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Steve Shultzin työpöydältä: Olen niin innostunut, kun näen Jumalan naisten 
nousevan kaikessa, missä Hän on kutsunut heidät olemaan ja tekemään kaikkialla 
maassa.

Lana Vawser on eräs suosituimmista kirjoittajistamme Elijah-listalla ja hänellä on 
paljon sanottavaa Jumalan tyttäristä...juuri nyt.

Me TARVITSEMME Jumalan naisia astumaan esiin ja ottamaan 
oikeudenmukaisen paikkansa. Tyttäret - kulttuurit odottava teitä, että autatte heitä 
siirtymään ja tulemaan Jumalan kuningaskuntaan.

Tekisittekö minulle palveluksen ja lähettäisitte tämän viestin kaikille naisille, 
jotka tunnette... se on "must read" kaikille! 

***

Jumalan tyttäret: jumalainen uudelleen järjestely on teidän yllä!

Lana Vawser, Brisban, Queenslan, Australia

Herra sanoo: "On ollut käynnissä valtava taistelu monien Minun tyttärieni 
mielessä, mutta se on nyt poistumassa ja Minun voimani on puhaltamassa heidän 
uskonpurjeisiin, jotta he täyttävät tehtävänsä uudella, uudisraivaajan polulla, 
Minun nimessäni!"

***Te ette ole tulossa hulluiksi***

Herra näytti minulle, että Kristuksen kehossa on ollut kammottava taistelu monen 
Jumalan tyttären mielen alueella. Siellä on ollut käynnissä erityinen tehtävä heitä 
vastaan, jonka tarkoituksena on ollut aiheuttaa esteisyyttä, sumuisuutta ja ajattelun
selkeyden puutetta. Sen seurauksena monet heistä ovat ajatelleet, että he ovat 
hulluja tai tulossa sellaisiksi.

Paine heidän mielessään on ollut intensiivinen, mutta taistelussa Herra näytti 
minulle, että Hän on ollut rakentamassa syvälle juurtunutta uskonlinnaketta 
Kristuksessa ja Hänen Sanansa ei voi järkkyä. Jumalan tyttäret, teidän mielestänne
käydään suurta taistelua. Nyt on aika astua esiin ja seisoa Sanassa. Te ette ole 
tulossa hulluiksi. Te olette siirtymässä suurempaan [ajattelun] selvyyteen ja 
ilmestykseen Hänen totuudessa ja Hänen sydämensä strategioissa.

Kuulin kaksi sanaa ukkosenjylinässä hengessä: "JUMALAINEN RATKAISU". 
Joten minä etsin määritelmän ”ratkaisulle”:
1. Selvittää ongelma tai löytää ratkaisu ongelmaan tai riitaiseen asiaan.
2. Päättää lujasti toiminnan suunnasta.

***En siedä tätä enää hetkeäkään***

Herra osoitti minulle, että Jumalan tyttärien koettua tuon valtavan taistelun, 
Jumalan Henki rakentaa jumalaista ratkaisua heissä, joka ei salli vihollisen enää 
töniä tai piinata heitä. On tulossa iso herätys naisten parissa, joka huutaa: "En 
siedä tätä enää hetkeäkään!"
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Siellä missä vihollinen on öykkäröinyt Jumalan tyttäriä pelolla, epävarmuudella, 
häpeällä, mielen piinalla ja monilla muilla alueilla, hän joutuu irrottamaan 
otteensa. Havaitsin, että monet Jumalan tyttäret ovat kokeneet asian ikään kuin 
"jyränä", jota vihollinen on käyttänyt. Mutta nyt Jumalan Henki on herättämässä 
eloon sen jumalaisen ratkaisun, tuon mahtavan voitonhuudon Jumalan tyttärien 
keskuudessa, joka sanoo: "EI ENÄÄ!"

Kristuksen kehossa on tulossa suuri muutos naisten keskuudessa, kun he 
alkavat ottamaan askelia pidemmälle oman valtansa alueella Kristuksessa. 
Mielen linnakkeet, kahleet ja rajoitteet putoavat pois, kerralla ja kokonaan, 
kun he tarttuvat Jumalan Sanaan ja ÄRJYVÄT sen viholliselle.

Siellä missä vihollinen on yrittänyt "jyrätä" niin monet Jumalan tyttäret, Herra 
osoitti, että tässä MAHTAVASSA VOITOSSA, joka on tapahtumassa 
PARHAILLAAN, nämä tyttäret etenevät Hengen voimassa voimakkaammin kuin 
koskaan aikaisemmin. He juoksevat Kristuksen voittokulkueessa, niin kuin ei 
koskaan aikaisemmin (1. Joh. 5:4), ja murskaavat tieltään pimeyden työt.

Vihollinen on niin peloissaan Jumalan tyttärien noususta identiteettiinsä ja 
valtaansa, että hän on yrittänyt "säästää kaikki keinot" estääkseen heitä. 
Kuitenkin, vihollisen suunnitelma joutuu yhä kovempaan vastatuuleen, sitä 
mukaa, kun Herra LISÄÄ Jumalan tyttäriä taisteluun.

***He etenevät Miekat suussaan***

Jumalan Henki vahvistaa Jumalan tyttäriä tulessa ja lähettää heidät eteenpäin 
tuoreessa tehtävässä viemään ja vapauttamaan Jumalan tuli kaikkialle, minne he 
menevät. Heidät kasvatetaan miekat suussaan. Jumalan Sanan miekka on heidän 
suussaan näkemässä, kuinka Hänen jumalainen oikeudenmukaisuus perustetaan 
maassa.

Herra näytti minulle myös, että monet Jumalan tyttäret, jotka Hän on kasvattanut 
ja lähettänyt eteenpäin, etenevät voitelussa [Pyhän Hengen kyvyssä] käsitellä 
"alentaminen" ja "selkään puukottaminen", jota on tapahtunut Kristuksen kehossa.
He tekevät sen julistamalla Herran Sanaa ja Hänen sydämensä puhtautta ja 
rakkautta sinne, minne tahansa Hän heidät lähettää.

Jumalan tyttäret ovat nousemassa, jumalaisessa viisaudessa Jumalalta ja Taivaan
strategioilla varustettuna, uudisraivaamaan uusia polkuja, joilla näemme 
Jumalan kirkkauden ja voiman toiminnassa. 

Hulluuden henki ja epäselvyyden henki ja uneliaisuuden henki ovat olleet 
vastustamassa monia Jumalan tyttäriä, tuoden heille uskomatonta pelkoa estämään
heidän visionsa, järkevyytensä ja henkien erottelukyvyn toteutumista. 
Seurauksena he ovat eristäytyneet ja kutistuneet mitättömiin.

***Taivaalliset strategiat kohtaamisen kautta***

Herra osoitti minulle, miksi vihollinen on vastustanut heitä niin vahvasti tällä 
alueella, on se, että heillä on syviä kohtaamisia Jeesuksen kanssa ja Jumalan 
Henki on heidän kanssaan juuri nyt. Heidät viedään Taivaan kirjastoon lukemaan 
Jumalan sydämen viisautta. He kykenevät istumaan Herran luona ja 
vastaanottamaan ilmestystä Hänen Sanastaan, mikä saa aikaan sen, että 
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Jumalan Henki vapauttaa merkittäviä Taivaan strategioita, tuoden, MAATA 
JÄRISYTTÄVIÄ VASTAUKSIA maassa. 

Kuulin Herran sanovan: "Minä kasvatan tyttäreni tällä tunnilla, ennen 
kuulumattomalla tavalla, ja heillä on suu täynnä Minun viisauttani, ja he menevät 
eteenpäin Minun sydämeni jumalaisilla vastauksilla varustettuna ja Minun Sanani 
tulee LAITTAMAAN ALULLE järisyttäviä voittoja ja asfaltoimaan polkuja 
maassa, jotta Minun Henkeni vuorovesiaalto pääsee virtaamaan maassa. Se tulee 
olemaan Minun kirkkauteni ja voimani ilmestys ja esitys maassa tavalla, jota he 
eivät koskaan aikaisemmin ole nähneet. Minun tyttäreni kutsutaan tavalla, jota ei 
aikaisemmin ole tapahtunut, ja he etenevät Minun sydämeni vastauksilla ja Minun
Sanallani varustettuna, mikä avaa suurimpia ovia ja tuo suurimpia voittoja 
Kristuksen kehossa maassa."

"Huuda minua avuksesi, niin minä vastaan sinulle ja ilmoitan sinulle suuria ja 
salattuja asioita, joita sinä et tiedä." (Jeremia 33:3)

"Jumalan kunnia on salata asia, ja kuningasten kunnia on tutkia asia." 
(Sananlaskut 25:2)

"Autuas se ihminen, joka on löytänyt viisauden, ihminen, joka on saanut taidon. 
Sillä parempi on hankkia sitä kuin hopeata, ja siitä saatu voitto on kultaa jalompi. 
Se on kalliimpi kuin helmet, eivät mitkään kalleutesi vedä sille vertaa. Pitkä ikä 
on sen oikeassa kädessä, vasemmassa rikkaus ja kunnia.  Sen tiet ovat suloiset tiet,
sen polut rauhaisat kaikki tyynni." (Sananlaskut 3:14-16)

***Tämä taistelu ei ole turhaa***

Jumalan tyttäret, taistelu mielestänne on tapahtunut, koska on olemassa SUURI 
tehtävä, joka on yllänne parhaillaan. Jumala on nostamassa ja purkamassa 
taistelua jumalaisen ratkaisunsa avulla, jota synnytetään teissä Jumalan Hengessä. 
Tuli ollaan laittamassa sisäänne Jumalan Hengen kautta, jolloin näemme teidän 
liikkuvan voittokulkueessa niin kuin ei koskaan aikaisemmin. Se [voittokulkue] 
tulee leviämään KAIKILLE elämänne alueille.

Jumalainen uudelleen aloitus on yllänne ja KAIKKI tulee muuttumaan. 
Teidät tullaan palauttamaan [omalle paikallenne]. Te tulette parantumaan. 
Te tulette kasvamaan. Te tulette ylenemään. Te tulette vahvistumaan. Te 
tulette voimistumaan. Teitä vedetään syvemmälle Jeesuksen salaiseen 
paikkaan NIIN KUIN EI KOSKAAN aikaisemmin.

Taistelu on ollut käynnissä, koska on ollut olemassa tämä tuore tehtävä Hengen 
voimassa. Teidät tullaan vapauttamaan kahleistanne, viimeinkin. Te tulette 
vapautumaan rajoituksistanne; teidät palautetaan ennalleen, te vapaudutte. Te 
tulette olemaan vahvoja Hänessä ja suuremmassa kypsyydessä ja ratkaisussa 
Jumalan uskollisuudessa ja Hänen Sanassaan. Vihollinen ei enää töni teitä 
ympäriinsä, vaan te marssitte eteenpäin rohkeasti ja näette pimeyden töiden 
MURSKAANTUVAN ja POISTUVAN.

***Vielä yhden kerran***

"Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna 
teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen 
älköönkä peljätkö." (Johannes 14:27)
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Herra näytti minulle, että moni Jumalan tytär on taistellut ahdistuksen-jättiläistä 
vastaan. Moni on taistellut sitä vastaan voimakkaammin kuin koskaan viime 
aikoina, ja moni muu on taistellut sitä vastaan VUOSIA ja VUOSIA.

Sain näyn, jossa Jeesus tuli mukaan taisteluun Jumalan tyttärien puolelle, jotka 
olivat niin väsyneitä taistelemaan tätä jättiläistä vastaan. He heittivät Jumalan 
Sanan kiviä sitä kohden ja näin Jeesuksen nojautuvan heidän lähelle ja kuiskaavan
heidän korviinsa: "Vielä yhden kerran." Hän auttoi heitä nostamaan taistelussa 
väsyneitä käsivarsia ja kun he olivat heittämässä kiveä, näin ikään kuin 
VALTAVAN vesi- ja tuliputouksen tulevan murskaamaan kaikki viholliset. Tiesin, 
että kyseessä oli Hänen rakkautensa ilmestys, Hänen Henkensä virkistys ja Sanan 
pesu.

Kun he heittivät viimeisen kiven, näin heidän sydämien PURSKAHTAVAN 
eteenpäin uudessa elämässä, parantuneena ja kokonaisena. Elämä tuli takaisin 
heidän silmiin ja kasvoille ja kivi osui jättiläistä silmien väliin, jolloin se romahti 
maahan. VALTAVA rauhan mantteli pudotettiin Jumalan tyttärien päälle, rauha, 
joka on luvattu Kristuksessa, tuli ilmi heidän elämässä uudella tuoreella tavalla.

Jumalan tyttäret, jos olette taistelleet ahdistuksen-jättiläistä vastaan, se tulee 
kokemaan tappion Jeesuksen nimessä. Se ei ole suurempi kuin Jeesus, se vain 
haluaa näyttää suurelta. Jumala on kuullut itkunne. Hän on kuullut rukouksenne. 
Älkää antako periksi, heittäkää uskon kivi vielä kerran, koska parantumisen, 
vapautumisen ja voiton käännepiste on KOHDALLANNE.

Teidän päällä on voimakas Jumalan Hengen liike juuri nyt. Älkää antako periksi, 
seisokaa vahvoina. Jumala liikkuu voimakkaasti. Se, mitä Hänen Henkensä tekee 
naisissa Kristuksen kehossa parhaillaan, jättää heihin pysyvän muutoksen 
ikuisesti. He eivät KOSKAAN tule olemaan samanlaisia.

Tämä taistelu mielessä on lähestulkoon kukistanut monet teistä, mutta teitä ollaan 
todellisuudessa sijoittamassa uudelleen ja teille ollaan antamassa uusi tehtävä 
aloittaa esiinmarssi, voimassa, jota ei koskaan aikaisemmin ole nähty. Te menette 
pidemmälle kuin koskaan aikaisemmin olette menneet, te teette asioita, joita ette 
koskaan aikaisemmin ajatelleet voivanne tehdä. Te tiedätte ja koette ja näette 
Hänen voimansa liikkuvan kanssanne, sisällänne ja teidän lävitse 
ennennäkemättömillä tavoilla.

Taistelunaiset, jumalainen ratkaisu kasvaa sisällänne ja te tulette 
juoksemaan tavalla, jolla ette ole aikaisemmin juosseet. Tämä on teidän 
hetkenne astua esiin. Tällaista ei tule tapahtumaan uudelleen, tämä on upouusi 
päivä.
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