
8. KANSAINVÄLINEN PASTORIEN 
JA EVANKELIUMIN SAARNAAJIEN 

KONFERENSSI - OSA 1 
 

NAKURU KENIA 31.12.2018 / Profeetta Dr. Owuor 
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Hallelujaa! JEESUS on HERRA. MESSIAS on tulossa. Hän on pyhä ja vanhurskas. Hän rakastaa 
seurakuntaa. Hallelujaa! Rukoillaan saman tien. Kiitos. 
 
ISÄ, JEESUKSEN väkevässä Nimessä. Kaikki auktoriteetti ja voima kuuluu Sinulle. Kunnioitamme 
Sinua ISÄ, JEHOVA JAHVE, että olet valinnut tämän ajan. Puhut juuri oikeaan aikaan 
seurakunnalle, tuodaksesi johdatuksen HERRAN huoneeseen tuoden HERRAN neuvonpidon 
maailman kansakunnille. Väkevä ISÄ, haluan kiittää Sinua Golgatan Rististä. Kiitämme Sinua 
JEHOVA JUMALA, että annoit Hänen jättää Taivaan mennäkseen Ristille, Taivaan Rakkaan, 



Taivaan Ruhtinaan, jotta Hän voisi tulla ja kärsiä Ristillä, ja tulla pahoinpidellyksi. Ja vuodattaa 
verensä, jotta voisit lunastaa ihmiset. Olemme siitä kiitollisia JEHOVA JUMALA. Kiitämme Sinua 
ja siunaamme Sinua. Kunnioitamme Sinua, että olet nyt käyttänyt Verta, lunastaaksesi ihmisesi, 
valmistaaksesi heidät iankaikkiseen JUMALAN Valtakuntaan. ISÄ pyydän Sinua vangitsemaan 
ihmisten sydämet täällä tänään, jotta voit Puhua heille, jotta voit avata heidän hengelliset 
silmänsä, jotta he voivat pystyä näkemään tämän, ja valmistautumaan MESSIAAN loisteliaaseen 
tulemukseen. JEESUKSEN väkevässä Nimessä. Aamen ja aamen.  
 
Kuinka upeaa olla täällä tänään. Hyvin voimallista olla HERRAN huoneessa. Vieläkin seisoessamme, 
vastaanotan teidät kaikki JEESUKSEN väkevässä Nimessä. Näen monia kansakuntia täällä. Kuinka 
upea JUMALAN perhe. Tämä on esimerkki siitä, miltä Taivas tulee näyttämään. Siellä tulee 
olemaan kaikki ihmiset yhtenä perheenä ylistämässä JEHOVA JUMALAA. Hallelujaa! JEESUS 
siunatkoon teitä. Nyt voitte istuutua siunatut ihmiset. Hallelujaa! Tiedän, että ihmisiä on myös 
teltan ulkopuolella ihmisten ylivirtauksessa. Siunaan teitä hyvin paljon aina sisäänkäynniltä saakka. 
Arvostamme teitä hyvin paljon. Kiitos totisesti.  
 
Siunattu hetki seurakunnan historiassa. Hallelujaa! Aivan kuin kaikki olisi keskittynyt osoittamaan 
tähän hetkeen. Tämä on se hetki, jota oli niin pitkään odotettu. Monet HERRAN palvelijat 
kaipasivat niin paljon elää nähdäkseen tämän hetken, nähdäkseen tämän siunatun ja kaivatun 
sukupolven, joka tulee valmistamaan tien MESSIAAN loisteliaalle tulemukselle. Toisin sanoen 
voitte sanoa, että tämä on suuri loppuhuipennus. Eikä ole parempaa hetkeä maailman historiassa 
olla uudestisyntynyt ja olla kristitty, sillä nyt JUMALAN Valtakunta on lähellä.  
 
Ainoastaan seurakunta voi ottaa keskeisen aseman, ja johtaa kaikki kansakunnat tämän upean 
Taivaan JUMALAN luokse, JEHOVA JUMALAN. Ennen kuin aloitan, antakaa minun käsitellä hetki 
tätä. Sillä nämä ovat sellaisia päiviä, kun osallistut tähän Konferenssiin ja istut seurakunnan kanssa, 
jossa paikalla on myös entinen mädäntynyt kuollut ruumis. Silloin luulen, että nämä ovat 
historiallisia aikoja, eikö? Joten tässä hetkessä, kun aloitamme tämän väkevän väkevän sanoman, 
jonka haluan tuoda teille tänään, alatte saman tien ymmärtää, että tässä ajassa HERRA on nyt 
asettanut, Hän on keskittänyt ja asettanut sen, että ainoastaan Ristin uskonto, on se, joka voi 
johdattaa ihmiset, toivoon, toivoon haudan toiselle puolelle. Hallelujaa! Ikuisuuteen. Nyt Hän on 
asettanut tämän. Näimme nuoren muslimimiehen, poikani, tulevan eteen ja sanovan, että ei ole 
kyse siitä, että minä kuulin tai luin, tai katsoin televisioista. Minä olen ollut täällä, ja näin kaiken. 
Tämä on se, mitä hän sanoi, että minä olen nähnyt kaiken. Ja sen takia olen päättänyt tulla 
luoksesi, jotta voit johdattaa minut tämän JEESUKSEN luokse, josta puhut.  
 
Joten tämä on hetki, jolloin on niin kriittisen tärkeää ja voimallista olla uudestisyntynyt. Sillä nyt 
HERRA käyttää seurakuntaa ja johdattaa kansakuntia, Taivaan kirkkaaseen valtakuntaan. 
Hallelujaa! Joten siunatut ihmiset, tiedän, että on niin paljon mitä jakaa siitä, mitä on tapahtunut 
näiden kahden päivän aikana. Uskon aina, että kun menette takaisin kansakuntiinne, pystytte 
ottamaan hiukan lomaa katsoen taaksenne kaikkea sitä, mitä näitte ja todistitte. Sitten tuona 
aikana tapaatte joitakin ihmisiä ja seurakuntaanne. Menkää pastorien konferensseihin ja 
JUMALAN Sanan työpajoihin. Kertokaa heille, mitä olette nähneet. Joskus voit vaikka näyttää 
diaesityksen, videon tai mitä sinulla onkaan, kertoen heille, että tämä on se, mitä HERRA tekee nyt 
huoneessaan. Kun teet näin, niin silloin HERRA tuo Herätyksen, ja Hän tartuttaa sillä koko 
seurakunnan tuolla alueella, ja ihmiset tulevat nälkäisiksi saadakseen lisää.  
 



Tämä on syy, miksi olette täällä, jotta teidät opetuslapseutetaan ja voimaannutetaan. Hallelujaa! 
Tiedän, että tässä seurakunnassa meillä on monia seurakunnan johtajia ympäri maailman. En ehkä 
kutsu teitä nimeltä, mutta sanon, että arvostan läsnäoloanne täällä. En pystynyt tapaamaan 
Pastori Samuel Castroa, vasta nyt näen hänet. Samuel Castro on täällä. HERRA siunatkoon sinua. Ja 
De La Verde. En ehkä mainitse kaikkia nimiä, mutta tiedän, että meillä on vanhempi seurakunnan 
johto ympäri maailmaa täällä. Vieläkin uskon, että voimme pitää toisen kokouksen Malpensassa, ja 
vierailla uudestaan Reggio Emiliassa ja monissa muissa kaupungeissa. HERRA siunatkoon teitä, 
kiitos. Ja kaikkia muita johtajia ympäri maailman. Tulen Kameruniin, Luandaan. Poikani, olen 
tulossa Ruandaan. Tulemme tapaamaan, eikö?  
 
Nyt, siunatut ihmiset. Miksi tulen luoksenne tässä hetkessä? Miksi HERRA on lähettänyt minut 
luoksenne nyt, tässä hetkessä seurakunnan historiassa. Haluan kävellä kanssanne askel askeleelta 
hyvin kriittisen tärkeään sanomaan, hyvin tärkeään sanomaan, joka tulee vahvistamaan ja 
voimaannuttamaan teidät, valmistamaan teidät MESSIAAN loisteliaaseen tulemukseen. Haluan 
toivottaa tervetulleeksi teidät, jotka seuraatte television kautta. Tiedän, että olemme itseasiassa 
maailmanlaajuisessa lähetyksessä juuri nyt. Tiedän, että tällä televisioasemalla on vahva jalanjälki 
myös Länsi-Afrikassa, ja tietysti myös maailmanlaajuisesti. On sanoma, jonka kanssa HERRA on 
lähettänyt minut. Tulen paljastamaan sen askel askeleelta. Sen tähden, kuinka kriittisen tärkeä 
tämä sanoma on. Ja sitten navigoin teidät siihen ohjeistukseen, jonka HERRA antaa seurakunnalle. 
Kun otatte siitä kiinni, niin JUMALAN Valtakunta on teidän. Hallelujaa! Joten kävelemme tämän 
läpi yhdessä.  
 
Siunatut ihmiset, niiden monien keskustelujen joukosta, jotka liittyvät MESSIAAN tulemukseen, 
haluan jakaa yhden, joka näyttää melko ilmiselvältä, mutta on erittäin tärkeä, voimallinen ja 
syvällinen. Haluan puhua näystä, jonka HERRA antoi 15. tammikuuta. Tiedän, että tänään 
saatamme päätökseen vuoden 2018. Haluan puhua tästä näystä, jonka sain 15. tammikuuta 
vuonna 2017. Aion käsitellä näkyyn liittyvää profetiaa ja sen jälkeen sen täyttymistä, ja puhua 
teille siitä, mitä on tulossa. Hallelujaa! Te, jotka pystytte kirjoittamaan, kirjoittakaa niin paljon kuin 
vain kykenette, sillä tämä on tullut suoraan JUMALAN Kaikkivaltiaan Valtaistuimelta, ja se on teitä 
varten, seurakuntaa varten ja kansakuntia varten. Joten siunatut ihmiset, jos voitte keskittyä 
minuun hetkiseksi. Tuona yönä 15. tammikuuta, HERRA JAHVE, HERRAMME JEESUKSEN 
KRISTUKSEN JUMALA, Hän tuli luokseni Puhumaan kanssani. Ja Hän tuli Puhumaan kanssani, 
liittyen MESSIAAN loisteliaaseen tulemukseen.  
 
Tämä on keskustelu, joka on jokaisen kristityn sydämen keskiössä. MESSIAAN loistelias tulemus, ja 
kuinka voin valmistautua. Joten tässä keskustelussa yöllä, kun keskitytte minuun nyt, HERRA nosti 
minut maan pinnan yläpuolelle. Kiina on täällä, joten etenen hitaasti, sillä Kiina on vihdoin HERRAN 
huoneessa. Hän nosti minut maan pinnan yläpuolelle. Olin maan yläpuolella ja hieman erilainen, 
hieman suurempi kuin, miltä näytän tänään. Sitten Hän laittoi minut katsomaan vasemmalle ja 
alas. Olen ylhäällä täällä. Hän laittaa minut katsomaan vasemmalle ja alas. Kun katsoin vasemmalle 
ja alas, näin voimallisen ilmiön. Tämä on se, minkä haluan jakaa täällä. Se oli niin voimallista 
nähdä. Näin seurakunnan. Annahan, kun sanon paremmin. Näin ihmisiä ja seurakunnan sillä 
tarkalla hetkellä, kun he nousivat ylös maaperästä. Joten tämä oli hyvin tyrmistyttävää minulle. 
Voit sanoa, että näin sen ylösoton hetken, kun he nousivat ylös maasta. Joten näin tuon hetken, 
kun he lähtivät maasta. Ja kun he lähtivät maasta, katselin vieläkin vasemmalle ja alas, ja he 
menivät tähän suuntaan. He menivät tähän suuntaan.  
 



Se oli niin voimallista, sillä pystyin näkemään jotakin, joka näytti hihnoilta. Se näytti aivan kuin 
valkoisilta hihnoilta. Tuossa hetkessä nähdessäni ne, ajattelin, että nuo hihnat vetivät heitä. Näin 
valkoisten hihnojen vetävän heitä ylös. Sitten kun he tulivat ylös, sille tasolle, missä olin, he 
menivät suoraan ohitseni täällä, ja sitten he kääntyivät oikealle. He kääntyivät oikealle. Kun he 
kääntyivät oikealle, he menivät suoraa ohitseni täällä, edestäni. Kun he menivät, oli valtavan suuri 
Pilvi, joka ilmestyi tänne. Aina en kuvaile kokojen mittasuhteita, mutta se oli todella suuri. Oli se 
sitten maapallon kokoinen, minulla ei ole sen mittasuhteita, muuttaakseni sen maailman 
mittasuhteisiin. He menevät oikealle, ja sitten valtavan suuri Pilvi on heidän edessään. He ovat 
kasvotusten tämän valtavan suuren Pilven kanssa.  
 
Katsokaahan nyt, huomasin muutaman asian, jonka haluaisin jakaa teidän kanssanne täällä. 
Pystyin näkemään heidän vaatteensa, joka oli yhdistävä tekijä. Pystyin näkemään, mikä oli yhteistä 
heidän identiteetilleen. Se oli vaate, johon he olivat pukeutuneet. Olivat he sitten kiinalaisia, 
afrikkalaisia, amerikkalaisia tai latinalaisamerikkalaisia, en pystynyt kertomaan sitä. En pystynyt 
kertomaan, sillä he olivat pukeutuneet samaan vaatteeseen. Joten heillä on sama vaate. Tiedän, 
että tämän näyn samasta vaatteesta pitäisi puhua teille melko lailla, kun aloitan sanoman siitä, 
että on yksi standardi. Sama vaate, hienoa pellavaa, hohtavan valkoista. Heillä oli myös valkoinen 
turbaani, joka peitti heidän päänsä ja laskeutui alas selkää pitkin. Heidän käsissään oli jotakin, jota 
voisit luulla siiviksi. Se oli kuitenkin yksinkertaisesti toinen vaate, joka yhdistyi toiseen. Pystyit 
melkein näkemään kuin läpän. Näin heidän menevän ohitseni tuossa vaatetuksessa.  
 
Se mikä ihmetytti minua, jonka haluan jakaa täällä, ennen kuin menen sanoman ytimeen, näin, 
että tietyssä kohdassa he olivat yhdessä lastensa ja perheidensä kanssa. Se oli hieman 
hämmentävää minulle, koska olen aina ymmärtänyt, että jokainen ihminen seisoo yksin, mutta 
myöhemmin ymmärsin, että kun tämä Herätys tulee, sillä on myös suurempi merkitys 
perhekuntien Herätykselle. Joten, kyllä, se on totta, että voit mennä Taivaaseen vaimosi kanssa, 
sekä lastesi ja serkkusi, sekä setiesi kanssa ja koko perheenä. Se on totta, että standardi on yksi. 
Jos vastaanotat sen standardin, sinulla on sama mahdollisuus mennä iankaikkisuuteen. 
Se shokeerasi minua, kun näin heidät lastensa kanssa, pidellen lapsiaan käsistä kiinni ja mennen 
sisälle. Kun he liikkuivat lähemmäs Pilveä, tätä valtavan suurta Pilveä, jonka näet vierailevan täällä 
useasti. Kun he olivat menemäisillään sisälle, ovi avautui. Pilvi avautui, joten tämä kaikki on 
spektaakkelimaista. Kaikki se mitä kuvailen, on vaikuttavaa nähdä.  
 
Voit kuvitella, kuinka ihmiset todella jättävät maaperän. Voit kuvitella, kuinka heillä kaikilla oli 
sama hohtavan valkoinen vaate. Ja sitten Hän antaa sinun tietää, että tämä on seurakunnan 
ylöstempaus. Se on hyvin vaikuttavaa ja shokeeraavaa. Sanot: Vau! Minä näen tämän asian! Tämä 
on se tapahtuma.  Kun he olivat menossa pilveen, niin Pilvi avasi oven. Tämä oli myös 
spektaakkelimaista. Tämä on se, kuinka Pilvi avasi oven. Se kallistui. Se ei ollut vertikaalinen 
avautuessaan. Se meni tällä tavoin ja avautui, ja yhtäkkiä näit Pilven tekevän tällä tavoin. Se 
avautui tällä tavoin ja se kallistui. Se ei ollut kuten tämä Pilvi, joka avautui tällä tavoin, ei. Se oli 
Pilvi, joka oli tällä tavoin tähän suuntaan ja avautui, siihen saakka, kunnes he alkoivat mennä 
sisälle, olin shokissa, sillä kirkkaat portaat ilmestyivät.  
 
Loisteliaat portaat ilmestyivät. Ja koko sen matkan varrella en pystynyt näkemään heidän 
jalkojaan, sillä se vaate on melkoisen pitkä. Se on pitkä pyhä vaate, mutta nyt, kun he olivat juuri 
menemäisillään sisälle, ja nostivat jalkansa astuakseen niille loisteliaille portaille, silloin pystyin 
näkemään ja sanoin vau! Heillä on loisteliaan kirkkaat jalat. Joten näin loisteliaan kirkkaan 



seurakunnan loisteliaan kirkkaat jalat, astuvan iankaikkisen loisteliaan kirkkaan valtakunnan 
loisteliaan kirkkaille portaille. Hallelujaa! Se on ilmiö, joka todella tyrmistytti minua. Näen heidän 
kirkkaat jalkansa, kun he astuvat loisteliaille portaille, ja he menivät sisälle. He menivät sisälle 
Taivaaseen. Ihmeellistä. He menivät sisälle. Antakaa, kun kuvailen profetiaa ensin. 
Sitten tulen siihen osaan, joka täyttyi siitä tänä vuonna, kun JUMALA laski alas portaat, 
ollessamme konferenssissa täällä. Sitten kerron teille, mikä osa siitä odottaa vielä täyttymistään. 
Kuunnelkaa tätä nyt.  
 
Kun he koskettivat iankaikkisuuden loisteliaita portaita, he koskettivat ikuisen elämän loisteliaita 
portaita, elämän, jolla ei ole loppua. He olivat vihdoin menossa sisälle. Kun he koskettivat portaita 
jaloillaan, sen vuoksi, miten ovi avautui, en pystynyt enää näkemään heidän polviaan. Seuraavaksi 
pystyin näkemään heidät enää vyötäröön saakka, ja seuraavaksi oli jäljellä enää olkapäät, ja 
seuraavaksi enää heidän päänsä. Voitte kuvitella itse. Vain heidän päänsä enää näkyivät. Ja he 
menivät ja menivät ja katosivat sinne. He katosivat. Se oli spektaakkelimaista ja myös hyvin 
ajatteluttavaa, mitä tulee seurakuntaan. Hei poika, hei tyttö! Tämä asia ei ole vitsi. Se päivä tulee, 
kun tietyt ihmiset otetaan yhtäkkiä ylös aivan kuten vitsinä, ja he katoavat täältä ja menevät 
sisälle. Joten kuunnelkaa tätä nyt. He menivät sisälle, mutta silti havainnoin tiettyjä asioita, ennen 
kuin tuo ovi sulkeutui, sillä vihdoin tuo ovi tulee sulkeutumaan. 
 
Panin merkille, että nämä tietyt ihmiset, jotka olivat menossa Taivaaseen, ikuisuuteen, nämä 
ihmiset kävelivät siellä ja se oli ihmeellistä, sillä jos olisitte nähneet, kuinka he nousivat maasta, oli 
kuin he olisivat seuranneet tiettyä tietä, koska he seurasivat sitä tietä ja kääntyivät tähän suuntaan 
sillä tiellä. Joten se oli todella ihmeellistä, sillä Hän esitteli heidät, 5-6 ihmistä kerralla, ja he 
kulkivat jonossa tuohon suuntaan, mutta nämä ihmiset, katsokaahan tätä nyt, kun he kävelivät 
tällä matkalla ja menivät sisälle, en nähnyt koskaan kenenkään heistä kävelevän ja pysähtyvän ja 
katsovan taaksepäin. Hallelujaa! Joten oli joitakin asioita, joita näin, ennen kuin ovi sulkeutui. Miksi 
sanon näin? Koska melkein ajattelisit, että he kääntäisivät hiukan päätään sanoakseen ”hei hei”, 
mutta nähdä heidän menevän ja menevän ja katoavan. Hallelujaa! Ja he menivät sisälle 
iankaikkisuuteen, ja sitten ovi sulkeutui. Nyt, tämän jälkeen heräsin. 
 
Kun heräsin, ymmärsin, että HERRA oli Puhunut hyvin syvällisellä tavalla KRISTUKSEN 
seurakunnalle, kansakunnille. Joten annoin tämän profetian. Se on netissä ja siinä on merkintä 15. 
tammikuuta. Normaalisti laitamme ne livenä radioon, ja sitten ne postataan välittömästi nettiin. 
15. tammikuuta 2017. Sitten koitti tämä vuosi ja täällä pidettiin konferenssi, ja HERRA lähetti 
minut tänne tuohon Konferenssiin. Sanoma oli hyvin erityinen, koska olin nähnyt itseni unessa 
antamassa tämän sanoman. Olin jo antanut tämän sanoman. Pystyin näkemään, että koko 
maailma oli kuulolla. Hän lähetti minut puhumaan Ilmestyskirjan luvusta 11. Tässä tietyssä 
keskustelussa, pystyin kuulemaan itseni saarnaamassa. Se oli asetettu määrittelemään erityisesti 
tälle sukupolvelle sen raamatullisen identiteetin, mitä Raamattu sanoo Ilmestyskirjan Kahdesta 
Todistajasta. Joten näin tämän. Näin sen keskustelun ja sanoman, mitkä ovat Heidän 
ominaisuuspiirteensä ja kapasiteettinsa, kun He tulevat. Toisin sanoen, kuinka tämä sukupolvi 
tietää, jos toinen Heistä on jo maisemissa? Mitkä ovat Heidän merkkinsä? 
 
Jos Raamattu sanoo, että toisella Heistä tulee olla voimaa ja avain, käskeä Taivasta avautumaan ja 
tuoda sade, niin tämän täytyy tapahtua! Vitsit syrjään! Tämän täytyy tapahtua vuonna 2018. 
Puhun vain raamatullisista identiteeteistä. Tämä oli se sanoma, jonka annoin tuossa unessa. Jos 
toinen Heistä on Mooses, ja Pilvi tulee Hänen luokseen ja peittää Hänet, sen täytyy tapahtua 



vuonna 2018, hallelujaa! Jos yhdellä Heistä tulee olla voima nostaa kuollut ruumis ylös kuolleista, 
sen täytyy tapahtua nyt, nyt nyt! Minä vain yksinkertaisesti luin Raamattua, siitä mitkä ovat Heidän 
identiteettinsä Raamatun mukaan. Käsittelin myös asioita, kuten Heidän toista palvelustyötään, 
joka on sen jälkeen, kun He ovat ensin ohjanneet seurakunnan turvaan iankaikkisuuteen. Se toinen 
palvelustyö sisältää yhteenoton. Se on sotaretki ja taistelu toisella puolella. Tiedätte, että olen 
nähnyt niin paljon. Te tiedätte, koska olen puhunut näistä asioista. Olen nähnyt sen jälkeiseen 
aikaan, kun seurakunta on otettu pois. Toisella puolella on vakava taistelu. Toivon, että tietäisitte, 
mitä minä tiedän, niin menisitte sisälle nyt.  
 
Kuunnelkaa rakkaat ihmiset. Itseasiassa käsittelin tätä. Sanoin, että yhdellä Heistä on kapasiteettia 
puolustaa Israelia. Ja jos Hänellä on tämä kapasiteetti, se täytyy todistaa nyt, nyt, nyt! Käsittelin 
tämänkaltaista asiaa unessa, ja käskin JEHOVA JUMALAN Pilveä, Itse ISÄ JUMALAA mennä 
puolustamaan Israelin rajoja. Sitten JUMALAN täytyy mennä ja tehdä se Sanojensa mukaan. 
Vuonna 2018 Hänen täytyy mennä ja tehdä se. Sanoin, että vitsit syrjään. Tämä on se, mitä opetin 
siellä. Kun heräsin, tulin tänne ja aloin opettamaan siitä. Kun aloin opettamaan siitä täällä, niin 
sanoin, että rakkaat ihmiset, haluan teidän vain tietävän, että olen nähnyt Taivaan loisteliaat 
portaat laskettavan alas taivaalle. Sanoin tämän vain sivuhuomautuksena. Konferenssin asetelma 
oli täsmälleen sama kuin tämä täällä, sillä ihmisten ylivirtaus oli ulkopuolella. Tuona tarkkana 
hetkenä, kun mainitsin nuo loisteliaat portaat, ulkona olleet ihmiset katsoivat ylös taivaalle, ja 
näkivät Jahven loisteliaat portaat. Siitä saakka tästä on tullut keskeinen teema. Tästä on nyt tullut 
keskeinen keskustelu, joka puolella maailmaa. Olemme juuri palanneet Lima Perusta. Myös he 
todistavat sitä, mitä HERRA tekee. Myös siellä tämä oli keskeinen keskustelu, sillä tämä on 
kaunista. 
 
Nyt voitte muotoilla aiheenne, keskusteluidenne otsikot. Nyt voitte sanoa, että seurakunta on 
Taivaan ovella. Nyt voitte kirjoittaa nuo asiat ylös, kun saarnaatte, eikö. Tai voitte sanoa, että 
seurakunnan sisäänpääsy iankaikkisuuteen. Tämä on nyt kaunis sanoma sisäänpääsystä. Nyt 
kaikkien muiden sanomien tulee pyöriä tämän sanoman ympärillä. Poikani ja tyttäreni Kiinasta, 
haluan teidän ymmärtävän tämän. Istuutukaa alas. Sanon, että koska HERRA on päättänyt tehdä 
tämän, ja laskea alas iankaikkisuuden loisteliaat portaat. Silloin, numero 1, kaikkien meidän 
elämämme tulisi pyöriä tämän ympärillä. Kaikkien teidän kristillisyytenne tulee pyöriä tämän 
ympärillä.  
 
Pastoreina, kaikki teidän sanomanne ja saarnanne, tulee keskittyä tähän, sillä tämä on se syy, miksi 
sinusta tuli kristitty. Tiedän, että Kiina on hyvin voimallinen maailmassa. Kiina on luultavasti yksi 
voimallisimmista kansakunnista maailmassa juuri nyt. Kaupunkinne ovat kaikista moderneimmat 
juuri nyt. Teidän taloutenne on vahvin. Armeijanne on hyvin vahva. Markkinajärjestelmä on hyvin 
sivistynyt, Shanghaissa ja kaikissa noissa paikoissa, mutta kaikessa tässä minä sanon, teidän täytyy 
uudelleen arvioida elämänne nyt. Kaikki täytyy olla järjestetty tämän mukaan. Sillä, mitä järkeä on 
pysyä täällä ja sivuuttaa iankaikkisuus? Hallelujaa! Kiina on HERRAN huoneessa tänään. 
 
Tämä on sama sanoma myös kaikille muille kansakunnille, että nyt teidän täytyy uudelleen 
kalibroida saarnanne. Teidän täytyy uudelleen säätää saarnanne, ja keskittyä niissä sisäänpääsyyn. 
Tämä on ainoa ero teidän sukupolvenne, ja niiden sukupolvien välillä, jotka eivät nähneet. 
Hallelujaa! Toisin sanoen, Taivaasta on nyt tulossa todellista. Tämä on kaikki se, mitä puhun. Kun 
Mama Rosa nousi ylös kuolleista, sen tarkoitus on yksi, jotta voisit nähdä tämän, ja mennä sisälle 
iankaikkisuuteen. Joten totisesti totisesti tämä on hyvin voimallista nyt. Sillä nyt seurakunta on 



Taivaan ovella. Joten rakkaat ihmiset, katsokaa tätä nyt. Hän laski ne portaat alas tuolla, ja ihmiset 
siellä ylivirtauksessa, kuvasivat kännyköidensä kanssa tällä tavoin. Aivan kuten näitte eilen. Se on 
ihmeellistä, koska mennä ja kertoa jollekin, että yhdessä kohtaa JUMALA tulee kirjoittamaan 
omalla käsialallaan taivaalle, ja tulemme kuvaamaan sen kännyköillämme. Puhun ISÄ JUMALAN 
henkilökohtaisesta käsialakirjoituksesta. Viimeksi kun näimme Hänen tekevän näin, Hän kirjoitti 10 
Käskyä. Kyllä, kyllä. 
 
Monta kertaa mietimme, miltä oli tuntunut katsella Hänen käsikirjoitustansa, mutta eilen 
nauhoititte JUMALAN käsikirjoitusta kännyköillänne, ja postasitte sen sosiaaliseen mediaan. Eilen 
nauhoititte kännyköillänne kaksi aurinkoa, ja postasitte sen sosiaaliseen mediaan. Tästä syystä 
HERRA tuo heräämisen tähän hetkeen. Tämä ei voi olla mitään tavallista. Joten he nauhoittivat 
ulkona täällä, ja kuvat alkoivat kiertämään ympäri nettiä. He lähettivät niitä joka puolelle. Joten 15. 
tammikuuta vuonna 2017 profetia annettiin, ja sen ensimmäinen puoli täyttyi. Se täyttyi 11. 
maaliskuuta 2018, vuotena, joka on vielä täällä. Emme ole vielä saattaneet sitä päätökseen. Emme 
ole edes jättäneet tätä vuotta. Mikä on sanoma seurakunnalle? Mikä on sanoma teille, jotka 
katselette TV:n kautta tänään? Mitä Jehova JUMALA sanoo teille rakastetut? Ensinnäkin, haluan 
kertoa teille, että HERRA shokeerasi minua, että Hän itseasiassa teki sen, sillä jos kuuntelet 
kunnolla profetian, siinä profetiassa on kronologia. Sen kronologia on tämä, että Hän nostaa minut 
maan yläpuolelle. Kuunnelkaa tätä nyt.  
 
Tämä on se kronologia. Hän nostaa minut maan yläpuolelle, ja sitten katson vasemmalle. Näen 
seurakunnan nostettavan ylös, toisin sanoen seurakunnan ylöstempauksen. Tämän jälkeen näin 
portaiden ilmestyvän, kun seurakunta oli astumasillaan jaloillaan. Seurakunta on itseasiassa 
menossa sisälle. Näette tämän kronologian. Heidät nostetaan ylös. He jättävät maailman. 
Ylöstempaus on tapahtunut. Kun he menevät sisälle, portaat ilmestyvät, joten HERRA käänsi tuon 
järjestyksen päinvastaiseksi ja laski portaat ensin alas, Hän shokeerasi jopa minua. Istuin alas. 
Kysyin, miksi Hän on nyt kääntänyt sen järjestyksen päinvastaiseksi? Hän shokeerasi minua, sillä 
sanoma on selvä, se koskee seurakunnan sisäänpääsyä. Toisin sanoen, tämä on senkaltainen 
sanoma, jossa annat profetian ja kävelet pois, ja sanot, että näin sanoo HERRA ja lähdet 
seuraavaan maahan. Miksi? Koska sanoin, että portaat ilmestyivät sen jälkeen, kun seurakunta on 
ylöstemmattu, mutta Hän näyttää ne portaat tälle sukupolvelle!  
 
HERRA, en voi uskoa, että keskustelemme tästä! Sillä kuinka oikein voimme katsella kuolevaisilla 
syntisillä silmillä iankaikkisuutta? Kuinka? Ymmärrätkö ne monet kysymykset? Ymmärtääkö joku? 
Nämä ovat kuolevaisen ihmisen synnilliset silmät, joilla katselet iankaikkista elämää. Minä 
mieluummin uskon seuraavaan, että JUMALA näki asioiden olevan hyvin huonosti, kun hän sanoi, 
että Hän on Puhunut Taivaan portaista. Minä en vitsaile. Tämä asia tulee tapahtumaan. Tämä on 
se, mitä ymmärsin. JUMALA sanoi, että minä en vitsaile. Kuunnelkaa häntä! Minä en vitsaile. 
Seurakunta tulee menemään sisälle. Joten ymmärsin nyt, että sen tapahtuman järjestyksen 
muuttamisesta tuli varoitus, varoitus tälle sukupolvelle. Tarkoittaen, että hän on puhunut 
Messiaan tulemuksesta. Messiaan tulemuksesta, mutta minä en vitsaile. Tällä kertaa tämä asia 
tulee tapahtumaan. Tämä on täysin käsittämätöntä. Sillä näin Hänen sanovan, että annahan kun 
kerron heille, että olen tosissani, joten se tulee vielä tapahtumaan. Ihmiset nauhoittivat ne portaat 
kameroilla, ja aina tähän päivään saakka se on ollut shokki. Kysymys kuuluu, annahan, kun kysyn 
sinulta yhden kysymyksen arkkipiispa Israel, Banza, olet täällä poikani ja, Mireille, tyttäreni.   
 



Annahan, kun kysyn teiltä kaikilta täällä, kuinka oikein voitte katsella kuolevaisilla silmillänne, 
Jumalan iankaikkisuutta ja sitten sivuuttaa sen? Ei, se ei ole mahdollista! Sitten mikään muu ei tule 
koskaan lunastamaan teitä. Lima Perussa, kun hän käski Taivaan avautumaan, mitä muuta 
tapahtui, kun hän käski Taivaan avautua? Katsoit Taivaaseen ja puhuit suoraan Jumalalle. Käskit 
Jumalan avaamaan Taivaan. Sininen Pilvi ilmestyi ja satoi kultaa ja kristalleja. Ymmärsittekö? Joten 
Lima Perussa, Hän satoi alas jopa kristalleja ja kaunista kultaa Taivaasta. Kuunnelkaa! Heidän 
kuolevaiset kätensä koskettivat iankaikkisuuden kristalleja. En voi uskoa tätä! He koskettivat niitä 
kristalleja, ja tämä on se hämmentävä seikka. Olimme hyvin hämmästyneitä. Kuolevaiset kädet 
koskettivat iankaikkisuuden partikkeleita. Kulta oli pölyä, ja lapset ja kaikki keräsivät kristalleja ja 
toivat niitä minulle sanoen, Jumalan Mies, olet käskenyt nämä alas Taivaasta. Katso tätä! Tämä 
sukupolvi, kuinka voitte tehdä näin ja sivuuttaa ikuisuuden? Ymmärsittekö huolenaiheeni? 
 
Tätä sukupolvea on rakastettu. Hän on tehnyt tämän kaiken auttaakseen teitä menemään sisälle. 
Miksi? Sillä muuten Kristus Messias tulisi nöyryytetyksi uudestaan, toisen kerran nöyryytetyksi, 
sillä vihollinen tulee kysymään, että mikä sitten oli ristin tarkoitus? Tämä on se, mistä haluan 
aloittaa tämän sanoman. Profetian esittelyn jälkeen puhuin teille, kuinka se täyttyi puoliksi. 
Hallelujaa! Joten, mikä on silloin Sanoma? Halleluja! Nyt, keskittykää minuun tässä hieman 
kiinteämmin, sillä haluan mennä syvemmälle tähän. HERRA Sanoo, että jos näet ne ihmiset ja sen 
tavan, miten he kävelivät, heillä oli vaate. Heillä oli vaate. Ja tiedän, että tämä tulee olemaan 
tämän keskustelun keskeinen teema. Voitte huomata sen. Voitte huomata, että sen jälkeen, kun 
Hän näytti minulle sen, Hän lähetti minut nyt valmistamaan seurakunnan. Ja vaate on keskeinen 
siinä, miten seurakuntaa valmistetaan. Siitä tulee keskeinen. Se on totisesti se, miten seurakunta 
tulee valmistaa.  
 
Sallitteko minun hieman avata tätä teille, jotta saisitte laajemman kuvan? Toisin sanoen, jotta 
pystyisitte näkemään JUMALAN täydellisen paradigman. Sillä muuten voisitte sanoa minulle, että 
Sanoma on itsestään selvä. Te näitte Taivaan Portaat, ja te näitte seurakunnan kipuavan niitä ylös 
ja menevän sisälle. Portaat ovat nyt tulleet, se tarkoittaa, että voimme täyttää ne tyhjät aukot. Ja 
tämä tarkoittaa, että pian tulemme menemään sisälle. Toisin sanoen, pian seurakunta tulee 
menemään sisälle.  Mutta haluan rikastuttaa teitä nyt, kun olette tulleet niin kaukaa kuin Kiinasta, 
Suomesta; olette tulleet maailman ääristä, Nigeriasta, olette tulleet mistä vain, maailman ääristä 
te olette tulleet. Sallikaa silloin minun mennä syvemmälle sisälle tähän, niin tulen rikastuttamaan 
teitä ja vakiinnuttamaan teidät sisälle ohjeistuksen ytimeen.  
 
Joten kuunnelkaa minua, rakkaat ihmiset, keskittykää minuun. Sanoin, että jos te näitte sen tavan, 
miten he, jotka ylöstemmattiin, vaelsivat; he seurasivat tiettyä tietä. He olivat tietyllä tiellä, ja 
ilman epäilystäkään, se on se tie, joka johtaa loisteliaaseen ikuisuuden valtakuntaan. Luen siis 
hieman, saadaksenne teidät hereille, ja sitten menen suoraan siihen. Luen siis hieman, 
saadaksenne teidät hereille, ja sitten. Matteuksen evankeliumin luku 8:10-11. Halleluja! Kuinka 
moni on iloinen ollessaan täällä? Mucho gusto conocerlos, olen iloinen, saadessani tuntea teidät. 
Matteuksen evankeliumi, luen 8:10-11. Hän Sanoi:  
 
10 "Tämän kuultuaan Jeesus ihmetteli, ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat: "Totisesti minä sanon 
teille: en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa. 11 Ja minä sanon teille: monet 
tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsevat Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten 
valtakunnassa;" (Matt. 8:10-11)  
 



Ja jakeessa 12 Hän jatkaa sanoen: mutta valtakunnan lapset heitetään ulos pimeyteen; siellä on 
oleva itku ja hammasten kiristys. Voinko selittää teille hieman? Sillä HERRAMME JEESUS oli 
taistellut Israelin kanssa. He eivät olleet pystyneet kutsumaan Häntä, minun HERRANI. Itseasiassa 
heillä oli melkoisia vaikeuksia tunnistaa Häntä, että tämä on HERRA, tämä on MESSIAS. He 
törmäilivät vaikeuksiin tunnistaa MESSIAS. Ja sitten monesti kuulit, kun Hänen luokseen tultiin 
pyytämään rukousta; "HERRA, rukoile poikani puolesta, rukoile lapseni", Hän sanoi, "Ei, minut on 
lähetetty vain Israelin kadonneiden lammasten tykö.” Hän siis todella keskittyi israelilaisiin 
missiossaan. Hänet oli lähetetty heidän luokseen, mutta he törmäilivät vaikeuksiin. Et voi 
vastaanottaa Sanomaa, ellet tunnista Sanansaattajaa. Katsokaa nyt Kenian kertomusta. Kun HERRA 
avasi heidän silmänsä niin, että he pystyivät näkemään Sanansaattajan ja tunnistamaan Hänet, 
silloin Sanansaattaja pystyi nyt tuomaan Taivaan alas tänne. Halleluja!  
 
Tämä on siis se perusongelma, mihin MESSIAS törmäsi. Kuunnelkaa nyt tätä, rakkaat ihmiset. Kun 
Hän siis jongleerasi ja työsti heitä yrittäen navigoida heidät, suostutella heitä, neuvotella heidän 
kanssaan, keskustellen heidän kanssaan tästä asiasta, sitten yhtäkkiä Hän törmää johonkuhun, 
puhtaaseen ateistiin, Hän törmää pakanaan, johonkuhun, joka hänen vanhempansa häntä 
kasvattaessaan, kun vanhemmat kasvattivat häntä, he eivät koskaan pidelleet tätä pakanalasta 
kädestä vieden häntä synagogaan. He eivät koskaan tehneet niin. Lapsi itseasiassa kasvatettiin 
sotaan, ja sitten perustuen hänen kättensä kykyihin, hänen alleen annettiin sata sadanpäällikköä. 
Hän valvoi sadan pataljoonaa. Ja jos ymmärrät hyvin, roomalaisia keisareita pidettiin aina 
jonkinlaisina 'jumalina', jonkinlaisina 'Jumalan lapsina', tai jotakin sellaista. Tämä oli siis tämän 
lapsen kasvatus. Se on puhtaasti ateistinen. Kun JEESUS yrittää vakuuttaa heprealaisia, jotka 
kasvatettiin synagogassa, joka sapattina heidän ollessaan nuoria, vanhemmat kävelivät heidän 
kanssaan synagogaan, ja lukivat heille Toorasta ja opettivat heille JUMALAN Sanaa. Mutta nyt, kun 
MESSIAS tulee heidän luokseen, he eivät pysty tunnistamaan Häntä. 
 
Joten, kun JEESUS törmäsi tähän vaikeuteen, silloin Hän törmäsi tähän ateistiin, jota kutustaan 
sadanpäälliköksi. Ja tämä mies puhuu suuria sanoja. Hän puhuu asioita, kuten, "HERRA, palvelijani, 
orjani on halvaantunut", ja hän on tuskissaan, hän on kuolemaisillaan. Ja ymmärrän tämän, sillä 
näen, että sadanpäällikön tuleminen JEESUKSEN luo, tarkoitti itseasiassa, että hän pyysi 
MESSIASTA kiroamaan kuoleman. Jos joku teistä, esimerkiksi arvostettu parlamentin jäsen, jos 
JEESUS nyt ilmestyisi ja tulisi luoksesi, ja Hän Sanoisi, että se rukouspyyntö, jonka olet minulta 
pyytänyt; haluan tulla kotiisi ja parantaa tuon lapsen, silloin olisit juossut valmistamaan kotisi. Sillä 
MESSIAS on tulossa kotiisi. Mutta sadanpäällikkö sanoo, HERRA, en ole sen arvoinen, että tulisit 
kattoni alle. JEESUS kohtaa siis JUMALAN pelkoa. Hän haluaa heprealaisten kutsuvan Häntä 
HERRAKSI, ja he ovat kieltäytyneet. Hän kohtaa tämän pakanan, ja tämä pakana henkilö sen sijaan 
sanoo Hänelle, HERRA, HERRA. Ja hän sanoo, katso, olen pakana, en ole sen arvoinen, että tulisit 
kattoni alle.  
 
Ja tämä on ihmeellistä. Miksi? Sillä lukiessasi Luukkaan evankeliumia, siellä sanotaan, että 
sadanpäällikkö ei itse mennyt, vaan hän lähetti vanhimpia puhumaan MESSIAALLE. Hän ei ollut sen 
arvoinen, että hän voisi puhua Hänelle. Mutta kuunnelkaahan tätä nyt. Tämä pakana, hän 
aiemmin tapasi palvoa keisaria, palvoen roomalaista keisaria, hän sanoo, olen mies, joka on 
auktoriteetin alla. Tarkoittaen, että ymmärrän joitakin periaatteita. Sillä kun roomalainen keisari 
käskee minua, tee näin, niin teen näin, tee noin, niin teen noin. Sanoen, tule tänne, niin tulen 
tänne. Ja sitten hän sanoi, että myös minun allani on sotilaita. Sanon tälle, tee näin, ja hän tekee 
näin. Ja tee noin, ja hän tekee noin. Tule tänne, ja hän tulee. Joten, "HERRA, en ole sen arvoinen." 



Halusin nähdä sen uskon. Nähdä sen uskon.  "HERRA, en ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle”. 
Mutta koska olet universumin Kuningas, niin sano vain se Sana. Miksi? Sillä olen mies, joka on 
auktoriteetin alla. Komennan tätä, tee tämä, ja hän tekee sen. Tule tänne, ja hän tulee tänne. 
Mutta Sinä olet koko luomakunnan Kuningas! Jopa kuolema on kenkiesi alla. Voit vain sanoa, että 
kuolema menee, ja hän menee. Halleluja! Ymmärsittekö? 
 
Tämä on siis se, mitä JEESUS kohtasi, kun Hän kamppaili heprealaisten kanssa. Hän halusi nähdä 
uskon heissä. Ja tämän kertomuksen yhteydessä Hän antoi nyt profetian, profetian, joka sai teidät 
kaikki istumaan täällä; te kaikki istutte täällä. Profetia pakanaherätyksestä. Juuri tässä on profetia 
pakanaherätyksestä. Mutta Jeesuksen missio oli Israelin kadonneiden lammasten tykö tuleminen. 
Mutta, juuri kun oli vastatuulta ja vastarintaa, silloin Hän kohtasi sadanpäällikön, jolla oli niin 
paljon uskoa. Sitten Hän sanoi, että nyt monet ihmiset; tämä on nyt profetia pakanaherätyksestä. 
Nyt, monet ihmiset tulevat niin kaukaa idästä kuin Kiina, Etelä-Koreasta, Taiwanista, ja niin kaukaa 
lännestä kuin, mihin aurinko laskee, ja he tulevat ja ohittavat joitakin ihmisiä, jotka kamppailevat 
oikeutuksen kysymysten kanssa. Ja ohittavat teistä ne, jotka vielä kyselette. Ja ohittavat teidät ja 
menevät tällä tavoin, ja kääntyvät tällä tavoin. Ja Portaat avautuvat ja he menevät sisälle sinne, ja 
istuvat alas Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa, JAHVE JUMALAN valtakunnassa, ja syövät ja 
nauttivat Karitsan hääateriaa. Voitteko istuutua? Halusin vain yksinkertaisesti herättää teidät, jotta 
voisimme aloittaa.  
 
Mitä minä sanon tässä? Tässä on tie, jonka Jeesus kuvailee tässä. Se on todella väkevää. Sillä nyt 
Hän kuvailee tietä. Tietä. Ja jotkut ihmiset tulevat seuraamaan sitä tietä. Ovat he sitten Kiinasta, 
tai lännestä. Ja se tie, jos kuljet sitä pitkin, he tulevat tällä tavoin ja tällä tavoin, ja katsovat Pilveen. 
Ja se tulee avautumaan. He tulevat menemään sisälle. Alatte ymmärtää, että on olemassa 
määritelty tie. Mutta voinko nyt aloittaa Sanoman, sillä TV-aikamme loppuu, 40 minuuttia tulee 
täyteen. Kuunnelkaa siis nyt sanomaa.   Sanoin, että haluan kehittää teille paradigman 
maailmanlaajuisesti, suuremman kuvan. Jotta nyt, kun tulen käsittelemään Portaita, niin tulette 
ymmärtämään, miksi nyt? Miksi HERRA laskee Portaat alas nyt? Ja mikä on se sanoma?  
 
Kuunnelkaa tätä nyt. Olen sanonut, että on olemassa tie. Nyt, kääntäkää heti kanssani 1. Moos. 
3:24, jotta voimme aloittaa HERRAN sanoman. Kerron teille, toivoisin, että minulla olisi viikko 
aikaa kanssanne. Kyllä, sillä joskus aika on niin rajattua. 1. Moos. 3:23-24, jos niin haluatte. Jae 24 
on päämääräni tässä. Tämä on se, mitä jakeet 23 ja 24 sanovat. Voin lukea kummatkin. Te voitte 
lukea yhden, kumman vaan. Luen, miten HERRA minua johtaa tässä. Oletteko kanssani, siunatut 
ihmiset? Sillä en ole aloittanut sanomaa. Tämä on se, mitä Hän sanoo, kun aloitamme sanoman. 1. 
Moos. 3:23, Hän sanoo: - 
 
23 Niin HERRA JUMALA ajoi hänet pois Eedenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu. 
24 Ja hän karkotti ihmisen, ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän, 
leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä. (1. Moos. 3:23-24) 
 
Tämä on se, minne halusin tuoda teidät, että on olemassa tie. Kun JUMALA loi seurakunnan, 
Adamin ja Eevan, seurakunnan, JUMALALLA Kaikkivaltiaalla, Hänellä oli viitekehys, Hänellä oli 
suunnitelma, ihmisen luomista varten. Hän halusi seuraavaa, että kun ihminen vaeltaa 
vanhurskaudessa, hän ei tule näkemään kuolemaa. Kun ihminen vaeltaa täydessä kuuliaisuudessa 
JUMALALLE, hän ei tule näkemään kuolemaa. Ja siksi näet, että alkuperäisessä suunnitelmassa ei 
ollut kuolemaa. Mutta katsokaahan tätä nyt. Kun ihminen on tottelematon JUMALALLE, kun 



ihminen tekee syntiä HERRAA vastaan, niin näette nyt, että HERRA heittää hänet ulos. 
Katsokaahan tätä nyt. Ja HERRA juoksee. JUMALA on juoksemassa, JUMALA juoksee. Hän sanoo, 
hei! Juoskaamme! Ja sulkekaamme portti, joka johtaa sille tielle. On olemassa tie. Se tie. 
Sulkekaamme se tie, joka johtaa Elämän puun tielle. Olemmeko yhdessä nyt?  
 
On siis tie, joka johtaa Elämän puun luo. Ja JUMALA määritteli sen sellaisella tavalla, että jos he 
olisivat olleet kuuliaiset, he olisivat kävelleet suoraan sinne, missä Elämän puu on. Antakaahan kun 
kerron teille yhden asian. Kuolema olisi silloin mitätöity. Kuolema mitätöitynä suoraan alusta 
saakka. Mutta koska he tekivät syntiä, se tie suljettiin. Ja te tiedätte hyvin. että siellä sisällä, missä 
Elämän puu on, siellä on ISÄ JUMALA. Voin jakaa teille todella paljon siitä, sillä minulla on paljon 
mukana oloa ja kohtaamisia sitä koskien. On ihmeellistä, että siellä, missä Elämän puu on, siellä on 
ISÄ JUMALA. Se on todella voimallista! Halleluja! Mutta kuunnelkaahan tätä nyt. Se tie on suljettu. 
Ja nyt ihmiskunnan ja JUMALAN välillä on miekka. JUMALAN ja ihmisen välillä on nyt JUMLAN viha, 
tuomio. Haluan että näette sen kuvan. Nyt, voitteko kaikki keskittyä tänne? Hän sanoo, että Hän 
on luonut ihmisen, ja se miten Hän loi hänet, Hän loi ihmisen ikuisuutta varten.  
 
Mutta nyt se tie on suljettu. On siis kriisi. JUMALAN pitää käsitellä tätä. Sillä nyt se on suljettu, tie 
iankaikkisuuteen. Voitteko kävellä kanssani askel askeleelta. Minulla ei ole aikaa. Aikani on 
loppumassa. Keskittykää minuun. Samassa 1. Moos. 3, näette eräänä hetkenä JUMALAN kävelevän 
tällä tavoin, ja kuulette Hänen sanovan, kun he kuulivat ne jalanjäljet, JUMALAN askeleet. He 
kuulivat JUMALAN askeleiden tulevan heitä kohti. He juoksivat pakoon. Kun he juoksivat pakoon ja 
kuuntelet sitä keskustelua, joka seuraa, niin kuulette Hänen sanovan: "Adam, missä olet? Adam, 
missä olet?" Hän sanoi, ei, kuulin Sinun kävelevän ja juoksin pakoon. Ja Hän sanoo, "Vau, sinä siis 
piilouduit. Kerro minulle, söitkö siitä Puusta?" Nyt, JUMALA Kaikkivaltias voi nähdä heidät. Hän on 
kaikkialla Läsnäoleva. Mutta katsokaa tätä nyt. Se wah, wah, wah, se kävely kohti langennutta 
ihmistä, se on armon alkaminen. Sillä JUMALA kävelee kohti Hänen langenneita lapsiaan. Ja minä 
luen aina, jopa tänä aamuna luin sen. Ja olin ihmeissäni. Hän sanoi, HERRA, he ovat olleet sinulle 
tottelemattomia. Ja sitten sinä päätit kävellä heitä kohti. Miten? Miksi? Miksi? Annahan, kun 
selitän teille. Ja siksi on ongelma seurakunnassa.  
 
Sillä se syy, miksi Hän käveli heitä kohti, on tunnustuksen voima. Kerro minulle, "söitkö siitä 
puusta, josta pyysin sinua olemaan syömättä?" "Kyllä ISÄ, nainen antoi minulle. Se on totta, söin 
siitä." "Nainen, koskitko siihen?" "Kyllä, HERRANI, se oli käärme, joka valehteli." Tunnustuksen 
voima. Sitten JUMALA pystyi nyt etenemään heitä kohti, ja auttamaan heitä. Mutta tänä päivänä 
on ongelma seurakunnassa, jossa pyydät heitä: "Tehkää parannus! Tehkää parannus! Tehkää 
parannus! Tehkää parannus ja kääntykää pois synnistä!" "Aa, minä olen uudestisyntynyt." Silloin 
on ongelma. On ongelma. Sillä tässä näette tunnustuksen voiman, ja kuinka se synnytti armon ja 
laupeuden. Halleluja! Ja sitten sen jälkeen, kuulet nyt ISÄ JUMALAN sanovan 1. Moos. 3:15, jossa 
Hän puhuu jälkeläisestä; vaimon poika tulee nyt taistelemaan. En ota tätä itsestäänselvyytenä, sillä 
olemme TV:ssä. On ihmisiä, jotka eivät ehkä tunne tätä Raamatun jaetta, joten antakaa, kun luen 
tämän, eikö. 1. Moos. 3:15, se on suoraan tässä. Hän sanoo: "Ja minä panen vainon sinun ja 
vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja 
sinä olet pistävä sitä kantapäähän."  
 
Hän alkaa Puhua Rististä, että nyt Hän toisi MESSIAAN. Ja MESSIAS tulisi murskaamaan, tulisi 
taistelemaan vihollista vastaan. Ja murskaamaan hänet. Mutta katsokaahan tätä nyt. Kun Hän 
tekee näin, Hän myös määrittelee meille todella voimallisen periaatteen, eikö. Hän sanoo, että 



kristillinen pelastus tulee pitämään sisällään, kahta ihmiskuntaa, jos niin haluat, kahta 
ihmiskuntaa. Toinen ihmiskunta menee alas tällä tavoin, ja toinen ylös tällä tavoin. Hän siis sanoo, 
että tulee olemaan jatkuva ikuinen konflikti. Mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Mitä 
yhteyttä on JUMALAN temppelillä Beliarin kanssa? Mitä yhteyttä voi valkeudella ja pimeydellä 
olla? Hän erotti seurakunnan ulos. Joten heti alusta saakka: Minä tulen tuomaan MESSIAAN, Hän 
tulee menemään Ristille, Hänet tullaan ruhjomaan. Mutta Hän tulee murskaamaan paholaisen 
Ristillä. Sitten Hän sanoo, että nyt he, jotka seuraavat JEESUSTA, he eivät voi sekoittaa valkeuttaan 
pimeyden kanssa. Joten kun Hän tuo MESSIAAN, voitte nähdä sen Päähenkilön. Voinko edetä nyt?  
 
Nyt uudestaan, yksinkertaisesti sanon, että ne portaat; nuo ihmiset yksinkertaisesti seurasivat 
tietä, joka johti sinne. Ja tiedän sen tien 1. Mooseksen kirjasta, sen tien sinne, missä ISÄ on, tien 
Elämän puun luo. Tiedän siis sen tien. Mutta se oli suljettu.  Sanon siis, että haluan mennä syvälle 
kanssanne, ja avata sitä teille, että lopussa, kun annan teille sanoman, te olette syvällä. Sillä Hän 
sanoo, että se on suljettu. Jakeessa 15 Hän Puhuu MESSIAASTA. Ottakaa vain 1. Mooseksen kirja 
kotona, ja lukekaa se. Voitte nähdä sen kronologian. Ja kun menette nyt jakeeseen 21, silloin 
kuulette tämän. Hän nyt esittelee meille sen, mikä on keskustelumme teema. Jakeessa 3:21 Hän 
sanoo: "Ja HERRA JUMALA teki Aadamille ja hänen vaimollensa puvut nahasta ja puki ne heidän 
yllensä." Tämä on se syy, miksi olemme täällä. Sillä nyt voit nähdä vanhurskauden vaatteen 
ennustamisen. Voitte nähdä Jesajan kirjan luvusta 61:10 nyt sen pelastuksen vaatteen. Sitten nyt 
Hän pystyy olemaan yhteydessä ihmiseen. Ja halutessasi olla syvällisempi, voit myös sanoa, että 
tämä oli nyt Veriuhrin aloittaminen, alku. Antakaahan, kun laitan tämän paremmin. Veren 
palvomisen alkaminen.  
 
Hän sanoo, ei ei, se on suljettu. Mutta alan kävellä kanssasi, koskien sitä, miten se avattiin. Jotta te 
ymmärtäisitte, kuinka te tulette kävelemään tällä samalla tiellä, ja pääsemään sisälle. Ja 
menemään sinne näkemään ISÄ JUMALAN kasvoista kasvoihin. ISÄ JUMALAN kasvoista kasvoihin. 
Tämä on siis voimallista. Ja sitten Hän sanoo seuraavan, että samassa hengenvedossa ymmärrätte 
viittauksen MESSIAASEEN, osoittamisen MESSIAASEEN. Ennustaminen Hänen menemisestään 
Ristille. Jos voitte lukea 3. Moos. 16:27, antakaahan kun luen sen, jotta voin avata sitä teille 
seuraavan 20 minuutin aikana. 3. Moos. 16:27.  
 
27 Ja syntiuhrimullikka ja syntiuhrikauris, joiden veri tuotiin sovitukseksi pyhäkköön, vietäköön 
leirin ulkopuolelle, ja niiden nahka, liha ja rapa poltettakoon tulessa. (3. Moos. 16:27)  
 
Hepr. 13:11-14. Kiitos. Sitten selitän kaiken yhdessä, ajan tähden. Luen Hepr. 13:11-13. Antakaa, 
kun löydän sen ensin. Voinko lukea. Hepr. 13:11-13 sanoo:  
 
11 Sillä niiden eläinten ruumiit, joiden veren ylimmäinen pappi syntien sovitukseksi kantaa 
kaikkeinpyhimpään, poltetaan ulkopuolella leirin. 12 Sen tähden myös Jeesus, pyhittääkseen 
omalla verellänsä kansan (Hepr. 13:11-12) 
 
Ja niin edelleen ja niin edelleen, voitte lukea edemmäs. Ymmärrättekö nyt? Nyt Hän sanoo, että 
koska tie oli suljettu, tie, joka johtaa JUMALAN kohtaamiseen, iankaikkisuuteen. Suljettu. Sitten 
nyt luimme 1. Moos. 3, kuinka Hän alkoi puhua uhrista, uhrista, uhrista. Ja sitten nyt, on 
ihmeellistä, että kun hetki saapuu, niin Hän nyt asettaa synnin sovittamisen lain, jonka MESSIAS 
Itse tulee ja täyttää, niin että Hänen tulee kuolla kaupungin portin ulkopuolella, pyhittääkseen 
kaupungin sisäpuolen, pyhittääkseen ihmiset kaupungin sisäpuolella. Hän sanoo, että MESSIAS tuli 



Taivaasta, Hän ylitti Taivaan portit, ja Hän tuli kuolemaan alhaalla täällä, jotta Hän voisi pyhittää 
sen sisäpuolen. Joka kerta, kun kävelit ohitse, ja näit jonkun ristiinnaulittavan kaupungin 
ulkopuolella, kysyit, mitä hän on tehnyt? "Oo, tämä henkilö on raiskaaja, tai väkivaltainen varas, 
tai murhaaja. Mutta, mitä ikinä se olikaan, se antoi sinulle selvän ymmärryksen siitä, mikä ei ole 
hyväksyttävää kaupungin sisäpuolella. Hän tuli ulos Taivaasta, ylitti Taivaan portit, ja kuoli ulkona 
täällä, jotta Hän voisi antaa sinulle pääsyn takaisin Elämän puun luo. Seuratkaa minua tässä, ajan 
takia.  
 
Nyt, miksi Hän tekee niin? Se syy, miksi Hän on pakotettu tekemään näin, on seuraavan tähden. 
Kun JUMALA loi ihmisen, Hän loi ihmisen elämään ikuisesti. Me etenemme ajan tähden. Hän 
sanoo, että se tapa, miten Hän loi seurakunnan, jos kuuntelet JEESUSTA, kun JEESUS käveli täällä 
maailmassa, joka kerta Hän sanoi, kootkaa itsellenne aarteita iankaikkisuuteen, missä mikään koi 
tai ruoste tai varkaat eivät voi niitä tuhota. Mutta älkää kootko itsellenne aarteita tänne maan 
päälle, missä varkaat tulevat sisälle ja varastavat sinulta. Missä ruoste tuhoaa, tarkoittaen, että 
JEESUS aina keskittyi ihmiskunnan ikuisuuteen JUMALAN luona. Tämä on seurakunnan luomisen 
luonne. Ja tämän takia Hän oli pakotettu korjaamaan sen, parantamaan sen sulkemisen. Toisin 
sanoen, tämä elämä on väliaikainen. Kuunnelkaahan tätä nyt. Hän sanoi, että se syy, miksi Hän 
laski Taivaan portaat alas nyt, on muistuttaa teitä, että hetkinen, teitä ei koskaan luotu viettämään 
koko elämäänne täällä. Ja aika tulee, jolloin seurakunnan viimein tulee mennä sisälle. Tämä on 
kaikki se, mitä Hän puhuu, että seurakunta luotiin ikuisuutta varten Taivaassa.  
 
Mutta, kun näet sen comportment, käyttäytymisen, menettelytavan, melkein luulet, että 
seurakunta on täällä ikuisesti. Ja HERRA lähettää nyt, Hän lähettää minut nyt kertomaan teille, että 
katso, tämä maailma on tulossa loppuunsa. Toisin sanoen, todellisuus on nyt tullut 
ymmärrykseenne. Toisin sanoen, totisesti, totisesti, totisesti, kuinka paljon nautittekin täällä 
olosta, niin päivä on tulossa, jolloin teidän tulee mennä sisälle. Siksi Hän laski alas ne portaat. Hän 
siis haluaa meidän muuttavan suunnitelmamme. Ihminen ei ole luotu tänne ikuisesti. Esimerkiksi 
Saarnaajan kirjassa 3:11. Minun tulee löytää se. Kun löydän sen, niin luen sen. Halleluja! 
Saarnaajan kirja 3:11. Hän sanoo, ajan tähden luen heti. Saarnaajan kirja 3:11. Olemmeko 
yhdessä? Onko joku kanssani, tällä matkalla Taivaaseen? Halleluja! Koska te kaikki haluatte päästä 
sisälle, luetaan se.  
 
11 Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän 
sydämeensä; (Saarnaaja 3:11) 
 
Ja voitte lukea eteenpäin ja eteenpäin. Itseasiassa voitte lukea koko luvun. Näette suunnitelman 
luomakuntaa varten. Näette nyt, miksi Hänen tulee laskea alas ne Portaat. Hän sanoo, että joka 
ikisen ihmisen sisällä, jonka Hän loi, sinun sisälläsi, sinun sydämessäsi ja sielussasi, Hän asetti sinne 
kapasiteetin, Hän asetti jotakin elävää sielusi sisälle, joka jatkuvasti muistuttaa sinua ikuisuudesta 
JUMALAN kanssa Taivaassa. Jatkuvasti. Joten kukaan ei voi sanoa, että en tiedä. Se syy, miksi Hän 
nyt laskee alas portaat, on, sillä Hän sanoo, että jokaisen teistä, teidän sielunne pohjalle, Hän loi 
halajamisen, joka saa sinut halajamaan ikuisuutta, joka saa sinut katsomaan elämää maailmassa, 
aivan kuin absoluuttista turhuutta. Siksi Hän laskee alas ne portaat. Hän sanoo, hei hei hei! Tiedän, 
että rakastatte Lagosta niin paljon, mutta hei hei, aika tulee, jolloin ihmisten täytyy valmistautua ja 
mennä sisälle. Halleluja! Aika tulee, rakastat sitten Kiinaa todella paljon, ja Ranskan Guayanaa, niin 
aika tulee, jolloin sinun tulee nyt valmistautua JUMALAN valtakuntaa varten. Tämä on se, mitä 



HERRA sanoo, laskemalla alas Portaat. Hän sanoo, hei, meidän tulee valmistautua. Tiedättehän, 
Hän ei vitsaile kanssanne.  
 
Hän on nyt laskenut alas ne Portaat. Ja Hän sanoo, että teillä ei ole mitään syytä sanoa, että te ette 
tienneet. Sillä Hän sanoo, että Hän laittoi jotakin, joka ikisen ihmisen sieluun ja sydämeen, joka saa 
sinut katsomaan tätä maailmaa ja ymmärtämään, että tämä ei ole mitään. Jos minulla on aikaa, 
haluaisin lukea teille Saarnaajan kirjasta ja Psalmien kirjasta. Psalmien kirjassa sanotaan, että 
katso, olemme vain henkäys. Kun olemme täällä maailmassa, olemme vain kuin henkäys, tänään 
olemme elossa ja huomenna olemme mennyttä. HERRA siis sanoo, ei, Hän laittoi jokaisen ihmisen 
sydämeen, kyvyn ymmärtää, että minut luotiin JUMALAN valtakuntaa varten. Ja aika tulee, jolloin 
totisesti, totisesti, totisesti, minun tulee tehdä päätöksiä, valmistautua ja mennä sisälle. 
Ymmärsittekö, siunatut ihmiset? Juuri nyt katsojakunta on koko kansakunta. Koko kansakunta ja 
sen ylitse. Mutta kuunnelkaahan tätä nyt. Hän sanoo, että jokaiseen teistä luotiin kyky ymmärtää, 
että kuinka paljon tahansa rakastankin asua täällä, jos rakastat, yhtenä hetkenä, minun tulee 
tietää, että minut luotiin ikuisuutta varten. Ja lopulta valmistautua olennaisesti ja mennä sisälle. 
Halleluja! Katsokaahan tätä nyt.  
 
Hän siis sanoo, että Hän loi ihmisen suunnitelmassaan, ja Hän osoittaa sen tien, tien Elämän puun 
luo, tien JAHVEN luo, tien JEHOVAN luo, Elämän puun luo. Mutta synnin tähden, se tie on suljettu. 
Ja koska Hän loi sinut ikuisuutta varten, ja Hän laittoi jokaisen teistä tietämään, että ei, tämä 
elämä on turhuutta, se on vain henkäys. Nyt Hän on pakotettu navigoimaan teidät, Hän on 
pakotettu parantamaan sen lankeemuksen, korjaamaan sen lankeemuksen. Ja tuomaan 
MESSIAAN, Veren, synnin sovittamisen, avaamaan oven uudelleen. Ja nyt ovi on avoinna. Portaat 
on laskettu alas. Nyt portaat on laskettu alas. Nyt sama JUMALA sanoo, Katso, iankaikkisuus, jonka 
olen valmistanut sinulle. Hän sanoo sinulle suoraan kotona, Katso, loisteliaan kirkas ikuisuus, jonka 
olen valmistanut sinulle. Tehkää parannus ja kääntykää pois synnistä, ja tulkaa ja astukaa sisälle. Ja 
nyt kun tulemme takaisin iltapäivän osuudessa, vien teidät syvemmälle, sillä tulen käsittelemään 
seuraavaa. Nyt kun MESSIAS menee kuolemaan, Matteuksen evankeliumi 27:50-51, ennen kuin 
Hän menee pois, ennen kuin menemme pois. Matteuksen evankeliumi 27:50-51, kuinka Hän avasi 
sen.  
 
Hän sanoo: "Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä." Ja tuona hetkenä 
temppelin esirippu, pjah! Tämä on se, miten Hän avasi sen. Ja Hän päästi seurakunnan sisälle 
Kaikkein Pyhimpään, missä JUMALAN Pilvi on. Nyt me olemme menossa kotiin! Halleluja! 
Lähdetään! Lähdetään takaisin kotiin! Väliverho repesi 45 jalanmittaa ylhäältä alas. Ja vain 
JUMALA pystyi repäisemään sen halki. Vain JUMALA pystyi poistamaan erotuksen seurakunnan ja 
Hänen Itsensä väliltä. Vain JUMALA! Ja myöhemmin, kun tulemme takaisin iltapäivällä, tulen nyt 
käsittelemään JEESUKSEN ylösnousemusta. Kuinka JEESUS ylöstemmattiin, kuinka Hän meni 
Esikoisena ja avasi, Hän avasi ne portaat. Hän avasi ne portaat. Esikoisena, ja nyt ne ovat avoinna. 
Nyt voitte kaikki mennä sisälle. Halleluja! Voiko joku tulla ylistämään täällä? Voitko tulla 
soittamaan kauniita kosketinsoittimia? Tulemme nyt vastaanottamaan HERRAN, sillä poistumme 
lähetyksestä. Nostakaa kätenne ylös kaikki. Katsokaa tätä kansanjoukkoa. Maailman kansakunnat 
ovat täällä. Sanokaa:  
 
Väkevä JEESUS, olen kuullut ikuisuudesta, ja olen valmis, kävelemään ikuisuuteen, teen 
parannuksen, ja käännyn pois synnistä, ja valmistan itseni vanhurskaudessa, aina vanhurskaana, 
JEESUKSEN väkevässä Nimessä, olen uudestisyntynyt. 



 
 
 
(8. Kansainvälinen Pastorien ja evankeliumin saarnaajien Konferenssi 31.12.2018, Osa 1. Nakuru, 
Kenia. Profeetta Dr. Owuor) 
 
 
Lähde: https://www.youtube.com/watch?v=Pz-ZpaeNmCI    
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