
JUMALAN PILVI parantaa tämän päivän seurakunnan kitkerät vedet

TÄMÄN PÄIVÄN SEURAKUNTA KÄVELEE LUOPUMUKSESSA

Adamin, Hanokin & Nooan päivät

[Suomennos DR DAVID OWUORIN kirjoituksesta]

Adamin ja Evan päivistä alkaen maailmasta on tullut häpällinen paikka, joka suhtautuu inhottavan 
piittaamattomalla tavalla Jumalan elävään Sanaan. Tämä taso silmiinpistävää laittomuutta oli aiemmin 
johtanut Adamin ja Evan heitettäväksi hävettävimmällä tavalla Paratiisista kauimpaan kolkkaan Elämän 
puusta. Jos ihmiskunta laskisi tappionsa, niin suuri totuus mitä hän menetti tässä lankeemuksessa voi 
johtaa hänet menettämään tasapainonsa, kompastumaan ja kaatumaan. HERRA oli tarkoittanut HÄNEN 
alkuperäisessä suunnitelmassaan, että kuolema ei koskisi sitä yhtälöä, joka määrittelee ihmisen elämää. 
Rappiotilaa ja kuolemaa ei siitä löydettäisi! Kaikki nämä siunaukset, jotka HERRA tarkoitti ihmiskunnalle 
Eedenissä, pohjautuivat siihen olettamukseen, että Adam ja Eva olisivat säilyttäneet uskollisen 
vanhurskaan palvonnan ja ylistyksen. Tämä kuuliaisuuden ylistys on se, jolla Adam ja Eva olivat 
ansainneet ensin ihailtavan elämänvaiheen puutarhassa. Vaiheen, jossa ihminen käveli Jumalan kanssa 
päivän viileydessä.

 Ja sitten tuli se päivä, kun he kuulivat Jumalan kävelevän puutarhassa päivän viileydessä ja Adam ja 
hänen vaimonsa piiloutuivat Herran läsnäolosta puutarhan puiden sekaan (1. Moos 3:8). 

Tämä on se kävely jumalan kanssa ja se alkuperäinen eksytys puutarhassa, mikä syövytti ihmisen elämää 
tässä maailmassa. Tämä kertoo siitä kuinka kuolema lopulta vaikutti siihen yhtälöön, joka määrittelee 
ihmisen elämää täällä maailmassa. Aivan kuin todistaakseen HÄNEN alkuperäisen rakkaudellisen 
mielenlaatunsa seurakuntaa kohtaan, niin Kaikkivaltias Jumala sitten löysi Hanokista sen uskollisuuden, 
joka oli sopiva HÄNEN yhteyteensä. Hanokista Raamattu sanoi, että hän käveli JUMALAN kanssa ja ei 
ollut enää eli hän ei nähnyt koskaan kuolemaa. Hanok käveli Jumalan kanssa pyhässä yhteydessä sekä 
kuuliaisuudessa ja vanhurskaudessa siihen saakka, että HERRA Jumala tempasi Hanokin ylös HÄNEN 
taivaalliseen kirkkauteensa. 

Ja kun Hanok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois (1.
Moos. 5:24).

Hanokin upea ja merkityksellinen elämäntodistus ja viesti on tänä päivänä levinnyt kaikkialle maailmaan 
todistamaan siitä kuinka Jumala on uskollinen uskollisille. Oi! Kuinka nykyajan seurakunta olisi oppinut 
tämän korvaamattoman arvokkaan opetuksen ikuisuudesta, mitä hän niin kaipaa! Sanoma Messiaan 
tulemuksesta oli todellakin ankkuroitu tähän sanomaan Hanokin uskollisesta kävelemisestä Jumalan 
kanssa sekä kuoleman välttämisestä. Messiaan tulemus oli jo aikoja sitten profetoitu ja Taivaan Jumala 
janosi, että ihmiskunta vastaanottaisi KRISTUKSEN pohjautuen tähän todistukseen. HERRA lähetti 
mannaa taivaasta ja näin hän oikeastaan halusi käyttää Israelin erämaakokemusta alleviivatakseen sen 
tosiasian, että HÄN ennakoi sillä pian tapahtuvaa elämän leivän lähettämistä taivaalta. HERRA JUMALA 
itseasiassa antoi mannaa taivaasta Israelilaisille symbolina oikeasta Elämän Leivästä, Jeesuksesta 
Kristuksesta, joka olisi pian ilmestyvä taivaalta.



32 Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei Mooses antanut teille sitä leipää 
taivaasta, vaan minun Isäni antaa teille taivaasta totisen leivän. 33 Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee 
alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän." 34 Niin he sanoivat hänelle: "Herra, anna meille aina sitä 
leipää". 35 Jeesus sanoi heille: "Minä olen elämän leipä; joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja 
joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa (Joh. 6:32-35).

Samassa asiayhteydessä kävellen Hanokin kanssa ja varjellen Hanokkia kuoleman julmuudelta, niin 
JUMALA tarkoitti, että ihmiskunta arvostaa HERRAN JEESUKSEN tulemusta ihmismuodossa. Se oli 
todellakin tarkoitettu, että seurakunta katsoisi HERRAAN JEESUKSEEN. Messiaan tulemus ihmismuodossa
Betlehemiin oli todellakin se hetki, joka ennallisti Jumalan kanssa kävelyn päivän viileydessä eli sen 
kävelyn minkä Adam ja Eva menettivät puutarhassa. Lisäksi kun HERRA laski HÄNEN sanansa kivitauluissa
10 käskyssä, niin oli kyseessä Kristus JEESUS Messias, josta HÄN ennalta kertoi. HÄNEN vaikuttavassa 
teossaan antaessaan 10 käskyä Israelille, niin HERRA halusi Israelin papiston, opettajat ja kansakunnat 
tietävän, että aikojen valtavimmat tapahtumat ovat juuri pian käymässä toteen. HERRA korosti sitä, että 
Israel kävelee matkallaan HÄNEN Sanassaan. HERRA elävästi vakuutti, että Kristus JEESUS, joka on Sana, 
niin tulisi syntymään Aabrahamin siemenestä Daavidin suvusta, jotta HÄN voisi kommunikoida 
maailmalle Pyhän Totuuden valosta. Tässä Siinain vuoren vierailussa HERRA pohjimmiltaan osoitti mitä 
tarkoittaa vastaanottaa pelastus armossa JEESUKSESSA, " Ja sido ne merkiksi käteesi, ja ne olkoot 
muistolauseena sinun otsallasi. Ja kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi.” pohjimmiltaan enteili sitä 
Ristin pelastusta missä uskovien tuli vastaanottaa JEESUS ja kävellä HÄNEN kanssaan koko elämän matka.

8 Ja sido ne merkiksi käteesi, ja ne olkoot muistolauseena sinun otsallasi. 9 Ja kirjoita ne talosi pihtipieliin
ja portteihisi. 10 Kun Herra, sinun Jumalasi, on vienyt sinut siihen maahan, jonka hän isillesi, 
Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille, vannotulla valalla on luvannut antaa sinulle-suuret ja kauniit 
kaupungit, joita sinä et ole rakentanut, 11 ja talot, täynnä kaikkea hyvää, joita sinä et ole täyttänyt, ja 
kallioon hakatut vesisäiliöt, joita sinä et ole hakannut, viinitarhat ja öljypuut, joita sinä et ole istuttanut-
ja kun sinä olet syönyt ja olet ravittu, 12 niin varo, ettet unhota Herraa, joka vei sinut pois Egyptin 
maasta, orjuuden pesästä (5. Moos. 6: 8-12)

Kohtaaminen Siinain vuorella oli se tapahtuma, joka alleviivasi Israelin tarpeen korjata entistä elämäänsä 
ja kävellä nyt uskollisesti JUMALAN kanssa. Tämä tarkoitti sitä, että Israelilaisten tulisi omaksua Jumalan 
Sana sydämiinsä joka hetkessä ja joka päivä elämässään. HERRA teki tämän siksi, että HÄN itseasiassa 
tarkoitti sitä, että HÄN kaipasi kävellä ihmisen kanssa jälleen, aivan kuten HÄN oli tehnyt puutarhassa 
Adamin kanssa ennen lankeemusta. Siitä tuli myös suurin indikaattori, että pian lähitulevaisuudessa HÄN 
lähettäisi HÄNEN ainokaisen poikansa tulemaan alas maailmaan ihmisten pariin asumaan ja kävelemään 
heidän keskuuteensa. Tämä on HÄN, jonka nimi on Sana ja kuka ottaa vastaan HÄNET ja kävelee HÄNEN 
kanssaan kaikki elämänsä päivät, niin ei koskaan kuole vaan hänellä on iankaikkinen elämä. Tästä syystä 
HERRA JEESUS tuli nimessään IMMANUEL, joka tarkoittaa, että JUMALA kävelee kanssamme (GOD 
walking with man). JUMALA tiesi sen, että Jeesuksen kanssa koko elämänsä käveleminen vaatisi sitä, että
Jeesus asuisi ihmisten sydämissä. Tämä oli ainoa suunnitelma ulospääsyyn, millä ihmiskunta sai 
vapahduksensa ja se pienensi niitä häviöitä, jotka seurasivat Eedenin puutarhassa. Ihmiset, jotka olisivat 
valmiita kävelemään tässä uudessa armon sanassa, niin välttäisivät kuoleman julmuuden kuten Hanok. 
Tulee upea tuomionpäivä, ylöstempaus ja seurakuntaa ei enää ole, koska Jumala tulee tempaamaan 
hänet pois HÄNEN loisteliaaseen kirkkauteensa. (1 Tess 4:16-17; 1 Kor 15:50-56; Joh 14:1-3; Ilm 19:6-9). 

SYNNIN KASVAMINEN



Nyt on hyvin selvää, että ennen heidän häpeällistä tottelemattomuuttaan, niin Adam ja Eva olivat sitä 
ennen olleet täysin vakuutettuja ikuisesta elämästään täällä maailmassa ja sen jälkeen. Joka tapauksessa 
on myös totta, että ajan kuluessa ihmiskunnan tila nopeasti rapistui ja huononi, kuten Adam ja Eva 
siirsivät tämän tottelemattomuuden ja synnin DNA:n myöhemmille sukupolville ja sukukunnille. 
Myönnytyksenä tälle myrkyllisen tarttuvalle luopumukselle Eedenin puutarhassa, niin maailma on siitä 
saakka muuttanut itsensä kaikista piittaamattomammaksi synnin keskukseksi. Kapinoiden nyt korkealla 
hallitsevaa Jumalaa vastaan, niin ei ollut mahdollista että seuraavat sukupolvet Adamista ja Evasta 
lähtien olisivat paenneet Jumalan vihaa ja synnin vakavia seuraamuksia. Se alkuperäinen 
tottelemattomuus, jota Adam ja Eva osoittivat puutarhassa, niin on tänään tullut niskoittelemisen 
tunnusmerkiksi. Niskoittelun, joka on vakavasti saastuttanut ihmiskuntaa. Se alkoi yksinkertaisena, 
kunnes tasaisena välinpitämättömyyden kehityksenä vähitellen levisi aina Nooan sukupolveen saakka. 
Tilannetta pahentaa se, että kun HERRA JEESUS ITSE tuli, niin HÄN elävästi edeltä kertoi tästä kurjasta 
synnin kehityksestä, mikä tulisi kasvamaan näinä päivinä ennen HÄNEN upeaa paluutaan. Lisäksi HÄN 
myöhemmin lausui, että tällainen luopumus uskosta vakavasti himmentäisi suhdetta Jumalan ja ihmisen 
välillä näinä viimeisinä päivinä. Tämä oli silloin, kun KRISTUS osoitti että asiat eivät paranisi, mutta sen 
sijaan pahenisivat viimeisinä päivinä ennen HÄNEN paluutaan. HERRA myös viittasi siihen, että tämä 
sukupolvi ei tulisi pakenemaan tätä häpeällistä lankeemusta, johtuen siitä että heidän sydämensä olisivat
pimentyneet tästä maailmasta ja heidän palvontansa täydellisesti peilikuva Nooan pahoista päivistä. 

36 Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä
yksin. 37 Sillä niin kuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva  (Matt. 24: 36-37).

Katsoessamme tätä kammottavaa kapinaa, jonka HERRA JEESUS näki tulevan näinä viimeisinä päivinä, 
niin meidän on ymmärrettävä sitä ihmisen tilaa, joka vallitsi Nooan päivinä. Tämä katoava ihmisen tila 
aiheutti eroosion Jumalan moraalisille lähtökohdille ihmisten sydämissä. Tällainen uhma ja kapina 
kalibroivat Nooan sukupolvea siihen pisteeseen saakka, että ihmiskunnasta itseasiassa tuli piittaamaton 
ja täysin vastuuton käsitellessään Jumalan kiistämätöntä sanaa. Tällainen räikeä välinpitämättömyys 
Jumalan laille on taas ajankohtainen nykypäivän seurakunnalle ja laajasti saastuttanut tämän sukupolven
sydämet. Ironista tosin on, että tällainen synnin uudelleen herääminen ei ole vierasta ihmiskunnalle, sillä 
se on samanlainen koettelemus joka jätti pulaan Nooan sukupolven. Yhteys oli näin negatiivinen Nooan 
sukupolven ja Jumalan kanssa. Tämän päivän sukupolvi on myös kohdannut samanlaisen turmeluksen ja 
saastaisuuden. 

RISTI…

 Turmeluksen uhka ja korruptio ovat taas tulleet ja täysin pilanneet sen omistautumisen, jonka HERRA 
JEESUS valmisti seurakunnalle. Kunpa nykypäivän seurakunta tietäisi, että HERRA JEESUS tunnontarkasti 
antoi HÄNEN elämänsä Golgatan Ristillä ansaitakseen meille sen alkuperäisen suunnitelman, pyhän 
ylistyksen. Kirkkauden Kuninkaan tuli alentua näin alhaalle pelastaakseen ihmiskunnan hänen kaikkein 
kurjimmasta tilastaan. Kurja ja vääryydellinen oli HÄNEN maallinen elämänsä siihen pisteeseen, että 
HÄNEN täytyi peittää HÄNEN kirkkautensa ja ottaa häpeä päällensä. Jos oli olemassa mitään hirvittävää 
maksua ihmiskunnan lunastamisesta, niin tämä oli se että Kirkkauden Kuningas peitti HÄNEN 
luonnollisen Kirkkautensa, jotta HÄNEN ulkomuotonsa Kuninkaallisuus ei tulisi ihmiskunnan objektiksi, 
mutta taivaan nöyryyden symboliksi. Hän tuli kuin madoksi lunastaakseen ihmiskunnan (Psalmi 22)! 
Tullessaan JUMALAN Valtakunnan loistosta, niin on aivan uskomatonta kuinka HERRA JEESUS pystyi 



välttämään HÄNEN luonnollisen mahtinsa, taivaallisen palvontansa ja kunniansa tehdäkseen kaikenlaisen
ihmisviisauden roskaksi HÄNEN missiossaan. Tällä tavoin HÄN pelasti ihmiskunnan. HERRA JEESUS 
todellakin maksoi tämän raskaan maksun, jotta voisi julkisesti todistaa julkisella paikalla, että ihmisviisaus
millä tasolla tahansa ei todellakaan voi ikipäivänä pelastaa sielua helvetiltä! Ainoastaan taivaallisen 
totuuden loisto, jota HÄN hallinnoi, pystyi tähän, jotta ihmiskunta voitaisiin vetää kompromissittomiin 
Jumalan perusarvoihin. Ihmiset eivät sitä tiedä, mutta uutiset täyttävät koko taivaan valtaisalla riemulla, 
ilolla ja juhlinnalla kun nämä totuuden perusarvot saavuttavat maksimaalisen tason uskovan sydämessä. 
Ja vieläpä HERRA HÄNEN luonteenlaadussaan rakkaudestaan seurakuntaa kohtaan on luvannut peittää 
heidät kokonaan vedellä, jotka etsivät tätä totuutta HÄNEN viisaudessaan. Näin sanoo Herra, ”Sillä minä 
vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan Henkeni sinun siemenesi
päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle.” (Jesaja 44:3). Hämmästyksessä ja järkytyksessä olemme 
kaikki todistaneet kuinka tämä taivaallinen Jumalan totuuden Viestintuoja oli ylenkatsottu mitä 
suurimmassa määrin ja vieläpä mitä kauhistuttavimmalla välinpitämättömyydellä niiden ihmisten 
toimesta, joita hän tuli lunastamaan. Koskaan vielä ei ole tämä halveksunta ollut korkeammalla kuin se 
on tänä päivänä. Jumalan lakien hirvittävän ylenkatsonnan vuoksi ei ole ihmeteltävää, että nykyajan 
elämälle on suurimmaksi osaksi luonteenomaista herjaus ja ihmisten kärsimys, sillä ohjaus ja 
toimintamallit puuttuvat. Tämän päivän sukupolvi löytää itsensä hyvin uniikista paikasta missä historia 
näyttää toistavan tarkasti itseään. Se on paikka, jossa on täysi kapina, turmelus ja täydellinen 
välinpitämättömyys Jumalan Pyhälle armon käskylle. Näin pitkälle ei ole vielä koskaan päästy 
maailmassa, paitsi siinä kapinassa joka määritteli Nooan päiviä. Se on tämä pahanlaatuinen tauti, joka on
valunut seurakuntaan ja aiheuttanut uskovien elämän rappeutumisen perversioiden joukoksi. Pastorit 
voidaan jopa nähdä sekulaari TV:ssä sängyssä naisen kanssa! Tämä tilanne ei näytä tulevan paremmaksi 
nyt kun abortit ja homoseksuaalisuus laillistetaan joka puolella maapalloa. Tällainen mädäntymisen taso 
on johtanut rappeutumisen pöyristyttävään tasoon kristittyjen pelastuksessa ja jopa siihen pisteeseen 
saakka, että homoseksuaalisuus on saavuttanut tiensä Kristuksen seurakuntaan. Todistamme nykypäivän 
seurakunnan huoletonta keskustelua homoseksuaalisuudesta kuin se ei olisi edes synti, mutta tämä ilmiö
on todellakin kaikista petollisin synti tässä ajassa. Tähän syntiin ei ole kuitenkaan liitetty yhtään 
painoarvoa! Ihmeteltävää on se mitä tapahtui Roomalaiskirjeen 1. luvulle jakeille 24-28, missä Jumala 
ITSE vannoo hylkäävänsä ihmisen tämän kyseisen synnin tähden. Kuinka onkaan mahdollista, että juuri se
seurakunta, jonka alkuperäinen tarkoitus oli olla tämän hetken valona, niin pystyy nyt kääntymään 
ympäri ja hyväksymään syntiä modernismin varjolla? On todellakin hyvin sydäntä särkevää olla 
todistamassa tällaisen kauhistuttavavan eksytyksen leviämistä saarnastuolissa. On hyvin surullista 
todistaa tämän sukupolven yritystä puolustella heidän moraalittomia epätäsmällisyyksiään ja verrata 
niitä Jumalan Muuttumattomaan Tarkkaan Lakiin. Jumalan laki pyhyydestä on ikivanha mittapuu, joka ei 
ole ainoastaan määritellyt HÄNEN luontoaan, mutta myös asettanut lähtökohdat ylöstempaukselle. 
Kuinka tällainen luopiosukupolvi voisi ottaa osaa Messiaan loisteliaaseen tulemukseen? 

Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa; (Hepr 
12:14).
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