
Suomennos Profeetta Dr Owuorin HERRAN Oraakkelista ”John The Baptist speaks with him in front of GOD” 

Kun aikojen täyteys oli tullut täyteen, niin huhtikuun 2. päivä 2004 otti paikkansa historiassa. Kaikki tapahtui kello 
14-16 välillä iltapäivällä tuona ikimuistoisena päivänä. Tuona päivänä HERRA päätti temmata minut Hengessä 
näkyynsä. Kun tuo päivä valkeni, niin en aivan heti ymmärtänyt sitä vakavuutta, jota se tulisi pitämään sisällään 
KORKEIMMAN JUMALAN profeetallisessa kalenterissa. Samaten en tuona hetkenä täysin käsittänyt sitä, että tämä 
tulisi myöhemmin osoittautumaan aikamme tärkeimmäksi vierailuksi tämän päivän seurakunnassa, sen kääntyessä 
viimeiselle matkaosuudelle kohti Messiaan tulemusta. Tässä ainutlaatuisessa HERRAN näyssä HERRA yhtäkkiä toi 
minut voimakkaasti kirkastettuun ja korkeaan paikkaan. Kirkkaus, joka peitti tämän paikan oli niin valtava, että 
kaikki sen paikan läheisyydessä muuttui kirkkaaksi ja alkoi säteilemään. Kun tämä tapahtui, niin käsitin nopeasti, 
että koko tuo kirkkaus, jota paikka oli tulvillaan, itseasiassa säteili suoraan edessäni olevasta HERRAN väkevästä 
Läsnäolosta. Viime hetkellä HERRA antoi minun ymmärtää, että Hän oli läsnä tuossa suunnattomassa kirkkauden 
vuoressa, joka säteili suoraan edessäni. Tuo paikka oli niin peljättävän pyhä ja täynnä kirkkautta siinä 
mittakaavassa, että pystyin jopa erottamaan hyvin hienojakoisen HERRAN kirkkauden humisevan äänen, kun se 
tulvi yli tuon paikan. Se oli peljättävä ja kunnioitetuin paikka, jossa kukaan voi olla, koska se oli suoraan JUMALAN 
KAIKKIVALTIAAN Peljättävän Valtaistuimen edessä. Tähän päivään saakka voin vielä elävästi muistaa sen valtavan 
pelon, joka lopulta valtasi minut, kun ymmärsin seisovani suoraan HERRAN JUMALAN KAIKKIVALTIAAN, taivaan ja 
maan Luojan voimallisen kirkkauden edessä. Hänen kirkkautensa oli kuin valtava voimakkaasti säteilevä korkea 
vuori suoraan edessäni. Mutta tämä vuoren kaltainen HERRAN kirkkaus, joka oli edessäni ei ollut liikkumaton, vaan 
soljui kirkkauden pilvinä leijuen ympäriinsä vaikuttaen koko tuohon paikkaan. 

Neljä kirkkauden hevosta 

Välittömästi kun nostin silmäni katsellakseni tuota voimallista HERRAN Läsnäolon kirkkautta, niin JUMALA 
KAIKKIVALTIAS avasi silmiäni yhä enemmän ja salli minun nähdä neljä voimallista kirkkauden hevosta, jotka 
ympäröivät JUMALAN Valtaistuinta. Hevoset, jotka näin olivat hieman tuota edessäni olevaa massiivista kirkkauden 
vuorta taaempana. Kun ne liikkuivat ympäriinsä HERRAN kirkkauden keskellä valmiuden tilassa, niin näin, että ne 

Toimeksianto



olivat kirkkaammat kuin mikään loiste, jota olin koskaan todistanut. Lisäksi, nämä hevoset olivat hyvin voimallisia ja 
täysin peitettyinä HERRAN kirkkaudella, joka säteili aivan kuten salaman leimahdukset. Tuona hetkenä HERRA 
JUMALA Kaikkivaltias antoi minun sitten ymmärtää, että nämä kirkkauden hevoset olivat valmiina vapautettaviksi 
maailman neljään kolkkaan. Lisäksi havaitsin JUMALAN kunnioitettavan ja ankaran tuomion tunnun, joka pian 
kohtaisi maan kansakuntia tämän sukupolven synnin tähden. Tässä vaiheessa HERRA antoi minun myös ymmärtää, 
että näitä neljää kirkkauden hevosta oltiin lähettämässä maailman neljään kolkkaan valmistamaan tie Messiaan 
upealle tulemukselle. Kun nuo neljä kirkkauden hevosta kulkivat vasempaan ja oikeaan halki taivaan kirkkauden 
leveyden ja laajuuden, niin näin niiden häntien heiluvan selvänä osoituksena niiden lähtövalmiudesta. Nuo 
Kirkkauden hevoset, jotka näin tässä näyssä liikkuivat ympäriinsä niin suurella voimalla ja kirkkaudella, että se sai 
minut eräänä hetkenä pysähtymään ja vain ihmettelemään tuota mahtia! Tietoisena siitä, että ne olivat kanssani 
saman KORKEIMMAN JUMALAN kirkkauden keskellä, niin olin todella ällistynyt siitä tosiasiasta, että HERRA oli 
sallinut silmäni nähdä nuo tapahtumat HÄNEN Majesteettisuutensa keskellä. 

Kirkas kuu 

Temmattuna vielä tähän aikamme lopunajan näkyyn ja ihmetellen sitä valtavaa voimaa ja kirkkautta niiden neljän 
hevosen ympärillä, niin uusi tapahtuma alkoi avautumaan suoraan silmieni edessä. Kuu ilmestyi suoraan niiden 
neljän kirkkauden hevosen yläpuolelle, jotka HERRA esitteli tässä voimallisessa, vain kerran elämässä tapahtuvassa 
HERRAN näyssä. Kuu, jota katselin näytti olevan liikkunut paljon lähemmäksi HERRAN kirkkautta, siinä määrin, että 
se alkoi loistamaan yhdessä HERRAN loisteliaan kirkkauden kanssa. Tätä kirkasta kuuta, jonka olin etuoikeutettu 
näkemään oltiin itseasiassa asettamassa nyt strategisesti taivaan äärtä kohti, ja se tuli täten hyvin lähelle HERRAN 
Läsnäolon kirkkautta Valtaistuimella. Yhtäkkiä vihreä nurmi ilmestyi JUMALAN Valtaistuimen eteen ja peittyi 
välittömästi HERRAN kirkkauteen tuossa väkevän vierailun paikassa. Ilman varoitusta vihreä nurmi alkoi myös 
loistamaan sen kaltaista HERRAN kirkkautta, että se alkoi näin ollen säteilemään häikäisevää loistetta ja JUMALAN 
Kirkkauden huminan ääntä. Oli kuitenkin erityisen ällistyttävää katsella tuota näkyä, joka näytti olevan aikamme 
väkevä ihme ja merkki avautumassa suoraan silmieni edessä. Tämä siitä syystä, koska tuo kirkas kuu alkoi 
vähitellen peittymään vereen (Joel 2:31). Tuo näkemäni kirkas kuu ei ainoastaan alkanut nyt omaksumaan HERRAN 
kirkkauden tilaa, vaan myös verenpunaisen sävyn. Tämä oli niin voimallista ja hätkähdyttävää sen tapahtuessa 
suoraan silmieni edessä. Aluksi ainoastaan kuun vasen puoli tuli täysin verellä peitetyksi. Mutta kun asiat 
kehittyivät tässä mieleenpainuvassa ja hyvin vaikuttavassa lopunajan näyssä, niin veri alkoi peittämään koko kuun 
pinnan tehden kuun täten täysin vereen käärityksi. Kirkkaan kuun täydellinen peittäminen vereen pohjimmiltaan 
muutti kohtauksen lähes kuunpimennyksen kokemukseksi, kun HERRAN kirkkaus tuli nyt värjätyksi tuohon vereen. 
Tässä vaiheessa HERRAN kirkkauden loiste näytti lisääntyneen koko tämän JUMALAN väkevän ilmestyksen 
läheisyydessä. HERRAN kirkkaus verhosi koko laajuuden ja syvyyden tuohon voimalliseen vierailuun valitun paikan 
ympärillä. 

muuttui punaiseksi ja JUMALAN KARITSA tuli JUMALAN Miehen luo. Mitä tämä silloin tarkoittaa Messiaan 
Tulemusta koskien? Tuleeko meidän odottaa toista punaista kuuta? Muistakaamme, että Raamattu sanoo, 
ettei kukaan tiedä päivää eikä hetkeä, mutta vetoan teihin, olkaa valmiina, koska nämä profetiat ovat 
täyttymässä suoraan omien silmiemme edessä. 

UUTISTIEDOTE, 15. HUHTIKUUTA 2014: Kun 15. huhtikuuta 2014 saapui, niin tämä 
Profetia täyttyi ja vereen värjäytynyt kuu ilmestyi. 

JOHANNES KASTAJA ILMESTYY... 

Tässä suurenmoisesti havainnollistetussa JUMALAN näyssä kaikkein merkityksellisin tapahtuma tulisi vielä 
levittäytymään auki. Vuorenomaisen HERRAN kirkkauden edelleen ollessa korkeana paikallaan ja kirkkaan kuun 

NASA hiljattain julkisti tämän kuvan nettisivuillaan ja JULISTI, että 15. huhtikuuta 
2014 maa tulisi todistamaan merkittävää lunaarista tapahtumaa, jota ei ole 
tapahtunut 500 vuoteen, ja kuu tulee olemaan peittyneenä vereen. Tämä näyttää 
olevan se mistä JUMALAN Mies profetoi JOHANNES KASTAJAN mega-vierailun 
jälkeen. Tuossa vierailussa, kun JOHANNES KASTAJA puhui hänen kanssaan, niin kuu 



ollessa täydellisesti verhoutuneena vereen, niin lähes kuunpimennyksen kaltainen veren sävyinen loiste jatkoi 
kuun ympäröimistä. Tuona hetkenä tuossa näyssä en vielä ymmärtänyt, että kaikki tämä tulisi olemaan ainoastaan 
johdatusta tapahtumiin, jotka tulisivat avautumaan kohti kaikkein vakavinta ja kriittisintä huippukohtaa. Tämän 
kaltainen loppuhuipennus tulisi pian avautumaan samaan aikaan, kun neljä kirkkauden hevosta ylläpitivät vielä 
lähtövalmiuttaan. Välimatkan päästä pystyin vielä hyvin selkeästi kuulemaan noiden neljän kirkkauden hevosen 
satunnaisen hirnahduksen, kun ne halusivat päästä vapautetuiksi. Minulle tuo hetki ajassa merkitsi kaikista 
hienointa hetkeä tässä väkevässä vierailussa. Kun seisoin siinä HERRAN JUMALAN KAIKKIVALTIAAN Läsnäolossa, 
niin silloin täysin ilmoittamatta yllätystapahtumassa JOHANNES KASTAJA ilmestyi välittömästi oikealle puolelleni. 
Tapa, jolla hän ilmestyi ennen kuin hän alkoi puhumaan kanssani salpasi hengitykseni, koska se todella yllätti minut 
täysin. JOHANNES KASTAJAN ilmestyminen näyttämölle sattui terävästi lähes samanaikaisesti sen kanssa, kun 
JUMALA KAIKKIVALTIAS antoi minun ymmärtää, että hän seurasi tapahtumaa ja kiinnitti parhaillaan erityistä 
huomiota tähän kohtaamiseen HÄNEN Kirkkautensa Majesteettisuudesta. Nähden, että kaikki oli hyvin asetettuina 
tälle väkevälle vierailulle saavuttamaan sen tarkoitettu huippu, niin HERRA JUMALA KAIKKIVALTIAS sitten salli 
JOHANNES KASTAJAN kävellä minun ympäri ja pysähtyä oikealle puolelleni. JOHANNES KASTAJA taas käveli vähän 
matkaa edelläni ja tuli takaisin, aivan kuten kolmion muotoisena polkuna. Hän tuli sitten takaisin luokseni, mikä 
näytti kuin keskusnäyttämön asettamiselta sille voimalliselle keskustelulle, joka tulisi nyt seuraamaan. Viattomassa 
alttiudessani valmistauduin tietämättäni, että tästä tulisi keskustelu, joka selkeästi määrittelee sen uhkarohkean 
kutsumustehtävän, johon HERRA tulisi minut pian lähettämään. Tähän päivään mennessä en osaa arvioida, kuinka 
olisin tarkalleen ottaen reagoinut, jos olisin silloin täysin ymmärtänyt, että tästä tulisi elämäni voimallisin 
keskustelu ja näky. Tästä tuli minulle myös kriittisin aloituspiste, jossa HERRAN täytyi valtuuttaa minut tässä 
märitettyyn kutsumustehtävään. Tuona hetkenä HERRA avasi hengellisiä silmiäni vielä enemmän toiselle tasolle 
siinä mittakaavassa, että lopulta tunnistin pienen harjanteen, joka erotti HERRAN vuoren kaltaisen kirkkauden ja 
meidät; JOHANNES KASTAJAN ja minut. Tähän päivään saakka olen vielä tietoinen siitä, että kun JOHANNES 
KASTAJA alkoi käsittelemään yksityiskohtaisemmin sitä mitä tulisi pian tapahtumaan, niin ISÄ JUMALA osoitti silloin 
voimistunutta tarkkaavaisuutta keskusteluamme kohtaan HÄNEN Läsnäolonsa kirkkauden keskeltä. 

Ensimmäinen johdon vaihtuminen Jerusalemissa 

Tämän lopunajan näyn esittämä kirjallinen teos on arkkityyppinen kerronta, joka ennustaa siitä lopunajan 
draamasta, joka tulee pian tapahtumaan maailmassa. Nurmen läsnäolo tuossa väkevän vierailun paikassa saattaa 
pitää sisällään avainta, joka paljastaa suuntaa antavan sijainnin tuolle paikalle maapallolla. Joka tapauksessa kuu 
sijoitettuna JUMALAN Läsnäolon kirkkauden välittömään läheisyyteen yhdistettynä vuoren kaltaiseen kirkkauden 
ilmentymään viittaavat kaikki siihen tosiasiaan, että tämä vierailu on saattanut tapahtua vuoren huipulla. Tuona 
hetkenä tuossa näyssä JOHANNES KASTAJA alkoi selvästi ilmaisten puhumaan kanssani tapahtumista, jotka tulisivat 
pian tapahtumaan. JOHANNES KASTAJA heti uskoutui minulle kolmesta merkittävästä muutoksesta, jotka tulisivat 
pian tapahtumaan maailmassa. JOHANNES KASTAJA meni vielä pidemmälle vakuuttaessaan, että nämä mainitut 
muutokset tulisivat osoittamaan tapahtumien läheisyyttä Messiaan tulemusta koskien. HÄN vakuutti, että nämä 
muutokset olisivat merkittäviä maamerkkejä lähtölaskennassa kohti KARITSAN hääjuhlaa. Tässä kontekstissa 
JOHANNES KASTAJA silloin sanoi minulle: 

”Katso ja näe mitä tulee pian tapahtumaan.” 

Tuolloin HERRAN Henki välittömästi nosti minut ylös ja vei minut Luvattuun Maahan, spesifisesti Jerusalemiin. 
Tulimme näkymättöminä Jerusalemiin HERRAN pyhien oraakkeleiden kautta todistaaksemme sitä mitä pian tulisi 
tapahtumaan tälle kaupungille. Edelläkävijä oli jo puhunut kanssani ja hänen komennustaan oli todistanut tuo 
JUMALAN kirkkauden merkittävyys, jonka edessä keskustelua kävimme. Tiesin liiankin hyvin, että tämän 
kutsumustehtävän ihmeellinen ilosanoma tultaisiin levittämään laajalle, Jerusalemista jopa maailman ääriin asti. 
Kuitenkin, kun katsoin Jerusalemia tässä näkymättömänä tapahtuvassa vierailussa, niin näin ettei Jerusalem kuten 
ei seurakuntakaan ollut vielä valmistautumassa vastaanottamaan Lunastajaansa, ja silti me olimme siellä 
antamassa seurakunnalle tätä pyhää julistusta. Näin, että sitä koeteltiin epäluottamuksen vihjailuilla. Jerusalemissa 
ollessamme HERRA nosti minut ylös ja näin kaupungin ylhäältä käsin, ja silloin näin kahden johdon vaihtumisen 
tulevan tapahtumaan tuossa kaupungissa. Kun ensimmäinen johdon vaihtuminen tapahtui, niin näin uuden johdon 
virkaan asetettavan ja sen ottavan ohjakset. 



Kristityt matkustavat Jerusalemiin 

Tuona väliajanjaksona ensimmäisen johdon vaihtumisen jälkeen Jerusalemissa HERRA sitten nosti minut ylös maan 
yläpuolelle pilviin ja näin paljon ihmisiä matkustamassa lentokoneissa. HERRA antoi minun ymmärtää, että 
lentokoneet, jotka näin tässä näyssä lensivät Israeliin. Kun ne lensivät pilvien lävitse, niin HERRA salli minun nähdä 
ikkunoiden läpi kristittyjä niiden lentokoneiden sisällä. JUMALA oli sijoittanut tiettyjä kristittyjä niiden 
lentokoneiden sisälle, jotta näkisin heidät ikkunoiden läpi ja tunnistaisin heidät kristityiksi. Tämän profetian loppua 
kohden näin tuon viimeisen maamerkin tapahtuvan ja monia kristittyjä, ennätysmääräisen joukon tekemässä 
pyhiinvaellusmatkan Jerusalemiin. Tuossa näyssä näin, että tulisi olemaan jatkuva tulva kristittyjä matkustamassa 
Israeliin ja sen  tarkoitus oli olla hyvin tärkeä hengellinen maamerkki. Tämä erityinen tapahtuma tässä näyssä oli 
jälleen kerran tarkoitettu olemaan käännekohta JUMALAN profeetallisessa aikajanassa kohti ylöstempausta. 
Näkemäni lentokoneet laskeutuivat Luvattuun Maahan ennennäkemättömässä tahdissa. 

Toinen johdon vaihtuminen Jerusalemissa 

Kun ensimmäinen johto piti ohjaksia Jerusalemissa, niin näin päivä päivältä sen hallituskauden hiipuvan ja sen 
kansansuosion heikentyvän. Tuolloin yhtäkkiä näin toisen johdon vaihtumisen tapahtuvan Jerusalemissa. Toisin 
kuin ensimmäinen johdon vaihtuminen, niin tämä toinen johdon vaihtuminen kiinnitti kuitenkin koko huomioni sen 
tavan johdosta, jolla se otettiin vastaan maailmanlaajuisesti. Kun toinen johdon vaihtuminen tapahtui 
Jerusalemissa, niin HERRA tuossa näyssä esitteli johtajat minulle Temppelivuorella Jerusalemissa katsellessani heitä 
ylhäältä taivaasta käsin, jonne minut oli nostettu. Kun tämä johto syntyi, niin mikä minua eniten ällistytti oli se 
tapa, jolla heidät vastaanotettiin yli koko maailman sen merkittävissä pääkaupungeissa. Tässä vaiheessa HERRA vei 
minut halki koko maapallon jokaiseen maailman pääkaupunkiin, ja tarkkailin ylhäältä käsin heidän 
käyttäytymistään tätä Israelin uutta johtoa kohtaan. Sieltä käsin minne HERRA oli minut nostanut pilviin, niin 
saatoin nähdä ja kuulla sen ahdistuksen, joka kulutti maailman jokaista merkittävää pääkaupunkia niiden ollessa 
ällistyneitä ja järkyttyneitä tuon johdon vaihtumisesta Jerusalemissa. Tämä rauhattomuus nousi siitä tosiasiasta, 
että toinen johdon vaihtuminen muodostui pääasiassa hyvin oikeistolaisesta koalitiohallituksesta. Vihamielisyys, 
joka oli tulossa Israelia kohti näytti enemmänkin ylivoimaisen kaunaiselta tilalta heidän kallistumisessaan 
kysymyksissä rauhasta Palestiinan kanssa. Oli aivan kuten viekas vihollinen itse olisi esittäytynyt JUMALAN liiton 
kansaa, Israelia vastaan! Ja näin ollen saatoin kuulla jokaisen johdon maailman merkittävissä läntisissä 
pääkaupungeissa kysymässä itseltään: ”Miten voimme nyt saada tämän uuden johdon Jerusalemissa antautumaan 
Palestiinan kysymyksessä?” 

JOHANNES KASTAJAN lopulta tapahtuva ilmestyminen tähän väkevään ja parhaillaan avautumassa olevaan 
HERRAN JUMALAN näkyyn merkitsi todella uuden luvun alkua tässä vierailussa sekä viimeistä osuutta kohti sen 
huippukohtaa. Sen jälkeen kun HERRAN Henki toi minut takaisin Jerusalemista, niin löysin itseni jälleen seisomasta 
samassa paikassa suoraan ISÄN JUMALAN Kirkkauden edessä. Tuona hetkenä ymmärsin nopeasti, että myös 
JOHANNES KASTAJA seisoi vielä siellä JUMALAN VALTAISTUIMEN edessä. Tuolloin JOHANNES KASTAJA alkoi heti 
puhumaan kanssani JUMALAN KARITSASTA, joka oli teurastettu maailman synnin tähden (Ilm. 5:6). Puhuessaan 
kanssani JOHANNES KASTAJA lisäksi sanoi, että se kaikesta huolimatta oli Isän JUMALAN tahto, että TÄYDELLINEN 
JUMALAN KARITSA teurastettiin. Muistan, että kävin hänen kanssaan vaikealta tuntuvaa keskustelua koskien 
JUMALAN KARITSAN TEURASTAMISTA. Näin ollen minut joudutettiin tuohon syvään tuskaan ja kärsimykseen, joka 
oli mukana KARITSAN TEURASTAMISESSA. Eräänä hetkenä muistan elävästi kertoneeni hänelle, että olin hyvin 
syvästi surullinen ja häpeissäni, että tämän oli täytynyt tapahtua JUMALAN TÄYDELLISELLE KARITSALLE ihmisen 
lunastamiseksi. Mikä minua hämmentää on se tosiasia, että tässä näyssä minut kulutti suru HERRAN 
ristiinnaulitsemisesta siinä mittakaavassa, että vakuutin hänelle uudelleen, etten ymmärtänyt miksi tämän piti 
tapahtua! Hänen vastauksessaan JOHANNES KASTAJA edelleen vahvisti minulle, että: 

”Se oli Isän JUMALAN tahto, että Karitsa teurastettaisiin maailman syntien tähden.” 

Karitsa nostettuna valtaistuimelle



Kun tämä keskustelu JOHANNES KASTAJAN ja minun välilläni kehittyi koskien TEURASTETTUA JUMALAN KARITSAA, 
niin JUMALA KAIKKIVALTIAS teki minulle täysin selväksi, että kun seisoin siinä, niin HÄN KIINNITTI HYVIN TARKKAA 
HUOMIOTA JOHANNES KASTAJAN ETENEMISEEN TUOSSA KESKUSTELUSSA. Tämän seurauksena JOHANNES 
KASTAJA jälleen kerran kääntyi minuun päin ja puhui kanssani JUMALAN KARITSAN teurastamisesta tämän 
maailman synnin tähden (Ilm. 5:6). Se oli hyvin painava keskustelu ja teki sydämeni hyvin mietteliääksi ja synnytti 
minussa niin syvää surua, että se sai minut itkemään katkerasti tuossa väkevässä HERRAN lopunajan näyssä. 
JOHANNES KASTAJA selvästi hallitsi tämän keskustelun suuntaa ohjaten sen täysin uuteen ulottuvuuteen 
sanoessaan, että tuo sama JUMALAN KARITSA, joka oli teurastettu tulisi hyvin pian takaisin seurakuntaa 
hakemaan. Myöhemmin näin JOHANNES KASTAJAN poistuvan siitä paikasta missä hänen kanssaan seisoin ja 
kävelevän kohti HERRAN Kirkkautta Valtaistuimella. Kun JOHANNES KASTAJA käveli sisälle HERRAN Kirkkauteen, 
niin HERRA avasi silmiäni lisää täten antaen minulle luvan nähdä kirkkauden läpi, jopa silloin kun JOHANNES käveli 
sisälle. Silloin, tuona hetkenä näin JUMALAN KARITSAN Istumassa Korkealla Kirkkauden Valtaistuimellaan. Tuon 
Valtaistuimen Istuin oli niin täydellisesti koristeltu, että se todella piti sisällään Kirkkautta ja Voimaa, Auktoriteettia 
ja Rikkautta, joka oli JUMALAN KARITSAN arvolle sopivaa. Kun näin JUMALAN KARITSAN istumassa tuolla 
Värikkäällä ja Kirkkaalla Valtaistuimella, niin yllätyin huomatessani, että JOHANNES KASTAJAN puhuessa HÄNEN 
kanssaan HÄN kurotti Päätänsä Kirkkauden läpi katsellakseen minua tavalla, joka todella osoitti sen tosiasian, että 
HÄN halusi minun tietävän, että he puhuivat minusta. Kuitenkin silloin kun JUMALAN KARITSA kurotti Kaulaansa ja 
Kasvojansa minua kohti toistamiseen, niin ällistyin eniten! Tämä sen tosiasian takia, että kun katsoin sitä mahtavaa 
Kirkkautta, joka peitti HÄNET, niin näin veren valuvan HÄNEN niskansa kauluksen ympäriltä. HÄNEN Kirkkautensa 
oli niin valtava, että kun veri valui HÄNEN kaulansa ympäriltä, niin se hyvin selvästi suurentui! Oli aivan kuin 
JUMALAN KARITSA olisi juuri ollut TEURASTETTU! Kaikesta huolimatta se tapa, jolla JUMALAN KARITSA katsoi 
minua todella hätkähdytti minua! HÄNEN kurottaessaan Kaulaansa ja katsoessaan Kirkkauden Pilven läpi, niin 
saatoin melkein kuulla hiljaisen sanoman, jonka HÄN minulle välitti HÄNEN puhuessaan JOHANNES KASTAJAN 
kanssa. Kun JUMALAN KARITSA kurotti HÄNEN veren tahrimaa Kaulaansa, niin oli aivan kuten HÄN olisi sanonut 
minulle: 

”Kyllä, MINÄ se olen, joka todella KUOLIN maailman synnin tähden, ja se minkä JOHANNES sinulle puhui on 
TOTTA. Joten vetoan sinuun, etkö siis menisi PUOLESTANI kehottamaan kansakuntia valmistautumaan!” 

Tämä todella järisytti elämääni sen ytimeen saakka tähän päivään mennessä. Tuo näky ei ikinä, ei koskaan ole 
jättänyt minua kaikkien näiden toimeksiantoni vuosien aikana. Se on näky, joka ei ikinä, ei koskaan ole lähtenyt 
aivoistani, mielestäni, sydämestäni, sielustani, eikä voimastani. Siitä tuli niin piintynyt mieleeni, etten voinut 
päästää irti. On aivan kuin, joka kerta kun olen tien päällä HÄNEN puolestaan, niin tuo on se joka saa jatkuvasti yhä 
uudelleen syttymään tuleen sydämessäni. Ja HÄN kysyi: ”Vetoan sinuun, etkö menisi minun puolestani?” Tunsin 
aivan kuin HÄN olisi anonut minua ja sanonut: ”Vetoan sinuun, etkö voisi auttaa minua ja vain mennä minun 
puolestani ja kertoa heille!” Ja niin se oli, ja niin se on ollut, ja niin se tulee olemaan, että JUMALAN KARITSA, joka 
oli TEURASTETTU ihmisen synnin tähden saapuu eräänä päivänä HÄNEN Huoneeseensa. Tuosta syystä en ole 
koskaan väsynyt, tai koskaan levännyt, tai viivytellyt lähtemistä! Enkä tule myös koskaan viivyttelemään siihen 
saakka, kunnes HÄNEN tulemuksensa saa minut kiinni tien päällä MENNESSÄNI JA KERTOESSANI HEILLE.

Päivä, jona Taivas Totteli Miestä & Avautui Välittömästi 



Karitsa tulee 

Kun JOHANNES KASTAJA oli lopettanut keskustelunsa JUMALAN KARITSAN kanssa, niin silloin yhtäkkiä näin hänet 
jälleen seisomassa siinä oikealla puolellani. Tuolloin yhtäkkiä katsoin häntä ja huomasin, että hänen vaatteensa oli 
tullut täysin kirkastetuksi. JOHANNES KASTAJAN vaatteesta tuli niin kirkas ja erittäin valkoinen, aivan kuten lumi, 
ettei kukaan voisi niitä sellaiseksi maan päällä valkaista. Tuona hetkenä huomasin myös, että kirkkaus, joka oli 
runsaana hänen vaatteessaan oli niin valtava, että jos mikään pieni piste olisi koskettanut sitä, niin tuo tahra olisi 
tullut moninkertaisesti suurennetuksi. Tältä hänen vaatteensa loisto näytti. Juuri tuona hetkenä satuin katsomaan 
itseäni ja huomasin, että myös oma vaatteeni oli täysin muuttunut. Ymmärsin heti, että ilmeeni oli muuttunut 
kirkkaudeksi ja että Jumalan kirkkaus ylösnousseessa JUMALAN Pojassa oli nyt vallalla. Nyt ymmärsin hyvin, että se 
kirkkauden auktoriteetti, jonka HERRA JUMALA KAIKKIVALTIAS on jakanut Kristukselle on vertaansa vailla oleva. 
Tämä todisti minulle jälleen yhdestä kohokohdasta keskustelussa HERRAN ja HÄNEN Palvelijansa välillä. 
Välittömästi, kun käänsin katseeni pois kirkastetusta vaatteestani ja sitten katsoin JOHANNES KASTAJAA, niin 
ymmärsin, että myös hän oli kääntynyt kohti Valtaistuimella olevaa Kirkkautta. Vielä täysin syventyneenä tähän 
kehittyvään keskusteluun JOHANNES KASTAJAN kanssa saatoin heti ymmärtää, että hän pidätti vielä jotakin 
itsellään säilössä, jotakin jota hän piti hyvin kallisarvoisena. HERRA JUMALA antoi minun ymmärtää, että kun oikea 
hetki esittäytyisi, niin JOHANNES KASTAJAN tuli vapauttaa tuo aarre. Silloin, tuona hetkenä hän ojensi oikean 
kätensä kohti JUMALAN Kirkkautta ja sanoi: 

”Katso, JUMALAN KARITSA, Joka on Tulossa Takaisin Seurakuntaa Hakemaan.” 

Tuossa paikassa tarkalleen muistan elävästi kääntyneeni katsomaan sitä suuntaa kohti, johon JOHANNES KASTAJA 
puhuessaan osoitti vain tullakseni täysin shokkiin siitä mitä näin. Heti kun hän oli nuo sanat saanut lausutuksi, niin 
näin kaikkein kirkkaimman JUMALAN KARITSAN lähtevän Valtaistuimelta ja tulevan ulos Kirkkaudesta, joka peitti 
tuon paikan, jossa JUMALA oli. Olin täysin suuren kunnioituksen valtaama ja sanaton, kun JUMALAN KARITSA, 
jonka ISÄ oli vapauttanut alkoi lähestymään koko tuon matkan päästä HÄNEN vähitellen tehden matkaa minua 
kohti. Sitä kunnioitusta, jolla tämä tapahtuma valtasi minut ei voi sanoin kuvailla. Erityisen merkittävää on, että 
tämä shokeeraava vierailu varmasti todisti yhtä voimallisimmista hetkistä taivaiden ja maan luomisesta saakka. 
Tullessaan koko tuon matkan päästä HÄN muutti joka ikisen osuuden siitä paikasta, jota HÄN kosketti HÄNEN 
Jalallaan kirkkaasta super-kirkkaaksi. Tämän on varmasti täytynyt merkitä uuden luvun kaiverrusta ja kirjoitusta 
uudesta fyysisestä ja hengellisestä aikakaudesta seurakunnassa. 

Harjanne katoaa 
Kun JUMALAN KARITSA lähestyi lähestymistään, niin silloin huomasin harjanteen sen paikan missä JOHANNES ja minä 
seisoimme ja JUMALAN Kirkkaan Valtaistuimen välissä. Kuitenkin, kun KARITSA liikkui Valtaistuimelta minua kohti, niin 
näin syvällisimmän ilmestyksen avautuvan edessäni. Ymmärsin, että mitä enemmän KARITSA liikkui Valtaistuimelta sitä 
paikkaa kohti, jossa JOHANNES ja minä seisoimme, niin sitä enemmän kaikki muu, mukaan lukien sen lähiympäristö tuli 
super-kirkkaaksi. JUMALAN KARITSA tuli koko tuon matkan päästä ja kun hän saapui lähelle tuota pientä harjannetta, 
joka erotti meidät ISÄN JUMALAN kirkkaudesta, niin tuo harjanne katosi samalla, kun koko paikka täyttyi KARITSAN 
kirkkaudesta. Kun KARITSA saapui siihen missä seisoin, niin JOHANNES KASTAJA katosi ja jäljellä olevaa osaa Pyhä Henki 
ei koskaan, ei ikinä ole sallinut minun paljastaa tähän päivään saakka. 



Tässä paikassa minulle lopulta valkeni, että HERRA oli itseasiassa lähettänyt JOHANNES KASTAJAN NEUVOMAAN 
MINUA ANTAMAAN SUORAN JULISTUKSEN maailman kansakunnille Messiaan tulemuksesta. Tämä oli JUMALAN 
mahtava ilmaisu minun toimeksiannostani lähteä liikkeelle. Kuinka suuri määrä vertaansa vailla olevaa siunausta, 
että minun tuli nyt kuulla suoraan tässä näyssä JULISTUS paljon odotetusta HERRAN tulemuksesta! Tämä 
valkoinen kirkkain Karitsa on Kristus Messias, Jeesus Nasaretilainen, kirkkauden Kuningas, Herran Voideltu, 
Ihmeellinen Neuvonantaja, koko ihmiskunnan Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas, herrain HERRA, kuningasten 
Kuningas, Lunastaja, HERRAMME ja Pelastajamme, JOKA VOITTI KUOLEMAN RISTILLÄ. Lukuun ottamatta sitä 
valtavaa tapahtumien ryöppyä, joka oli jo auennut edessäni, niin tämä oli jälleen yksi merkityksellinen 
käännekohta, joka johti tämän vierailun huippukohtaan. Tässä monitahoisessa näyssä yksi asia, joka ei ole voinut 
karata mielestäni on se tosiasia, että tultuamme takaisin Jerusalemista Hänen kanssaan, niin JOHANNES KASTAJAN 
ja minun vaatteemme tulivat super-kirkkaiksi ja muuttuivat täysin. Olin lisäksi myös ikuisesti herännyt 
tietoisuuteen siitä tosiasiasta, että vaatteet olivat niin kirkkaita, että pystyin kirjaimellisesti näkemään niiden 
loistavan. Ne olivat lisäksi niin puhtaita, että jos mikään lika olisi koskenut niitä, niin lika niissä olisi suurentunut 
biljoona kertaa tarkoittaen, että voitelu tässä keskustelussa on todella tarkoitettu paljastamaan synti. 
Hämmästyksessä ja kunnioituksessa tästä valtavasta tapahtumasta vapisin, kun JUMALA lopulta vapautti valkoisen 
voimallisimman ja kirkkaimman KARITSAN minun luokseni. JUMALAN peljättävän Äänen herättävä kaiku täytti 
taustan, pelko sen muuttavasta voimasta ajoittain seuraten sitä melkein Kastekertomuksen tavoin (Matt. 3:16-17). 
On aivan kuin HERRA olisi esitellyt samankaltaisuutta Jeesuksen kirkastamisvierailun kanssa, jossa oli kirkkaus, 
kirkkauden Pilvi ja HERRAN voimallinen Ääni. HERRAN mahtava hämmästyttävä Ääni Valtaistuimelta sanoi: 

”Mene kertomaan maailman neljälle kolkalle valmistamaan tietä HERRAN tulemukselle.” 

Kaikki tämä tapahtui samaan aikaan, kun kirkas, voimallisin JUMALAN KARITSA seisoi vielä vierelläni. Tuona 
hetkenä heräsin. Minulta meni jonkin aikaan ennen kuin pystyin sopeutumaan siihen mitä minulle oli juuri 
tapahtunut. Tuntiessani itseni vielä hyvin väsyneeksi, niin todellisuus juuri tapahtuneen merkityksestä silloin 
valkeni minulle. Kaikessa tässä sekavuuden tilassa ja pelossa, joka valtasi minut, niin yksi asia, joka varmasti erottui 
oli se, että JUMALA KAIKKIVALTIAS oli viimein puhunut seurakunnalle hyvin voimakkaalla ja historiallisella tavalla. 
Tiesin, että minulta menisi jonkin aikaa ennen kuin pystyisin ymmärtämään ja myös tulkitsemaan tuon vierailun 
todellisen merkityksen ja seuraamuksen, joka koettaisiin maailmanlaajuisesti. Henkilökohtaisella tasolla aloin 
hyväksymään sitä tosiasiaa, että elämäni oli juuri muuttunut ikuisiksi, iankaikkisiksi ajoiksi! 

JOHDANTO 

Vaikka tämän ajankohtaisen näyn sanoma tuntuu itsestään selvältä, niin siitä huolimatta tämän ilmestyksen 
paljastaminen vaatii tarkkuutta ja JUMALAN viisautta. Välttämätöntä on, että tämän päivän seurakunta korostaa 
sitä sanomaa ja symboliikkaa ylistyksessään, joka nousi esiin verikuussa; neljässä loisteliaassa hevosessa; 
JOHANNES KASTAJAN näyttäytymisessä ja lopulta JUMALAN KARITSAN loisteliaassa ilmestymisessä. Avaimena on 
asettaa tämä näky viitekehykseen ja asiayhteyteen perustuen HERRAN äänelle, joka pohjimmiltaan käski 
valmistamaan tietä Messiaan tulemukselle. Tämä vierailu esittelee monia prioriteetteja, jotka keskittyvät lujasti 
sydäntä tutkiskelevan totuuden evankeliumin laatuun, ennemmin kuin niihin erilaisiin koulukuntiin, jotka 
levittävät tänä päivänä kuultavaa evankeliumia. Tämän näyn keskeinen päämäärä on pohjimmiltaan valmistaa 
tietä HERRALLE sen vanhan, unohdetun Veren ja Ristin evankeliumin kautta. Tämä esittäytyy johtavana 
ennallistavana näkynä. Nämä tapahtumat paljastivat väkevän HERRAN näyn ja myös paljon siitä aikakaudesta, 
johon Kristuksen seurakunta on astunut tänään. Tämä KAIKKIVALTIAAN JUMALAN suunnattoman valtava 
kirkkaus, joka ilmestyi tässä näyssä enteilee todella tärkeää ajanjaksoa, jossa KAIKKIVALTIAS JUMALA laajentaa 
etuoikeutta avaamalla taivaan portin seurakunnan ylle. Tämä esittelee avonaisen taivaan ajanjakson, jossa 
HERRA tulisi nyt suoraan kommunikoimaan seurakunnan kanssa (Sak. 2:4-5). Tällainen ajanjakso on profetoitu 
tulevaksi ja sitä on jo pitkään odotettu seurakunnassa (Joel 2:28-32; Hag. 2:6-9). Etsiessämme selkeämpää 
ymmärrystä tähän uuteen aikakauteen, niin seurakunnan tulisi käsittää tuon hetken merkitys, kun HERRAN 
kirkkaus muutti JOHANNES KASTAJAN ja minun vaatteeni täydellisen valkoiseksi kuin lumi, valkoisemmiksi kuin 

Sanoma seurakunnalle



kukaan voisi niitä maailmassa valkaista. On erittäin vaikuttavaa, että tämä näky auttaa erityisen merkittävällä 
tavalla ymmärtämään Pyhän Hengen myöhemmän voitelun, mikä oli tarkoitettu hallitsemaan tämän päivän 
seurakunnassa. Aivan kuten Aabraham meni uskossa eteenpäin JUMALAN kutsussa, vaikka ei tiennyt minne oli 
menossa, niin samalla tavalla vaaditaan seurakuntaa kulkemaan uskossa ilman Pyhän Hengen käskyn 
kyseenalaistamista. Aivan kuten Aabraham voitti lopulta JUMALAN mielisuosion, niin myös tämä lopunajan 
seurakunta löytää itsensä HERRAN rakastamana, ja sen pelastuksesta huuhdellaan pois epäpuhtaudet, jos se on 
kuuliainen tämän hetken vanhurskaalle kutsulle. Tämä on ainoa tie, jolla nykypäivän Kristuksen luopioseurakunta 
voi saada valkaistut vaatteet KARITSAN häihin. Tämä merkitsee erittäin tärkeää askelta, joka edellyttää 
seurakunnalta täydellistä kuuliaisuutta HERRAN äänelle, kun se navigoi suuntaansa kohti ylöstempausta. Kun etsin 
ymmärrystä siihen piilotettuun salaisuuteen HERRAN voiman kirkkauden ympärillä, joka valkaisi JOHANNES 
KASTAJAN ja minun vaateeni valkoisemmaksi kuin kukaan maailmassa voisi niitä valkaista, niin saavuin keskeiseen 
kohtaan, joka näytti sen tosiasian, että tästä maailmasta ei löydy sellaista määrää voimaa, joka voisi pestä 
puhtaaksi tämän päivän seurakunnan tahraisen häävaatteen. Samaan hengenvetoon lisäten, ei ole sellaista 
määrää ihmissuuruutta ja rikkautta, joka voisi tehdä tämän uudenlaisen työn. Ainoastaan HERRA taivaassa voi 
puhdistaa seurakunnan tämän väkevän Pyhän Hengen jälkimmäisen voitelun kautta. Tästä jalosta syystä tämä 
valtava HERRAN kirkkaus nähdään edeltävän kaikkia keskusteluja - ainoastaan sen vuoksi taivas kokoontui tähän 
keskusteluun. Kirkkauden tuli todistettavasti ilmestyä ennen kuin pystyin aloittamaan minkäänlaista keskustelua 
JOHANNES KASTAJAN tai kallisarvoisen, kirkkaimman JUMALAN KARITSAN kanssa. JUMALA KAIKKIVALTIAS 
korostaa tätä kaikista voimallisinta jälkimmäistä kirkkautta meidän ajassamme. HÄNEN kaipauksensa vapauttaa 
vangittu seurakunta takaisin LUOKSENSA ei voi olla piilossa tässä lopunaikojen näyssä. Uskossa Israel seurasi 
Pilvenpatsasta Luvattuun maahan, ja tästä syystä myös seurakunnan vaaditaan uskollisesti seuraavaan HÄNEN 
Kirkkauden Pilveään, joka on jo vieraillut. Tämä kunnioitusta herättävä Ääni, joka tuli siitä valtavasta vuorimaisesta 
Pyhän Hengen Pilvenpatsaasta on tarkoitettu tuomaan JUMALAN johdatus takaisin tämän päivän seurakuntaan. 
Olisi epäoikeudenmukaista epäonnistua mainitsemaan siitä hämmästyttävästä ja kunnioitettavasta JUMALAN 
Läsnäolosta, joka kulutti tätä koko vierailua perustuen siihen tosiasiaan, että tämän kirkkauden Pilvenpatsaan 
sisällä oli ITSE HERRA JUMALA KAIKKIVALTIAS. Tämä liikkeellepaneva näky on suoranaisesti tarkoitettu 
ravistelemaan seurakuntaa ja tuomaan kasvotusten sen tosiasian kanssa, että sen täytyy sovittaa itsensä siihen 
hintaan, jonka Jeesus maksoi Golgatan Ristillä. Selkeänä muistutuksena on se, että vaikka ihmiskunta ja taivaat 
katoaisivat, niin sitä Karitsan tuomaa Ristiä ei voi koskaan pyyhkiä pois! Samalla tavalla se tosiasia, että tämä 
lopunaikojen näky tapahtuu suoraan ISÄN JUMALAN Valtaistuimen edessä korostaa suuresti tämän hetken 
todellisuutta. Sen tajuamista, että tänä päivänä on kirkastunut se tosiasia, että Kristuksen seurakunnan on tullut 
aika valmistautua ISÄN JUMALAN eteen tulemiseen. Tämän kaltainen näyttäytyminen vaatisi varmasti 
perusteellista valmistautumista. Siitä huolimatta kuinka luopunut nykyseurakunta onkaan, niin sen tulee 
varmistaa pystyvänsä seisomaan PYHÄN JUMALAN edessä Taivaassa. (2. Moos. 3:5; 3. Moos. 11:44; Room. 6:22; 1. 
Kor. 1:2; Hab. 1:13). Tämän kaltainen herätyshuuto ei olisi voinut tulla parempaan aikaan erityisesti sen vuoksi, 
että tämän päivän seurakunta on vältellyt jo todella pitkään JUMALAN kohtaamista. Ainoa syy miksi meidän 
HERRAMME Jeesus lunasti seurakunnan on, että se voisi seisoa yksin pyhänä, puhtaana, nuhteettomana, 
tahrattomana, kypsänä ja vanhurskaana JUMALAN ITSENSÄ edessä. (Ilm. 5:9- 10; Efe. 5:25-27). Vaikka matka 
tämän näyn halki olikin pitkä samoin kuin tapahtumat Jeesuksen kirkastamisessa, niin se päättyy painotukseen 
Kristuksesta Jeesuksesta kaikista tärkeimpänä henkilönä nykypäivän seurakunnassa (Joh. 1:14; Joh. 12:37-43). 
Tämän väkevän näyn mahtavan HERRAN kirkkauden spektaakkelimainen ylitsevuotavuus painottaa sitä tosiasiaa, 
että HERRA on antanut avonaisen taivaan aikakauden. Ainoa tapa, jolla tämän päivän seurakunta voi juhlia tätä 
lopunaikojen Pyhän Hengen vuodatusta, on silloin kun se vastaanottaa tämän avonaisen taivaan pyhyyden, mitä 
HERRA nyt tarjoaa. (Jes. 60:13; Joh. 12:27-28; Joh. 13:31-32; Ilm. 16:8-9; Hab. 3:3-4; 2. Kor. 3:7- 18; Dan. 4:37). 
Koska tämä profetia toteutui Helluntaina, niin Kristuksen morsian voi nyt vastaanottaa Pyhän Hengen lahjan, jotta 
hän voisi muuttaa syntisen ja epäjärjestyksellisen elämänsä takaisin JUMALAN pyhyyteen (Apt. 2). Tuo Henki, josta 
Profeetta Joel profetoi ja joka muutti ensimmäisen vuosisadan seurakunnan on myös avoin muuttamaan tämän 
päivän seurakunnan. Tässä näyssä siis KAIKKIVALTIAS JUMALA pyytää seurakunnalta kääntymystä pois 
maailmallisen vapautuksen etsimisestä, ja sen sijaan luottamaan HÄNEEN seurakunnan kaoottisen ja rikkinäisen 
elämäntyylin parantajana. Tämä luottamus ainoastaan HERRAAN tulee tuomaan seurakunnalle täydellisen 
lunastuksen. Seurakunnan tulee siis ainoastaan kutsua HERRAN nimeä ja löytää Hänestä pelastus, sillä mikään



synnin määrä ei voi pitää sitä osattomana JUMALAN armosta, joka on vuodatettu parannuksenteossa (Tit. 
2:11-14). Tällaisella tavalla Kristuksen seurakunnan ennallistaminen tulee olemaan täydellinen ja sen pelastus 
ikuinen. Tällä hetkellä seurakunta on arveluttavalla tavalla astelemassa pitkin pelastusta, joka on ohi menevää ja 
josta puuttuu ikuinen pyhyyden perusta. Sen kaltainen ääretön pyhyys, jonka Jeesus lahjoitti seurakunnalle 
verensä kautta on ainoa mitä se tarvitsee pystyäkseen omaksumaan parannuksenteon. Tämä Pyhän Hengen 
jälkimmäinen vuodatus tulee tuomaan sen suuresti tarvitun uudistuksen ja suunnattoman valtavan sadonkorjuun 
seurakuntaan (Joel 2:21-24). Tämä loistelias lopunaikojen näky koski Kristusta Jeesusta Messiasta, HÄNEN pyhää 
lunastustyötään ja valmistautumista seurakunnassa HÄNEN lopulta koittavaan paluuseensa (Mark. 8:38; Mark. 
13:26; Tit. 2:13-14). 

Kirkkauden Hevoset 
Sielujen hengellisessä taistelukentässä tarmokkuus ja puhti ovat ehdottomia ominaisuuksia, joita tämän päivän 
seurakunta tarvitsee tässä pimeässä maailmassa. Paljastaen tässä väkevässä näyssä HÄNEN tarkoituksensa 
vapauttaa neljä kirkkauden hevosta, niin HERRA pohjimmiltaan paljasti sen hengellisen tiekartan, mikä tulisi 
tuomaan herätyksen maailman neljään kolkkaan. Nämä neljä kirkkainta ja voimallisinta hevosta ilmentävät 
seurakunnan ennallistamista neljän HERRAMME Jeesuksen loisteliaan evankeliumin kautta, mitkä ulottuvat neljään 
maailman ääreen. Tämä osa lopunaikojen näkyä käsittelee tarkoituksenmukaisesti nykyseurakuntaan kaupitellun 
saastutetun ja korruptoituneen evankeliumin puhdistamista. HERRAN neljä loisteliasta evankeliumia on tarkoitettu 
hiljentämään maalliseen menestykseen ja vaurauteen keskittyvän menestysteologian metelin, joka on 
kuurouttanut seurakunnan korvat täydellisesti. (Tit. 2:13-14). Menestysteologia on näyttänyt sen kammottavan 
puutteen Kristuksen seurakunnan vapauttamisessa edistäessään maallisen pääoman kasvua kaikista 
arvokkaimman pyhyyden kustannuksella (1. Joh. 2:15-17). Selkeästi seurakunnassa pitkään odotettu kaikista 
hienoin hetki on se, jolloin seurakunta tulisi lopulta kokemaan parannuksenteon herätyksen. Tämä sanoma koskee 
alkuperäisen evankeliumin virtaavia ja dynaamisia elementtejä symboloiden Eedenin paratiisin jokea, joka 
jakaantui neljään haaraan ympäri maailmaa (1. Moos. 2:10-14). Se on tämän väkevän lopunajan näyn ainoa 
tarkoitus koskien HERRAN vapauttamaa neljää kirkkainta ja voimallisinta hevosta. Tämän kaltainen vapauttaminen 
tekee nelinkertaisesta evankeliumista ja Pyhästä Hengestä seurakunnan perustan ja pilarin (1. Tim. 1:8-11). 
HERRAN eläväksi tekevä Henki jälkimmäisessä voitelussa on ladattu täyteen vastuuta viedä eteenpäin neljää 
loisteliasta evankeliumia lopunaikojen maailmanlaajuisessa parannuksenteon ja pyhyyden herätyksessä (Jes. 40:1-
5; Apt. 17:30; Joel 2:28-32; Hep. 12:14). 

VERTA KUUSSA 

Tuon väkevän näyn alkuosa paljastaa paljon siitä puhdistautumisesta, joka ulottuu neljään maailman ääreen. 
Loppuosa taas käsittelee sitä loisteliasta kuuta, joka loistaa Karitsan Verta. Siitä on tullut osoitus JUMALAN 
KAIKKIVALTIAAN kauniista työstä Hänen hengellisessä taidollisuudessaan. Niin suuri JUMALAN kirkkauden väkevä 
ilmentymä epäilemättä on ilmoituksena kansakunnille koskien muutosta hengellisessä aikakaudessa. Tämä on 
profetoitu Raamatussa ja lopulta esitetty tässä upeassa näyssä. Tämä todistaa ylenpalttisesta poikkeuksellisen 
suosion ilmaisusta tämän päivän seurakunnalle (Joel 2:31). Nykypäivän seurakunnan tulisi olla huolestunut siitä 
tosiasiasta, että tämä tietty tapahtuma koskien kuun muuttumista veriseksi ei ainoastaan ilmoita lopunaikojen 
tapahtumista, vaan myös kommunikoi sanomaa liittyen ylöstempaukseen. Tämä tuo esiin profeetallista 
aikajanaa taivaassa sekä JUMALAN mieltä. Mikä tärkeintä, niin JUMALA KAIKKIVALTIAS on tässä ratkaisevassa 
ajankohdassa tehnyt syvällisen viittauksen koskien Karitsan Veren ylivoimaa seurakunnan lunastamisessa sen 
harkitsemattomalta tieltään (Jes. 53:1-12; Tit. 2:13-14; 1. Sam. 4:21). Tällainen harkitsematon tie oli aiemmin 
johdattanut myös israelilaiset lohduttomuuteen (Matt. 23:37). Seurakunnan on nyt mahdollista ymmärtää 
totuus, joka on upotettu tähän kokemukseen ja mahdollista löytää ennallistamisensa. Karitsan Veri 
varjostamassa kuuta tutkii evankeliumin käsitystä kuun jumalisuuden olemisesta uskollinen todistaja taivaassa 
(Ps. 89:37). Karitsan Veri pysyy iankaikkisesti, aivan kuten kuu on taivaan uskollinen todistaja. Se on tämä 
kääntyminen Karitsan Vereen, mikä lopulta ennallistaa seurakunnan ratkaisevalla tavalla lihan kuolettamisessa 
ansaiten näin seurakunnalle toisen hengellisen voiton (Joel 2:31; Aam. 9:11-12; Juud. 24-25; Hep. 2:14-18). 



Loisteliaan kuun värjäytyminen Vereen oli ennustettu profetia seurakunnalle. Aiemmin Jeesus oli profetoinut 
tämän kaltaisten aikojen oikeasta identiteetistä lopunaikojen lähestyessä (Matt. 24:29). 

Johannes Kastaja tässä Näyssä 

Missään muualla Raamatussa ei tule esiin JOHANNES KASTAJAN läsnäolo niin selvästi kuten Jesajan kirjassa, 
luvussa 40:1-5. Kuten sanottu on tärkeää ymmärtää, että valmistaessa tietä HERRALLE nykyajan maailmassa, niin 
on kyse suuresta hengellisestä sodankäynnistä. Tässä on tuon ilmestyksen selitys, jota HERRA välittää 
seurakunnalle. Valitettavasti HERRALLE tietä valmistaessa kuten muissakin taisteluissa, niin seurakunta tulee aina 
jakaantumaan. Jotkut tulevat vastustamaan perusteellista hyökkäystä paholaisen menestysteologiaa vastaan 
seurakunnassa. Toiset tulevat mitä palavimmin tukemaan julistusta täydellisestä sodasta seurakuntaan 
tunkeutunutta syntiä ja maailmallisuutta vastaan. Monet saattavat pysyä ainoastaan epäröivinä. Sen tähden alusta 
alkaen on varsin selvää, että JOHANNES KASTAJAN ilmestyminen tässä väkevässä HERRAN lopunajan näyssä 
vahvistaa seurakunnan tarvetta mennä eteenpäin ja valmistaa tietä ilman minkäänlaisia kompromisseja. Ei ole 
enää mitään väliä sillä mitä sanotaan vasemmalla tai oikealla, vaan vaikutuksen tekee se perusteellinen hyökkäys, 
joka tulee nyt lanseerata perusteellisesti ja voimallisesti puhdistamaan epäpuhtaudet seurakunnasta ja 
valmistamaan morsian. Tämä tuo mieleen sen Sananpaikan, jossa sanotaan: 

“Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on teitä neuvonut pakenemaan tulevaista vihaa? Tehkää sen tähden 
parannuksen soveliaita hedelmiä, älkääkä ruvetko sanomaan mielessänne: 'Onhan meillä isänä Aabraham', 
sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille...” (Luuk. 3:7-8) 

Siten JOHANNES KASTAJAN ilmestyminen tässä näyssä tuntui sanovan, että muutos seurakunnassa merkitsee 
astumista kokonaan uskonvaraiseen elämään. Tarvitaan uskoa, että JUMALALLE on mahdollista kääntää jopa ne 
voimattomat meren pohjan syvyydet poluiksi kohti Häntä ja HÄNEN hyvää suunnitelmaansa seurakuntaa varten 
(Matt. 14:23-33). 

Kasteherätys... 

JOHANNES KASTAJAN ilmestyminen tässä näyssä huippukohtatapahtumien alussa viitoittaa seurakuntaa suoraan 
kohti kasteherätystä HERRAN huoneessa. Tällainen kasteherätys osoittaa, että JUMALA kaipaa seurakuntaa, joka 
tutkiskelee omaa elämäänsä rehellisesti. HERRAN JUMALAN julistamalla kasteherätyksellä on kyky huuhdella pois 
maailmallisuuden merkki seurakunnasta. HERRA ojentaa yltäkylläisen siunauksensa seurakunnalle painottaessaan 
upotuskasteen tärkeyttä ja avointa taivasta kaikille kastetuille päästä JUMALAN lapseksi. HERRA julistaa tässä 
ajassa Pyhän Hengen herätystä, sillä taivaat ovat nyt avoinna (Joel 2:28-32; Hes. 36:25-30). JUMALA KAIKKIVALTIAS 
kehittää upealla tavalla uutta lopunaikojen kertomusta koskien seurakunnan vauva-askelia kohti herätystä. HERRA 
painottaa nyt, että saastuneen seurakunnan ennallistaminen ja pyhittyminen ei tule tapahtumaan millään muulla 
tavalla, kuin välttämättömällä upotuskasteella vedessä. Tämä on synonyymi sille, että seurakunta pakkaa 
laukkujaan valmistautuessaan autiomaahan. HERRA sanoo, että vesikaste edeltää Pyhän Hengen kastetta ja tulta. 
Se on tämä HERRAN tuli, joka huuhtelee epäpuhtaudet pois seurakunnasta sammumattomalla 
rankaisemattomuudella (Matt. 3:11-17). Pyhä Henki nopeuttaa näin seurakunnan askelia kohti autiomaata, aivan 
kuten tapahtui Jeesukselle. Tämä tulee ennallistamaan seurakunnan yhdistymistä taivaan kalenterin ajan klo 23:59 
tapahtumiin. Tämä yhteys on ollut pitkään laajalti kateissa tämän päivän seurakunnassa synnin rehottamisen 
takia. HERRA myös sanoo, että tämä on se aikakausi, missä tyhjä parannuksenteko ei tule kallistamaan vaakaa. 
Ainoastaan sellainen parannuksenteko, joka tuottaa hedelmää saa aikaan vaa'an merkittävän kallistumisen kohti 
ylöstempausta (Matt. 3:7-8; Mark. 1:7 Apt. 2:1-13; Apt. 1:11-16). HERRAN tuli tässä JOHANNES KASTAJAN 
aikakaudessa enteilee tuomion tulemista! 



Se sanoma mitä JOHANNES KASTAJAN vierailu räätälöi tämän päivän seurakunnassa tarkoittaa kompromissitonta 
sanomaa, koskien erottautumista maailmallisuudesta ja välitöntä pääsyä puhdistautumiseen autiomaassa. 
Tällaisen puhdistuksen kävi läpi KARITSA joka oli Teurastettu, mutta vielä enemmän antaa ymmärrystä se kirkkaus, 
joka loistaa hänen vaatteestaan nykyseurakunnalle. Se julistaa seurakunnan tarvetta nuhdella syntiä ja kannattaa 
nollatoleranssia pahuuden suhteen. Tämä on se ainoa suunta pyhyyden valtatielle, mikä vie Teurastetun KARITSAN 
häihin (Jes. 35:8). Tämän päivän seurakunta on tehnyt kauppaa maailman kanssa siihen pisteeseen saakka, että ne 
kaksi ovat tulleet nyt yhdeksi. JUMALAN KAIKKIVALTIAAN esitellessä JOHANNES KASTAJAN tässä näyssä ja ajassa, 
hän muistuttaa seurakuntaa sen roolista olla JUMALAN sauvana maailmassa. Mutta JUMALAN sauva tuo synnin 
nuhtelun mukanaan. HERRAN sydän huutaa seurakunnalle kysyen, kuinka se ei voi nähdä että JOHANNES 
KASTAJAN päivistä asti valtakunta on kärsinyt hyökkäyksistä ja vielä nytkään se ei vielä käsitä, että hyökkääjät 
tempaavat sen itselleen teurastetun Karitsan takia (Matt. 11:12). Tästä tulee aikamme herätyskysymys. 
Seurakunnasta tulee todistaja tälle lopunaikojen näylle, joka sisältää vakavan haasteen koskien HERRAN 
jäännösseurakuntaa, sillä seurakunta tulee ensin puhdistaa Pyhän Hengen tulessa (Sak. 13:7-9). Tämä 
puhdistautuminen tapahtuu ainoastaan parannuksenteon autiomaassa, minne JOHANNES KASTAJA on nyt vienyt 
jäännösseurakunnan. Se on massiivinen maailmanlaajuinen kutsu seurakunnalle palata parannuksenteon ja 
puhdistautumisen autiomaahan. Rajattoman JUMALAN armon ja rakkauden puoltajat ovat käsitelleet 
huolimattomasti uutta lakia (Hep. 10:26-31). Ehkä he ajattelevat itsekseen, että tällaisella totaalisella sodalla 
pahuutta vastaan ei näy loppua horisontissa, kun päivät lähenevät kohti ylöstempausta. Tällaiset virheelliset 
käsitteet evankeliumin suhteen tulisi varovaisesti ottaa huomioon, sillä ne todennäköisimmin aiheuttavat melkein 
kuolettavan johtopäätöksen siitä, että ei olisi tarpeellista ryhtyä sotaan laisinkaan, koska pahat päiväthän on 
profetoitu tulevaisiksi tänä aikakautena (2. Tim. 3:1-10). Silloin itseasiassa hyväksyttäisiin tappio ja synnin 
mukavuusalueella oleminen. Juju on kuitenkin siinä, että tämä kyseinen sananpaikka, joka ennakoi tätä 
ylenmääräistä pahuuden kasvua nykypäivänä tekee täyden ympyrän takaisin jäännösseurakuntaa koskien 
sanoessaan: 

“Senkaltaisia karta” (2. Tim. 3:1-10; 2. Kor. 6:14-18) 

Tässä on selvä viittaus erottautumiseen, mikä jäännösseurakunnan tulisi käydä läpi. Itseasiassa tämä on ainoa 
pääsylippu mitä se ikinä tarvitsee saavuttaakseen erämaan sydämen. On hyvin rohkaisevaa huomata, että Pyhä 
Henki on riittävä voimaannuttamaan seurakuntaa lähtemään taisteluun syntiä vastaan. Tämä vaatii sitä, että 
seurakunta taistelee hyvän taistelun voittaakseen seurakuntaan tunkeutuneen synnin. Varovainen JOHANNES 
KASTAJAAN liittyvien tapahtumasarjojen tarkastelu tässä lopunaikojen näyssä, näyttäisi vetoavan lopunajan 
seurakuntaan niin, että ainoastaan Joelin julistukset voisivat toimia seurakunnan luopumuksen vapauttajana sen 
valmistautuessa TEURASTETUN KARITSAN häihin. (Joel 2:28-32; Jes. 42:8; Jes. 48:11; Sananl. 23:20-21). HERRAN 
tässä esittelemä hengellisen erottautumisen merkitys nousee esiin valtavasta huolesta siitä, että maailmallisuus on 
tunkeutunut seurakuntaan ja ottanut ylivallan palvonnasta. Seurakunnan tunnottomuus synnin suhteen on 
saattanut sen saarnamies-sankarinsa myös lankeamaan syntiin avoimesti ja näkemään, että olisi vähemmän 
vaakalaudalla (Gal. 1:6-10). Lisäksi, koska seurakunnan sensaatiomainen ja kohua herättävä tila ei tuo tarpeeksi 
korkeaa asemaa houkutellakseen kadotukseen meneviä maailman ihmisiä Jeesuksen luo, niin seurakunta ei ole 
pystynyt merkitsevästi korjaamaan satoa tämän huippu-ajanjakson aikana (2. Tim. 4:3-5). Eikö JOHANNES KASTAJA 
tehnytkin merkittävän sadonkorjuun sen jälkeen, kun hän erottautui autiomaahan, kun he tulivat kuulemaan 
HERRAN tiestä. Seurakuntaa on nyt myös kannustettu tämän näyn kautta, että sadonkorjuu on mahtava 
autiomaassa. Totta puhuen, JOHANNES KASTAJAN ilmestyminen tässä keskustelussa HERRAN kanssa, kantaen 
kaksiosaista ominaisuutta erottautumisesta maailmasta ja puhdistumisesta näyttää sisällyttävän kysymyksen siitä, 
mitä pelastus enää nykyään tarkoittaa tälle modernille seurakunnalle, jonka perustana on maallisen vaurauden 
kokoaminen ja postmodernismin tavoittelu (Matt. 6:19-24)? HERRA on viemässä tämän päivän seurakuntaa 
takaisin alkukantaisen vanhan rosoisen Ristin luo, joka pitää sisällään TEURASTETUN KARTISAN Veren. Kutsumalla 

Autiomaa... 



uudestaan seurakuntaa parannuksenteon autiomaahan, niin JUMALA KAIKKIVALTIAS toisin sanoen hylkää 
puutteellisen ja haavoittavan suositun uskomuksen ”kerran pelastettu - aina pelastettu” lopullisena pääsynä 
JUMALAN Valtakuntaan. Ovathan monet jotka ovat tunnustaneet Kristuksen menneet maailmaan ja näin istuneet 
seurakunnassa pelastumattomina useita vuosia. Tästä syystä on profetoitu, että tulee aika valmistaa tietä 
JUMALAN KARITSAN tulemukselle perusteellisessa parannuksenteon ja pyhyyden herätyksessä (Jes. 40:1-5). Tämä 
on tarkoitettu sekä uskoville että maailmalle, jotta he voisivat tulla JUMALAN lapsiksi. HERRA Jeesus ITSE puhui 
vertauskuvan JUMALAN KARITSAN häistä, kun Hän viittasi kymmeneen neitsyeen, jotka astuivat ulos odottamaan 
TEURASTETTUA KARITSAA. Tämä vetäytyminen pois odottamaan TEURASTETTUA KARITSAA on erottautumista, 
josta JOHANNES KASTAJAN läsnäolo tässä näyssä puhuu seurakunnalle (Matt. 25: 1-13). Tämä erottautuminen 
tulee siis välttämättömyydeksi kristitylle päästä sisälle Karitsan häihin. Pyhyyden valtatie, joka vie sisälle JUMALAN 
Valtakuntaan on löydettävissä parannuksenteon autiomaassa, minne Isä on lanseerannut nyt JOHANNES 
KASTAJAN äänen (Jes. 40:3; Jes. 35:8-10; 5. Moos. 5:24). Näyttämällä TEURASTETUN KARITSAN jalkojeni juuressa 
JOHANNES KASTAJA ensisijaisesti ilmoitti uuden aikakauden alkavan seurakunnassa, joka vaatii seurakuntaa 
palaamaan takaisin Karitsan Veren totuuden evankeliumiin (Jes. 1:18; Jer. 8:4-8). 

Aivan odottamattomasti HERRA JUMALA avasi nykyseurakunnan silmien eteen tämän lopunaikojen Kristuksen 
näyn valaisten sen Messiaan upealla näyttäytymisellä. Monet ovat jo vuosisatoja odottaneet aikaa, jossa Kristuksen 
seurakunta voisi lopulta palata takaisin veren evankeliumiin ja Golgatan Rosoisen Ristin luo. Lukuisat joukot ovat 
esittäneet teorioita siitä, että tällainen tapahtuma koskien Veren ja Ristin evankeliumia merkitsisi evankelioinnin 
huippua yltäen neljään maailmaan ääreen. Ikävä kyllä tämän päivän seurakunta on ajautunut pois tästä elämän 
pelastavasta evankeliumin perustasta. Kristuksen seurakuntaa muistutetaan yhä siitä JUMALAN antamasta 
lunastuksen hinnasta, jotta seurakunnalla olisi pääsy HÄNEN luoksensa. HERRA JUMALA KAIKKIVALTIAS antoi 
HÄNEN ainokaisen poikansa uhrattavaksi KARITSAKSI, jotta kelvoton ihmiskunta voitaisiin palauttaa Jumalalliseen 
ja iloiseen elämään. HERRA haluaa tämän päivän seurakunnan tulevan HÄNEN luoksensa luovuttaen koko 
elämänsä, ja myös sitä, että seurakunta luopuisi harjoittamistaan maailmallisista ratkaisuista valmistautuen tämän 
TEURASTETUN KARITSAN häihin. Se on hengellistä erottautumista, mitä HERRA halajaa nähdä HÄNEN nimessään 
kutsuttujen keskellä. Vaikka tällaisen yksinkertaisen hengellisen erottautumisen ei ole tarkoitus olla suuri 
teologinen ajatusten herättäjä, niin silti se laittaa kysymään, että onko seurakunta todella erottautunut synnistä. 
Miksi esimerkiksi on niin, että useimmat tämän päivän herätyskampanjat pakottavat seurakunnan houkuttelemaan 
käännynnäisiä lupauksilla maailman palkkioista, maasta, autoista, taloista, rahallisesta rikkaudesta ja niin edelleen, 
kun HERRA itseasiassa tarjoaa TEURASTEUN KARITSAN HÄNEN pyhän läsnäolonsa loisteessa? Miksi seurakunta ei 
esittele sitä kirkkainta ja kaikista voimallisinta KARITSAA, joka on tulossa seurakuntaa hakemaan näiden maallisten 
aarteiden keskellä (Matt. 6:19-24)? Miksi Kristuksen rakkaus ei ollut riittävä seurakunnalle? Ja jos harppaus 
esittelemään maailmaa on vastustamaton, niin seurakunta on edelleen JUMALAN pelastuksen kanava katoavaiselle 
maailmalle, ja tästä syystä siltä edelleen vaaditaan puhdistautumista ja erottautumista. Näitä kysymyksiä HERRA 
kysyy esitellessään verta kaulasta tihkuvan TEURASTETUN KARITSAN. HERRA käytännöllisesti katsoen kääntää 
tämän päivän seurakunnan suuntaa pyytäen, että se ei tulisi koskaan unohtamaan KARITSAN Verta. Tietysti on 
mahdollista elää tässä pimeässä maailmassa ja silti noudattaa tätä perusteellisesti kerrottua ja Raamatullisesti 
dokumentoitua erottautumista ottaen myös huomioon jälkimmäisen kirkkauden puhtausvaatimukset ja sen 
juhlistetun tuoreuden. JUMALAN KAIKKIVALTIAAN esittelemä Jeesuksen Veren evankeliumi on yksinomaan 
erottautumista ja puhtautta. Näitä seurakunnan identiteetin muuttajia HERRA JUMALA painottaa näinä viimeisinä 
päivinä. HERRALLE tien valmistaminen hyvin varmasti vaatii tätä paria. Toivomus olisi, että jopa nykypäivän 
kiireettömät saarnaajat voisivat nähdä tämän lopunajan näyn vetämässä ihmisiä pois maailmasta, ja silloin hyvä 
asia olisi tapahtunut seurakunnassa. Havahtuminen siihen, mitä JUMALA KAIKKIVALTIAS esittelee tässä näyssä olisi 
kaikista tärkein herätys papistolle. HERRAN Henki kutsuu Kristuksen seurakuntaa takaisin Jeesuksen Vereen, joka 
on perustus pyhälle ja kestävälle parannuksenteon herätykselle. Tällaisen herätyksen täytyy tapahtua, jotta 
seurakunta voisi osallistua KARITSAN hääaterialle. Kaikista tärkein viesti, joka nousee tästä ainutlaatuisesta  

JUMALAN TEURASTETTU KARITSA



JOHANNES KASTAJAN vierailusta tämän päivän seurakunnassa on sanoma Jeesuksen pyhittävästä verestä, jota 
tämä katoava maailma epätoivoisesti tarvitsee. Jeesuksen veri paljastaa väistämättä ihmisen synnin ja tarpeen 
saastuneelle nykyseurakunnalle sekä pimeälle maailmalle tulla uudelleen pestyiksi. Tässä meidän 
aikammelopunaikojen näyssä voimme tehdä epätavallisen havainnon Jeesuksesta Messiaasta kantamassa paljon 
suurempaa kasvoista säteilevää kirkkautta ja valon motiiveja, kuin Mooses Siinain vuorella täten syrjäyttäen hänet 
(2. Kor. 3:7- 18). Tässä vierailussa HERRAMME Jeesuksen JUMALA painottaa tämän päivän seurakunnan kaikista 
yleisintä ja ovelinta syntiä – materialismia ja ahneuden kulttuuria. Seurakunnassa melkein jokainen yrittää saada 
lisää rahaa, jotta he voivat ostaa enemmän tavaraa ja tehdä enemmän asioita. Rahassa itsessään ei ole mitään 
vikaa, mutta JUMALA tuomitsee rahan loputtoman tavoittelun meidän omiin nautintoihimme (Matt. 6:19-24). 
Todellinen pelastuksen ilo tulee tässä näyssä esitetystä KARITSAN Verestä, eikä siis todellakaan materiasta. HERRA 
Jeesus voitti maailman ja sen materialismin. Tämä HERRAN väkevä näky luo pohjan sen paljastamiselle, kuinka 
syvällä tasolla materialismi on tunkeutunut nyt tämän päivän seurakuntaan. Esittelemällä Karitsan Veren JUMALA 
uudelleen suuntaa Kristuksen Morsianta kääntämään keskittymisensä Ristin pelastavaan voimaan. Nykyään 
useimmat pastorit ovat kiireisiä rakentaessaan Baabelin Tornia seurakunnan sisällä sen sijaan, että he olisivat 
kasvattamassa taivaallista laatua olevaa pyhyyden seurakuntaa (Hep. 12:14; 1. Piet. 1:15; 1. Joh. 3:3). Tuo 
KARITSAN veri, josta kuu todisti tässä näyssä totisesti esittää kysymyksen: Haluaako JUMALA puhuessaan Pyhän 
Henkensä kautta enemmän numeroita ja maailmallista glamouria vai ennemminkin pyhän seurakunnan? 
Erottautumisesta tulee välttämätöntä. Kun HERRA sanoi, että ylöstempaus olisi ”valituille”, niin näin Hän 
itseasiassa vihjasi tähän aikakauteen, jossa Veren evankeliumi tulisi torjutuksi ja ainoastaan hengellisesti   
valistuneet ottaisivat sen vastaan (1. Kor. 1:18; Apt. 13:48). Sen lisäksi KARITSAN verellä on niin paljon ikuista 
vapauttavaa voimaa, josta seurakunnan pitäisi tietää. Jos seurakunta väittää tietävänsä jo tämän, niin miksi 
HERRAN KAIKKIVALTIALTIAAN piti tuoda tämä esille nyt, kun päivä on myöhäinen? Tämä merkitsee, että JUMALA 
KAIKKIVALTIAS on nähnyt seurakunnan harhailemassa erämaassa 40 vuotta, etsien totuuden evankeliumia 
hyödyttömästi. Tästä syystä Hän esittelee JOHANNES KASTAJAN uudelleen yhdessä TEURASTETUN KARITSAN 
kanssa. JUMALA kaiuttaa muistutusta siitä, että seurakunnan ei tulisi koskaan unohtaa, vaan sitä vastoin elää 
muistaakseen se hengellinen määräys, joka koskee HERRAN pääsiäistä seurakunnan elämässä (2. Moos. 12; 1. Kor. 
11:17-34). Tämä seurakunnan herätys ja ennallistaminen on ollut jo pitkään myöhässä. Kun viime vuosina 
”menestysteologia-herätyksen” aikana saarnaajat väittivät, että huolenpito oli heille suosiollinen, niin uskoivatko 
he todella hetken, että JUMALA olisi heidän asiansa puolustajana seurakunnassa? Aivan kuten on ollut Keniassa ja 
monissa maissa ympäri maailmaa, niin seurakunta luuli että se käveli JUMALAN kanssa, mutta silti seurakunta oli 
aivan yksin synnin vuoksi. Kuitenkin, tämä lopunaikojen näky vielä kysyy kysymystä koskien KARITSAN verta: oliko 
tuo oletettu teologinen kieli, jota olemme nähneet esiteltävän seurakunnassa, suurimmaksi osaksi ainoastaan 
euforista ilmaisua vai pelkkää arvotonta keskustelua koskien kristillistä ajattelua? Se on todella sääli, sillä 
ylistyksessään seurakunta ei ole koskettanut JUMALAN sydäntä. Ei ole ihmeteltävää, että HERRAN näyssä 20. 
marraskuuta 2007 Hän ei ainoastaan esitellyt hylättyä, vaan myös tyhjän talon. Tämä on se mitä HERRA näkee 
huolimatta siitä euforiasta (keinotekoisesta hyvänolontunteesta) mikä seurakunnassa nykyään vallitsee. 
Seurakunta on kutsuttu palaamaan vanhan Rosoisen Golgatan Ristin luo. Kun seurakunta pääsee sinne, niin sitten 
HERRA alkaa vastaanottamaan seurakunnan palvontaa. JUMALA kelpuuttaa uhriksi ainoastaan TEURASTETUN 
KARITSAN veren tänä päivänä. Mutta tämän päivän seurakunta on hyväksikäyttänyt ja tallannut jalkoihinsa tämän 
armon veren. Tässä väkevässä TEURASTETUN KARITSAN esittelyssä JUMALA sanoo kaikella varmuudella, että 
kukaan ei voi pyyhkiä pois alkuperäistä teurastetun KARITSAN veren totuuden arvollisuutta (4. Moos. 15:27-31; 
Hep. 10:26-31; Hep. 6:4-6; 2. Piet. 2:19-22). Kun HERRA lopulta vapautti HÄNEN kirkkauttaan, niin loistelias ja 
kaikista voimallisin TEURASTETTU KARITSA tuli koko matkan kohti JOHANNES KASTAJAA ja minua. Tällä Hän 
itseasiassa julisti, että KARITSAN tulemus ylöstempausta varten on lähellä (Matt. 24:36-42; Ilm. 16:15; 1. Tess. 
4:16-17; 1. Kor. 15:50-56). On hyvin tärkeää, että nykypäivän Kristuksen morsian valmistautuu pyhyydessä, Pyhän 
Hengen avun kautta. Lisäksi on mainittava, että ainoastaan ylöstemmatut pyhät tulevat Messiaan kanssa 
Jerusalemiin HERRAN toisen tulemuksen aikana, seitsemän vuotta KARITSAN häiden jälkeen (Ilm. 1:7). Se Veri, 
jonka näin virtaavan TEURASTETUN KARITSAN kaulasta, on elävä muistutus tämän päivän seurakunnalle siitä, että 
ainoastaan KARITSAN Veren vaalimisen kautta seurakunta voi periä JUMALAN Valtakunnan (Jes. 53:1-12; Tit. 2:13- 
14). Kaikista hengellisesti juhlittavin hetki on ylöstempaus. 



Se mitä nykypäivän seurakunnan tulisi ymmärtää tästä valtavasta lopunajan kohtaamisesta, mikä minulla oli 
JOHANNES KASTAJAN kanssa, niin on se tietty kohta, missä hän kääntyi HERRAN KAIKKIVALTIAAN kirkkautta 
kohden ja sanoi: 

”KATSO, TÄSSÄ ON JUMALAN KARITSA, JOKA POIS OTTAA MAAILMAN SYNNIN. SE OLI ISÄN TAHTO, ETTÄ HÄNET 
TEURASTETTAISIIN.” 

Nämä JOHANNES KASTAJAN sanat heijastavat HERRAN prioriteetteja, jotka ovat jyrkässä kontrastissa sille, miten 
ne seurakunnassa ja maailmassa käsitettiin. Se on kuvaus siitä, miten myöhäinen on päivä ja täten esittää 
kiireellisen tarpeen maailman kansakunnille valmistautua Messiaan tulemukseen. Edelleen vahvistaen tämän 
kohtaamisen kiireellisyyttä, saman tien kun JOHANNES KASTAJA lausui nämä painavat ja idylliset sanat, niin HERRA 
vapautti loisteliaan ja kaikista voimallisimman ja pyhimmän JUMALAN KARITSAN. Täten tästä tulee kriittisin 
sanoma, joka on kohdannut Kristuksen seurakuntaa. JUMALA KAIKKIVALTIAS tähdensi pohjimmiltaan maailman 
kansakunnille, että JUMALAN KARITSA, joka oli TEURASTETTU maailman synnin tähden on tulossa pian takaisin. 
Kuitenkin Messiaan paluu tulee tapahtumaan yhtäkkiä, silmänräpäyksessä ja niin kuin varas (Ilm. 16:15; 1. Kor. 
15:50-56; 1. Tess. 4:16-17). Se vanha juutalaisen uskonnon viinileili (fyysinen temppeli Jerusalemissa) oli liian 
jäykkä kantamaan laajenevaa, elämää muuttavaa JUMALAN sanomaa JUMALAN rakkaudesta Jeesuksessa 
Kristuksessa Pyhän Hengen kautta. Samalla tavalla uskonnollisissa toiminnoissaan tämän päivän seurakunta ei 
kelpaa HÄNEN paluunsa päivänä, ellei se sitten yhdistä niitä vilpittömään parannuksentekoon ja pyhyyteen. Tämä 
erityinen pyhyys on se mitä JUMALA KAIKKIVALTIAS etsii silloin, kun KARITSA palaa seurakuntaa varten (Ilm. 22:12; 
Hep. 12:14; 1. Piet. 1:15-16). Joten, tässä lopunaikojen vierailussa HERRA lähettää minut kutsumaan seurakuntaa 
valmistautumaan hyvin ja kiireessä, sillä Hän on myös näyttänyt minulle Hänen Kellonsa taivaassa. Kellon, joka on 
tikittänyt aikaan 23.59 (Matt. 11:10). Kristuksen seurakunnan tulisi olla hyvin tietoinen äärimmäisessä 
huolellisuudessa siitä Raamatullisesta tosiasiasta, että joka kerta kun tämä ääni ilmestyy erämaahan julistaen ja 
ilmoittaen HERRAN tulemusta, niin se normaalisti kestää hyvin lyhyen aikaa ja Messias ilmestyy (Joh. 1:29-30; 
Matt. 3:1-13). 

MEGA-SUURI KAKAMEGAN HERÄTYS - 1. tammikuuta 2014:  
Historiallinen määrä täysin kuuroja, mukaan lukien oppilaita Kuuojen koulusta, parantui ja heidän korvansa 
avautuivat. YLISTYS JUMALALLE! 

Alkuperäinen lähde: http://highwayofholiness.us/Oracles-of-the-LORD/JohnTheBaptist.pdf 

MESSIAS ON TULOSSA! 




