on mahdollista elää täydessä pyhyydessä. Alat siis ponnistella, ja 
Jumala tulee auttamaan sinua. Hän tulee vahvistamaan sinua, ja voit elää täydessä 
vanhurskaudessa ja pyhyydessä, Jumalan kaltaisuudessa.  

Halleluja! Menemme nyt viimeiseen osaan ja viimeinen osa on: Seksuaalisten kiusausten 
vastustaminen. Kuinka vastustat seksuaalista kiusausta? Olen kertonut sinulle, kuinka sulkea 
ovet. Mutta nyt tulemme näkemään, miten tulet vastustamaan päivittäisiä kiusauksia. Ja olet 
nähnyt ne pääavaimet taistelussa seksuaalisyntiä vatsaan. Yksi pääavaimista, jonka olen juuri 
kertonut sinulle, on herkkyys; olla herkkä niille asioille, joita teet Pyhässä Hengessä; asioille, 
joita teet elämässäsi. Herkkänä oleminen tarkoittaa, että et paaduta sydäntäsi. Se tarkoittaa 
myös välttää aistillisuutta; Hän puhuu hyvin selvästi tässä, Hän sanoo, itseasiassa, haluan sinun 



tietävän, että se on mahdollista. Minä olen antanut sinulle kyvyn elää todellisessa 
vanhurskaudessa ja pyhyydessä, joka on Jumalan kaltaista. 

Tämä on syvällinen ilmestys, joka voi itseasiassa auttaa sinua sulkemaan oven seksuaalisynniltä. 
Se on loppu nyt, tämä on jo tarpeeksi, sillä meidän Herramme on pyhä; meidän Isämme on 
pyhä; Pyhä Henki on pyhä, ja Jumalan Kolmiyhteisyys on siis pyhä. Hän sanoo, että voit elää 
tässä Jumalan vanhurskaudessa ja pyhyydessä. Halleluja! Ei koskaan enää seksuaalisyntiä 
seurakunnassa. Muista myös, että Herra tulee käyttämään näitä opetuksia ja käymään oikeutta 
sinua vastaan, jos sinä koskaan lankeat takaisin seksuaalisyntiin. Halleluja! Kiitos Jeesus. 

Halleluja! Jumalan Karitsa on arvollinen. Me todella arvostamme sinua Jeesus. Jaakobin kirjeen 
luku 4. Nyt olemme astuneet uuteen osuuteen, joka liittyy seksuaalisen kiusauksen 
vastustamiseen. Katsomme jakeita 1-10. Itseasiassa haluan katsoa jakeita 4-10, Hän sanoo, "4 
Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka 
siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. 5 Vai luuletteko, että Raamattu 
turhaan sanoo: "Kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan"? 6 
Mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sentähden sanotaan: "Jumala on ylpeitä vastaan, 
mutta nöyrille hän antaa armon". Näet siis, että yksi avaimista kohti lunastustasi pois  
seksuaalisynnistä, on nöyryys.  

Voit kuvitella kuningas Daavidin, hän oli Voideltu, hän oli Profeetta, hän oli paimen, hän oli 
soturi. Daavid oli voimallisesti Jumalan voitelema, ja kuitenkin, kun hän lankesi seksuaalisyntiin, 
hänen täytyi nöyrtyä jälleen nollapisteeseen ja alkaa itkeä Jumalan puoleen sanoen, "Pyydän, 
ota minusta pois tämä sydän ja anna minulle uusi sydän, sydän, joka seuraa Sinua". Jae 7 sanoo, 
"7 Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakene". Yksi 
avainasioista on siis todella täysi alistuminen Herralle. Oletko alistanut seksuaalisyntisi Herran 
alle? 

Alat siis ymmärtää, että et voi sanoa, "Olen kamppaillut pitkään seksuaalisynnin kanssa, mutta 
en ole vapautunut seksuaalisesta himosta". Raamattu sanoo hyvin selvästi tässä; Jumalan Sana 
sanoo, lähesty Jumalaa ja alista itsesi täysin Hänelle. Tämä tarkoittaa täyttä alistumista, sillä 
meidän Jumalamme on erittäin täydellinen Jumala. Tiedätkö täyden alistumisen todellisen 
merkityksen? Se on kuuliaisuutta Pyhälle Hengelle. Hän siis sanoo, "8 Lähestykää Jumalaa, niin 
hän lähestyy teitä". Halleluja! "7 Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä", 
vastustakaa perkelettä. Katsokaa tätä, niin se teistä pakenee. Paholainen juoksee pakoon. Tämä 
on se lupaus, jonka Herra on antanut.  

Kun Herra Jeesus vastusti paholaista, niin kuin Matteuksen evankeliumin luvussa 4 kerrotaan, 
niin paholainen pakeni Herran Jeesuksen luota. Hän lupaa sinulle saman asian, joten lähesty 
Herraa. Alistu Jumalalle, vastusta paholaista ja paholainen pakenee luotasi. Alat siis ymmärtää, 
että täydellinen alistuminen on tärkeää. Mutta katsokaahan tätä nyt, katsokaa, mitä Hän sanoo 
edetessään. Hän sanoo, "4 Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te 
kaksimieliset". Halleluja! Puhun jakeen 8 jälkimmäisestä osasta. Nyt, kuunnelkaa jotakin todella 
tärkeää. Te, jotka olette lukittuina seksuaalisyntiin, seksuaaliseen kiusaukseen, Hän sanoo (Jaak. 



4:9-10), "9 Tuntekaa kurjuutenne ja murehtikaa ja itkekää; naurunne muuttukoon murheeksi ja 
ilonne suruksi. 10 Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa".  

Herra tulee nostamaan sinut seksuaalisesta kiusauksesta joka ikinen aamu, kun muutat naurusi 
murheeksi; kun alat tuntea kurjuutta siitä, mitä käyt läpi siinä, mikä liittyy seksuaaliseen 
himoon; kun alat tuntea surua siitä. Kun tunnistat, että tämä on ongelma ja tulet Herran eteen 
ja nöyrryt, Hän tulee nostamaan sinut ylös, pois siitä kiusauksesta. Joten yksi suurimmista 
tavoista taistella kristittynä seksuaalista kiusausta vastaan tuolla ulkona, on numero 1) 
vastustaa himon henkeä; vastustaa moraalittomuuden henkeä. Vastusta niitä, ja paholainen 
tulee pakenemaan luotasi. Olemme nähneet samassa Raamatun jakeessa, että kun nöyrryt, 
muutat naurusi murheeksi ja nöyrryt - nöyrryt, nöyrtyminen on kriittistä tässä - niin Herra on 
nyt voimallinen nostamaan sinut ylös, pois tuosta kiusauksesta.      

Katsotaan ensimmäisen Pietarin kirjeen lukua 5:6-11. Katsokaa, mitä Hän tässä sanoo. Hän 
toistaa saman asian. Hän sanoo, "6 Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän 
ajallansa teidät korottaisi". Jumala tulee nostamaan sinut ylös, pois tuosta kiusauksesta joka 
ikinen päivä, kun olet nöyrä. Katso, mitä Hän sanoo jakeessa 7, mikä oli yksi suurimmista 
avaimista taistelussa seksuaalista kiusausta vastaan päivittäin. Katso tätä, Hän sanoo, "7 ja 
"heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen". Saatat siis olla 
huolissasi, "Katso, näyttää siltä, että olen nyt addiktoitunut. Olen tässä addiktiossa." Sinulla on 
pelko, mutta Hän sanoo, "Heitä murheesi Hänen päällensä". Ja Hän pystyy auttamaan sinut pois 
siitä. Hän välittää; Raamattu sanoo, että Hän välittää.  

Joten totisesti, jos kerran Herra, Elävä Jumala, joka elää päivästä toiseen, välittää sinun 
elämästäsi, jota sinä elät päivästä toiseen, niin Hän tulee varmasti nostamaan sinut pois tuosta 
tilanteesta. Tämä on yksi pääavaimista taistelussa seksuaalista kiusausta vastaan päivittäin, sillä 
Hän välittää ja Hän on luvannut tässä, että Hän välittää. Hän tulee nostamaan sinut pois siitä. 
Katso, mitä Hän sanoo kauniisti jakeessa 8. Hän sanoo, "8 Olkaa raittiit, valvokaa". Tämä 
tarkoittaa, että kun rukoilet tänään ja pystyt voittamaan seksuaalisen himon, seksuaalisen 
moraalittomuuden, himon hengen; jos pystyt voittamaan tuon hengen tänään, se ei tarkoita, 
että huominen on vapaa. Hän sanoo, "Olkaa raittiit, valvokaa". Valvokaa, sillä huomenna. Katso, 
mitä Hän sanoo myöhemmin, "Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niin kuin kiljuva 
jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. 9 Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että" 
Halleluja! "...samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää".  

Nyt, kuuntele tätä, paholainen tulee aina takaisin, niin kuin kiljuva jalopeura yrittäen niellä 
sinut. Hän kuitenkin sanoo sinulle, että siinä on voima, että tiedät Jumalan tulevan auttamaan 
sinua. Ja ole raitis ja valvo, älä vain istu siellä. Ole raitis ja valvo: "Mitkä ovat ne asiat, joita 
paholainen aina käyttää tuomaan seksuaalisen kiusauksen minulle? Onko se tuo sihteeri, joka 
kävelee sisälle joka päivä? Jos huomaan, että on eräs nainen, joka tulee tänne joka päivä 
puhumaan sihteerini kanssa ja tuo nainen, joka puhuu sihteerini kanssa joka ilta, ei ole hyvin 
pukeutunut, niin yritän vältellä aikaa, jolloin hän tulee". 



Olkaa raittiit ja valvokaa. Hän sanoo sinulle myös hyvin, hyvin selvästi tässä, että sinun tulee 
tietää, että et ole ainoa. Monet veljesi ja sisaresi kaikkialla maailmassa käyvät läpi samoja 
asioita. Sinun tulee siis tietää, tiedätkö mitä, tämä on taistelu. Se on kamppailu. Olemme tässä 
kamppailussa. He eivät luovuta, miksi minä luovuttaisin? Ja tietäessäsi, että et ole ainoa, joka 
käy tätä läpi, pystyt nyt taistelemaan hyvän taistelun Herralle. Sinun ei tulisi siis ajatella, "Oh, 
olen tällainen. En ole siunattu, koska tämä asia tapahtuu minulle. Annan periksi. Haluan antaa 
periksi". 

Ei, sinun ei tule antaa periksi. Tiedä, että kaikki käyvät tätä läpi, ja kun nyt katsot niitä, jotka 
ovat voittaneet tämän, sen tulisi olla inspiraation lähde sinulle kristittynä. Tästä syystä on hyvin 
tärkeää rakentaa nuorten miesten ryhmiä; tilivelvollisuusryhmiä, joissa voitte tavata 
keskenänne. Voitte rukoilla. Voitte jakaa tunteitanne siitä, mitä kävitte läpi tänään. Ja he voivat 
rukoilla kanssasi, kukin uskon tasonsa mukaan. Vanhurskaan miehen rukous on voimallinen, se 
saavuttaa Jumalan Valtaistuimen. Yksi teistä siellä voi koskettaa Jumalan Valtaistuinta sinun 
puolestasi. Rakentakaa siis ryhmiä, myös naimisissa olevat miehet. Kokoontumisryhmiä; 
rakentakaa tilivelvollisuusryhmiä seurakunnassa ja auttakaa toisianne, sillä te kaikki käytte tätä 
läpi. On voima työskennellä yhdessä veljesten kanssa Jeesuksen Veren alla.  

Halleluja! Muista, että Herra, joka kutsui sinut kristityn vaellukselle, on enemmän kuin 
voimallinen tukemaan sinua ja ylläpitämään sen vaelluksen sinussa, niin kauan kuin sinä olet 
siihen halukas, Herran Päivään saakka. Luuletko, että on olemassa pahaa henkeä, joka voisi 
voittaa Jehovan Pyhän Hengen? Vastaus on, ei! Mutta Herra on sallinut sinun käydä tätä läpi 
päivittäin, jotta voisit ymmärtää, että olet joka päivä riippuvainen Hänestä. Tämä on siis todella 
hyvä tilanne, jossa pystyt opettelemaan olemaan riippuvainen Jehovasta ja kertomaan Hänelle, 
"Herra, ilman sinua en olisi pystynyt selviytymään päivittäisestä vaelluksestani". Saat siis olla 
polvillasi päivittäin. Tai muutoin, katsoessani teitä kristittyjä, jos Hän poistaisi tuon ongelman 
teiltä, tulisit pian unohtamaan Jumalan.  



Tämä on siis hyvin tärkeä tapa, jolla tulla todella lähelle Jumalaa, sillä Hän auttaa sinua 
taistelemaan kiusauksia vastaan päivittäin. Hän sanoo sinulle, "Pyydän, että nöyrryt. Mutta 
muista, että minä kutsuin sinut tähän vaellukseen, ja minulla on enemmän kuin tarpeeksi 
voimaa käydä tämä läpi sinun kanssasi joka päivä siihen saakka, kunnes olet päässyt tämän läpi, 
Herran Päivään mennessä". On aivan kuin sinut herätettäisiin joka aamu. Hän herättää sinut 
joka aamu. Hän ei koskaan väsy. Hän antaa sinulle ilmaa hengittää joka aamu. Hän ei koskaan 
väsy, katsokaa joku tätä.  

Jakeessa 10, Hän sanoo, "10 Mutta...kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät 
iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, 
teitä tukeva, vahvistava...ja lujittava". Katso pääavainta tässä: Vastustaessasi kristittynä 
seksuaalista kiusausta päivittäin, tiedät, että Herra on luvannut, "Roiku vain minussa. Tulen 
vahvistamaan sinua. Pienen hetken kuluttua tulen ja korotan sinut, ennallistan sinut ja 
vapautan sinut". Hän on luvannut vapauttamisen lyhyen ajan kuluttua.  

Halleluja! Halleluja! Päivittäin. Katsokaa tätä, Hän on luvannut, että roiku vain minussa, niin vain 
lyhyen ajan päästä tulet näkemään minun vapauttavan voimani. Minulle tämä on itseasiassa 
voimallisin tapa voittaa päivittäin seksuaalinen tuntemus, kiusaus ja himo. Myös perhe-
elämässäsi vaimosi kanssa, jos sinulla on himon ja moraalittomuuden ongelmia, niin muista yksi 
asia, Herra on enemmän kuin voimallinen kannattelemaan sinua päivittäin. Ja sitten yhtenä 
päivänä, Voitelun taso Hesekielin kirjan luvussa 47, kuulkaa joku; eräänä päivänä Voitelun taso 
etenee sille tasolle, jossa liha on nyt antanut periksi Hengelle, se on nujerrettu. 

Herra siis sanoo sinulle, että on toivoa. Älä anna periksi. Sinulla tulee olla uskoa tietää, että Hän 
on luvannut sinulle, että ensinnäkin Hän tulee auttamaan sinua joka päivä. Ja toiseksi, hyvin 
pian, joten roiku vain Hänessä, älä anna periksi. Sinä et ole ainoa, joka käy tätä läpi. Hyvin pian 
Hän tulee vapauttamaan sinut. Toisen Timoteuksen kirjeen luku 2:22, seksuaalisen kiusauksen 
vastustaminen päivittäin. Halleluja! Katsokaa, mitä Hän sanoo toisessa Timoteuksen kirjeessä 
2:22. Voit lukea koko toisen Timoteuksen kirjeen kotona, mutta ajan takia luemme jakeen 22. 
Hän sanoo, "22 Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa 
niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä". 

Hän siis sanoo sinulle, Halleluja, tämä on mahtavaa - pakene nuoruuden himoja, seksuaalisia 
himoja, nuoruuden seksuaalisia himoja - pakene niitä. Ja sitten yhdessä veljesten kanssa pystyt 
rukoilemaan eläen rauhassa ja rakkaudessa. Sinä pystyt voittamaan nämä asiat päivittäin. Hän 
sanoo, pakene. Tämä tarkoittaa, että kun elät raittiina ja valvoen, pystyt vaistoamaan päivittäin, 
mihin et halua mennä mukaan; mihin keskusteluun et halua mennä mukaan töissä, toimistossa, 
kotona, seurakunnassa; minkä tyyppisten ihmisten kanssa et halua olla tekemisissä. Hän sanoo, 
pakene nuoruuden himoja, seksuaalisia himoja, joita sinulla oli nuoressa luonnossasi.  

Uudelleen, sanoin teille, että tämä on todella tärkeää naimisissa olevalle miehelle, jos olet 
lukkiutunut jonkin tyyppiseen seksuaaliseen moraalittomuuteen vuodesta toiseen. Se ei ole 
terveellistä sinulle. Voitte muodostaa naimisissa olevien miesten ryhmiä seurakunnassa. Niitä 
kutsutaan tilivelvollisuusryhmiksi. Olette tilivelvollisia toisillenne ja sanot, "Tänään menin sinne 



ja sain todella selville esimerkiksi, että en ollut kiinnostunut enää saman sukupuolen 
edustajista". Näet, että alat rukoilla ja rukoilette toistenne puolesta, ja yhteisrukouksessa ja 
yhteispaastossa on voimaa ja vuorelle menemisessä ja kaikissa näissä asioissa. 

Halleluja! Nyt, katsokaa Jaakobin kirjeen lukua 5:16, kuinka vastustaa seksuaalista kiusausta 
päivittäin. Jae 16 sanoo, "16 Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne 
puolesta, että te parantuisitte". Rukoilkaa. "Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras". 
Nyt, kuuntele tätä, tämä on se tehokas ryhmä, josta puhun. Tämä on se tilivelvollisuusryhmä, 
josta puhun. Voit jakaa heidän kanssaan. Voitte tavata yhdessä ja voit kertoa heille, tiedättekö 
mitä, minulla on tällainen ongelma, veljet. Voitteko rukoilla puolestani tänään? Ja monet 
ihmiset rukoilevat puolestasi huutaen nimeäsi Jeesukselle. Sinä rukoilet heidän puolestaan, ja te 
kuljette yhdessä yhteisönä ja te olette voimakkaampia. Te olette suojellumpia, sillä te näette 
asiat Pyhän Hengen silmillä. Kun yksi ihminen ajelehtii pois, niin häntä ojennetaan. Voit rukoilla 
heidän puolestaan. Voit soittaa heille. Voit kertoa heille Raamatun Sanan mukaisesti, että tämä 
on väärin. Pystyt voittamaan seksuaalisen kiusauksen päivittäin.  

Nyt, kuuntele Psalmia 119:11-13, kuinka voit voittaa ja vastustaa seksuaalista kiusausta 
päivittäin. Puhun siitä, kuinka sinä pystyt vastustamaan sitä. Antakaa, kun aloitan jakeesta 9. 
Hän sanoo, "9 Kuinka voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana? Siten, että hän noudattaa sinun 
sanaasi. 10 Minä etsin sinua kaikesta sydämestäni, älä salli minun eksyä pois sinun käskyistäsi". 
Hän pyytää, "Kuinka nuori mies, joka olisi itseasiassa pitänyt olla nuoruuden himoissa ja 
kaikessa sellaisessa, voi edes pitää tiensä suorana? Kuinka hän voi pysyä tiellä, siltä 
poikkeamatta"? Ja Hän sanoo, "Pitämällä sinun Sanasi". Halleluja! Nyt, tämä on se, minne sinut 
tuon, jakeisiin 11-13. Hän sanoo, "11 Minä kätken sinun sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä 
sinua vastaan". Joten yksi avainasioista, joita haluat käyttää päivittäin, joka ikinen päivä, joka 
päivä taistellessasi seksuaalista kiusausta vastaan, on kätkeä Jumalan Sana sydämeesi; lue 
Jumalan Sanaa ensimmäiseksi aamulla. Kätke se sydämeesi. Tämä on ase, jolla tappaa 
seksuaalinen kiusaus.  



Halleluja! Minä kätken sinun sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan. "12 Kiitetty ole 
sinä, Herra, opeta minulle käskysi. 13 Huulillani minä julistan kaikki..." Halleluja! "...sinun suusi 
oikeudet". Alat puhumaan sitä. Pystyt nyt sanomaan jakeita muistista. Tämä tarkoittaa, että elät 
nyt Jumalan Sanassa. Voit kävellä kaduilla ja katsot jotakin ihmistä ja sanot, "Ei, minä en tee 
tuollaista, sillä minun ruumiini on Pyhän Hengen pyhä temppeli". Voit katsoa tätä: Elät Jumalan 
Sanassa; voit nyt puhua Jumalan Sanaa. Tämä tarkoittaa, että heräät aamuisin joka päivä, ja 
katsot aamun hengellistä Raamattua ja saat Jumalan Sanan päivää varten. Kätket sydämeesi 
tuon Sanan, joka tulee suojelemaan sinut seksuaaliselta kiusaukselta. Halleluja! Kuunnelkaa 
minua joku. Tämä on ehdottoman kaunista! Vapaus on tullut kristityille tässä maassa. Kerron 
teille, joten nyt siis tiedätte. Jos olet ollut laiska Sanan lukemisessa aamuisin, Herran Sanan, niin 
tämä on se aika herätä ja ottaa Sana ja kätkeä se sydämeesi. Sano paholaiselle, "Sinä et koske 
minuun. Olen kätkenyt Jumalan Sanan sydämeeni". Seksuaalisynti on nyt loppu seurakunnassa!  

Olen julistanut, että se on nyt loppu, Jeesuksen Nimessä. Nyt, kuuntele tuota Sanaa, jonka olet 
kätkenyt sydämeesi. Heprealaiskirjeen luku 4; vapaus on tullut Herran huoneeseen. Ei enää 
orjuutta seksuaalisynnissä. Ei enää, sain AIDS:in täällä, koska lankesin täällä. Halleluja! Sinä olet 
kätkenyt Jumalan Sanan sydämeesi. Heprealaiskirjeen luku 4:12-13. Hän sanoo, "12 Sillä 
Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee 
lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja 
aivoitusten tuomitsija". Säilytän tämän sydämessäni. Halleluja! Se on ohi! Halleluja! Jos säilytän 
Jumalan Sanan sydämessäni, niin synti on nyt ohi! Hän ei voi sallia minun. Heprealaiskirjeen 
luku 4:12-13. Vapaus on tullut Herran huoneeseen. Se on myös ohi näille nuorille, jotka 
kuuntelevat minua nyt. Sanon teille, ei enää seksuaalisyntiä tässä seurakunnassa.  

Jeesuksen Veri, Karitsan Veri, Pääsiäiskaritsan Veri ei ole vuotanut turhaan. Hän vuodatti sen 
sinun tähtesi, jotta voit voittaa seksuaalisynnin tässä kansakunnassa, myös seurakunnassa. 
Kuinka voit langeta seksuaalisyntiin, aivan niin kuin Jeesus ei olisi koskaan kuollutkaan? 
Jeesuksen Veri on niin lämmin, niin voimallinen. Hän sanoi, että Jumalan Sana on niin kuin 
kaksiteräinen miekka, Hänen leikkuulautansa. Nyt, katsokaa tätä joku. Nämä siis ovat ne 
salaisuudet, joita Herra asetti Raamattuun ja joita paholainen on piilotellut sinulta.  

Kun ihmiset sanovat sinulle, "Voi ei, näinä päivinä kaikki ihmiset ovat langenneet. Me kaikki 
lankeamme". Paholainen on valehtelija. Se on toinen oppi; toinen evankeliumi. Se on toisen 
jumalan palvomista. Meidän Jumalamme on pyhä Jumala. Hänellä on nollatoleranssi synnin 
harjoittamiseen, erityisesti seksuaalisynnin suhteen. Voitte nähdä, että kuljen kanssanne 
systemaattisesti läpi prosessia, joka koskee seksuaalisyntiä, prosessia, jossa pystyt 
vastustamaan paholaista päivittäin. Pystyt sulkemaan tuon oven. Minulla on uutisia, pystyt 
itseasiassa sulkemaan oven seksuaalisynniltä. Olin yllättynyt nähdessäni seksuaalisynnin tason 
seurakunnassa. Tämä on yksi asia, joka on kaatanut seurakunnan täysin alas. Seurakunta ei 
pysty edes nuhtelemaan seksuaalisyntiä.  

Herran palvelijat pelkäävät jopa saarnata siitä, sillä he ovat langenneet tavalla tai toisella. Mutta 
on voima, on voima, Jeesuksen Veressä on voima. Se on loppu tänään. Minulla on uutisia tänä 
päivänä: Jumalan Sanassa on voima. Halleluja! Kuinka väkevä Sana! Heprealaiskirje; 



käsittelemme vielä tätä. Heprealaiskirjeen luku 13, kuinka voit vastustaa seksuaalisyntiä 
päivittäin. Elävä Jumalan Sana, jonka kätket sydämeesi, auttaa sinua päivittäin. Hän tuomitsee 
ihmisten asenteet; Hän tuomitsee teidän mielenne, Hän tuomitsee teidän sydämenne, teidän 
ystävienne sydämet. Hän varjelee sinua. Kätkiessäsi Sanan, se on kuin kaksiteräinen miekka.  

Päättäkäämme tämä yhdellä asialla; meidän tulee päättää tämä Sanoma ja tuoda tämä 
päätökseen. Jesajan kirjan luku 26. Sen jälkeen, kun olet kätkenyt Jumalan Sanan sydämeesi ja 
kun käytät Jumalan Sanaa, se lävistää, se viiltää auki, niin kuin kaksiteräinen miekka. Ja nyt joka 
päivä, kun menet töihin ja sanot, "Joka kerta kun näen sen naisen, vapisen". "Joka kerta, kun 
näen sen miehen, vapisen". Kaikki nämä asiat huolestuttavat sinua. Sinulla ei ole rauhaa. Et 
halua, että vaimosi tulee työpaikallesi. Et halua, että aviomiehesi tulee työpaikallesi, koska siellä 
on mies, joka katselee sinua. Siellä on nainen, joka katselee sinua. Sinulla ei ole rauhaa.   

Mutta Halleluja! Jesajan kirjan luku 26:3 sanoo: "3 Vakaamieliselle sinä talletat rauhan, rauhan, 
sillä hän turvaa sinuun". Halleluja!  Kun sinä olet säilyttänyt Jumalan Sanan sydämessäsi; Elävän 
Jumalan Sanan. Hän sanoo, nyt Hän tuo rauhan, sillä sinä olet luottanut Häneen. Joka aamu luet 
Jumalan Sanaa ja talletat sen sydämeesi. Nyt Hän tuo sinulle rauhan. Hän sanoo, minun 
rauhani, sen minä annan teille. Minun rauhani minä jätän teille. Minä annan teille minun 
rauhani; en kenen tahansa rauhaa, vaan minun rauhani, sen minä annan teille.  
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