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Tätä asiaa Paholainen ei halua sinun tietävän

Tekijä: David Pawson
Video: https://www.youtube.com/watch?v=LjfW4I7vHp0

Paholainen on peloissaan vain sellaisten kristittyjen takia, jotka yrittävät lentää rukouksessaan. 
Niistä joissa on elämää sisällään. Paholainen ei ole huolissaan uskonnon takia eikä rukousten takia 
vaan sellaisten kristittyjen takia, jotka todella yrittävät rukoilla Jeesuksen nimessä - se saa hänet 
todella huolestumaan. Sen takia hän hyökkää sillä hetkellä, aivan kuten pieni kulkunen paholainen 
tärisee, kun hän näkee heikoimman pyhimyksen polvillaan. Älä aliarvioi paholaista. Äläkä pidä 
häntä vitsinä. Vaan hän värisee, kun näkee heikoimman pyhimyksen polvillaan. Minä uskon, että 
kun opit tuntemaan Herran opit samalla tuntemaan paholaisen. Jos joku sanoo, ettei hänellä ole 
kokemusta paholaisesta tai ettei ole koskaan kohdannut paholaista, minä vilpittömästi ihmettelen, 
miten pitkälle he ovat menneet Herran kanssa. Koska kuten kaksi viikkoa sitten sanoin, että 
paholainen ei ole helvetissä vaan taivaassa juuri tällä hetkellä. Jobin kirjassa tämä tulee hyvin 
selväksi. Hän kuljeksii maassa, mutta hänen kotinsa on taivaassa. Ja me taistelemme pahuuden 
voimia vastaan, jotka ovat taivaallisissa paikoissa eivätkä helvetillisissä paikoissa. Siellä ne ovat. Ja 
kun todella pääset läpi Herran luokse pääset läpi paholaisen luokse, koska se on paikka, missä hän 
on. Hän on taivaallisissa paikoissa ja siellä ylhäällä ja kun pääset läpi sinne ylös rukouksessa pääset 
sekä hänen luokseen että Jeesuksen Kristuksen luokse. 

Ja siksi rukouksesta tulee todella vaikeaa. Minkä tahansa taistelun ensimmäinen asia on vastustajan 
määrittely. Se tarkoittaa vastustajan tunnistamista ennen kuin päätät, miten aiot voittaa hänet - sinun
täytyy tunnistaa hänet. Sinun on varmistuttava, että tunnistat oikean vihollisen. Älä koskaan rukoile 
ihmisiä vastaan, koska emme taistele lihaa ja verta vastaan. Ihmiset eivät ole vihollisia. 
Taistelemme olentoja vastaan, joilla ei ole kehoja. Me taistelemme itse paholaista vastaan 
rukouksessa - ja se on todellinen taistelu. Minäpä kerron ensin itse paholaisesta, jotta sinulla olisi 
kirkas kuva mielessäsi siitä, ketä vastaan me rukoilemme. Kristittyjä ei kutsuta rukoilemaan 
ainoastaan ihmisten puolesta vaan jotakin vastaan - tiettyjä henkilöitä vastaan, joista paholainen on 
pomo. 

Minäpä kerron, mitä Raamattu kertoo hänestä. Raamattu ei kuvaa häntä kummitusolentona, jolla on 
kolmipiikkinen häntä - sellainen saa meidät nauramaan hänelle emmekä ota häntä vakavasti. 
Raamattu sanoo, että hän on todellinen henkilö. Raamattu ei koskaan puhu "siitä". Raamattu sanoo, 
että hänellä on sydän, mieli ja tahto. Jos sydän, mieli ja tahto eivät muodosta henkilöä niin en tiedä, 
mikä sitten. Siinä puhutaan paholaisen tunteista ja hänen ajatuksistaan. Ja siinä puhutaan hänen 
motiiveistaan. Ja minulle se tarkoittaa, että kyseessä on henkilö. Paholainen ei ole vain epätarkka 
sana kuvailemaan kaikkia maailman pahuuden voimia. Jeesus itse otti paholaisen epätoivoisen 
vakavasti. Hän ei koskaan vitsaillut hänestä, hän ei koskaan nauranut hänelle, hän ei koskaan tehnyt
pilkkaa hänestä. Tässä on joitain nimityksiä, jotka Jeesus antoi paholaiselle. Hän sanoi, että 
paholainen on tämän maailman prinssi. Kun paholainen tarjosi Jeesukselle kaikki tämän maailman 
kuningaskunnat, Jeesus ei sanonut, etteivät ne olleet hänen annettavissa, koska hän tiesi täydellisen 
hyvin, että ne olivat paholaisen annettavissa. Ja on kammottava ajatus, jos todella havaitset sen, että
maailma jossa elämme on saatanan hallinnassa. Hän on tämän maailman prinssi, mutta viedään asia 
askel pidemmälle. Tiedätkö, että toinen kunnianimi, jonka Jeesus antoi paholaiselle, Hän sanoi, että 
paholainen ei ole vain tämän maailman hallitsija tai prinssi vaan hän on tämän maailman jumala. 
Ainoa toinen henkilö, josta Jeesus puhui jumalana oman taivaallisen Isän lisäksi, oli paholainen. 
Minun Taivaallinen Isäni on kaiken Jumala, mutta tämän maailman jumala on saatana. Mikä 
tarkoittaa hyvin yksinkertaisesti sitä, että paholainen ei vain hallitse tätä maailmaa ja ole kykenevä 
manipuloimaan tiedettä, koulutusta ja politiikkaa omien tavoitteidensa mukaiseksi vaan sitäkin 
enemmän paholainen on enemmän todellinen jumala, jota ihmiset maapallolla ylistävät. 
Riippumatta siitä tietävätkö he sitä vai eivät.

Niin suuren määrän takana uskontoa ja toimintaa saatana on juuri se, joka ylistetään. Hän on se 
henkilö. Ja vaikka monet menevät kappeliin sunnuntaisin, paholainen on todellisuudessa heidän 
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jumalansa, koska ihmiset ylistävät asioita, joita hän heille tarjoaa. Ihmiset haluavat maallisia 
asioita, johon hän kuuluu, sen sijaan että asettaisivat ajatuksensa yläpuolella oleviin asioihin, missä 
Jeesuskin on. Ja jos haluat tämän maailman ja jos haluat tämän maailman asioita, niin annan ohjeen,
tee paholaisesta jumalasi. Jos haluat tämän maailman, niin paholainen on hyvä jumala, koska hän 
antaa sen sinulle. On vain yksi käärme, kaikesta on maksettava hinta. Ja kun tulee maksun aika, sinä
et ehkä olekaan niin onnellinen, mutta hän antaa sen sinulle. Hän voi antaa sinulle rahaa. Hän voi 
antaa sinulle mainetta. Hän voi antaa sinulle ihan mitä vain, koska ne on hänen annettavissa. 
"Missä olet ollut?" Paholainen sanoo Jumalalle Jobin kirjassa, että olen ollut partioimassa 
maailmassa olen tarkastellut omistuksiani ja niin hän olikin. Selvitetään tämä asia kuitenkin. Tämä 
ei tarkoita, että Jumala olisi neuvoton tässä maailmassa. Se tarkoittaa, että meidän on ajateltava asia 
läpi, että Jumala sallii saatanan olevan maailman prinssi ja tämän maailman jumala - Hän on 
sallinut sen. Ja ihmiset sanovat, mitä Jumala ajattelee sallimalla sellaista? No, minun vastaukseni 
siihen on, että no mitä Jumala tekee sallimalla sinun olevan sellainen kuin olet. Miksi sinun pitäisi 
syyttää Häntä siitä, että sallii saatanan kapinoida, kun Hän salli sinunkin tekevän niin. Vastaus on 
hyvin yksinkertainen: Hän on Isä ja hän ei pakota ketään luomaansa tekemään Hänen tahtoaan ja 
Hän antaa sinulle vapauden kapinoida. Emmekä voi moittia Häntä siitä, että antoi enkeleilleen 
vapauden vaikka heillä on ylivertainen älykkyys ja voima, koska Hän antoi meille saman vapauden 
valita ja me olemme käyttäneet sitä väärällä tavalla. 

Tosikristitty ottaa paholaisen erittäin vakavasti. Jotkut teistä kuuntelijoista tänään tiedätte, kuinka 
vakavasti paholainen on otettava. Minä vain vilpittömästi toivon, ettet koskaan kohtaa häntä 
suoraan, koska se on aika pelottavaa ja pääset sen läpi vain, koska tiedät, että hän on jo voitettu 
vihollinen. Tiedätkö että Raamatussa on kaksi kirjaa, joita paholainen vihaa enemmän kuin mitään 
muuta kahta kirjaa Raamatun 66:sta kirjasta. Ne kaksi kirjaa sanovat hänestä enemmän kuin 
mitkään muut ja niitä kahta kirjaa kohtaan hän on hyökännyt enemmän kuin mihinkään muista 
kirjoista. Ne ovat kirjat Raamatun alussa ja sen lopussa - Genesis ja Ilmestyskirja. Ja tiedätkö miksi 
hän vihaa niitä, koska Genesis kuvailee hänen laitteitaan ja Ilmestyskirja hänen tuhonsa. Ja hän 
vihaa niitä kahta kirjaa. 

Genesistä kohtaan on kohdistunut enemmän tieteellistä hyökkäystä ja yritystä kääntää se myytiksi 
ja legendaksi ja mitätöidä sen tietosisältö kuin kuin mitään muuta Raamatun kirjaa kohtaan. Miksi? 
Koska saatana ei halua sinun tietävän, että Genesis 3 koskaan tapahtui. Hän ei halua sinun tietävän, 
kuinka hän sai Eevan petettyä eikä hän halua sinun uskovan, mitä hän teki tuolle ensimmäiselle 
vihitylle pariskunnalle. Ja hän hyökkää Genesistä vastaan, mutta toinen kirja, jota hän vihaa 
enemmän kuin muita on Ilmestyskirja. Koska kun luet sen kannesta kanteen tulet kohtaan, jossa 
sanotaan, että paholainen itse heitetään tuliseen järveen. Hänet laitetaan vankilaan ensiksi eikä 
hänen sallita häiritsevän ihmisiä enää ja sitten lopulta hänet heitetään tuliseen järveen. Hän vihaa 
sitä kohtaa niin paljon, koska Raamattu tekee sen ehdottoman selväksi, että saatana on jo voitettu 
vihollinen. 

Ja jos paholainen saa otteen sinusta, hän huiputtaa sinua. Haasta hänen bluffinsa. Jos sinut on 
kastettu, sano: "Saatana minä en ole ainoastaan kuollut vaan haudattu. Sinä puhut kuolleelle 
ihmiselle." Etkö tiedä, että kasteessa sinun haudataan hänen kanssaan. Sinut on haudattu. Se on 
kasteen merkitys - siinä pidetään hautajaiset jollekin, joka on kuollut. Nuo hautajaiset auttavat sinua
sanomaan näkemiin vanhalle elämällesi. Se sanoo, että tämä on loppu. Se sanoo, että tämä on 
viimeinen kerta näen heidän elämänsä. Ja saatana ei pidä siitä, että ihmiset ottavat kasteen siitä 
syystä. Hän ei halua meidän osallistuvan julkisiin hautajaisiin, kun joku on kuollut. Koska kun sinä 
lasket itsesi kuolleeksi ja haastat hänen bluffinsa ja sanot, että minä olen kuollut ja haudattu. 
Saatana sinä näit hautajaiseni. Sinä olit minun hautajaisissani ja minä olen kuollut ja haudattu. 
Lopeta minun houkuttelu. Tulet huomaamaan suureksi iloksesi, että hänen on mentävä. Vastusta 
paholaista ja hän juoksee pois luotasi. 

Ja sinun vastustuksesi maan päällä perustuu Jumalan sanan voimaan. No, nyt meillä on käynnissä 
todellinen taistelu. Puhutaanpa seuraavaksi hänen suhteestaan rukoukseen. Mitä me voimme tehdä 
paholaiselle rukouksessa? Tämä on jännittävää. Me voimme lyödä hänet lyttyyn rukouksessa. 
Meille kerrotaan Uudessa Testamentissa, että meidän on otettava aloite häntä vastaan. Tiedätkö, että
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Jeesus pyysi meidän rukoilevan joka päivä paholaista vastaan. Tiedätkö sen? Alkuperäinen rukous, 
jonka Hän kertoi opetuslapsilleen, kun he kysyivät häneltä: "Herra opeta meitä rukoilemaan." Hän 
sanoi, että rukoilkaa tähän tapaan: "Isäni Taivaassa,..." Sitten rukoile niiden asioiden puolesta, joita 
Hän haluaa, Hänen nimeään, Hänen tahtoaan, Hänen kuningaskuntaansa. Sitten Jeesus sanoi, että 
rukoilkaa niiden asioiden puolesta, joita tarvitsette. Ruokaa jota tarvitsette, anteeksiantoa, jota 
tarvitsette. Lopettakaa rukouksenne tähän tapaan: vapauta meidät paholaisen otteesta. Ja minun 
mielestä on traagista, että englannin kieliset versiot ovat jättäneet tämän pois käännöksestä. Me 
olemme kääntäneet pahuuden asiaksi omassa ajattelussamme. Kyseessä ei ole asia vaan henkilö. 
Maailmankaikkeudessa ei ole olemassa pahuutta muualla kuin henkilöissä vaikkakin erittäin 
äärimmäisenä henkilökohtaisena asiana. Maailmankaikkeudessa ei ole olemassa rakkautta muualla 
kuin henkilöissä, jotka rakastavat. Vaikkakin henkilökohtaisella tasolla. Jeesus sanoi rukoilkaa 
päivittäin näin: "Vapauta meidät pahuudesta [evil one]." Aloittakaa rukouksenne ajattelemalla 
taivaallista isäänne, mutta lopettakaa rukouksenne ajattelemalla maailmassa olevaa paholaista. Ja 
menkää sitten ulos kohtaamaan hänet. Ja niinpä voimme vapautua rukouksen kautta paholaisen 
voimasta.

Efesolaiskirje 6:10: Viimeisenä muistutan teitä, että vahvuutenne täytyy tulla Herran mahtavasta 
voimasta sisällänne. Laittakaa päällenne Jumalan koko haarniska. Jotta pystytte seisomaan turvassa 
paholaisen strategioita ja huiputusta vastaan. Sillä me emme taistele ihmisiä vastaan, jotka on tehty 
lihasta ja verestä vaan henkilöitä vastaan, joilla ei ole fyysistä kehoa. Pahuuden hallitsijoita vastaan 
näkymättömässä maailmassa. Niitä mahtavia pahuuden olentoja vastaan ja suurta pahuuden ja 
pimeyden prinssiä vastaan, joka hallitsee tätä maailmaa. Ja valtavaa lukumäärää pahuuden henkiä 
vastaan henkien maailmassa. Joten käyttäkää kaikki Jumalan antamat haarniskan osat 
vastustaaksenne vihollista, milloin tahansa hän hyökkääkin. Ja kun kaikki on ohi, sinä seisot yhä 
ylhäällä. 

Mutta tehdäksesi sen, sinä tarvitset vahvan totuuden vyön ja Jumalan hyväksynnän rintapanssarin. 
Käytä kenkiä, jotka antavat sinulle vauhdin, kun saarnaat Jumalan hyvää uutista rauhasta. 
Jokaisessa taistelussa tarvitset uskoa kilveksi saatanan palavia nuolia vastaan, jotka hän on 
tähdännyt sinuun. Sinä tarvitset pelastuksen kypärän ja Hengen miekan, joka on Jumalan sana. 
Rukoile koko ajan. Pyydä Jumalalta mitä tahansa Pyhä Henki toivoo. Vetoa häneen muistuttamalla 
Häntä tarpeistasi ja jatka rukoilua sydämestäsi kaikkien kristittyjen puolesta kaikkialla. 

Room. 8:14 ”Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.”

Room. 9:26 ”Ja on tapahtuva, että siinä paikassa, jossa heille on sanottu: 'Te ette ole minun kansani',
siinä heitä kutsutaan elävän Jumalan lapsiksi.”

Room. 8:19 ”Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä.”

Joh. 3:16 ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei 
yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. ” 

”Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja 
tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat.” (Kirje efesolaisille 4:29)

”Sinun valtasuuruutesi kirkkautta ja kunniaa ja sinun ihmeellisiä tekojasi minä tahdon 
tutkiskella...sinun suurista teoistasi minä kerron.” (Psalmi 145:5-6)
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