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Alat nähdä tien pois seksuaalisynnistä. Toisen Mooseksen kirjan luku 12:21-25. Yksi tapa, jolla 
päästä pois seksuaalisynnistä, sen kahleista, halleluja! Nyt, kuunnelkaahan tätä, Hän sanoo: 

21 Ja Mooses kutsui kaikki Israelin vanhimmat ja sanoi heille: "Menkää ja ottakaa lammas 
kutakin perhekuntaanne kohti ja teurastakaa pääsiäislammas. 22 Ja ottakaa isoppikimppu, 
kastakaa se vereen, joka on maljassa, ja sivelkää ovenpäällinen ja molemmat pihtipielet sillä 
verellä, joka on maljassa. Älköönkä kukaan menkö ulos talonsa ovesta ennen aamua. 23 Sillä 
Herra kulkee rankaisemassa egyptiläisiä; mutta kun Herra näkee veren ovenpäällisessä ja 
molemmissa pihtipielissä, menee hän sen oven ohi eikä salli tuhoojan tulla teidän taloihinne 
teitä vitsauksella lyömään. 24 Noudattakaa tätä; se olkoon ikuinen säädös sinulle ja sinun 
lapsillesi. 25 Ja kun te tulette siihen maahan, jonka Herra on teille antava, niinkuin hän on 
sanonut, niin noudattakaa näitä menoja”. 

Karitsan Veren voima, Herran Jeesuksen Veren voima, se on taistelu kuoleman ja elämän välillä. 
Näet tässä hyvin selvästi, että seksuaalisynti on itseasiassa kuolema. Vaikka vihollinen onkin 
paketoinut sen eri tavoin: Avonaisia vaatteita ja halkioita, minihameita, mitä ikinä ne ovatkaan. 
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Se on kuolema, joka on tulossa luoksesi. Herra sanoo, "Ota Karitsan Verta ja anna Karitsan 
Veren peittää sinut, jotta kuoleman tullessa, se ei pysty koskemaan sinuun." Isoja autoja, isoja 
taloja, hän on juuri tullut Dubaista ja sitten hän menee taas Etelä-Afrikkaan. Hän matkustelee 
paljon, tykkään hänestä, hän on minun kaltaiseni mies.  

Vihollinen on paketoinut kuoleman tällä tavoin. Hän sanoo, että Karitsan Veri tulee 
varmistamaan, että mikään ei pysty koskemaan sinuun. Herra sanoo: "Ota Karitsan Verta, peitä 
talosi, peitä tämä puoli; peitä se joka puolelta, jotta kun kuolema tulee, se ei pysty koskemaan 
sinuun. Peitä sinun lapsesi, peitä sinun kotisi, peitä sinun työsi. Hän sanoo, että jo silloin, kun 
olet matkalla siihen maahan, jonne olet menossa; siihen uuteen työpaikkaan, johon olet 
menossa, jossa on monia ihmisiä, jotka himoitsevat sinua ja, jossa sinun työnantajasi haastatteli 
sinua ajatellen, "Haluan tämän nuoren tytön. Teen hänestä sihteerini ja maakaan hänen 
kanssaan. Teen tästä nuoresta tytöstä sihteerini tai tästä nuoresta miehestä tulee 
poikaystäväni, kun palkkaan hänet." Hän sanoo, "Jopa siinä maassa, jonne olet matkalla, jatka 
vain itsesi peittämistä Karitsan Verellä, niin mikään kuolema ei tule koskaan koskemaan 
sinuun." Halleluja! Karitsan Veri! Karitsan Veri tulee murtamaan seksuaalisynnin kahleet ja 
myös kuoleman, joka on tulossa, sillä seksuaalisynti ei pysty koskemaan sinuun enää.  

Sanoin sinulle, että tänään tämän sanoman päättyessä, tulemme tekemään parannusta 
massoittain, miljoonittain ja tulemme varmistamaan, että olemme aseistettuja. Kun menet 
takaisin töihin tai minne ikinä menetkään, ja he himoitsevat sinua; kun se mies tai se nainen 
tulee luoksesi, niin sano, "Kuolema, minä tunnen sinut. Tiedän, kuinka sinut on paketoitu." Olet 
lukittuna seksuaalisynnin kahleissa ja luulet, että kaikki on jo mennyttä, kaikki on lopussa, ei ole 
mitään ulospääsyä, mutta haluan sinun tietävän, että Herra on antanut meille väkevän voiman, 
aivan niin kuin luin sinulle 2. Mooseksen kirjassa, Karitsan Veren Voiman! Karitsan Veressä on 
niin suuri, väkevä voima! Pääsiäiskaritsan Veressä, Karitsan, joka ottaa pois maailman synnin - 
Johanneksen evankeliumin luvussa 1:29. Kun Johannes Kastaja näki Herran tulevan luoksensa 
kasteelle, hän sanoi, 29 ”Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin". Olemme 
nähneet, että Isän käsky oli, että peitämme itsemme Hänen Verellään. Vain Karitsan Veri pystyy 
varjelemaan meidät siltä kuolemalta, joka on pakeitoitu seksuaalisyntinä.  

Tarkoittaen, että kuolema on tulossa, mutta kuolema itse on piilotettu, peitetty. Et näe sitä 
kuolemana; näet sen kauniina tyttönä. Näet sen tyttönä, jolla on punaista huulipunaa ja, joka 
on maalannut kyntensä punaisiksi. Hänellä on minihame ja napapaita ja hänen rintansa on 
paljastettu. Sinä itse et näe tuota kuolemaa, mutta HERRA on jo puhunut ja sanonut, "Katso, 
niin näet kuoleman. Kuolema on tulossa, mutta se on peitettynä." Hän siis sanoo, "Peittäkää 
vartalonne, silloin KARITSAN Kallisarvoinen Veri tulee pelastamaan teidät; se ei tule koskemaan 
teihin."  

Katsotaan Heprealaiskirjeen lukua 4:14-16. Hän sanoo, 14 ”Kun meillä siis on suuri ylimmäinen 
pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta". 
Hän kertoo meille, että Kristus on Ylipappi. Hän on käynyt jo edellämme ja Hän esirukoilee 
meidän puolestamme. Hän on nyt meidän Ylipappimme, tästä Hän puhuu; pitäkäämme kiinni 
uskosta. Jakeessa 15, Hän sanoo: 15 ”Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi 



sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, 
kuitenkin ilman syntiä. 16 Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että 
saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan”. 

Muista, että tässä Hän puhuu Kristuksesta Ylipappina; Kristuksesta, joka on esirukoilijamme ja 
joka istuu Isän oikealla puolella. Hän sanoo, että sinun ei tarvitse olla huolissasi. "Tiedän, että 
sinulla on paljon kiusauksia. Tiedän, että itket sen vuoksi, että työpaikallasi on vaikeaa." Aivan 
niin kuin jotkut naiset, jotka ovat tulleet luokseni ja kertoneet, kuinka heidän pomonsa pankissa 
alkavat kasata heille töitä klo 17 aikaan tietäen, että kaikki muut ihmiset lähtevät töistä klo 17, 
ja sitten hän voi jäädä sinne tämän naisen kanssa, joka on uusi työntekijä. Hän sanoo, "Älä 
murehdi näistä asioista; näitä työpaikkoja, näitä vaikeuksia." Ja tämä nainen on uusi työntekijä, 
juuri palkattu ja hän taistelee työnsä puolesta. Ehkä hän haluaa pitää työpaikkansa perheensä 
tai lapsiensa takia, ja silti seksuaalisynti etsii häntä ja yrittää saada hänet. Sinun täytyy nyt 
punnita tässä Kristuksen välillä; olet uudestisyntynyt, ja on se mies ja se työpaikka. Hän sanoo, 
"Älä murehdi näitä asioista, koska ei ole mitään, mitä et käy läpi, jota Jeesus ei olisi käynyt jo 
läpi." 

Nyt, tämä Ylipappi, joka sinulla on, on käynyt läpi kaiken, jota sinä käyt läpi. Haluan sinun 
ymmärtävän, että tämä on sinun porttisi; tämä on nyt sinun ulospääsysi. Sillä kun Herra kävi 
läpi tämän kaiken, Hän pystyi tulemaan siitä ulos synnittömänä; Hän tuli ulos ilman syntiä. Hän 
on synnitön tähän päivään saakka, ja silti et käy läpi mitään, mitä Jeesus ei pystynyt käymään 
läpi Hänen ollesaan pukeutuneena tuohon lihaan, joka sinulla on. Sinulla ei siis ole mitään 
tekosyytä sanoa, "Olin heikko. En pysty siihen. Epäonnistuin. En ollut valveilla. Hän sai minut 
kiinni, kun en ollut tietoinen. Olin herkässä tilassa." 

Hän sanoo, pidä Jeesuksesta tiukasti kiinni ja puhu Hänelle. Hän esirukoilee puolestasi. Kun 
kerrot Hänelle, "Herra Jeesus, katso minun työtilannettani; katso minun seksuaalisia himojani, 
työpaikallani on paljon himoja." Hän tietää jokaisen pienenkin asian, jota käyt läpi. Kun huudat 
Hänen puoleensa, Hän pystyy ymmärtämään sinua ja Hän esirukoilee sinun puolestasi Isän 
edessä. Tämä on toivosi; pystyt käymään tämän läpi ja pystyt voittamaan seksuaalisynnin 
luottaen ja riippuen tiukasti kiinni siinä uskossa, jonka sinä tunnustat Kristuksessa Jeesuksessa. 



Voit siis kertoa Jeesukselle jokaisen heikkoutesi, jota käyt läpi; voit avata sydämesi. Tästä syystä 
sanoin alussa, että tämä on sydämen asia; seksuaalisynti koskettaa sydämen pohjaa. Voit avata 
sydämesi ja sanoa, "Jeesus, tämä on minun heikkouteni." Ongelmana on, että seurakunta ei ole 
ollut vilpitön avautuen synnistä ja haluten tehdä aitoa parannusta. Hän sanoo sinulle, avaa 
sydämesi ja puhu Herralle Jeesukselle. Sinä et käy läpi mitään, mitä Herra Jeesus ei olisi jo 
käynyt läpi. Hän sanoo, "Puhu siis Hänelle, Hän on jo selviytynyt siitä. Hän on kulkenut läpi 
Taivaiden, Hän istuu Isän oikealla puolella ja esirukoilee sinun puolestasi." Sano Hänelle, "Herra, 
minulla on ongelma seksuaalisynnin kanssa." Tämä on ulospääsemisen alku; Karitsan Veri, tämä 
on se tie ulos.  

Heprealaiskirjeen luvussa 5, Hän sanoo, 1 ”Sillä jokainen ylimmäinen pappi, ollen ihmisten 
joukosta otettu, asetetaan ihmisten puolesta toimittamaan sitä, mikä Jumalalle tulee, 
uhraamaan lahjoja ja uhreja syntien edestä, 2 ja hän voi säälien kohdella tietämättömiä ja 
eksyviä, koska hän itsekin on heikkouden alainen, 3 ja tämän heikkoutensa tähden hänen 
täytyy, samoin kuin kansan puolesta, niin itsensäkin puolesta uhrata syntien edestä”. Ja jakeissa 
5 ja 6, Hän sanoo, 5 ”Niinpä Kristuskaan ei itse korottanut itseänsä ylimmäisen papin kunniaan, 
vaan hän, joka sanoi hänelle: "Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin"; 6 
niinkuin hän toisessakin paikassa sanoo: "Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin 
järjestyksen mukaan". Kuunnelkaa minua, kallisarvoiset ihmiset: Hän avasi jo sinulle tien, 
täydellisen yhteyden meidän Jumalaamme Taivaassa, meidän Isäämme. Hän muutti jopa 
papillisen järjestyksen. Et siis voi sanoa, että rukouksesi eivät saavu perille Taivaaseen, koska et 
ole leeviläinen tai kukaan leeviläinen ei rukoile sinun puolestasi. Sillä ei ole enää väliä, oletko 
kreikkalainen, juutalainen, musta tai valkoinen. Hän sanoo, sinulla on suora yhteys Jumalaan, 
koska Hän itseasiassa muutti papiston ja muutti sitten Liiton. Nyt sinulla on Jumalan lapseus. 

Toisin sanoen, Hän sanoo, että Jeesus kävi läpi kaiken, mitä sinä käyt läpi, ja on toivoa. Voit 
luottaa Häneen. Ota heikkoutesi ja anna se Hänelle, niin Hän tulee antamaan sinulle voiman. 
Lopeta psykologeilla käynti ja puhuminen heille siitä, kuinka olet addiktoitunut seksuaalisyntiin. 
Lopeta kirjojen lukeminen. Kuulin eräästä ihmisestä Lontoossa, joka kirjoitti, kuinka tehdä 
liikuntaharjoituksia silloin, kun tunnet näin tai tehdä näin, mitä ikinä. Lähde pois tuollaisilta 
alueilta. Palatkaamme takaisin Jumalan Karitsan Veren luo; se on ainoa tie ulos 
seksuaalisynnistä. 

Hän kertoo sinulle tässä hyvin selvästi, että Jeesus ei ainoastaan tarjonnut sinulle Hänen Verta, 
vaan Hän istuu myös siellä ylhäällä. Kun tulet Hänen luoksensa Hänen Verensä kautta, tulet Isän 
luokse Jeesuksen Veren kautta. Herra Jeesus esirukoilee puolestasi ja Hän tietää, mitä käyt läpi. 
Hän tietää kaiken, mitä käyt läpi; ei ole mitään, mitä Hän ei tietäisi. Hän voi siis samaistua 
sinuun hyvin läheisesti ja Hän on myös Ylipappi; Hän istuu Isän vieressä. Herra siis sanoo sinulle, 
jos haluat voittaa seksuaalisynnin, niin kohtaa Jeesus Ylipappina ja ala puhumaan Herralle 
Jeesukselle hyvin vilpittömästi, sydämesi pohjasta niistä seksuaalisynnin heikkouksista, joita 
sinulla on.   



Muistathan, kuinka Daavid tietäessään, että hän oli langennut, ja Jumala oli sulkenut häneltä 
oven, puhui Jumalalle hyvin avoimesti seksuaalisynnistä. Hän sanoi, "Herra, anna minulle uusi 
sydän. En halua tätä sydäntä, joka on mädäntynyt ja saanut tartunnan! Anna minulle uusi 
sydän, joka ei ole saanut tartuntaa, joka ei ole saastunut, joka ei ole addiktoitunut 
seksuaalisyntiin." Jumala on uskollinen. Hän antoi Daavidille uuden sydämen ja Daavidin 
sydämestä tuli, "Sydämeni mukainen mies". 

Seuraava keino päästä ulos seksuaalisynnistä ja menemme nyt syvemmälle, miten päästä ulos 
siitä. Matteuksen evankeliumin luvussa 4:1-11, Hän sanoo, 1 ”Sitten Henki vei Jeesuksen ylös 
erämaahan perkeleen kiusattavaksi. 2 Ja kun Jeesus oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja 
neljäkymmentä yötä, tuli hänen lopulta nälkä. 3 Silloin Kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi 
hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi”. Ja jakeessa 4, 
Hän sanoo, 4 ”Mutta hän vastasi ja sanoi: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, 
vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee’. Alat ymmärtää, että yksi keino 
ulospääsyyn seksuaalisynnin kiusauksesta on vastaanottaa Pyhä Henki. Jeesus oli juuri kastettu 
ja sitten Taivas avautui ja Pyhä Henki laskeutui alas kirkkauden Kyyhkysenä ja Hän laskeutui 
Hänen yllensä valkeutena. Sitten Herran Henki johdatti Hänet erämaahan, ja Hän meni heti 
paastoon voittaakseen Kiusaajan. Näet siis yhden tärkeimmistä avaimista, jolla voitat 
seksuaalisynnin; näet, että alussa Hänen halutessaan puhua seksuaalisynnistä, Hän aloittaa 
puhumalla ruoasta ja vatsasta ja lihasta.  

Toisin sanoen, Hän sanoo tässä, että paastoaminen on avain, jotta voit katkaista lihan hengestä. 
Paastoaminen on tärkeää; se tulee leikkaamaan pois tuon lihan, etkä enää lankea seksuaaliseen 
himoon. Mitä voimakkaampi on sinun henkesi, sitä heikommaksi tulee sinua kontrolloiva liha. 
Mitä voimakkaampi sinun lihasi on, sitä heikompi on henki. Yksi niistä asioista, joita Herra 
pyytää sinua tekemään, voittaaksesi kiusauksen, aivan niin kuin Hän teki, on siis paastoaminen. 
Hän sanoo sinulle, "Pyydän, ota vastaan Pyhä Henki ja mene suoraan paastoon." Näet, että kun 
Kiusaaja tuli ja sanoi Hänelle, "Muuta nämä kivet leiviksi", niin se on sama asia kuin se, kun tuo 
mies tulee luoksesi ja sanoo, "Oh, tehdään nyt näitä asioita." Tai kun naiset tulevat luoksesi 
pukeutuen tällä tavoin. Joten kun kiusaus tulee, niin sano, "Kirjoitettu on”, sinun tulee uskoa 
jokaiseen Sanaan, joka Jumalan suusta lähtee". 

Herra sanoo siis sinulle, kun olet vastaanottanut Pyhän Hengen ja olet sitten mennyt paastoon, 
käytä nyt Jumalan Sanaa. On kirjoitettu, on kirjoitettu, on kirjoitettu. Käytä Jumalan Sanaa 
puolustuksena, käytä Jumalan Sanaa viitteenä! Käytä Elämän ohjekirjaa, Pyhää Raamattua ja 
tulet taistelemaan paholaista vastaan. Silloin hän ei pysty koskemaan sinuun seksuaalisynnillä. 5 
”Silloin perkele otti hänet kanssansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle 6 ja 
sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas; sillä kirjoitettu on: 'Hän 
antaa enkeleilleen käskyn sinusta', ja: 'He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen 
loukkaisi'.7 ”Jeesus sanoi hänelle: "Taas on kirjoitettu: 'Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi”. 

Tämä on nyt sinulle hyvin selvää. Jos tiedät, että on tiettyjä asioita, jotka tulevat altistamaan 
sinut seksuaalisynnille tai jos tiedät, että on joitakin paikkoja, jotka saavat sinut lankeamaan 
seksuaalisyntiin, niin älä kiusaa Jumalaasi. Älä sano, "Menen vain bordelliin tai menen vain 



baariin ja haluan nähdä, pelastaako Jumalani minut sieltä." Hän sanoo sinulle, luota Jumalan 
Sanaan, sillä Jumalan Sana sanoo sinulle, sinä et saa kiusata Herraa, sinun Jumalaasi millään 
tavoin. Katso mitä Hän sanoo jakeessa 8: 8 ”Taas perkele otti hänet kanssansa sangen korkealle 
vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston 9 ja sanoi hänelle: 
"Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua". 10 Silloin Jeesus 
sanoi hänelle: "Mene pois, saatana; sillä kirjoitettu on: 'Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun 
kumartaman ja häntä ainoata palveleman”. 

Herra sanoo tässä hyvin selvästi saman asian, jonka luimme Sananlaskuista. Hän sanoi, "Älä 
katso sitä kauneutta, jonka seksuaalisynti esittelee. Vihollinen tulee aina väläyttelemään sinulle 
todella kivoja asioita: minihameita, isoja autoja, kauniita koteja. Hän on hyvin pukeutunut, 
hänellä on uusia pukuja, hänellä on uusia kenkiä, hän puhuu hyvin, hänellä on uusia parfyymejä, 
hän matkustelee paljon, hän puhuu ulkomaista, hän puhuu suurista rahoista tileillä." Hän tulee 
väläyttelemään sinulle maailman valtakuntia. Hän sanoo, kuuntele tätä yhtä asiaa, "Sinun tulee 
sulkea tuo ovi; Jeesus sulki tuon oven." Hän sanoi, "Pois minusta saatana. Tunnen sinut 
kuolema." 

Näet, että Herra sulki oven paholaiselta käyttäen Sanaa; "On kirjoitettu, on kirjoitettu, on 
kirjoitettu". Ja Paholainen pakeni, sillä Hän sanoi paholaiselle, "Mene tiehesi. Tunnen sinut". 
Tästä syystä Isä sanoi, älä katso kauneutta; puhu minun Sanojani, kuuntele minun Sanojani. Hän 
sanoo, "Jos et seuraa sanojani, koskien ohjeita seksuaalisyntiä vastaan, silloin olet hyljännyt 
minut." Sinun tulee ymmärtää yksi asia. Kun opit ne tavat, joilla Paholainen esittelee 
seksuaalisynnin, ja tämä tulee tietysti Pyhän Hengen erottelukyvyn kautta, silloin pystyt 
käyttämään Sanaa puolustamaan itseäsi.  

Annahan kun kerron sinulle, Sanassa on todella valtava voima. Hän sanoo, että Sana on 
kaksiteräinen miekka, joka viiltää auki nivelet ja luiden ytimet. Herra Jeesus, Hän näytti meille 
tien, kuinka voittaa kiusauksen ja synnin. Annahan kun menen tämän läpi jälleen kanssasi. Te, 



jotka haluatte voittaa seksuaalisynnin ja myös muita syntejä, näette, että rukous on kriittinen 
asia. Herra astui ulos mennäkseen erämaahan, paastoon ja rukoukseen. Herra erottautui 
maailmasta, Hän vetäytyi hengelliseen yksinäisyyteen, ollakseen yksin. Rukous, vetäytyminen 
hengelliseen yksinäisyyteen ja jopa vetäytyminen fyysiseen yksinäisyyteen; erottaudu. 
Paastoaminen tulee kuolettamaan lihasi. Ole riippuvainen Jumalan Sanasta; käytä aina viitteenä 
sitä ohjekirjaa, jonka Jumala sinulle antoi. Hän sanoo, että ruumiisi on Pyhän Hengen Pyhä 
Temppeli, ja Hän käytti Pyhän Hengen voimaa, joka luvattiin sinulle täysin ilmaiseksi, että Pyhä 
Henki tulee muuttamaan sinun arvosysteemisi.  

Kun näet ne likaiset TV-mainokset ennen uutisiasi, jotka ovat täynnä seksuaalisyntiä, niin Pyhä 
Henki tulee sanomaan sinulle, "Miksi saastuttaisit alttarin, jonka olet pystyttänyt Herralle 
Jeesukselle sinun taloosi?" Sinun tulee sulkea tuollaiset mainokset. Jos näet säädyttömän 
lehden, niin revi ja polta se! Katsoessasi vain joitakin niistä TV-mainoksista, joita menee ennen 
uutisia ja, joissa äiti istuu ja puhuu tyttärellensä kondomeista, kuinka hänen täytyisi käyttää 
kondomeja, niin Pyhä Henki tulee antamaan sinulle viisautta muuttaa sinun arvosi. Sulje sinä 
tuo TV perheeltäsi! Sano, "Minä ja minun perheeni, me olemme valinneet Herran. Me 
palvelemme Herraa, me seuraamme ainoastaan pyhyyttä." 

Herran Pyhä Henki. Tästä juuri päättämästäni osuudesta oppimamme opetus on, että jos sinulla 
on ongelma seksuaalisynnin kanssa, sinun täytyy mennä rukoukseen. Myös ne, jotka ovat 
addiktoituneet; jopa kristityt, jotka ovat addiktoituneet nettipornografiaan, lehtipornografiaan 
ja menevät katsomaan pornografiaa. Näemme tässä osuudessa, että Herramme Jeesus meni 
läpi kaiken, minkä me menemme läpi. Puhuessasi Hänelle näistä asioista, Hän siis ymmärtää, 
mitä sinä käyt läpi. Ja Hän tietää, että Hän pystyi voittamaan, Hän astui ulos synnittömänä; Hän 
on kävellyt läpi Taivaan ja Hän istuu Isän, Jehova Jumalan oikealla puolella. Hän istuu siellä ja 
Hän esirukoilee Ylipappina sinun puolestasi sinun heikkouksissasi, joten avaa sydämesi. 

Hän on myös näyttänyt, kuinka käydä tämä läpi Hänen kanssaan. Mene rukoukseen, vetäydy 
hengelliseen ja fyysiseen yksinäisyyteen, erottautumiseen ja paastoon kuolettaaksesi lihasi ja 
käytä Jumalan Sanaa viitteenä Paholaista vastaan. Sano hänelle, "On kirjoitettu" ja vastaanota 
Pyhä Henki, joka sinulle luvattiin ilmaiseksi lahjana. Hän tulee muuttamaan sinun mielesi ja 
sinun sydämesi arvot. Kun siis näet ne minihameet kaduilla, niin sano, "Mikä voi saada naisen, 
jolla on AIDS, pukeutumaan näin? Hän tulee vetämään puoleensa vääriä ihmisiä. Herra, minä 
rukoilen tuon naisen puolesta. Hänet on luotu sinun kuvaksesi. Paholainen on valehtelija, hän ei 
tule kuolemaan AIDSiin". 

Jos olet Jumalan palvelija ja joku nainen antaa sinulle paljon kymmenyksiä ja astuu sisälle 
seurakuntaan aviomiehensä kanssa hyvin lyhyessä minihameessa ja istuu etupenkillä 
saarnatessasi, niin nouse ylös ja nuhtele syntiä. Sano tälle naiselle, "Anna minulle viltti, ja 
ojenna se ja anna tälle naiselle. Minä valitsen Jeesuksen. Minun Herrani on pyhä. En välitä, 
nuhtelen vain syntiä tänään." Minä nuhtelen syntiä! Tiedän, että Eeli ei nuhdellut syntiä, ja 
Jumala tappoi hänet.  



Jaakobin kirjan luku 1:12, seksuaalisynnin kahleiden murtaminen. Tämä on valtavaa aikaa, 
johon olemme seurakuntana astuneet. Olemme puhuneet totuuden Sanaa. Olemme nähneet 
totuuden Sanan, niin kuin Jumala sen on kirjoittanut ja sen, mitä Hän sanoo seksuaalisynnistä, 
seksuaalisynnin painosta Jumalan silmien edessä. Nyt katsomme sitä, kuinka käyttää Sanaa, 
Raamatun salaisuuksia ja avaimia murtamaan seksuaalisynnin kahleet. Tänään seurakuntaa 
ollaan vapauttamassa. Kun tämä seurakunta pystyy voittamaan seksuaalisynnin, niin tämä 
seurakunta on vapaa.  

Jaakobin kirjan luku 1:12. "Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, 
on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat"! Haluan 
sinun ymmärtävän, että tässä on se avain, jolla voittaa seksuaalinen himo, seksuaalisynti, 
seksuaalinen moraalittomuus. Myöskin silloin, jos olet naimaton tyttö seurakunnassa ja kaikilla 
muilla tytöillä on poikaystävät; he kaikki kulkevat poikaystäviensä kanssa, puhuvat sinulle 
poikaystävistään, puhuvat kännyköillään poikaystävillensä ja ajattelevat sinusta, että olet 
epänormaali. Jos olet nuori mies seurakunnassa, ja et ole naimisissa, sinulla ei ole tyttöystävää, 
et soittele kenellekään, eikä kukaan soittele sinun kännykkääsi, ja muut pojat kulkevat tyttöjen 
kanssa ja ajattelevat, että olet epänormaali, niin haluan sinun tietävän, että Jehova Jumala, 
Hän, joka sinut loi, puhuu sinusta. Älä lankea ryhmäpaineisiin koskien seksuaalisyntiä. Hän 
sanoo, "Autuas olet sinä, joka kestät nämä kiusaukset, sillä sinua odottaa kruunu, joka on 
tarkoitettu niille, jotka Jumalaa rakastavat." Tämä tarkoittaa, että sinä rakastat Jumalaa. Sinun 
ei tarvitse tehdä niin kuin he tekevät; sinun ei tarvitse antaa periksi paineen edessä. Jos pystyt 
kestämään kiusauksen, niin Jumala kävelee kanssasi; Jumala katsoo sinuun, Jumala auttaa 
sinua, Jumala valmistautuu palkitsemaan sinut, kruunaamaan sinut, antamaan sinulle kruunun. 



Kuuntelehan tätä. Miksi sinun tulisi mennä johonkin todella typerään suhteeseen jonkun naisen 
kanssa, langeta ja saada mahdollisesti jopa AIDS kuppa tai mitä tahansa, sen sijaan, että 
odottaisit kruunua Jumalalta? Kerron sinulle tänään, että sinun vapautesi on saapunut; tänään 
sinun vapautesi on totisesti tullut tänne.Toisen Pietarin kirjeen luku 2:4-9. Halleluja! Voit lukea 
tämän kotona, kun sinulla on aikaa ja aloittaa jo jakeesta 1. Menemme vielä pidemmälle, emme 
ole edes päässeet puoleen väliin. Toisen Pietarin kirjeen luku 2:4-9 ja tämä on, mitä Hän tässä 
sanoo. Hän sanoo, "Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät 
syvyyteen, pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi. Eikä hän 
säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Nooan, vanhurskauden saarnaajan, ynnä 
seitsemän muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen tulla jumalattomain maailman päälle. Ja hän 
poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne 
varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät." Jae 7 on avain taistelussa 
seksuaalisyntiä vastaan. Hän sanoo, "Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten 
vaellus irstaudessa vaivasi; sillä asuessaan heidän keskuudessansa tuo hurskas mies kiusaantui 
hurskaassa sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa tähden, joita hänen täytyi nähdä ja 
kuulla." Halleluja! Jakeessa 9, pystyt nyt sulkemaan oven seksuaalisynniltä: "Näin Herra tietää 
pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion päivään säilyttää rangaistuksen alaisina 
väärät". 

Halleluja! Kuunnelkaa minua, en pysty enää pitämään tätä sisälläni. Hän sanoo tässä hyvin 
selvästi, että Loot eli todella vaikeassa paikassa Sodomassa ja Gomorrassa. Se oli niin paha, että 
kun enkelit tulivat, he halusivat saastuttaa niitä enkeleitä seksuaalisesti, ja Lootin täytyi uhrata 
tyttärensä. Näin saastaista siellä oli! Loot eli siellä pahan keskellä eläen tuskassa päivästä 
päivään. Sinä et ole edes saavuttanut sitä tasoa. Silti näet Jumalan hyvin selvästi sanovan tässä, 
että jos Hän on sama Jumala, joka pystyi pelastamaan Lootin, kun häntä piinattiin, niin miksi 
Hänen olisi vaikea pelastaa sinut sieltä, missä sinä olet? Sinä et ole edes kärsinyt sen tasoista 
piinaa. 

Tämä sama Jumala on uskollinen ja pystyy ottamaan sinut pois tästä hyvin moraalittomasta 
maailmasta. Roiku Hänessä, älä anna periksi. Älä mene naisten luo baareihin, vaikka muut 
miehet tekevät niin ja menevät sinne. Älä anna periksi tämän moraalittoman maailman 
paineille. Sama Jumala, joka pystyi vetämään Lootin sieltä pois, Hän pystyy vetämään sinut 
sieltä pois ja pelastamaan sinut Jumalan mielen mukaisena miehenä. Sama Jumala, joka pystyi 
pelastamaan Nooan, vanhurskauden saarnaajan, Hän pystyy pelastamaan myös sinut. Myöskin 
te saarnaajat, te pastorit, älkää antako periksi, vaikka se olisikin muotia. Älä anna periksi, vaikka 
näetkin muiden pastorien saarnaavan rahaa ostaen isoja autoja ja kuitenkin lankeavan 
seksuaalisyntiin. Pysy sinä pyhyydessä, pysy parannuksenteossa, saarnaa vanhurskautta; pysy 
Jumalan puolella. Ymmärrät kyllä, mistä puhun. Katso, mitä Herraa puhuu meille. Hän sanoo 
meille, että Hänellä on täysi voima ottaa sinut sieltä pois ja Hän puhuu sinulle tänään lujana 
pysymisestä.  

Kun kävelet, minkä vain kaupungin kaduilla, älä sano vaimollesi, "Tiedäthän, on niin monia 
naisia, jotka ovat pukeutuneet melkein alasti, olin heikko ja lankesin siihen." Ei, älä sano näin. 
Hän sanoo, pysy lujana. Hän puhuu lujana pysymisestä, sillä sinun lunastuksesi on lähellä. 



Jumala näkee sinut. Jumala tietää sinun pelastuksesi päivän. Hän tietää, että Hän tulee 
pelastamaan sinut vanhurskaana miehenä tuomiosta. Hän pelasti Lootin. Hän ei ole valehtelija. 
Hän on sama Jumala; Hän ei koskaan muutu. Hän tulee pelastamaan sinut, ja tulet olemaan 
kirkkaudessa Jeesuksen kanssa. Tulet olemaan ylpeä elämästäsi. Alat ymmärtää, että elämä 
maailmassa on äärimmäisen väliaikaista; iankaikkinen elämä odottaa sinua tuolla.  

Nuoret tytöt seurakunnassa, teidän ei tarvitse antaa periksi ja menettää neitsyyttänne tai 
seksuaalista puhtauttanne. Odottakaa Herraa. Herra sanoo teille, pysykää vain lujina, minä olen 
teidän kanssanne. Tiedän, että te elätte moraalittomassa maailmassa, jossa jokainen tyttö 
puhuu poikaystävästä. Nuoret miehet seurakunnassa, säilyttäkää te vain neitsyytenne ja 
puhtautenne. Herra vartioi sinua. Hän tietää, että kun sinä pysyt lujana, niin sinua odottaa 
kruunu. Älä anna periksi tyttöystävä-poikaystävä jutuille, joita näet nuorisoseurakunnassa.  

Te pastorit siellä, jotka olette naimattomia, katsokaa Raamattua. Siellä on monia palvelijoita, 
jotka ovat naimattomia, Jumalan erottamia. Et voi vain juosta ympäriinsä sanoen, "Hei, minun 
täytyy nyt juosta nopeasti ja etsiä nainen." Paholainen tulee antamaan sinulle sellaisen, jolla on 
HIV-AIDS. Sellainen, "Minulla täytyy olla kaikki kohdillaan. Minun täytyy olla kokonainen. 
Tiedäthän, olen nuori pastori, juuri valmistunut Raamattu-koulusta, minun täytyy nyt olla 
kokonainen." Paholainen tuntee sinut ja hän tulee antamaan sinulle jäljitelmän, sanot, "Alan 
katselemaan ylistystiimistä." Tulet nöyryyttämään Jeesuksen; tulet lankeamaan. Pysy lujana! 
Pysy lujana sinun tielläsi! Seurakunnan vanhimmat saattavat puhua. Sano heille, "Odotan 
Herraa”. Tällä kertaa odotan Herraa. Haluan kuulla Jumalan äänen. Haluan sellaisen naisen, joka 
auttaa minua palvelemaan Herraa. Aika on muuttunut. Aikakausi on muuttunut. En kävele 
lihassa. Tiedän, että Herra katselee minua. Hän etsii uudenlaisia palvelijoita. En tule olemaan 
vanhan tyyppinen, kuten tavallista, tulen olemaan uusi sukupolvi. Uusi on jo vanha. Lopunaika 
on lopussa. Haluan lentää myrskyjen yläpuolella ja ennallistaa tämän seurakunnan. En halua 
mennä lihaan saadakseni naisen. Ei, haluan kulkea Hengessä. Haluan etsiä hengellisen vaimon, 
joka tulee palvelemaan Jumalaa minun kanssani.  
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1. korinttolaiskirjeen luku 10. Kun Herra tuo sinulle tuon vaimon, niin hän tulee rakastamaan
Jeesusta enemmän kuin sinä, ja sinä tulet rakastamaan Jeesusta enemmän kuin hän. Tuossa 
avioliittosuhteessa tulee olemaan kolme henkilöä; tuon avioliiton keskellä tulee olemaan Jeesus 
ja aviomies ja vaimo. Kerron sinulle, että avioliitto on todella eheä Jeesuksen Veren kautta. Se ei 
ole vain, että juokset ja katsot, "Oh, näen tuon naisen. Hän on aloittanut seurakunnan, siellä on 
monia ihmisiä. Annahan kun juoksen ja menen hänen kanssaan naimisiin, koska se tarkoittaa, 
että siellä on paljon rahaa tai monia autoja. Annahan kun juoksen sinne." Tai, "Näen, että tuo 
mies aloitteli hiljattain. Hän on voideltu, hänen seurakunnassaan on monia ihmisiä. Annahan 
kun menen hänen kanssaan naimisiin, jotta voisimme saada hänen kanssaan auton." Tuo 
nainen etsii materiaa.  

Jos olet niin kuin minä ja alat saarnata pyhyyttä ja parannuksentekoa, niin useimmat lampaat 
tulevat kävelemään ulos, ja tulet jäämään vain muutaman kanssa. Tuo nainen tulee jättämään 
sinut, sillä et saa rahaa. Et edes saarnaa rahasta. Varmista, että kuulet Herralta. Herra sanoo, 
"Pysy lujana. Roiku minussa. Minä katselen sinua. Älä kulje tuulen, maailman muotien mukana." 
"Minun täytyy löytää vaimo, jotta ihmiset näkisivät, että minulla on vaimo nopeasti." Muista, 
että Herra on valmistanut sinulle polun, ihanan vaimon. Älä kulje lihasi mukaan. Älä kulje lihasi 
mukaan. Kun saat tuon aviomiehen tai vaimon, sen ihanan avioliiton, malli-avioliiton, te 
kummatkin palvelette Herraa kuin soturit, voittajat. Pystyt nyt pysymään pystyssä jopa 
mennessäsi tulen läpi, kun sinua testataan. Kun nyt menet Pyhän Hengen tulen läpi, niin 
kummatkin tulette pysymään pystyssä. Älä siis mene naimisiin kiireessä ja sitten nopeasti etsit 
jo ylistyksen johtajaa. Tämä on luopumuksen alku.  

Ymmärtäkää, mitä Hän tässä sanoo. Hän sanoo, että seksuaalinen moraalittomuus on, ei, ei, ei. 
Hän siis pyytää sinua, "Pyydän, pysy lujana. Tiedän, että sinä elät kuten Loot eli Sodoman ja 
Gomorran keskellä. Vastaanota Pyhä Henki ja pysy lujana ja odota minua." Annahan kun kerron 
teille, nuoret tytöt, te voitte säilyttää puhtautenne ja neitsyytenne seurakunnassa. Kenenkään 
ei tulisi sanoa sinulle, että sinun ei tarvitse säilyttää neitsyyttäsi ja puhtauttasi.  

Sinä pystyt säilyttämään puhtautesi siihen päivään saakka, jona menet naimisiin sen miehen 
kanssa. Tuo mies on tulossa. Älä huolehdi, hän on tulossa. Herra tulee esittelemään hänet. Älä 
huolehdi siitä, älä panikoi. Voit saada HIV:n, jos panikoit. Herra, Hän itseasiassa tietää joka 
ikisen asian, jota käyt läpi. Ja te, Jumalan palvelijat, varmistakaa, että opetatte puhtautta. 
Varmistakaa, että opetatte pidättymistä, puhtautta, pysymistä poissa avioliiton ulkopuolisesta 
seksistä, seksuaalisynnistä; pysy poissa seksuaalisynnistä. Kun saarnaat tätä, niin haluan 
muistuttaa sinua yhdestä asiasta, on toinenkin synti. Länsimaissa, USA:ssa tehtiin tutkimus 
tarkastellen seurakuntia, joissa opetettiin pidättymistä. He saivat selville, että nuoret, jotka 
ylläpitivät pidättymistä yrittäen säilyttää neitsyytensä. Haluan vain kertoa teille, kuinka 
seksuaalisynti on hyvin syvä, ja Paholainen käyttää sitä, ja se on juurtunut seurakuntaan. Tämä 
tutkimus löysi, että ne, jotka valitsivat elää pidättymisessä, suurin osa heistä harjoitti 
masturbaatiota, ja masturbaatio on homoseksuaalisuutta.  



Näimme parannuksenteon Egertonin yliopistossa; kuinka he astuivat ulos ja sanoivat, että tämä 
on todella suuri ongelma siinä instituutiossa. Tämä on todellinen ongelma seurakunnassa. 
Meidän täytyy käsitellä tätä ongelmaa seurakunnassa. Meidän täytyy opettaa heille täydellistä 
pidättymistä ja pysymistä lujana Pyhän Hengen alla. Näette, että totuus tulee tänään esille. 
Seurakuntaa ollaan lunastamassa ja vapauttamassa tänä päivänä. Ensimmäisen 
Korinttolaiskirjeen luvussa 10:8, Hän sanoo, pysy lujana. Jopa Loot pysyi lujana; Loot pysyi 
lujana käyden läpi niin paljon siellä. Ensimmäisen Korinttolaiskirjeen luku 10. Katso vielä toista 
näkökulmaa, miten Jumala katsoo seksuaalisyntiä. Jae 8 on tarpeeksi, Hän sanoo, "Älkäämmekä 
harjoittako haureutta, niinkuin muutamat heistä haureutta harjoittivat, ja heitä kaatui yhtenä 
päivänä kaksikymmentä kolme tuhatta". 

Miksi toin tämän esille? Kuuntele minua hyvin tarkasti. Jehova, Hän teki monia ihmeitä 
Egyptissä; Hän tappoi ihmisiä vasemmalla ja oikealla pelastaakseen Israelin, Hänen 
kallisarvoisen vaimonsa. Mutta kun he menivät seksuaalisyntiin, Hän tappoi heitä 23,000 yhden 
päivän aikana, ja heidän ruumiinsa siroteltiin ympäriinsä erämaata. Joten pystyessäsi 
ymmärtämään sen suhteen, joka Isällä on Hänen esikoisensa kanssa, kuinka Hän kutsuu häntä 
usein esikoiseksi. Hän sanoo, Israel, Hänen rakastettunsa. Mutta näet, että seksuaalisynnin 
takia Hän tappoi valtavasti heitä, 23,000 yhden päivän aikana, ei siis 1,000, vaan se 23 
kertaisesti. Tämä on toinen avain, joka voi auttaa sinua murtamaan seksuaalisynnin kahleet. 
Alat siis ymmärtää, että Herralla on nollatoleranssi seksuaalisynnille.  

1. Korinttolaiskirje 1:7-9. Halleluja! Ensimmäisen Korinttolaiskirjeen luku 1:7-8, "niin ettei teiltä
mitään puutu missään armolahjassa, teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen 
Kristuksen ilmestystä. Hän on myös vahvistava..." Kuunnelkaa tätä. "Hän on myös vahvistava 
teitä loppuun asti, niin että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 
päivänä". 

Herra sanoo tässä hyvin selvästi, että Hän pystyy säilyttämään sinut nuhteettomana ja vahvana 
odottaessasi tuota päivää. Herra puhuu sinulle tässä hyvin selvästi, että Hän tulee säilyttämään 
sinut. Pysy vain lujana, Hän tulee säilyttämään sinut vahvana tuohon päivään saakka. Hän 
sanoo, että Hänellä on hengellisiä lahjoja, joita Hän tulee antamaan. Näistä lahjoista ei ole 
pulaa. Joitakin niitä on henkien erottamisen lahja, lahja vain pystyä olemaan sitkeä ja pysyä 
lujana - ristiinnaulita liha Pyhässä Hengessä, tiedon lahja, viisauden lahja, profetoimisen lahja; 
jos tuo nainen, joka on tulossa toimistoosi huomenna, tulee sinne seksuaalisynnin takia, niin 
Herra voi jopa näyttää sinulle sen unessa profetoimisen lahjan kautta. Hän sanoo sinulle tässä 
hyvin selvästi, että te, jotka olette langenneet seksuaalisyntiin, Paholainen on valehdellut teille. 
Et tiennyt, että tällaisia lupauksia oli Jumalan Sanassa, Elävässä Sanassa. Hän sanoo, "Ei, ei, älä 
huolestu. Minulla ei ole lahjoista pulaa ja tulen pitämään sinut vahvana. Tulet olemaan vahva ja 
nuhteeton tuohon päivään saakka." Lupauksia. Hän, joka ei koskaan valehtele, lupaa näin. Ja 
kun tuollainen kiusaus tulee, niin sano, "Ei. Herra, lupasit pitää minut vahvana, en lankea." 

Joitakin niitä lahjoja, joista Hän puhuu, on viisaus, tieto, henkien erottaminen, Jumalan pelon 
lahja. Hän tulee antamaan sinulle kaikki nämä asiat, jotta olet aseistettu ja varustettu niillä. 
Sitten Hän tulee käyttämään niitä pitämään sinut nuhteettomana tuohon päivään saakka. Ja 



kun Herran päivä tulee ja olet odottanut, Halleluja, ja astut ulos tuona päivänä - verhot 
aukeavat, Herran Kirkkaus on tullut alas - niin monet ihmiset ovat langenneet, ja sinä tulet nyt 
näkemään sen kauneuden, mitä on odottaa Herraa.  

Kerron sinulle, että tänään sanoma menee syvälle. Halleluja! Tänään tämä on avattu 
seurakunnan edessä. Ei ole enää mitään tekosyytä langeta seksuaalisyntiin. Johanneksen 
evankeliumin luku 8. Käsittelemme vielä sitä, kuinka vain katkaiset yhteyden ja näet, että siinä 
on valtava voima. On valtavia avaimia, jotka auttavat sinua sulkemaan kokonaan oven 
seksuaalisynniltä. Halleluja! Johanneksen evankeliumin luku 8:31-47. Hän sanoo, ja katso jälleen 
tätä avainta tässä, "Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte 
minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani". Jakeessa 32, Hän sanoo, "ja te 
tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi". Hän sanoo, "Totuus on tekevä 
teidät vapaiksi." Sanon sinulle, monesti, jos olet seksuaalisynnissä, niin vihollinen on estänyt 
sinua löytämästä totuutta ja siihen saakka, kunnes seurakunta on jopa suvainnut 
seksuaalisynnin. He ovat suvainneet sen. He ovat eläneet sen kanssa. On aivan kuin se olisi nyt 
normaalia, hyväksyttävää sen tähden, mitä vihollinen on tehnyt piilottaen heiltä totuuden. He 
sanovat, että perjantaina ja lauantaina voit tehdä seuraavaa naisten kanssa ja sitten 
sunnuntaina tulet seurakuntaan ja annat uhrilahjasi, 10 euroa sinne, 20 euroa tänne.   

He yrittävät lahjoa Jumalan, vaikka meidän Jumalamme on pyhä, ja he luulevat, että se on tie 
ulos. "Katso, teen vain parannuksen. Katso, teen parannuksen sunnuntaina. Tulen tekemään 
parannuksen." Seurakunta on hyväksynyt seksuaalisynnin; on suvaittu niukka pukeutuminen, 
pukeutuminen, joka itseasiassa levittää himon henkeä seurakunnassa. He sanovat, "Ei, tämä on 
moderni seurakunta." Yövalvojaisten aikana he laittavat diskovalot ja pyytävät 30 euron 
maksun ovella, yövalvojaisten aikana. Nuorten yövalvojaiset eivät ole mitenkään erilaiset kuin 
maailmalliset diskot. Ja kondomeja poimitaan seurakunnan tiloista aamulla. Näin paljon 
seurakunta on suvainnut seksuaalisyntiä. Jumala puhui kuitenkin kuolemaa seksuaalisynnin ylle. 
Kuolema! Kuolema! Hän sanoo, älä suvaitse tätä tässä. Näet, että vihollinen on piilottanut 
seurakunnalta totuuden, koskien seksuaalisyntiä. Tästä syystä Herra sanoo tässä ja yksi 
avaimista, jonka Hän tässä antaa on: Jos te olette minun opetuslapsiani, totuus on tekevä teidät 
vapaiksi. Tulet vastaanottamaan totuuden ja totuus on tekevä sinut vapaaksi.  



Kuuntele, mitä Hän tästä eteenpäin sanoo, 34 ”Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti minä 
sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. 35 Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika 
pysyy iäti." Sitten Hän sanoo jakeessa 36, 36 ”Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette 
todellisesti vapaiksi." Tämä tarkoittaa, että kenet ikinä Herra on vapauttanut, on todella vapaa. 
Kukaan ei voi enää valehdella sinulle, että, "Oh, olet joutunut tässä kiusaukseen". Jos olet 
vastaanottanut vapauden, totisesti, olet nyt vapautettu ikuisesti! Herra puhuu tässä siitä 
vapaudesta, jonka vastaanotat löytäessäsi totuuden. Annahan, kun tuon sinut toiselle tasolle. 
Johanneksen evankeliumin luvussa 14:1-6, Herra Jeesus vastaa Tuomakselle ja Hän sanoo, 
"Minä olen tie ja totuus ja elämä". Joten alat ymmärtää totuutta, josta Hän tässä puhuu.  

Myöhemmin, Johanneksen evankeliumin luvussa 14, Hän jatkaa sanoen, "Kun lähden pois, Pyhä 
Henki, Neuvonantaja tulee ja Hän on totuuden Henki. Kun nousen ylös Isän luokse, lähetän 
teille sen lupauksen, jonka Isä teille antoi - lupauksen Hänestä, Pyhän Hengen Persoonasta. Hän 
on totuuden Henki ja Hän tulee näyttämään maailmalle todeksi maailmassa olevan synnin. Kun 
siis kuulet, että totuus tulee vapauttamaan sinut, ymmärrät, että sillä on todella syvällinen 
merkitys. Jeesus on Totuus, Pyhä Henki on Totuuden Henki ja kun Pyhän Henki, kun Hän tuli 
alas, niin itseasiassa Kristuksen Henki tuli takaisin Pyhänä Henkenä, jotta Hän voisi olla monessa 
paikassa samaan aikaan. Alat siis ymmärtää, että Pyhä Henki on itseasiassa Kristuksen Henki, 
joka tulee moneen paikkaan samaan aikaan vapauttamaan sinut. Tästä syystä Hän sanoo, kun 
rukoilet minun Nimessäni, lähetän sinulle Pyhän Hengen, Totuuden Hengen.  

Totuus tekee sinut siis todella vapaaksi. Toinen asia, mitä Hän tässä Sanan paikassa pyytää sinua 
tekemään, on, että sinulla olisi viisautta. Sillä totuus opettaa sinulle yhden asian. Kun olet 
seksuaalisynnissä, olet itseasiassa orjuudessa. Sillä Hän sanoo, "Totisesti, jokainen, joka tekee 
syntiä on synnin orja". Hän pyytää sinua vastaanottamaan viisauden, jotta voit tunnistaa, että 
seksuaalisyntiin lankeaminen on itseasiassa orjuutta; sinua orjuutetaan. Tunnistaessasi tämän, 
tulet murtautumaan irti siitä; vastaanotat vapautesi ja tulet murtautumaan irti seksuaalisynnin 
kahleista.  



Meidän todella täytyy jatkaa myöhemmin. Väkevä, väkevä Jeesus! Kuinka väkevä Kuningas! Hän 
antoi meille ratkaisun kaikkeen täällä. Ei ole siis mitään tekosyytä sille, että seksuaalisynti on 
seurakunnassa. Seurakunnan tulisi olla Jumalan sauva. Kristittyjen tulisi olla Jumalan sauvoja 
opastaen kansakuntia ja tuoden korjauksen kansakuntiin. Halleluja!  

SEKSUAALISYNNIN VOITTAMINEN 
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