
  
 

3. KANSAINVÄLINEN PASTORIKONFERENSSI 31.8.2015 
ELDORET, KENIA 

 

HERRAN Profeetta Dr Owuor 
 
Halleluja. Halleluja. Halleluja. JEESUS on HERRA. Rukoilkaamme heti, sillä aika ei ole puolellamme: 
 
Väkevä ISÄ, Valtaistuimesi on vakiinnutettu taivaassa ja Kirkkautesi on vakiinnutettu koko universumin 
ylle. Sinä, Joka olet Jerusalemin Luoja, Siionin Kulmakivi, Aabrahamin JUMALA, Iisakin JUMALA, Jaakobin 
JUMALA. Olet tämän kansakunnan JUMALA ja seurakunnan JUMALA, eikä ole muuta Jumalaa kuin Sinä. 
Halleluja. Ei ole muuta Jumalaa kuin JEHOVA. ISÄ, tänään, tänä iltana, kun aloitamme tämän kokouksen, 
niin muistutat meitä, olet kiinnittänyt huomiomme siihen tosiasiaan, että ilta on tullut ja keskiyön hetki 
on lähellä. Ja että puhut suoraan seurakunnalle ja ohjeistat saarnastuolia vanhurskauden ja pyhyyden 
asioissa ja puhdistat palvontaa. ISÄ, pyydän sinulta tänä iltana, kun kansakunnat ovat kokoontuneina 
täällä, että otat kiinni heidän sydämensä ja alat puhumaan heidän sydämillensä. Jotta he valmistaisivat 
tietä, loisteliasta tietä, pyhää tietä MESSIAAN pyhälle tulemukselle. JEESUKSEN Väkevässä Nimessä. 
Aamen ja aamen.  
 
Halleluja. Halleluja. Kuinka voimallinen päivä! JEESUS on HERRA, eikä ole muuta Jumalaa kuin Hän. 
Halleluja. Ei ole muuta Jumalaa kuin JEESUS. Joten palvokaamme JEESUSTA. Hän teki väkeviä tekoja 
silmienne edessä ja Hän kertoi minulle tänä iltana, että Hän tulee Parantamaan lisää ihmisiä myös täällä. 
Halleluja. Voitteko istuutua HERRAN Läsnäolossa? Tämä on koti, olette aina tervetulleita takaisin kotiin. 
Tärkeimpänä meillä on leskiä ja orpoja HERRAN Huoneessa, tärkeimpiä VIP-vieraita ovat lesket ja orvot 
HERRAN Huoneessa. Nyt meillä on valtava Kokous täällä tänä päivänä. Tiedän että tulette kirjoittamaan 
paljon ja niin edelleen, mutta pyydän, seuratkaa minua mahdollisimman paljon.  
 



Sanoma, jonka HERRA teille tänä iltana tuo on erittäin tärkeä ja aion jakaa sen kahteen osuuteen. 
Seuratkaa minua, jotta saatte kiinni sanomasta, joka on sen sisällä. Kuunnelkaa kallisarvoiset ihmiset. 
Nyt, HERRA on puhunut kanssani MESSIAAN loisteliaasta tulemuksesta. Se tulee olemaan tämän 
keskustelun keskeinen teema. Tulen navigoimaan teidät erityisellä tavalla tiettyyn pisteeseen saakka. 
Tulette löytämään, että tähtään tarkoituksellisesti tiettyyn paikkaan, jossa kuulet nyt HERRAN 
ohjeistuksen saarnastuolille, pastoreille, Alttarille, papistolle, paimenille. Koska tiedän, että auktoriteetti 
on saarnastuolissa ja jos saarnastuoli ymmärtää asian oikein, niin silloin tulee olemaan ennallistaminen 
ja Herätys. Luopumus seurakunnassa, luopumus, jonka näet seurakunnassa tänä päivänä, jossa jopa 
homoseksuaalit vaativat, että he haluavat olla pappeja. Tämän kaltainen asia, jonka näet Amerikassa ja 
kaikkialla ympäri maailmaa, johtuu saarnastuolin epäonnistumisesta ohjeistaa vanhurskaalle tielle. Tämä 
seksuaalisynti seurakunnassa, tämä menestysteologian ja rahan evankeliumi, ne ovat tapahtuneet Sanan 
huolimattoman käsittelemisen takia. Joten haluan puhua papistolle.  
 
Nyt, kuunnelkaahan minua kallisarvoiset ihmiset. Juuri nyt, te, jotka olette tällä puolella, voitte nähdä 
tuohon suuntaan, HERRAN Kirkkaus on tuossa suunnassa, JUMALAN Kirkkaus. Nyt, tästä Vierailusta on 
tullut keskeinen teema. Sanoma, aihe, joka ohjeistaa seurakuntaa tänä päivänä kaikkialla maailmassa, 
Profetia, jonka annoin, kun Hän Puhui ja kuinka Hän laskeutui alas. Annoin Profetian ja sitten Hän 
laskeutui alas tässä maassa, megasuuressa Kisumun Herätyskokouksessa ja tästä on nyt tullut keskeinen 
Sanoma, joka pyyhkäisee yli maailman neljän äären. Joten haluan nyt vakiinnuttaa tämän keskustelun, 
koskien tuota Kirkkautta. Tiedän, että Hän on tulossa kansakuntiinne, joten pyydän, ottakaa tästä kiinni 
tänä iltana. Nyt, tällä toisella puolella on kahden loisteliaan kultaisen hääsormuksen vierailu taivaalla. 
Joten aion keskittyä näiden kahden välille tuodakseni teille tämän illan Sanoman. Nyt, kuunnelkaahan 
minua kallisarvoiset ihmiset. Keitä me olemme? Joskus on hyvä kysyä peruskysymyksiä. Keitä me oikein 
olemme? Toisin sanoen, mikä aikakausi me olemme, että meidän luonamme Vieraillaan tällä 
historiallisella tavalla? Mikä seurakunta tämä on, voidaksemme tavata täällä tänä päivänä? Täällä on 
monia lippuja. Voitteko nostaa lippunne, että näemme? Täällä on monia kansakuntia, Ruotsista 
Brasiliaan, Etelä-Korea, Saksa, Sveitsi, Suomi, jokainen kansakunta on täällä, Uusi-Seelanti, Yhdysvallat, 
kaikki. Joten keitä me oikein olemme, voidaksemme kokoontua keskustelemaan JUMALAN Pilvestä? 
Mikä on Sanoma, jota HERRA on nyt tuomassa seurakuntaan tässä Vierailussa? Profetia 21. marraskuuta 
2012 ja sen täyttyminen 31. joulukuuta 2012. Mutta mikä on Sanoma seurakunnalle? Antakaahan kun 
rakennan teille pienen pohjustuksen ja sitten menen saarnastuolin luo. Kuunnelkaahan tätä nyt. 
Seurakunnan langenneen tilan takia, ja olen iloinen, että meillä on tuhansia ja tuhansia pastoreita tässä 
paikassa. Kuunnelkaahan tätä nyt, seurakunnan langenneen tilan takia, sallikaahan kun elvytän 
muistianne, koskien joitakin tämän Vierailun tärkeimpiä identiteettimerkkejä.    
 
Milloin tahansa HERRA JEHOVA aikoo toteuttaa tietyn suunnitelman maailmassa ja tämä löytyy 
kaikkialta Raamatusta. Milloin tahansa, kun HERRA aikoo, katso, on tullut aika tehdä tämä, niin on aina 
kaksi tapaa, joilla Hän voi toteuttaa sen. Kaksi tapaa: yksi niistä on, että HERRA voi päättää perustaa 
valtuutetun edustuston maailmassa ja antaa toimeksiannon tuolle edustustolle, antaa tuolle 
edustustolle auktoriteetin panna täytäntöön tuo suunnitelma. Oletteko mukana? Kiirehdin nyt, ajan 
takia. Asetan vain pohjan, jotta kaikki voisivat olla samalla sivulla, koska näen, että meillä on vieraita 
täällä. Se on sama asia kuin perustaa lähetystö; Nigerian lähetystö Nairobissa, Sambian suurlähetystö 
Nairobissa, Yhdysvaltojen lähetystö, Tsekin lähetystö, mikä tahansa, perustaa lähetystö ja antaa sille 
auktoriteetti toteuttaa missio. Avainsana on valtuutettu, valtuutettu edustusto. Katsokaahan tätä nyt. 
Kun HERRA perustaa edustuston, valtuutetun edustuston ja antaa tuolle edustustolle suunnitelman, 
mission, joka sen tulee toteuttaa, niin sitä auktoriteettia, jonka Hän antaa tuolle edustustolle sallimaan 
tuon edustuston toteuttaa tuo missio, kutsutaan HERRAN voiteluksi tuon edustuston yllä. Kävelemmekö 
askel kerrallaan? Joten voitelu sallii tuon valtuutetun edustuston panemaan täytäntöön tuo 



suunnitelma, missio. Keskittykää minuun kaikki, ajan takia. Nyt, kun HERRA perustaa edustuston maan 
päällä, koska profeetallinen aika tehdä jotakin on tullut, ja Hän antaa tuolle edustustolle voitelun 
toteuttaa tuo missio, niin kun tuo edustusto menee toteuttamaan tuota missiota, niin katsokaahan mitä 
tapahtuu: sinä jä minä, me tulemme näkemään JUMALAN ilmentymän tuossa työssä. Kuunnelkaahan 
tätä. Tuossa perustetussa valtuutetussa edustustossa, jolle on annettu auktoriteetti, voitelu toteuttaa 
tuo suunnitelma, niin sinä ja minä tulemme nyt näkemään JUMALAN ilmentymän. Mitä JUMALAN 
ilmentymä tarkoittaa? JUMALAN ilmentymä tarkoittaa JUMALAN elämää tuossa edustustossa ja 
JUMALAN voimaa tuossa edustustossa. Kaksi asiaa: JUMALAN elämä, JUMALAN voima. Kävelemme 
eteenpäin. Joten tämä on yksi niistä tavoista, joilla HERRA voi panna täytäntöön suunnitelman 
maailmassa, kun aika on tullut. Kun aika on tullut esimerkiksi Herätykselle seurakunnassa tai aika on 
tullut poistaa Liitonarkki Ashdodista. Mikä tahansa tuo missio onkaan, niin tämä on yksi niistä tavoista.  
 
Seuraava askel. Seuratkaa minua. Joskus riippuen tuon mission vakavuudesta JUMALA Itse,  
ISÄ JUMALA, on Itse pakotettu tulemaan alas toteuttamaan tuo missio. Sanoinhan, että seurakunnan 
langenneen tilan takia minun täytyy esitellä HERRA. Löydät nyt, että kun Hän ei nimitä valtuutettua 
edustustoa, niin on tiettyjä vakavia missioita, joissa JUMALAN on Itse tultava alas. Antakaahan, kun 
sanon sen paremmin, ISÄ JUMALA Itse. Kun luet esimerkiksi seurakunnan ylöstempauksesta, niin tuossa 
keskustelussa 1. Tess. 4:16-17, kuulet Hänen sanovan: Sillä Itse Herra on tuleva alas taivaasta 
käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa. Joten vakavuuden takia on hetkiä, jolloin 
ISÄN JUMALAN on Itse tultava alas. Nyt, katsokaahan tätä kaikki. Kun ISÄ JUMALA päättää Itse tulla alas 
panemaan täytäntöön tietty missio, niin et näe JUMALAN voitelua, koska Hän on se voiteleva 
auktoriteetti, Hän on lopullinen auktoriteetti. Mutta kun ISÄ JUMALA tulee Itse alas, niin näet JUMALAN 
Kirkkauden. Seurakuntaa täytyy opettaa maailmanlaajuisesti. Joskus tunnen itseni hyvin 
loukkaantuneeksi, että minun tulee tehdä näin, koska ihmettelen miksi minun tulee esitellä JUMALA 
seurakunnalle? Seurakunnan tulisi palvoa JUMALAA. Voit nähdä, että pääasiassa esittelen kuka Hän on. 
Voimmeko jatkaa? Etenen nyt. Kun ISÄ JUMALA tulee Itse alas tuon mission vakavuuden takia ja Hän 
alkaa sitten toteuttamaan tuota JUMALAN suunnitelmaa maan päällä, niin sanoin, että et näe voitelua, 
mutta näet Kirkkauden. Sitten kun tuo missio pannaan täytäntöön, niin siitä tulee JUMALAN ilmestys. 
JUMALAN ilmentymän sijaan, näet nyt ISÄN JUMALAN ilmestyksen. Halleluja.  
 
Sanottuani tämän, mikä on siis Sanoma, jonka Hän on tullut tuomaan seurakunnalle? Menkäämme 
Psalmiin 68. Kallisarvoiset ihmiset, aion lukea joukon Raamatun jakeita ja sitten tulen selittämään ne 
kaikki yhdessä. Psalmi 68:5. Halleluja. Eikö kukaan sano täällä enää aamen? Oletteko menossa kanssani 
taivaaseen? Oletteko kanssani samalla tiellä? En halua menettää teitä tällä tiellä. Halleluja. Aamen. 
Psalmi 68:5. Kuinka valtavaa aikaa olla kristitty! Kuinka väkevää aikaa olla pastori! Kenia, olet siunattu, 
koska tätä jaetaan täältä. Näette, että senaattorit Nigeriasta pyysivät JUMALAN Miestä tulemaan. 
Kunnianarvoisat parlamentin jäsenet, jotka ovat täällä pyytävät, tule Sambiaan. Korkea-arvoiset 
tuomarit Namibiasta pyytävät, tule Namibiaan. Kunnianarvoisat tuomarit Tsekeistä ovat myös täällä. 
Joten älkäämme pitäkö tätä itsestäänselvyytenä. Psalmissa 68:5, Hän sanoo: 
 
5 Laulakaa Jumalalle, veisatkaa hänen nimensä kiitosta. Tehkää tie hänelle, joka kiitää halki arojen. 
Hänen nimensä on Herra, riemuitkaa hänen kasvojensa edessä. (Raamattu 1933/38) 
 
5 Laulakaa Jumalalle, soittakaa hänen nimensä kunniaksi, ylistäkää häntä, joka kiitää pilvivaunuillaan. 
Herra on hänen nimensä, iloitkaa hänen edessään! (Raamattu 1992) 
 
Toisin sanoen, Hän sanoo, että kaikkien jumalien joukossa maan päällä ainoastaan JEHOVA on Korkein 
JUMALA, joka ratsastaa korkealla pilvissä. Voit heti alkaa näkemään mitä Hän on tullut perustamaan. 



Ainoastaan JEHOVA ratsastaa korkealla pilvissä, tarkoittaen korotettuna. Halleluja. Luen toisen jakeen, 
Psalmista 68:34, voitte aloittaa jakeesta 33: 
 
33 Te maan valtakunnat, laulakaa Jumalalle, veisatkaa Herran kiitosta, -Sela- 34 hänen, joka kiitää 
ikuisten taivasten taivaissa! Katso, hän antaa äänellänsä väkevän jylinän.  
 
Jos on olemassa hetkeä, jolloin tunnen niin paljon monimutkaisuutta, niin se on nyt, koska esittelen 
JEHOVAN minun JUMALANI. Tunnen tämän hyvin monimutkaiseksi, koska tiedän, että ei ole toista 
Hänen kaltaistaan Jumalaa. Jo esittelyssä, voit katsoa maan alle, merien alle, mennä ylös taivaalle ja 
tutkia planeetat ja puut, yrtit ja ruohon, joet ja vuoret, mutta et tule koskaan löytämään JEHOVAN 
kaltaista Jumalaa. Siksi tunnen tämän hyvin monimutkaiseksi, koska seison kirjaimellisesti maailman 
edessä julistaen, että vain JEHOVA on JUMALA. Aika ei ole puolellamme. Minun täytyy edetä antaakseni 
esittely ja sitten annan teille, saarnastuolille Sanoman. Halleluja. Aamen. 5. Mooseksen kirjan luvussa 
33:26, Hän sanoo: 
 
26 Ei kukaan ole niinkuin Jesurunin Jumala, joka kulkee taivasten yli sinun apunasi ja korkeudessaan 
pilvien päällitse. 
 
Ymmärsittekö nyt? Tarkoittaen, että palvomasi Jumala, JEHOVA, on ainoa Jumala, joka huutaessasi 
Häneltä apua ratsastaa nopealla pilvellä, eikä Hänen saapumisensa ole myöhässä. Hän ei tule olemaan 
myöhässä, koska Hän on tulossa nopealla pilvellä. Hänen saapumisensa tulee olemaan ajallaan! 
Ajattelin, että meidän tulee tietää nämä asiat ennen kuin menemme Sanomaan. El viene muy, muy 
pronto, el viene rapidissimo, espanjaksi. Hän saapuu nopeasti. Kun huudat apua, niin Hän ratsastaa 
nopealla pilvellä ja Hän on jo saapunut, oikeaan aikaan. Haluan mennä nyt syvemmälle. Menkäämme 
Jesajan kirjan lukuun 19:1. Silloin tulet tietämään miksi seison täällä edessänne. Kuinka toivoisin, että 
meillä olisi tämän kaltainen päivä aina ja iankaikkisesti, eikö? Koska tämä on valtavaa aikaa, jolloin 
totuus täytyy tulla nyt sanotuksi seurakunnalle. Halleluja. Eksytyksen ajan täytyy nyt päättyä 
seurakunnassa. Jesajan kirjan luvussa 19:1, Hän sanoo: 
 
1 Ennustus Egyptistä. Katso, Herra ajaa nopealla pilvellä ja tulee Egyptiin. Silloin vapisevat Egyptin 
epäjumalat hänen edessään, ja sydän raukeaa Egyptin rinnassa. 
 
Kyllä. Alan tulemaan nyt Sanoman ytimeen. Katsokaa minua kaikki. Annoin tämän Profetian. Hän sanoo: 
katso, olen nähnyt HERRAN tulevan ja kun näen Hänen tulevan, niin näen Hänen ratsastavan nopealla 
pilvellä. Mutta kun tarkastan matkareittiä, tuon lennon reittiä, katsot matkareittiä, haluat nähdä sen 
lennon, mikä on lennon reitti, mikä on päämäärä. Hän sanoo: katso, HERRA on tulossa. Olen nähnyt 
Hänen tulemuksensa. Mutta kun katson Hänen matkareittiään, niin siihen on kirjoitettu: määränpää 
Egypti. Hän sanoo: Hän on tulossa Egyptiin. Tarkoittaen, että JUMALAN profeetallisessa aikajanassa 
Hänen on tullut aika mennä Egyptiin. Katsokaahan minua nyt. Hän sanoo, koska Hän on tulossa Egyptiin 
ja Hän on päättänyt mennä Egyptiin, niin Hän sanoo, että kun Hän saapuu sinne, niin Egyptin epäjumalat 
alkavat vapisemaan! Ne vapisevat ja murskautuvat. Tiedät, että egyptiläisillä oli monia jumalia ja he 
rakensivat joitakin niistä hyvin suuriksi. Hän sanoo, että sen vapisemisen ja murskautumisen takia 
egyptiläisten nähdessä mitä JEHOVA on tehnyt heidän jumalilleen, heidän sydämensä sulavat pois 
heidän sisällään. Olen nähnyt HERRAN tulevan, olen nähnyt HERRAN tulevan ja olen tarkastanut 
matkareitin ja näin lentoreitin ja näin: määränpää seurakunta! Hei! Hei! Hei! Määränpää: seurakunta! 
Hän on tulossa seurakuntaan! Halleluja. Tarkoittaen, että kun Hän tulee seurakuntaan, niin seurakunnan 
epäjumalat; Yhdysvalloissa ja Nigeriassa, Euroopassa ja Ruotsissa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja 
Brasiliassa on ollut epäjumalia, olen nähnyt siellä joitakin egyptiläisiä jumalia: raha, rahan rakkaus 
seurakunnassa ja menestysteologian valheellinen oppi, Hän sanoo, että HERRA on tulossa seurakuntaan 



ja epäjumalat, joita ennen palvoit seurakunnassa tulevat nyt romahtamaan alas. Aion selittää teille 
miksi. Olen nähnyt toisen epäjumalan seurakunnassa: seksuaalinen moraalittomuus, jonka takia löydät 
abortteja seurakunnassa, jonka takia pastori, joka aloitti normaalilla tavalla, lyhyen ajan kuluttua laittaa 
nyt vaimonsa syrjään samalla kun hänen autossaan on ylistystiimin tyttöjä: ”kulta, pyydän, älä saata 
meitä häpeään. Ihmiset puhuvat, että sinulla on niin monia tyttöjä autossa.” ”Älä huoli, tiedän mitä olen 
tekemässä.” Hei! Mikä jumala tuo on? Tiedät mitä olet tekemässä ja silti voimme nähdä, että olet 
lankeamassa. Sinun ei tarvitse olla älykkö tietääksesi kuinka tuo luopumus tulee tapahtumaan. Minun 
täytyy edetä, ajan takia. Haluan edetä sanomassa 1. Samuelin kirjan lukuun 5, jotta voin päättää tämän 
esittelyn. 1. Sam 5:1-12. Hei! Totuuden hetki on koittanut. Luen nyt: 
 
1 Kun filistealaiset olivat ryöstäneet Jumalan arkin, veivät he sen Eben-Eseristä Asdodiin. 2 Ja 
filistealaiset ottivat Jumalan arkin ja veivät sen Daagonin temppeliin ja asettivat sen Daagonin rinnalle. 3 
Kun asdodilaiset nousivat varhain seuraavana päivänä, niin katso: Daagon makasi kasvoillaan maassa 
Herran arkin edessä. Mutta he ottivat Daagonin ja asettivat sen takaisin paikoillensa. 4 Kun he taas 
nousivat varhain seuraavana aamuna, niin katso: Daagon makasi kasvoillaan maassa Herran arkin 
edessä, mutta Daagonin pää ja molemmat kädet olivat katkaistuina kynnyksellä, ja ainoastaan muu 
ruumis oli jäljellä.  
 
Hei! Hän sanoo, että he olivat vastakkain tällaisen ongelman kanssa. Muista, että Baal oli vaikea 
epäjumala tuolla alueella. Hänellä oli vakavia vaatimuksia. Ennen kuin pystyit palvomaan häntä, niin oli 
tiettyjä vaatimuksia. He olivat kärsineet paljon Baalin palvonnassa, koska Baal oli hyvin vaativa 
epäjumala. Joten he olivat käyneet läpi paljon. Mutta tässä oli nyt Daagon ja Daagon oli Baalin isä. Voit 
siis itse kuvitella Daagonin vaatimukset. Hei! Jos Baal oli niin vaativa, niin tämä oli nyt Baalin oikea isä. 
Joten he olivat jo kärsineet niin paljon ja Daagon oli ylivertainen epäjumala tuolla alueella. Katsokaahan 
tätä nyt. Kun he näkivät nyt Israelin Väkevän JUMALAN ja Hänen tekonsa, he sanoivat: Ei, ei! Tämä on 
liikaa. Menkäämme ja tuokaamme israelilaisten JUMALA Daagonin temppeliin ja laittakaamme heidät 
kaksi yhteen, vierekkäin. Halleluja. Ja tehkäämme kaksi asiaa. Numero 1: tarkistakaamme, kumpi on 
ylivoimaisempi. Numero 2: tarkistakaamme mahdollisuus palvoa kumpaakin. Hei! Nyt, kun he toivat 
JUMALAN Arkin, jonka yllä JUMALAN Pilvi on, Daagonin viereen, niin seuraavana päivänä Daagon oli 
murskautunut. Seuratkaa minua. Katsokaahan tätä. Kun he tulivat katsomaan, niin he sanoivat, tämä on 
saattanut tapahtua vahingossa, sattumalta. Laittakaamme se takaisin. Joten he laittoivat sen takaisin. 
Mutta kun he laittoivat sen takaisin, heidän saapuessaan seuraavana päivänä he löysivät Daagonin 
romahtaneena ja tällä kertaa sen pää oli myös katkaistu, kädet hakattu irti! Seuratkaa minua. Tuona 
aikana, kun ihmiset lähtivät sotaan, niin saadessaan voiton, he toivat aina voittosaaliita mukanaan 
kotiin. He toivat aina pään. Muistatko, kun Daavid surmasi Goljatin? Hän otti pään mukaansa takaisin 
Jerusalemiin. Ihmiset aina ottivat pään voittosaaliina mukaansa voittajaleiriin. Jos kysyit ihmisiltä 
turvajoukoissa, niin oli vakavasti otettava voittoparaati saapuessasi kotiin voittosaaliin kanssa, sillä pää 
tai käsi voittosaaliina oli aina merkki siitä, että olet tehnyt vihollisesta lopun.   
 
Juuri nyt katsoessani seurakuntaa maailmanlaajuisesti näen, että HERRA antoi meille lopullisen 
palvonnan kohteen: MESSIAAN, KRISTUKSEN, Lunastajan, Pelastajan, Elävän Leivän, Ihmeellisen 
Neuvonantajan, Rauhanruhtinaan, Väkevän Jumalan, Elävän Veden. Hän antoi meille lopullisen, jota 
palvoa. Mutta kun katsot seurakuntaa, niin seurakunta on tuonut sinne epäjumalia ja koreillut JUMALAN 
edessä. Se haluaa palvoa JEESUSTA, joka on erittäin pyhä ja tällä toisella puolella se haluaa palvoa 
seksuaalisyntiä. He haluavat palvoa JEESUSTA ja asettavat myös rahan epäjumalan siihen. He haluavat 
palvoa JEESUSTA ja asettavat valheapostolien ja väärien profeettojen epäjumalat siihen. HERRA sanoo, 
olen nähnyt HERRAN tulevan ja Hän on tulossa seurakuntaan ja kun HERRA tulee, niin Hän tulee 
surmaamaan nuo epäjumalat, joita olet tuonut HERRAN Huoneeseen. Tällä kertaa Hänen täytyy ottaa 
voittosaaliita taivaaseen, koska aika on lopussa. Hän tulee leikkaamaan päät irti vääriltä profeetoilta, 



joita näet joka puolella Nigeriaa, Brasiliaa, Yhdysvaltoja. He matkustavat ympäri maailmaa antaen 
valheprofetioita. Heillä ei ole vahvaa kieltä, jotta he voisivat muodostaa sanan: pyhyys, pyhyys, 
vanhurskaus. Heillä on heikko kieli. Olen nähnyt HERRAN tulevan surmaamaan teidän epäjumalanne, 
koska Hän sanoo: kahta Jumalaa ei koskaan voi olla samaan aikaan. Katsoessani tuota banneria tuolla 
näen, että JEHOVA on jo pystyssä, tarkoittaen, että kaikkien muiden jumalien tulee nyt romahtaa alas. 
Kyllä!  
 
Ymmärsittekö miksi Hän lähetti minut niin suurella voimalla? Koska on surmaamista, jota täytyy tehdä. 
Hei! En tiedä mikä Daagonisi on ollut. En tiedä mikä Daagon on vaivannut sinua Sambiassa. Mutta tiedän 
yhden asian, nyt kun HERRA on HERRAN Huoneessa, niin tuon Daagonin täytyy romahtaa alas. Ehkä tuo 
Daagon on seksuaalisynti seurakunnassa, ehkä tuo Daagon on "kylvä siemen ja kerää ihmeesi" -oppi. 
Katsokaa, kuinka Hän Paransi eilen monia, monia, monia, emme pystyneet edes saavuttamaan heitä 
kaikkia. Kuvasimme heitä portilla numero 1, heidän kantaessaan rampoja käsillään näin. Sen jälkeen kun 
lähdimme, minulle sanottiin: katso, rammat Ugandasta kävelivät täällä. Sen jälkeen minulle sanottiin: 
katso tuota, toinen rampa on juuri alkanut kävelemään, kuurot korvat ovat poksahtaneet auki. Miten 
kehtaat myydä JEESUKSEN Verta markkinahintaan!? Hän sanoo, nyt kun HERRAN Kirkkaus on HERRAN 
Huoneessa, niin tuon "kylvä siemen ja kerää valheellisuutta" -epäjumalan tulee romahtaa alas. 
Tarkastellessasi sitä, huomaat, että pää ja kädet on leikattu irti. Tarkoittaen, että voittosaalis täytyy 
tuoda kotiin taivaaseen. Tarkoittaen, että keskivartalo, se osa ilman päätä ja käsiä tulee säilymään 
todisteena, evidencia, evidencia, että tuo epäjumala oli kerran täällä ja JEHOVA surmasi hänet. Hei! 
Halleluja. Minulla ei ole aikaa. Joten ymmärrät, että suuri puhdistus on meneillään HERRAN Huoneessa. 
Kahta jumalaa ei koskaan voi olla samaan aikaan. Olen jo lukenut teille, että JEHOVA meidän 
JUMALAMME on Korkein JUMALA. Joskus näen teidän pastoreiden olevan sekaantunut uskontojen 
väliseen kumppanuuteen, koreilette JEHOVAN edessä epäjumalien kanssa. Katsoessani teitä, vapisen. 
Hei! Tämä on hetki, jolloin, jos JEHOVA on todellinen JUMALA, niin kaikkien muiden jumalien täytyy nyt 
romahtaa alas. Hei! Minun täytyy nyt edetä. Miksi puhuin tästä? Koska haluan tuoda teidät tiettyyn 
paikkaan ennen kuin puhun saarnastuolille. Mitä tällä tarkoitan? Olen sanonut, että JEHOVA meidän 
JUMALAMME on tullut vahvistamaan joitakin pelastuksen perusalkeita. Tulen kohta MESSIAAN 
tulemuksen julistamiseen. Käsittelen tätä ensin.  
 
Katsokaahan tätä nyt. Hän sanoo, miksi et voi nähdä, että JEHOVAN oma luonne on, että Hän on 
erotettu. Miksi seurakunta ei ole ymmärtänyt tätä? Lukiessasi Jesajan kirjan lukua 6:1-8, teen siitä teille 
yhteenvedon: Jesaja näkee JEHOVAN valtavan Valtaistuimen ja hänen katsoessaan sinne, Jesaja näkee 
Kerubien lentävän Valtaistuimen ympärillä. Hän näkee JUMALAN pyhyyden, sillä he huutavat päivin öin: 
pyhä, pyhä, pyhä, on HERRA Kaikkivaltias. Jesaja näkee tämän. Kun menet Israeliin ja tarkastelet 
hepreankieltä, niin katsoessasi sanaa "pyhä" löydät, että sanalla "pyhä" on sama juurisana kuin sanalla 
"pyhitetty". Juurisana, alkuperäislähde, jonka "pyhä" ja "pyhitetty" jakavat, on "erotettu muista". Joten 
kun Jesaja kuulee: pyhä, pyhä, pyhä, on HERRA meidän JUMALAMME Kaikkivaltias, niin Jesaja ja minä 
kuulemme: erotettu muista, erotettu muista, erotettu muista, on meidän JUMALAMME Kaikkivaltias. 
Erotettu, erotettu, erotettu on JEHOVA. Hänen oma luonteensa on, erotettu. Kun menet 1. Pietarin 
kirjeen lukuun 2:4-9., luen sen nopeasti ajan takia ja voit myös lukea 2. Korinttolaiskirjeen luvun 6:14-18, 
niin ne puhuvat samasta asiasta. Voit siis lukea 1. Piet. 2:4-9. Jae 9 on se mitä haemme. Halleluja. Onko 
joku paikalla HERRAN Huoneessa? Eli 1. Pietarin kirje, mutta 2. Korinttolaiskirje. Hän sanoo: 
 
9 Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen 
jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa; 
 
Minulla ei ole aikaa käydä tätä läpi nyt, mutta jos seuraatte minua, niin kerron teille. Hän sanoo, 
seurakunta on pyhä kansa, tarkoittaen erotettu kansa. Joten miksi silloin sekoittaisit? Miksi et tiedä, että 



Golgatan Risti osoitti pääasiassa tämän maailmaan moraalisesta rappiosta erottautumiseen? 
Katsokaahan tätä nyt. Numero 1: meidän JUMALAMME oma luonne on, että Hän on erotettu. Siksi Hän 
toi erottautumisen. Numero 2: Hän sanoo nyt, että niiden, jotka palvovat Häntä tulee noudattaa tuota 
erottautumista. Numero 3: Hän sanoo, että palvoessasi Häntä, elämäsi tulee olla yhdenmukaista tämän 
maailman moraalisesta rappiosta erottautumisen kanssa. Voinko edetä seuraavaan pointtiin? Jos 
huomasit, niin puhun JUMALAN Pilvestä. Etenen systemaattisesti rakentaessani tätä sinulle.  
 
Kun HERRA puhui kanssani 1. marraskuuta 2006, koskien näitä kahta kultaista loisteliasta hääsormusta 
taivaalla ja niiden julistaman tapahtuman kuulutusta. Auttakaa minua kaikki ja keskittykää minuun, ajan 
takia. Katsokaahan mitä tapahtui. Nyt, tuossa valtavassa tapahtumassa taivas avautui ja Kirkkaus tuli 
ulos, Kirkkauden Pilvi tuli, näin Kirkkauden tulevan ulos taivaan sisältä. Ennen kuin tuo Kirkkaus tuli, niin 
kuvailin, että maan päällä oli pilkkopimeää. Nämä kirjoitukset ovat nyt kaikkialla netissä. Kuulet minun 
kuvailevan pilkkopimeyttä, sitä uskomatonta pimeyttä. Sitten kuvailin kuinka taivas vetäytyi sivuille ja 
kuinka näin Kirkkauden taivaan sisällä. Sitten Kirkkaus alkoi tulemaan ulos, epäkunnioittamaan taivaan 
rajoja, hylkäämään taivaan rajat. Kuivailin tätä, mutta haluan teidän ymmärtävän tietyn osan. Sanoin, 
että kun tuo Kirkkaus alkoi tulemaan ulos, niin pystyin näkemään ensi kertaa JUMALAN todellisen 
voiman. Miksi? Koska kuvailin, että Kirkkauden tullessa ulos näin, että Kirkkaus toi valaistuksen. Valo tuli 
Kirkkauden kanssa ulos tuosta Kirkkaudesta alkaen ajamaan pimeyttä pois. Nyt, tuo on se todellinen 
voima, se oikea voima. JUMALAN Kirkkaudella on voima ajaa pimeys pois. Se on suurempi kuin 
poliittinen voima, suurempi kuin ekonominen voima, suurempi kuin taloudellinen voima. Sanoin, että 
katsoessani sitä, näin Kirkkauden valloittavan pimeyttä ja valon saavuttavan jopa maapallon. Sanoin 
myös, että katsoessani sitä, näin Kirkkauden tulevan ulos ja kukistavan pimeyden. Näin vallankumouksen 
taivaassa, näin pimeyden kukistuvan. Eikä HERRA koskaan ei ikinä sanonut minulle, että JUMALAN Mies, 
odota pieni hetki, menen tuonne ja neuvottelen pimeyden kanssa ja otan selvää mitä se haluaa. 
Selvitämme asian ja tulen sitten takaisin ja kerron mitä olemme sopineet. Sen sijaan näin Kirkkauden 
kumoavan pimeyden ja kun JEESUS tuli, niin Hän kukisti pimeyden ja Hänestä tuli maailman valo. 
 
Mutta miksi seurakunta on keskialueella!? Hän sanoo, että tarkastelin Raamattua, etsin ja etsin 
löytääkseni onko Raamatussa paikkaa, jossa sanotaan Hänen tulleen lunastamaan meidät pois 
pimeydestä ja jättämään meidät harmaalle keskialueelle. Kuunnelkaahan minua kaikki. Hän sanoo, että 
menet Raamattuun ja etsit, etsit ja etsit, mutta Hän sanoo, että Hänellä on tarpeeksi voimaa siirtää 
meidät pimeydestä valoon, kuolemasta iankaikkiseen elämään, maailmasta taivaaseen. Mutta miksi 
seurakunta on keskialueella? Miksi seurakunta on harmaalla alueella, jossa sillä on harmaalla alueella 
oleva pelastus, valon ja pimeyden välillä!? Jos luet Ilmestyskirjan lukua 3:16, niin Hän sanoo, että jos olet 
haalea, niin tulen oksentamaan sinut ulos. Et ole kylmä, etkä kuuma. Jos luet Heprealaiskirjeen lukua 
6:4-6, niin Hän sanoo, että ne, jotka kerran ovat vastaanottaneet totuuden tuntemisen ja Pyhän Hengen 
ja JUMALAN voiman, jos menemme takaisin syntiin, niin ei ole enää uhria syntiemme edestä. 
Heprealaiskirjeen luvussa 10:26-31, Hän toistaa, koskien armon hyväksikäyttöä, että jos me tahallamme 
teemme syntiä, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä. HERRA varoittaa armon 
hyväksikäytöstä. Hän sanoo, että jos lisäät pimeyttä siihen valoon, jonka vastaanotit, niin se on aina yhtä 
suuri kuin pimeys. Hän sanoo, että tämä armon hyväksikäyttö, jota näet modernin seurakunnan 
kaikkialla maailmassa harjoittavan, on vaarallista, traagista, tuhoisaa. Hän sanoo: et voi hyväksikäyttää 
armoa, et voi neuvotella pimeyden kanssa kuten homoseksuaalit neuvottelevat seurakunnan kanssa. 
Hän sanoo, että poista moraaliton pukeutuminen HERRAN Huoneesta; lyhyet minihameet, kireät 
housut, jotka kuuluvat pimeydelle, joita he leikkaavat, jotta voisit nähdä heidän säärensä. Poista ne 
Huoneestani! Minun Huoneeni on pyhä Huone, palvonnan Huone kaikille kansoille ja Kirkkaus on sisällä 
HERRAN Huoneessa. Kun tulemme takaisin, niin tulen puhumaan saarnastuolille. Meidän tulee nyt 



ylittää valon puolelle, olette olleet liian pitkään raja-alueella. Kuitenkin Hänen kuollessaan väliverho 
repesi kahtia. Tule sisälle kaikkein pyhimpään.  
 
Halleluja. Kiitos paljon. Rukoilen JEESUKSEN Nimessä. Sade on täällä. Siunaamme HERRAA. Kiitos.  
 
ISÄ, JEESUKSEN Väkevässä Nimessä. HERRA, kiitämme Sinua tänään, että olet jatkanut ihmisten 
Parantamista ja palvelet Sinun seurakuntaasi. Rakastat JEESUSTA niin paljon, että oikaiset nyt 
seurakuntaa. Muistutat seurakuntaa todellisesta identiteetistä, jota se kantaa. JEESUKSEN Väkevässä 
Nimessä. Aamen.  
 
Halleluja. Voitte istuutua heti. Nyt sataa. Te, jotka olette ulkona sateessa, Siunaan teitä JEESUKSEN 
Nimessä. Kiitos totisesti. Teistä on tullut tämän Herätyksen tunnusmerkki, tämän Herätyksen todellinen 
allekirjoitus. Opetatte kansakunnille JEESUKSEN opetusta. Kiitos. Näimme siis tämän Kokouksen 
ensimmäisessä osassa, että HERRA on tullut seurakuntaan tekemään tiettyä ennallistamistyötä. Sitä 
kutsutaan Herätykseksi, elvyttämään seurakuntaa, jotta seurakunta voisi siirtyä siihen paikkaan, jossa 
sen kuuluisi olla. On paikka, jossa seurakunta on ja paikka, jossa sen kuuluisi olla. Nyt, tässä toisessa 
osassa, ennen kuin aloitan, niin olemme nähneet hyvin selvästi HERRAN julistuksen papistolle, 
saarnastuolille. HERRA sanoo, että tämä on jo tarpeeksi. On ollut paljon neuvotteluja HERRAN 
Huoneessa usean eri jumalan välillä. "Älä koske minuun, niin en koske sinuun, kunnioita minua, niin 
kunnioitan sinua." Mutta HERRA sanoo nyt, että kahta jumalaa ei koskaan voida palvoa samaan aikaan. 
Jos JEHOVA on Jumala, niin palvokaamme ainoastaan JEHOVAA. Jos heilahtelet kahden tilan välillä, niin 
Hän sanoo, että sinun täytyy nyt tehdä päätöksesi. Jos seurakunta on luotu taivasta varten, niin sen 
tulee nyt astua sisälle pyhyyden valtatielle, joka johtaa taivaaseen. Halleluja. Haluan nyt edetä tässä 
keskustelussa, koska on niin paljon asiaa ja aika on rajattua. 
 
Kuunnelkaahan tätä. Kerroin jo, että kun Kirkkaus laskeutui alas aikaisin aamulla 1. marraskuuta, taivaan 
auetessa ja Kirkkauden tullessa alas, niin en kuullut HERRAN sanovan minulle, että JUMALAN Mies, 
odota hetki, menen tuonne ylös ja otan selvää mitä tämä pimeys haluaa ja neuvottelen ja sitten voimme 
katsoa miten voisimme olla yksimielisiä. Tulen sitten takaisin ja raportoin sinulle. En kuullut tällaista. 
Sanoin, että näin ainoastaan kukistamisen, pimeyden kumoamisen, karkottamisen, mitätöimisen. Sanoin 
myös, että HERRAN JEESUKSEN tullessa seurakuntaan, Hän tuli JUMALAN Valona maailmalle. Jos me 
olemme tuon valon kantajia, niin emme mitenkään voi palvoa JEESUSTA ja samaan aikaan jatkaa 
osallistumista harmaille alueille valon ja pimeyden välillä. Sanoin myös, että lukiessani Raamattua läpi en 
koskaan löytänyt kohtaa, jossa Hän sanoisi, että HERRA JEESUS toi seurakunnan ja asetti sen vain 
keskialueelle valon ja pimeyden välille, koska Hänellä ei ollut tarpeeksi voimaa. Olen yhä uudelleen 
etsinyt, etsinyt ja etsinyt, mutta sen sijaan löysin, että JUMALAN Karitsalla on tarpeeksi voimaa poistaa 
sinut pimeydestä ja tuoda sinut harmaan alueen yli valoon, poistaa sinut kuolemasta ja tuoda sinut ei 
vain elämään, vaan myös iankaikkiseen elämään, poistaa sinut maailmasta suoraan taivaaseen! Hän ei 
sanonut, että Hän asetti sinut puoliväliin maailman ja taivaan välille. Kysyin myös, mitä seurakunta sitten 
tekee keskialueella!? Koska löydät nyt, että valo ja pimeys ovat sekoittuneet HERRAN Huoneessa. HERRA 
sanoo, että tämä on jo tarpeeksi! Päättäkäämme nyt: jos JEHOVA on JUMALAMME ja Hän on pyhä, niin 
palvokaamme Häntä pyhyydessä ja Hän tulee auttamaan meitä.  
 
Nyt, tuossa valtavassa näyssä 1. marraskuuta Hänen paljastaessaan kultaiset loisteliaat hääsormukset 
taivaalla, näet että JUMALAN Pilvi on tullut julistamaan seurakunnalle: valmistakaa itsenne, MESSIAS on 
tulossa. Tästä haluan aloittaa. Halleluja. Joten, jos Hän tulee julistamaan MESSIAAN tulemuksen päivää 
ja Hän tulee Jälkimmäisenä Kirkkautena, Jälkimmäisenä Sateena, Jälkimmäisenä Voiteluna, niin se 
pääasiassa tarkoittaa, että kun JUMALAN Pilvi tulee, niin Hän tulee vahvistamaan jokaisen Raamatun 
jakeen, koskien tuota päivää. Halleluja. Kyllä. Hän tulee vahvistamaan tuon päivän. Hän sanoo, että mitä 



Raamattu sanoo tuosta päivästä, on totta. Valmistakaa itsenne. Askel askeleelta. Jos HERRA JEESUS 
puhui keskiyön hetkestä, ja minun Raamatussani se on punaisella, niin haluan seurata sitä, koska Hän on 
tullut sanomaan, että JEESUKSEN sanat tulevat pysymään tuona päivänä. Kuunnelkaahan pastorit. Tämä 
on avainasia. Niiden kertomusten joukossa, joita JEESUS kertoi, koskien tuota päivää, jota varten 
valmistaudumme, keskiyön hetkeä, niin HERRA JEESUS puhui seurakunnalle vertauskuvin. Hän puhui 
keskiyön hetkestä ja tuossa vertauskuvassa Hän sanoi, että näinä päivinä, joina elämme, tulisi 
paljastumaan profetia, koskien kahta eri tyyppistä seurakuntaa yhden seurakunnan sisällä. Tulisi 
olemaan tyhmä seurakunta ja viisas seurakunta. Hän sanoo, että viisas morsian, viisas seurakunta, on 
seurakunta, joka tulee pääsemään sisälle JUMALAN Valtakuntaan. Näen nyt kaikki pastorit kaikista 
maailman kansakunnista täällä, mukaan lukien Granada. Haluan sen takia sanoa, että silloin 
palvellessanne seurakuntaanne teille pastoreille on tärkeää saada selville, mitkä ovat viisaan 
seurakunnan ominaisuuspiirteet, jonka HERRA sanoo pääsevän sisälle, jotta voisin valmistaa oman 
seurakuntani niillä ominaisuuspiirteillä, ominaisuuksilla, identiteeteillä. Halleluja. Aion edetä hieman 
nopeammin, koska minulla on teille päämäärä.  
 
Jos menet Matteuksen evankeliumin lukuun 25:1-13, niin JEESUS kuvaili seurakuntaa, joka tulee 
pääsemään sisälle ja Hän kuvaili tyhmiä neitsyitä ja viisaita neitsyitä. Silloin ymmärrät, että 
avainominaisuus, jota HERRA korottaa, koskien sisällepääsyä, on viisaus. Raamattu on ohjeistanut meitä 
hyvin, että katso, JUMALAN pelko määrittelee viisauden. Tarkoittaen, että tänä aikana tulee olemaan 
kristittyjä, joilla ei ole JUMALAN pelkoa ja kristittyjä, jotka kantavat JUMALAN pelkoa. Jos katsot joitakin 
tapahtumia, joita seurakunnassa tapahtuu tänä päivänä, niin näet totisesti, että HERRA JEESUS oli 
oikeassa. Koska jotkut niistä kärsimyksistä, jotka kiusaavat seurakuntaa tänä päivänä; abortit HERRAN 
Huoneessa, rahan rakkaus seurakunnassa, valheapostolit, väärät profeetat, kaikki nämä asiat, nuoret 
miehet laittamassa itselleen nenäkoruja, korvakoruja, mitä ikinä, roikkuvia housuja, naisilla tiukkoja 
housuja, minihameita, mitä ikinä näetkään seurakunnassa, niin HERRA oli oikeassa, ne ovat seuraamusta 
JUMALAN pelon puutteesta seurakunnassa. Joten on kokonainen kuvaus, mitä tulee tapahtumaan 
seurakunnassa tänä ajankohtana ja miten seurakunnan tulisi käyttäytyä.  
 
Kuunnelkaahan tätä nyt. Otan nyt viisauden ominaisuuspiirteen ja menen Raamattuun haluten tietää, 
mitä muuta JUMALAN Pilvi puhuu meillä tästä viisaasta seurakunnasta, viisaista neitsyistä, jotta emme 
epäonnistuisi pääsemään taivaaseen. Jos menet Matteuksen evankeliumin lukuun 7:24-28, niin HERRA 
kuvailee taas tuota viisasta seurakuntaa. Hän sanoo, että näinä päivinä viisas seurakunta on kuin mies, 
joka meni ja rakensi talonsa kallioperustalle. Joten näemme nopeasti mitä muita ominaisuuspiirteitä 
viisas seurakunta tulee kantamaan. Se rakentaa talonsa kalliolle. Silloin on tärkeää, että tuot tämän 
seurakunnallesi. Kun seuraat hyvin tarkasti tuota Matteuksen evankeliumin luvun 7:24-28 kertomusta, 
niin löydät Hänen sanovan: kun myrsky tulee. HÄN ei sano: jos myrsky tulee. Toisin sanoen, myrsky aina 
tulee. Kävelkää kanssani. Menen vain tämän läpi matkalla Sanomaan. Hän sanoo, että kun myrsky tuli, ja 
tapa, jolla Hän sitä kuvailee, niin se on tsunami, Hän sanoo, että sateet tulivat, virrat nousivat ja 
tornadotuuli nousi. Usein katsoessasi uutisia ja nähdessäsi, että jossakin on tsunami, löydät, että joitakin 
rakennuksia on sortunut, mutta saatat löytää yhden rakennuksen pystyssä. Sitten he menevät omistajan 
luo ja kysyvät: kerro meille, sinun rakennuksesi on pystyssä, mutta muut ovat sortuneet, miten rakensit 
sen? Kuulet omistajan sanovan: kun tulin tänne ja halusin rakentaa, niin menin rakennusvirastoon ja he 
antoivat minulle rakennusohjeet tälle alueelle. Hei! Rakennusohjeita annetaan täällä tänä päivänä! Siksi 
se pysyi pystyssä. Kuunnelkaahan tätä. Toisin sanoen, HERRA sanoi meille, että myrskyn päivä on tulossa 
seurakuntaan. Meidän tulee valmistaa pelastuksemme ja elämämme kallioperustalle. Koska Hän sanoo, 
että koko maailmassa voit jakaa ihmiset kahteen ryhmään: yksi ryhmä, joka kestää myrskyn ja toinen 
ryhmä, joka tullaan pyyhkäisemään pois.  
 



Olen suuntaamassa Sanomaan. Joten Hän sanoo seuraavaa. On kaksi eri tyyppistä myrskyä, joista tässä 
puhun: on tämän elämän myrskyjä ja on myrskyn päivä, lopullinen myrsky. Tuletko sinä pysymään 
pystyssä tuona päivänä? Koska tänään katsoessasi kaikkia rakennuksia täällä Eldoretin kaupungissa, 
wow, ne kaikki näyttävät vahvoilta ja hyvin rakennetuilta, kunnes myrsky tulee. Myrsky tulee 
todentamaan perustuksesi. Jos kysyt kaikilta seurakunnassa: onko teillä todellista uskoa? ”Kyllä, meillä 
on.” Joten Hän sanoo, haluan keskustella kahdesta myrskystä: tämän elämän myrskyistä ja siitä 
merkittävästä myrskystä, myrskyn päivästä. Katsokaahan tätä nyt. Sain selville, että tämän elämän 
myrskyt voivat itseasiassa auttaa sinua kristittynä todentamaan minkälainen perustus sinulla on. Sanoin,  
että se on tee-se-itse työkalu, joka auttaa sinua todentamaan. Voit esimerkiksi kohdata 
avioliittomyrskyn. Eikö JEESUS enää ole HERRASI nyt, kun olet avioliittomyrskyssä? Löydät ihmisiä, jotka 
juoksevat nyt pois JEESUKSEN luota ja sanovat, en enää edes halua uskoa HERRAAN, koska avioliittoni on 
hajonnut. Voit heti huomata, jos perustuksesi ei ole kallioperustalla käyttäen vain tämän elämän 
myrskyjä. Halleluja. Entäpä kapinallisen vaimon tai kapinallisen aviomiehen myrsky? On maita, joissa 
olen käynyt ja kuulet, että piisan vaimo teki näin ja piispa otti veitsen ja tappoi vaimonsa ja on nyt 
oikeudessa. Joten voit helposti kertoa, milloin jonkun miehen tai naisen pelastus ei ole rakennettu 
kallioperustalle. Entäpä kapinalliset lapset, jotka polttavat hasista ja juovat? Lopetatko JEESUKSEN 
palvomisen, kun tällaista tapahtuu? Entä rakkaan ihmisen kuolema? Entäpä, kun törmäät lakiongelmiin 
löytäen vaimosi tai aviomiehesi haastamassa sinut oikeuteen? Hän haluaa avioeron ja alkaa 
valehtelemaan sinusta oikeudessa. Hei! Eikö JEESUS enää ole HERRASI? Tiedän, että sinun on hyvin 
helppoa sanoa, ei! Mutta todellisessa tilanteessa nuo myrskyt voivat olla niin valtava voima voiden 
ravistella jopa piispan pelastuksen sen ytimeen saakka. Ymmärrättekö? Entäpä työn menetys? Olet 
perheen elättäjä, menetät työsi eikä vaimosi enää kunnioita sinua. Hän alkaa nyt tekemään työtä ja kun 
soitat hänelle ja sanot, kulta olen kylvettänyt lapset, kello on 20, odotamme sinua illalliselle, niin, hei! 
Eikö JEESUS enää ole HERRASI? Ja hän tulee hiipien kotiin keskiyöllä. Nämä tämän elämän myrskyt voivat 
saada sinut jopa lopettamaan evankeliumin saarnaamisen. Siksi sanon, että voit käyttää näitä tämän 
elämän myrskyjä todella tietämään ja todentamaan onko pelastuksesi, elämäsi ja palvelustyösi todella 
rakennettu kallioperustalle. Joskus myös lapsen saaminen, tiedän, koska rukoilen paljon näiden 
puolesta, eräät heistä toivat vauvan eilen Alttarille. 16 vuoteen he eivät saaneet lasta.  
 
Haluan nyt edetä seuraavaan myrskyyn, siihen lopulliseen myrskyyn. Olemme kaikki valmistautumassa 
sitä päivää varten. Tehtäväsi pastorina on valmistaa seurakuntasi, jotta tuona päivänä, kun MESSIAS 
tulee, kun tuo myrsky tulee, niin seurakuntasi voi kestää tuon päivän myrskyn ja päästä sisälle 
ikuisuuteen. Se on ensisijainen tehtäväsi. Kuuntele mitä Hän sanoo, koskien tuota päivää Matteuksen 
evankeliumin luvussa 16:16-19: kenen ihmiset sanovat Minun olevan? He vastaavat: olet joku 
muinaisista profeetoista, joka on tullut takaisin. Tiedäthän, että koko kysymys oli siis suunnattu 
opetuslapsille. Sitten Hän kääntyi heidän puoleensa ja kysyi: Entä te? Kuka minä teidän mielestänne 
olen? Silloin Simon Pietari astuu esiin ja sanoo: Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika. Ja Hän sanoo: 
Pietari, tuo ei ole tullut maailmasta, ainoastaan ISÄ on voinut antaa sen sinulle. Ja Hän sanoo: ja tälle 
kalliolle Minä rakennan seurakuntani. Se ei ollut Simon Pietarin perustukselle, vaan sille vakaumukselle, 
tunnustukselle, että Hän on Kristus, elävän Jumalan Poika. Joten näetkö nyt sen pelastuksen, sen kallion, 
jolle teidän pastoreina tulee lanseerata seurakuntanne? Sille tunnustukselle, että Hän on Kristus, elävän 
Jumalan Poika. Ja siellä sisällä on monia muita asioita. Jos Hän on Kristus, niin Hän on myös pyhä.  
 
Voinko edetä nyt? Ottaen vielä viisauden identiteetin, menemme nyt Matteuksen evankeliumin lukuun 
24:45-51, sanomaan pastoreille maailmanlaajuisesti. Tästä aloitamme tänään. Halleluja. Haluan puhua 
teille laajasti, koska en normaalisti saa tätä mahdollisuutta. Matteuksen evankeliumin luku 24:45-51. 
Ohjeistus saarnastuolille, pastoreille. Halleluja. Hän sanoo: 
 



45 Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään 
huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? 46 Autuas se palvelija, jonka hänen 
herransa tullessaan havaitsee näin tekevän! 47 Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken 
omaisuutensa hoitajaksi. 48 Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään: 'Minun herrani viipyy', 49 ja 
rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa, 50 niin sen palvelijan herra tulee 
päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, 51 ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää 
hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. 
 
Keskittykää minuun kaikki. Nyt, Sanoma, jonka halusin tuoda pinnalle, on, että HERRA käyttää samaa 
viisauden identiteettiä ja Hän puhuu tästä hetkestä ja MESSIAAN tulemuksesta ja paimenen, pastorin 
tehtävästä tänä hetkenä. Sitten Hän kysyy: kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka 
hänen Herransa on asettanut pitämään huolta kanssapalvelijoistaan, antamaan heille ruokaa ajallansa? 
Avainsana tässä on kanssa-, kanssapalvelijastaan. Wow! On muutama asia, joita tästä nousee esiin. Hän 
puhuu MESSIAAN tulemuksesta ja Hän sanoo, että MESSIAS tulee päivänä, jota emme tiedä ja hetkenä, 
jota vähiten odotamme. Hän nostaa tämän heti esiin. Mutta Hän sanoo, numero 1: talon omistaja. 
Luulen, että nyt kosketan seurakunnalle herkkää asiaa, alan nyt koskettamaan pastoreille arkaa aihetta. 
Hän sanoo, Isäntä, talon omistaja ja tuossa talossa on monia orjia, monia palvelijoita, mutta Hän päättää 
kutsua niiden joukosta yhden heistä ja antaa hänelle tehtävän, seurakunnan, ruokkimaan 
kanssapalvelijoitaan oikeaan aikaan. Hei! Tämä on yksi evankeliumin standardeista. Voit heti nähdä, että 
Hän sanoo pastoreille, numero 1: te ette omista seurakuntaa. Siksi nähdessäsi pastorin juovan alkoholia, 
pastorin menevän moraalittomuuteen, antavan vääriä profetioita, pitävän seurakuntaa kauppana, jolla 
ansaita elanto, alat ymmärtämään, että tässä sukupolvessa on jotakin vialla, koska Hän sanoo, että talon 
omistaja on yksinkertaisesti antanut sinulle seurakunnan huolehtiaksesi siitä. Hän kuoli jo seurakunnan 
puolesta. Sinä et kuollut seurakunnan puolesta. Seurakunnalla on omistaja. Hän sanoo: pyydän, 
huolehdi HERRAN Huoneesta minun puolestani ja anna kanssapalvelijoillesi ruokaa ajallaan, kunnes 
tulen takaisin. Halleluja. Totuuden hetki on koittanut seurakunnassa.  
 
Kuka silloin tulee olemaan se uskollinen ja viisas palvelija tämän pahan sukupolven keskellä, joka pystyy 
HERRAN Huoneessa antamaan kanssapalvelijoillensa ruokaa ajallansa, jotta he eivät näkisi nälkää, jotta 
kun MESSIAS tulee, niin Hän löytää hänet antamasta heille ruokaa? Kun katsot seurakuntaa tällä 
hetkellä, niin sanot, HERRA, kaiken tämän luopumuksen keskellä, kuka silloin on se uskollinen ja viisas? 
Ensimmäinen esiin nouseva asia on, että alat ymmärtämään, että palvelija, joka pystyy olemaan 
uskollinen ja viisas, tarkoittaen, jolla on myös HERRAN pelko, numero 1: on palvelija, joka pystyy 
havaitsemaan nälän hetken. Sinun tulee havaita nälän hetki, koska se on ainoa tapa, jolla pystyt 
antamaan heille ruokaa ajallansa. Numero 2: tuon pastorin, puhun nyt pastoreille, tuon HERRAN 
palvelijan tulee myös tietää missä varasto sijaitsee, minne evankeliumin totuus, evankelinen totuus, 
helluntailainen totuus on varastoitu, jotta hän voi ottaa sieltä ja antaa heille ruokaa ajallansa. Sillä 
muuten he tulevat saarnaamaan filosofien ja psykologien kirjoista ja sanomaan, haluan opettaa teille 
joitakin viisauden temppuja: salaisuuteni on numero 58, kun kylvin 58.000 suuruisen siemenen, niin joku 
lahjoitti minulle yksityisen lentokoneen. Sinun tulee tietää missä evankelisen totuuden varasto on, jotta 
voit ottaa sieltä ja ruokkia, ottaa ja ruokkia, ottaa ja ruokkia ajallaan. Hei! Jotta et saarnaa psykologiaa. 
Tänään vapautetaan totuutta pastoreille. Tämä on vapautuksesi päivä. Numero 3: muistatko, kun JEESUS 
antoi MESSIAAN tulemuksen merkkien salaisuuksia Matteuksen evankeliumin luvussa 24? Lukiessasi 
Matteuksen evankeliumin lukua 24:1-4, niin niiden salaisuuksien joukossa kuulet HERRAN sanovan, että 
ennen kuin Hän tulee, tulee olemaan nälänhätää ja maanjäristyksiä monin paikoin. Nälänhätää ja 
maanjäristyksiä: Hän julisti jo nälän hetken. Tämä tarkoittaa, että jos olet tuo uskollinen ja viisas 
palvelija, niin tuolla palvelijalla on kapasiteetti havaita, että, katso, MESSIAS on tulemaisillaan ja minun 
tulee nyt antaa lampaille ruokaa. Tämä on tärkeää. Joten kuulet HERRAN sanovan, että Huoneella on 



omistajansa. Milloin tahansa sinut valitaan pastoriksi, niin se on suuri etuoikeus, etuoikeus palvella 
kanssapalvelijoitasi. Toinen asia, jonka näet on, HERRA sanoo, että seurakunnalla on omistajansa. 
Seuraava asia, jonka näet on, että menestysteologian "kylvä siemen" -evankeliumi, "jos haluat jotakin, 
niin maksa rahaa pian", on kanssapalvelijoittesi hyväksikäyttöä ja juoppojen kanssa juomista ja olemista 
vihamielinen kanssapalvelijoillesi. Kyllä. Tänään sanon asian suoraan. Minulla ei usein ole aikaa. 
Ulkomaila kyllä, teemme tätä ympäri maailmaa. Mutta tässä maassa tämä on nyt avain. Hän sanoo, 
HERRA sanoo, että myös evankeliumilla on omistajansa. Et voi hyväksikäyttää sitä. Jopa taivaalla on 
omistajansa. Pelastuksella on omistajansa. Joten, kun meidät valitaan jakamaan Sanomaa, niin meidän 
tulee pitää sitä nöyränä etuoikeutena. Askel askeleelta, kallisarvoiset ihmiset. Sinulla tulee myös olla 
tietoa hengellisestä ruokavaliosta. Haluat ruokkia seurakuntaa tänä hetkenä maidolla ja muroilla, 
vauvanruoalla, vaikka tämä on se hetki, jona seurakunnan tulisi olla kypsä, tarviten ugalia, kenialaista 
viljaa, jota söitte eilen. Halleluja. Sukumaviki on suosittu vihannes täällä ja nyama on lihaa, tämä on 
ruokaa kypsille ihmisille. Miksi antaisit seurakunnalle maitoa ja muroja tänä hetkenä, kun seurakunnan 
tulee olla kypsä?  
 
Nyt, JUMALAN Pilvi, joka on tullut valmistamaan seurakuntaa ja tullut vahvistamaan JEESUKSEN sanat, 
koskien sisällepääsyä taivaaseen, sanoo myös, että Raamatussa on tärkeä Sanan paikka pastoreille 
auttamaan heitä ymmärtämään, kuka on tuo uskollinen ja viisas palvelija. Halleluja. Tuo Sanan paikka on 
1. Mooseksen kirjan luvussa 41, kun HERRA puhuu Joosefista. Tulemme käsittelemään tätä hyvin laajalti. 
Voitte lukea kotona koko 1. Mooseksen kirjan luvun 41. Antakaahan, kun luen jakeesta 37 eteenpäin. 
Halleluja. Aamen. Sitten tulen tekemään yhteenvedon edeltävistä jakeista.  
 
37 Tämä puhe miellytti faraota ja kaikkia hänen palvelijoitansa. 38 Ja farao sanoi palvelijoilleen: 
"Voisimmeko löytää ketään, jossa on Jumalan henki niinkuin tässä?" 39 Ja farao sanoi Joosefille: "Koska 
Jumala on sinulle ilmoittanut kaiken tämän, ei ole ketään niin ymmärtäväistä ja taitavaa, kuin sinä olet.  
 
ja Hän jatkaa sanoen: 
 
40 Hoida sinä minun taloani, ja sinun käskyäsi totelkoon kaikki minun kansani; ainoastaan valtaistuimen 
puolesta minä olen sinua korkeampi."  
 
Keskittykää kaikki minuun nyt. Egyptin kuningas, faarao, sai unen ja Raamattu sanoo, että uni järkytti 
hänen henkeään, tarkoittaen, että on joitakin asioita, joita voit nähdä ja tunnet, että tämä ei näytä 
hyvältä. Hän sai unen ja tuossa unessa hän näki, että Niilin joesta nousi seitsemän kiiltävää, lihavaa ja 
kaunista lehmää. Sitten hän näki toisen unen, jossa seitsemän hoikkaa, laihaa ja rumaa lehmää nousivat 
vedestä ja nuo rumat lehmät söivät kaikki kauniit lehmät. Kuitenkin katsoessasi niitä rumia lehmiä sen 
jälkeen, kun ne olivat syöneet nuo kauniit, niin ne näyttivät siltä kuin ne eivät olisi syöneet mitään. Tämä 
järkytti häntä ja hän sai toisen unen, jossa oli tähkäpäitä; seitsemän lihavaa ja kaunista tähkäpäätä 
samasta varastosta ja sitten seitsemän hyvin laihaa ja rumaa tähkäpäätä tuli myös esiin ja rumat söivät 
nuo kauniit. Hän oli niin järkyttynyt, että hän etsi kenet vain, joka olisi voinut selittää tämän. Sitten 
hänen luokseen tuotiin tietäjiä välineidensä kanssa, mitä ikinä tekivätkään, heittivät kolikkoa ja tuhkaa ja 
pirskottivat vettä, en tiedä mitä he tekivät, mutta kuningas halusi selityksen. Ajattelen aina, että he 
yrittivät tuputtaa jotakin selitystä, joka ei pitänyt paikkansa. Ehkä he valehtelivat hänelle sanoen, tulet 
valloittamaan seitsemän kaunista valtakuntaa, en tiedä mitä he sanoivat, ihmettelen aina tai tulet 
saamaan seitsemän uutta vaimoa. En tiedä mitä he sanoivat, mutta se ei pitänyt paikkansa. Silloin 
kuningas kuuli Joosefista ja Joosef tuotiin ja kun hänet tuotiin valtaistuimen luo ja kuningas kertoi unen 
ja pyysi, voitko selittää tämän, niin hän sanoi ensimmäiseksi, kuningas. Voit kuvitella ihmisen, joka tulee 
vankilasta. Mahdollisuus hänelle päästä vapauteen on tullut. Sitten hän meni sinne, eikä hän sanonut: 
ooh, olet mahtava. Hän ei antanut menestys-sanomaa. Hän sanoi: kuningas, minä en itse pysty, mutta 



on olemassa JUMALA taivaassa, joka tuntee jokaisen unen, Hän tulee antamaan kuninkaalle vastauksen. 
Olin hämmästynyt, että Joosef ei antanut väärää profetiaa, vaan olosuhteiden takia hän pysyi lujana ja 
kirkasti JEHOVAA. Jotkut teistä pastoreista, jos joskus saisitte mahdollisuuden tavata maanne 
presidentin, niin tiedän, että annatte väärän profetian, jotta voisitte näyttää hyvältä. Teidän tulee oppia 
aina puhumaan totta. Nyt, kuunnelkaahan tätä. Kun Joosef selitti unet, niin hän sanoi noiden kahden 
unen tarkoittavan samaa asiaa.  
 
Syy miksi Joosef erottuu nyt niistä tietäjistä ja muistakaa, että aihe on "kuka on se uskollinen ja viisas 
pastori, joka tulee antamaan seurakunnalle ruokaa nälän hetkenä?", älä menetä keskittymistäsi 
aiheeseen. Tuon teidät tähän, jotta voisin syventää Sanan ymmärrystänne ja osoittaa, että kaikki 
keskittyy MESSIAAN tulemukseen. Kuunnelkaahan tätä. Nyt, Joosef sanoo, että nuo seitsemän vuotta 
ovat hyviä sadonkorjuun vuosia ja toiset seitsemän vuotta ovat kuivia. Antakaahan, kun selitän teille 
salaisuuden. Tietäjien oli vaikeaa selittää tämä, koska yhtenä hetkenä kummatkin sekä kauniit lehmät 
että rumat lehmät ovat yhdessä tuossa unessa. Samana hetkenä on siis 14 lehmää. Tämä on se salaisuus 
seurakunnalle tänä päivänä. Hei! Aion selittää tämän. Tässä unessa on 14 lehmää samaan aikaan, sillä 
Hän ei sanonut, että kun seitsemän lihavaa lehmää nousi vedestä, niin yksi ruma nousi ja yksi lihava, yksi 
ruma ja yksi lihava, ei, vaan seitsemän lihavaa ja seitsemän rumaa nousi. Joten eräänä hetkenä lehmiä 
on 14. Tämä löi tietäjät.  
 
Tässä JUMALA tulee mukaan. Voinko selittää tämän, jotta voitte ymmärtää sen pastorin luonteenlaadun, 
jollaista JUMALA etsii tänä päivänä? Joosef sanoo, että nuo kaksi ryhmää lehmiä, jotka elivät eräänä 
hetkenä samanaikaisesti tuossa unessa, tarkoittavat, että kun nuo seitsemän hyvää vuotta ilmestyvät, 
niin myös nälänhätä samanaikaisesti ilmestyy. Tässä on pastorina toimimisen salaisuus tänä päivänä. 
Tässä on uskollisen ja viisaan palvelijan salaisuus tänä päivänä. Toisin sanoen, Joosef sanoi, että niinä 
seitsemänä hyvänä vuotena muokkaa ja viljele niin paljon maata kuin voit, kasvata maanviljelyn pinta-
alaa ja aloita varastoimaan varmuusvarastoa ja sitten tulet käyttämään sitä nälänhädän hetkenä. Tämä 
tarkoittaa, että Joosef kehotti Egyptiä elämään aivan kuin tulevaisuus olisi jo täällä. Hän sanoo, kuka 
silloin on se uskollinen ja viisas palvelija, joka tulee antamaan ruokaa HERRAN Huoneelle, jotta 
MESSIAAN tullessa, Hän löytää hänet antamassa heille ruokaa. Miksi? Koska kukaan ei tiedä päivää,  
eikä hetkeä. Tarkoittaen pastoria, joka tulee valmistamaan seurakunnan aivan kuin MESSIAAN tulemus 
olisi jo täällä. Hei! Aivan kuten tulevaisuus olisi jo täällä. Hei! Tänä päivänä salaisuutta paljastetaan, jotta 
sinusta voisi tulla tuo uskollinen ja viisas pastori. Katsokaahan tätä nyt. Miksi sanon, että nuo kaksi 
joukkoa, seitsemän hyvää vuotta ja seitsemän nälänhädän vuotta olivat samanaikaisesti? Sanon niin, 
koska Joosef kehotti Egyptiä elämään tulevaisuudessa, Joosef kehotti Egyptiä niinä seitsemänä hyvänä 
vuotena elämään aivan kuin nälänhätä olisi jo täällä. Tarkoittaen, että Joosef sanoi, tämän JUMALAN 
profetian tulee muuttaa käytöksesi tänä päivänä. Halleluja. Askel askeleelta. Tämän tulisi muuttaa 
seurakunta tänä päivänä elämään aivan kuin MESSIAS olisi juuri nyt tulossa. Voinko edetä? Hän sanoo, 
että Joosef pyysi Egyptiä ennakoimaan ja kasvattamaan nyt pinta-alaa valmistautuakseen sitä varten, 
mistä JUMALAN profetia puhuu, olemaan terävänäköinen, viisas, harkitsevainen. Eivätkö nuo ole 
seurakunnan etsimiä ominaisuuspiirteitä? Olemaan ennakoiva, harkitsevainen, viisas, terävänäköinen, 
elämään aivan kuin tulevaisuus olisi jo täällä.  
 
Tämä on nuhtelu seurakunnalle. Faarao oli ateisti, epäjumalanpalvelija, mutta kun JUMALAN profetia 
tuli, niin tuo epäjumalanpalvelija uskoi JUMALAN profetian ja tämä pelasti Egyptin. Egyptin 
olemassaoloa uhattiin. Jos he eivät toimi oikein, niin heidät pyyhitään pois. Mutta kun JUMALA antoi 
profetian, niin epäjumalanpalvelija uskoi JUMALAN profetian. HERRA käyttää tätä kysyäkseen teiltä 
pastorit, miksi, miksi ette ole uskoneet MESSIAAN tulemuksen profetiaa? Katsokaahan tätä nyt. Joosef 
sanoi, seitsemän hyvää vuotta ja seitsemän nälänhädän vuotta on tulossa. Ja totisesti, seitsemän hyvää 



vuotta tulivat. HERRA puhuu pastoreille tänään, että milloin tahansa HERRA antaa profetian, niin 
pyydän, ottakaa se vakavasti. Miksi? Koska tämä pelasti Egyptin. Koska Joosefin profetia toteutui. Mutta 
katsoessasi seurakuntaa tänä päivänä näet, että pastorit eivät ole uskoneet MESSIAAN tulemuksen 
profetiaa. Hän sanoo, että kun Egyptin kuningas uskoi tuon profetian, kun hän kuuli sen, niin hän otti sen 
vakavasti ja pelasti Egyptin. Numero 2, Hän sanoo, että milloin tahansa HERRA antaa profetian, jos 
kuuntelet tarkasti, niin kuulet ohjeen sen sisällä. Kutsun sitä JUMALAN neuvoksi. Tunnen sen, koska 
menen monien teidän maihinne ja sanon aina: tehkää parannus tai muuten, olen nähnyt tämän. Joten, 
kun Egyptin kuningas vastaanotti profetian, niin hän myös vastaanotti JUMALAN neuvon, jonka juuri 
luimme. Hän otti sen vakavasti ja tämä pelasti Egyptin. Katsokaahan tätä nyt. Numero 1: Hän sanoi, että 
milloin tahansa HERRA antaa profetian, niin ota se vakavasti. Miksi? Koska Joosefin profetia täyttyi 
sanatarkasti. Numero 2: Hän sanoo, milloin tahansa HERRA antaa profetian, niin pyri kuuntelemaan se 
tarkasti, koska kuulet siinä aina ohjeen siitä, mitä sinun tulee tehdä, että et satuttaisi itseäsi. Kuuntee 
tarkasti, niin kuulet ohjeen. Numero 3: Hän sanoo, että milloin tahansa HERRA antaa profetian ja neuvon 
sen sisällä, niin ota tuo neuvo vakavasti ja pane se täytäntöön, koska se pelasti Egyptin.  
 
Juuri nyt seurakunnassa on profetia, jonka olen antanut seurakunnalle mennen ympäri maailmaa, 
Italiaan Reggio Emiliaan, Helsinkiin Suomeen, Sao Paoloon, Brasiliaan, Rio de Janeiroon, minne tahansa, 
Kanadaan, Uuteen-Seelantiin, Australiaan, Afrikkaan, moneen maahan, Ruandaan, nimeä vain, Kongoon, 
Angolaan, kaikkialle. Olen antanut JUMALAN profetian ja olen sanonut, valmistakaa itsenne, MESSIAS on 
tulossa. Näen seurakunnan, kun menen takaisin Angolaan, niin näen, että he eivät vaivautuneet. Hei! Ja 
silti HERRA sanoo, kuka silloin on se uskollinen ja viisas palvelija, joka pystyy antamaan lampailleni, 
kanssapalvelijoilleen, ruokaa ajallaan? Näen, että seurakunta ei ole edes uskonut HERRAN profetiaa. 
Katsokaa niitä väkeviä ihmeitä ja merkkejä, joita eilen tapahtui. Ettekö vieläkään usko jopa niiden 
jälkeen? Hän sanoo, että kun kuuntelet tarkkaan profetiaa, jonka olen antanut maailmalle, HERRAN 
profetiaa, niin se sanoo: MESSIAS on tulossa, tehkää parannus, kääntykää synnistä ja olkaa pyhät. 
Tarkoittaen, että JUMALAN neuvo on profetian sisällä. Miksi seurakunta ei ole kuunnellut? Se säästi 
Egyptin. Egyptin kuningas sanoo, että koska Joosef pystyi näkemään nälänhädän hetken tulevan, 
huomaamaan nälänhädän hetken, niin hän sanoi: tämä on se uskollinen ja viisas palvelija, koska hän 
pystyi näkemään nälänhädän hetken. Se palvelija, se pastori, joka pystyy näkemään nälänhädän hetken 
HERRAN Huoneessa, on myös pastori, joka tietää missä varastot ovat. Toisin sanoen, voit kutsua häntä 
varastojen mieheksi. Oletko nähnyt ne ominaisuuspiirteet, joita HERRA välittää papistolle täällä 
maailmanlaajuisesti juuri tänä hetkenä? Sinun tulee pystyä havaitsemaan profetia, joka puhui Hänen 
tulemuksestaan ja nälänhätä, joka silloin tulisi. Sinun täytyy myös tietää missä varastot ovat, joista antaa 
ruokaa. Mitä se tarkoittaa? HERRA sanoo, että milloin tahansa HERRAN profetia annetaan, niin pyydän, 
ottakaa se vakavasti, sillä se tulee toteutumaan. Minulle on erilaista, koska olen jo nähnyt MESSIAAN 
tulemuksen päivän. Joskus katsoessani seurakuntaa itken, koska ihmettelen, kuinka pitkään se tulee 
tekemään näin?  
 
Nyt, minkä muun Sanoman JUMALAN Pilvi antaa seurakunnalle perustuen tähän Sanan paikkaan, 
koskien MESSIAAN tulemusta, tähän Sanan paikkaan, koskien uskollisen ja viisaan pastorin 
ominaisuuspiirrettä? Katsokaahan tätä nyt. Jos katsot Joosefin elämää, niin näet, että Joosef kävi läpi 
niin paljon ennen kuin hän kohtasi tämän kirkkauden. Hänen veljensä jättivät hänet kaivoon ja sitten, 
kun hän tuli Egyptiin, niin Potifarin vaimo sai hänet syytteeseen raiskausyrityksestä, eikö vain? Sen 
jälkeen tuosta vankilasta, jossa hänen lahjansa tulivat esille, kuunnelkaahan minua nyt, tuosta vankilasta 
he toivat hänet Valtaistuimen eteen selittämään unta. Jos luet eteenpäin 1. Mooseksen kirjan lukua 41, 
niin näet, että Egyptin kuningas sanoi, että koska pystyt havaitsemaan nälänhädän hetken, niin 
kenelläkään ei ole niin suurta viisautta, vain sinä voit saada tuon tehtävän. Katsokaahan tätä nyt. Silloin 
kuningas ottaa sormuksen, sinettisormuksen, pois omasta sormestaan ja laittaa sen hänen sormeensa. 



Sitten hän antaa hänelle sotavaunuja. Raamattu sanoo, että yksi niistä kulki edellä sanoen: antakaa tietä, 
antakaa tietä, antakaa tietä! Ja faarao sanoi Joosefille, että ainoastaan hänen valtaistuimensa tekee 
hänet Joosefia korkeammaksi. Joten, HERRA käyttää Joosefia saarnaamaan tämän päivän pastoreille 
sanoen, miksi tämä nykypäivän seurakunta ei tiedä, että kärsimys tulee ennen kirkkautta? Tämä 
seurakunta rakastaa menestystä niin paljon, että se ei siedä pienintäkään kipua. Joosefin piti käydä tämä 
läpi, jotta hänen lahjansa tulivat esille. Lukekaahan kanssani Johanneksen evankeliumin lukua 15:19, 
koska tämä seurakunta ei tiedä, että on hinta. Sinun täytyy ehkä katkaista välit joihinkin ystäviisi. Jos 
kysyt minulta, niin voin kertoa sinulle, että kun alat saarnaamaan: vanhurskaus, vanhurskaus, 
vanhurskaus, niin suurin osa, ehkä noin puolet seurakunnasta lähtee pois. Se mitä saat pastorina tulee 
olemaan vähemmän. Mikä tätä seurakuntaa vaivaa? Oletko riippuvainen ihmisestä elatustasi koskien? 
Johanneksen evankeliumin luvussa 15:19. Hän sanoo:  
 
19 Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, 
vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa. 
 
2. Korinttolaiskirje 1:3-6: 
 
3 Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken 
lohdutuksen Jumala, 4 joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, 
jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa 
ovat. 5 Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee 
meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta. 6 Mutta jos olemme ahdistuksessa, 
niin tapahtuu se teille lohdutukseksi ja pelastukseksi; jos taas saamme lohdutusta, niin tapahtuu sekin 
teille lohdutukseksi, ja se vaikuttaa, että te kestätte samat kärsimykset, joita mekin kärsimme; ja 
toivomme teistä on vahva,  
 
Halleluja. HERRA sanoo, että jopa JEESUS kärsi Ristillä. Joten sen uskollisen ja viisaan palvelijan, joka 
tulee nyt saarnaamaan vanhurskautta, tarkoittaen, tietäen mitä ruokaa antaa seurakunnalle nyt, niin 
sinun tulee syleillä hylkäämistä. Minua kutsuttiin aiemmin yksinäiseksi ratsastajaksi, koska saarnasin 
vanhurskautta. Jotkut pastorit eivät pidä siitä Angolassa, Nigeriassa. Mutta, katso, vanhurskaudesta on 
nyt tullut seurakunnan toivo. Halleluja. Koska vain vanhurskaus voi lisätä seurakunnan elämän pituutta, 
vain vanhurskaus voi pidentää seurakunnan viimeistä myyntipäivää. Vanhurskaus. Halleluja. Olet nyt 
oppinut yhden asian, HERRA sanoo, että jokainen Raamatun profetia, koskien MESSIAAN tulemusta 
tulee ottaa vakavasti, jokainen Raamatun profetia ja sen sisällä oleva neuvo. Neuvo sanoo: tehkää 
parannus, tehkää parannus, tehkää parannus ja palatkaa takaisin pyhyyteen ja hylätkää seksuaalinen 
moraalittomuus ja syleilkää Pyhää Henkeä. HERRA pyytää sinua pitämään huolta Raamatun profetiasta, 
joka puhuu MESSIAAN tulemuksesta, yksi profetioista sanoo: Sillä niin kuin oli Nooan päivinä, niin on 
MESSIAAN tulemus oleva. Kyllä. Luulen, että tänään olette kohdanneet totuuden. Nuo Sanan paikat 
eivät ole romaani tai kertomus. Jos ne ovat neuvoja, joita JUMALA jakaa seurakunnalle valmistamaan 
sitä tuota päivää varten, niin sinun tulee ottaa ne ja panna ne täytäntöön. Halleluja. Sillä niin kuin oli 
Nooan päivinä, niin on MESSIAAN tulemus oleva. HERRA auttaa teitä seurakuntana, sinua pastorina, 
ymmärtämään miten teidän tulee ruokkia lampaitanne tänä hetkenä. Hän sanoo, että on tärkeää 
ymmärtää mitä tapahtui Nooan päivinä, jotta emme menettäisi pelastustamme tai sisällepääsyä 
ikuisuuteen. Halleluja.  
 
Esittelen taas ensin ja luemme myöhemmin. Katsokaahan tätä nyt. HERRA on nyt käyttänyt Joosefia 
puhumaan meille väkevällä tavalla. Ymmärrätte nyt, että milloin tahansa HERRA antaa profetian, niin 
ottakaa se profetia vakavasti. Siinä on paljon muutakin, mutta ajan takia en halua mennä siihen. Koska 
ensiksi, Joosefin aikana, ennen kuin menen Nooaan, näet, että Joosef kokosi niin paljon viljaa Egyptiä 



varten. Itseasiassa sanotaan, että vilja, jonka hän keräsi on kuin hiekan jyvät meren rannalla tässä 
maassa, niin paljon viljaa. Myöhemmin, jatkaessasi lukemista 1. Mooseksen kirjan luvusta 41 löydät, että 
kun nälänhätä tuli, niin katsokaahan tätä: Egypti juuri ja juuri selvisi. Tarkoittaen, että olkaamme 
varovaisia, sillä vilja, leipä, jota tämä maa antaa, ei aina ole kestävää; joskus sitä on paljon, joskus se 
ehtyy, vaikka sitä näyttääkin olevan kuinka paljon tahansa. Menestysteologian evankeliumi, jota näet 
seurakunnassa tänä päivänä pyytää heitä keräämään paljon, mutta HERRA sanoo: ei, ei, ei, tämän 
maailman rikkaus, tämän maailman leipä, vaikka se onkin lukuisaa kuin meren rannan hiekka, joskus sitä 
on paljon, joskus se ehtyy, niin se on katoavaa, se loppuu. Hän sanoo, että todellinen leipä, joka kestää 
ikuisesti, on leipä, joka on HERRAMME JEESUS, se todellinen uurastamisemme arvoinen Elämän Leipä. 
Joten olkaa varovaisia menestysteologian evankeliumin kanssa. Halleluja. Myöhemmin näet, että Joosef 
meni kärsimysten läpi ja hän pelasti veljensä, hän varjeli Jaakobin Huoneen ja Joosef varjeli myös 
Egyptin. Joten joskus saatat kärsiä, mutta et itsesi tähden. Kuinka saarnaat tätä evankeliumia 
seurakunnalle, joka tahtoo "minä, minä, minä" koko ajan? Hän sanoo, että MESSIAS astui ulos 
seurakunnan puolesta. Hän sanoo, että Joosef meni kaiken sen läpi varjellakseen Jaakobin Huoneen ja 
näet, että kun maailmanlaajuinen nälänhätä puhkesi, niin Jaakobin Huone meni etsimään viljaa Egyptistä 
ja he löysivät Joosefin sieltä. Se varjeli Jaakobin Huoneen, josta MESSIAS tuli. Halleluja. Siksi sanoin, että 
tämän sisällä on niin paljon, jota en käsittele, ajan takia. Mutta siinä on tärkeä Sanoma pastoreille. 
 
Otan nyt esille vain yhden asian. Se sanoo, että milloin tahansa HERRA antaa profetian, niin ota se hyvin 
vakavasti. Sanoin myös, että yksi profetioista, joita HERRA antaa, koskien MESSIAAN tulemusta on 
Hänen sanoessa, sillä niin kuin oli Nooan päivinä, niin on MESSIAAN tulemus oleva. Silloin, jos olet se 
uskollinen ja viisas pastori, niin haluat tietää mitä tapahtui Nooan päivinä. Halleluja. Nyt, katsokaahan 
kaikki minua, sillä tämä on tärkeää. Nooan aikana HERRA lupasi tuhota koko maailman. Hän antoi 
profetian ja mikä hämmästyttää minua lukiessani tuota profetiaa on, että JUMALA, joka oli juuri luonut 
kauniin maailman, liikuttanut vesiä ja muovannut maan, niin yhtäkkiä Hän sanoo, että aion tuhota 
kaiken. Tämä ällistytti minua. Joten kysymys kuuluu, kun HERRA tulee ja paljastaa tuon profetian 
Nooalle, niin numero 1: miksi Nooa ei epäillyt? Numero 2: miksi Nooa ei mennyt toisten ihmisten luo 
maailmassa ja alistanut profetiaa keskusteltavaksi? He olisivat sanoneet, ei, ei se ole mahdollista, Hän on 
juuri luonut maailman, se on kaunis, miten voit sanoa, että Hän on tulossa tuhoamaan sen kokonaan? 
Numero 3: he olisivat kysyneet, mistä Hän saa kaiken sen veden peittämään koko maailman? Voit myös 
itse lukea tuon Sanan paikan, käymme sitä läpi nyt. Menemme pian sisälle 1. Mooseksen kirjan lukuun 6. 
Haluan vain, että valmistatte seurakuntanne JUMALAN Valtakuntaa varten. Jos Raamattu sanoo, että 
niin kuin oli Nooan päivinä, niin silloin mene ja etsi JUMALAN neuvo siitä ja anna se seurakunnallesi. Älä 
leiki JUMALAN profetialla. Profetia sanoi, että niin kuin oli Nooan päivinä, niin on oleva. Nooa ei tehnyt 
mitä pastorit tekevät tänä päivänä. Pastorit olisivat ottaneet sen keskusteltavaksi. Monia kysymyksiä 
olisi tullut esille: ei, miksi Hän olisi tuhoamassa sitä niin pian? Ei ole mahdollista tappaa kaikkia. Mistä 
Hän saisi veden? Kallisarvoiset ihmiset. Vielä toinen asia on, kun HERRA sanoi Nooalle, että aion tuhota 
maailman, niin Hän itseasiassa käyttää sanaa pyyhkiä pois ihmisen ja Hän sanoo tekevänsä sen 
väkivallan takia. Jos katsot uutisia tänä päivänä, niin joka kerta joku tapettiin, tapettiin, tapettiin. Myös 
tänä päivänä on niin paljon väkivaltaa. Seuratkaahan tätä.  
 
Kun HERRA paljastaa tämän Nooalle, niin Hän kehottaa tätä rakentamaan arkin, vaikka arkki oli 
itseasiassa synonyymi valtameren ihmisille ja katsoessasi missä Nooa oli, niin he asuivat sisämaassa, he 
asuivat maalla. Joten häneltä vaadittiin paljon uskoa, kaksi asiaa: kuuliaisuutta ja JUMALAN pelkoa, että 
Nooa edes uskoi alkaen rakentamaan suurta laivaa kuivalle maalle, jota normaalisti rakennetaan meren 
läheisyydessä, niin sisämaassa. Joten voit kuvitella sen kuuliaisuuden tason, joka Nooalla oli. Joten 
HERRA lupasi, että Hän tulisi tuhoamaan maailman synnin, ihmisen pahuuden tähden. Profetia 
annettiin, mutta tuon ajan ihmiset eivät pitäneet vanhurskaudesta. Mutta kun katson tänä päivänä tätä 



sukupolvea, niin näen ihmisiä, jotka eivät pidä vanhurskaudesta. On samankaltaisuutta Nooan aikaan 
verrattuna. Katsokaahan tätä nyt. Olen hämmästynyt, että Hän pelasti Nooan aikana vain muutaman, 
Hän pelasti ainoastaan Nooan perheen. Hän sanoo, että niin kuin oli Nooan päivinä, niin on MESSIAAN 
tulemus oleva. En tiedä sinusta pastorina, mutta tätä lukiessani vapisen, koska Hän pelasti vain 
muutaman. Toinen sanoma, jonka Hän tuo sinulle pastorina on, että nähdessäsi HERRAN antavan 
profetiaa tuhosta Nooan päivinä, Hän paljastaa sen ainoastaan Nooalle, joka oli vanhurskas mies. 
Tarkoittaen, että vain niillä, jotka kävelevät JUMALAN pelossa, vain niillä, jotka kävelevät 
kuuliaisuudessa JUMALALLE on kapasiteetti huomata JUMALAN profetia ja myös poimia JUMALAN 
neuvo ja toteuttaa se, koska toisilla ei ole sitä ja heidät pyyhittiin pois. Ymmärrättekö minua?  
 
Sitten ennen kuin tulvat tulivat, katsoessasi kuinka Nooa rakensi arkin, niin on aivan kuin hän olisi 
käyttänyt koko elinaikansa arkin valmistamiseen. Sillä niin kuin oli Nooan päivinä, niin on MESSIAAN 
tulemus oleva. Mutta oletko valmistanut itseäsi koko elämäsi ajan tuota päivää varten, joka on tulossa? 
Toisin sanoen, oletko valmistanut hengellistä arkkia? Koska Hän sanoo, niin kuin oli Nooan päivinä. Hän 
sanoi Nooalle, käytä Gofer-puuta ja katsoessasi tuota puuta, se on vahvaa puuta, kestävää ja 
korruptoitumatonta. Halleluja. Juuri nyt HERRA sanoo, että niin kuin oli Nooan päivinä, niin on 
MESSIAAN tulemus oleva. Hän sanoo, että on Gofer-puuta, jota sinun tulee nyt käyttää rakentamaan tuo 
arkki, sillä tuon päivän tullessa ainoastaan ne ihmiset, jotka olivat sisällä arkissa pelastettiin. Hei! On 
olemassa hengellistä Gofer-puuta, jota seurakunnan tulee käyttää rakentaen arkkia koko elämänsä ajan. 
Kun HERRA antaa profetian, niin ota se vakavasti, koska se tulee tapahtumaan. Ainoastaan Nooa ja 
hänen perheensä, jotka olivat arkissa, pelastettiin. Oletko koskaan ajatellut vakavasti MESSIAAN 
tulemusta? Ole varovainen, sillä ainoastaan Nooan perhe, joka oli sisällä arkissa, pelastettiin. Ja sama 
JUMALA lupasi, että niin kuin oli Nooan päivinä, niin on oleva. Oletko koskaan istunut alas pastorina ja 
ajatellut tätä hyvin vakavasti? Katsokaahan tätä nyt. Kun ajattelen arkin rakentamista, niin löydän, että 
tuona aikana Nooalla ei ollut tarpeeksi sivistystä rakentaakseen sellainen arkki, jonka Raamattu kuvailee. 
Tarkoittaen, että kun Nooa eli JUMALAN pelossa ja täydellisessä kuuliaisuudessa JUMALALLE, niin silloin 
JUMALAN on täytynyt ladata hänelle taito ja hengellinen taitavuus, tarvittava taito sen rakentamiseen. 
Halleluja. Sillä katsoessani arkkia löydän, että se oli niin monimutkaista; sinun täytyi löytää Gofer-puuta 
ja sinun täytyi myös tietää mistä kerätä sitä, tarvitsit tietoa puunsepäntyöstä, tietoa 
tuuletussysteemeistä, koska arkissa oli kolme kerrosta, tarvitsit tietoa katon rakentamisesta, tarvitsit 
tietoa valaistuksesta. Olen miettinyt hyvin syvällisesti tätä JUMALAN profetiaa ja olen shokissa, koska 
Hän sanoo, että se tulee tapahtumaan näinä päivinä. Se ei ole mikään romaani, vaan se on JUMALAN 
profetia. Sillä niin kuin oli Nooan päivinä, niin on MESSIAAN tulemus oleva.  
 
Katsokaahan tätä nyt. Löydät, että HERRA käyttää tätä puhumaan pastoreille. Hän sanoo teille pastorit, 
että nämä ovat niitä päiviä, joina Hän tulee lataamaan tarvittavat taidot rakentamaan vapautuksen arkki 
tuota päivää varten ainoastaan niille, jotka kävelevät JUMALAN pelossa ja täydellisessä kuuliaisuudessa 
JUMALALLE. Hän sanoo, että Hän kertoi Nooalle: käytä pihkaa. Jos katsot hepreankieltä, niin ainoa 
toinen kerta, jolloin Hän mainitsi arkin Raamatussa oli, kun JUMALA ohjeisti Mooseksen äitiä 
rakentamaan arkin. Kori ja arkki ovat itseasiassa sama sana. Rakentamaan vapautuksen arkki ja 
laittamaan Mooses sinne sisälle, koska oli verilöyly. Hän kertoi Mooseksen äidille, että kun rakennat 
tuon vapautuksen korin, arkin, niin, pyydän, käytä pihkaa tiivistämään se. Halleluja. Käytä pihkaa, jotta 
vesi ei pääsisi lapsen luo, jotta vapautuksen arkki vapauttaisi tämän lapsen. Ainoa toinen aika oli silloin, 
kun Hän pyysi Nooaa käyttämään pihkaa tiivistämään se ulkopuolelta ja tiivistämään se sisäpuolelta. 
Kuunnelkaahan minua. Sain selville, että tapa, jolla Nooa tuotti pihkan, niin vain JUMALA auttoi häntä, 
koska hänen on täytynyt mennä tuon pihkapuun luo. Tähän päivään saakka sitä puuta ei tunneta. Jotkut 
luulevat, että se on mänty, mutta mikä tahansa puu tuo pihkapuu onkaan, niin JUMALA paljasti sen 
Nooalle. On tietty tapa, jolla leikkaat puun takaosan kuten kumipuun. Kuunnelkaahan tätä. Se sama puu, 



jota Nooa kiireisesti kaatoi laajassa mittakaavassa, niin peität sen tuhkalla, maaperällä ja mullalla ja 
poltat sen hitaasti ja se tuottaa puuhiiltä. Sitten jauhat hiilen jauheeksi, keität pihkan, jota keräsit ja 
sekoitat hiilijauheen pihkaan sen kiehuessa. Sitten hän käytti sitä rakentamaan arkista vesitiiviin. HERRA 
sanoo nyt, rakenna arkki, sillä niin kuin oli Nooan päivinä, niin on MESSIAAN tulemus oleva. Mutta kun 
rakennat tuota vapautuksen arkkia, niin Hän sanoo: tehkäämme siitä vesitiivis. Hän sanoo: 
käyttäkäämme parannuksenteon pihkaa, vanhurskauden pihkaa, pyhyyden pihkaa, HERRAN edessä 
suorassa seisomisen pihkaa, kuuliaisuuden pihkaa, JUMALAN pelon pihkaa tehdäksemme sen vesitiiviiksi 
tuota päivää varten. Koska Hän sanoi, että kun pihkaa käytettiin, niin se teki puusta myös kestävämmän. 
Siksi hän käytti sitä myös tiivistämään ulkopuolelta. Jos laitat puun veteen, niin se mätänee ja Hän 
sanoo, että meidän täytyy nyt rakentaa tästä arkista vesitiivis. Hajut ja kaikki; sisällä olevien eläinten 
haju, en halua mennä nyt yksityiskohtiin, ja tällä pihkalla on täytynyt olla myös voimakas haju, joka voi 
tuoksua. Voit kutsua sitä vaikka parfyymiksi, se on ok. Halleluja. Joten HERRA sanoo, että se uskollinen ja 
viisas pastori tulee nyt auttamaan seurakuntaa valmistaen heidän elämäänsä tuota päivää varten. 
Päätän tämän nyt.  
 
Katsokaahan tätä nyt, HERRA tulee ja näyttää minulle tämän valtavan Vierailun ja kun katson tätä 
Vierailua, niin tällä Vierailulla on hyvin samanlainen merkitys kuin 4. Mooseksen kirjan luvun 9 
tapahtumilla. Älkää huolehtiko. Tulemme lukemaan sen. Keskittykää minuun. 4. Mooseksen kirjan 
luvussa 9, tämän Pilven tullessa heidän luokseen vapauttamaan heitä, niin katsoessasi tuon vapautuksen 
tapahtumia, mekanismeja, näet, että askel askeleelta Hän erotti Israelin Egyptistä: pois, pois, pois, 
kauimmaksi pois Egyptistä tähän päivään saakka. Mutta tuon erottautumisen sisällä on hyvin tärkeä 
sanoma pastoreille tänä päivänä. Voit kirjoittaa ylös seuraavan, 4. Mooseksen kirjan luku 9:15-23 ja 
sitten luemme 2. Mooseksen kirjan luvun 40:34-38, koskien samaa asiaa. Oletteko valmiita? Haluan 
käsitellä kahta hyvin tärkeää aihetta tänä jäljellä olevana aikana. Oletteko valmiita? Oppiiko joku täällä 
jotakin? Wow! Paljon, eikö vain? Silloin voin nähdä, että te kaikki haluatte päästä sisälle taivaaseen. 
Kiitos. Edetkäämme, ajan takia. Lukekaa 4. Moos. 9 myöhemmin. 2. Mooseksen kirjan luku 40:34-38: 
 
34 Sitten pilvi peitti ilmestysmajan, ja Herran kirkkaus täytti asumuksen; 35 eikä Mooses voinut mennä 
ilmestysmajaan, sillä pilvi oli laskeutunut sen päälle, ja Herran kirkkaus täytti asumuksen. 36 Ja joka 
kerta, kun pilvi kohosi asumuksen päältä, lähtivät israelilaiset liikkeelle; näin oli koko heidän vaelluksensa 
ajan. 37 Mutta milloin pilvi ei kohonnut, he eivät lähteneet liikkeelle, ennenkuin sinä päivänä, jona se 
taas kohosi. 38 Sillä Herran pilvi oli päivällä asumuksen päällä, ja yöllä oli pilvessä tulen hohde kaikkien 
israelilaisten silmien edessä; näin oli koko heidän vaelluksensa ajan.  
 
Kuunnelkaahan minua, kallisarvoiset pastorit. Tiedän, että teillä on paljon vastuuta, koska edustatte 
miljoonia seurakunnassa maissanne. Tänä päivänä teitä varustetaan, teitä teroitetaan. Katsokaahan tätä 
nyt. Hän sanoo, että kun tämä Pilvi ilmestyi, juuri tämä Pilvi, niin sinä hetkenä Israel oli tottelemattomin.  
Itseasiassa, he olivat kyseenalaistaneet Mooseksen. Jotkut heistä kuten Koorah sanoivat: ei, JUMALA on 
puhunut myös joillekin meistä. Se oli kapinallisinta aikaa JUMALAN leirissä. He olivat myös tehneet 
itselleen menestysteologian epäjumalan, "kylvä siemen ja kerää ihmeesi" -opin, tuon kultaisen sonnin, 
jonka näet seurakunnassa tänä päivänä, joka on tehty kauniisti kullasta ja menestyksestä. Myös 
israelilaiset olivat rakentaneet tuon sonnin. He kumarsivat ja suutelivat ja palvoivat sitä tavalla, jolla näet 
myös tehtävän seurakunnassa tänä päivänä. Katsokaahan tätä nyt. Minua hämmästyttää, että HERRA 
näki, että Israel oli mennyt väärään. He eivät edes ymmärtäneet, miksi Hän käytti niin paljon voimaa 
vapauttamaan heidät. He eivät ymmärtäneet JUMALAN näkyä ja missiota Israelia varten, että eräänä 
päivänä, kun he saapuvat Luvattuun maahan, niin MESSIAS tulee ja vapauttaa kansan. Sen sijaan he 
halusivat mennä takaisin Egyptiin. Siitä syystä Pilvi tuli alas. Kun Pilvi tuli alas, niin olen hämmästynyt, 
että Israel oli tottelematon ja kapinallinen, mutta kun Pilvi tuli alas, niin siitä tuli kuuliaisin. Kaksi erilaista 
Israelia. Sama Israel, joka kapinoi, niin Pilven tullessa alas voimme nyt lukea, että kun Pilvi ei lähtenyt 



liikkeelle, niin he eivät lähteneet liikkeelle, kun Pilvi kohosi, niin he kohosivat ja lähtivät liikkeelle. Tämä 
on 1000 % kuuliaisuutta. Tekemällä näin he pääsivät sisälle Luvattuun maahan. Katsokaa seurakuntaa 
tänä päivänä. Seurakunta on suuntaamassa takaisin Egyptiin. Mutta Hän sanoo, että tämä on jo 
tarpeeksi, koskien kapinallisuutta, koska milloin tahansa tämä Pilvi tulee alas, niin kaikkien täytyy tulla 
kuuliaisiksi HERRALLE. Joten HERRA kysyy, miten te pastorit voitte saarnata kuuliaisuutta 
seurakunnillenne, kun te itse olette tottelemattomia? Ymmärsittekö sanoman? Uskollinen ja viisas 
pastori tulee olemaan kuten Nooa. Nooalle sanottiin: rakenna se tähän, rakenna se tähän. Voit kuvitella 
kuinka monet ihmiset nauroivat Nooalle ja pilkkasivat häntä: rakennat arkkia tähän kuivalle maalle? He 
nauroivat: tuo mies luulee, että maailmanloppu on tulossa. Myös tänä päivänä menen kansakunnasta 
kansakuntaan kertoen heille, että olen nähnyt HERRAN tulemuksen päivän ja jotkut ihmiset saattavat 
nauraa minulle. Jos alat valmistautumaan, niin he nauravat myös sinulle: tuo ihminen on seonnut, hän 
luulee jatkuvasti, että maailmanloppu tulee. Ymmärsittekö minua? Kuuliaisuuden voima. Haluan päättää 
tämän yhteen Raamatun jakeeseen. 5. Mooseksen kirjan luku 11:8-13. Halleluja. Aamen. 
  
8 Niin pitäkää kaikki käskyt, jotka minä tänä päivänä teille annan, että te tulisitte voimakkaiksi, 
menisitte ja ottaisitte omaksenne sen maan, jota nyt menette omaksenne ottamaan, 9 ja että te kauan 
eläisitte siinä maassa, jonka Herra teidän isillenne vannotulla valalla on luvannut antaa heille ja heidän 
jälkeläisillensä, maan, joka vuotaa maitoa ja mettä. 10 Sillä se maa, jota sinä menet omaksesi ottamaan, 
ei ole niinkuin Egyptin maa, josta te olette lähteneet ja jota sinä, siemenesi siihen kylvettyäsi, jalalla 
polkien kastelit niinkuin vihannestarhaa.  
 
Joissakin Raamatun versioissa Hän sanoo, niin kuin yrttitarhaa.  
 
11 Vaan se maa, jota te menette omaksenne ottamaan, on maa, jossa on vuoria ja laaksoja ja joka juo 
vettä taivaan sateesta, 12 maa, josta Herra, sinun Jumalasi, pitää huolen ja jota Herran, sinun Jumalasi, 
silmät aina katsovat, vuoden alusta sen loppuun saakka.  
 
Keskittykää minuun, ajan takia. Mitä HERRA tässä sanoo? Katsokaahan tätä nyt. Kun tämä Pilvi tuli alas 
Vierailemaan Israelin luona, niin sinä hetkenä Israel oli tottelemattomin. Joten HERRA ymmärsi, että, 
hei, nämä ihmiset saattavat mennä takaisin Egyptiin, antakaahan kun menen Itse heidän luokseen. Nyt 
katsokaahan tätä. Kun Hän katsoi Israelia erämaassa, niin Hän meni shokkiin nähdessään, että voit ottaa 
pojan pois kylästä, mutta saattaa olla, että et koskaan saa poistettua kylää pojasta. Saanko käyttää myös 
tyttöä esimerkkinä? Voit ottaa tytön pois kylästä, mutta saattaa olla, että et koskaan saa poistettua kylää 
tytöstä. Sanon tämän hyvällä tavalla. Siksi joskus mennessäsi Lontooseen, löydät ghanalaisen yhteisön 
Lontoossa muodostavan pienen Ghanan, sambialaisten muodostavan pienen Sambian syöden 
sambialaista ruokaa ja puhuen Sambian kieltä, sama asia on kenialaisten, tansanialaisten, kaikkien 
kanssa. Joten HERRA näki, että kun Hän oli erottamassa heitä Egyptistä, niin he menivät ja muodostivat 
pienen Egyptin erämaassa. Siksi Hän toi tämän nuhtelun. Hän sanoo, tässä on sekaannusta. Sillä maa, 
johon HERRA sinun JUMALASI sinut vie, ei ole niin kuin Egyptin maa, jota sinä, siemenesi siihen 
kylvettyäsi, jalalla polkien kastelit. Menit Niilin joen luo hakemaan vettä ja lastesi kanssa kastelit 
kymmenen hehtaaria. Ja menet takaisin ja kastelet! Uskomatonta! Koska he olivat orjia, niin heidät oli 
pakotettu tekemään niin. Hän sanoi, kastellen kuin pientä yrttitarhaa. Hän sanoo: ei! Katso miten 
Mooses korottaa Maata, johon Pilvi on heitä viemässä. Hän sanoo, maahan, josta Herra, sinun Jumalasi, 
pitää huolen ja, jota Hänen silmänsä jatkuvasti katsovat. Hän sanoo, että Hän on viemässä heitä 
Avoimien Taivaiden maahan. Hei! Eilen te olitte Parantumiskokouksessa ja toissa päivänä te olitte 
Parantumiskokouksessa ja näitte avoimet taivaat. Hei! Hän sanoo, että maa, johon tämä Pilvi on 
viemässä seurakuntaa maissanne, ei ole Egyptin maa. Joten Hän ei voi ottaa vastaan sitä 
harkitsemattomuutta, jossa teidän pelastuksenne oli JUMALAN kanssa, jossa palvoit kaikkea ja kaikki 
kävi. Hän sanoo, että taivaat ovat avoinna siellä. Muistatko, että Egypti oli tasaista maata? Mutta Hän 



sanoo, että tässä toisessa maassa on vuoria ja laaksoja ja se maa juo suoraan JUMALALTA. Hän sanoo, 
että sen tähden olkaa varovaisia ja ylläpitäkää pyhää suhdetta JUMALAN kanssa, jotta Hän voi pitää 
taivaat avoinna. Toisin sanoen, Jerusalemissa ei ole Niilin jokea, sitä ei ole siellä. Täällä sinun tulee olla 
varovainen ja suhteesi JUMALAAN tulee olla suorassa. Herätyksen maassa. Mutta katsokaa, missä 
seurakunta on nyt ja katsokaa mitä näitte täällä eilen.  
 
Näette vakavan Palvelustyön tällä toisella puolella, espanjaksi he sanovat ministerio duro, hyvin vakavan 
Palvelustyön. Tällä toisella puolella Hän sanoi israelilaisille, että Egyptissä he aiemmin kaivoivat polviin 
saakka ja sitten he yrittivät saada Niilin veden virtaamaan puutarhaan, joten he kaivoivat näin, kanavia. 
Joten se oli raskasta mutaa, raskasta työtä. Mutta Hän sanoo, että kun he saapuvat Jerusalemiin, niin he 
rakastavat istua mukavasti kodeissaan, kotiensa lämmössä, samalla kun HERRA antaa sateet alas. Sinne 
tämä Pilvi on viemässä seurakuntaa. Halleluja. Hän sanoo, että HERRAN Huoneessa on Herätys. Nyt on 
sinusta kiinni valita kuljetko koko matkan ja saavut tuohon maahan vai jatkatko väärien profeettojen ja 
valheapostolien kanssa ja sitten olet juuttunut Egyptiin. Hei! Hän sanoo, pidän siitä tavasta, jolla Mooses 
korotti tuota maata. Hän sanoi, se on maa, jota Herran, sinun Jumalasi silmät jatkuvasti katsovat ja josta 
Hän pitää huolen. Taivaat ovat avoinna. Joten Hän sanoo, kun pääset sinne, niin säilytä vanhurskaus, 
jotta taivaat pysyisivät avoinna, jotta saisit kummankin Ensimmäisen ja Jälkimmäisen sateen. 
Kallisarvoiset ihmiset, tiedän että seurakunnassa on tapahtunut niin paljon, mutta kuunnelkaa minua. 
HERRA on puhunut hyvin selvästi, että tämä on hetki, jona olla kuuliainen saarnastuolissa. Jos Sanoma 
tänä hetkenä sanoo: tehkää parannus ja valmistakaa seurakuntanne, niin se kuuliaisuus pelasti Nooan. 
Vaikka et ymmärtäisi sitä lihassa, niin ainoastaan sillä on kapasiteetti pelastaa seurakunta. Hän sanoo, 
että aika on loppunut "kylvä siemen ja kerää ihmeesi" -opille, aika on loppunut filosofian ja psykologian 
kirjan opeille. Hän kysyy: kuka silloin on se uskollinen ja viisas palvelija, joka tulee antamaan lampailleni 
ruokaa tänä hetkenä? Joka tulee ymmärtämään, että seurakunta ei kuulu hänelle. Seurakunnalla on 
Omistaja, joka kuoli sen puolesta. Palvelija, joka palvelee pelolla ja vavistuksella, koska aika on lopussa.   
 
Tuokaa minulle lippunne alkaessamme vastaanottamaan HERRAA. Kaikki kansakunnat,  
voitte tuoda lippunne nyt. Brasilia on tuonut lippunsa, Namibia, Angola, Nigeria, Meksiko, Sambia, 
Suomi, Ghana, Uusi-Seelanti, Peru, Tsekki, Iso-Britannia, Australia, Italia, Tansania, Kanada, Uusi-
Seelanti, Alankomaat, Ranska, Dubai, Venäjä, Israel, Trinidad, Ruotsi, Ranska, Saksa, Itävalta, Australia, 
Etelä-Korea, Qatar, Doha, Ruotsi ja Israel, Sveitsi, Tanska, Etelä-Sudan, Granada, Karibia. Nostakaa 
kätenne, jotta voitte vastaanottaa HERRAN. Yhdysvallat. Ruanda, Kolumbia, Costa Rica, Burundi, 
Kamerun, Norja, Ruotsi, tämä on Slovakia, Saksa, Uganda ja Suomi. Halleluja.  
 
Nostakaa kätenne. Palatkaamme HERRAN luo. Sanokaa:  
 
Väkevä JEESUS. Teen parannuksen tänään ja käännyn pois synnistä ja vastaan otan sinut HERRAKSENI ja 
Vapahtajakseni. HERRA, tee minusta tänään se uskollinen ja viisas palvelija, jotta voin antaa lampaillesi 
ruokaa ajallaan, oikeaa ruokavaliota. HERRA, auta minua elämään vanhurskaudessa ja pyhyydessä. 
Väkevä JUMALA, voitele minut ja anna minulle voima valmistaa morsian; viisas seurakunta, pyhä 
seurakunta, vanhurskas seurakunta, virheetön seurakunta. JEESUKSEN Väkevässä Nimessä.  
 
Halleluja. Aika on lopussa. Mene ja valmista seurakuntasi. Ensi vuonna meillä tulee olemaan seuraava 
vuosittainen konferenssi, seuraava Kokous valmistamaan morsianta. Nyt tiedät, että kun HERRA valitsi 
Joosefin, niin se koski sinua, jotta voisit tietää milloin sinun tulee antaa seurakunnalle ruokaa, missä 
pitää varastoja. Hän sanoo, Joosef sanoi heille: muuttakaa käytöksenne, eläkää aivan kuin nälänhätä olisi 
jo täällä, eläkää aivan kuin tulevaisuus olisi jo täällä. Kallisarvoiset ihmiset, kun saarnaatte 
seurakunnalle, niin saarnatkaa heille aivan kuin MESSIAS tulisi nyt.  
 



 

  
 
 
(suomennos 3. Kansainvälisestä Pastorikonferenssista 31.8.2015 Eldoret, Kenia. HERRAN Profeetta Dr 
Owuor) 
 


