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JOHDANTO
Luukas 4 : 18 Herran Henki on minun päälläni, sillä hän
on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän
on lähettänyt minut parantamaan särjetyt sydämet (engl.
KJV käännös, suom.huom.), saarnaamaan vangituille
vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään
sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta.
(1938 käännös)
Uskovina tulemme elämässämme sellaiseen kohtaan,
jolloin olemme kypsyneet ja päässeet omien kipujemme ja
tuskamme yli siihen pisteeseen, että voimme todella kuulla
toisia. Juuri tällöin Herra voi käyttää meitä parantamaan
särkyneitä sydämiä. Emme kykene kuulemaan toisten
sydänten haavoista nousevaa huutoa ennen kuin omat
sydämemme ovat parantuneet.
Kun tarkastelemme Luuk. 4:18 kohtaa, siinä Herra itse
puhuu.
Ensiksi hänet voideltiin julistamaan evankeliumia köyhille.
Toiseksi hänet lähetettiin parantamaan särjetyt sydämet ja
saarnaamaan vangituille vapautusta.
Jumalan valtakunnassa vapautus toteutuu, kun hän ojentaa
kätensä meitä kohti ja antaa meille voiton niissä asioissa,
joissa olemme kärsineet tappioita
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SYDÄMEN KAMMIOT
Kun ihmisten sydämissä on haavoja, ne pitävät heitä
vangittuina. Meidän hengellisessä sydämessämme on
monia kammioita tai huoneita. Ne ovat täynnä elämämme
aikana tapahtuneita kokemuksia.
Hesekiel 8 : 12 ” Niin hän sanoi minulle: ”Näetkö,
ihmislapsi, mitä Israelin heimon vanhimmat tekevät
pimeässä, itsekukin kuvakammiossansa? Sillä he sanovat:
’Ei Herra meitä näe; Herra on hyljännyt tämän maan’.”
(1933 käännös)
Mitä nämä sydämen kammiot ovat? Mistä ne voi löytää?
Hesekiel 8:12 kertoo meille, että kammiot ovat meidän
mielikuvissamme tai muistissamme. Sinne meidän
elämämme tapahtumat on tallennettu. Ef. 1:18 viittaa
meidän sydämemme (ymmärryksemme) silmiin.
Juuri siellä elämämme kokemukset vaikuttavat siihen,
kuinka katselemme maailmaa ja elämää ympärillämme.
Liian usein perspektiivimme on vääristynyt tai ei ole
suorassa linjassa Jumalan totuuden kanssa. Me
kuvittelemme, että jokin asia on tietyllä tavalla, ja niin se
onkin meidän kohdallamme. Me lukkiudumme näihin
vääristyneisiin totuuksiin ja jäämme niiden ansaan.
Hesekielin kohta kertoo , että ihmisen mielikuvitus tai
sydän valehtelee ja sanoo, ettei Jumala näe ja että hän ei
välitä. Tämä ei kuitenkaan ole totta. Jumala välittää ja
näkee kyllä.
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Ei ole aina helppo havaita sydämemme piileviä haavoja. Ne
ovat olleet siellä niin kauan, että niistä on tullut osa meitä.
Me näemme kaiken näiden haavojen kautta.
Nämä haavat on sullottu syvälle sydämemme salaiseen
kammioon.
Hyvät ja huonot kokemukset on tallennettu näihin
kammioihin. Emme kykene menemään eteenpäin tai
vapautumaan elämämme negatiivisista kehistä ennen kuin
nämä alueet on käsitelty.
Seuraava kuva näyttää meille, kuinka erilaiset asiat voivat
tunkeutua
sydämeemme
sekä
muutkin
haavat,
käyttäytymismallit ja vaikutukset, jotka aiheutuvat näistä
nuolista.
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Mitä sydämesi sanoo?
Sydämen sanoja
Kuinka voimme
sydämessämme?

havaita

sen,

mikä

on

piilossa

”Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvän runsaudesta esiin
hyvää, ja paha tuo pahastansa esiin pahaa (hullua,
surullista, sairasta); sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu.”
Luuk. 6 : 45 (1938 käännös)

Mitä me puhumme suullamme?
Tuomme jatkuvasti esiin sitä, mitä sydämessämme on.
Ymmärsimmepä tai emme, puheemme paljastaa meidät.
Käyttäytymisemme, kyvyttömyytemme vapautua tietyistä
pahoista tavoista tai riippuvuuksista voivat olla sidoksissa
sydämemme haavoihin. Usein emme kuule toisten ihmisten
haavoja, koska oman sydämemme haavat puhuvat
äänekkäämmin kuin kykymme kuulla toisten haavoja.
Mistä sinä puhut alinomaa? Avioerosta? Kuinka sinua
kohdeltiin lapsena?
Usein, kun ihmiset puhuvat sydämensä lempiaiheista, he
käsittelevät niitä ikään kuin ne itse asiassa eivät vaivaisi
heitä enää. Todellisuudessa ne vaivaavat. Kuunelkaapa
vain.
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Kysypä joltakulta usein lähelläsi olevalta, huomaako hän
jonkin tietyn aiheen toistuvan puheissasi aina uudelleen.
Älä loukkaannu, kun hän sitten kertoo sinulle. Kuuntele
vain, ja jos sisimpääsi sattuu kuulla se, sydämessäsi on
haava juuri siinä kohdassa.
Matteus 7:3 kehottaa meitä ottamaan pois hirren omasta
silmästämme. Tämä on toinen ilmaisu hengelliselle
sydämellemme.
Emme pysty auttamaan toisia, ennen kuin olemme antaneet
Jumalan poistaa esteet: haavat, asenteet, vääristyneen
näkökykymme,
kivut...nämä
ovat
niitä
hirsiä
sydämessämme..
Ennen kuin siirryt seuraavaan kappaleeseen, haluan
varoittaa sinua. Kysymykset, jotka kohta luet, voivat saada
aikaan reaktion sinussa. Alat ehkä itkeä, valittaa,
vaikeroida, huutaa tai voit tuntea palan kurkussasi tai kipua
rinnassasi. Ehkä alat aivastaa tai haukotella, päästää
suolistokaasuja, sinua voi alkaa oksettaa tai tulee tarve
mennä vessaan. Kaikki nämä reaktiot kertovat siitä, että
jotakin sinun sisimmässäsi kosketellaan.
Älä yritä estää näitä reaktioita. Salli niiden tulla ja poistua
kauttasi. Kun olet valmis, hengitä syvään sisään ja ulos.
Pyydä sitten Pyhää Henkeä täyttämään tuo kohta.
Mikäli et reagoi mitenkään, sekin on hyvä. Tiedosta vain,
että joskus myöhemmin asioita voi vähitellen nousta
pintaan. Jos alat tuntea itsesi ärtyneeksi tai
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loukkaantuvaksi, ymmärrä silloin, että elämässäsi on
meneillään hengellinen leikkausoperaatio.
Toisaalta voi olla niin, ettei sinulla ole mitään haavoja tai
asioita, joita Pyhä Henki haluaisi käsitellä. Ainakaan sillä
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Millainen on sydämesi –kyselylomake
Millaisena näet elämän yleisesti?
Optimistisena
vai Negatiivisena
Kerro miksi:Tunnen että
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Onko elämäsi tyydyttävää? Kyllä vai ei
Koetko että elät elämää vai olet vain olemassa?
Mitkä asiat tuottavat iloa elämässäsi? Mainitse muutama.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Tiedätkö elämäsi tarkoituksen? Kyllä vai ei
Miksi olet täällä (maapallolla)?
_______________________________________________
_______________________________________________
Mitä uskot, mitä varten sinut luotiin?
_______________________________________________
_______________________________________________
Toteutatko tätä päämäärää? Kyllä vai ei Tiedätkö
kuka olet?
_______________________________________________
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_______________________________________________
Onko sydämessäsi anteeksiantamattomuutta toisia kohtaan?
Kyllä ei
Onko sydämessäsi anteeksiantamattomuutta itseäsi
kohtaan?
Kyllä ei
Onko menneisyydessäsi asioita, joita kadut?
Kyllä ei
Millaisia asioita kadut?
_______________________________________________
_______________________________________________
Tuntuuko sinusta, että toiset ihmiset ovat estäneet sinua
täyttämästä päämäärääsi?
Kyllä ei
Syytätkö itseäsi menneistä virheistä?
Kyllä ei
_______________________________________________
_______________________________________________
Seuraavat kysymykset ovat hyvin henkilökohtaisia. Vastaa
niihin vain itsellesi. Älä kirjoita vastauksia paperille.
Oliko sinulla lapsuudessasi jokin traumaattinen tapahtuma
(onnettomuus,
rakkaan
kuolema,
pahoinpitely,
hyväksikäyttö, ero rakkaasta ihmisestä (vanhempien ero))?
Olitko tapahtumahetkellä tarpeeksi vanha muistaaksesi
sen?
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Jos kyseessä oli hyväksikäyttö tai raiskaus, tapahtuiko näin
toistuvasti?
Jos jompikumpi vanhemmistasi lähti pois, tunsitko itsesi
hylätyksi? Torjutuksi? Petetyksi?
Jos sinua käytettiin hyväksi, tuntuiko hyväksikäyttö
jatkuvan läpi elämän?
Tuntuuko sinusta, että kaikki lopulta käyttävät sinua
hyväksi?
Tuntuuko sinusta, että ihmiset hylkäävät sinut? Jättävät
sinut? Pettävät sinut? Huolimatta siitä, kuinka monta kertaa
olet yrittänyt muuttaa olosuhteitasi? Menitpä minne
tahansa, ihmiset kuitenkin kohtelevat sinua samalla tavalla?
Tuntuuko sinusta, että et koskaan pysty täyttämään toisten
odotuksia?
Oletko pelastaja? Tuntuuko sinusta, että sinun täytyy auttaa
muita tai pelastaa heidät vaikka oma elämäsi on sotkuinen?
Onko identiteettisi riippuvainen toisista? Tiedätkö kuka
SINÄ olet?
Onko sinut helppo toisia miellyttääksesi manipuloida
tekemään asioita, joita et oikeasti halua?
Oletko huolissasi siitä, mitä toiset ajattelevat sinusta?
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Oletko mielestäsi ekstrovertti (ulospäin suuntautunut,
äänekäs,
huomionhakuinen,
vahvoilla
mielipiteillä
varustettu) vai introvertti (hiljainen, arka, ujo, epävarma
mielipiteissäsi)?
Ovatko tekemäsi asiat vaarallisia itsellesi tai toisille?
Oletko VIHAINEN?
Suuntaatko vihan itseäsi kohtaan? Vai muita kohtaan?
Käytätkö huumeita tai alkoholia käsitelläksesi tunteitasi?
Haluatko turruttaa itsesi? Haluatko paeta pahoja muistoja,
tunteita, elämää?
Oletko itsetuhoinen?
Sabotoitko itseäsi?
Pelkäätkö, että asiat eivät ehkä mene hyvin kohdallasi,
joten sotket ne ennen kuin näin tapahtuu?
Pelkäätkö?
Elämää?
Yksinolemista?
Pimeää?
Menestymistä? Epäonnistumista? Että toiset satuttavat
sinua jälleen? Jne...
Oletko jumissa? Etkö kykene tekemään muutoksia? Koetko
riittämättömyyttä?
Ovatko ihmiset aina nimitelleet sinua? Vähätelleet sinua?
Ovatko he sanoneet sinulle, ettei sinusta koskaan tule
mitään?
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Huomaatko puhuvasi samoista asioista aina uudelleen?
Oletko saippuaoopperan kaltainen? Ihmiset eivät ole
nähneet sinua kuukausiin, ja kun he sitten tapaavat sinut,
sinä jatkat yhä samasta aiheesta kuin kuusi kuukautta
sitten? Oletko juuttunut samaan uraan?
Kun nyt olet käynyt läpi tämän listan, muistoja, kuvia ja
tapahtumia on tullut mieleesi. Jotkut niistä ovat olleet
hyviä, jotkut huonoja. Nämä muistot ovat avain vapauteesi!
Myös ne huonot.
Luukas 4 : 18 sanoo: ”Hän on lähettänyt minut
parantamaan särjetyt sydämet.”
Ennen kuin voimme parantua, meidän täytyy tunnistaa, että
olemme rikkinäisiä. Menneitten tapahtumien muistamisen
tarkoituksena on päästä niiden juurille ja tunnistaa, miksi
tunnet kuten tunnet nyt. Kun nämä asiat on hoidettu,
voimme siirtyä eteenpäin, elää nykyhetkessä ja katsoa
tulevaisuuteen täysin ehjinä persoonina. Kykenemme
pitämään menneet asiat menneisyydessä, eivätkä ne enää
vaikuta meidän nykyisyyteemme tai tulevaisuuteemme
negatiivisesti.
”Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvyyden varastosta esiin
hyvää, paha ihminen tuo pahuutensa varastosta esiin
pahaa. Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu.” Luuk. 6:45
(1992 käännös)
Sydämen pahuuden varastot käsittävät kaikki ne siellä
12

olevat haavat, pahat kokemukset ja muistot. Meidän täytyy
korvata nämä pahuuden varastot hyvillä. Mitä sinun
suustasi tulee ulos?

13

Oman sydämen tutkiminen
Omaan sydämeen katsominen on sisäänpäin suuntautuva
prosessi sinun ja PyhänHengen välillä.
Siinä ei ole kyse vanhojen muistojen toistamisesta tai siitä
että elämme ne uudelleen läpi. Prosessi edellyttää, että olet
hiljaa Herran edessä. Käytyäsi läpi Sydämen kysymyksiälistan sisimmässäsi on saattanut lähteä liikkeelle jokin asia,
joka on ollut siellä kätkössä mutta jonka on aika tulla ilmi.
Herra haluaa vapauttaa sinut.
Mieleesi on todennäköisesti noussut kuva tai vaikutelma
tapahtumasta, jokin tunne, vala, joka on tapahtunut
menneisyydessä. Pyhä Henki loistaa valkeuttaan siihen,
jotta voit katua, sanoutua siitä irti ja päästää menemään.
Miksi sinun täytyy tehdä parannus? Sinun täytyy ottaa
erilainen asenne koskien tapahtumaa. Parannuksen
tekeminen tarkoittaa kääntymistä, ja vaikka näin käsitellään
syntiä, parannusta tehdessämme otamme uuden asenteen
tuota tapahtumaa kohtaan niin ettei se enää pysty
vaikuttamaan meihin tästä lähtien.
Me sanoudumme irti tai särjemme liitot tai sopimukset sen
suhteen, kuinka ne ovat vaikuttaneet elämäämme.
Luovumme
pitämästä
oikeutettuna
nykyistä
käyttäytymistämme, joka on perustunut menneisyyden
tapahtumaan. Enää ei ole väliä sillä, mitä meille on tehty tai
mitä me olemme tehneet toisille. Me särjemme tämän liiton
niin ettei se enää voi riippua elämämme yllä ja vaikuttaa
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siihen tästä lähtien.
Päästämme irti. Päästämme menemään. Toisin sanoen
annamme anteeksi. Anteeksianto tarkoittaa sitä, että me
työnnämme loukkauksen pois luotamme. Teemme tahdon
ratkaisun työntää asian pois elämästämme.
Me annamme asian Jumalan käsiin.
Nyt meidän täytyy saada tilalle uutta. Meidän täytyy täyttää
tämä tyhjiö Pyhän Hengen läsnäololla. Hengitä syvään
sisään ja ulos ja pyydä Pyhää Henkeä täyttämään tuo kohta
syämessäsi.
Joudut ehkä käymään läpi tämän prosessin uudelleen eri
tapahtumien kohdalla. Voit käydä läpi monta asiaa yhden
päivän aikana. Kun elät sisäisen parantumisen aikaa,
Herran läsnäolo tulee yllesi auttamaan sinua prosessissa.
Sydämessäsi voi olla muita asioita, jotka Herra saattaa
paljastaa sinulle, asioita, jotka eivät ole haavoja vaan
sydämen salattuja motiiveja tai asenteita. Jotkut näistä
voivat olla tosi likaisia Jumalan läsnäolon valossa.
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Pyhän Hengen leikkauspöydällä
Etsimme Jeesuksen kasvoja
Emme halua vetäytyä pois Herran leikkauspöydältä.
Tuntuipa kuinka tuskalliselta tahansa, lopputuloksena on
parantuminen ja eheytyminen.
Kun otamme vastaan Herralta, kyse ei ole samanlaisesta
asiasta kuin kävisimme pikaruokaravintolassa. Emme voi
vain napsauttaa sormiamme ja odottaa, että Jumala hyökkää
esiin kutsustamme. Meidän täytyy lähestyä Häntä
kunnioittaen ja sydämemme täytyy olla Hänelle alamainen.
Hän on persoona. Kun me lähestymme Jumalaa, Hän
lähestyy meitä. Juuri tänä aikana Jumala tekee syvää
työtään meissä.
Aivan liian kauan olemme Kristuksen ruumiina seisoneet
Hänen läsnäolonsa esipihoilla. On aika mennä eteenpäin.
Me emme voi enää pitää yllä pinnallista suhdetta Häneen.
Kun lähestymme Jumalaa, Hänen valonsa alkaa loistaa
yllemme ja sisimpäämme. Se paljastaa asioita, joita emme
olisi nähneet ellemme olisi tulleet lähemmäs Häntä.
Oletko koskaan ollut himmeästi valaistussa huoneessa? Tai
huoneessa, jossa on välkkyvät valot? Sellaisessa
ympäristössä monet puutteet jäävät piiloon. Vaatteessasi
oleva tahra ei ehkä näy. Huoneen päälle kytketyt valot tai
kirkkaat valkoiset valot paljastavat kaiken, mikä oli piilossa
himmeässä valossa. Samoin on meidänkin laitamme.
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Voimme olla esipihan reunamalla juuri Hänen valkeutensa
ulottuvissa mutta emme kuitenkaan Hänen täydessä
kirkkaudessaan.
Jos tahdomme, että Pyhä Henki auttaa meitä ja tekee
työtään sydämessämme ja elämässämme, meidän täytyy
suostua Hänen paljastavaan valoonsa.
Hän ei paljasta meitä toisille, ellei Hän käsittele jotakin
asiaa tai syntiä, josta emme ole halunneet tehdä parannusta.
Mikään ei ole piilossa kun seisomme Hänen edessään.
” Ei ole mitään kätkettyä, mikä ei tulisi ilmi, eikä salattua,
mikä ei paljastuisi ja tulisi tietoon.” Luukas 8 : 17 (1992
käännös)
Pyhä Henki tekee sisäistä työtä elämässämme suurella
huolella ja tarkkuudella. Hän tietää tarkasti, mikä ongelma
on ja tietää täsmälleen, mitä tarvitsee tehdä, että asia
korjaantuu.
Kuinka teemme yhteistyötä Pyhän Hengen kanssa? Pyhä
Henki on jo voinut alkaa kosketella sinua. Tiedät, että Hän
haluaa tehdä jotakin. Voit nähdä unen, kuulla sanan
Herralta suoraan tai Hänen kirjoitetun sanansa kautta. Voit
yhtäkkiä tuntea itsesi ärtyneeksi tai itkuiseksi ilman mitään
näkyvää syytä. Nämä ovat tapoja, joilla Herra valmistelee
meitä leikkausta varten.
Jos tunnet, että Herra vetää sinua puoleensa, käy paastoon.
Sinun ei tarvitse paastota pitkään. Ala vain erottaa itsesi
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Jumalaa varten. Sulje tv, radio ja internet.
Etsi jokin hiljainen paikka, jossa sinä ja Jumala voitte
kohdata. Paikka, jossa sinua ei häiritä. Itse asiassa, rukoile
ja sido kaikki keskeytykset. Sido kaikki petokset myös.
Pyydä Pyhää Henkeä ja Hänen Totuuttaan saapumaan.
Sinun ei tarvitse tehdä juuri mitään, ole vain hiljaa. Haluat
ehkä rukoilla hengessä tai kielillä hieman. Anna Pyhän
Hengen johtaa sinua.
Jos sinun täytyy suorittaa asioita päivän aikana, pidä vain
mielesi ja sydämesi suunnattuna kohti Jumalaa. Hän
näyttää sinulle, mitä Hän haluaa koskettaa omana aikanaan.
Parantava voitelu on jo läsnä. Sinun tarvitsee vain ottaa
vastaan se. Jeesus maksoi hinnan niin että sinä voit
eheytyä.
Kuten mainitsin aikaisemmin, pelkästään kysymyslistan
lukeminen on voinut nostaa asioita pintaan. Anna ne
Jumalalle.
Huuto,
itku,
nauru,
yskiminen,
aivastaminen,
oksentaminen,
virtsaaminen,
syvät
valitukset,
suolistokaasun päästäminen, haukottelu, nenän niistäminen;
ne ovat tapoja joiden kautta asioita poistuu kehostamme.
Kun Pyhän Hengen suorittama leikkaus on valmis sillä
kertaa, tunnet rauhaa, joskus sellaista lepoa, että voit
nukahtaa. Tulet tuntemaan, että olet parantunut, koska et
enää koe tuskaa tai tunnetta, joka liittyi sydämessäsi
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olleeseen asiaan. Kykenet myös katsomaan elämäsi asioita
uudella tavalla ja näkemään, että se, mikä aikaisemmin olisi
vaivannut sinua suuresti, ei enää nouse mieleesi. Se on
poissa!
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Opettelemme kuuntelemaan
Kun ihmiset puhuvat minulle, alan kuunnella hengellisillä
korvillani. Herra voi näyttää minulle kuvan, joskus hyvin
lyhyesti. Tavallisesti se on kuva tapahtumasta henkilön
elämässä. Kysyn häneltä, onko näkemälläni jokin merkitys
hänelle. Usein ihmiset vastaavat myöntävästi. Tuolloin
sanon mitä Pyhä Henki kehottaa minua sanomaan. Usein
on kyse siitä, että haluan heidän antavan tilanteen Herralle.
Tapauksesta riippuen heidän on ehkä hyvä kutsua Hänet
huoneeseen. Tavallisesti tässä vaiheessa Herra on hellästi
vuodattanut Henkeään yksilön ylle ja Herra itse näyttää
hänelle mitä tehdä. Johdan henkilön rukouksessa antamaan
anteeksi Jumalalle, ihmisille, jotka ovat satuttaneet häntä ja
myös itselleen. Minä toimin vain ikään kuin kätilönä.
Tilanteessa ei huudeta eikä kutsuta demoneja tulemaan
ulos.
Kyse
on
Pyhän
Hengen
hellästä
leikkaustoimenpiteestä. Koko prosessi voi olla ohi alle
kymmenessä minuutissa. Kuitenkin haava, joka on pitänyt
ihmistä sidottuna monia vuosia elämästä, on parantunut.
Kehotan myös henkilöä, että hän pyytää Herraa näyttämään
hänelle oman sydämen.
”ja valaisisi teidän sydämenne (ymmärryksenne) silmät
näkemään, että tietäisitte..” Ef. 1 : 18 (1933 käännös)
Kun pyydän ihmisiä tekemään näin, he näkevät usein
jonkinlaisen vesilammikon. Useimmiten vesi on seisovaa
tai likaista tai täynnä kauheuksia. Kuten siinä unessa, jonka
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mieheni Tom näki karvaisesta luukalasta mutaisessa,
inhottavassa lammikossa. (Kirjassa Breaking the Chains)
Kun Jumala alkoi parantaa minun sydäntäni, pyysin Häntä
näyttämään sen minulle. Se oli lävistetty ikään kuin
varrastikuilla. Se oli verinen, runneltu sotku. Minun
kohdallani Herra otti tuon sydämen ja antoi tilalle uuden.
Sydämessäni oli kuitenkin huoneita, joihin en ollut antanut
lupaa tulla mutta joihin hän nyt pyysi lupaa päästä.
Aion olla läpinäkyvä erään elämässäni tapahtuneen asian
suhteen siinä toivossa, että se auttaa muitakin parantumaan.
Eräs sukulainen käytti minua hyväkseen, kun olin viiden
vuoden ikäinen. Äitini sanoi tuohon aikaan huomanneensa,
että käytökseni muuttui. Hän vei minut jopa psykologille,
mutta syytä, joka aiheutti muutoksen, ei löydetty.
Kului vuosia. En muistanut tapausta. Vasta noin
kolmenkymmenen ikäisenä Herra alkoi näyttää minulle,
mitä oli tapahtunut. Sukulainen, joka suoritti teon, oli
kuollut. Minulla ei ollut mitään luonnollista syytä tuoda
tätä asiaa esiin. Kuitenkin se vaikutti kykyyni suhtautua
miehiin ja ihmisiin. Jumala tahtoi parantaa minut. Hän
alkoi näyttää minulle tiettyjä vääriä asenteita. Kun hän
alkoi näyttää niitä minulle, en tiennyt, mitä tehdä niille.
Näin Hän toi asian valoon.
Osallistuin erääseen naisten tilaisuuteen, jossa puhuja iski
kipeään kohtaani. Hänen puheensa käsitteli miesvihaa.
Ajattelin itsekseni etten minä vihaa miehiä.
Menin kotiin, ja seuraavan 24 tunnin aikana Herra näytti,
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mitä minusta löytyi. Yritin keskustella puhelimessa entisen
mieheni kanssa ja hän raivostutti minut jälleen. Suljin
puhelimen ja suustani tulivat sanat: ”Minä vihaan miehiä!”
Heti kun nuo sanat ryöpsähtivät ulos suustani, ne tulivat
takaisin korviini, ja kuulin niiden resonoivan sisälläni.
Aloin itkeä. Oli oikea aika, ja olin valmis muistamaan.
Herra alkoi näyttää minulle, mitä oli tapahtunut kauan
sitten ollessani viisivuotias. Hän oli hellä. Näin
muistikuvan ikään kuin kyseessä en olisi ollut minä. Minä
vain katselin sitä. Minun ei tarvinnut elää uudelleen
kokemuksen tuottamaa tuskaa. Minun piti vain tietää, että
se oli tapahtunut, niin että saatoin antaa sen Jumalalle.
Kukaan muu ympärilläni ei tiennyt mitä tehdä, vaikka he
olivat havainneet, että jotakin oli tapahtunut. Tuolloin
elettiin 1990-lukua, jolloin paholaisia käskettiin tulemaan
ulos. Haava ei kuitenkaan ole sama kuin paholainen.
Paholaiset tai demonit kyllä vartioivat haavojamme. Ne
rakentavat ensin ylpeyden muurin, niin että emme edes näe
meissä olevaa haavaa. ”Olen ihan kunnossa. Ei, en minä
tarvitse rukousta, mikään ei ole vinossa.”
Jumala rakastaa meitä niin paljon, että Hän haluaa
vapauttaa meidät jokaisen. En tehnyt mitään, mikä olisi
oikeuttanut hyväksikäyttöni. Enkä tehnyt mitään
ansaitakseni vapautuksen tapahtuman vaikutuksesta
elämääni. Jumalan hyvyys johdatti minut parannukseen,
niin että hän saattoi poistaa sen minusta samoin kuin kaiken
synnin, jonka se aiheutti elämässäni.
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Kun meille tehdään väkivaltaa, se koskettaa elämämme eri
alueita. Se vaikuttaa siihen, millaisina näemme maailman,
toiset ihmiset ja itsemme. Emme kykene näkemään niitä
sillä tavalla kuin Jumala tahtoo. Näemme asiat
vääristyineinä ja turmeltuneina. Jumala haluaa parantaa
meidät, jotta voimme nähdä maailman ja ihmiset kuten Hän
näkee ne.
Uskon, että koska olin niin nälkäinen Jumalan ja hänen
Totuutensa puoleen, Pyhä Henki johdatti minut vapauteen.
Kuinka nälkäinen sinä olet?
Mikäli jossakussa henkilössä on jokin piirre, joka raastaa
sinua, se saa aikaan sen, että haluat laittaa kätesi korvillesi
hänen puhuessaan. Se huutaa sinulle: ”Kuuletko minua?
Auta!”
Jos tuo henkilö olet sinä, sinun sijassasi minä pyytäisin
Jumalaa auttamaan ja vapauttamaan. Jos kyseessä on joku
toinen henkilö elämässäsi, ala rukoilla ja anoa hänen
puolestaan. Paastoa. Ei ole aina tarpeen kertoa, mitä näet
henkilössä. Itse asiassa tällaiset ihmiset eivät kuule sinua
elleivät he ole valmiita.
Parasta mitä voimme tehdä on, että alamme rukoilla
Jumalalta Hänen täydellistä ajoitustaan vapautukselle.
Voimme rukoilla, että Jumala paljastaa nämä asiat
henkilölle unessa tai muulla tavalla.

Jumalan ajoitus
Joka kerta kun Jumala on laittanut minut välittämään
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parantumista jonkun henkilön sydämelle, kyseessä on ollut
jumalallinen asetelma. Tilanteeseen ei voi vain rynnätä,
vaikka näkisikin että henkilö tarvitsee parantumista.
Jumalan täytyy tehdä aloite. Hän tietää, milloin henkilö on
valmis ottamaan vastaan. Sitä ei voi kiirehtiä. Kun
aloitteentekijä on Jumala, se on helppoa.
Kuten sanoin aikaisemmin, voimme paastota ja pyytää
Jumalan antamaa parantumista ja vapautusta saapumaan.
Voimme pyytää Jumalta ajoitusta, paikkaa ja tarpeen
vaatiessa apuria olemaan paikalla.
Lapsenkaan syntyessä emme voi saada lasta hyppäämään
prosessin yli. Se tapahtuu Jumalan aikataulun mukaan
kuten parantuminen ja vapautuminenkin.
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Kun Jumala käyttää ihmisiä
Kun Jumala aloittaa tekemään jotakin, Hän vie sen myös
päätökseen. On tapauksia, joissa Jumala vaatii toisia
olemaan osallisina meidän paratumisessamme. Hän on
erityisellä tavalla varustanut heidät auttamaan sinua
prosessin läpi kuin koulutettu kirurgi. Jos tällainen henkilö
on tarpeen, Jumalalla on keino tuoda hänet tiellemme.
Meidän ei tarvitse etsiä heitä. Meidän tulee etsiä Jumalaa ja
Hän järjestää asiat. Et halua auttajaksi ketään sellaista, jota
Jumala ei ole valinnut. On ihmeellistä, kuinka Jumala
toteuttaa nämä asiat. Kokemuksesta tulee vielä
ihmeellisempi, kun näemme kuinka persoonallisella tavalla
Jumala on läsnä meidän jokaisen elämässä.
Olen nähnyt hengellistä sodankäyntiä henkilössä, joka ottaa
vastaan vapautusta. Meidän tulee tiedostaa, että olemme
tekemisissä hengellisten linnoitusten kanssa, jotka demonit
tahtovat pitää paikallaan.
Vapautusta vastaanottavat ihmiset voivat olla demonisten
voimien vaikutuksen alaisia ja saattavat sanoa, että tuntevat
olonsa paremmaksi tai että ”se” on poissa. Kiinnitä
huomiota tällaisiin hienovaraisiin petoksiin. Demonit
voivat myös saattaa henkilön nukahtamaan pitääkseen
hänet hallinnassaan ja säilyttääkseen asemansa henkilön
elämässä. Tällöin toimimme niin, että sidomme nämä
henget ja niiden vaikutuksen henkilössä. Sen jälkeen
käskemme niitä lähtemään.
Kutsumme nimeltä henkilöä, joka ottaa vastaan vapautusta,
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ja kehotamme häntä käskemään näitä henkiä lähtemään.
En yritä tehdä tästä mitään ”käsikirjaa”, koska on
ehdottoman tarpeellista, että saat hetki hetkeltä Pyhän
Hengen antamat ohjeet, jos Jumala käyttää sinua auttamaan
jotakuta vapautumaan.
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Hyödyllisiä vinkkejä
Haluan jakaa joitakin asioita, jotka olen havainnut
hyödyllisiksi niiden vuosien aikana kun minua on käytetty
työkaluna toisten vapauttamisessa.
1. Ole aina valmiina. Tämä edellyttää, että olet
rukouksen ihminen. Ole herkkä Pyhän Hengen
johdatukselle.
2. Älä koskaan anna kenenkään painostaa sinua.
Kuuntele Jumalaa jokaisen henkilön kohdalla.
Tunnista Jumalan ajoitus.
3. Pyydä enkeleitä avuksesi. Pyydä, että vapauttavat
enkelit ovat apunasi prosessissa. Jos on tarpeen,
pyydä enkeleitä estämään henkilöä käyttäytymästä
tuhoavasti.
4. Varmistu siitä, että tunnet ”Jumalan Sanan”.
5. Sido vihollinen niin, ettei se pysty puhumaan tai
toimimaan henkilön kautta.
6. Kätke itsesi Jeesuksen veren suojaan.
7. Pyydä henkien erottamisen ja viisauden lahjaa
toimimaan.
8. Seiso lujana Auktoriteetissasi. Älä peräänny, jos
manifestaatioita alkaa ilmaantua. Käske henkeä
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lähtemään ja kiellä palaamasta koskaan. Herra antoi
minulle Matteus 21 : 21 ”Nouse paikaltasi ja
paiskaudu mereen.” (1992 käännös)
9. Katso henkilöä silmiin. Henget eivät pysty
katsomaan sinua silmiin. Ne saavat silmät
liikkumaan edestakaisin tai sulkeutumaan.
10. Kuuntele Pyhää Henkeä, että tiedät, mitä puhuttelet.
Onko kyseessä haava vai demoni. Tee, mitä Pyhä
Henki kehottaa.
11. Jos kaksi henkilö rukoilee samassa huoneessa,
toisen tulee rukoilla hiljaa. Ei puhua, käskeä tai
koskettaa. Hengessä hiljaa rukoileminen pitää
vihollisen sidottuna sillä aikaa kun toinen palvelee
vapautusprosessissa.
12. Jumala haluaa ehkä sinun laulavan ”vapautuksen
laulun” henkilön ylle.
13. Kun tunnet, että tilanne on tullut päätökseen, pyydä
Pyhää Henkeä täyttämään kaikki vapautuneet
alueet. Sido vihollinen niin ettei se voi enää palata.
Sinetöi alueet Jeesuksen verellä ja Hänen
Hengellään.
14. Jos henkilö kertoo heti tuntevansa, että linnake on
poissa, älä usko häntä. Todennäköisesti henki
yrittää tuolloin johtaa sinut väärille jäljille.
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15. Jos joku toinen huoneessa oleva kamppailee saman
asian kanssa, jota juuri käsitellään, hänkin saattaa
saada manifestaatioita tai olla häiriöksi palvelun
aikana.
16. On hyvin tärkeää saada ihmiset särkemään tehdyt
liitokset, esimerkiksi jos kyseessä on hyväksikäytön
seurauksena tullut käyttäytymismalli. Särje nämä
sitoumukset ja kiellä niitä tuomasta esiin vääriä
käytöstapoja. Joskus henkilö on saanut diagnoosin,
jonka he ovat omaksuneet itselleen: ”Minulla on...
(ADHD, diabetes, kaksisuuntainen mielialahäiriö).
Olipa kyseessä mikä tahansa kyvyttömyys tai vaiva,
liittokset ja niiden olemassaolon oikeutus ihmisissä
tulee murtaa.
17. Henkilön tulee tehdä parannus ja rikkoa tehdyt
valat, jotka koskevat heitä itseään ja muita.
18. Vaikka useimmiten tällaisessa vapautuksessa on
kyse haavoista, demonit vartioivat haavoista
seurannutta käytöstä. Oletetaan, että näen jonkun
henkilön kohdalla puun,jonka Herra käskee
irrottamaan juurineen. Puussa saattaa olla
monenlaisia hedelmiä.
Puun repiminen irti juurineen saa aikaan sen, että demonit,
jotka ovat ruokkineet itseään puun antimilla, joutuvat pois
tolaltaan, kun niiltä riistetään valta. Silloin kiellämme niitä
palaamasta ja suljemme jokaisen portin ja sisääntuloväylän
henkilön elämään.
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Vapauttaminen on tärkeä on osa Jeesuksen toimintaa.
Meidät on kutsuttu auttamaan toisia vapautumaan. Mitä
enemmän astumme uskossa auttamaan toisia, sitä
kokeneempia meistä tulee tällä alueella. Jos pelkäät rukoilla
jokun toisen perustarpeiden puolesta, aloita silloin ensin
siitä.
Joskus palvelutyö voi koskea suurta ihmisjoukkoa. Olen
kokenut tällaista palvellessani ihmisiä Sydämen
kysymyksiä –listan äärellä. Ole tarkkana, kun tilanne alkaa.
Ihmiset alkavat itkeä tai tulevat levottomiksi tuoleillaan.
Varmista tällöin, että ihmisillä on mahdollisuus tulla eteen
joko ryhmässä tai yksityisesti kokouksen jälkeen
käsittelemään aiheita. He ovat valmiita. Pyydä aina Pyhää
Henkeä tulemaan ja täyttämään tyhjät kohdat. Olen nähnyt
ihmisten täyttyvän Pyhällä Hengellä ja alkavan puhua
uusilla kielillä vapauduttuaan.
Tiedän, että olemme astumassa sellaiseen Jumalan aikaan,
jolloin Hän voi armonsa avulla täysin parantaa, pelastaa ja
vapauttaa ihmisen ilman meidän apuamme. Tiedän, että
Hänen kirkkautensa on meidän kaikkien ulottuvilla ja
saamme olla siitä osalliset.
Uskokaamme, että Jumalalla on meitä jokaista varten
Hänen korkein ja paras suunnitelmansa valmiina
käyttöömme Hänen kauttaan auttamaan toisia.
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Sielun siteiden katkaiseminen
Mikä on sielun side? Se on sielun (mielen, tahdon ja
tunteiden) liitos johonkin paikkaan, tapahtumaan, aikaan,
ympäristöön, henkilöön tai esineeseen.
Ihmiset ajattelevat usein, että sielun siteet liittyvät toisiin
ihmisiin. Yksi yleisimmistä sielun siteistä syntyy
sukupuoliyhteyden kautta. Osa sielustasi siirtyy toiseen
ihmiseen ja osa hänen sieluaan siirtyy sinuun. Tämä selittää
miksi tietynlaista käyttäytymistä alkoi esiintyä vasta tietyn
suhteen synnyttyä. Tapahtui hengellistä sekoittumista.
Vihollinen käyttää tätä tekniikkaa istuttaakseen demoneita
meihin näiden suhteiden kautta. Kyseiset demonit voivat
ilmentyä seksuaalisina perversioina, kaksisuuntaisena
mielialahäiriönä, vihana, masennuksena, heikkouksina ja
muina. Fyysinen sukupuolitauti sai alkunsa hengessä.
Sielun siteiden katkaiseminen ei ole vaikeaa, mutta meidän
täytyy pitää huoli, että prosessi käydään loppuun asti. Näin
voidaan toimia yksilöllisesti sitä mukaa, kun asiat, ihmiset,
paikat ja tapahtumat nousevat mieleen.
Kun ihmisellä on jokin sielun side, se vaikeuttaa häntä
pääsemästä irti epäterveistä suhteista. Sielun side johonkin
lauluun vetää henkilön takaisin tapahtumaan, joka sattui
tuon laulun soidessa. Jotkut eivät halua lopettaa
tupakoimista, koska siitä on tullut sielun side tupakointiin
nuoruudessa,
joka
edusti
riippumattomuutta
tai
hauskanpitoa ystävien kanssa. On olemassa hyvin
monenlaisia sielun siteitä. Henkilö, joka on juuri
31

vapautunut
armeijan
palveluksesta,
voi
kärsiä
posttraumaattisesta stressihäiriöstä, jolla on sielun side
sodan aikaisiin tapahtumiin, pelkoon, hajuihin ja
traumoihin.
Aikaisemmin sielun siteiden katkaiseminen tapahtui
yksinkertaisesti sanoutumalla irti siteestä, rikkomalla se ja
käskemällä menettämiäsi osia palaamaan takaisin sinulle
sekä päästämällä toiselle kuuluvat osat palaamaan heille.
Tuo oli kuitenkin vasta alku. Herra paljasti minulle, että on
olemassa vielä toinen ”hana”. On olemassa portti, joka
täytyy sulkea.
Oletko koskaan lopettanut suhteen jonkun henkilön kanssa
ja kuitenkin tunnet hänet mielessäsi? Tällöin sinun täytyy
sulkea tuo portti.
Kyseessä on väylä tai portti sinun sieluusi. Jos nämä portit
jätetään auki, niistä tulee paikkoja, joiden kautta elämäsi
ylle asetetaan kontrolli ja vaatimuksia.
Otetaan esimerkki. Tietyt ihmiset vaativat sinulta jotakin.
Tiedät, että heidän pyytämänsä asiat eivät ole oikein. Et
halua tehdä niin, mutta he pystyvät manipuloimaan sinut
suostumaan. Tunnet itsesi väärinkäytetyksi joka kerta kun
suostut vaatimuksiin. Kuinka tämän voi lopettaa? Särje
sielun siteet tuohon henkilöön ja tuohon tiettyyn
käytökseen ja sulje demoninen portti, joka on ollut auki
heille.
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Tämä prosessi voi viedä jonkin aikaa, kun Herra alkaa
valaista suhteita, tapahtumia, niitä asioita, joihin sinulla voi
olla sidoksia.
Jos et pysty päästämään irti jostakin asiasta, siihen liittyy
sielun side. Sillä ei ole väliä, mikä asia on. Jos jotakin
rikkoutuu etkä pääse siitä yli...kyllä, kyseessä on sielun
side.
Jos olet kuoleman kautta menettänyt jonkun rakkaasi ja olet
käynyt läpi luonnollisen suruprosessin mutta et kuitenkaan
pääse eteenpäin elämässäsi, särje sielun side tuohon
henkilöön.
Sielun siteen katkaiseminen ei poista hyviä muistoja, se
yksinkertaisesti tekee mahdolliseksi mennä eteenpäin
elämässä.
Sielun siteiden katkaiseminen on yksi monista askeleista
vapautuksen alueella.
Psalmi 6 : 4-5 ”Minun sieluni on kovin peljästynyt. Voi,
Herra, kuinka kauan? Käänny, Herra, vapahda minun
sieluni , pelasta minut armosi tähden.” (1933 käännös)
Tutki Raamatusta sanaa sielu; siihen sisältyy niin paljon
asioita, joita Jumala haluaa tehdä elämässämme.
Rukoile tämä rukous särkeäksesi sielun siteet.
Isä, Jeesuksen nimessä särjen jokaisen synnillisen sielun
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siteen (henkilön nimi, paikka, tapahtuma, asia) kanssa.
Käsken kaiken minulle kuuluvan palaamaan takaisin ja
lähetän (
) kuuluvan takaisin hänelle. Suljen
demonisen portin, joka on liittänyt minut häneen
(asiaan tms) Jeesuksen nimessä.
Tietenkään asioihin ei liity takaisin lähetettäviä ”osia”,
mutta niillä on kuitenkin meihin ote, joka täytyy rikkoa
mielessämme. Näihin sisältyvät elokuvat, televisioohjelmat, musiikki tai jumalattomat opetukset.
Herra, minä kadun sitä, että olen sallinut näiden
asioiden (nimeä ne) päästä mieleeni. Särjen liitot niiden
kanssa ja niiden otteen mielestäni ja elämästäni
Jeesuksen nimessä.
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Muistomerkkien poistaminen
Moos. 35 :14
Jaakob pystytti patsaan, muistokiven,
siihen kohtaan, missä Jumala oli puhunut hänelle.
Joos. 24 : 27 Sitten Joosua sanoi kansalle: ”Katsokaa,
tämä kivi on oleva todistajana..”(1992 käännös)
Mikä on muistokivi ja miksi meidän tulee poistaa se?
Vanhassa Testamentissa muistokivi tai merkki asetettiin
johonkin paikkaan todisteeksi tapahtumasta. Paikalle
rakennettiin alttari ja Herralle annettiin jokin uhri. Nämä
ovat esimerkkejä tapauksista, jolloin Jumala teki jotakin
kansansa hyväksi ja ihmiset halusivat muistaa tapahtuman
tai valmistaa sen muistoksi todistuksen.
Kuten monissa muissakin tapauksissa, Saatana on
kopioinut tai matkinut Jumalan järjestyksen mukaisia
asioita. Jumalan valtakunnassa tapahtumaan liittyi pappi
tai Jumalan poika, alttari, julistus ja lausuttu siunaus tai
liitto Jumalan kanssa. Näin on vastaavasti elämämme
negatiivisissakin tapahtumissa. Niihin liittyy demoninen
”kivi” tai merkkipaalu, demoninen pappi suorittaa
manauksen demonisen alttarin äärellä ja lähettää kirouksen
tai demoneita ihmisten elämään.
Herra paljasti tämän tapahtumasarjan minulle, kun rukoilin
erään henkilön perheen puolesta. Perheessä oli ollut
merkittävä tapahtuma, joka johti kirouksen sisäänpääsyyn.
Näin ensin ikään kuin perheen aikajanan. Sitten Herra
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näytti jotakin, joka muistutti ratapölkkyä ja oli kiinnitetty
maahan muistuttamaan tapahtumasta. Tämän merkkipaalun
yläosaan oli kirjoitettu päivämäärä, kellonaika ja itse
tapahtuma. Herra sanoi, että minun pitää repiä se irti ja
käskeä Jumalan tulta polttamaan se.
Sitten Herra paljasti minulle, että oli demoninen pappi, joka
täytyi tuhota tulella samoin kuin demoninen alttari. Niinpä
käskin niitä tuhoutumaan tulessa Jeesuksen nimessä. Sen
jälkeen Herra paljasti minulle, että demoninen pappi oli
lähettänyt demoneja ihmisten elämään tapahtuman aikaan.
Hän käski minua kutsumaan kaikki tuolloin lähetetyt
demonit takaisin tähän tapahtumaan Jeesuksen nimessä. Ne
tulivat. Ja niitä oli paljon. Joka kerta, kun olen toiminut
näin, en ole nähnyt vain yhtä demonia. Sidoin jokaisen
niistä Jeesuksen nimessä. Julistin, että niiden tehtävä oli
loppunut ja että ne olivat epäonnistuneet. Käskin niitä
palaamaan lähettäjälleen (tiedämme, että lähettäjä on
Saatana) tuomiota varten. Saatana itse tuhoaa ne
epäonnistumisen tähden. Sitten Herra käski minua
sulkemaan tapahtuman portin.
Seuraavaksi Herra laittoi minut lähettämään Jeesuksen
veren tuosta tapahtumahetkestä eteenpäin nykyhetkeen asti
puhdistamaan, vapauttamaan, parantamaan, lunastamaan ja
eheyttämään.
Miksi tehdä näin? Kun henkilö on nykyhetkessä juuttunut
menneisyyden tapahtumiin, hän ei pääse liikkumaan
eteenpäin. Tapahtuma on naulinnut hänet hengellisesti
kiinni. Kuvittelepa, että olet naulannut housunlahkeesi
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kiinni johonkin ja yrität kävellä eteenpäin. Se ei onnistu
ilman että revit vaatteesi. Sama pätee hengen maailmassa.
Kuvittele kolme henkilöä. Yksi heistä seisoo keskellä.
Toinen on keskellä olevan edessä kasvot häneen päin ja
kolmas takana kasvot keskellä olevan selkään päin.
Kuvittele, että edessä ja takana olevat pitävät toisiaan
käsistä kiinni. Keskellä oleva on juuttunut heidän väliinsä.
Jos poistat edessä olevan henkilön ilman että poistat myös
takana olevan, takana seisova pystyy tarttumaan keskellä
olevaan kiinni.
Vuosikausia me olemme poistaneet vain edessä olevia
demoneja. Kun me siirrämme ne pois ensin takaa,
nykyhetkessä vaikuttavat demonit menettävät otteensa, ja
henkilö voi taistella niitä vastaan kasvotusten.
Lisäksi olen havainnut, että yhdessäkään kohtaamassani
tapauksessa demonit eivät ole osanneet odottaa tätä
taktiikkaa. Niillä ei ollut mitään sujojakeinoa jäädä
paikalleen. Ne kutsuttiin takaisin Jeesuksen nimessä, ja
niiden oli pakko totella.
Tällä tavalla syntyvät sukukiroukset eri tapahtumien
yhteydessä. Tuolloin liikkeelle lähetetyt demonit jatkavat
sukupolvesta toiseen vahvistaen otettaan ja mukaan liittyy
yhä uusia demoneita.
Kun elämässämme on ollut traumaattisia tapahtumia
emmekä näytä pääsevän eteenpäin, meidän täytyy irrottaa
tuo tapahtumasta merkkinä oleva kivi hengellisestä
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aikajanasta käsin.
Tässä vielä yksi käytännön esimerkki. Oletko koskaan
kulkenut pitkin kävelyreittiä, joka on jonkin historiallisen
tapahtuman paikalla? Mitä siellä tavallisesti on? Arvasit
varmaan: muistomerkki kertomassa tapahtumasta. Siihen
on merkitty milloin ja mitä tapahtui.
Mark. 3 : 27 ” Eihän kukaan voi tunkeutua väkevän
miehen taloon ja ryöstää hänen tavaroitaan, ellei ensin
sido häntä. Vasta sitten hän voi ryöstää (takavarikoida,
ottaa takaisin haltuunsa) talon ja tavarat.” (1992 käännös)
Näin voidaan tehdä samanaikaisesti sielun siteitä
särjettäessä ja sydämen haavoja poistettaessa. Loppujen
lopuksi me haluamme eheytyä. Kun sinulla on tarvitsemasi
työkalut, voit käyttää niitä Pyhän Hengen johtamana.
1. Irrota tapahtumaan liittyvä muistomerkki. Käske
sitä tuhoutumaan tulessa Jeesuksen nimessä.
2. Käske demonista pappia ja demonista alttaria
tuhoutumaan tulessa.
3. Kumoa ja tuhoa demoninen ääni.
4. Kutsu kaikki tapahtumaan liittyvät demonit takaisin
tapahtuman portille.
5. Sido ne. Julista, että niiden tehtävä on päättynyt.
Kerro, että ne ovat epäonnistuneet ja palauta ne
38

takaisin lähettäjälleen tuomiota varten.
6. Sulje sitten portti Jeesuksen nimessä.
7. Lopuksi lähetä Jeesuksen veri tapahtumahetkestä
eteenpäin tähän hetkeen puhdistamaan,
vapauttamaan, parantamaan, lunastamaan takaisin ja
eheyttämään Jeesuksen nimessä.
8. Julista sidotuiksi kaikki nykyhetkessä vaikuttavat
demonit, jotka pitivät sinua otteessaan
menneisyyden demonien vuoksi ja käske lähtemään
Jeesuksen nimessä.
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Sisuskalut sykkyrällä
Olosuhteet vaikuttavat meihin jokaiseen eri tavalla. Joitakin
tietyt asiat vaivaavat tuskin lainkaan, kun taas toisille
samankaltaiset olosuhteet voivat olla tuhoisat. Tämä johtuu
siitä, kuinka itse kukin käsittelee elämää ja olosuhteita.
Monien kohdalla nämä koettelemukset vaikuttavat meidän
sisäelimiimme.
Mitä tarkoittaa sana sisukset? Raamatullisin termein
kyseessä on kaikki mitä kuvataan sanoilla mahaontelo,
sisäelimet, vatsa, sappirakko, maksa, sydän ja kohtu suolisto.
Heprean sana 'me eh' tulee juurisanasta, joka tarkoittaa
todennäköisesti pehmyt, monikossa sisäelimet tai
kollektiivisesti vatsa, kuvainnollisesti sympatia, epäsuorasti
liivi (vaatetus), laajemmin vatsa, kohtu (miehiä koskien
kupeet), sydän, (kuvainnollisesti): maha, suolisto, sydän,
kohtu. Strong's Concordance
2. Aik.21:15 Sinä itse sairastut vaikeaan tautiin,
sisusvaivaan, kunnes ajan mittaan suolesi työntyvät taudin
voimasta ulos. (Raamattu kansalle 2013)
Miksi selitän tämän? Monet ihmiset kärsivät ruumiissaan,
erityisesti vatsan alueella johtuen erilaisista traumoista,
kärsimyksistä, kivuista ja vaivoista. Rukoillessani erään
henkilön puolesta, joka oli kokenut elämää muuttaneen
tuskan, Herra paljasti minulle hänen "hengellisten
sisuksiensa" tilan. Olin auttanut kyseistä henkilöä
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parantumisen ja vapautuksen prosessissa. Hän oli edistynyt
tiettyyn pisteeseen ja näytti juuttuneen paikalleen
hengellisessä vaelluksessaan.. Herra avasi minulle näyn
hänen hengellisistä sisäelimistään. Näyssä sisukset olivat
kietoutuneet ja solmussa. Herra näytti minulle, kuinka
avata sisusten solmut. Hengellisessä aineenvaihdunnassa
oli ikään kuin sykkyrä,eikä hän kyennyt vapautumaan
myrkyllisistä aineista elimistössään. Sama tapahtuu
luonnollisessa elämässä, jos keho ei kykene ulostamaan.
Ihminen sairastuu silloin. Näky avasi mielenkiintoisella
tavalla sitä, että niin kuin on hengellisessä maailmassa, niin
on myös luonnollisessa.
Esirukoilijoilla voi usein olla hengellisiä solmuja, jotka
saattavat kirjaimellisesti vaikuttaa heidän vatsaansa.
Meidän sisäelimemme voivat olla solmussa ja aiheuttaa
tyriä ja myrkytystiloja kehossamme.
Lisäksi traagiset tapahtumat voivat aiheuttaa näitä solmuja.
Oletko koskaan kuullut sanontaa "Minun mahani on ihan
sykkyrällä"?
Hermot, stressi, työ, avioero, menetys, onnettomuudet,
pelko, kontrollin menettäminen...mitä tahansa. On monia
asioita, jotka saavat aikaan solmuja.
Kuten aina opettaessani, haluan sinun nytkin tietävän, että
ratkaisu asiaan löytyy Raamatusta.
Jumala antoi minulle ilmestyksen yliluonnollisesti, mutta
minulla on velvollisuus vahvistaa se sanan kautta.
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Olen lisännyt joitakin sanoja, jotka kuvaavat tukoksia
raamatullisesti. Niitä ovat ahdistus, vaiva ja tuska. Olen
ottanut mukaan sanojen alkuperäisen heprealaisen ja
kreikkalaisen muodon sekä Strong's Concordance
-sanakirjan selityksen.Samalla annan käsiisi työkaluja,
jotka auttavat sinua vapautumaan ja vapauttamaan
vuorostasi toisia.
Ahdistus
chal, chiyl
alkujuuri; kääntää, pyörittää, kieputtaa
(ympyrässä tai spiraalissa), (erityisesti) tanssia, vääntelehtiä
kivusta
(erityisesti
synnytyksessä)
tai
pelosta;
kuvaannollisesti odottaa, turmella - kestää, auttaa tulemaan
esiin, saada poikimaan, tanssia, ajaa pois, kaatua tuskan
voimasta, pelätä, muodostaa, voimakas suru, surra, toivoa,
katsoa, saada aikaan, olla tuskassa, olla suuressa kivussa,
levätä, vapista, olla surullinen, jäädä, viipyä, kärsiä tuskaa,
vapista, luottaa, odottaa huolella (kärsivällisesti), olla
haavoitettu.
Kiusattu, vaivattu
chalah Alkujuuri (vertaa H2342, H2490); hieraantunut tai
kulunut, kuvainnollisesti olla heikko, sairas, ahdistettu tai
surra, tehdä sairaaksi, silittää imarrellen, anoa, rukoilla
hartaasti, olla sairas, aiheuttaa surua, surra, heikkous,
tarttua johonkin, rukoilla, sairastua, sairastuttaa, kipeä, olla
pahoillaan,
anoa, synnyttävä nainen, tulla heikoksi,
haavoittua.
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Tsaraf Alkujuuri: kouristella, kirjaimellisesti tai
kuvainnollisesti - vastustaja, olla tuskassa, ahdistaa, sitoa,
olla ahdistuksessa, aiheuttaa ahdistusta, vihollinen,
kapeampi, painostaa, kivut, sulkea, olla ahdingossa,
vaikeuksissa, vaivattu.
Basanos Ehkä kaukaisesti sama merkitys kuin G939
kiduttaa, kidutus.
Tuska
agonia johdettu G73:sta: taistelu (varsinaisesti taistelutila),
kuvainnollisesti ahdistus
Tässä on lisäksi joitakin Raamatun kohtia, jotka kuvaavat,
kuinka nämä tukokset voivat syntyä. Raamatusta löytyy
monia muitakin esimerkkejä. Näiden sanankohtien
tarkoituksena on antaa sinulle "ahaa-elämyksiä".Ne
selittävät sinulle paljon siitä, mitä itse käyt läpi tai mitä
joku toinen kokee.
5. Moos.2:25 "Tästä päivästä alkaen minä saatan kansat
kaikkialla taivaan alla sellaisen kauhun ja pelon valtaan
sinun edessäsi, että kun ne kuulevat vaikka vain puhuttavan
sinusta, ne pelkäävät ja vapisevat sinun vuoksesi."
Luuk.22:44 " Tuskan valtaamana hän rukoili yhä
hartaammin, ja hänen hikensä oli kuin veripisarat, jotka
putosivat maahan."
Nehemia 9:27 "Sen tähden sinä annoit heidät ahdistajien
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käsiin, ja nämä sortivat heitä. Mutta kun he ahdinkonsa
aikana huusivat sinua, sinä kuulit taivaassa ja suuren
armosi tähden annoit heille vapauttajia, jotka vapauttivat
heidät ahdistajien käsistä."
2. Piet.2:7-8 "Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota
jumalattomien ihmisten irstas elämä vaivasi .Asuessaan
heidän keskellään tuo hurskas mies kärsi päivästä päivään
hurskaassa sielussaan heidän laittomien tekojensa tähden,
joita hän joutui näkemään ja kuulemaan."
Kirjassani "Parantakaa särjetyt sydämet" olemme katselleet
itseämme, sydämemme tilaa ja tapoja, joiden avulla
voimme vapautua lukoista ja parantua. Olemme käsitelleet
sydänten kysymyksiä ja motiiveja, särkeneet sielujen siteitä
ja sulkeneet demonisia portteja, poistaneet hengellisiä
merkkipaaluja, ja nyt käsittelemme hengellisen sisuksemme
solmujen avaamista.
Kuten muitakin työkaluja käytettäessä, nämä eivät aiheuta
vahinkoa siinä tapauksessa, että mitään solmuja ei löydy.
Näin ei kuitenkaan ole ollut auttamieni ihmisten kohdalla.
Johtajat, jos sovellatte näitä työkaluja itseenne, löydätte
vapautuksen asioista, joiden vuoksi ette voi mennä
pyytämään apua kolleegoilta koska on olemassa pelko tulla
tuomituksi tai väärinymmärretyksi. Olen työskennellyt
johtajien kanssa, joita vihollinen on tuominnut menneitten
asioiden vuoksi vaikka he ovat katuneet, mutta joita he ovat
jatkuvasti joutuneet tukahduttamaan tai ovat joutuneet
taistelemaan pysyäkseen vapaina. Kun vapaudut, olet myös
vapaa. Sinun ei tarvitse enää taistella asian kanssa. Emme
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voi kuljettaa tätä kuormaa enää seuraavaan Jumalan
liikehdintään. Nyt on Jumalan aika vapauttaa sinut.
Kuvittele, kuinka köysi on täysin solmussa tai kuinka
käärme kietoutuu kerälle. Me avaamme nämä sisuksien
solmut. Pyhä Henki tietää täsmälleen, kuinka voidella nuo
solmut Hänen öljyllään. Hän tietää, mihin suuntaan tulee
vetää tai työntää, kunnes nuo solmut ovat auki ja
hengellinen "ummetus" voidaan huuhtoa sinusta pois.
RUKOUS:
(Aseta kätesi vatsasi päälle)
Isä Jumala, kiitän sinua siitä, että sinä olet minun
parantajani ja vapauttajani. Jeesuksen nimessä puhun
sisäelimilleni ja käsken vapautumaan ja jokaista solmua
avautumaan. (Odota hetki.) Uudelleen, jokainen solmu
avautukoon juuri nyt Jeesuksen nimessä!
Käsken kaikkia elimistööni kertyneitä hengellisiä myrkkyjä
poistumaan Jeesuksen veren kautta!
Käsken kaikkia hengellisiä tyriä ja repeämiä parantumaan
Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä suljen jokaisen
ahdistuksen, kiusauksen, tuskan ja olosuhteitten oven, joka
on saanut sisuskaluni solmuun. Minä suljen ovet ja sinetöin
ne Jeesuksen verellä ja julistan, että niitä ei voi avata enää.
Käsken henegllisiä ja fyysisiä sisäelimiäni parantumaan ja
toimimaan Jumalan luomistyön mukaan. Jeesuksen
väkevässä nimessä!
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Jumalan prosessi
Nyt voit siis nähdä koko prosessin. Julista evankeliumia.
Paranna särjetyt sydämet. Ihmiset vapautuvat. Nyt he
voivat ottaa vastaan parantumisen fyysisistä vaivoistaan,
koska haava ei ole enää esteenä.
Tämä parantumisprosessi voi jatkua jonkin aikaa yksilön
elämässä. Ajan pituuden määrittää Jumala ja meidän
halukkuutemme etsiä häntä. Kun me erotamme aikaamme
mennäksemme Herran eteen, Hän näyttää meille asioita.
Voimme käydä tämän prosessin läpi yksin Jumalan kanssa.
Toisinaan Jumala lähettää palvelijoitaan avuksi.
Itselläni oli sydämessä muureja, joiden täytyi murtua, ja
huoneita, jotka täytyi avata Herralle. Vaikka puhun paljon
julkisuudessa, minun oli pakko puhua jatkuvasti. Kaikkien
oli aina kuunneltava, mitä sanottavaa minulla oli. Näin oli
kunnes Herra näytti minulle pienen tytön, joka oli
käpertyneenä huoneen nurkassa. Jeesus tuli tuon pienen
tytön luokse ja kutsui häntä. Kun hän nousi ja meni
Jeesuksen luo, hänet puettiin kauniiseen siniseen pukuun.
Jeesus sanoi: ”Cherie, minä haluan kuunnella, mitä
sanottavaa sinulla on.”
Kun Jeesus paransi tuon alueen elämässäni, pystyn nyt
kuuntelemaan ja parantamaan muita. Jeesus haluaa aina
kuulla, mitä sanottavaa meillä on.
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Eheytyminen
Onko sinulla haavoja sydämessäsi? Pyydä Herraa
näyttämään, mitä hän näkee katsoessaan sydämeesi. Katso
sitä. Anna Pyhän Hengen kertoa sinulle, mitä sinun tulee
tehdä. Anna sydämesi Jeesukselle. Jos uskot tarvitsevasi
apua, pyydä Herraa lähettämään tiellesi joku hänen
palvelijansa, jolla on kuulevat korvat ja joka voi kulkea
kanssasi prosessin läpi. Se voi viedä aikaa, mutta ei
välttämättä kauan. Mitä enemmän vietät aikaa Herran
edessä Hänen läsnäolossaan, sitä nopeammin eheydyt.
Tuntuuko sinusta, että raivostut vähäisimmästäkin asiasta?
Vai käykö päinvastoin ja käännyt täysin itseesi?
Tarvitsetko aineita voidaksesi käsitellä asioita? Vain
Jeesus voi auttaa. Useimmiten tällaiset asiat liittyvät
suoraan emotionaalisiin haavoihin.
Aivan liian kauan Kristuksen ruumis on ollut suuri, avoin
haava. Seurakuntien johtajilla on haavoja. Heidän
julistuksensa ja elämänsä suodattuvat noiden haavojen
kautta. Kristuksen ruumiin on aika olla puhtaita kanavia ja
astioita, joiden kautta Jumala voi virrata ilman
sekoittumista. Vasta kun olemme valmiit antamaan
sydämemme Herran käsiin, parantumista alkaa tapahtua.
Matt. 14 : 36 ” He pyysivät saada edes koskettaa hänen
viittansa tupsua, ja kaikki, jotka sitä koskettivat,
parantuivat.” (1992 käännös)
Tavoitelkaamme Jumalaa, etsikäämme Häntä, niin että
voimme koskettaa Hänen viittansa lievettä ja parantua.
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Loppusanat
Halaun rohkaista sinua tänään etsimään Jeesuksen kasvoja.
Pyydä Häntä näyttämään, mitä sinulla on sydämessäsi. Hän
on tullut parantamaan särjetyt sydämet. Vaikka saisit
kaiken maailmasta löytyvän terapian, se ei voi tehdä sitä,
minkä Jeesus voi tehdä. Ole totuudenmukainen itseäsi
kohtaan. Pyri kaikin voimin kohti Jumalaa. Sinun ei tarvitse
elää uudelleen tuskaasi läpi. Jeesus tulee ja ottaa sen pois
sinulta.
Rukoilen, että Pyhän Hengen suloinen läsnäolo varjoaa
sinut, että Herran käsi kirurgin tavoin poistaisi
sydämestäsi kaikki haavat, jotka ovat pitäneet sinua
vangittuna. Jeesuksen väkevässä nimessä. Aamen.
joh. 8 : 36 ”Jos Poika vapauttaa teidät, te olette todella
vapaita.” (1992 käännös)
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Cherie Sheridanin kirjoja
Place of Praise
Ylistyksen Paikka
Cherie’s Story - New Age Comes to an End
Growing in the Kingdom of God - Nuggets of Truth
Volumes I, II. III
Paranormal Activity, Demons, Sleeplessness
….Make it to Stop!
Heal the Broken Hearted
Parantakaa Särjetyt Sydämet
Speaking engagements and on-line resources
Go to our website
http://www.ontrackrestorationproject.info

On Track Restoration Project
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“Ennen kuin MEIDÄN sydämemme ovat parantuneet,
emme pysty kuulemaan muiden sydämistä nousevia
huutoja.”
Onko sydämeesi lukittu sellaisia asioita, jotka estävät sinua
pääsemästä eteenpäin elämässäsi?
Oletko itsetuhoinen?
Sabotoitko itseäsi?
Oletko jumissa? Kykenemätön tekemään muutoksia?
Tunnetko itsesi riittämättömäksi?
Koetko olevasi piinattu?
Cherie Sheridan antaa sinulle raamatullisia ratkaisuja
elämääsi piinaaviin oneglmiin. Tämä kirja on niitä varten,
jotka tarvitsevat parantumista ja vapautumista. Se on myös
opas vapauttamisen alueella toimivalle.
Ihmiset kertovat joka päivä, mitä heidän elämässään
tapahtuu, mutta kuuntelemmeko me Jumalan korvilla? On
aika parantaa särjetyt sydämet.
Voideltu Jumalan palvelija, kirjailija & psalmisti Cherie
Sheridan haluaa nähdä Jumalan omien vapautuvan ja
eheytyvän Jeesuksen nimessä.
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