
V6/16 - SOTASAALIS 

Toukokuun 29. 2010 - YahuShua HaMashiach’lta, Häneltä, jota kutsutaan Jeesus Kristukseksi, 

Herraltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle ja kaikille Niille, joilla on 

Korvat Kuulla 

Timothyn kysymä kysymys… Herra, Mitä Sinä sanot, koskien heitä, jotka ottavat itselleen aseman 

olla ’hengellisiä sotureita’, moittien demoneita Sinun nimessäsi?  

YahuShua vastasi: Enkö Minä ole jo puhunut tästä? Eikö Minun tahtoni ole tehty selväksi?... Hän, 

joka ponnistelee saavuttaakseen hyötyä siitä, mistä he eivät tiedä mitään, tulee varmasti sen 

ansoittamaksi. On olemassa heitä, jotka Isä on valinnut, ja joissa Minä asun, jotka voivat moittia 

demoneita Minun nimessäni, mutta vain he, joille se on annettu. Eikä se ole heidän omasta 

auktoriteetistaan, vaan Minun auktoriteetistani, joka tulee Isältä. Sillä Minä olen Isässä ja Hän on 

Minussa.  

Etkö ole lukenut Minun palvelijani sanoja, hänen, joka valmisteli Minun tietäni Minun edessäni, 

kun hän sanoi, ’Kukaan ei voi vastaanottaa mitään, ellei Jumala ole sitä antanut’… Sillä Minusta 

erillään, kukaan ei voi tehdä mitään! Turhuutta! Ihmiset, jotka harjoittavat sellaisia rikkomuksia, 

kulkevat ylpeydessä… Tuntematta Minua tai Minun tahtoani, eivätkä he ole kysyneet Minulta. 

Enkö Minä ole sanonut, että he, jotka pyrkivät ymmärtämään pimeyttä, sekä ymmärtäen pimeyttä 

ja valoa, tullaan poistamaan? Sillä hän, joka pyrkii taitelemaan, korkeitten sotajoukkojen kanssa, 

tulee epäonnistumaan… He tulevat vakavasti loukkaantumaan.  

MINÄ OLEN TAIVAALLISTEN SOTAJOUKKOJEN HERRA!... Kaiken Herra!... Hyvän ja pahan… KAIKKI 

ovat Minun tahtoni alaisia, Minun jokaisen sanani. Minä saan maapallon tärisemään ja demonit 

pelkäämään!... Sillä missä Minä olen, siellä ei ole ollenkaan pimeyttä!... Eikä pimeys voi lähestyä 

valoa, ettei se tule täysin sen kuluttamaksi.  

Mikä sitten on ihminen?... Hän on vain lihaa, hänellä ei ole ollenkaan voimaa… Hänen ylpeytensä 

puhuu turhaan, valheellista kunniaa. Ja niinpä hän jatkuvasti kääntyy omien keinojensa puoleen, 

pettäen itseään… Ajatellen seisovansa, vaikka hän on langennut. Ja niinpä hän juoksee, juosten 

taisteluun, joka johtaa kuoppaan, missä hänen haavansa muodostavat arpia, valheellisen kunnian 

arpia… Arpia, jotka johtavat kuolemaan, märkiviä tulehduksia, haavoja, jotka eivät parannu, ja 

jotka infektoivat koko hänen ruumiinsa. Kuitenkin hän jatkaa ylpeydessään, kykenemättömänä 

näkemään, että hän todella on langennut, että hänet on heitetty alas, leväten sen sijaan omien 

tekemiensä laakeriseppeleiden päällä, sanoen itsekseen, ’Katsokaa minun aikaansaannoksiani, 

katsokaa kaikkea, mitä minä olen tehnyt.’ Koko ajan saatana nauraa, sanoen, ’Katsokaa minun 

apulaisiani… Nähkää, kuinka näistä taistelun miehistä on tullut minun kaltaisiani.’  

Ihmisten pojat, Minä yksin kannan taistelun arpia!... Katsokaa, Minä kannan niitä Minun käsissäni 

ja jaloissani… Minä kannan haavoja, jotka Minä sain Minun veljieni talossa… Sillä tämä on 

elämää!... Ainoa Voitto, taistelussa, joka voitettiin alusta alkaen.  

Minun poikani, rakastetut poikani, te ette ole sotureita, ei yksikään teistä. Te olette uhreja, 

sotasaalis, palvelijoita, palvellen valitsemaanne mestaria… häntä, joka vetää verhon alas silmienne 

eteen, pidellen sitä paikallaan, ylpeytenne vuoksi ja varmistaen sitä röyhkeytenne vuoksi… Ja 

toinen, poistaen sen nopeasti, uuden ymmärryksenne valon mukaan – ymmärrys virtaa 

Rakastetusta ja tieto Hänestä, joka on Ainoa Tie.  

Sen vuoksi, kääntykää nyt ja palatkaa Minun luokseni, niin että te voisitte jälleen nähdä… Kappas, 

Minä tulen myös sitomaan haavanne ja suoristamaan selkänne… Kantaen raihnaisuutenne, aina…   



Juokaa nyt, sillä te olette vielä janoisia… Ihmisten pojat, katsokaa Minua, sillä te annoitte Minulle 

nämä haavat… Minä kannoin ne ilolla, sillä Minä rakastan teitä… Enkö Minä ole teidän Isänne?...  

Kääntykää sivuun nyt, pienet lapset ja palatkaa Minun luokseni… On aika. 


