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Video: https://www.youtube.com/watch?v=kPEVK2ih_Ns

Lopullinen suojaus viruksille / SARS -CoV-2 / Pale Horse

Psalmi 91

Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa yöpyy,

se sanoo: "Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan".

Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta.

Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla; hänen uskollisuutensa on kilpi 
ja suojus.

Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta,

et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee.

Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu.

Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan. -

Sillä: "Sinä, Herra, olet minun turvani". - Korkeimman olet sinä ottanut suojaksesi.

Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi.

Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi.

He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi.
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Sinä kuljet leijonan ja kyykäärmeen ylitse, sinä tallaat nuorta jalopeuraa ja lohikäärmettä. -

"Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan; minä suojelen hänet, koska hän tuntee 
minun nimeni.

Hän huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan hänelle, minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on 
ahdistus, minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan.

Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen."

***

Uskotko sinä tuohon tänään veli, sisar?  Uskotko todella, että Herra on suojasi, asumuksesi, luja 
tornisi? Uskotko todella, että Jumala on pelastuksesi? Ja että Hän suojelee sinut kulkutaudilta ja 
vitsauksilta. Uskotko sinä todella sen? Sillä ilman uskoa on mahdotonta miellyttää Jumalaa. 
Henkilön, joka tulee Hänen luokseen, täytyy uskoa, että Hän on olemassa. Ja että Hän on niiden 
palkitsija, jotka tunnollisesti Häntä etsivät. 

Etsi Häntä tänään, veli, sisar, ystävä. Sillä Hän on ratkaisu sinun vaivaasi, sinun sairauteesi, sinun 
ongelmaasi, sinun pelkoosi. Älä ole levoton tapahtumista ympärilläsi. Älä ole levoton kaaoksen 
takia. Älä ole levoton asioista, jotka vaikuttavat kansakuntiin ja pakanoihin. Sillä pelon henki 
kulkee vapaasti näinä viimeisinä päivinä. Ja Jumala ei ole antanut meille pelon henkeä vaan 
voiman, rakkauden ja vakaan mielen. 

Minä sanon nämä asiat Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä. Menkää rauhassa Hänen 
nimessään. Aamen.
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