
389. Jeesus sanoo… Laittakaa yllenne Jumalan Haarniska,  

sillä Jumalan Sana on elävä & aktiivinen  

LAITTAKAA YLLENNE TÄYSI JUMALAN HAARNISKA… SILLÄ MINUN SANANI ON ELÄVÄ & AKTIIVINEN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Syyskuuta, 2016.  

Clare aloitti… No niin, Sydänasukkaat, vihollinen voi olla lisääntymässä voimassa ja lukumäärässä, 

mutta Herra on lisäämässä meidän varustamistamme, suojataksemme itseämme. Ihmeellistä.  

Minä tunsin johdatusta katsoa Pyhistä Kirjoituksista, mitä Paavali kirjoitti Jumalan Haarniskasta. Se 

on kirjoitettuna Efesolaiskirjeen 6:10-17… ”Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja Hänen väkevyytensä 

voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. 

Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä 

pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan 

avaruuksissa. 

Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä 

vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja 

olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. 

Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa 

vastaan pelastuksen kypäri (=kypärä)ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.” 

Tässä vaiheessa, Herra alkoi puhumaan Jumalan Haarniskasta. Hän aloitti kypärästä…  

( Jeesus ) ” Kun te pidätte Pelastuksen Kypärää, te tiedätte, että te ette kuulu maailmaan – te 

olette nyt Taivaan kansalainen. Te menette taisteluun sellaisena, joka on jo voitokas, koska te 

olette syntyneet uudelleen ja teidät lunastanut voima on paljon korkeampi kuin Saatanan 

käskyläiset.”  

” Ei ole kyse siitä, kuka voittaa; teidän mielenne on suojeltu vihollisen kikkoja vastaan. Te tiedätte, 

että Minä elän teidän sisässänne, te tiedätte, että Minä olen voittanut kaikki asiat. Te tiedätte, että 

vihollinen on lieassa. Mutta kaikkein tärkein tieto kaikista on, että te kuulutte Minulle ja Minä olen 

jo voittanut jokaisen taistelun pimeyttä vastaan. Ei väliä, miltä se teistä näyttää.”  

” Oikeamielisyyden Rintapanssari suojelee sitä sisäistä paikkaa, teidän sydäntänne, mistä Minä 

olen ottanut asuinpaikan. Teidän omallatunnollanne, jos se on selkeä ja puhdas Minun kanssani, ei 

ole mitään mistä syyttää teitä. Syyttäjä, kuten häntä kutsutaan, ei voi aiheuttaa, että tulisitte 

pelkureiksi.”  

” Sydämen asioissa ihminen tulee heikoksi… isku vyön alle. Sielun paikka, missä se säilyy, kuten 

armon syvyyksissä. Nämä elimet vaikuttavat teidän tunteisiinne ja jos ne ovat haavoittuvia, te 

tulette romahtamaan taistelussa.”  

” Siksi on NIIN tärkeää tutkia omaatuntoanne, tunnustaa syntinne ja katua ennen taisteluun 

lähtöä. Kun te olette tehneet tämän kunnolla, te tiedätte, että te olette oikein suhteessa Minuun, 

mikään ei voi pysäyttää teitä. Ei valhe, syytös, hämäys tai psyykkinen ase voi tunkeutua herkille 

alueille ja aiheuttaa teitä käpertymään palloksi ja vetäytymään.”  

” Kaikki teidän raajanne luottavat teidän sisäelintenne kunnolliseen toimintaan. Kun ne eivät ole 

kunnossa, loppuosa ruumiista on heikko ja haavoittuva, kykenemätön puolustautumaan 

voimakkaita hyökkäyksiä vastaan. Ja niinpä oleminen oikein suhteessa Jumalaanne on 

rintapanssari ja suojanne, että koko järjestelmä on kykenevä toimimaan optimi tasolla. Teidät on 



pesty puhtaaksi Minun Veressäni ja nyt te olette pukeutuneet Minun Oikeamielisyyteeni. Se myös 

suojelee teidän suhdettanne Minuun. Kukaan ei voi varastaa Minua teidän sydämistänne.”  

( Clare ) Mutta Herra, kuinka on mahdollista kenenkään varastaa Sinua meidän sydämistämme?  

( Jeesus ) ” Te ette tule Minun eteeni katumuksessa, vaan pidättelette jotakin, mikä on synnillistä, 

te kyseenalaistatte, tulenko Minä sen takia suojelemaan teitä. Vihollinen tuudittaa teidät uneen… 

”Voi tulkaa, vain tämän kerran, Hän antaa teille anteeksi.”  

” Siispä te jatkatte synnin tekemistä ja aika äkkiä te kuljette synnissä ja olette kääntäneet selkänne 

Minulle. Sitten te tulette haaleiksi ja teidän suhteenne Minuun on mitäänsanomaton, sairas ja 

kuolemassa. Kylmyyttä on siellä, missä kerran oli iloa. Tämä voi jatkua ja jatkuu vuosia joillakin 

sieluilla.”  

” Halu olla ”oikeamielinen” mikä on ”oikein suhteessa Minuun” pitää teidät pois tekemästä syntiä 

enää. Kun te lankeatte, te tulette ja kadutte ja Minä ennallistan sinut ja nostan teidät ylös jälleen.”  

” Toiminta etenee kupeista, mutta ennen kuin te voitte mennä eteenpäin, teidän täytyy olla 

valmiuden tilassa. ”Kupeiden vyöttäminen” oli tapa työntää puku pois tieltä, että siihen ei 

kompastuisi.”  

” Mutta vielä tärkeämpää on, Totuuden Vyö, sillä on tarkoitus kantaa Totuuden Miekkaa. Ja ilman 

Totuutta, te ette tule voittamaan lopullista taistelua. Jos Totuus ei ole teidän puolellanne, ei väliä 

kuinka valmis te luulette olevanne, te olette vain tuulessa huojuva ruoko.” 

” Hengen Miekka… Minun sanani apostolien ja profeettojen kirjoittamina, mahdollistavat teidän 

kirjaimellisesti päihittävän erehdyksen aivan Minun sanoillani. Ei ole kahta puhetta, mikä on oikein 

ja mikä on väärin; se on annettu teille Minun Sanassani.”  

” Te olette kykeneviä erottamaan Totuuden virheestä, luun ydintä myöten, Minun Henkeni avulla. 

On niin monta tasoa Totuutta, mitkä runsaasti havainnollistavat oikean väärästä. Totuus aina 

punnitaan ja tutkitaan Pyhien Kirjoitusten pohjalta, mutta teidän sydämenne täytyy olla oikein 

Minun kanssani ja Pyhän Hengen ohjaama tai te tulette sepittämään oman Totuutenne, erillään 

Minusta. Se tulee näyttämään ja kuulostamaan hyvältä ihmiselle, mutta on täynnä virheitä.”  

” Uskon Kilpi kantaa Ristillä viimeistellyn työn tunnusta, ja siellä kaikki teidän armonne tulevat 

esiin. On kyse siitä millä te puolustatte itseänne. Teidän uskonne kansalaisuuteen ja kuka 

Hallitsijanne on, että te olette saaneet toimeksiannon ja olette hyvissä asemissa ja kaikki teidän 

toimenne lähtevät Totuudesta ja Armeliaisuudesta.” 

” Että teidän jalkanne kantavat rauhan sanomaa, anteeksiantoa ja hyvää tahtoa kaikille ihmisille. 

Kaikkea täytyy puolustaa uskolla, että jokainen asia on todellinen ja totta – niin totta, että te olette 

valmiit kuolemaan sen puolesta, kuten Minä tein. Uskon Kilvellä teitä suojellaan vihollisen nuolilta, 

hän haluaa erottaa teidät Minusta ja eristää teidät. Hän käyttää salakähmäisiä taktiikkoja, valheitä, 

puolitotuuksia – vääristellen ja manipuloiden teitä, kunnes te lankeatte hänen valheisiinsa.”  

” Teidän pelastuksenne tieto on suojattu Kypärällä, teidän sydämenne on oikein suhteessa 

Minuun… Rintapanssarilla. Te olette vannoneet Totuuteen, muiden mielipiteiden yli… Vyöllä ja 

Tupella. Ja teidän polkunne on rauhan ja veljellisen rakkauden… Sandaaleilla. Jos teidän jalkanne 

eivät ole kunnollisesti kengitetyt, te tulette tekemään enemmän vahinkoa kuin hyvää miekalla. 

Järjestys, millä te laitatte nämä yllenne, sillä on merkitystä.” 



 ” Miekka on viimeinen asia, jonka te otatte puolustaaksenne vihollisen kikoilta ja jokaiselta 

väärältä käsitykseltä, joka nousee varastamaan teidän Taivaallisen kansalaisuutenne.”  

Paavalin Toinen Kirje Korinttolaisille 10:3-5… ”Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan 

lihan mukaan sodi; sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan 

edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen 

varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan ja vangitsemme jokaisen ajatuksen 

kuuliaiseksi Kristukselle.”  

” Kun te puhutte Minun sanojani, te puhutte kuin joku, joka luo tai tuo olemaan, jopa kuten Minä 

puhuin maailman olemaan olemassa. Siksi, teidän mahtavat aseenne lävistävät ilman aseet ja 

hajottavat osiin sen, minkä demonit ovat rakentaneet ja tekevät sen voimattomaksi teitä vastaan.”  

Kirje Hebrealaisille 4:12… ”Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään 

kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet ja ytimet, ja on 

sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija.”  

” Te voitte vain kuvitella mitä Paavalilla oli vastassaan. Tässä on mies, joka on intohimoinen 

puolustamaan totuutta, jopa niin paljon, että hän mielellään laittoi ihmisiä kuolemaan siitä, mistä 

hän havaitsi heidän olevan virheessä. Kun hän kerran tiesi totuuden, hänestä tuli valtaa pitävien 

vihollinen. Totuuden hänen sisälläänpiti olla niin vakaata, että hän antaisi elämänsä sen puolesta. 

Lisäksi hänellä oli työ, jota ei voi kadehtia, osoittaa vääräksi Fariseusten opetukset ja purkaa 

roomalaisten uskonnolliset normit. Hän oli Valtion vihollinen ja juutalaisen perinteen vihollinen ja 

ensivilkaisulta… Mooseksen lain vihollinen.” 

” Siispä, hän oli yksi mies Minun kanssani maailmaa vastaan. Teidän on parasta uskoa, että hän 

tiesi, kuinka aseistaa itsensä ja valmistautua valtaa pitävien kanssa käytäviin yhteenottoihin ja 

väittelyihin. Kuitenkin täynnä Henkeä ja valmiina tulemaan minkä tahansa maallisten 

viranomaisten eteen, tietäen, että vastaukset annettaisiin hänelle, kun niitä tarvittaisiin.”  

Markuksen Evankeliumi 13:11… ”Ja kun he vievät teitä ja vetävät oikeuteen, älkää edeltäpäin 

huolehtiko siitä, mitä puhuisitte; vaan mitä teille sillä hetkellä annetaan, se puhukaa. Sillä ette te 

ole puhumassa, vaan Pyhä Henki.”  

” Hän oli paljon valmistautuneempi hengelliseen taisteluun kuin roomalainen sadanpäämies oli 

fyysiseen taisteluun. Houkuttelut, joita hän sai hengessä ja pimeän puolen hyökkäykset hengessä 

olivat paljon vakavampia kuin mikään ruumiillinen, mitä hän kärsi.” 

” Siispä, menkää Minun rakkaat. Eläkää niiden mukaan ja te, myös, tulette löytämään itsenne 

puolustamasta jokaista vihollista vastaan ja seisomaan suorassa siihen päivään asti, jolloin Minä 

tulen. Täysin varustettuina, täysin elävinä, täysin varustautuneina valehtelevien demonien 

hyökkäyksiä vastaan, heidät tullaan teidän käsienne kautta saattamaan huonomaineisiksi, jonka he 

täysin ansaitsevat.” 

” Minä olen teidän kanssanne. Jatkakaa luottavaisina, käyttäen tätä haarniskaa, puolustaen 

totuutta, jonka mukaan te elätte.” 


