
SANOINKUVAAMATON NÄKY 

Kun jatkoin tämän viestin vastaanottamista HERRALTA tässä näyssä, niin silloin shokeeraavin osa tätä näkyä yhtäkkiä 
levittäytyi eteeni. Tuo oli se hetki, jolloin yllättäen ymmärsin, että Juudan heimon LEIJONA oli kadonnut siitä missä 
HÄN oli maannut Taivaalla ja yhtäkkiä Joku seisoi oikealla puolellani. Ja sitten sen jälkeen HÄN ilmestyi minulle eri 
tavalla jälleen, tässä muodossa missä me olemme, sillä tavoin, kun HÄN tuli maailmaan. HÄN, joka seisoi oikealla 
puolellani oli ISRAELIN IKIAIKAINEN, Jonka juuret ovat muinaisuudessa, jopa päivissä ennen Aabrahamia. Kun käännyin 
HÄNEEN päin, HÄNEN seisoessaan oikealla puolellani, niin tuona hetkenä HÄN näytti minulle HÄNEN Naulan 
Lävistämän oikean Kätensä. HÄN tuli hyvin lähelle minua, noin puolesta toista metristä kahden metrin päähän siitä, 
missä seisoin ja sitten HÄN näytti minulle naulan jäljen HÄNEN oikeassa Kädessään. Tällä tavalla HÄN järkytti minua 
suunnattomasti ja sai minut täysin murtumaan! Siinä hetkessä, kun HÄN näytti minulle HÄNEN naulan arpeuttaman 
kätensä, niin se sai minut täysin murtumaan ja itkin niin katkerasti ja kontrolloimattomasti tässä näyssä. Tuona hetkenä 
heräsin ja ymmärsin, että HERRA JUMALA oli Puhunut seurakunnan kanssa hyvin hämmästyttävällä ja ainutlaatuisella 
tavalla. Tuossa särjetyssä muodossa, minulta vei aikaa kerätä itseni ja tyynnyttää itseni jälleen, jotta voisin koota 
kasaan kaiken mitä oli juuri tuotu julki. Hetken muistelemisen jälkeen puhuin SUORASSA LÄHETYKSESSÄ Jesus is LORD 
Radiossa ja julistin, että olin juuri nähnyt Juudan heimon LEIJONAN tulevan. Tuossa keskustelussa tein erittäin selväksi 
sen, että aika oli nopeasti kulumassa loppuun ja, että Kristuksen seurakunnan tulisi valmistautua pyhällä ja 
vanhurskaalla tavalla MESSIAAN tulemukseen. Anova kysymys, joka huutaa tästä näystä on, että Miksi HERRA 
ilmestyisi eteeni nyt kahdessa eri tilanteessa ja ensimmäisessä kohtaamisessa heti näyttää HÄNEN Naulan Lävistämän 
Kätensä? 

Hänen Naulan Lävistämä Kätensä ovella 
Yöllä 4. heinäkuuta 2003 HERRA Vieraili luonani jälleen toisessa hyvin syvällisessä unessa, jota en ollut aiemmin 
nähnyt. Tässä näyssä HERRA ITSE tuli alas Taivaasta puhumaan kanssani, koskien KUTSUA, jonka Taivas halusi minun 
ottavan tehtäväkseni tässä maailmassa. Ainoastaan myöhemmin ymmärsin, että tämä oli niin ylivoimainen uni, jonka 
kanssa ihmiskunnalla ei ole varaa olla millään tavoin ristiriidassa sen vakavuuden johdosta, jota se alleviivaa tämän 
päivän Kristuksen seurakunnalle. Kun HERRA laskeutui alas kutsumaan minua tuossa väkevässä Vierailussa, niin HÄN 
ällistyttävästi ja täysin ilmoittamatta ilmestyi taloni sisälle ja seisoi suoraan päämakuuhuoneeni ovella. Kaikki tämä 
tapahtui Oklahoman kaupungissa. Seisten eteishallissa, LUNASTAJA oli suoraan vastapäätä päämakuuhuoneen ovea 
ja varmisti, että olin hyvin tietoinen HÄNEN Läsnäolostaan talossa. Tämä kaikki tapahtui yöllä 4. heinäkuuta 2003, 
kun HERRA otti minut kiinni sen 
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jälkeen, kun olin monta vuotta yrittänyt juosta pakoon HÄNEN KUTSUAAN. Ovella HÄN asetti HÄNEN 
Kirkkautensa valtavan Pilven joka puolelle HÄNEN läheisyyteensä tavalla, joka julisti HÄNEN pyhää 
Läsnäoloansa. Tuo Pilvi ovella oli niin kirkas ja silti niin paksu, siinä mittakaavassa, että en pystynyt näkemään 
oven rajaa kauemmas. Pilvi, jonka ovella näin, oli niin paksu, että se leijui ympäriinsä käytävällä tavalla, joka 
antoi ymmärtää HÄNEN Taivaallisen Läsnäolonsa olevan tuossa paikassa. Mitä enemmän kiinnitin huomiota 
tuohon Kirkkauteen ovella, sitä enemmän ymmärsin, että se liikkui ympäriinsä ympyrän muotoisesti ja 
viistosti aivan kuten tornadon kaltainen putki samalla, kun se myös kääriytyi HERRAN ympärille. Tuolloin HÄN 
päätti tehdä rohkean liikkeen ja asetti HÄNEN vasemman Kätensä ovelle. Tuon mahtavan liikkeen tehdessään 
HERRA ITSE seisoi käytävällä, joka oli huoneen ulkopuolella ja esitteli HÄNEN naulan lävistämän Kätensä 
makuuhuoneeseen ja kosketti välittömästi oven karmin vieressä olevaa seinää. HERRAN Käsi, jonka näin oven 
karmilla oli niin kirkas, että sen loisto peitti valtavan kehän sen osan ympärillä, jota HÄN ovella kosketti 
samalla, kun HÄNEN kämmenensä oli peittyneenä oveen päin. Tuona hetkenä, kun jatkoin oven karmia 
koskettavan HERRAN Käden katselemista, niin tuolloin nopeasti huomasin, että Kirkkaus, jota se piti sisällään 
ovella, oli kuvioitu erityisen kohdan ympärille HÄNEN Kätensä taakse. Lähemmässä tarkastelussa lopulta 
huomasin hyvin järkyttävän ilmiön, koska ymmärsin, että JUMALAN Kirkkaus itse asiassa määritteli tuon 
valtavan naulan lävistyksen, joka merkitsi HÄNEN Kätensä. Naulan lävistys näytti hyvin raa’alta ja tuoreelta 
haavalta, joka loisti JUMALAN väkevän Kirkkauden syvää intensiteettiä. JUMALAN Kirkkaus säteili tuosta 
haavasta. Lisäksi, kun katsoin HERRAN Kättä tarkemmin tuossa levottomuutta herättävässä unessa, niin siitä 
tuli hyvin järkyttävä näky katsella sen vaikean kokemuksen johdosta, jonka HÄNEN on täytynyt käydä läpi 
ollakseen tämän kaltaisen naulan jäljen kantaja. Tästä, yhdistettynä siihen valtavaan Kirkkauteen, joka peitti 
koko seinän alueen sen kohdan ympärillä, jota HÄNEN naulan lävistämä Kätensä kämmenpuoli kosketti, 
todella tuli väkevin muistutus Golgatan kärsimyksestä. Lisäksi, kun tarkastelin tarkemmin tuota naulan 
lävistystä, niin ymmärsin, että se oli tosiasiassa asetettu lähelle HÄNEN rannettaan. Kuitenkin, se naulan 
lävistys, jonka näin HERRAN Kädessä oli niin kirkas, mutta silti naulalla lyöty.    

HÄNEN Vaatteensa helma
Tämän musertavan unen aikana tuli hetki, jolloin pystyin myös huomaamaan HERRAN yllään pitämän vaatteen 
HÄNEN Kätensä ranteen lähellä olevasta alueesta alkaen kohti kyynärpään liitoskohtaa. Kiinnittäessäni huomiota 
rannetta lähimpänä olevaan alueeseen, saatoin erottaa sen ihmeellisen suunnittelun, joka peitti sitä osuutta hihasta, 
joka on näkyvin silloin, kun vaatetta pidetään yllä. Siinä oli kolmion muotoinen kohokuvio, joka peitti koko alueen, 
siitä minne napit on hihassa asetettu kohti sitä kohtaa, jossa linja, joka yleensä silitetään määrittelemään hiha, on 
sijoitettu. Tämä kolmion muotoinen ommel ranteen päässä hihaa esitteli HERRAN vaatteen pääkoristuksen. 
Huomattavimpana tuo kolmion muotoinen kaistale korosti useita huomiota herättävästi suunniteltuja kiiltäviä ja 
kalliita mitaleja, jotka oli kaiverrettu ihmeellisesti sen pinnalle. Nämä täydellisesti kaiverretut koristukset antoivat 
siihen osaan vaatetta erityisen timantin säihkeen ja hopean kaltaisen loisteen, jotka harmonisesti sekoittuivat niihin 
kelta-ruskean kultaisiin osiin, jotka siitä erottuivat. Heti siitä alkaen missä napit ovat tuli kuitenkin esiin 
hämmästyttävä joukko HÄNEN vaatteensa loisteliasta helmaa. HÄNEN vaatteensa helma, jonka näin, koostui tiukasti 
pakatuista kalliista, hienoista kultaketjujen nyöreistä, jotka oli suunniteltu hienosti jatkuen riippumaan alas 
painovoiman takia. Nuo hienoimmat kultaketjut, jotka näin, olivat niin tiivistetyt ja korkeasti hiotut, että ne näyttivät 
kauempaa katsottuna aivan kuin valtavalta massalta hienoimpia kultahiukkasia heiluen pitkin vaatteen käden 
pituutta. Jokaisen heiluvan ketjun päässä oli hienoja kauniisti viimeisteltyjä pieniä koristeellisia kultapalloja, jotka 
muodostivat parhaimman koskaan todistetun kuvion. Yhteen koottuina nämä hienoimmat nyörit ja kultapallot 
antoivat unohtumattoman kuvan HÄNEN vaatteensa vaalituimmasta helmasta. Ne näyttivät ennemminkin kauniilta 
rikkailta kultahiukkasilta, joita valui pitkin HERRAN vaatteen käden pituutta.   

Avohaavat 
Olen tänä päivänä suuresti etuoikeutettu, ensinnäkin olemaan tämän HERRAN väkevän näyn kantaja seurakunnan 
elämän historian tämän hetkisessä vaiheessa. Sanottuani tämä, on tärkeää ymmärtää, että Golgatan tapahtumista 
saakka, HERRA on ollut niin traumatisoitunut siellä tapahtuneesta hyväksikäytöstä, siinä mittakaavassa, että siitä on 
tullut niin syvään juurtunut HÄNEN mieleensä, että se on ensimmäinen asia mitä HÄN näyttää joka kerta, kun HÄN 
tapaa ystävän. 



Sillä koirat minua piirittävät, pahain parvi saartaa minut, minun käteni ja jalkani, niinkuin jalopeurat. (Psalmi 22:16) 

On aivan kuin tässä prosessissa HÄNEN esitellessään naulan haavat HÄNEN Oikeassa Kädessään, niin HERRA 
pääasiallisesti raportoi siitä kärsimyksen määrästä, jota HÄN kävi läpi seurakunnan vapauttamisen tähden. Lisäksi, 
esitellessään minulle HÄNEN Kätensä haavat jokaisessa tilanteessa, jossa HÄN on kohdannut minut, niin HERRA 
pääasiallisesti sanoo, että Golgatasta saakka, tuon hyväksikäytön tapahtumat Ristillä eivät ole tulleet ainoastaan 
HÄNEN elämänsä ikuiseksi teemaksi siitä lähtien, vaan myös ikiaikaiseksi aiheeksi JUMALAN Valtakunnassa. On hyvin 
ällistyttävää, että tässä näyssä itseäni ja seurakuntaa varten minun annettiin katsella MURHEIDEN MIESTÄ, joka kärsi 
tämän synnin kärsimyksen, näin minulle puhuvat nämä tuskalliset oraakkelit. Lisäksi, vilauttamalla HÄNEN oikean 
Kätensä naulan lävistämää haavaa, niin HERRA halusi seurakunnan ymmärtävän, että jopa HÄNELLE näistä hirveistä 
haavoista HÄNEN Käsissään on tullut suuren ihmetyksen lähde, miten elämä voi muuttaa suuntaa pahimpaan. Näin 
tekemällä, HERRA myös painotti seurakunnalle sen tärkeyttä omaksua suuri ihmetyksen tunne tätä hirvittävää tekoa 
kohtaan, joka tapahtui HÄNELLE Golgatan Ristillä, jotta seurakunta palvonnassaan voisi rakastaa HÄNTÄ enemmän ja 
lyödä koskettimillaan korkeampia säveliä suuremmalla ilolla, sen muistaessa se taistelu, jonka HÄNEN Kätensä saatti 
päätökseen. Nuo haavat, joita HERRA kantaa HÄNEN Käsissään todella korostavat merkkiä siitä, että HÄN taisteli 
valtavan taistelun seurakunnan puolesta HÄNEN Käsillään ja antoi itsensä alttiiksi niille kustannuksille, jotka 
seurakunnan itse olisi tullut kärsiä. Tämä on se syy, miksi HÄN ikuisesti muistuttaa seurakuntaa yhä uudelleen tästä 
kohtuuttomasta hinnasta, jonka HÄN maksoi sen vaalitusta pelastuksesta. Tällä tavalla HÄNEN oli myös tarkoitus 
elvyttää seurakunnan ilo, koska tässä modernissa ajassa, se saa meidät ihmettelemään, mitä HÄNEN oli täytynyt 
kärsiä kantaakseen näitä arpia HÄNEN Käsissään.  

Ja jos häneltä kysytään: "Mitä ovat nuo haavat sinun rinnassasi?" vastaa hän: "Ne lyötiin minun ystäväini 
huoneessa". (Sak. 13:6) 

Saada tavata HERRA unessa ja HÄNEN esitellä nuo naulan jäljet, jotka ovat edelleen olemassa HÄNEN Käsissään, on 
tarpeeksi ällistyttävä kokemus pitää sisällään, mutta kokea tämä traumaattinen kohtaaminen useamman kerran, on 
todella tapahtuma, joka juurtuu syvälle mieleen koko elämän pituudeksi, tässä valtakunnassa ja sen takana. Tästä 
syystä, kun HERRA esitteli HÄNEN naulan arpeuttamat Kätensä tuossa näyssä 11. marraskuuta 2013, niin siitä tuli 
jälleen yksi tunnusmerkki siitä, että MESSIAS on nopea esittämään näitä HÄNEN Käsiensä arpia, koska ne on nyt 
elävästi yhdistetty HÄNEN todelliseen identiteettiinsä Golgatan tragediasta lähtien. Nämä arvet tulee näyttää 
esittelyn muodossa HÄNEN kohtaamisessaan, koska ne ovat siitä lähtien tulleet määrittelemään HÄNEN ikuista 
identiteettiään. Vaikka nämä merkit HÄNEN Käsissään ovat tuskallisia meidän sisäistää tässä modernissa ajassa, niin 
on kuitenkin tärkeää huomata, että HÄNELLE niistä on tullut HÄNEN ROHKEUTENSA symboli. Niistä on itse asiassa 
tullut HÄNEN PYSYVÄ KUNNIAMITALINSA, jonka HÄN nopeasti esittelee milloin tahansa HÄN tapaa ystävän. Lisäksi, 
nämä merkit, joita HERRA näytti minulle tuossa näyssä, kun Juudan heimon LEIJONA yhtäkkiä ilmestyi viereeni tässä 
muodossa, jota me kannamme, niin ne eivät ole pelkkiä merkkejä, vaan itseasiassa HÄNEN KUNINKAALLISIA 
jalokiviään. Koska nämä merkit ovat ne, jotka antoivat vain HÄNELLE Auktoriteetin aukaista sinetit ja avata JUMALAN 
kirjakäärön Taivaassa. Jos tämän päivän seurakunta ajatteli, että Golgatan tapahtumat olivat ainoastaan vitsi, niin 
silloin heitä odottaa karkea shokki, koska ainoa asia, joka on ihmisen tekemää Taivaassa tänä päivänä, ovat nämä 
ihmisen HERRALLE aiheuttamat Naulan Lävistykset! Nämä naulan lävistykset, täten, pätevöittävät JEESUKSEN ja 
ainoastaan HÄNET aukaisemaan JUMALAN salatun viisauden ja neuvon sinetin Taivaassa. Tuon kirjakäärön sisälle on 
kirjoitettu MESSIAAN Kuninkuus sen tosiasian johdosta, että nuo kaiverrukset määräävät JUMALAN tuomiot, jotka 
jaetaan maailman ylle. Nämä Naulan Lävistysten merkit edustavat, näin ollen, HERRAN kallisarvoista identiteettiä ja 
HÄNEN kuvansa luonteen ilmaisua. Sen ohella, saavutettuaan sen kaltaisen historiallisen juhlan Golgatalla, näistä 
naulan lävistyksistä HERRAN Käsissä on pääasiallisesti tullut myös HÄNEN Majesteettisuutensa koristukset ja 
palkinnot. HÄN on meidän sydämemme Taistelija ja Voittaja, koska HÄN pystyi esittämään sen kaltaisen mahtavan 
haasteen vastustajalle ja hallita meidän puolestamme. Sen takia HERRA, tuossa marraskuun 11. päivän 2013 näyssä 
esitteli HÄNEN naulan lävistämän oikean Kätensä julistaakseen elävästi tämän päivän seurakunnalle, että HÄN on 
valmis jakamaan HÄNEN tulevan valtakautensa yllä mainitut saaliit niiden vanhurskaiden ja pyhien kanssa, jotka 
tavoittelevat puhtautta ja Ristiä tänä pimeänä hetkenä. Kun HERRA pyysi epäilevää Tuomasta ojentamaan kätensä ja 
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koskettamaan niitä tuoreita, avoimia haavoja, niin minua on yhä uudelleen hämmästyttänyt se, että kun HERRA 
esitteli näitä haavoja tuona marraskuun 11. päivänä 2013, niin yhtä hyvin ne olisivat voineet olla vielä tuoreet ja 
parantumattomat! Tämä on Sanoma, joka yhä uudelleen hämmästyttää seurakuntaa, huomioon ottaen erityisesti, 
että nämä haavat eivät parantuneet, kun HÄN nousi ylös kuolleista ja meni tapaamaan Tuomasta. Tällä tavalla, ne 
ovat säilyneet tuoreena muistutuksena pelastuksen suunnasta ja siitä hinnasta, jota HÄN jatkaa maksamaan 
ikuisuuteen, koska HÄN on IANKAIKKISESTI RUHJOTTU! (Jesaja 52:14-15). Nämä naulan lävistykset oli myös 
tarkoitettu muistuttamaan seurakuntaa HERRAN täydellisestä uhrista. Täydellinen laki vaatii, että uhrattava karitsa 
täyttää JUMALAN mittapuut, ilman virhettä, ilman epämuodostumaa, ilman vikaa ja ilman tahraa. Mutta HÄNESSÄ 
on nyt virhe ja HÄNET on tahrattu, eikä HÄN voi enää täyttää tätä tarkkaa lakia JUMALAN sovitusuhrista (2. Moos. 
12:5-7). Esittelemällä nämä naulan jäljet HÄNEN Käsissään, täten, HERRA tuona päivänä tavoitteli hyvin ankaraa 
varoitusta tämän päivän seurakunnalle, koskien sitä, että vaikka HÄN haluaisikin mennä takaisin Golgatalle toisen 
kerran vapauttamaan seurakunnan uudelleen, niin HÄN ei voi, koska HÄNET tahrattiin jo Ristillä! Siitä tuli myös 
aikamme pysyvä varoitus, jonka HERRA jätti perinnöksi seurakunnalle, koskien sitä tosiasiaa, että se ei voi jatkaa 
armon väärinkäyttöä, joka tunnontarkasti ja raskaasti voitettiin Golgatalla (Hepr. 6:4-6; Hepr. 10:26-31; 2. Piet. 
2:19-22). KRISTUS pääasiallisesti käyttää tätä vahvistamaan sen, että HÄN kärsi puolestamme Ristillä ja ainoastaan 
tuon Ristin kärsimyksen kautta siten voi olla vapautus ja pelastus. Jatkeena sille, HERRA tuona päivänä ojensi pysyvän 
opetuksen nykypäivän Kristuksen seurakunnalle, koskien sitä, että myös sen tulisi oppia syleilemään kärsimystä tässä 
kuolevaisessa valtakunnassa, saavuttaakseen merkittäviä voittoja ylöstempauksen loisteliaan Valtakunnan tulevaan 
valtapiiriin. Tekemällä näin, HERRA JEESUS opettaa tämän päivän kompromissin tehneelle KRISTUKSEN 
seurakunnalle opetuksen sen tarpeesta jäljitellä niitä hyveitä, jotka veivät HÄNET Ristille ja ylläpitivät HÄNTÄ Ristillä, 
saattaakseen päätökseen JUMALAN mission. Se on opetus uhrista, antaumuksesta ja palveluksesta. Näistä naulan 
lävistyksistä, jotka HERRA minulle näytti, on siitä lähtien tullut tärkeimmät tunnusmerkit, jotka todistavat HÄNEN 
Auktoriteetistansa ihmiskunnan Pelastajana. 

Tuo naulan lävistämä oikea Käsi, jota HERRA näytti minulle tuona marraskuun 11. päivänä 2013, todella oli hyvin 
syvällinen keskustelu loputtomasta teemasta seurakunnassa. Siitä tuli elävä muistutus tapahtumista, jotka 
tapahtuivat Öljymäen itäisillä rinteillä, paikassa, joka tunnetaan nimellä Betania. Tuossa paikassa HERRA JEESUS, sen 
jälkeen kun HÄN oli onnistuneesti täyttänyt tehtävänsä Ristillä, kokosi HÄNEN opetuslapsensa ja nosti ylös HÄNEN 
naulan lävistämät Kätensä siunatakseen heidät. Juuri tuona hetkenä, HÄNEN naulan arpeuttamat Kätensä vielä ylös 
nostettuina, valtava Pilvi ilmestyi ja nosti HÄNET ylös JUMALAN Taivaaseen.  

50 Sitten hän vei heidät pois, lähes Betaniaan asti, ja nosti kätensä ja siunasi heidät. 51 Ja tapahtui, että hän 
siunatessaan heitä erkani heistä, ja hänet otettiin ylös taivaaseen. (Luukas 24:50-51) 

Tämä pohjimmiltaan asettaa näyn HÄNEN naulan lävistämistä Käsistään asiayhteyteen niiden merkittävien 
tapahtumien paljastamisen kanssa, jotka kävivät ilmi Mooseksen Ilmestysmajassa sovituspäivänä. On elintärkeää 
painottaa tässä, että HÄNEN naulan lävistämät Kätensä, joita HERRA esitteli, pohjimmiltaan edustavat sitä valtavaa 
uhria, jota HÄN tarjosi kansakunnille heidän vapauttamisekseen synnistä. Se sytyttää uudelleen muistot 
tapahtumista, jotka kävivät ilmi Mooseksen Ilmestysmajassa. Kerran vuodessa JUMALA määräsi israelilaiset 
noudattamaan erityistä sovituspäivää, joka tunnetaan Yom Kippurina. Tuona päivänä ei saanut tehdä mitään työtä ja 
kaikki israelilaiset paastosivat, kun ylipappi käveli Kaikkein Pyhimpään, uhratakseen syntien sovitusuhrin kansan 
puolesta. Kuitenkin, ennen kuin ylipappi uskalsi astua sisään Kaikkein Pyhimpään tarjotakseen sovitusuhrin, niin 
Hänen vaadittiin poistavan yltään Hänen korkea-arvoinen ja koristeltu papillinen vaatteensa ja kantamaan yllään 
tavallisia vaatteita, joihin kaikki israelilaiset olivat pukeutuneet. Kun HÄN kantoi yllään tavallisen israelilaisen 
vaatetta, niin ylipappi sitten astui sisälle Kaikkein Pyhimpään ja sen mukaisesti uhrasi sovituskaritsan, käyttäen sen 
verta noudattamaan syvempää palvontaa. Tuo sovitusuhriksi tarkoitettu karitsa ei kuitenkaan tullut mistään 
laumasta heidän toivomustensa mukaan, vaan sen täytyi olla huolellisesti valittu uros eläin, ilman minkäänlaista 
tahraa tai virhettä ja uhri, jonka luita ei saanut rikkoa. Joka kerta, kun ylipappi oli astunut sisälle Kaikkein Pyhimpään 
karitsan täydellistä verta kädessään ja onnistuneesti uhrannut sen pirskottamalla tuota karitsan täydellistä verta 
JUMALAN Arkin Armoistuimelle, niin JUMALAN Kirkkaus laskeutui tuon Armoistuimen ylle. Tämä vierailu toimi aina 
JUMALAN hyväksynnän allekirjoituksena, koskien tuota Ilmestysmajan palvontaa. Saatettuaan loppuun tämän 
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täydellisen karitsan onnistuneen uhrauksen, niin ylipappi sitten käveli ulos Kaikkein Pyhimmästä ja seisoi ovella, 
nostaen kätensä ylös ja siunasi Israelin kansaa. Kun hän saattoi voimaan tuon siunauksen, niin ylipappi käytti usein 
seuraavia sanoja:   

24 Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua; 25 Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen; 
26 Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. (4. Moos. 6:24-26) 

Samoin, sen jälkeen kun HERRA JEESUS oli tarjonnut HÄNEN verensä Golgatan Ristillä, niin HÄN ilmestyi 
ylösnousemuksessa ja kohtasi Marian. Ne syvälliset sanat, jotka HÄN puhui Marialle, avasivat ymmärryksen, koskien 
HÄNEN sisälle pääsyään Kaikkein Pyhimpään, Ylimpiin Huoneisiin JUMALAN Valtaistuinsalissa, jossa Liitonarkki on 
läsnä. HÄNEN välittömän ylösnousemuksensa hetkenä, juuri kun HERRA JEESUS oli astunut sisälle ja vuodattanut 
HÄNEN Verensä Liitonarkin Armoistuimelle Taivaassa, niin HÄN Puhui Marialle nämä sanat:  

17 Jeesus sanoi hänelle: "Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun 
veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja 
teidän Jumalanne tykö". (Joh. 20:17) 

Tällä lausahduksella HERRA antoi ymmärtää, että HÄNEN verensä ei ollut vielä koskettanut HERRAN Liitoarkin 
Armoistuinta Valtaistuinsalissa Taivaassa ja täten tuo tarve erottautumiselle varmistamaan, että vapauttamisen 
prosessi eteni loppuun saakka. Sen jälkeen, kun HERRA kosketti HÄNEN pyhällä VERELLÄÄN JUMALAN Liitonarkin 
Armoistuinta Taivaassa, niin HERRA JEESUS astui ulos ja meni tapaamaan HÄNEN rakkaita opetuslapsiaan, sillä se oli 
täytetty. Aivan kuten ylipapin Israelissa täytyi poistaa HÄNEN korkea-arvoinen papillinen vaatteensa ja kantaa yllään 
israelilaisten tavallista vaatetta, päästäkseen sisälle Kaikkein Pyhimpään Yom Kippurina, niin näin myös HERRAN 
JEESUKSEN täytyi ottaa yltään HÄNEN korkea-arvoinen ja loistelias Papillinen Vaatteensa, kantaakseen yllään 
tavallisen ihmisen syntiä, jotta HÄN voisi astua sisälle Kaikkein Pyhimpään ja uhrata HÄNEN oman Verensä JUMALAN 
Liitonarkin Armoistuimella. Tällä tavalla, HERRA JEESUS tuli synniksi meidän edestämme ja saatettuaan päätökseen 
HÄNEN sovitusuhrinsa, niin HÄN astui ulos ja Pukeutui jälleen seurakunnan Ylipapin Loisteliaaseen Papilliseen 
Vaatteeseen. Tuolloin HÄN siunasi heidät. Sen jälkeen, kun HÄN saavutti sisälle pääsyn JUMALAN Valtaistuinsaliin ja 
vuodatti HÄNEN Verensä JUMALAN Liitonarkin Armoistuimelle, niin HERRA käveli ulos Kaikkein Pyhimmästä ja seisoi 
Taivaan ovella ja siunasi seurakunnan tuossa Betanian paikassa. Se oli täyttyminen sille, mitä ylipappi Mooseksen 
Ilmestysmajassa oli aina epäsuorasti ennustanut, tulemalla ulos Kaikkein Pyhimmästä ja seisoen ovella Siunaamassa 
Israelia. Tänä päivänä näemme, että 11. marraskuuta 2013 HERRA teki rohkean liikkeen, kun HÄN ilmestyi minulle ja 
nosti HÄNEN naulan lävistämän oikean Kätensä minua kohti, perusolemukseltaan jäljitellen sitä Siunausta, jonka 
HÄN antoi seurakunnalle juuri ennen HÄNEN Taivaaseen astumistaan Betaniassa. Tästä tuli tuon profetian 
täyttyminen, jota ylipappi Mooseksen Ilmestysmajassa jatkuvasti kertoi joka kerta, kun HÄN oli uhrannut täydellisen 
karitsan ja seisoi ovella ja siunasi Israelia. HÄNEN ylösnousemuksensa jälkeen, kun HERRA seisoi Taivaan portilla ja 
nosti HÄNEN naulan lävistämän Kätensä Siunaamaan seurakunnan, niin tuona päivänä HÄN antoi iankaikkisuuden 
HÄNEN seuraajilleen. HÄNEN julkisen palvelustyönsä aikana tässä maailmassa, HERRA JEESUS laski HÄNEN 
parantavat Kätensä sairaiden päälle ja he parantuivat kaikenlaisista sairauksista. Näillä samoilla HERRAN parantavilla 
Käsillä oli valta nostaa myös kuolleet ylös kuolleista. Nyt, kun HERRAN Kädet oli naulittu Golgatan Ristille, niin valtava 
virta säteili noista parantavista Käsistä. Juuri tästä on siitä lähtien tullut tuo parantumisvoitelu, joka virtasi 
seurakuntaan maailman neljällä tuulella HÄNEN Parantavista Käsistään Golgatan Ristiltä. Lisäksi, HÄNEN 
ylösnousemuksensa jälkeen HÄN nosti vielä samat naulan lävistämät Kätensä kohti opetuslapsia Betaniassa ja 
siunauksen virta annettiin seurakunnalle. Sen vuoksi, voimme tänä päivänä selvästi nähdä, että kun Messias vieraili 
luonani tuona marraskuun 11. päivänä 2013 ja nosti HÄNEN naulan arpeuttaman oikean Kätensä minua kohti, niin 
siitä tuli merkittävä keskustelu, joka puhui seuraavaa: 

I) Katso mitä he tekivät minulle
II) Katso sitä hintaa, jonka maksoin sinusta
III) Minä siunaan sinua
VI) Minä siunaan vieläkin seurakuntaa
V) Mene kysymään seurakunnalta: ‘miksi olet unohtanut tämän?’



VI) Katso, en ole enää sopiva menemään takaisin Ristille, vaikka haluaisinkin tämän päivän seurakunnan
luopumuksen takia. ■ 

7. heinäkuuta 2013 HERRA näytti minulle unen, koskien tien valmistamista Messiaan tulemukselle. Tuossa unessa
olin suuressa kokouksessa, jossa julistin HERRAN väkevää sanomaa, koskien Messiaan tulemusta. Tuon kokouksen 
jälkeen HERRAN Ääni Puhui taivaasta ja sanoi: 'Mene ja puhu näille ihmisille'. Ja muistan niin hyvin, että kun lopetin 
tuon kokouksen tuossa unessa, niin aloin matkustamaan maailman neljään ääreen valmistamaan tietä Messiaan 
tulemukselle. Kun aloitin matkani maailman neljään ääreen tuosta kokouksen paikasta, niin huomasin, että kävelin 
paljon nopeammin kuin ajoneuvot ja syöksyin paljon nopeammin kuin lentokoneet. Ja kun kävelin, niin valtava 
JUMALAN KIRKKAUDEN valo tuli HÄNEN Palvelijastaan ja loisti valaisten tuon tien yli valtamerten, yli laaksojen ja yli 
vuorten. Ja kun kävelin, niin HERRAN KIRKKAUS säteili joka puolella HÄNEN Palvelijastaan ja mihin ikinä astuin, niin 
kirkkaus loi tien suoraan eteeni ja halki maailman oli niin valtava pimeys, että tämän KIRKKAUDEN säteilystä tuli aivan 
kuten soihtu. Se antoi suoran, kirkkaan, valkean valon, joka tuli HÄNEN Palvelijastaan Profeetasta ja säteili suorassa 
linjassa. Ja mihin ikinä KIRKKAUS loisti, kun HERRAN Palvelija käveli läpi sen tien, niin Hän kohtasi ihmisiä lastensa 
kanssa eri yhteisöistä, prostituoituja naisia ja miehiä sivukujilla. Tällä tavalla HERRA loi tien läpi jokaisen yhteisön, joka 
asuu maailmassa. Se oli niin valtava hetki katsella. Kun kävelin läpi maailman, niin menin yhdestä maanosasta toiseen 
ja valtava HERRAN KIRKKAUS säteili minusta suorassa linjassa ja mihin ikinä se säteili, niin se valmisti suoran tien 
HERRALLE. Kun seurasin sitä polkua, joka oli luotu, niin astuin sisälle erilaisiin yhteisöihin, kun tuo polku kulki niiden 
läpi, laaksoissa, ylhäällä kukkuloilla, läpi saarien ja halki kaikkien maanosien. Kun tein tämän, niin oli 
sanoinkuvaamatonta nähdä, että kävelin nopeammin kuin ajoneuvot ja juoksin nopeammin kuin lentokoneet. 
Valtava HERRAN KIRKKAUS loisti HÄNEN Palvelijastaan suoraan pimeyteen, jota maailma oli pitänyt sisällään. Tämä 
jatkui ja jatkui ja joka paikassa, johon valo osui, niin ihmiset, jotka olivat erilaisissa tilanteissa synnissä ja 
kompromississa olivat häpeissään, kun HERRAN valon KIRKKAUS osui heihin. Näin ne, jotka oli saatu kiinni synnistä 
yrittävän peittää kasvonsa ja peittää silmänsä, jotta heitä ei nähtäisi. Oli kuin sinut olisi nähty alasti. Sitten heräsin, 
sen jälkeen kun olin kulkenut koko maailman halki.  

VALMISTAKAA HERRALLE TIE (Jesaja 40:3). ■ 

KIRKKAUS
Joka Valmistaa Tien 

NÄKY 7. HEINÄKUUTA 2013 




