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VARUSTAUDU JA SODI ROHKEASTI!

Eteeni aukeaa maisema. On jo melko pimeää, hämyisää, synkkää. Paikalla on
paljon Jumalan sotureita ratsailla. Kaikki soturit ovat Herran varustuksessa. Näen
myös itseni ja ystäväni valkoisten hevosten selässä odottaen pasuunan ääntä, kuin
Sofar-torven kaikua ja käskyä, MATKAAN! Ja sitten kuuluu merkkiääni, torveen
puhalletaan!!! Koko joukko lähtee miekat oikeassa kädessä ylhälle sojottaen
valtavalla voimalla taistoon, ja pasuunat soivat ....
Olemme kaikki Herran sotajoukkoa. Kaikki on näyssä jo valmista. Näen
varustukset ja liput ja kaikki hevostenkin varusteet. Ihmeellistä! Tummalla
taivaalla salamoi, vasemmalla puolella ja tulee kuin myrskyä, alkaa sodankäynti,
VOIMAKAS, ENNENNÄKEMÄTÖN HENGELLINEN SODANKÄYNTI..Apunamme on
Taivaan enkelit ja Pyhä Herra Sebaot! Vastassa pimeyden ruhtinas
sotajoukkoineen. Ja Herra Jeesus, JESHUA, on jo VOITTANUT! Hän on jo antanut
itsensä ristille ja Jeesuksen Pyhä veri on kaiken perkeleen ja kuoleman vallan
voittanut. Olkoon YLISTETTY PYHÄ JEESUS KRISTUS, VAPAHTAJAMME JA
PELASTAJAMME, HERRA, IKIAIKOJEN JUMALA!
HALLELUJAA!

HENGELLINEN SODANKÄYNTI
Lähde matkaan sotimaan. Jos epäröit, ja jäät paikoillesi, voit pudota rotkoon.
Näen, miten pysähdyksiin jääneiden sotureiden hevosten jalkojen vierestä sortuu
maa. Siihen ihan viereen tulee yllättäen rotko. Ei ole kuin yksi tie. Se on taistelujen
tie. Herran varustamat soturit, sotajoukot käyvät Herran varustuksessa sotaan
maailman pimeyttä, perkelettä, pimeyden henkivaltoja vastaan.
Rakkaani! Olkaa lujat ja rohkeat! Suostukaa Herran kouluun ja varustuksen
ottamiseen että tiedätte, miten sotia! Ellet suostu varustukseen, et pysty
sotimaan, et tiedä, miten sotia.

Herra on puolellamme! Kuka voi olla vastaan? Yhdessä menkää! Olen kanssanne
tässä taistelussa. Ja näin, kuinka salama iski taivaan kaaren vasemmalla puolella ja
myrsky alkaa. Myrsky järisyttää merta ja maata. Vuoret sortuvat ja maa vajoaa
jalkojemme alta. "Sodi rakkaani! Sinä urhollinen soturini - loppuun asti! Älä heitä
miekkaa maahan. Älä kypärääsi heitä ja kilpeä! Älä mitään. Ne ovat sinun ainoa
varustuksesi tässä sodassa. Ja katso! Kun jo luulit ettet kestä loppuun asti minä
tulen ja ilmestyn omilleni. Minä olen kaiken alku ja loppu. Kaikki tulevat
näkemään, että minä olen Herra, Kaikkivaltias, joka hallitsee tuulta ja myrskyä, ja
kaikkea, mitä maa päällään kantaa. Minä saavun ja noudan omani pois. Olen Ylkä
ja haen morsiameni kotiin. Pelastan pimeydestä, saastasta ja kadotuksesta. Minun
aikani on pian!
Enkelparvet puhaltavat pasuunoihinsa. Meret nousevat yli mannerlaattojen.
Maailma joutuu sekasorron valtaan. Mutta rakas lapseni, sinut, kenen olen nimeltä
kutsunut, sinä olet minun! Älä pelkää! Luota ainoastaan. Minä haen omani kotiin.
Taistele, taistele urhollisesti loppuun asti. Älä pelkää! Minulla on antaa tuo
sotavarustus: vanhurskauden haarniska, totuuden vyö, uskon kilpi, pelastuksen
kypärä, alttiuden jalkineet julistaa rauhan evankeliumia. Ja minun Pyhä
verimuurini on suojanasi. Tunnetko tämän sotavarustuksen, jokaisen varustuksen
osan? Jokainen varuste on yhtä tärkeä. Pue ne päällesi. Sinulla ei ole mitään hätää!
Usko ainoastaan!
Minun aikani on pian! Katso, älä pelkää! Tässä olen. Jeesus, sinun Lunastajasi ja
Vapahtajasi. Minä olen kallio sinun jalkojesi alla. Ja minä lähetän enkeleitä
vartioon sinua suojelemaan. Henkeni lasken teihin te rakkaat poikani ja tyttäreni.
Omat valittuni, mielitiettyni. Te ette poikenneet polulta, vaan elitte sanani
mukaisesti ja puhtaasti kilvoitellen. Teille on voittopalkinto, kun pääsette perille
Taivaan kotiin Isän tykö!
Soikoon kiitos ja kunnia, ylistys PYHÄ, PYHÄ, PYHÄ HERRA SEBAOT! Sinä joka olit,
joka olet ja joka olet tuleva. Olet kaiken alku ja loppu, kaiken luoja ja kotimme on
iankaikkisuudessa, Isän, Pojan ja Pyhän hengen, kaikkien pyhien ja Pyhien
enkelten kanssa. Siellä on juhlapöytä (armopöytä) valmistettu ja te saatte tulla
suoraan aterialle.
Viittananne on minun Pyhä veriviitta, purppuraviitta. Olettehan te minun Pyhällä
verellä pestyjä. Ja kaikki syntinne on anteeksi annettu. Suunne tunnustuksella
olette vanhurskaat ja pelastetut. Oi rakkaat lapseni! Pysykää lujina. Taistelkaa
hyvä uskon kilvoitus ja saatte voittopalkinnon minun ja Isäni luona taivaassa.
Aamen! Hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa!!!

Kaikki käärmeet ja iljetysten kuvat, kaikkinainen pahuus jäävät ikiajoiksi alas
syvyyteen pohjattomaan kaivoon. Ja kaikki tämä tulee tapahtumaan, kun aikani
on. Se on pian! Valvokaa, sotikaa ja uskokaa!
Luuk 6: 19-23
Jokainen yritti väentungoksessa päästä koskettamaan häntä, sillä hänestä lähti
voimaa, joka paransi kaikki.
Autuaaksijulistus
20 Jeesus katsoi opetuslapsiinsa ja sanoi: "Autuaita olette te köyhät, sillä teidän
on Jumalan valtakunta. 21 Autuaita te, jotka nyt olette nälissänne: teidät ravitaan.
Autuaita te, jotka nyt itkette: te saatte nauraa. 22 "Autuaita olette te, kun teitä
Ihmisen Pojan tähden vihataan ja herjataan, kun ihmiset erottavat teidät
keskuudestaan ja inhoavat teidän nimeännekin. 23 Iloitkaa silloin, hyppikää
riemusta, sillä palkka, jonka te taivaassa saatte, on suuri. Samoinhan tekivät
heidän isänsä profeetoille.

1 Tim 4: 10
Tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen. 10 Siksihän me näemme
vaivaa ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka
on kaikkien ihmisten pelastaja, varsinkin uskovien
1 Piet 5:6-11
Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, niin hän ajan tullen korottaa teidät. 7
Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen.
8 Pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. Teidän vastustajanne Saatana kulkee
ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. 9 Vastustakaa häntä,
uskossa lujina! Tiedättehän, että veljenne kaikkialla maailmassa joutuvat
kokemaan samat kärsimykset. 10 Kaiken armon Jumala on Kristuksessa
Jeesuksessa kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa. Vähän aikaa
kärsittyänne hän itse varustaa, voimistaa, vahvistaa ja lujittaa teidät. 11 Hänen on
valta iankaikkisesti. Aamen.

