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Demoniset liitot, sopimukset ja Jeesus

[videossa 00:10:00]

Koska Jumala sanoi, ne ketkä seuraavat minua, ne tuntevat minun ääneni. Minun lampaani tuntevat 
minun ääneni ja he seuraavat minua. Joten, jos et seuraa Kristusta, et ole Hänen. Jos sinulla ei ole 
Jumalan henkeä, silloin et ole Hänen. Ajattelen, että se sanotaan roomalaisille kappaleessa 
kahdeksan. Joten, mitä minä yritän sanoa tässä. Kun me synnymme uudelleen ja pelastumme, me 
tulemme uuteen liittoon Kristuksen kanssa. Uudessa liitossa, Uudessa Testamentissa, me tulemme 
eloon Jumalalle ja saamme kaikki sen edut ja ne hyvät asiat.

Nyt, mitä meidän pitää ymmärtää, vaikka olemme syntyneet uudelleen ja pelastuneet, meillä on 
toinenkin luonne. Meillä on lihallinen luonteemme. Ja Raamattu sanoo, että liha taistelee henkeä 
vastaan. Liha taistelee henkeä vastaan. Ja mitä meidän täytyy ymmärtää, paholainen yrittää saada 
meidät aina tekemään liittoja hänen kanssaan, uudelleen. Joten, meillä on liittoja hänen kanssaan 
jälleen. Joten, mitä me näemme tänä päivänä, pyhimyksinä. Meillä on pyhimyksiä, jotka ovat 
käymässä… tai joutuneet tiettyihin tilanteisiin. Ja he eivät tiedä, mistä on kysymys. 

Ehkä, sinä olet tehnyt liiton paholaisen kanssa, tietämättäsi. Se kuulostaa tylyltä. Se kuulostaa 
tylyltä. Me olemme tänään tosissamme. Meidän on oltava todellisia. Meidän pitää tulla ulos 
puskasta ja oltava todellisia. Näettekö, kun koemme tiettyjä tilanteita elämässämme, vaivoja, 
pahuutta, sotaa, hulluja asioita tapahtuu meille vaikka olemme uskovia ja asiat menevät huonosti. 
Meidän on tarkistettava tilanne ja varmistuttava, että emme ole tehneet liittoa vihollisen kanssa. 
Koska voit tehdä liiton vihollisen kanssa silmilläsi. Sillä, mitä katsot.

Sinä voit tehdä liiton Saatanan kanssa sillä, mitä sanot. Sillä, mitä kuulet. Tavalla, jolla toimit. 
Joten, meidän pitää olla varovaisia sen kanssa. Näettekö, kun katsomme galatalaisille kappaletta 
viisi jakeita 19-21. Siinä puhutaan lihan töistä. Nyt, jokainen lihan teko on liiton allekirjoittava 
sopimus Saatanan kanssa! Jos harjoitat haureutta, sinä juuri allekirjoitit liiton pahan hengen kanssa. 
Sinä juuri allekirjoitit liiton himon demonin kanssa. On olemassa neljä. Kun luemme... Siellä 
puhutaan himosta ja lihan teoista, galatalaisille 5:19. 

Ja minä aina puhun siitä, kuinka on olemassa neljä. Neljä on numero kuningaskunnan 
rakennukselle. Jos näet nelosen, se on kuningaskunnan rakennus. Okei. Ja kun katsomme tuota 
kappaletta, galatalaisille kappale viisi, jae 19. Neljä ensimmäistä lihan tekoa ovat: aviorikos, 
haureus, epäsiveellisyys ja epäpuhtaus. Epäsiveellisyys on himoa. Seksuaalista liiallisuutta. Himoa, 
se on sitä, mitä epäsiveellisyys on. Siinä puhutaan epäpuhtaudesta. Se on sitä, kun sinusta tulee 
muodollisesti epäpuhdas. Miten? Tekemällä epäpuhtaita tekoja. Tekemällä epäpuhtaita tekoja 
seksuaalisesti. Ja siinä on neljä: kuningaskunnan rakennus. Tämä on tapa, jolla Saatana rakentaa 
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hänen kuningaskuntansa rakennuksen. Nuo neljä ovat osa hänen rakennustaan - moraalittomuutta, 
siis, seksuaalista moraalittomuutta.

Ja me tiedämme, että seksuaalinen moraalittomuus on se, mikä tuhoaa maailmaa tänään. 
Seksuaalinen moraalittomuus: kaikki on sen seurausta. Nuo neljä lihan tekoa. Nyt, jos sinä teet 
minkä tahansa niistä. Okei. Jos teet minkä tahansa: haureuden, aviorikoksen,... Haureus on seksiä 
avioliiton ulkopuolella. Aviorikos on seksiä jonkun toisen kanssa tai rakastelua jonkun kanssa, joka 
ei ole puolisosi. Epäpuhtaus on sitä, kun teet seksuaalisen teon, jotain, mikä tekee sinusta 
muodollisesti epäpuhtaan. Epäsiveellisyys on sitä, kun olet vain himoissasi seksin suhteen ja 
seksuaalisen moraalittomuuden suhteen. Se on sitä, mitä nuo asiat ovat.

Nyt, kun teet noita asioita, allekirjoitat liiton Saatanan kanssa. Pahojen henkien kanssa. Pahuuden 
kanssa. Havaitsetko, jos makaat ympäriinsä, sinä teet liiton ja sopimuksen pahuuden kanssa. Sinä 
olet yhteistyössä pahuuden kanssa. Ja pahat henget ovat kaikkialla silmissäsi. Kaikkialla mielessäsi.
Nuo pahat henget kertovat sinulle, mitä sinun pitää tehdä. Minne sinun pitää mennä. Kuinka sinun 
tulee puhua ja kuinka sinun pitää ajatella. Nuo epäpuhtaat henget hallitsevat silmiäsi. Ja olet 
himoissasi, himokas. Miksi? Koska allekirjoitit liiton ja olet yhteistyössä pahan hengen kanssa. 

Jos alat käyttämään huumeita - noituutta. Se on lihan teko. Jos alat tekemään noituutta eli 
käyttämään huumeita, polttamaan heroiinia, nuuskaamaan kokaiinia, polttamaan crystal meth 
[metamfetamiinihydrokloridi], syömään spice [mitä?] ja kaikkia niitä hulluja huumeita. 
Psykotrooppisia huumeita, jotka vaikuttavat ajatteluusi. Sitä sanotaan noituudeksi (sorcery). Kun 
teet noita asioita, sinä teet yhteistyötä hengen kanssa nimeltään riippuvuus. Ja tuo riippuvuuden 
henki tulee hävittämään elämäsi. Se tulee tuhoamaan elämäsi. Se on samalla tavalla käytöksesi 
kanssa. Ja tapa, jolla puhut.

Jos puhut vihaisesti koko ajan. Jos olet vihainen, ja, jos olet aina vihainen. Sinä olet liitossa. Sinä 
teet yhteistyötä vihan hengen kanssa. Ja tuo vihan henki alkaa hallitsemaan sitä, miten ajattelet. Olet
liitossa. Olet liitossa tuon hengen kanssa. Joten, mitä meille uskovina on tapahtunut. Paholainen on 
koko ajan ojentamassa meille paperin palaa, jotta voimme allekirjoittaa liiton ja alkaa tekemään 
yhteistyötä pimeyden kuningaskunnan kanssa. Havaitsetko, kun allekirjoitat liiton ja olet tehnyt 
lihan töitä, se antaa Paholaiselle laillisen luvan tulla elämääsi. Ja he tekevät sitä, mitä he haluavat 
tehdä. Ja nuo pahat henget tekevät sitä, mitä he haluavat tehdä. 

Ja minä tiedän, että, kun teet tiettyjä lihan tekoja, ne aina avaavat ovia toisille lihan teoille. Joten, 
jos olet "party girl", "party animal". Sinä haluat käydä klubeissa ja juhlissa. Antakaa, kun kerron 
jotain. Sinä olet tehnyt liiton... Koska sitä kutsutaan juhlimiseksi. Rellestämiseksi ja juomingeiksi. 
Hyvä on. Mitä sinä olet juuri tehnyt? Sinä olet tehnyt liiton pahan hengen kanssa. Ja hän tulee 
elämääsi. Ja mitä siinä tapahtuu, tuo paha henki tuo mukanaan toisia pahoja henkiä. Joten, 
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juhlimisen mukana tulee aina humaltuminen. Sitten, aina seuraa vihaa ja tappelua. Sitten, se tuo 
myös mukanaan köyhyyden hengen. Kaikkea tuollaista alkaa tapahtumaan. Tuon hengen kautta.

Siinä on syy, miksi meidän pitäisi olla varovaisia. Nyt, meidän on tarkkailtava itseämme 
säännöllisesti. Ja meidän on tehtävä parannusta säännöllisesti. Kuunnelkaa, kun minä rukoilen. Ja 
rukouksessani minä, sattumanvaraisesti, minä sanon: "Minä katkaisen jokaisen liiton, jonka olen 
tehnyt vihollisen kanssa tieten tahtoen tai tietämättäni. Minä katkaisen sen juuri nyt Jeesuksen 
Kristuksen verellä." Minä katkaisen jokaisen sopimuksen ja liiton, jonka olen tehnyt vihollisen 
kanssa. 
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