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Esipuhe 

Pyydän, jos voisitte liittyä minuun, ottaa asentonne ja asennoitua nöyrällä ja katuvaisella 

sydämellä, kasvot alaspäin luotuina, tai polvistuneessa asennossa Herran edessä. Jos ette fyysisesti 

ole kykeneviä tekemään tätä, Jumala tulee kunnioittamaan teitä siellä, missä olette ja mitä 

tahansa pystytte tekemään, vaikka olisitte sängyssä makaamassa juuri nyt. 

Katumusrukous  

Isä, Jeesuksen nimessä me tulemme Sinun Valtaistuimesi eteen Sinun Armeijanasi, nöyrällä ja 

katuvaisella sydämellä katuen. Isä, kun me astumme oikeamielisyyden taistelukentälle, me 

kuljemme yksimielisyyden hengessä, yhtenä sydämenä, yhtenä mielenä ja samassa 

yhteisymmärryksessä, riisumaan aseista ja ottamaan pois kaikki lailliset oikeudet, joita vihollisella 

saattaa olla Sinun ihmisiäsi vastaan ja Sinun maatasi vastaan, mitä kutsutaan Amerikan 

Yhdysvalloiksi. Isä, me julistamme ja ilmoitamme, että me tulemme ottamaan takaisin sen, mikä 

kuuluu Sinulle, tällä kohteeseen keskittyneellä katumuksella, johon me olemme sitoutuneet.  

Isä, Jeesuksen nimessä me kadumme, että me emme ole olleet nöyrällä sydämellä, olemme 

kulkeneet ylpeinä, meillä on ylimielinen henki ja asenteet, ajatellen, koska me olemme johdossa, 

meidän ei tarvitse katua. Isä, me kadumme sitä, että me emme kulje katumuksen hengessä 

päivittäin ja että me emme opeta toisia tekemään samoin, tietäen, että tehokas sodankäynti alkaa 

kohteeseen keskittyneellä katumuksella. Isä, Jeesuksen nimessä me kadumme ryhtymistämme 

oman tulen hyökkäyksiin, hyökäten toisia vastaan Kristuksen Ruumiissa, ampuen omia 

haavoittuneitamme, koska me emme voi olla samaa mieltä henkilön kanssa.  

Me kadumme röyhkeyttämme, murhaten toisia sanoillamme, kun Sinun sanasi sanoo ”Älä tapa”. 

Isä, Jeesuksen nimessä me kadumme, että meillä on uskonnollinen, oikeudellinen ja kriittinen 

henki, aiheuttaen kaaosta, auttaen pimeyden valtakuntaa ja tehden hengellisen maanpetoksen, 

jakamalla veljiä ja sisaria. Isä, Jeesuksen nimessä me kadumme, kun emme toimi yhtenäisyyden, 

rakkauden, armon ja armeliaisuuden hengessä, sallien rakkautemme kylmetä ja kun emme ole 

osoittaneet samaa rakkautta, armoa ja armeliaisuutta, mitä Sinä olet osoittanut meille. Isä, me 

pyydämme, että Sinä parantaisit erillisyyden Sinun ihmistesi keskellä ja antaisit meille voimaa, 

kypsyyttä ja erottelukykyä työntää syrjään kaikki, mikä erottaa meitä Sinusta, toisistamme ja 

toimimasta yhtenä, todellisena armeijana, jonka Sinä olet valinnut meidän olevan. 

Isä, Jeesuksen nimessä me kadumme, että meillä on älyllinen tieto Sinusta, mutta että me emme 

todella tunne Sinun teitäsi. Isä, anna meille anteeksi sen aiheuttama hengellinen röyhkeys. Kun 

toimimme älystämme käsin, emmekä Sinun Hengestäsi käsin, sillä me kunnioitamme Sinua 

huulillamme, mutta sydämemme ovat kaukana Sinusta. Isä, me kadumme, kun autamme 

pimeyden valtakuntaa tekemällä hengellisen maanpetoksen, kun pakenemme henkisesti 

taistelusta ja vaikuttaen muihin ja johtaen heitä harhaan tälle samalle polulle. 

Isä, Jeesuksen nimessä me kadumme, että meillä on pelkurin henki, olemme aina ottamassa 

puolustusasemat, emmekä ota hyökkäysasemia, kun Sinä olet antanut meille voiman vihollisen yli. 

Isä, me julistamme ja ilmoitamme tänä päivänä, että Sinun Armeijanasi, me etenemme 

hyökkäysasemissa tästä päivästä alkaen, ei enää vetäytyen, vaan taistellen vihollisen kanssa.  



Isä, me kadumme, että me olemme ottaneet jalansijaa Sinun Valtakunnallesi, mutta emme ole 

jättäneet mitään sille paikalle pitämään asemia, sallien vihollisen tulla takaisin seitsenkertaisella 

voimalla, ja meidän täytyy taistella kovemmin vaatiaksemme jalansijan, jonka me vapaaehtoisesti 

annoimme pois.  

Isä, me julistamme ja ilmoitamme tänä päivänä Sinun Armeijanasi, että me tulemme ottamaan 

takaisin jalansijan Jumalan Valtakunnalle ja me tulemme pitämään sen jalansijan hinnalla millä 

hyvänsä. Isä, me kadumme, että me emme ole opettaneet ihmisiä, seuraavaa sukupolvea, 

pitämään sen jalansijan, jonka me olemme ottaneet ja jatkamaan taistelua. Isä, me pyydämme 

Jeesuksen nimessä, että Sinä antaisit meille rohkeuden ja uskalluksen hengen sellaisella kiihkolla, 

jota ei ole koskaan nähty ihmiskunnan historiassa, ottaaksemme takaisin tämän maan ja tämän 

Maapallon Sinun Kuningaskuntaasi. Herra Jeesus, Sinä sanoit, että me tekisimme, ei vain niitä 

tekoja, joita Sinä teit, vaan tekisimme mahtavampia asioita. Isä, me julistamme ja ilmoitamme, 

että nyt on tämän aika tapahtua, me pyydämme suurempia voimia ja arvovaltaa tehdäksemme 

asioita, joita Sinä olet kutsunut meidät tekemään näinä lopun aikoina. 

Isä, Jeesuksen nimessä, Sinun ihmisinäsi, me kadumme sitä, että me emme ole olleet hengellisiä ja 

moraalisia suunnannäyttäjiä, joita Sinä olet kutsunut meidät olemaan tälle maalle ja koko 

maailmalle. Isä, me kadumme, että me olemme olleet enemmän huolissamme kirkkojemme 

neljästä seinästä kuin seurakunnista ja kadotetuista. Isä, me kadumme, että me olemme olleet 

enemmän huolissamme olla poliittisesti oikeassa, kuin että olisimme olleet totuuden etsijöitä ja 

totuuden puhujia. Isä, me kadumme sitä, että olemme pelänneet enemmän ihmistä kuin Jumalaa. 

Isä. me kadumme, että me olemme pysytelleet rakennuksen neljän seinän sisällä, emmekä ole 

vieneet evankeliumia kaduille ja tuoneet satoa, joka on korjuukypsää. Isä, me kadumme, kun 

olemme sallineet saarnastuoliemme tahraamisen. Isä, me kadumme, että me olemme sallineet 

vapaamuurariuden, salaisuuksien ja homoseksuaalisuuden saarnastuoleihimme, ja sallineet sen 

vaikutuksen tulla Sinun rukoushuoneisiisi ja että me olemme kutsuneet niitä kirkoiksi.  

Isä, me kadumme, että me olemme sallineet moraalittomuuden saarnastuoleihimme ja sen 

vaikutuksen seurakuntiimme. Isä, me kadumme, että avioero ja abortti määrät ovat samat Sinun 

huoneissasi kuin maailmassakin. Isä, me kadumme, että Sinun rukous huoneesi ovat liitossa sen 

entiteetin kanssa, mitä kutsutaan Baal:ksi, sen paholaismaisen sopimuksen takia, jota kutsutaan 

501c3:ksi (= koskee voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen/organisaatioiden verovapautta). Me 

kadumme, että me olemme ottaneet lahjuksia saadaksemme verotuksen pois ja että olemme 

pysyneet hiljaa kolmestakymmenestä hopearahasta ja avanneet oven demoniselle vaikutukselle 

rukoushuoneissamme.  

Isä, me kadumme, että me olemme olleet osana Sinun rukoushuoneitasi sallimassa valtion ja 

hallinnon olla meidän seurakuntiemme päänä, eikä Sinun, Herra Jeesus. Isä, me kadumme sitä, 

että me olemme erkaantuneet Sinusta ja Sinun Ruumiistasi. Isä, me kadumme sitä, että me emme 

ole hallinneet, koska me vapaasti olemme antaneet pois sen oikeuden kolmestakymmenestä 

hopearahasta. Isä, me kadumme, että meillä on orja mieliala, anna meille anteeksi, että me emme 

ole hallinneet vaan sen sijaan me olemme halunneet olla hallittuja. Isä, me kadumme, että 

olemme olleet hiljaa, kun rukoukset vietiin kirkoistamme ja sallimme vihollisen tulla 

kasvatusjärjestelmäämme. Isä, me kadumme, että olimme hiljaa, kun Roe vs Wade (=aborttilaki) 

säädettiin.  

 



Isä, me kadumme Kristuksen Ruumiin, Amerikan ihmisten, johdon ja maan puolesta, hirmutekoa, 

jota kutsutaan abortiksi. Isä, me kadumme sitä, että me sallimme näiden abortoitujen vauvojen 

tulla Baalin ruuan lähteeksi ja että olemme sallineet Baalin tulla vahvaksi mieheksi Amerikassa. Isä, 

me kadumme ihmisten, johdon ja maan puolesta lapsi uhreja, pedofiliaa ja lasten seksikauppaa, 

jota tapahtuu maassamme meidän vahtivuorollamme. Isä, me kadumme, että me olemme 

ottaneet verirahoja 501c3:sta, jota jopa fariseukset tiesivät, että ei saa ottaa. Isä, me kadumme, 

että olemme murhanneet Sinun profeettojasi ja pyhimyksiäsi, että me olemme olleet humalassa 

profeettojen verestä ja pyhimysten verestä.   

Isä, me kadumme, että olemme uhranneet Sinun ihmisesi mammonan alttarilla, koska me olemme 

paljon kiinnostuneempia rahasta, suurista hienoista kodeista ja autoista kuin elämän pyhyydestä ja 

niiden asioiden puhumisesta, jotka merkitsevät Sinulle Herra. Isä, minä pyydän nyt, että Herran 

Pelon henki tulisi Sinun ihmistesi ylle ja että se toisi Sinun ihmisesi Sinun ikuiseen pelkoon ja 

ihmetykseen. Isä, me kadumme, että me olemme kironneet Sinun Amerikkaasi, sanoen, että 

hänen tulisi palaa, kun Sinä toivot, että kukaan ei menehtyisi. Isä, me kadumme, että me emme 

ole puhuneet elämää Sinun Amerikkaasi, että hän voisi saattaa loppuun kohtalonsa. 

Amen.   


