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Hallelujaa! Kuinka väkevä päivä täällä. Olemme takaisin täällä Jeesuksen väkevässä nimessä. 
Hallelujaa! Jeesus on Herra. Tänään äänisysteemi on parempi, ja joku on säätänyt sitä 
paremmaksi. Kiitos paljon. Näen Italian. Tulemme Italiaan. Haluan tulla Italiaan hyvin paljon. 
Tulemme tapaamaan ja työstämään kaiken. Minun täytyy tulla myös Kiinaan. Kiitos paljon. Minun 
täytyy tulla Kiinaan. Minä olen tulossa. Hallelujaa!  



 
Isä, Jeesuksen väkevässä nimessä. Isä pyydän, että asetat auktoriteettisi heidän elämäänsä. 
Vangitse heidän sydämensä. Ohjeista heidän mieliään. Sinä, joka olet heidän sielujensa Paimen. 
Me kunnioitamme sinua Jeesuksen tähden. Pyydän sinua Isäni, valmistamaan heidät Messiaan 
loisteliasta tulemusta varten. Jeesuksen väkevässä nimessä, aamen ja aamen.  
 
Voitte istuutua Herran läsnäolossa. Aamulla näimme, että Herra on avannut tämän upean 
keskustelun Herran kanssa. Nyt se on todellinen keskustelu, todellisesta iankaikkisuudesta. Tässä 
ajassa Herra käyttää tätä vahvistaakseen seurakunnalle, että aika valmistautua Messiaan 
loisteliaaseen tulemukseen on täällä. Hän sanoo, että tämä on sukupolvi, joka valmistaa tien 
Messiaan loisteliasta tulemusta varten. Joten tässä ajassa, näimme, kuinka Herra tekee asioita, 
joita emme kuvitelleet Hänen tekevän, esimerkiksi paljastaen ikuisuuden avoimesti, laskemalla 
alas Portaat. Kuinka joku voi kävellä täällä ja sanoa, että olen nähnyt seurakunnan kipuavan 
portaita ylös, ja sitten shokeeraavasti Hän laskee Portaat alas sanoen, että olen tosissani. Nämä 
ovat totisia tapahtumia, siksi laskemme ne siunauksiksi, että voimme olla mukana tässä 
keskustelussa Isän kanssa. Monet sukupolvet elivät ja kuolivat. He rakastivat Jeesusta. He 
vastaanottivat pelastuksen, mutta he eivät nähneet näitä tapahtumia, jotka olisivat nopeuttaneet 
heidän sielujaan valmistautumaan Messiaan loisteliaaseen tulemukseen.  
 
Haluan edetä tässä keskustelussa, sillä me näimme, kuinka Messiaan tuli ilmestyä ja repäistä 
väliverho kahtia. Hänen ruumiinsa piti tulla runnelluksi meidän tähtemme, jotta seurakunnalla 
voisi nyt olla pääsy Jumalan luokse. Se on ihmeellistä, että yhdessä keskusteluista, kun Herra nosti 
minut ylös ja asetti minut seisomaan Jahve Jumalan eteen. Tuossa hetkessä Johannes Kastaja tulee 
Kirkkaudesta, joka on peittänyt Valtaistuimen, ja hän kävelee minua kohden. Tämä keskustelu on 
netissä, joten se on tunnettu. Hänellä on keskustelu kanssani, liittyen Jumalan kirkkaaseen 
Karitsaan, joka on tulemaisillaan, ja neljän maailman äären tulee tietää se. Johannes Kastaja 
kävelee tällä tavoin ja katoaa minuun. Johannes Kastajalla ja minulla oli siellä keskustelu. Kuitenkin 
tämän jälkeen Hän avaa silmiäni enemmän. Nyt pystyn näkemään Kirkkauden sisälle, joka on 
Valtaistuimella. Kun katson sinne, näen Jumalan loisteliaan Karitsan istuvan voimallisella kirkkaalla 
istuimella. Kiitos kaikille, jotka taputitte Hänelle. Loistelias Jumalan Karitsa istui kirkkaalla 
Valtaistuimella, mutta Hänen kaulansa oli teurastettu.  Veri vuosi Hänestä. On monia 
keskusteluita.  
 
Tämän jälkeen Hän vei minut Jerusalemiin. Antakaa kun näytän teille, mitä on tapahtumassa. Hän 
nostaa minut taivaan yläpuolelle, ja näen Jerusalemin. Yhtäkkiä näen vallanvaihdoksen 
Jerusalemissa. Ensimmäinen vaihdos, ja toinen vaihdos. Sitten näen kaikkien kansakuntien 
pääkaupungit. Hän vei minut Canberraan, sekä pääkaupunkeihin Euroopassa ja Afrikassa, ja Hän 
näytti minulle ahdistuksen. Johtajat olivat ahdingossa. He ihmettelivät, että kuinka oikein tulemme 
keskustelemaan Palestiinan rauhasta? Hän otti minut ja näin kaikkien hallitusten olevan 
ahdingossa. Jos katsot tätä profetiaa netissä, näet sen olevan melkoisen intensiivinen.  
 
Sitten Hän toi minut takaisin ja seisoin jälleen Valtaistuimen edessä. Sitten tämän jälkeen minusta 
tuli kirkastettu Valtaistuimen edessä. Se Kirkkaus oli niin tiivistä, että jos minulla olisi ollut kynä, 
Hallelujaa! Jos minulla olisi ollut kynä, ja olisin koskettanut sen kärjellä, olisin nähnyt sen jäljen. 
Tämä kuvailee sitä, miten loistava ja kirkas tuo Kirkkaus oli. Jos seuraatte, niin on joitakin asioita, 
joita olen järjestellyt profetiassa.  Olen mennyt Valtaistuimen paikasta Israeliin, jossa on kaksi 
vallanvaihdosta. Olen palannut takaisin Valtaistuimen paikkaan ja olen kirkastettu. Vaate ja kaikki 



on kirkastettu. Sitten Kirkkaus avautui, ja katso, Jumalan Karitsa tuli. Tuona aikana tässä oli pieni 
harjanne. Hänen tulleessaan, Kirkkaus säteili ja oli vieläkin kirkkaampi. Se nosti sen harjanteen, 
joka oli tässä, nostaen sen. Sitä toista keskustelua, joka tuli tuon keskustelun jälkeen Messiaan 
kanssa, en ole jakanut. Se mitä halusin tuoda tietoisuuteenne, on tämä.  
 
Kun heräsin tuosta unesta, aloin sanomaan, että tulisi olemaan kaksi johtajuuden vaihdosta. 
Sanoin, että tulisi olemaan oikeistohallitus ja Benjamin Netanjahu II; I ja II. Te tiedätte tämän. 
Katsotte uutisianne. Benjamin Netanjahu I ja II. Kun olin Israelissa, kun Herra teki työtään minussa 
ja kutsui minut siellä, prosessoiden minua siellä. Siihen aikaan siellä oli Benjamin Netanjahu I. 
Sanoin, että tulisi olemaan Benjamin Netanjahu II. Se mikä on ihmeellistä, että te, jotka olette 
seuranneet tätä hengellisillä silmillänne, ja hengellisillä korvillanne, teidän on täytynyt nähdä se 
profeetallinen aikajana, jonka asetin sinne, eikö? Valtaistuimen edessä, kaksi johtajuuden 
vaihdosta. Takaisin Valtaistuimelle ja nyt kirkastettuna, ja Karitsa tulee.  
 
Olkaa hyvin varovaisia. On olemassa asioita, jotka ovat kätkettynä siihen, mutta näette, se on 
ihmeellistä, sillä luulen, että olemme jo käyneet läpi Benjamin Netanjahu kummatkin niistä 
kahdesta, kaksi kahdesta ja kaksi, ja luulen, että toinen kaksi kahdesta on tulossa, eikö? Joten se 
on todella ihmeellistä. Luulen, että heillä tulee olemaan toiset vaalit. Vihdoin vuonna 2005, kun 
aloin antamaan tätä profetiaa, lopulta Benjamin Netanjahu tuli takaisin, mutta emme tiedä, mitä 
on kaksi kahdesta. Jos olette viisaita, ymmärsitte yhden asian, että kun siellä oli vaihdoksia, kaikki 
lopunajan raamatulliset profetiat pyörivät Israelin ympärillä. Kun siellä oli vaihdoksia 
johtajuudessa, ja vaatteen aika tuli olla loisteliaan kirkas, niin katso Jumalan Karitsa!  
 
Joten olkaa hyvin varovaisia, miten vastaanotatte tämän. Tähän liittyy paljon kätkettyjä asioita. 
Sanon, että Portaat, jotka laskettiin taivaalle, ne laskettiin alas, koska Messias meni ja kuoli Ristillä, 
ja maksoi lopullisen hinnan ihmisen lunastamiseksi, jopa heidän, jotka eivät ole vielä syntyneet. Isä 
Jumala itse repäisi auki sen erottautumisen, sen erottautumisen, joka erotti langenneen ihmisen 
Jumalan Kirkkaudesta, Jumalan pilvestä. Se erottautuminen oli aiheuttanut, ja saanut Jumalan 
sanomaan, että mene ja sano Israelin lapsille, että kun tulen vuorelle, he eivät edes koskettaisi 
vuoren juurta. Hän sanoi, että jos he koskettaisivat, he kuolisivat. Tämä on se erottautuminen, 
joka teki Jumalan liitonarkista, alueen, jonne ei voi mennä.  
 
Paikka, jossa Jumalan Kirkkaus oli, se oli itseasiassa erotettu alue, te kaikki tiedätte tämän. Tämä 
on paikka, minne Jumalan Kirkkaus tuli, Kaikkein Pyhin. Ainoastaan kerran vuodessa ylimmäinen 
pappi meni sinne, mutta ei koskaan ilman verta. Hän teki sen vuosittain, joka vuosi, mennen sisälle 
Kaikkein Pyhimpään. Israelissa ’Jom’ tarkoittaa päivää. ’Jom’ on päivä. Jom Kippur. Jom tov – hyvää 
päivää. Jom Kippur tarkoittaa sovituspäivää. Joten hän meni sinne veren kanssa. Hänen täytyi 
tehdä se joka vuosi. Miksi? Koska Jumala puhui seurakunnalle, että tämä uhri ei ole riittävä. Se 
vaadittiin jatkuvasti joka vuosi, tietyn synnin sovittamiseksi tiettynä aikana. 
 
Toisin sanoen Hän asetti ihmisten sydämiin, että on tarve Messiaan tulla ja kertaheitolla sovittaa 
kaikkien sukupolvien synnit. Se mitä sanon, on tämä, että kun Messias tulee, en välitä kuinka 
katsot sitä, miten tahansa katsot sitä, se on ok. Voisit sanoa, että tämä väliverho oli Messias, jonka 
Isän piti rikkoa Ristillä, antaakseen meille pääsyn. Kaikki, mitä tiedämme, on se, että väliverho 
repesi, ja seurakunta päästettiin nyt Kaikkein Pyhimpään. Tämä on nyt se, missä me olemme. Tästä 
syystä näette, että tässä hetkessä Portaat on laskettu alas. Me näimme jo sen, että tämä 
repeytyminen, kun Hän huusi kahdesti ja antoi henkensä, tämä on se hetki, kun väliverho repeytyi, 



ja seurakunta hyväksyttiin. Olemme saapuneet tälle paikalle, ja haluan nyt viedä tätä pidemmälle. 
Katsokaa tätä nyt. Tässä tilanteessa, kun väliverho on repeytynyt ja Hän on avannut tien, haluan 
käsitellä hieman tätä profetiaa, sillä nyt Hän on tullut esille. Hän on ylösnoussut. Tietysti 
väliverhon repeytyminen on tapahtunut. Edessämme on tapahtumia, jotka osoittavat tiettyjä 
asioita. Tätä haluan nyt tutkia kanssanne, jopa teidän olohuoneissanne, missä tahansa olettekin 
tänään 31. joulukuuta vuonna 2018.  
 
Kuinka voimallinen tapa lopettaa vuosi, ja aloittaa uusi vuosi vastaanottamalla sanoman 
ikuisuudesta, sanoman Messiaan loisteliaasta tulemuksesta. Voit aloittaa uuden vuoden 
päättäväisenä, että vanha vuosi on mennyt, ja uutena vuotena keskityn ikuisesti iankaikkisuuteen. 
Hallelujaa! Seisomme voimallisella kynnyksellä. Tämä on paras tapa lopettaa vuosi ja aloittaa uusi 
vuosi. Voimmeko katsoa seuraavaa profetiaa? Sen seurauksena tulee valtavat ohjeistukset 
seurakunnalle, liittyen loisteliaisiin portaisiin, jotka on laskettu alas taivaalle. Hallelujaa! Rakkaat 
ihmiset, kääntäkää kanssani Psalmit 22. Psalmit 22. Voitte myöhemmin kotonanne lukea koko 
luvun Psalmit 22. Haluan tuoda teille sen tosiasian, että tämä oli valtava profetia Rististä, valtava 
profetia Rististä. Esimerkiksi Psalmit 22:1. Poimin vain joitakin jakeita. Voitte lukea loput kotona.  
 
1 Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?  
 
Eeli, Eeli, lama sabaktani? Olemmeko yhdessä? Monia satoja vuosia aikaisemmin jo nähden Ristin. 
Voit jatkaa, mihin tahansa jakeeseen:  
 
16 Sillä koirat minua piirittävät  
 
Jae 12:  
 
12 Minua saartavat väkevät sonnit, Baasanin härät piirittävät minut.  
 
Voit lukea niin paljon tästä.  
 
18 He jakavat keskenänsä minun vaatteeni ja heittävät minun puvustani arpaa. (Psalmi 22)  
 
Tämä oli profetia. Annahan, kun tuon teidät seuraavalle tasolle. Tämä profetia vie Hänet Ristille. 
Sitten tulemme Ristiltä ja haluamme mennä ylös. Psalmit 110:1. Hän sanoo seuraavaa; Hän sanoi:  
 
1 Herra sanoi minun herralleni: "Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi 
sinun jalkojesi astinlaudaksi". (Psalmi 110)  
 
Katsokaa, kuinka tässä paikassa profetia jo näkee sen, että Hän on saattanut päätökseen työn 
Ristillä, ja Hänet on ylöstemmattu portaiden kautta. Isä Jumala asettaa Hänet nyt Valtaistuimen 
oikealle puolelle. Hallelujaa! Profetia sanoi, että Hän menisi edeltä, ja avaisi seurakunnalle tämän 
tien, joka on esitelty nyt, tien, joka johtaa iankaikkiseen kirkkaaseen Jumalan Valtakuntaan. Kuinka 
voimallista, että puhumme iankaikkisuudesta tänään. Hän sanoo toisessa profetiassa Danielin 
kirjassa, Daniel 7:13-14. Ja sitten pystyn kävelemään kanssanne siihen varsinaiseen tapahtumaan, 
ja näkemään sen sanoman, joka siitä tulee. Hallelujaa! Kiina olemmeko Herran huoneessa? 
Katsotaan toista profetiaa. Daniel 7:13-14. Hän sanoo:  
 



Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan Pilvi ssä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui 
Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja 
valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. hänen valtansa on 
iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä.  
(Dan. 7:13-14) 
 
Hallelujaa! Joten näette tämän nyt. Nyt Hän puhuu jo paholaisen voittamisesta Ristillä, portin 
avautumisesta, joka johtaa Taivaaseen. Nyt Hän sanoo seuraavaa: Hän sanoo, että Messias istuu 
Isä Jumalan oikealla puolella. Kiinnittäkää huomio seuraavaan, että tuo profetia sanoo, että 
Hänelle annetaan kunnia, voima, kaikkivaltius ja auktoriteetti kaikkien ihmisten ja kansakuntien yli 
ikuisesti, iankaikkisesta iankaikkiseen. Tämä on voimallista! Siinä on syy, miksi luen tämän teille, 
koska nyt olen näillä portailla, portailla, jotka menevät ylös. Olemme nähneet, kuinka Taivaan 
esikoinen on mennyt jo edeltä, ja avannut tien seurakunnalle. Hyvin pian tulette huomaamaan, 
että Hänelle on lisätty enemmän Kirkkautta, siihen alkuperäiseen Kirkkauteen, joka Hänellä oli. 
Perustuen siihen voittoon, jonka seurauksena Hänelle lisättiin enemmän. Antakaa, kun etenen 
vaiheittain.  
 
Joten profetia sanoi jo, että Hän menisi ylös istumaan oikealla puolella. Tiedän, että te upeat 
ihmiset täällä sanotte jo itsellenne, että jos Hän on se esikoinen, joka avaa tien, silloin se on 
sanomattakin selvää, että Hän meni valmistamaan tien meille. Toisin sanoen, jos Hän lähti tuolla 
tavoin, Hän odottaa, että myös minä valmistan itseni hyvin nopeasti ja lähden myös tuolla tavalla. 
Jos tällä kuningasten Kuninkaalla on Valtakuntansa Taivaassa, silloin tämän Valtakunnan 
kansalaisten, sinun ja minun täytyy myös alkaa valmistaa itseämme Taivaan kirkasta Valtakuntaa 
varten. Hallelujaa! Joten voit kertoa, mikä keskustelu Hänellä on seurakunnan kanssa. Hän jo 
kertoo seurakunnalle, että te ette kuulu tähän maailmaan. 
 
Miksi olet laskenut alas ne Portaat, miksi? Hän sanoo, että olen laskenut sen tähden, että laitoin 
jotakin sinun sieluusi, joka jatkuvasti muistuttaa sinua ikuisuudesta, joka puhuu sinulle jatkuvasti, 
että tämä maailma on turha ja katoava. Joten Hän sanoo, että kukaan ei voi sanoa, että ”Herra, 
minä en tiennyt”. Me luimme Saarnaajan kirjasta 3:11, että Hän asetti sen kaikkien sieluun. Hän 
laittoi jotakin sinne, sirun. Hän asetti sieluusi sirun, joka on ohjelmoitu niin, että kun sinä henkilönä 
näet ikuisuuden, pystyt huomaamaan sen ja vastaamaan siihen. Hallelujaa! Nähdä se, huomioida 
se ja vastata ikuisuuteen. Tämä on se, mitä tämä koko keskustelu koskee. Käyn läpi profetioita, 
jotka puhuvat tästä, ja kun tulen näiden profetioiden täyttymiseen, siinä on ohjeistukset ja sanoma 
seurakunnalle. Se on hyvin kronologisesti asetettu teille, eikö. Olemme nähneet Daniel: 7:13-14. 
Jopa itse Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa 18:36. Johannes 18:36. Katsotaan, mitä Hän 
sanoo. Hallelujaa! 
 
Tervetuloa Keniaan, siunatut ihmiset, Herätyksen maahan. Tiedän, että olette tulleet 
ammentamaan tulta. En ehkä tiedä paljoa, mutta tiedän, että tulen Ghanaan. Jos hallituksen 
ministeri voi istua täällä presidentin toimistosta, valtion ministeri, kun tulin, hän tuli tapaamaan 
minua. Silloin minun totisesti tulee vastata siihen. Jokainen toimenpide vaatii mitä? 
Vastatoimenpiteen. Kiina on täällä. Olen tulossa Kiinaan. Hallelujaa! Suomi on ok. Olemme jo 
päättäneet päivämäärät, eikö? Kuinka upeaa aikaa kerätä kokoon koko seurakunta. Myös Lima 
Peruun olen tulossa, pyydän. Tiedän, että hallituksenne antoi minulle avoimen viisumin, tulla 
milloin tahansa haluan. En jätä teitä huomioimatta. Olen tulossa. Olen tulossa. Tulemme 
puhumaan. Kiitos hyvin paljon. Se mitä sanon, on seuraavaa, sanon, että näihin profetioihin on 



sisällytettynä ohjeistukset, niihin portaisiin, jotka näette Herran laskeneen alas. Kuunnellaan, mitä 
itse Jeesus sanoi. Johannes 18:36.  
  
36 ´Jeesus vastasi: "Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta; jos minun kuninkuuteni olisi tästä 
maailmasta, niin minun palvelijani olisivat taistelleet, ettei minua olisi annettu juutalaisten käsiin; 
mutta nyt minun kuninkuuteni ei ole täältä". (Joh. 18:36) 
 
Sanokaa kaikki: Toisesta paikasta. Se Valtakunta, johon kuulumme, on toisesta paikasta. Miksi 
tämä mukavuus, itsehyväisyys ja omahyväisyys, ja vastustus valmistautua? He eivät halua 
valmistautua. Miksi? Miksi tämä sukupolvi ei rakasta pyhyyttä? Vain pyhyys voi viedä tämän 
seurakunnan ja sukupolven iankaikkisuuteen. Sillä Jeesus sanoi, että minun kuninkuuteni ei ole 
tästä maailmasta. Minun Valtakuntani on toisesta paikasta, mutta me olemme tuon Valtakunnan 
kansalaisia. Miksi Amerikka aina haluaa jäädä tänne? Tämä on herääminen. Tästä syystä Hän 
käyttää tätä sanoakseen, että jopa niissä profetioissa itse Jeesus sanoi, että Hänen Valtakuntansa 
on ylhäältä tuolta. Hallelujaa! Siksi kun katson sinua, katson sinua, katson sinua poikani, tiedän, 
että kuulut ylhäälle tuonne! Näen sinut eri tavalla. Kyllä, kyllä, kuulutte ylhäälle tuonne. Ei ole 
väliä, miten tämä elämä kohtelee teitä. Minä katson teitä eri tavalla. Tämä on loistelias 
Päähenkilö, Isäntä siitä toisesta Valtakunnasta. 
 
Tästä syystä tämä on herätyshuuto seurakunnalle, joka on omahyväinen ja itsetyytyväinen tässä 
elämässä. Australian täytyy valmistautua! Yhdessä kohtaa Australia tulee sanomaan, nyt riittää! Ja 
alkaa valmistautua, jopa Saksa. Yhdessä kohtaa seurakunta tulee valmistautumaan. Olette 
koskettaneet kristalleja, Taivaan fyysisiä objekteja. Hän sanoo, rakkaat ihmiset, Hän sanoo, että 
itse Jeesus antoi profetian Hänen lähdöstään. Muistan myös eräänä kertana, kun he halusivat 
ottaa Hänet kiinni ja tehdä Hänestä tämän maailman kuninkaan, Hän kieltäytyi ja sanoi ei, minun 
kuninkuuteni ei ole täältä. Tietysti puhumme siitä tiestä tuohon Valtakuntaan, eikö? Saatan 
loppuun profetian. Johannes 14:12. 
 
Kuinka kaunis kansakunta Kenia onkaan, sillä nyt teillä on kaikki kansakunnat istumassa täällä, 
Herätyksen keskipisteessä ammentamassa tulta, ottamassa tulta ottaen tulta, koko ajan 
ammentaen tulta, vieden mukanaan kotiin ja sanoen lapsilleen, annahan, kun aloitan teistä. 
Valmistaudutaan! Valmistaudutaan ensin. Minun täytyy mennä seurakuntaan, mutta annahan, 
kun valmistan perheeni ensin. Ennen kuin valmistat seurakunnan, valmistat itsesi, eikö? Hallelujaa! 
Johannes 14:12. Jeesus antaa jälleen profetian.  
 
12 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita 
minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö. (Joh. 14:12) 
 
Ymmärrätte tämän profetian, jonka itse Jeesus antoi portaista, joita pitkin Hän kulkisi ja menisi 
ylös. Hän meni ylös. Hän lopetteli työtään ja oli lähdössä. Hän sanoi heille, että olen lähdössä, 
menen ylös. Tämän tulisi olla teidän kertomuksenne. Hän itse antoi profetian itsestään. Hallelujaa! 
Voimmeko viedä tämän hieman korkeammalle nyt? Luen nyt Matteus 26 ja lopettelen profetian, 
sitten tulen sen täyttymiseen ja annan sanoman sekä ohjeistuksen. Matteus 26:64. Matteus 26:64, 
Hän sanoo:  
 
64 Jeesus sanoi hänelle: "Sinäpä sen sanoit. Mutta minä sanon teille: tästedes te saatte nähdä 
Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella, ja tulevan taivaan Pilvi en päällä." (Matt. 26:64) 



 
Joten itse Jeesus antoi profetian, että Hän menisi ylös portaita pitkin. Hän antoi sen profetian. 
Olemme nähneet, kuinka se nähtiin jo aikaisemmin, Psalmit 110:1. Kunnes itse Jeesus käveli täällä 
ja antoi tämän profetian. Minä olen lähdössä. Minä olen menossa. Valtakuntani ei ole täältä. Se on 
jostain muualta. Sen tähden minun kansani ei tule jäämään minne? He tulevat menemään minne? 
Minä menen edeltä avaamaan tien. Tämä on se koko kertomus tässä. Voimmeko nyt katsoa tämän 
täyttymystä, ja profetioita Jeesuksen ylösnousemuksesta. Hän istuu Isän oikealla puolella antaen 
meille sisäänpääsyn. 
 
Nyt Portaat on laskettu alas, joka on itseasiassa vakuutus siitä, että tämä sisäänpääsy on todellista. 
Tuo sisäänpääsy on todellinen. Tulemme pian menemään sisälle. Tämä on voimallinen asia, jonka 
Herra tekee tässä. Hän puhuu seurakunnalle sisälle menosta, ennen kuin tuo hetki koittaa, 
tarkoittaen, että voit kirjaimellisesti päättää ja mennä sisälle. Joten nyt, kun tuo päivä saapuu, 
haluan edetä kanssanne askel askeleelta. Hän on mennyt hautaan. Hän on voittanut kuoleman. 
Väliverho on repeytynyt. Kivi on vieritetty pois. Messias on tullut takaisin. Pensas paloi, mutta ei 
palanut poroksi, mennen läpi tulen, mutta ei palaen, vaan pysyen vihreänä. Hän meni läpi tulen. 
Hän tuli ulos. Hän tuli ulos. Ja sanoi: Nainen älä koske minuun! En ole vielä mennyt sisälle. Joten 
nyt Hän on tullut ulos.  
 
Haluan vaeltaa kanssanne läpi tämän portaiden profetian, sillä olemme nähneet profetian, että 
Hänen tulee mennä ylös. Kuinka Hän avasi sen teille? Väliverho on repeytynyt. Onko siinä 
enemmän? Psalmit 24. Psalmit 24:7. Kuinka Hän teki sen? Kirkkauden Kuningas. Väkevä Jumala. 
Lunastaja. Vapahtaja. Voittajien Voittaja. Hallelujaa! Jopa Hän itse sanoi, että Hänen täytyy 
mennä. Olen vain yksinkertaisesti keskittynyt niihin loisteliaisiin portaisiin, jotka Jumala Jahve on 
nyt laskenut alas taivaalle. Sanoin, että se syy, miksi teen tämän tänään, on antaakseni teille 
laajemman perspektiivin, syvemmän ymmärryksen. Tuodakseni teille koko Jumalan paradigman, 
kuinka Jumala asetti sen. Hallelujaa! Psalmit 24:7-8. Hän sanoo:  
 
7 Nostakaa päänne, te portit, nostakaa päänne, te ikuiset ovet, kunnian kuninkaan käydä sisälle! 8 
Kuka on se kunnian kuningas? Hän on Herra, väkevä ja voimallinen, Herra, voimallinen sodassa.” 
(Psalmit 24:7-8) 
 
Hän on kykenevä lunastamaan kansansa Ristillä, voittaen paholaisen. Ymmärsittekö nyt? 
Istuutukaa ja katsokaa tätä nyt. Seison täällä. Portit olivat suljettu. Hän on jo ylösnoussut. Mutta 
ne olivat suljettu aina 1. Mooseksen kirjasta saakka. Kirkkauden kerubeilla oli kädessään leimuava 
välkkyvä miekka, oli viha ihmisen ja Jumalan välillä. Ussa kosketti armoistuinta ja kuoli. Israelin 
lapset eivät voineet koskettaa vuoren juurta. Joten Hän on ylösnoussut. Profetia sisältäen Hänen 
omat sanansa kertoo, että Hänen täytyy mennä ylös. Hän seisoi paikassa nimeltään Betania. Sitten 
Hän sanoi: Nostakaa päänne, te portit! Nostakaa päänne, te ikuiset ovet! Kirkkauden Kuningas 
haluaa nyt käydä sisälle. Auktoriteetti. Hän sanoo, että shokin seurauksena, Hän sanoi, että 
hetkinen! Kuka tämä on? He sanoivat: Herra, väkevä ja voimallinen. Ja Hän sanoo: Voimallinen 
sodassa. Hänellä on voimaa vapauttaa kansansa Golgatan Ristillä ja voittaa käärme. Tämä on 
voimallista! 
 
Seuraava asia, jonka tulen lukemaan täällä on Apostolien teot 1:9-11, kun vihdoin Pilvi tulee ja 
ottaa Hänet ylös. Ja Hän menee sisälle Kirkkauteen. Enkelit kysyivät, että kuka tämä on, joka 
menee Kirkkauteen tällä tavoin? Hänen identiteettinsä on sellainen, että Hän taistelee ihmistensä 



puolesta, avatakseen tuon tien. Hänen identiteettinsä pohjautuu tähän voittoon Ristillä. Herra on 
tarpeeksi voimallinen ja väkevä, väkevä taistelussa, ja tarpeeksi väkevä pelastamaan ihmisensä, 
vapauttamaa kansansa, tuodakseen heidät pois kuolemasta, ja avaten oven, jotta Portaat voidaan 
laskea alas tälle sukupolvelle. Portaat voidaan laskea alas, koska he kysyivät Häneltä, oikeastaan 
he kysyivät toisiltaan, kuka tämä on, joka on tullut niin suuressa Kirkkaudessa? Tämä on Herra. 
Annahan, kun kerron teille tämän, mainitsin jo tästä ja voin sanoa sen nyt, että Hänellä oli 
alkuperäinen Kirkkaus Isän kanssa, mutta nyt pohjautuen voittoon Ristillä, Hänelle on lisätty 
enemmän Kirkkautta. Hänellä on kaikkivaltius, kuninkuus ja voima hallita kaikkia kansakuntia ja 
koko universumia. Hän huusi sen avautumaan. Hän käski Taivaan portteja avautumaan. 
 
Taivaan portit ovat loisteliaan kirkkaat. Hänellä oli auktoriteetti seistä ja käskeä niitä auki. Ja ne 
avautuivat. Hän meni sisälle ja avasi tien teille. Luen uudestaan Kuningas Jaakon käännöksestä, 
joka on voimallisempi. Psalmit 24:7-8. Nostakaa päänne, te portit! Nouskaa, te muinaiset ovet! 
Kuningas Jaakon käännös sanoo: Nouskaa, te iankaikkiset ovet! Nyt ymmärrät, kuinka Hän heilautti 
Taivaan ovet auki. Nyt Hän menee sisälle voimassa ja Kirkkaudessa ja Pilvi peitti Hänet. Nyt Hän 
istuu oikealla puolella auktoriteetissa ja voimassa, mutta Hän on avannut tien. Portaat on laskettu 
nyt alas. Hallelujaa!  
 
Apostolien teot 1:9-11. Tämä on pääviitesananpaikkamme. Hallelujaa! Jeesus on Herra. Kukaan ei 
voi taistella Herraa vastaan. Kukaan ei voi koskaan taistella Herraa vastaan. Kukaan ei voi taistella 
Herraa vastaan. Ette voi! Ristin takia. Hän voitti vihollisen. Ymmärrättekö? Tämä on se, mistä Hän 
puhuu tässä. Kuinka upea asia palvoa tätä Jumalaa, tätä voittoisaa Jumalaa, joka voitti Ristillä. 
Tämä on kaikki se, mistä Hän puhuu tässä sananpaikassa. Vihollinen yritti, ja ovi suljettiin, joten 
hän ajatteli, että se olisi ohi. Voimmeko mennä eteenpäin? Minulla on vielä pitkä matka edessä. 
Tämä on se, mitä Hän sanoo, Apostolien teot 1:9-11. Hän sanoo:  
 
9 Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja Pilvi vei hänet pois heidän 
näkyvistään. 10 Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä 
seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa; 11 ja nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te seisotte ja 
katsotte taivaalle? Tämä sama Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla 
tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän." (Apt.t. 1:9-11) 
 
Kyllä. Joten tämä on se tapahtuma, josta puhumme, joka avasi tien, eikö. Rakkaat ihmiset, nyt 
Jeesus on ylöstemmattuna Taivaaseen. Hän on mennyt teidän edeltänne, ja valmistanut Portaat 
teitä varten. Hallelujaa! Muistakaa, että tämä on myös se syy, miksi Ristin uskonto on ainoa 
uskonto, joka antaa toivoa haudan tuolla puolen. Miksi? Koska teidän Herranne ja Jumalanne on 
ylhäällä tuolla. Hän on elossa. Hän on tuolla ylhäällä erottautuneena rappiosta. Kuitenkin Hän on 
antanut teille pelastuksen ja Pyhän Hengen. Haluan puhua jostakin hyvin kriittisestä asiasta nyt. 
Ennen kuin menemme siihen, on jotakin hyvin oleellista.  
 
Tämä ylös meno, kun näet nyt Portaat laskettuina, tämä ylös meno, aivan kuten sanoin, se antaa 
sinulle etuja ja hyötyjä tässä elämässä. Jos meillä olisi ollut aikaa, olisimme lukeneet Apostolien 
teot 2, kuinka Hän meni ja istui Isän oikealle puolelle, jotta voitte vastaanottaa luvatun lahjan, joka 
luvattiin ja lähetettiin seurakunnalle, Pyhän Hengen. Se on tämä ylös meno. Jos luet Apostolien 
teot 2:36, 33, oikeastaan voit lukea koko luvun 2, ja silloin tulet näkemään tämän. Näet jakeessa 
33, Hänen lupaamansa Pyhä Henki annetaan seurakunnalle, koska Hän meni näiden Portaiden 
kautta. Jos muistan oikein, se on luku 2 jae 36.  



 
Näette nyt Hänen Herruutensa asetettuna. Tämä Jeesus, jonka tapoitte täällä, kun Hän meni ylös, 
Isä Jumala on tehnyt Hänestä Kuninkaan ja Herran. Hei! Kerron teille. Hän jatkaa tätä, joten jos 
teillä on aikaa, lukekaa myös Heprealaiskirje. Heprealaiskirje 7:25. Heprealaiskirje 7:15-17. Näette, 
että se on tämä ylös meno, joka itseasiassa asetti ja määritteli Hänen Kuninkuutensa, Melkisedekin 
järjestyksen mukaan. Nyt Hän on ylin pappi, istuen Isän oikealla puolella, rukoillen seurakunnan 
puolesta. Tähän sisältyy niin paljon. Tähän ylöstempaukseen ja profetiaan ylösnousemisesta liittyy 
niin paljon, kuten myös Hänen kuninkuuteensa. Olemme nähneet, minun kuninkuuteni ei ole tästä 
paikasta. Joten kun Hän meni ylös, niin Hänen kuninkuutensa ja valtansa oli nyt perustettu, ja Hän 
istui Valtaistuimella. Joten olette nähneet, että jopa Hänen kuninkuutensa oli nyt vahvistettu.  
 
Näet monia asioita, kun luet luvun 2. Tuossa lähdössä tuli myös ohjeet seurakunnalle, eikö, että 
seurakunnan tulee myös lähteä. Hallelujaa! Nyt kun tämä on tapahtunut, mennään eteenpäin 
rakkaat ihmiset. Kääntäkää kanssani nyt, sillä nyt tie on avattu. Portaat on laskettu alas. Hän on 
todistanut, että Hän on avannut teille tien. Kääntäkää kanssani Jesajan kirjaan. Jesaja 21, rakkaat 
ihmiset. Jesaja 21. Kun olet valmis, sano aamen! Nyt keskityn portaisiin. Jesaja 21:6-7. Taivaan 
Portaat. Mikä on sanoma? Hän sanoo Jesaja 21:6-7, Hän sanoo,  
 
6 Sillä näin on Herra minulle sanonut: "Mene, aseta tähystäjä; hän ilmoittakoon, mitä näkee. 7 Ja 
kun hän näkee jonon ratsastajia pareittain, jonon aaseja, jonon kameleja, niin kuunnelkoon 
tarkasti, hyvin tarkasti." (Jes. 21:6-7) 
 
Voitteko kaikki keskittyä minuun nyt? Tässä kohtaa tässä valtavassa ikuisuuden sanomassa, mitä 
Herra sanoo iankaikkisuuden Portaista? Katsokaa Jerusalemin kaupunkia. Löydätte, että siellä on 
muuri. Jerusalemin ympärille on rakennettu muuri, Jerusalemin rajoille ja ympärille. Tämä on se, 
miten se tapasi olla. Joka kerta, kun tuli rakentaa kaupunki, heidän tuli asettaa paikoilleen ensin 
puolustus. Tietysti heillä olisi myös portteja, kuten näet Jerusalemissa, Itäportti ja kaikki ne muut 
portit. Et koskaan rakentaisi kaupunkia, et ikinä rakentaisi kaupunkia, ilman muuria. Miksi? Koska 
vihollinen tulisi muuten hyökkäämään kimppuunne, ja teurastamaan teidät, eikö. Joten se oli 
yleinen käytäntö, kaupunkia rakennettaessa rakentaa kaupungin muuri. Kaupungin muurilla oli 
keskeisiä tähystystorneja. Antakaa, kun selitän tämän teille.  
 
Jos tämä on pohjoinen raja ja muuri, nostit sinne tornin, jossa joku istui, ja hänen tehtävänsä oli 
keskittyä sen puolen horisonttiin. Jos tämä on eteläinen muuri, nostat sinne tähystystornin, ja 
asetat sinne vartijan. Hänen työnsä on aina olla valveilla ja täysin valveilla. Hän aina tarkkailee 
horisontin loppua, jos siellä on minkäänlaista liikehdintää. Joten Jesaja edustaa tässä idän vartijaa. 
Jesaja edustaa idän vartijaa. Hän sanoo, että oli tiettyjä vartijan ominaisuuspiirteitä. Ensinnäkin oli 
tiettyjä identiteettipiirteitä, tai pätevyysvaatimuksia, mitä vartijalla tulisi olla tuossa yhteisössä, 
jotta voisit osoittaa hänet tehtävään ja sanoa, että olemme päättäneet, että se olet sinä. Tulet 
istumaan tähystystornissa, tarkkailemassa horisonttia. Heidän tuli olla valveilla, hereillä, 
valppaana. Tämä tarkoittaa, että et halua ketään sellaista, joka ei ole valveilla, vaan torkahtelee 
jatkuvasti. Miksi et hälyttänyt meitä? Hänen tuli huutaa hälytysääni. Jos hän näki jotakin, joka 
näytti sotavaunuilta, hänen tuli huutaa ja hänellä tuli olla ääntä. Hänellä tuli olla ääni, joka huutaa 
uniikilla tavalla saaden aikaan paniikin.  
 
Joten et voi tulla sanomaan, että teen parannuksen ja en tee sitä uudestaan. Miksi he tulivat 
teurastamaan meidät? Minä nukahdin. Et voi sanoa sellaista! Vihollinen tulee aina teurastamaan. 



Joten hänen tuli olla selvinpäin. Sinä et pidä juoposta, jonka kuulet juoppouden tähden huutavan 
öisin, ja ihmiset panikoivat ja pakkaavat pienet laukkunsa, ja ylittävät muurin toiselle puolelle 
lastensa kanssa yrittäen paeta, ja sitten tajuat, että hän vain yksinkertaisesti lauloi tai itki. Et halua 
juoppoa. Hänen tulee olla selvinpäin, valveilla, kunnollinen kansalainen, joku, jolla on taakka 
yhteisöstä. Joten Jesaja sanoo, että Herra käskee tässä idän vartijaa olemaan valveilla, 
tarkkailemaan, ja hänen silmänsä katsovat jatkuvasti horisonttiin. Jos hän näkee jotakin, hän 
huutaa ääneen. Hallelujaa!  
 
Edetään askel askeleelta liittyen näihin portaisiin täällä. Voin nähdä, että tässä sukupolvessa, Herra 
on jälleen asettanut vartijan itämuurille. Hän aina tarkkailee, jos hän näkee liikehdintää, hän 
huutaa heti, juuri nyt. Kun vartija katseli ja tarkkaili, hän näki liikehdintää horisontissa. Hän huutaa 
tälle sukupolvelle: Hei! Hän on tulossa, Hän on tulossa. Valmistautukaa! Valmistautukaa! 
Valmistaudu! Hän on tulossa. Se on ihmeellistä, että Herra laskee alas Portaat, vahvistaakseen 
todeksi, että horisontti on muuttunut. Haluan viedä tämän syvemmälle. Itseasiassa se on tietty 
Kuningas, joka on tulossa. On Kuningas, joka on tulossa. Kirkkauden Kuningas. Antakaa, kun vien 
teidät hieman edemmäs ja tulette näkemään nyt. Hallelujaa!  
 
Illalla tulee olemaan ylistyskokous, joten saatan tämän päätökseen tänään. Meillä tulee olemaan 
täällä kokous keskiyöllä. Hallelujaa! Se on voimallinen keskiyön kokous. Katsokaa herätystä 
Keniassa! Kuinka kauniilta näytätte. Kuinka voimallisia olette! Kerrotteko minulle, että Kenia tulee 
ylikansoittamaan Taivaan? Entäpä Ghana ja Nigeria? Entäpä Suomi ja Kiina? Voitte nähdä, että 
Kiina on hyvin vahva. He ovat tulleet vahvan ryhmän kanssa. Kaikki voimme valmistautua ja mennä 
sisälle. Voitteko istuutua hetkiseksi.  
 
Nyt haluan avata tätä ja jatkaa hieman pidemmälle, Herra on sanonut, että vartija on asetettu 
itämuurille, itäiselle puolelle. Sillä tiedätte, että Hän tulee idästä. Hän on nähnyt jotakin, ja hän 
hälyttää kansakuntianne nyt. Mennään jakeeseen 11 ja 12, syvempään dynamiikkaan, joka antaa 
teille voimallisen sanoman siitä, mitä se varoitus tarkoittaa. Jakeet 11 ja 12. Jesaja 21. Tämä on se, 
mitä Hän sanoo tässä.  
 
11 Ennustus Duumasta. Minulle huudetaan Seiristä: "Vartija, mikä hetki yöstä on? Vartija, mikä 
hetki yöstä on?" 12 Vartija vastaa: "Aamu on tullut, mutta silti on yö. Jos vielä kyselette, niin 
kyselkää; tulkaa uudelleen ja kysykää uudestaan." (Jesaja 21:11-12) 
 
Antakaa kun ensin puhun Jesajan skenaariosta ja sitten tulen teihin. Vartija tarkkailee horisonttia. 
Hän pelkää, että joukot voivat tulla sieltä. Hänelle on annettu valtava vastuu. Nyt hänen tulee 
vartioida näiden ihmisten tähden. Jos jotain tapahtuu, hän raportoi. Luulen, että tämä on todella 
syvää yötä. Jesaja tarkkailee ja vartioi siellä. On todella hiljaista ja yöaika. Tiedätte, että yö on se 
aika, kun tarvitsette eniten vartijaa. Tämä on ilmiselvää. Minun ei tarvitse edes sanoa sitä. Hän 
vartioi. On hiljaista. Sitten yhtäkkiä hän on yllättynyt yhden asukkaan tähden. Antakaa, kun sanon 
ensin swahiliksi ja sen jälkeen englanniksi. Vartija, kerro, mikä aika on! Vartija, pyydän, kerro, mikä 
aika on! Voitte kertoa sen levottomuuden ja ahdistuksen. Miksi hän kysyy? Miksi hän ei vain 
odota, kunnes aamu tulee? Yön ahdistus. Vartija, kuinka paljon yöstä on vielä jäljellä? Vartija, onko 
aamu lähellä? Sitten hän vastaa, näen horisontin. Näen aamunsarastuksen tulevan. Näen 
valkeuden tulevan, mutta kun valo tulee, näen, että valkeus ja pimeys tulevat kohtaamaan täällä. 
Näen valon tulevan. Ja sitten näen myös pimeyden tulevan. Sitten hän sanoo, jos kysyt nyt, niin 
kysy, mene takaisin ja tule uudelleen ja kysy, tarkoittaen, että kysy sama kysymys jälleen.  



 
Antakaa, kun kuvailen teille tätä väkevää, väkevää vierailua. Kaikki keskittykää tänne. Näin Herran 
kaksi väkevää profeettaa. Näin, että seurakunta oli otettu pois, ja oli pilkkopimeys ympäri 
maailmaa, joka puolella koko maailmaa. Sitten näin, kuinka he liikkuivat maailman pimeydessä. 
Näin, että he liikkuivat kuin tsunami. Kun he liikkuivat, he taistelivat paholaista vastaan. He 
taistelivat antikristusta vastaan, ja kaikkia niitä toimijoita vastaan tuossa ajassa. He kutsuivat tulen 
Taivaasta, jokainen heistä, ja he liikkuivat tuolla tavoin. Oli valtava taistelu. Tässä profetiassa on 
niin paljon. Sitten sen lopussa, näin vihdoin horisonttiin. Näin horisonttiin, kuinka valkeus tuli 
jälleen, sitten ääni sanoi, Isän ääni sanoi, valkeuden todistaja. Annoin tämän profetian radiossa 
globaalisti, joten tiedätte tämän profetian.  
 
Mitä Herra sanoo? Hän sanoo tässä ensimmäisessä osassa, ennen kuin menen seuraavaan, että 
vartija on jo nähnyt joukkojen liikehdintää toisella puolella. Hän on nähnyt Kirkkauden Kuninkaan 
tulevan, tulevan suuressa valkeudessa, tullen tähän suuntaan, tätä pimeää maailmaa kohden 
suuressa valkeudessa, Kirkkaudessa ja voimassa. Kun Hän tulee, silloin Hän tulee ja pimeys myös 
tulee, pahempi pimeys, pahempi. Mitä Herra sanoo kaikille täällä?  
 
Hän sanoo, että kun nämä Portaat on laskettu alas, pyydän, pyydän, tarttukaa tilaisuuteenne, ja 
valmistautukaa ja menkää sisälle, sillä seurakunnan ylöstempauksen jälkeen, olen nähnyt 
uskomattoman pimeyden tulevan maailmaan. Kuinka voimallista puhua jollekin, joka on nähnyt 
ylöstempauksen tuolle puolen. Olen nähnyt uskomattoman pimeyden. Joitakin asioita en voi 
kuvailla teille, se aika on kauhistuttava. Se löytyy Raamatusta. Joten, Portaat ovat täällä. Kaikki 
keskittykää nyt. Muistatteko, mitä sanoin, kun seisoin jossakin tuolla?  
 
Sanoin, että Hän tuli sanoen, että minut on lähetetty ainoastaan Israelin kadonneitten lammasten 
tykö. Sitten Hän tapaa Sadanpäämiehen, ja nyt Hän antaa profetian pakanaseurakunnalle, ja tämä 
pakanaherätys saa alkunsa, ja tästä tulee pakanaseurakunnan aika. Tarkoittaako tämä, että Jumala 
on unohtanut Israelin? Nyt Hänellä on lunastussuunnitelma Israelille. Hän sanoo, että tämä on 
pakanaseurakunnan aika. Valmistautukaa ja menkää sisälle! Koska tämän jälkeen, Herra on 
kiireinen Israelin kanssa puolustaen Israelia, lunastaen Israelia, pelastaen Israelia. Älkää ottako 
riskejä!  
 
Toisin sanoen, Herra sanoo kaikille kansakunnille täällä, että tämä on se tie. Seuratkaa sitä! 
Ja menkää sisälle! Lopettakaa politiikka, ihmisteologia. Euroopassa ihmisteologia on niin 
voimakasta, siellä on teologian professoreita. Lopettakaa nuo asiat! Italiassa he ovat hyvin 
oppineita teologiassa, tiedän kaiken. Perussa he ovat hyvin oppineita teologiassa. Hän sanoo, 
lopettakaa politiikka! Lopettakaa teologia! Portaat ovat ilmestyneet. Te vain valmistatte tien ja 
menette sisälle! Tosiasia on, että Hän antoi profetian, ja ne laskettiin alas. Nyt se on päättynyt.  
 
Ei enää keskustelua! Kukaan nigerialainen ei voi nyt nousta seisomaan ja alkaa puhua teologiaa tai 
mitä tahansa. Se pelkkä tosiasia, että ihminen voi antaa profetian Taivaallisista Portaista, ja sitten 
ne lasketaan alas. Se on lopussa! Se on ohi! Hallelujaa! Hän sanoo, että tämä on seurakunnan aika. 
Menkää sisälle nyt! Valmistautukaa nyt! Tämä on tie ikuisuuteen. Pyydän, seuratkaa sitä! 
Hallelujaa! Ihmisluonto on täynnä kiistämistä, Jumalan kieltämistä. Voitteko kuvitella? Jumalan 
kieltämistä. Miten? Ihmisluonto.  
 



Joten, minkä valkeuden näen? Minkä valon näen tulevan? Se valkeus, jonka näen tulevan, löytyy 1. 
Tessalonikalaiskirjeestä 4:16-17. Kerron teille. 1. Tessalonikalaiskirje 4:16-17, Hän sanoo 
seuraavaa,  
 
16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan 
kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 17 sitten meidät, jotka olemme elossa, 
jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä, Herraa vastaan 
yläilmoihin. (1. Tess. 4:16-17) 
 
Ylöstempaus. Herra on tulossa ottamaan seurakunnan, mutta on myös pimeys, eikö. Meillä ei ole 
aikaa, mutta luemme muutaman kohdan, ja ymmärrätte tämän pimeyden. Antakaa, kun selitän 
sen täällä. Ylöstempauksen jälkeen, valtavan suuri pimeys tulee iskemään maailmaan, olen nähnyt 
sen. Voit lukea Ilmestyskirjan luvun 13, joka kuvailee ylöstempauksen jälkeistä aikaa. Kaikki 
keskittykää minuun hetkeksi. Jos menet 2. Tessalonikalaiskirjeeseen, jota emme lue nyt. Selitän 
tätä vain teille. 1. Tessalonikalaiskirje 2:4-8, Hän sanoo, että antikristuksen persoonaa ei paljasteta, 
kunnes Hän, joka pidättelee häntä, on otettu pois tieltä. Sinä ja minä tiedämme, että ainoastaan 
Pyhä Henki pidättelee häntä.  
 
Pyhä Henki on niin voimallinen, hyvin erinomainen ja voimallinen, sillä Pyhä Henki on pidätellyt 
häntä aina alkuseurakunnasta lähtien täydellisesti, tehokkaasti ja erinomaisesti, aina siitä saakka 
tähän päivään asti. Tämä on hyvin voimallista. Hän sanoo, että kun Pyhä Henki otetaan pois, sitten 
antikristus tullaan paljastamaan. Hän sanoo, että te olette Pyhän Hengen Pyhä asumus, pyhä 
seurakunta. Tämä tarkoittaa, että Hän asuu nyt teissä, ja kun teidät, pyhä seurakunta, 
ylöstemmataan, otetaan Taivaaseen, pyhä astia, pyhä temppeli, pyhä talo, niin silloin Pyhän 
Hengen asumus otetaan pois. Silloin voitte kertoa, että myös Pyhä Henki on otettu pois. Tässä on 
nyt se ongelma, sillä silloin antikristus tulee paljastamaan itsensä täysillä, eikö, väärän 
profeettansa kanssa. Myöhemmin vapaa-ajallanne voitte lukea Ilmestyskirjan 13.  
 
Näette, kuinka Herra kuvailee tuota pimeyttä. Herra sanoo, että tuo pimeys on hyvin tiheää. Et voi 
edes palvoa Jeesusta. Hän vei minut siihen aikakauteen, kun seurakunta oli otettu pois. Itseasiassa 
juuri ennen kuin seurakunta oli otettu pois, menin paikkaan, kävelin risteykseen, ja seurakunta oli 
siellä, pyhä seurakunta. Kun menin heidän luokseen, kun vain otin kontaktia heihin, he katosivat. 
Heidät ylöstemmattiin. Sitten Herra laittoi minut kuulemaan ilmoituksia radiossa. Ihmiset kysyivät, 
missä on vaimoni? Missä on poikani? Missä on mieheni? Se oli hirveää. Kuulin tätä uutisissa ja joka 
puolella. Kunnes joissain radioissa alettiin sanomaan, että ihmiset ovat ylöstemmattu. Itseasiassa 
he alkoivat kysymään, että onko se todella totta, että jotkut ihmiset ovat ylöstemmattu? He 
raportoivat poliisille ja etsivät rakkaitaan.  
 
Sitten tuossa hetkessä Herra vei minut suureen supermarkettiin, joten pystyin näkemään 
antikristuksen. Näin kaiken, jopa sen armeijan lakin. Hän puhui siellä naisen kanssa. Hän vei minut 
sinne kuuntelemaan tuota keskustelua. Hän kysyi siltä naiselta, enkö minä nähnyt sinut 
seurakunnan pastorina? Herra antoi minun tietää, että tämä nainen oli ollut pastori, ennen kuin 
seurakunta oli otettu pois. Enkö minä nähnyt sinua pastorina seurakunnassa? Etkö olekin pastori? 
Ja tämä nainen kielsi Jeesuksen. Hän sanoi: Ei! En ole koskaan ollut pastori. Olet väärässä. En minä. 
Herra antoi minun tietää, että hän oli pastori.  
 



Pimeys tulee olemaan niin kauheaa, että tulet kieltämään Jeesuksen. Sillä sen jälkeen hän sanoi 
naiselle, se on ok, voit mennä ostamaan. Näen siis kassoja siellä, ja siellä on jono, luulen, että he 
menevät tähän suuntaan toiselle puolelle. Sitten myös hän menee jonoon maksamaan. Joten 
rakkaat ihmiset, näen valkeuden, näen Kirkkauden tulevan ylöstempauksessa. Mutta näen myös, 
että valkeus ja pimeys tulevat kohtaamaan tuona päivänä. Sillä Hän Sanoo, välähdyksessä, 
silmänräpäyksessä, Hän tulee ottamaan seurakunnan. Ja sitten Ahdistus, ja sen jälkeen Suuri 
ahdistus.  
 
Mitä tulet tekemään? Ja silti tämä on se pakanaseurakunnan hetki. Katsokaa nyt, tämän jälkeen 
Hän on kiireinen Israelin kanssa. Siksi lukiessasi eteenpäin; ottakaa aikaa ja lukekaa 
Ilmestyskirjasta ne luvut. Esimerkiksi Ilm. 12. Emme kuitenkaan lue sitä tänään. Jos luet koko 
luvun, alat ymmärtää, että Ilm. 12. luvussa, näet Israelin siellä. Se nainen on Israel, muistattehan. 
Ne 12 tähteä ovat ne 12 heimoa. Joten se nainen on sen pojan kanssa, joka temmataan ylös. Hän 
on MESSIAS. Se poika, jonka hän synnyttää, ja joka temmataan ylös HERRAN luo. Hän on MESSIAS. 
Mutta lukiessasi eteenpäin näet, kuinka käärme hyökkää vaimoa vastaan. Mutta HERRA puolustaa 
vaimoa, se siis kertoo teille, että HERRA tulee olemaan kiireinen puolustaen Israelia.  
 
Taivaan Portaat ovat täällä. Kivutkaamme niitä, valmistaudutaan. Jotta voisimme päästä sisälle 
ikuisuuteen. Ja Hän Sanoo, että tämä hetki on kaikista tärkein hetki seurakunnan historiassa. Täällä 
on Kaksi Profeettaa saarnaamassa täällä. Ihmiset näkevät Kaksi Profeettaa. Ihmeellistä. Jotkut 
ihmiset siis nauhoittavat Kaksi Profeettaa kävelemässä täällä. Halleluja! Ja Yksi on aina pidempi 
kuin se Toinen, kuten voitte nähdä, niin kuin olette nähneet koko ajan. Nämä ovat historiallisia 
aikoja seurakunnan historiassa. Ihmeellistä, ihmeellistä. Hän Sanoo, luetaan joitakin muutamia 
jakeita, jotta voitte nähdä. Esimerkiksi Ilm. 13. luku, ennen kuin menemme kaikista tärkeimpään 
osuuteen tässä Sanomassa, ohjeistukseen seurakunnalle. Ja kuten voitte nähdä, se tulee 
keskittymään vaatteeseen. Kuinka voimallista. Halleluja! Se tulee keskittymään vanhurskauden 
vaatteeseen. Mutta nyt, antakaahan minun alleviivata tämä. Hän Sanoo, Ilm. 13, merestä nouseva 
peto.  
 
1 Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja 
sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. 2 Ja peto, jonka minä 
näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikään kuin karhun, ja sen kita niin kuin leijonan kita. Ja 
lohikäärme antoi sille voimansa ja Valtaistuimensa ja suuren vallan. 3 Ja minä näin yhden sen 
päistä olevan ikään kuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolin haava parantui. Ja koko maa 
seurasi ihmetellen petoa. 4 Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan 
pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: "Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?" 
(Ilm. 13:1-4) 
 
Tämä on pilkkopimeyttä, eikö. Sillä kun seurakunta otetaan pois, Hän Sanoo, silloin se peto siinä 
aloittaa toiminnan. Ja Hän Sanoo, että se peto on kuin leopardi, sillä on karhun jalat, leijonan suu. 
Ja lukiessasi myöhemmin Ilm. 20:4-5, tarkoittaen, että hänen täytyy teloittaa jokainen ihminen, 
joka palvoo KRISTUSTA. Tämä on pimeys. Olen siis nähnyt valkeuden, mutta myös pimeyden. 
Joten, pyydän, valmistautukaa. Myös Kiinassa, menkää ja saarnatkaa vanhurskautta ja pyhyyttä. Ja 
valmistakaa ihmiset JUMALAN Valtakuntaa varten. Sillä tämän jälkeen on sietämätöntä. Et pysty 
silloin, sillä PYHÄ HENKI on otettu pois. Raamattu Sanoo, heidät täytyy tulla teloittamaan, ja se 
Sana tulee täyttymään. Voimmeko nyt edetä yhden askeleen eteenpäin siihen vaatteeseen. 
Lukekaa kanssani, rakkaat ihmiset, Luukkaan evankeliumin luku 19. Lähetys päättyy kello 18, eikö, 



joten meillä on tunti aikaa. Joten Luukkaan evankeliumin luku 19, rakkaat ihmiset. Jakeesta 28-44 
saakka, tulemme lukemaan muutamia. Hän Sanoo:  
 
28 Ja tämän sanottuaan hän kulki edellä vaeltaen ylös Jerusalemiin. 29 Ja tapahtui, kun hän tuli 
lähelle Beetfagea ja Betaniaa, sille vuorelle, jota kutsutaan Öljymäeksi, että hän lähetti kaksi 
opetuslastaan 30 sanoen: "Menkää edessä olevaan kylään, niin sinne tullessanne te löydätte 
sidottuna varsan, jonka selässä ei vielä yksikään ihminen ole istunut; päästäkää se ja tuokaa 
tänne. 31 Ja jos joku kysyy teiltä: 'Miksi te sen päästätte?' niin sanokaa näin: 'Herra tarvitsee sitä'." 
32 Ja lähetetyt menivät ja havaitsivat niin olevan, kuin hän oli heille sanonut. 33 Ja heidän 
päästäessään varsaa sen omistajat sanoivat heille: "Miksi te päästätte varsan?" 34 Niin he 
sanoivat: "Herra tarvitsee sitä". 35 Ja he veivät sen Jeesuksen luo ja heittivät vaatteensa varsan 
selkään ja istuttivat Jeesuksen niiden päälle. 36 Ja hänen kulkiessaan kansa levitti vaatteensa tielle. 
37 Ja kun hän jo oli lähellä, laskeutuen Öljymäen rinnettä, rupesi koko opetuslasten joukko iloiten 
kiittämään Jumalaa suurella äänellä kaikista voimallisista teoista, jotka he olivat nähneet, 38 
sanoen: "Siunattu olkoon hän, joka tulee, Kuningas Herran nimessä; rauha taivaassa ja kunnia 
korkeuksissa!" 39 Ja muutamat fariseukset kansanjoukosta sanoivat hänelle: "Opettaja, nuhtele 
opetuslapsiasi". (Luuk. 19:28-39) 
 
Jakeessa 40, Hän Sanoo:  
 
40 Mutta hän vastasi ja sanoi: "Minä sanon teille: jos nämä olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat". 41 
Ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä (Luuk. 19:40-41) 
 
Ja sitten Hän Sanoi, tämä on se, mitä Hän Sanoi Jerusalemille:  
 
42 Jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii! Mutta nyt se on sinun silmiltäsi 
salattu. 43 Sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät 
sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta; 44 ja he kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, 
jotka sinussa ovat, eivätkä jätä sinuun kiveä kiven päälle." (Luuk. 19:42-44) 
 
Miksi? Sillä sinä et tunnistanut JUMALAN tulemisen hetkeä luoksesi. Rakkaat ihmiset, JEESUS oli 
tulossa Jerusalemiin, Jerusalemiin, rauhan kaupunkiin, Rauhan Kuningas oli tulossa rauhan 
kaupunkiin, JUMALAN kaupunkiin, heidän JUMALANSA oli tulossa, Jerusalemiin, rauhan 
kaupunkiin, Rauhan Kuningas oli tulossa Jerusalemiin, mutta Jerusalem ei tunnistanut Rauhan 
Kuningasta, JUMALAN kansa, JUMALAN kaupunki, missä JUMALAN temppeli on, mihin JUMALAN  
Pilvi  laskeutui, niin viimein, kun JUMALA tulee heidän luoksensa, JUMALAN ihmiset eivät pysty 
tunnistamaan, Hän Sanoi, sinä Jerusalem, rauhan kaupunki, kuinka toivonkaan, että tänä sinun 
päivänäsi, sinä tunnistaisit, Kuningas Jaakon käännöksessä, Hän Sanoo, ne asiat, jotka kuuluvat 
sinun rauhaasi. Ja sitten sen tähden, Hän Sanoo nyt, että heidät tullaan paiskaamaan maahan, jopa 
heidän lapsensa.  
 
Rakkaat ihmiset, meidän tulee oppia tämä. Jopa Kiinassa, meidän tulee oppia tämä. Sillä Hän on 
tulossa Jerusalemiin, ja Hän odotti heidän tunnistavan Hänet. Ja Hän Sanoo, se hetki, kun JUMALA 
tulee heidän luoksensa. Heidän vierailunsa hetki. Katsokaa seurakuntaa nyt. Katsokaa, mitä näitte 
näiden viimeisten kahden päivän aikana. Halleluja! Te näitte JUMALAN Pilven. En Puhu pelkästään 
Kiinalle, Puhun koko maailmalle tässä. Mutta katsokaahan tätä nyt, katsokaa, mitä näitte. Te näitte 
JUMALAN Pilven, te näitte JUMALAN ihmeet, te näitte JUMALAN käsialan, te näitte kaksi aurinkoa. 



Mitä te tulette kertomaan ihmisille, kun pääsette takaisin kotiin? Teidän tulee kertoa heille, että 
JUMALA on vierailemassa seurakunnassa. Halleluja!  
 
Mutta Jerusalem, katsokaa sitä tragediaa, sillä he eivät havainneet, he eivät huomanneet 
JUMALAN tulemisen hetkeä heidän luoksensa. Ja Hän Sanoo, tulen lukemaan luvun 14. Todella 
voimallista. Hän Sanoo, kuka teistä, tai kuka kuningas, joka suunnittelee menevänsä sotaan, ei 
istuisi alas ja miettisi uudestaan päätöstä mennä sotaan. Jos haluat mennä sotaan kuninkaana ja 
sinulla on 10 000 sotilasta, ja se toinen kuningas tulee 20 000 vahvan sotilaan kanssa, luvussa 14. 
Ja Hän kysyy sinulta, kuka kuningas, kuka teistä, ei istuisi alas ja kysyisi neuvoa, koskien tätä sotaa? 
Ja jos huomaat, että et voi taistella tätä kuningasta vastaan, jonka vartija on nähnyt tulevan 
horisontissa, silloin Hän Sanoo, että lähetät joitakin ihmisiä, ratsastaen hevosilla tai aaseilla, 
valkoisten nenäliinojen kanssa tai vihreiden oksien kanssa, menemään ja kohtaamaan tuon 
kuninkaan kaukaa, ja kysymään, mitkä ovat rauhasi ehdot, mitkä ovat asiat, jotka kuuluvat 
rauhaasi?  
 
Ja sitten jos Hän Sanoo: Tehkää parannus! Tehkää parannus! Tehkää parannus, ja kääntykää pois 
synnistä! Jos olet vanhurskas, silloin minulla tulee olemaan rauha kanssasi. Sitten voit nyt tehdä 
parannuksen. Halleluja! Ja tämä tuo minut nyt tämän Sanoman ytimeen. Hän Sanoo, että sinun 
tulee mennä ja kohdata tuo Kuningas. Kuka voi taistella MESSIASTA vastaan? Ja jos tiedät, että et 
voi taistella MESSIASTA vastaan, Hän on tulossa; Taivaan Portaat on laskettu alas. On todella 
viisasta kysyä, mitkä ovat rauhasi ehdot? Mitkä ovat ne asiat, jotka kuuluvat rauhallesi? Ja jos Hän 
Sanoo, mene takaisin sinne, minulla on Kaksi Profeettaani kävelemässä siellä, He tulevat 
kertomaan sinulle. Ja kun tulet alas tänne, Profeettani sanovat: Tehkää parannus! Tehkää 
parannus! Tehkää parannus, ja kääntykää pois synnistä. Olkaa pyhät. Halleluja! Joten, miten me 
silloin valmistaudumme tuota Kuningasta varten? Ilm. 19:6-9, siunatut ihmiset. Hän Sanoo 
seuraavan.  
 
6 Ja minä kuulin ikään kuin kansan paljouden äänen ja ikään kuin paljojen vetten pauhinan ja 
ikään kuin suuren ukkosenjylinän sanovan: "Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme, 
Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen. 7 Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia 
hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. 8 Ja hänen 
annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus." 
9 Ja hän sanoi minulle: "Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!" Vielä hän 
sanoi minulle: "Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat". (Ilm. 19:6-9) 
 
Halleluja! Nyt, nämä ovat keskeiset ohjeistukset seurakunnalle. Hän Sanoo, että ne Loisteliaan 
kirkkaat Taivaan Portaat, jotka on laskettu alas, ne ohjeistavat seurakuntaa, ne julistavat tälle 
sukupolvelle tarvetta valmistautua. Ja Hän Sanoo, että kun tuo päivä saapuu, JUMALAN Karitsan 
hääpäivä, jotkut kutsuvat sitä ylöstempauksen päiväksi, jotkut ihmiset kutsuvat sitä KRISTUKSEN 
paluuksi, jotkut kutsuvat sitä MESSIAAN paluuksi, MESSIAAN tulemukseksi. Mutta, kun tuo päivä 
saapuu, raamattu antaa tuon päivän kertomuksen. Ja siinä kertomuksessa Hän Sanoo, että tuota 
päivää juhlitaan, kuin ei mitään muuta päivää aiemmin. Tarkoittaen, historiallinen. Se on päivä, 
jonka kaltaista ei ole. Toisin sanoen, Hän sanoo, että JUMALAN kalenterissa, jos tiedät tuon päivän, 
se on merkattu ja historiallinen, niin kuin ei mikään muu.  
 
Miksi? Koska MESSIAS kärsi Ristillä vuoksesi, kuoli ihmisen puolesta, ja Häntä hyväksikäytettiin, ja 
Hän kävi läpi kaiken kidutuksen, kuollakseen puolestasi. Ja vihollinen nauroi, ja sitten Hän nousi 



kuolleista, ja Hän meni ylös. Mutta Hän Sanoo, että siitä saakka Taivas on osoittanut seurakuntaa. 
Sillä vasta, kun seurakunta on päässyt sisälle, niin voitto on mennyt sisälle. Halleluja! Sillä ne arvet 
he näkevät, ja sen hyväksikäytön, mutta missä on se seurakunta? Juuri nyt katsoessasi KRISTUKSEN 
seurakuntaa maailmanlaajuisesti, ja HERRA katsoo seurakuntaa, esimerkiksi Australiassa, Italiassa, 
Usassa, niin he ihmettelevät ja kysyvät, me voimme nähdä ne arvet, mutta missä on se 
seurakunta?  
 
Katsoessasi Suomen seurakuntaa, me voimme nähdä sen hyväksikäytön, kuinka KRISTUSTA 
hyväksikäytettiin, mutta missä on se seurakunta? Itseasiassa, kun HERRA katsoo seurakuntaa, 
niissä monissa keskusteluissa, joita Hänellä on kanssani, koskien seurakuntaa, ja näet kansakuntia, 
joissa pastorit ovat tehneet kompromissin homoseksuaalisuuden kanssa, ja joskus toisissa 
kansakunnissa näet keskustelun, seurakunta keskustelee siitä. He puhuvat siitä, he haluavat olla 
samaa mieltä. Eksytys. Näet myös paljon valheita seurakunnassa. He siis voivat nähdä ne arvet, 
mutta missä on se seurakunta? Uudestaan, aivan kuten Ghanassa ja Nigeriassa on niin monia 
vääriä profeettoja ja valheapostoleja. Jopa Keniassa. Itseasiassa Kenia on pahempi, jopa tässä 
kaupungissa, eikö. Kyllä.  
 
Joten kun Taivas katselee seurakuntaa, he ihmettelevät, milloin se tulee valmistautumaan? Se on 
tempautuneena elämään täällä ja nyt. Hän Sanoo, että se on se syy, on se sitten yksi tai kaksi 
ihmistä, mistä vain saarelta, mistä vain maasta, kun tuo päivä saapuu, ja Hän huomaa, että sinulla 
on ylläsi hieno pellava, hohtavan puhdas, niin juhlinta Taivaassa tulee olemaan historiallinen. Voi 
kuinka toivoisinkaan, että koko maailma pääsisi sisälle Taivaaseen, jotta voisimme saattaa 
paholaisen häpeään. Sillä HERRALLA on tarpeeksi tilaa ottaa koko maailma, JAHVEN loisteliaan 
kirkkaaseen Valtakuntaan. Mutta Hän Sanoo, että kun he kävelivät niitä taivaan portaita pitkin, 
heillä oli yllään vaate, hienoin pellava, hohtavan puhdas. Ja Hän Sanoo, se on se vanhurskautus.  
 
Ymmärsittekö siis, sen Sanoman, minkä Taivaan Portaat antavat seurakunnalle? Ensimmäinen 
nainen Etelä-Sudanista, olen niin siunattu, että olet tullut tähän Konferenssiin, sillä voit 
kirjaimellisesti mennä takaisin ja valmistaa Etelä-Sudanin ihmiset, koska sinulla on auktoriteetti. 
Pastorit Kiinasta, olen niin iloinen ja siunattu, että tulitte, koska Portaat Taivaalla, ne loisteliaat 
Ikuisuuden Portaat, ne julistavat yhtä asiaa; että tämä on vanhurskauden hetki. Joten voitte 
mennä ja valmistaa kansakuntanne; Nigeriassa, Ghanassa, Etelä-Afrikassa, Zambiassa, Brasiliassa, 
kaikkialla. Sillä JUMALAN Valtakunta ei kuulu yksin Kenialle. Ette voi sanoa, että vain kenialaiset 
rakastavat vanhurskautta.  
 
Tämä Herätys on suurempi kuin Kenia. JUMALAN Pilvi on suurempi kuin Kenia. Joten rakkaat 
ihmiset, julistan vanhurskauden hetken teidän elämässänne. Mutta Hän myöskin Sanoo, kuten 
näitte jakeessa 9, kun Hän Sanoi: Autuaita ovat ne, jotka ovat kutsutut. Tarkoittaen, että se 
voimakas pyrkimys siunauksille, jonka näette Perussa, kaikkialla, todellinen JUMALAN siunaus on 
se, kun sinut on kutsuttu hääaterialle, se, kun tulet pääsemään sisälle Taivaaseen. Tämä on siis 
valtava keskustelu, johon HERRA kiinnittää seurakunnan huomion nyt. Hän Sanoo, että jokaisen 
Raamatun jakeen, jota saarnaat nyt, tulee keskittyä vanhurskauteen, keskittyä pyhyyteen, jokaisen 
Raamatun jakeen, jota saarnaat nyt, tulee osoittaa lampaat JUMALAN Valtakuntaan.  
 
Mitä muuta te odotatte näkevänne, jotta valmistaudutte? Te olette koskettaneet kristalleja, olette 
nähneet kullan virtaavan Taivaasta. Annoin profetian noin vuosi sitten, muistaakseni. Milloin se oli, 
Joan Mutai, jos olet tässä lähettyvillä. Milloin annoin sen profetian sateesta Menengailla, tästä 



sateesta? Vuonna 2016, sen Kokouksen jälkeen. Se oli siis välittömästi ensimmäisen Menengain 
Kokouksen jälkeen, jossa oli Yhtäkkinen sade, ja Pilvi tuli alas. Hän Sanoo, tiedän, että tuona aikana 
annoin sen profetian, todella niin pitkän aikaa taaksepäin. Hän siis Sanoo, jos kuuntelet sitä 
profetiaa, jonka laitoin nettiin, se sanoi, että kun tulen takaisin Menengaille, Taivaan tulee avautua 
ja sateen täytyy tulla alas. Antakaahan, kun selitän teille kaikille tämän paremmin. Antakaahan, 
kun annan enemmän yksityiskohtia. Se, mitä HERRA teki, on tämä.  
 
Tuossa unessa HERRA toi minut tänne Menengaille, ja Hän sai minut käskemään Taivasta 
avautumaan, ja sitten se, mitä tapahtui, on tämä. Hän vei minut ylös sateen varastojen ylisiin 
saleihin. Joten, kun Hän vei minut ylös sinne, Hän näytti minulle ensimmäistä kertaa, kuinka Hän 
vapauttaa sateen. Ja näette siinä profetiassa, kuinka kuvailen sitä yksityiskohtaisesti. Ja se sade, se 
vesi, joka oli siinä pinnalla, menee tällä tavoin ja virtaa alas. Siinä profetiassa annan suurempia 
yksityiskohtia, joten ihmiset tiesivät, jos tämä on se Sanansaattaja, jota olemme odottaneet, niin 
tavalla tai toisella, nyt, kun Hän on tullut takaisin Menengaille, Taivaan täytyy avautua. Ja te näitte 
sen. Voinko siis antaa teille joitakin yksityiskohtia? Kuka haluaa yksityiskohtia? Jos ette halua, 
menen ulos. Ok, kun te vielä seisotte, antakaa, kun jaan nämä yksityiskohdat.  
 
Kun olin menossa takaisin Menengaille, radiotiimi kysyi minulta sanoen, sinähän annoit profetian, 
että kun tulet takaisin Menengaille, Taivaan tulee avautua ja sateen täytyy tulla alas. Radiotiimi, 
Piispa Joan ja hänen tiiminsä. Ja vastasin hänelle, hei, hidastakaa vähän. Palasimme juuri Lima 
Perusta, jossa Hän kirjaimellisesti Puhui JUMALALLE ja Taivas avautui, ja boom, sade! Plus 
kristalleja, plus kultaa! Mutta tiedättekö, miksi Hän vastasi heille sillä tavoin? Antakaahan, kun 
kerron teille, vielä seistessänne. Sillä tunnen nämä ihmiset, tunnen teidät ihmiset. Jos alan nyt 
julistamaan toista sadetta, niin kuin Lima Perussa, niin monet voimalliset rammat tulevat 
kävelemään, mutta te tulette odottamaan sadetta. Kaikki te, rammat kävelivät siellä. Muistatteko 
Menengain? Oli Yhtäkkinen vierailu, eikö? Muistattehan, kuinka rammat kävelivät kaikkialla, ja 
ihmiset katselivat niitä samalla, kun he katsoivat vieläkin ylöspäin. Kuinka voitte tehdä niin? 
 
Sanoin, että juhlitaan JEESUKSEN ihmeitä, ja kirkastetaan Häntä maksimissaan, silloin sade tulee! 
Sitten sade tulee! Sade tulee sitten! Ja näitte nyt. Näitte, kun kaikki ne rammat kävelivät eilen! 
Yritin lähteä Kokouksesta, mutta minulle sanottiin, herrani, herrani, nämä ovat sokeat silmät, jotka 
ovat juuri avautuneet. 10 vuotta sokeana ollut! Herrani, tämä on rampa, joka on juuri lähtenyt 
kävelemään! Kun yritin lähteä, ja sitten kun astuin ulos tällä tavoin, ja sitten kun Hän astui ulos, 
kun He vain astuivat ulos tällä tavoin, niin tuli sade! Mutta odottakaahan hetki, siinä sateessa oli 
yksityiskohtia, JUMALA on yksityiskohdissa. Hän Puhui hyvin paksusta tummasta Pilvestä, joka 
ilmestyisi, hyvin tummasta. Te olette kuunnelleet sen profetian, ok. Joten Piispa Michael Nieswand 
sanoi, että todella paksu tumma Pilvi yhtäkkiä ilmestyi.  
 
Valmistetaan tie! Valmistetaan Usa! Haluan tulla Amerikkaan, ja valmistaa New Orleansin, 
Washingtonin, koko matkan halki läntisen Usan. Valmistetaan tie! Te näitte valtavia ihmeitä, ja 
sitten Hän lisäsi teille sateen. Uskomatonta! Te olette nähneet kaiken. Pyydän, valmistautukaa. 
Sillä HERRAN täytyi olla selvä, Häntä koskien, että ette vaan sanoisi, että sade ei tullut. Tunnen 
teidät todella hyvin. Täällä sisällä; sataako yllesi täällä? Sillä näin ihmisten juoksevan tänään 
unessa, mutta lippujen kanssa? Tyttäreni, Piispa Mireille on todella voimallinen, Hän sanoo, että 
hänen yllensä sataa jopa täällä sisällä. Tämä on todella valtava hetki.  
 



Rakkaat ihmiset, Sanon, että teillä on valtavan suuri vastuu, mennä ja valmistaa kansakuntanne, se 
vaate, vanhurskaus, pyhyys. Sillä ei ole väliä, valmistatko vain viisi ihmistä, HERRA tulee lisäämään 
sinulle toiset viisi, ja sitten toiset viisi, ja sitten se tulee olemaan täynnä, niin kuin täällä. JUMALAN 
Pilvi on tullut sisälle telttamajaan, se on teltan yläpuolella, tuolla ulkona.  JUMALAN Pilvi on teltan 
yläpuolella juuri nyt ulkopuolella täällä. Mennään katsomaan. Näin meidän juoksevan ulos. 
Minulle kerrottiin, että JUMALAN Pilvi on teltan yläpuolella. JUMALAN Pilvi on teltan yläpuolella.  
 
Kerron teille, nämä päivät, joita elämme. Yhtenä päivänä tulemme juoksemaan ulos juuri tällä 
tavoin. Ja jos jäät sisälle, en tiedä, mitä tulen Sanomaan sinulle. Rakkaat ihmiset, näin unessa, 
kuinka juoksimme ulos, ihmiset lippujensa kanssa, tiedättehän. Joko me juoksimme henkemme 
edestä, tai sitten. Mutta HERRA Sanoo meille, valmistaudutaan. Tämä on todella voimallista aikaa 
seurakunnassa. Ja Hän Sanoo, että vaate oli keskeinen heillä, jotka menivät ylöstempaukseen. Se 
oli se vaate. Siksi HERRAN Profeetta Sanoi, että Hän ei pystynyt näkemään, kuka tai mikä 
kansallisuus, vaan se oli se vaate. Se vaate. Valmistaudutaan, rakkaat ihmiset.  
 
Vanhurskauden vaatteen, vanhurskauden Sanoman saarnoissanne tulee nyt ottaa keskipaikka, 
ikuisuuden tähden, sillä ikuisuus on nyt tullut lähelle, ikuisuus JUMALAN kanssa. Ja katsokaahan 
tätä nyt. Matteuksen evankeliumi 22. Istuutukaa alas kaikki. Pyydän, voimalliset, pyydän, 
istuutukaa alas. On todella suuri kunnia isännöidä teitä täällä, tämä on meille todella suuri kunnia. 
Kenia on teidän kotinne. Kuten voitte nähdä, tämä on teitä isännöivä maa. Te vain tulette koko 
ajan. Teillä on oikeus tulla, eikö? Sillä tämä Herätys on suurempi kuin Kenia. Ja Hän Sanoo Matt. 
22, rakkaat ihmiset, ja uudestaan, Hän Puhuu MESSIAAN tulemuksesta. Matt. 22. Halleluja! 
Ihmeellistä! JUMALAN Pilvi tulee todella, todella lähelle tätä kattoa. Nämä ovat todella erilaisia 
aikoja, eikö? Nyt, olemmeko me valmiita. Matt. 22, voitte lukea koko luvun, mutta luen nyt 
jakeesta 10-11 eteenpäin. 
 
10 Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät, 
ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. (Matt. 22:10) 
 
Jae 11:  
 
11 Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu 
häävaatteisiin. 12 Ja hän sanoi hänelle: 'Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla 
ei ole häävaatteita?' Mutta hän jäi sanattomaksi. 13 Silloin kuningas sanoi palvelijoille: 'Sitokaa 
hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen'. Siellä on oleva itku ja hammasten 
kiristys. 14 Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut.’ (Matt. 22: 11) 
 
Pyydän, keskittykää minuun nyt. Hän Sanoo, että vaate on niin keskeinen, vaate on se mittapuu, se 
standardi. Ja sen tähden, kun he menivät ohitse ja sen Pilven sisälle, niin vaate oli yhteinen tekijä 
heille. Vaate oli keskeinen heille kaikille. Vaate, hohtava, kirkas, hieno pellava. Ja sitten Hän Sanoo, 
että jopa tässä JEESUKSEN Itsensä vertauskuvassa, Hän Sanoo, portilla, sisäänpääsyn ovella, se 
vaate. Vaate on se, jota käytetään, kun aletaan erottelemaan ihmisiä. Ja vain he, joilla on vaate, 
pääsevät sisälle. Tarkoittaen, edes ystävyys ei tule silloin merkitsemään. 'Tämä oli HERRAN ystävä.' 
Kuka on JUMALAN ystävä? Ovatko buddistit? Ei! Se on seurakunta. Joten tämä kertomus on 
traaginen seurakunnalle, eikä se ole vielä täyttynyt. Jos HERRA käytti tätä varoituksena, silloin 
seurakunta uudistukoot nyt, ja valmistautukoot parannuksenteossa. Ja menkööt sisälle 
Taivaaseen. 



 
Mutta myöhemmin lukiessasi, Sak. 3:1-5, silloin kohtaat Joosuan siellä. Joosua tahraa vaatteen, 
hän likaa vaatteen, hän tekee vaatteestaan likaisen. Ja sitten vihollinen alkaa vaatia häntä. 
Tarkoittaen, että jos et ylläpidä vaatettasi, voit menettää vaatteesi. Ja silti on olemassa vain kaksi 
erityyppistä vaatetta. On yksi, jonka näet Ilm. 17. luvussa, hieno pellava, purppuranpunainen, ja 
muuta sellaista. Purppuranpunainen, ja muuta sellaista. Ja sitten hieno pellava, valkoinen ja 
hohtava. Se toinen kuuluu paholaiselle. Ja tämä hienoin pellava, hohtavan puhdas, tämä kuuluu 
MESSIAALLE. Tämä on se, minkä Hän hankki sinulle. HERRA siis korostaa, että ylläpidät vaatettasi. 
 
Juuri nyt, aivan kuten Sanoin, on tahroja seurakunnan vaatteessa. Mutta kiitos JUMALALLE tästä 
Myöhemmästä parannuksenteon vierailusta, parannuksenteon Herätyksestä. Jopa Etelä-Afrikassa 
se voi puhdistaa sen seurakunnan. On tärkeää, että seurakunnalle annettaan tämä mahdollisuus 
mennä takaisin pelastuksen perusteisiin. Sillä Raamattu sanoo, ilman pyhyyttä ei kukaan ole 
näkevä HERRAA. Joten rakkaat ihmiset, valmistakaa tie. MESSIAS on tulossa. Olen nähnyt ne 
loisteliaan kirkkaat Taivaan Portaat, ja meidän on tarkoitus kivuta niitä portaita pitkin. On todella 
shokeeraavaa, että Hän vaihtoi järjestyksen, antaakseen teille uuden mahdollisuuden. 
 
Mutta muistakaa, että jokainen sananpaikka, on pyhyys, pyhyys, pyhyys. Tulet näkemään HERRAN 
pyhyyden. Ja siksi on tärkeää, että HERRALLA voi olla pyhä jäännös kansakunnissanne, jotta he 
voivat räjäyttää Herätyksen. Uudestaan, opetus on todella selvä, että voit menettää vaatteen. 
Ylläpidetään MESSIAAN vaatetta, pidetään se puhtaana, pyhänä, vanhurskaana, hienoimpana 
pellavana, hohtavan puhtaana. MESSIAS on tulossa. Rakkaat ihmiset, en ole jakanut teille 
hääsormuksista. Mutta se on samankaltainen keskustelu, sillä on tulossa JUMALAN Karitsan häät. 
Ja He Puhuvat kristillisen pelastuksesi laadusta nyt. Taivaan Portaat pysyvät taivaalla siihen 
päivään saakka, kunnes seurakunta otetaan ylös. Se on siis todella sinusta itsestäsi kiinni. 
 
Mutta te voitte nähdä ne tämän Herätyksen urotyöt. Näette, että kun teidän sydämenne 
avautuvat tälle Herätykselle, niin ei ole rajoja. Rammat kävelevät, sokeat näkevät, ja kun se vielä 
jatkuu, niin kuurot korvat avautuvat, ja niistä tulee herkät. Ja kun se tapahtuu, niin syövät kuivuvat 
pois. Ja kaikki sairaudet, kuolleita ruumiita nostetaan ylös täällä. Jopa hänen (Mama Rosan) 
kätensä pysyivät siinä rigor mortiksen tilassa, ne eivät palautuneet. Ja te voitte nähdä, että HERRA 
halusi ihmisten näkevän tämän. Rakkaat ihmiset, valmistautukaa. Valmistakaa kansakuntanne. 
MESSIAS on tulossa. 
 
Olen nähnyt ne loisteliaan kirkkaat Taivaan Portaat. Te olette nähneet ne loisteliaan kirkkaat 
Taivaan Portaat. Se seuraava askel on, että te kaikki kävelette niitä loisteliaita portaita pitkin, ja 
menette sisälle ikuisuuteen. Kiitos, todella voimallista. Halleluja! 4000 ihmisen ylistystiimi, tämä on 
uskomatonta! Tämä Herätys on vakava.  
 
HERRA siunatkoon teitä todella paljon. Tulee olemaan ylistyskokous. Siksi yritimme kiirehtiä 
Sanomaa, jotta voisimme vapauttaa yön valloilleen. Tänä iltana täällä on siis keskiyön Kokous. 
Keskiyön kokous, tänä yönä. Ja sitten sen jälkeen, me lähdemme Nairobiin huomenna. Ja sitten on 
pyhitysseremonia, joka tulee tapahtumaan Nairobissa, niille monille, monille johtajille. Joten 
tämän illan jälkeen tulee olemaan pyhitysseremonia Nairobissa.  
 
Tämä on KRISTUKSEN perhe. Ja kun te tulette tällä tavoin, ja saamme yhteyden teihin 
valmistautuen MESSIAAN tulemukseen, joten joskus on vaikeaa nähdä teidän ihmisten lähtevän 



Kiinaan, se tulee olemaan vaikea hetki, Suomi, Saksa, Ghana, Nigeria, Tansania, Etelä-Sudan, 
Namibia, Ruotsi, Etelä-Korea. Tiedättehän, minulla on uusi koti Perussa. Perusta on nyt tullut 
minun kotini, Puhun Perusta koko ajan. 
 
Mutta tiedän, että HERRA tulee järjestämään, jos MESSIAAN tulemus viivästyy, että ensi vuonna 
tähän aikaan olemme täällä. Halleluja! Ja yritämme järjestää niin, että meillä on yksi 
Herätyskokous vuodessa Keniassa. Sillä tavoin me annamme muille kansakunnille mahdollisuuden, 
jotta voimme tulla heidän luokseen, ja he myös voivat nähdä tämän kauniin vanhurskauden ja 
pyhyyden Herätyksen, ja tulla mukaan. Halleluja!  
 
Kiitos, tämä on todella kunnianarvoisa ihminen. Kiitos hyvin paljon. Annahan kun lasken käteni 
päällesi. Siunaan sinua JEESUKSEN Nimessä. Kiitos paljon. Pastori Samuel Castro, hän on todella 
kunnianarvoisa henkilö, hän isännöi minua Palermossa. Ja myös hyvin, hyvin kunnianarvoisa 
hallituksen virkailija Italiassa, hyvin kunnianarvoisa ja vanhempi. Pastori de La Verde, pastorien 
yhteyden johtaja. Itseasiassa hän on Italian evankelisten seurakuntien johtaja. Kiitos hyvin paljon. 
Vastaanotan tämän JEESUKSEN väkevässä Nimessä. Ja tiedän sen auktoriteetin, jonka HERRA on 
antanut sinulle Italian kansakunnan ylitse. Ja tiedän, että kun annat tämän lipun tässä HERRALLE, 
niin HERRAN auktoriteetti tulee kuluttamaan sinut ja sinun palvelustyösi, kaikkien evankelisten 
seurakuntien johtajana Italiassa, ja sitten pystyt tuomaan tämän valtavan Herätyksen Italiaan. Ja 
sitten HERRA tulee avaamaan suurempia ja suurempia ovia, jotta voit tuoda koko Italian 
kansakunnan tälle valtatielle. Ja HERRAN voitelu tulee pysymään päälläsi, ja HERRA tulee 
käyttämään sinua todella väkevästi. JEESUKSEN väkevässä Nimessä. Aamen. Kiitos todella paljon. 
 
Sitten klo 22 tulee olemaan Kokous, tulee olemaan livelähetyksenä. Ja sitten me vain ylistämme, 
ylistämme HERRAA. Sillä Sana on annettu. Sana on annettu. Tulemme ylistämään HERRAA. 
Halleluja! HERRA siunatkoon teitä ja siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Vanhemmat seurakunnan 
johtajat, tulen tapaamaan teidät Nairobissa, ja siellä meillä on tapaaminen kasvotusten. Myös 
Etelä-Sudanista ensimmäinen nainen on täällä. Ja ensimmäinen nainen Nigeriasta on täällä. Hän 
on entinen senaattori. Hän on täällä Nigerian tiimin kanssa. Täällä on kunnianarvoisia ihmisiä, 
vanhempi parlamentin jäsen Etelä-Sudanista. 
 
On suunnitelma, että tapaan teidät ja istun alas kanssanne, ja Puhun tämän Herätyksen tiestä 
kansakunnissanne. Kiina, rakastan teitä! Kiitos, Kiitos, Kiitos. Tulemme tapaamaan. Tulemme 
tapaamaan Nairobissa. Minulla on yksi kokoontuminen Kiinan kanssa. Minulla on kokoontuminen 
Kiinan kanssa. Sillä HERRA tulee nostamaan neljä Arkkipiispaa Kiinasta. Halleluja! Sillä Kiinan 
populaatio on suuri, maa on todella suuri. Tarvitsemme ihmisiä, joille annamme hallinta-alueen ja 
auktoriteetin ja voiman. Jotta he voivat he voivat johtaa tätä Herätystä Kiinassa. Tulen tapaamaan 
teidät, Kiina. En saata odottaa. Ja sitten tapaan myös sen suuren delegaation Etelä-Sudanista.  
HERRA siunatkoon teitä todella. Kiitos.  
 
Muistakaa, MESSIAS on tulossa. Muistakaa aina, MESSIAS on tulossa. Täällä on musliminainen, 
joka haluaa vastaanottaa HERRAN. Kiitos hyvin paljon. Tämä on todella voimallista! Tämä on 
mahtavaa, mahtavaa, mahtavaa. Tämä on todella voimallista! Tämä on väkevää. Vastaanotetaan 
sitten kaikki HERRA. On aina hyvä vastaanottaa HERRA. Sanokaa:  
 



Väkevä JEESUS, teen parannuksen tänään, ja käännyn pois synnistä, kallis JEESUS, vastaanotan 
sinut tänään, ja vastaanotan sinut sydämeeni, HERRAKSENI ja Vapahtajakseni. Tänään, 
JEESUKSEN väkevässä Nimessä. Olen uudestisyntynyt.  
 
Ole kasvokkain minuun tässä suunnassa, tyttäreni. Tämä on todella voimallista! Tämä on todella 
väkevää! Tulen siunaamaan sinut hyvin erityisellä tavalla. Tämä on todella valtava Herätys, joka 
tapahtuu tässä maassa, eikö? Musliminainen astui juuri eteen ja hän sanoi: Tänään haluan 
vastaanottaa JEESUKSEN.  
 
ISÄ, JEESUKSEN väkevässä Nimessä, tämä on minun tyttäreni. Ja tänään lasken Sinun kätesi 
hänen yllensä. Ja Julistan JEESUKSEN väkevässä Nimessä, että siunaat häntä pelastuksella, 
pyhällä pelastuksella, vanhurskaudella ja PYHÄLLÄ HENGELLÄ, ja tulet puolustamaan häntä, 
suojelemaan häntä, suojaamaan häntä ja siunaamaan häntä. Tulet käyttämään häntä 
esimerkkinä, jotta monet ihmiset tulevat näkemään hänet ja juoksemaan JEESUKSEN luo. Ja 
tulet aina antamaan hänelle ylennyksen. JEESUKSEN väkevässä Nimessä. Olen siunannut sinua 
ikuisesti. Aamen ja Aamen.  
 
Tulkaa joku ja osoittakaa hänelle rakkautta, kuka vain Kenian Piispoista, tulkaa vain ja siunatkaa 
häntä. Kaikki te, jopa Mireille, tulee siunaamaan häntä. Osoittakaa hänelle rakkautta. Tämä on 
mahtavaa, mahtavaa, mahtavaa. Tämä Herätys on todella voimallinen! Rakastan teitä kaikkia 
KRISTUKSEN rakkaudella. Tulemme tapaamaan, tiedän, että tapaamme pian. Tämä on ihmeellistä 
aikaa seurakunnassa. Esitelkää myös Mireille hänelle, ja he tutustuvat, sitten Mireille tulee 
olemaan häneen yhteydessä. Hän tulee kommunikoimaan hänen kanssaan Hollannista, ja 
kävelemään yhdessä hänen kanssaan KRISTUKSESSA.  Tämä on ihmeellistä, HERRAN huone! 
Lähdetään nyt, rakkaat ihmiset. 
 
Vanhempi Piispa Michael: Olin todella shokissa herrani. Tänään kun HERRAN Väkevimmät 
Profeetat selittivät, kuinka HERRA JUMALA Kaikkivaltias näytti Hänelle JUMALAN Pilven tulevan 
alas, tuona hetkenä olin ulkona ottamassa joitakin kuvia ihmisten ylivirtauksesta, ja sitten näin 
JUMALAN Pilven tulevan alas kohti tätä telttaa. Ja nauhoitin sen kamerallani. Olin todella shokissa 
ja todella hämmästynyt, ja samaan aikaan, kun HERRAN Väkevimmät Profeetat Puhuivat siitä 
Pilvestä, näin sen tulevan alemmas tämän teltan yläpuolelle. Olin todella shokissa. 
 
HERRAN Väkevimmät Profeetat: Viime yönä Hän näytti minulle, mitä tapahtui 
Parantumiskokouksessa. Kuinka se valtava HERRAN parantumisvoitelu laskeutui näiden Kahden 
saapuessa, tullen koko Kokouksen ylle, koko Kokouksen, itseasiassa Hän näytti minulle, että se tuli 
kaikkialle. Tämä tarkoittaa siis, että paljon ihmisiä on mennyt kotiin parantumisten kanssa. Jopa 
nyt julistan JEESUKSEN väkevässä Nimessä, että kuka tahansa tarvitseekin parantumista, tässä se 
nyt on, HERRA tulee siunaamaan sinua, ja koskettamaan sinua, ja parantamaan sinut nyt. 
Kasvaimet häviävät, diabetes häviää, syövät lähtevät pois, HERRA tulee tuomaan parantumisen 
ruumiiseesi JEESUKSEN Veren kautta. Nivelreuma myös, ja kaikkia sairauksia. Kiitos, HERRA 
siunatkoon teitä. 
 
 
(8. Kansainvälinen Pastorien ja evankeliumin saarnaajien Konferenssi 31.12.2018, Osa 2. Nakuru, 
Kenia. Profeetta Dr. Owuor) 
 



 
Lähde: https://www.youtube.com/watch?v=s_vLZFRQZqI&t=12533s  

https://www.youtube.com/watch?v=s_vLZFRQZqI&t=12533s

