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Halleluja. Kirkkaus! Kirkkaus! Kirkkaus! Halleluja. Halleluja. Rukoilkaamme heti: 

Halleluja. Nyt näimme, mitä HERRA puhuu seurakunnalle. Osallistuessamme 
Parantumiskokoukseen, näimme ja kuulimme, mitä HERRA puhuu juuri nyt seurakunnalle. Sanoma 
annettiin hyvin vakuuttavasti. Tuo sanoma keskittyi kahteen asiaan. Numero 1: aikaan HERRAN 
Huoneessa. Toisin sanoen, tuossa näkemässäsi massiivisessa Parantumisten vyöryssä HERRA sanoi, 
katso, alan nyt Parantaa kuuroja suurissa määrin, sillä aika on lopussa! Alan nyt Parantaa rampoja 
suurissa määrin, sillä aika on lopussa! Toisin sanoen, tämä on Jälkimmäisen Kirkkauden ajankohta. 
Numero 2: Hän sanoi, katso, MESSIAS on tulossa! Halleluja. Nyt, tässä lyhyessä ajassa, mikä 

ISÄ, JEESUKSEN väkevässä Nimessä, Nimessä, joka on kaikkien nimien yläpuolella. Nimessä, 
joka on perustettu Taivaassa. Nimessä, joka on antanut meille pelastuksen. Nimessä, jossa on 
voima. Nimessä, joka sai sokeat näkemään eilen. Ja monet muut, rammat, sokeat näkivät. 
Nimessä, jota kannamme ilmaiseksi. ISÄ, tuossa pyhässä Nimessä olemme kokoontuneet 
tänne tänä iltana, jotta voisimme etsiä neuvoasi, ohjaustasi ja johtoasi. Jotta HERRA, voisimme 
valmistaa Kirkkauden valtatien MESSIAAN tulemukselle. ISÄ, pyydän Sinua ottamaan kiinni 
näiden ihmisten sydämistä, näiden monien kansakuntien, jotka ovat kokoontuneet tänne. 
Vakiinnuta Sanasi Oraakkelit heidän sydämissään ja luo JUMALAN pelko heidän mieliinsä. 
Anna heille uusi alku vuodelle 2016. Olkoon Kirkkaus ja Kunnia Sinun. JEESUKSEN väkevässä 
Nimessä. Aamen ja Aamen.



minulla on, niin haluan esitellä teille merkittävän keskustelun HERRAN JUMALAN KAIKKIVALTIAAN 
ja KRISTUKSEN maailmanlaajuisen seurakunnan välillä. Aion kuvailla erästä HERRAN minulle 
antamaa näkyä ja rakennan opetukseni tämän näyn perustalta. Mikä siunaus nähdä kansakunnat 
kokoontuneina, Intia ja kaikki muut kansakunnat kokoontuneina täällä! Halleluja. Kuinka valtavaa. 
että meillä on näin paljon eri kansakuntia koolla, jotta voin jakaa teille kriittisen sanomani. 
Halleluja. Nyt ensin kuvailen näkyäni ja sitten opetan sen pohjalta.  

Näky Kuolleiden ylöstempauksesta 

Tuossa valtavassa HERRAN näyssä, HERRA nosti minut ylös maapallon yläpuolelle, ja sieltä näin 
maapallon. Tuona hetkenä, katsoessani maapalloa, näin jotakin, mikä näytti aivan kuin suuri 
maanjäristys olisi iskenyt maapallolle. Miksi? Koska näin maanpinnan järähtelevän ja monien 
tomuhiukkasten nousevan esiin sen pinnasta, ja monien kivenlohkareiden ja kivien hyppivän ylös 
sen pinnasta. Ajattelin itsekseni, että valtava maanjäristys on iskenyt maapallolle! Espanjaksi 
terremoto fuerte tai temblor on iskenyt maapallolle. Katsoessani tätä, vain muutama sekunti 
myöhemmin ymmärsin, että se ei ollutkaan maanjäristys, koska näin, että Kirkkaus oli tullut 
Taivaasta ja iskenyt maapallolle ravistellen maapalloa. Seuratkaa tätä kaikki. Sen jälkeen näin 
ihmisiä kirkkaissa ruumiissansa, heitä vedettiin pois maapallolta. Kirkkaus oli aivan valtava 
maapallon pinnalla. Kun heitä vedettiin pois maasta, maan tomusta, niin Kirkkaus oli sekoittunut 
tuohon tomuun. Erotin kuitenkin näyssäni sen, että tomu ei voinut peittää Kirkkautta, vaan heidän 
ruumiinsa ovat kirkkaat! He tulivat nyt ylös tomusta ja heidän kirkkautensa oli sekoittunut 
tomuun. Lopulta näin, että heidät vedettiin pois maapallolta ja he astuivat nyt sisälle puhtaaseen 
HERRAN Kirkkauteen. Sitten näin heidän menevän ja yhdistyvän siellä olevaan HERRAN 
Kirkkauteen, ja Pilvi tuli ja peitti heidät sisälle Taivaaseen. Sitten Ääni Puhui. Mitä Ääni sanoi? Ääni 
sanoi: "Ja suurin osa heistä on jäänyt maan tomuun". Näyn sanoma siis jokaiselle on, että valtaosa 
heistä ei nouse, vaan he jäävät maan tomuun.  Seurakuntaa on valmistettava ja seurakunnan on 
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valmistuttava ja tiedostettava juuri tämä sanoma, että kuolleista valtaosa jää maan tomuun. Sitten 
heräsin. Halleluja.  

Edellä kerrotun näyn pohjalta haluan puhua tämän illan sanoman. Kun HERRA JEHOVA näytti 
minulle tämän kuolleiden ylöstempauksen, mikä on sanoma Kristuksen seurakunnalle 
maailmanlaajuisesti? Halleluja.  

Te, joille nämä konferenssit ovat tuttuja, tiedätte, että silloin, kun minulla on ollut aikaa, olen 
sanonut toistuvasti, että joka kerta kun HERRA puhuu, sinun ja minun tulee löytää se Raamatusta. 
Sanoin, että tämä on itseasiassa ainoa tapa tietää, onko HERRA puhunut. Olen myös sanonut yhä 
uudelleen kansakunnastatoiseen, että Raamatun on aina oltava viitteenä; Raamattu on Herran 
Ilmoitus, jonka pohjalta myös tiedämme, milloin HERRA ei ole puhunut. Tästä on jatkuvasti 
muistutettava, koska seurakunta, HERRAN Huone, on luopumuksen tilassa, todellisesta uskosta 
luopumisen tilassa; tämä on nähtävissä seurakunnassa maailmanlaajuisesti. Mikä on siis Sanoma, 
HERRAN näyttäessä minulle nuo kristityt, jotka olivat haudatut maan tomuun ja joita vedetään 
kirkastetuissa ruumiissaan ylös, ja he nousevat ylös ja pääsevät sisälle JUMALAN Kirkkauden 
kanssa? Mikä on Sanoma seurakunnalle?  

Kun HERRA kutsui minua, muistan yhdessä hyvin merkittävässä kutsuuni liittyvässä HERRAN 
Vierailussa, että HERRA esitteli JUMALAN Valtaistuimen edessä Taivaassa HERRAN Liitonarkin. 
Liitonarkki sisälsi hyvin paljon, sillä olihan Raamattu siellä sisällä. Sitten salama iskee Raamattuun 
kolmesti. Tähän liittyy kokonainen kertomus, mutta keskityn nyt vain osaan siitä. Kun HERRA veti 
minut Valtaistuinsaliin Taivaassa, kun Hän kutsui minut, tässä kutsumusnäyssäni HERRAN 
Liitonarkin yhdellä puolella istui Mooses, JUMALAN Mies. Halleluja. Onko tämä liian vahvaa ruokaa 
teille, vai pystyttekö sulattamaan tätä ruokaa? Näen ihmisten haluavan, että jatkan sanomaani, 
koska seurakunnan tulee kypsyä. Sen täytyy tottua tähän ruokaan, eikö? Yhdellä puolella 
Liitonarkin Armoistuinta oli Mooses. Samalla puolella Mooseksen vieressä istui Elia, HERRAN 
väkevä Profeetta. Mutta yksin tällä toisella puolella Armoistuinta istui Daniel, HERRAN peljättävä 
Profeetta, jota leijonakaan ei pystynyt syömään. Olen jakanut loppuosan tästä keskustelusta myös 
netissä. Vasta myöhemmin ymmärsin näiden jokaisen edellä mainitun Raamatun ihmisen 
läsnäolon. Esimerkiksi Danielista sain selville, että HERRA on näyttänyt minulle tähän mennessä 
melkein kaikki Danielin näyt. Sain siis selville Raamatusta, että HERRA oli itseasiassa puhunut jo 
Danielille, koskien tätä kuolleiden ylöstempausta. Sain selville, että tämä keskustelu, jota HERRA 
kävi kanssani näyssäni, ja jossa puhutaan kuolleiden ylöstempauksesta, kuolleen seurakunnan 
ylöstempauksesta, sen Hän oli itseasiassa puhunut myös Profeetta Danielille. Daniel on taltioinut 
sen Danielin kirjan lukuun 12. Joten jos haluamme saada tästä Sanoman tämän päivän 
seurakunnalle, meidän tulee mennä Raamattuun. Kun luemme Danielin kertomuksen, voimme 
huomata, että sen sisällä on Sanoma. Halleluja. Voimmeko mennä Danielin kirjan lukuun 12? 
Halleluja. Danielin kirjan luku 12. Mikä on Sanoma seurakunnalle? Olen niin iloinen, että HERRA 
puhuu seurakunnalle juuri nyt, suoraan JUMALAN Valtaistuimelta. Ei enää kuulopuheita. Danielin 
kirjan luku 12, kallisarvoiset ihmiset. Luemme jakeet 1-4, sitten hyppäämme jakeeseen 10. Hän 
sanoo näin: 

1Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. ja 
se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan 
siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut 
ovat. 2 Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset 



häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. 3 Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, 
ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti. 4 Mutta, sinä 
Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja, lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja 
ymmärrys lisääntyy. 

Halleluja. Näette, että tässä keskustelussa Daniel määrittelee aikajanan, profeetallisen aikajanan. 
Kun hän määrittelee profeetallisen aikajanan HERRAN näyttäessä hänelle kuolleen seurakunnan 
ylöstempauksen, hän tekee rajauksen tuohon aikajanaan. Daniel liittää aikajanaan merkittäviä 
tapahtumia. Tuossa merkitsemisessä hän erottaa osan aikajanasta. Hän sanoo, että kronologisesti 
juuri sinä ajankohtana, jonka hän merkitsee ja erottaa aikajanalla, tulee olemaan ahdistus, jonka 
kaltaista ei ole koskaan ollut. Daniel sanoo sen olevan sen kaltainen, jota ei ole koskaan ollut 
kansakuntien alusta alkaen, ei siis koskaan ennen tuota mainittua aikaa. Muistakaa, että Daniel on 
lopunajan Profeetta, joten hän näki nämä asiat jo silloin. Hän puhuu ahdistuksesta, mutta kun hän 
on nähnyt tuon historiallisen ahdistuksen, hän on nähnyt tuon ahdistuksen sisällä toisenkin asian. 
Puhuessaan ahdistuksen ajasta Daniel käyttää kuitenkin ilmaisua ”Sinun kansasi”. Daniel näkee nyt 
erityiset valitut, erityisen ryhmän ihmisiä, joita hän kutsuu ”Sinun kansaksesi”. Olen saarnannut 9-
tuntisen saarnan ”Minun kansani” -seurakunnasta, seurakunnasta, jota HERRA kutsuu Minun 
kansakseni. On aina hyvin tärkeää tietää, keitä ovat nämä ihmiset, joita HERRA niin paljon 
rakastaa, että Hän kutsuu heitä Hänen kansakseen. Haluat tietää sen, jotta voisit tietää, oletko yksi 
heistä.  Hän sanoo, tulee historiallinen ahdistus, eikö vain? Mutta sen sisällä on ”Sinun kansasi”, 
Hänen kansansa, Minun kansani, jokainen, jonka nimi on Kirjaan kirjoitettuna. Nyt Hän korottaa 
Kirjan. Hän korottaa taivaallisen tilikirjan, Kirjan, rekisterin. Hän sanoo, jokainen, jonka nimi on 
Kirjaan kirjoitettuna, tullaan pelastamaan. Tässä keskustelussa kuolleiden ylöstempauksesta, heti 
alussa, aloittaessamme sanoman, Hän sanoo jo heti, että on Kirja. On Kirja. Ja haluaisin todella 
tietää, keitä ovat nämä ihmiset, joita HERRA kutsuu Minun kansakseni, Hänen kansakseen. 
Löydämme, että nuo valitut, Minun kansani, heidän nimensä on itseasiassa tuossa Taivaan 
Kirjassa, tuossa rekisterissä, tuossa tilikirjassa, tuossa listassa. Haluaisin myös tietää, onko nimeni 
siellä. Rakennan profeetallisen aikajanan järjestystä. Hän sanoo, ahdistus, ja sen jälkeen Hän 
korottaa Kirjan ja Hän määrittelee erityiset valitut, Minun kansani. Jos haluat tietää, keitä nämä 
valitut ihmiset ovat, niin mene esimerkiksi 2. Korinttolaiskirjeen lukuun 6:14-18, jota emme lue 
nyt. 2. Kor. 6:14-18. Voinko antaa teille yhteenvedon, ja voitte lukea sen myöhemmin? Jos menet 
tuohon Raamatun jakeeseen etsien määritelmää tälle erityiselle ryhmälle, ”Minun kansalleni”, niin 
kuulet Hänen sanovan: älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa. 
Kuulet Hänen sanovan, sillä, mitä yhteyttä on valolla ja pimeydellä. Hän sanoo, mitä yhteistä on 
Baalin huoneella ja HERRAN Huoneella, JEHOVAN temppelillä? Hän etenee sanoen: Hei! Ettekö 
tiedä, että te olette poikia ja tyttäriä. Näyssäni käyn tästä asiasta läpi kokonaisen keskustelun. 
Herra puhuu siitä yhä uudelleen. Yhteenvetona voin ja sinäkin voit huomata, että ”Minun kansani” 
-seurakunnalla Herra tarkoittaa, että ”Minun kansani” on erotettu seurakunta. Voinko sanoa 
tämän vielä paremmin?  Hän sanoo, KRISTUKSEN valkeus plus pimeys on aina yhtä suuri kuin 
pimeys! Hän sanoo, ei, et voi sekoittaa niitä! Juuri tässä on sanoma. Jos siis etsisit niiden erityisten 
ihmisten ominaisuuspiirteitä ja ominaisuuksia, identiteettimerkkejä, joita HERRA tässä koroittaa ja 
jotka ovat Hänelle juhlinnan aihe, heitä nimitetään ”Minun kansani”; huomaat, että he ovat 
erottautuneita ihmisiä. He eivät sekoita pimeyttä valkeuteen. Toisin sanoen, jos haluat sanoa 
tämän paremmin, voit sanoa heidän olevan ihmisiä, jotka ovat priorisoineet oikein.  

Tämä on syy, miksi seurakuntaa pitää nuhdella, sillä Hän sanoo, miksi sitten seurakunta on 
sekoittanut valkeutta pimeyteen? Mitä homoseksuaalit tekevät JUMALANI saarnastuolissa? Mitä 



moraalittomat naiset, jotka pukeutuvat moraalittomasti, tekevät HERRAN Huoneessa, JEHOVAN 
pyhässä Huoneessa? Mitä väärät profeetat tekevät HERRAN Huoneessa? Miksi valheapostolit 
saarnaavat vatsan evankeliumia HERRAN Huoneessa? Miksi jotkut kristityt täällä Kisumussa käyvät 
kysymässä neuvoa noitatohtoreilta? Tässä on niin paljon, niin paljon syntiä ja asioita, jotka ovat 
väärin. Mitä tekemistä aborteilla on HERRAN Huoneessa? Miksi HERRAN Huoneessa on 
skandaaleja? Halleluja. Minun pitää edetä, koska aika rientää. Sanon siis, että juuri tästä, kun 
HERRA puhuu ahdistuksesta ja valituista, sinä voit huomata Sanoman seurakunnalle ja sinun tulee 
kysyä kysymyksiä, oletko sinä valittujen joukossa. Sitten Hän korottaa Kirjan, rekisterin, Taivaan 
jumalallisen rekisterin. Hän sanoo, että kaikki, joiden nimet ovat Kirjaan kirjoitetut, tullaan 
pelastamaan. Silloin kaikista tärkein kysymyksesi kuuluu: onko nimeni Karitsan Elämän Kirjassa? 
Halleluja. Joten HERRA todella auttoi meitä, kun Hän antoi minulle näyn kuolleiden 
ylöstempauksesta ja teille tämän Sanoman, jotta voisimme uudelleen tutkiskella itseämme, 
uudelleen arvioida itseämme, ennen kuin on liian myöhäistä. Voinko mennä seuraavaksi 
tärkeimpään asiaan käsitellessämme tätä? Itseasiassa voin palata tähän rekisteriin iltapäivällä, 
mutta yritän antaa teille ensin tilannekuvan Sanomasta.  

Edetessäsi tässä HERRAN keskustelussa Danielin kanssa, kertomuksessa, joka löytyy Danielin kirjan 
12.luvusta, ällistyt, sillä jakeessa 12: 2 Daniel näkee saman näyn, jonka näin HERRAN antaessa 
minulle näyn kuolleiden ylöstempauksesta. Kun siirryt Danielin kirjaan 12:2, niin Daniel näkee 
suuren joukon maan tomussa nukkuvista heräävän, ja HERRA sanoo, he heräävät, toiset 
iankaikkiseen elämään ja toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. Tämä on hyvin 
voimallista. Daniel näkee seurakunnan, kuolleen seurakunnan ylöstempauksen. Antakaahan, kun 
selitän tämän teille hyvin selvästi. Kun HERRA puhuu, niin sinun tulee olla hyvin varovainen, koska 
Hän ei ole ihminen, ja Hänen tiensä ovat yhtä erotettuja kuin Taivas on maasta. Joten kun Daniel 
näkee kuolleen seurakunnan ylöstempauksen, niin mielestäni on ihmeellistä, että Daniel näkee 
nuo kaksi ylöstempausta aivan, kuin ne tapahtuisivat samanaikaisesti. Itseasiassa 1007 vuotta 
erottavat ne toisistaan, siis 1007 vuotta. Mutta Daniel näkee aivan, kuin ne tapahtuisivat 
samanaikaisesti. Hän näkee ne, jotka nostetaan ylös päästen Taivaaseen, ja ne, jotka nostetaan 
ylös mennen tuomiolle. Katsokaahan tätä nyt. Kun ylöstempaus on lähellä, niin kuin JUMALAN 
Valtakunta nyt lopultakin on lähellä; nyt HERRA tulee luokseni ja puhuu minulle ylöstempauksesta 
ja Hän näyttää minulle ainoastaan nuo, jotka nostetaan ylös ikuisuuteen JUMALAN valtakuntaan. 
Ja Ääni sanoo: "Ja suurin osa heistä on jäänyt maan tomuun". Hän todella varmistaa, että tiedän 
noiden kahden ylösnousemuksen olevan erillisiä. Halleluja. Jokaisen on huomattava tämä. Kun 
Daniel näkee, että toiset nostetaan ylös ja he pääsevät sisälle, ja toiset nostetaan ylös tuomiolle, 
niin Daniel näkee HERRAN jakavan maan tomussa makaavat kuolleet kahteen ryhmään: toinen 
ryhmä nostetaan ylös ja pääsee sisälle, kun taas toinen nostetaan ylös ja joutuu menemään 
tuonne alas.  

Viisauden aika seurakunnassa 

Mennessäsi Danielin kirjan lukuun 12 jakeeseen 3, kuulet Danielin sanovan, että ne, jotka ovat 
viisaita ja taidollisia tulevat loistamaan, niin kuin Taivaanvahvuus loistaa. Tämä on ihmeellistä! 
Sitten Hän sanoo, ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, tulevat kuitenkin loistamaan vielä 
kirkkaammin. Ne tulevat olemaan niin kuin tähdet aina ja iankaikkisesti. Halleluja. Tämä juuri on 
Sanoma teille. HERRA toisin sanoen sanoo tässä keskustelussa ja tekee yhteenvedon kahdesta 
asiasta: kaksi ryhmää tullaan nostamaan ylös; yksi ryhmä Taivaaseen, yksi tuomiolle. Ryhmä, joka 
pääsee Taivaaseen, on jaettu jälleen kahteen alaryhmään. Tulee olemaan niitä, jotka ovat viisaita. 



Heidän vaatteensa tulevat loistamaan. Heidän kirkkautensa tulee loistamaan niin kuin 
Taivaanvahvuus loistaa. Tulee olemaan myös niitä, jotka ovat johdattaneet monia JUMALAN 
vanhurskauteen. Hän sanoo niiden tulevan loistamaan jopa kirkkaammin, niin kuin tähdet, aina ja 
iankaikkisesti.  

On ihmeellistä, että HERRA käyttää valoa antamaan tämän päivän Sanoman aiheen. Nyt voin antaa 
tämän päivän Sanoman aiheen. Aihe ja otsikko on: KRISTUKSEN morsiamen identifioiminen. Jos 
haluat, voit kutsua sitä KRISTUKSEN morsiamen määrittelemiseksi. Kun tiedämme morsiamen 
identiteetin, voimme mennä viitteeseen, referenssiin (Raamattuun) ja tarkistaa sieltä ja todeta, 
olemmeko todella saavuttaneet morsiamen identiteetin vai, emmekö saa astua sisälle Taivaaseen. 
Toisin sanoen HERRA sanoo nyt, että niissä, jotka pääsevät Taivaaseen, tulee olemaan kaksi 
alaryhmää. Yksi alaryhmä tulee olemaan viisaat. Kun menet Raamatussa esimerkiksi Jobin kirjaan, 
lukuun 28:28, niin katsokaa kuinka voimallisesti Hän puhuu ja korottaa viisauden. Hän sanoo, 
aloitan jakeesta 26:  

26 kun hän sääti lain sateelle ja ukkospilvelle tien, 27 silloin hän sen näki ja ilmoitti, toi sen esille ja 
sen myös tutki. 28 Ja ihmiselle hän sanoi: 'Katso, Herran pelko-se on viisautta, ja pahan 
karttaminen on ymmärrystä'."  

Toisin sanoen, kun HERRA nyt näyttää minulle tämän näyn ja lähettää minut teidän, seurakunnan 
luokse, niin se tarkoittaa, että HERRA sanoo, juokse sinne ja seiso heidän edessään ja ala kysyä 
seuraavaa kysymystä: KRISTUKSEN seurakunta, siitä lähtien kun uudestisynnyit, niin oletko todella 
kävellyt viisaudessa? Käveletkö todella viisaudessa? Toisin sanoen Hän kysyy, onko sinulla todella 
HERRAN pelko? Koska, jos katsot asioita, joita seurakunta tänä päivänä tekee, niin on ilmeistä, että 
siltä puuttuu JUMALAN pelko! Teidän tulisi vapista, kun näette asioita, joita he tekevät; teidän 
tulisi vapista eikä tehdä samoja pahoja ja vääriä tekoja. KRISTUKSEN seurakunta, siitä lähtien, kun 
vastaanotit JEESUKSEN, oletko todella elänyt JUMALAN pelossa? Sitten Hän puhuu toisesta 
ryhmästä, niistä, jotka monia vanhurskauteen saattavat. Toisin sanoen Hän kysyy, KRISTUKSEN 
seurakunta, siitä lähtien kun uudestisynnyit, Pastorit, siitä lähtien, kun teistä tuli Pastoreita, 
kertokaa minulle, oletteko todella saattaneet monia JUMALAN vanhurskauteen? Sen sijaan näet, 
mitä seurakunta on tehnyt. Lesket ovat menneet sinne, ja ensimmäinen kysymys, minkä luopunut 
pastori kysyi on, kuinka paljon rahaa hän jätti pankkitilillesi? Ja, mitä seurakunta on tehnyt? Naiset 
ovat juosseet moraalittomuutta pakoon ja tulleet sisälle seurakuntaan. Mutta, kun he juoksivat 
moraalittomuutta pakoon ja tulivat HERRAN Huoneeseen, niin he näkivät, että moraalittomuus on 
suurempi HERRAN Huoneessa kuin sen ulkopuolella, ja heidän on ollut pakko juosta pois 
seurakunnasta. KRISTUKSEN seurakunta, siitä lähtien kun uudestisynnyit, oletko todella vaeltanut 
viisaudessa peläten HERRAA? KRISTUKSEN seurakunta, siitä lähtien, kun teistä tuli kristittyjä, 
oletko todella saattanut maailman, joka katsoo sinua, oletko saattanut heidät vanhurskauteen? 
Sen sijaan, vastaus on, ei. Kun naiset ovat kävelleet alasti seurakunnassa, niin maailma ei ole tullut 
JEESUKSEN luo. Siksi HERRA on lähettänyt minut seurakunnan luokse kysymään näitä kysymyksiä.  

"...Shalom, Shalom Jerusalem, Rauha sinulle, 
Kun MESSIAS tulee hakemaan meitä kotiin,  
niin löytäköön Hän ylistyksensä teistä..." 

Seurakunnan tulisi laulaa tämä laulu itselleen. Kun MESSIAS tulee, niin tuleeko Hän löytämään 
ylistyksensä heistä? 



"...Shalom, Shalom Jerusalem, Rauha sinulle..." 

Halleluja. Taakat nostetaan pois Golgatalla. Kiitos hyvin paljon. 

 Pastorikonferenssi, Kisumu, Kenia 2.1.2016 

Halleluja. Kiitos hyvin paljon. Voitte istuutua HERRAN väkevässä Läsnäolossa. Halleluja. Kuinka 
Siunattu päivä meillä tänään onkaan täällä voidessamme varata aikaa ja kokoontua kuulemaan 
HERRALTA, etsimään Hänen neuvoaan ja Hänen johtajuuttaan tänä ajankohtana. 

Nyt, ensimmäisessä kokouksessa näimme hyvin selvästi, mitä HERRA sanoo seurakunnalle tänä 
kriittisenä ajankohtana seurakunnan historiassa. Tuossa keskustelussa jaoin väkevän näyn, koskien 
MESSIAAN tulemusta. Sitten luimme Danielin kirjan lukua 12 ja hyvin kriittisiä kysymyksiä nousi 
esiin, kysymyksiä, jotka HERRA haluaa tehdä selväksi seurakunnalle. Seurakunnan tulee tiedostaa 
ne sydämessään. Avainasia niiden joukossa oli tosiasia, että HERRA korottaa, rohkaisee 
seurakuntaa, HERRA vetää seurakuntaa luoksensa, ja pyytää seurakuntaa vakiinnuttamaan joitakin 
avainperusteita pelastukseensa. Näimme hyvin selvästi, että Hän puhuu JUMALAN taivaallisesta 
rekisteristä. Tuossa rekisterissä HERRA pitää arkistoa vanhurskaiden ihmisten nimistä, niiden 

ISÄ, JEESUKSEN väkevässä Nimessä. HERRA, me pyhitämme jälleen tämän Kokouksen Sinulle ja 
pyydämme Sinua johtamaan askeleitamme, että HERRA, tapahtuisi Sinun tahtosi, ei meidän 
tahtomme, joka täällä tulee tapahtumaan. Olet ollut niin hyvä JUMALA meitä kohtaan. Sait 
rampamme nousemaan ylös maasta ja kävelemään. HERRA, autoit rampojamme, nostit heidät 
maan tomusta. Ja sokeat, jotka olivat luopuneet toivosta koskaan nähdä valoa, niin HERRA, Sinä 
kumosit ihmisen sairauden ja nyt he pystyvät näkemään. Ja jatkat ihmisten sydämien 
koskettamista halki koko maailman tästä maasta käsin. Siunaa tätä maata, jotta se voisi jatkaa 
olemaan luokkahuone, josta kaikki muut kansakunnat ottavat oppia, koskien JUMALAN teitä 
näinä viimeisinä päivinä. JEESUKSEN väkevässä Nimessä. Aamen.  



ihmisten nimistä, jotka kävelevät JUMALAN pelossa. Tämä rekisteri ei ole tarina, satukirja. Se on 
todellinen rekisteri JUMALAN Valtakunnassa, ja on tulossa päivä, jolloin todella merkitsee se, onko 
nimesi tuohon Kirjaan kirjoitettuna. Keskustelumme otsikko tänään on: KRISTUKSEN morsiamen 
määritteleminen, identifioiminen. Sanoin, että keskustelussa, jota HERRA käy kanssani, on 
tärkeintä, että HERRA nostaa esiin ominaisuuspiirteitä, joita seurakunnan tulee omata, jotta se 
olisi oikeassa asemassa HERRAN edessä. Niin kuin olemme nyt nähneet ja oppineet, HERRA sanoo, 
että on tulossa päivä, jolloin tulee olemaan tärkeintä, että nimesi löytyy kirjoitettuna Elämän 
Kirjaan. Olemme myös edenneet pidemmälle sanoen, että Hän iloitsee, suorastaan juhlii 
seurakunnasta, jota sanotaan ”Minun kansani” -seurakunnaksi. Hän sanoo, he ovat Minun kansani, 
ja Minä olen heidän Jumalansa. Hän siis samaistuu hyvin läheisesti heihin. Halusin nostaa esille 
joitakin heidän ominaisuuspiirteitään, jotta voisit kysyä itseltäsi vakavia kysymyksiä. Sanoin 
useiden Raamatun jakeiden itseasiassa määrittelevän ”Minun kansani” -seurakunnan ja edetessäni 
mainitsin yhden Raamatun kohdan, 2. Korinttolaiskirjeen 6:14-18, jossa määritellään ”Minun 
kansani” -seurakunnan ominaispiirteitä. Hän sanoo, avain ominaisuus niiden ominaisuuksien 
joukossa, joita edellä mainitusta Raamatun kohdasta voimme todeta, on, että nuo valitut, tuo 
ihmisryhmä, on seurakunta, joka on erottautunut. Erottautunut tämän maailman moraalisesta 
rappiosta. Hän sanoo, jos menet esimerkiksi HERRAN Profeetan siunaamalle juhla-aterialle ja otat 
grillipihvin; syöt tuon pihvin ja sen jälkeen sanot, että minullepa on jäänyt jäljelle hieman lihaa. 
Sitten päätät ottaa tämän yli jääneen, siunatun ja pyhitetyn lihan; käärit sen helmaani ja vien 
kotiin. Onko se vieläkin pyhitettyä? Kiitos, näen monien ravistelevan päätään sanoen, ei, se ei voi 
olla. Toisin sanoen, et voi pienimmässäkään määrin sekoittaa valkeutta pimeyteen. Hän sanoo, 
joka kerta kun lisäät pimeyttä valkeuteen, jonka olet vastaanottanut, niin pimeys peittää 
valkeuden; se on aina yhtä suuri kuin pimeys. Jopa pelastus, jonka vastaanotit JEESUKSELTA, on 
erottautunut pelastus.  

Haluan edetä askel askeleelta avatakseni tämän valtavan näyn, jota HERRA käyttää puhuakseen 
seurakunnalle. Tärkeitä kysymyksiä nousi esiin. Hän sanoi, että suuri joukko maan tomussa 
nukkuvia heräsi, heidät herätettiin. Hän sanoi, että tuon ylösnousemuksen jälkeen yksi ryhmä 
otettiin ylös JEHOVAN ikuiseen Valtakuntaan. Hän sanoo, toinen ryhmä meni helvettiin. Sitten Hän 
sanoi, niiden joukossa, jotka nostettiin ylös JEHOVAN, JUMALAMME Valtakuntaan, oli kaksi 
alaryhmää. Hän sanoi, että yksi alaryhmä koostui viisaista ja toinen alaryhmä oli vanhurskauden 
opettajia, niitä, jotka saattoivat ihmisiä HERRAN vanhurskauteen. Kysymys täten kuului: 
KRISTUKSEN seurakunta, siitä lähtien kun uudestisynnyit, oletko todella saattanut ihmisiä HERRAN 
vanhurskauteen? Siitä lähtien kun uudestisynnyit, oletko todella saattanut ihmisiä JUMALAN 
viisauteen? Tarkoittaen, että kun harjoitamme pelastusta, niin JUMALAN palvontamme 
sydämessämme on sama kuin evankeliointimme. Tarkoittaen, että mitä teemmekin, niin siitä tulee 
evankeliointia, jonka maailma voi nähdä ja ottaa vastaan. Sanoin myös, että vakavia kysymyksiä on 
noussut esiin nykyseurakunnan käytöksessä. Tänään aion jakaa todella syvällisesti täällä, sillä 
myöhemmin aion jakaa erään näyn JUMALAN Valtaistuimelta. Sanoin, että joskus katsoessasi 
tämän päivän kristityn tapoja, niin ne kääntävät ihmisiä pois HERRAN vanhurskaudesta. Sanoin 
myös, että seurakunnan väärästä käyttäytymisestä tulee viimeinen piste, mikä osoittaa 
uskonpuhdistuksen tarpeen seurakunnassa, ennallistamisen tarpeen ja Herätyksen sekä 
parannuksenteon tarpeen. 

Halleluja. Haluan edetä nyt hieman pidemmälle. Miksi Hän puhuu nyt niistä, jotka nukkuvat maan 
tomussa. Etenen kanssanne askel askeleelta. Voimme lukea ensimmäiseksi MESSIAAN 
tulemuksesta. Sitten vien teidät paikkaan, jossa Hän käyttää loistetta, valon Kirkkautta, 



määrittelemään tuon seurakunnan. 1. Tessalonikalaiskirjeen luku 4:16-17. Kun olette siellä, voitte 
huutaa aamen minulle. Kiitos. Hän sanoo: 

16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan 
kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;   

Näette siis, että HERRA antaa tuon päivän tapahtumien järjestyksen, eikö? On tärkeää ymmärtää, 
että Hänen puhuessaan kuolleiden, maan tomussa makaavien ylöstempauksesta, niin se on vain 
osa tuon päivän tapahtumia. Sillä Raamattu itseasiassa sanoo, että nuo, jotka maan tomussa 
makaavat, tulevat nousemaan ylös ensimmäisinä, heidät tullaan ylöstempaamaan, kirkastamaan ja 
sitten nostamaan Hänen luokseen. Tämä on nyt ylöstempaus. Sitten lukiessamme eteenpäin, Hän 
sanoo, että ne, jotka ovat vielä tuona hetkenä elossa ja ovat kristittyjä, Hän sanoi, että he tulevat 
muuttumaan. Joten näet, että toiset tullaan muuttamaan, mutta nyt ne, jotka ovat tuona hetkenä 
elossa, tulevat muuttumaan, ja he tulevat tavoittamaan toiset yläilmoissa.   

17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän 
kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. 

Joten tämä on hyvin voimallista, sillä Hän sanoo, että nuo, jotka makaavat maan tomussa, tullaan 
nostamaan ylös ensimmäisenä, ja heidän ruumiinsa ja vaatteensa tullaan muuttamaan 
kirkastetuiksi, sitten he tulevat kohtaamaan HERRAN yläilmoissa. Sen jälkeen meidät, jotka 
olemme vielä elossa, tullaan muuttamaan ja me tulemme tavoittamaan heidät yläilmoissa. HERRA 
tulee siis Itse alas tuona päivänä, ja kuitenkin tiedämme erittäin hyvin, että Apostolien tekojen 
luvussa 1:11, kun HERRA JEESUS nostettiin ylös, Hän sanoo: 

11 ja nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka 
otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen 
menevän."  

Hän sanoo, että HERRA JEESUS Itse tulee alas. Mutta nyt meille kerrotaan tässä, kuinka Hän tulee 
laskeutumaan alas. Näette, että Jeesus pohjimmiltaan sanoo, että Hän tulee jälleen takaisin tuossa 
kirkastetussa ruumiissaan Pilven ympäröimänä! Halleluja. Sitten, jos luet Johanneksen 
evankeliumin lukua 11:11, niin Hän puhui opetuslapsille, sanoen: "Ystävämme Lasarus nukkuu, 
mutta minä menen herättämään hänet". Siksi Hän näyttää minulle heidän nukkuvan maaten maan 
tomussa ja Hän näyttää minulle nyt heräämisen. Näette tämän nyt. Mutta keitä he ovat? Tämä on 
nyt vakava kysymys, koska Hän sanoo tässä keskustelussa kanssani: "Ja suurin osa heistä on jäänyt 
maan tomuun". Tiedän hyvin paljon yksityiskohtia ja joitakin niistä en ole jakanut. Joitakin niistä en 
voi jakaa, koska ei ole tarpeeksi aikaa. Mutta olen nähnyt tuon päivän. Joten tiedän, että se tulee 
tapahtumaan.  

Samalla tavoin kuin Profetoin maanjäristyksen tulevan Mount Everestille ravistelemaan suurinta, 
raskainta vuorta maapallolla, raskainta, jonne ihmiset aiemmin menivät istumaan sen rinteillä 
katsellen aurinkoa, meditoiden ja palvoen. Näettekö? Puhun siis tämän. Sanon, että Hän tulee 
järisyttämään tuota vuorta. Ja sitten se toteutuu. Näettekö tämän nyt? Samalla tavoin kuin puhuin 
Hurrikaani-Katriinan tulevan New Orleansiin. Ja se toteutui. Samalla tavoin tulee toteutumaan 
tämä, mistä keskustelen tänään, koskien tuota päivää. Olen nähnyt sen. Se tulee toteutumaan 
samalla tavoin. Näin HERRA puhuu. Se, mitä HERRA sanoo, se toteutuu. Kun HERRA puhui 



Kisumusta, ennen Kisumun konferenssia, Hän sanoi, että siellä tulee olemaan "IKIAIKAISEN 
Kirkkaus! IKIAIKAISEN Kirkkaus!" Eräs mies Marylandista, Pastori Lupo, hän istuu täällä, mikä 
kunnia. Pastori Lupo vaimonsa kanssa kysyi, koskien saamaani Profetiaa, mitä tarkoittaa 
swahilinkielinen sana "MZEE"? Ja alkoi suuri keskustelu netissä, kunnes ihmiset 
radioasemaltamme sanoivat, se tarkoittaa: ”IKIAIKAINEN”. Annoin siis Profetian, joka koski tätä 
Kokousta Kisumussa. Sanoin, että Mzeen (Ikiaikaisen) Kirkkaus on tulossa alas. Ja nyt, katsokaa, se 
on täällä! Joten HERRA puhuu todella syvällisesti seurakunnalle tällä tavoin Profeettansa kautta. 
Hän sanoo, katsokaa, samalla tavoin, kun Hän sanoo, että nämä asiat tulevat toteutumaan, niin 
samalla tavoin päivä, jota Hän julistaa, tulee toteutumaan. Mennään eteenpäin. 

Näettekö, että HERRA puhuu tämän päivän seurakunnalle? Hän sanoo tämän näyn kautta, 
katsokaa, tämä on viisauden ajankohta seurakunnassa. Saanko toistaa tämän? Jos olet odottanut 
hetkeä, jolloin viisaus tulee todella olemaan keskeistä seurakunnassa, niin Hän sanoo, älä odota 
enää, sillä tuo aika on jo saapunut. Sillä HERRA on tulossa hakemaan seurakuntaansa, Hän hakee 
seurakunnan, joka on viisas. Hän sanoo, te olette viisauden sukupolvi seurakunnassa. Toisin 
sanoen, te olette se seurakunta. Olette seurakunta, joka tulee kävelemään tuossa viisaudessa, 
kadehdittu seurakunta. Oletteko siis syleilleet viisautta? Tämä on se kysymys. Oletteko syleilleet 
sitä? Toisin sanoen, te olette viisauden sukupolvi seurakunnassa, JUMALAN pelko on viisautta. 
Sanoin, että on joitakin asioita katsellessasi johtamaanne nykypäivän seurakuntaa, on asioita, 
joista on pakko sanoa: totisesti, tämä ei heijasta JUMALAN pelkoa! Esimerkiksi abortit 
seurakunnassa, naisten alastomuus seurakunnassa, naisten pukeutuminen tiukkoihin hameisiin, 
jotta näkisit heidän vartalonsa, heidän anatomiansa, jopa silloin, kun he ylistävät seurakunnan 
edessä. Se on moraalitonta! Tiedättehän, että se on moraalittomuutta! Tiukkoja, ihonmyötäisiä 
housuja tai hameita, jotta voisit nähdä heidän anatomiansa. Se on moraalittomuutta! Se on 
ehdottomasti pahaa ja syntistä! Kysymys täten kuuluu, jos tuolla miehellä tai naisella olisi 
JUMALAN pelko, niin eivätkö he kyseenalaistaisi itseään? Sillä jokaisella ihmisellä on kapasiteetti. 
Hän on laittanut meihin kapasiteetin erottaa, mikä on väärin, ja mikä on oikein. Siksi sanon, että 
tämän ajankohdan Voitelun on tarkoitus paljastaa synti, jotta pahat ihmiset tekisivät parannuksen. 

Seuraava asia on se, että nyt on vanhurskauden ajankohta. Halleluja. Voinko edetä nyt syvemmälle 
tässä? Etenen syvemmälle. Haluan keskittyä viisaisiin, taidollisiin, ennen kuin tulen vanhurskaisiin. 
Missioni tänään on identifioida KRISTUKSEN täydellinen morsian. Hän sanoo tässä valtavassa 
Raamatun keskustelussa, viisaat, taidolliset loistavat, niin kuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka 
monta vanhurskauteen saattavat, niin kuin tähdet, aina ja iankaikkisesti. Mielestäni on ihmeellistä, 
että HERRA käyttää valon hohdetta, valon loistetta määrittelemään morsiamen. Sanoen, että ne, 
jotka ovat viisaita, loistavat valkeutta kuten taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka saattavat monia 
vanhurskauteen loistavat valoa, kuten tähdet loistavat. Täten HERRA siis sanoo, että voidaksenne 
identifioida, kuka on KRITUSKEN täydellinen morsian, voitte käyttää tätä valon mittapuuta. 
Halleluja. Valkeutta. Tässä kuolleiden ylöstempaus näyssä Hänen näyttäessään minulle sen, näin, 
että oli pimeyttä. Ja heidän tullessaan ulos taustalla oli pimeyttä ja maan tomua, mutta silti voin 
nähdä heidän kirkkauden vaatteidensa loistavan tuota taustaa vasten. Siksi on niin voimallista 
nähdä se. Itseasiassa laitoimme tämän näyn nettiin monta, monta vuotta sitten. Sanon siis, että oli 
pimeyttä, ja kun tuo kuolleiden nouseminen tulee tapahtumaan, niin silloin näet Kirkkauden tuota 
taustaa vasten. Halleluja. Voimmeko edetä askel askeleelta? Menkää kanssani Johanneksen 
evankeliumiin ja tulen selittämään, kuinka tämä tulee tapahtumaan seurakunnalle tänä päivänä. 
Menkää kanssani Johanneksen evankeliumin lukuun 8:12. Käyn tämän läpi. Halleluja. Sitten menen 
myös Kirjaan, muistatteko, lupasin puhua lisää tuosta Kirjasta? Johanneksen evankeliumi 8:12:  



Kristuksen morsiamen identiteetti 
12 Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: "Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei 
pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus". 

Näette nyt, että Hän asettaa standardin. Hän sanoi, olen maailman valkeus, ja joka Minua seuraa, 
ei koskaan kävele pimeydessä. Joten Hän asettaa sinulle jo barometrejä, kuinka kävellä. 
Johanneksen evankeliumin luku 9:5: 

5 Niin kauan kuin minä maailmassa olen, olen minä maailman valkeus." 

Hän on siis määrittänyt hyvin selvästi, että Hän on valkeus, Hän on maailman valkeus. Nyt, 
katsokaamme seurakuntaa. Voimmeko mennä Matteuksen evankeliumin lukuun 5 ja yrittää nyt 
nähdä seurakunnan, morsiamen? Kallisarvoiset ihmiset, Matteuksen evankeliumin luku 5:14-16. 
Askel askeleelta. Matteuksen evankeliumin luku 5:14-16. Kuinka mahtava päivä! Kuinka mahtavaa, 
että tulitte! Hallituksen korkein johto tuli tähän kaupunkiin tehden muistiinpanoja ja kuunnellen 
Sanaa kirkkaana, aurinkoisena kesäpäivänä. Ettekö odota tätä teidän kansakuntiinne? Vain kaksi 
ihmistä siis odottaa? Halleluja. Sitä, että voisitte oppia täydellisestä morsiamesta, jotta voisitte olla 
tuo seurakunta ja päästä sisälle ikuisuuteen. Halleluja. Matteuksen evankeliumin luku 5:14-16. 
Voimme aloittaa jakeesta 13: 

13 Te olette maan suola; mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei 
enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. 

Muistakaa, että Hän sanoi, Minä olen maailman valkeus. Nyt Hän sanoo jakeessa 14: 

14 Te olette maailman valkeus. 

Hän käyttää valkeutta määrittelemään Itsensä ja määrittelemään täydellisen morsiamen. On siis 
valkeus, jota seurakunnan tulisi säteillä. Halleluja! Voinko jatkaa? Hän sanoo: 

Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä; 15 eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, 
vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. 16 Niin loistakoon teidän valonne 
ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on 
taivaissa.  

Tällöin ainoa asia, joka on hyvä pitää, on pyhyys. Toisin sanoen, Hän sanoo, loistakoon valosi 
maailmalle, jotta ihmiset näkisivät pyhät tekosi ja alkaisivat ylistää Isääsi Taivaassa. Hän käyttää 
valoa määrittelemään täydellisen morsiamen. On siis valo, jota nykyseurakunnan, tämän päivän 
seurakunnan tulisi säteillä. Pysähtykäämme tässä ja ajatelkaamme asiaa näin. Tässä näyssä minulle 
näytettiin pimeys, joka kulutti maailmaa, ja tuo Kirkkaus, joka nousi siitä ylös, on itseasiassa 
Kirkkaus, joka iskee maaperään ja järisyttää sitä. Haudat avautuivat. Se ei ollut maanjäristys. Näin 
paljon tomua ja hiukkasia liikkuvan, maan pinta liikkui. Kirkkaus iski maaperään ja haudat 
avautuivat. Jos tässä paikassa on hautoja ja joitakin pyhitettyjä pyhiä on tässä, niin haudat tulevat 
avautumaan juuri tässä. Kuunnelkaahan tätä. Mielestäni on ihmeellistä, että heidän noustessa 
esiin, HERRA antoi minulle enemmän yksityiskohtia. Hän näytti minulle, minne he kaikki menivät. 



Katsokaahan. Kerron teille; he eivät mene ylös siitä paikasta, mistä he nousevat. He eivät tule ulos 
ja mene ylös siitä. He tulevat ulos yhdessä elossa olevien pyhien kanssa, elävien pyhien, ja heidät 
vedetään tiettyyn maailman kulmaan. Tiedän tarkalleen tuon paikan, missä tuo portti on. Voit 
tietää sen, koska olen lukenut Sananpaikan. Olen lukenut Apostolien teot 1:11. Olen paljastanut 
tämän vain muutamilla missioillani, ja vasta hiljattain, eikö vain? Kertoen missä tuo portti on ja 
minne heidät vedetään. Olen sanonut sen julkisesti. Sitten, ettekö tiedä, että tämä Jeesus, joka 
otettiin teidän luotanne ylös taivaaseen Pilvessä, Hänen kirkastetussa ruumiissaan, on tuleva 
samalla tavalla, kuin te näitte hänen Taivaaseen menevän. Halleluja. Joten näette, että tänään 
HERRA vapauttaa joitakin syvällisempiä salaisuuksia täällä. Heidät kaikki siis vedetään yhteen 
maailman kulmaan, jossa tuo portti on ja lopulta Pilvi tulee peittämään heidät.  

Mutta haluan mainita tämän, kallisarvoiset ihmiset. Katsokaahan tätä. Tuossa näyssä oli pimeyttä 
ja he tulivat ulos. Kirkkautta oli siis tuolla pimeyden taustalla. Jos näette netissä tuon näyn jälkeen 
julkaisemamme kuvan, josta on jo hyvin monta vuotta. Kuvaa tehdessämme, tapasin tietysti 
graafikoita ja yritimme laittaa kuvan nettiin. Jos näette tuon netissä julkaistun kuvan, niin näette 
aivan kuten auringon tulevan ulos. Aivan kuin yön pimeyden jälkeen auringon tullessa ulos taivas 
nyt valkenee ja alkaa valaista pimeätä taivasta, pimeätä maata. Halleluja. Aivan kuin pimeän yön 
jälkeen aurinko alkaa tulla ulos valaisten taivaan ja Taivaat, ja Taivaat alkavat muuttaa pimeän 
maailman ilmettä. Näin myös viisaan seurakunnan tulee tehdä! Oletteko nyt mukana? Sillä jopa 
ennen kuin Hän sanoi, te olette maailman suola, niin Hän sanoi jo jotakin. Te olette maan suola, 
tarkoittaen, että määritellessämme KRISTUKSEN täydellisen morsiamen, sillä tulee olla kapasiteetti 
muuttaa, muuntaa, valaista tämä pimeä maailma! Sanoinhan, että tulemme määrittelemään 
Kristuksen morsiamen ominaislaadun. Nyt näemme joitakin tuon seurakunnan olennaisia piirteitä. 
Minulla ei ole paljoa aikaa käsitellä tätä aihetta, sillä minun tulee edetä toiseen yksityiskohtaan ja 
tuoda teidät näkyyn JUMALAN Valtaistuimella, joka myös määrittelee tuon seurakunnan. Sen 
takia, kun tulette maistanne, hyvin kaukaa, niin on tärkeää, että annan teille tämän teeman, 
sanoman viedäkseni teidät JUMALAN Valtaistuimen luo ja antaakseni teille näyn JUMALAN 
Valtaistuimelta. Hän sanoo, että joka kerta, kun katsot auringonnousua taivaalla, se antaa toivoa 
aiemmin pimeänä olevalle maailmalle. Viisas seurakunta on tuo toivo. Se on tämän pimeän 
maailman toivo! Näettekö tämän itsessänne? Voinko edetä hieman? En halua käsitellä 
vanhurskaita vielä, vaan ensin viisaita. Vanhurskaat ovat myös hyvin voimallisia. Tulen puhumaan 
teille siitä, kuinka HERRA käyttää taivaan tähdistöä ja sitä, miten taivaat ovat niin kauniit, miten 
tähdet kaunistavat Taivaan. Hän siis sanoo, on seurakunta, jonka tulee kaunistaa Taivas. 
Menkäämme askel askeleelta käsitellen viisaita, sitten tulemme vanhurskaisiin. Sen jälkeen menen 
Valtaistuimen näkyyn. Näet, kuinka Hän käyttää Kirkkautta, loistetta, sillä KRISTUS JEESUS on 
tämän maailman valkeus. Tarkoittaen, Hänen sanoessaan, te olette maailman valkeus, Hän sanoo, 
että täydellinen morsian, joka vaeltaa viisaasti ja Herran pelossa Minua seuraten, on seurakunta, 
joka vangitsee minun valoni, ja kommunikoi tuon valon pimeälle maailmalle. Danielin kirjan luku 
12:10. Halleluja. Lisään hieman aiheeseen laajentaakseni vähän enemmän. Halleluja. Danielin 
kirjan luku 12:10. Lupasin tämän. Nyt voimme mennä siihen. Halleluja. Jae 10 sanoo:  

10 Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, 
eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät. 

Nyt Hän sitten puhuu viisaista. Hän sanoo, että tässäkin on kahtiajako. Tulee olemaan kaksi 
ryhmää: jumalattomat ja viisaat. Hän sanoo, viisailla tulee olemaan tietty ymmärrys: ajan 
ymmärrys, vaatteen ymmärrys, JUMALAN salaisuuksien ymmärrys tänä ajankohtana. On niin 



voimallista, kun Hän käyttää tätä, koska Hän sanoo: viisaat loistavat niin kuin Taivaanvahvuus 
loistaa. Tarkoittaen, että he vaikuttavat pimeään maailmaan. Hän sanoo tässä, että viisailla on 
ymmärrystä. Sitten ymmärsin, että tämä on lahja. Kun tuo viisas seurakunta, jota määrittelen teille 
tässä, alkaa operoida ymmärryksen lahjalla, seurakunta tulee auttamaan tätä pimeää sukupolvea 
ja ohjaa sitä tietämään, miten navigoida itseään, kuinka elää JUMALAN pelossa tässä vaikeassa 
ajankohdassa. Tämä on se kohta, jossa seurakunta tulee loistamaan, niin kuin Taivaanvahvuus 
loistaa pimeälle maailmalle. Toisin sanoen, Hän sanoo, viisaalla seurakunnalla tulee olemaan 
näkemystä, syvällisempää näkemystä, koskien JUMALAN asioita tänä ajankohtana. Tämän takia, 
kun se alkaa operoida ymmärryksen lahjalla, niin se tulee vaikuttamaan pimeään seurakuntaan. 
Halleluja. Tarkoittaen, että määritellessäsi, mikä on viisas seurakunta, sinun tulee sanoa, että 
KRISTUKSEN viisas morsian, viisas seurakunta, on viisas, kun se ymmärtää JEESUKSEN Sanat, ja se 
on viisas, silloin kun se tuntee Jeesuksen opit. Tämä tarkoittaa, että viisas seurakunta on tietoinen 
siitä, että JEESUKSEN evankeliumi on Ristin oppia, Veren oppia, Parannuksenteon oppia, pyhyyden 
oppia, vanhurskauden oppia. Se tietää tämän, se on tietoinen ja hyväksyy sen. Tämä on se oivallus, 
jonka seurakunta tarvitsee. Näin tehden seurakunta tulee vaikuttamaan siihen toiseen, pimeään 
seurakuntaan, samalla tavoin kuin Taivaanvahvuuden loiste vaikutti pimeään maapalloon, tuossa 
näkemässäni näyssä, evankelioiden sen. Tuo seurakunta, joka viisaudellaan valaisee toisen 
seurakunnan, tulee olemaan ja on viisas pelastuksessa. Halleluja. Eikö olekin mahtavaa? Hän 
sanoo, että seurakunta tullaan puhdistamaan. Samaan aikaan kuin jumalattomat, tyhmät jatkavat 
tiellään, Hän sanoo, että viisas seurakunta tulee tavoittelemaan puhdistautumista. Kysymys silloin 
kuuluu, KRISTUKSEN seurakunta, oletko jatkuvasti tavoitellut puhdistautumista? Halleluja. 
Voimmeko mennä Kirjan teemaan, koska aika kuluu? Haluan lopulta päästä JUMALAN 
Valtaistuimen aiheeseen, Valtaistuimella olevaan Elämän Kirjaan. Sanoin, että aion avata teille 
kaikki nuo ominaisuudet, askel kerrallaan. Löysimme, että heidän nimensä tulee löytyä tuosta 
Kirjasta. Ilmestyskirja 3:5. Halleluja. Hän sanoo: 

5 Joka voittaa, 

Tässä Raamatun versiossa Hän sanoo, joka on voitokas. Mutta rakastan sitä, kun Hän sanoo, joka 
voittaa ja selviytyy, on selviytyjä. HERRA sanoi, olen voittanut maailman. Puhun Elämän Kirjasta. 
Niistä, joiden nimet ovat Kirjaan kirjoitettuna. Hän sanoo: 

5 Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän 
kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä. 

KRISTUKSEN täydellisen morsiamen, eli viisaan seurakunnan, tulee olla voittaja ja selviytyjä. Ei ole 
muuta tietä. On ainoastaan yksi tie. Mutta aivan, niin kuin Hän voitti synnin, voitti tämän 
maailman moraalisen rappion, niin tulee myös seurakunnan voittaa; seurakunnan, joka saa 
Häneltä valkeuden ja kommunikoi sen pimeälle maailmalle. Kysymys tämän päivän seurakunnalle 
silloin kuuluu, ja näen, että koko seurakunta on täällä: oletko sinä voittanut ja selviytynyt? Sillä 
katsoessani nyt seurakunnan ilmettä, sen ulkomuotoa, niin voin nähdä, että synti on voittanut sen. 
Siksi hypätessäni Heprealaiskirjeen lukuun 6:4-6, HERRA varoitti minua tästä.  Hän muistutti tästä: 
Kun vastaanotat JEESUKSEN ja KRISTUKSEN valkeuden, Hänen pelastuksensa, ja sitten käännyt 
takaisin ja sanot, ah, olen lyöty, en ole selviytynyt. Katsokaamme, mitä Hän sanoo tässä. 
Heprealaiskirjeen luku 6:4-6. Hän sanoo: 



4 Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä 
Hengestä osallisiksi tulleet 5 ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia, 
6 ja sitten ovat luopuneet-taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat 
Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät.  

 Hän sanoo, on mahdotonta. Jos olisin sinä, ja lukisin tuota kohtaa, niin alleviivaisin sanan, 
mahdotonta. Se tarkoittaa, että se ei ole mahdollista niille, jotka ovat vastaanottaneet JEESUKSEN, 
uudestisyntyneet, vastaanottaneet Pyhän Hengen. He olivat siinä Herätyskokouksessa eilen 
nähden sokeat, kuurot, rammat, he näkivät asioita. He näkivät ihmeet, tulevan maailmanajan 
voimat. He näkivät nämä eilen. Näitte nämä siellä eilen, tulevan maailmanajan voimat. Kun lääkärit 
sanoivat, hänellä ei ole tärykalvoja, hän ei pysty ollenkaan kuulemaan, niin HERRA kumosi sen ja 
loi uudet. He sanoivat, että hänellä ei ole ollenkaan näköhermoja, ei ole mitään yhteyttä sen 
rakenteen ja aivojen välillä. Ei ole mahdollista, että hän pystyy näkemään. Sitten HERRA tuli, 
kumosi sen ja loi uuden hermon. Hän sanoo, juuri nämä ihmeelliset parantumiset ovat osoitus 
tulevan maailmanajan voimasta. En puhu kenellekään kuvitteelliselle seurakunnalle. Puhun teille, 
ihmisille, jotka olitte tuossa Kokouksessa. Teille, jotka jopa näitte valon loistavan Taivaasta 
kirkkaana, aurinkoisena päivänä, loistavan Pilven, loistaen Kirkkauden Hänen Palvelijansa ylle 
avoimesti, peittelemättä. Itseasiassa, jos katsot tuota Kirkkauden loistetta, niin huomaat, että kun 
JUMALAN Mies liikkui sen ramman lapsen kanssa, hetkenä, jolloin Hän liikkui ylistystiimin luo, 
pianon luo, niin Kirkkaus liikkui myös samalla. Olette tulevan maailmanajan voimien todistajia, 
jossa sen voimat ovat voittaneet luonnon lait. 

Kisumu 2012     Kisumu 2016 

Olette uudestisyntyneitä. Miten sitten voit palata takaisin ja tehdä syntiä, sanoen: ei, ei, minä vain 
lopetin, otin lomaa palvelustyöstäni, lepäilin hiukan. Otin vain pienen tauon. Halusin levätä vähän. 
HERRA sanoo Pastoreille, jatkakaa vain synnin nuhtelua, vaikka kaikki lähtisivät pois teidän 
seurakunnistanne. Älä lopeta! Älä lopeta! Jatka nuhtelua kovemmin! Kovemmin! Kun he lähtevät, 
niin nuhtele vieläkin kovemmin. Hän sanoo, että tehdessäsi näin, siis jatkaessasi nuhtelua, olet 
HERRAN kanssa samalla puolella, elonkorjuun HERRAN kanssa. Katso Keniaa! Katsokaa niitä monia 
miljoonia eilen, emme tiedä numeroita, mutta tuo alue on 92-eekkerin suuruinen. Kuinka he 
voivat tulla luoksesi, kun olet kiireinen nuhdellessasi syntiä tämän kaltaisella kuluttavalla tulella? 
Tämä tarkoittaa, että elonkorjuun HERRAN täytyy olla täällä. Halleluja.  

Et voi antaa periksi palvelustyössäsi sanoen, en tiedä, kuinka käsitellä tätä seurakuntaa. He ovat 
kapinallisia, he kokoontuvat eräässä kodissa ja puhuvat minusta. He puhuvat pahoja asioita, koska 
puheet kantautuvat lopulta korviini. Joka kerta kun rakennat, niin seurakunta jakautuu jälleen 



puoleen. Rakennat jälleen ja yhden vuoden jälkeen se hajoaa jälleen puoleen. Toinen 
vanhemmistoveli tulee ja vie mennessään puolet pois. HERRA sanoo: KRISTUKSEN täydellinen 
morsian, viisas seurakunta on voittaja ja selviytyjä, ja sen seurakunnan nimi on tuossa Elämän 
Kirjassa. Synnin asioissa vanhurskas ja viisas pastori sanoo, ah, tämä on helppoa: JEESUS täytti sen 
puolestani! Tehtäväni on saarnata vanhurskautta. Jos joku lähtee ärtyneenä, niin se on heidän 
vikansa. On raskasta tavata jossakin kodissa, joka alkaa mustamaalata sinua, hyväksikäyttää sinua 
ja herjata sinua. Sydämesi särkyy, ja vaimosi haluaa ”teilata” sinut seurakunnassa sunnuntaina. 
Hän kysyy, miksi hajotat kauniin seurakunnan. Sinun tulee vastata hänelle, pyydän, kulta, pysy sinä 
poissa tästä. Anna minun selvittää tämä HERRAN kanssa. Vaimo sanoo, se ja se ei ole täällä ja se ja 
se ei ole täällä, he ovat liittyneet toiseen seurakuntaan. Mutta minä jatkan pastorin työtäni ja tuon 
yhden ihmisen seurakuntaan, ja jatkan vieläkin nuhtelemista synnistä. Kyllä. HERRA sanoo näin. 
Hän sanoo, sinun tulee olla voittaja ja selviytyjä. Mutta jotkut luopuvat HERRAN palvelustyöstä ja 
alkavat kirjoittaa romaaneja ja tehdä viihdeohjelmia eri TV-kanaville, myyden romaanejaan, jotka 
eivät enää ole edes kristillisiä kirjoja. Kerrot myös ihmisille, että haluat mennä Hollywoodin ja 
tehdä elokuvia. Tällaisia ovat teidän profeettanne! Näin he tekevät. KRISTUKSEN seurakunta on 
voittaja! Kristus sanoo näin. Joten varmista, että ymmärrät tämän ominaisuuden, identiteetin 
oikein, jotta voit päästä sisälle JUMALAN Valtakuntaan. On parempi, että pääset JUMALAN 
Valtakuntaan yksinkertaisen, vanhurskaan perheen kanssa, joka on köyhä eikä voi edes tukea 
seurakuntaasi, kuin joutua helvettiin 10.000 jäsenen kanssa, jotka menevät sinun kanssasi 
helvettiin. He ovat helvettiin sidottuja. He ovat menossa helvettiin. He haluavat vain viihdyttää 
sinua. He eivät halua vanhurskautta. He tulevat tapaamaan sinua ja sanovat, pastori, ihmiset 
puhuvat sanoen, että he aikovat pian lähteä seurakunnasta. Sanot siihen, pyydän, älä tuo tällaista 
puhetta minulle, koska haluan jatkaa tällä tiellä ja katsoa kuinka pitkälle voin mennä HERRAN 
kanssa. He sanovat, etkö ole edes huolestunut, että he aikovat lähteä? Sanot, ei, olen voittaja ja 
selviytyjä! 

Rampa ja mykkä 3-vuotias Daniel Edome puhuu ja kävelee nyt. Kisumu, Kenia 1.1.2016. 



Öljyn ja Viinin seurakunta 
Huomioikaapa nyt tämä. Ennen kuin maailmanlaajuinen talouskriisi tuli, niin HERRA puhui jälleen 
kanssani, koskien MESSIAAN tulemusta. Tuossa keskustelussa Hän antoi minulle jälleen täydellisen 
morsiamen identiteetin. Halleluja. Tästä haluan jakaa teille. Mitä tämä näky opettaa seurakunnalle 
täydellisestä morsiamesta? HERRA nosti minut ylös tuona 19. elokuuta vuonna 2008, itseasiassa 
erityisenä hetkenä kello 3.00 aamuyöllä, ennen kuin kukaan ikinä uneksi, että maailmanlaajuinen 
talouskriisi olisi tulossa, 19. elokuuta siis. Kysymys on siis vuonna 2008 näkemästäni HERRAN 
antamasta näystä. Hän nosti minut ylös noin kello 3.00 aamuyöllä ja löysin itseni seisomassa 
JUMALAN Valtaistuimen edessä. Vasta myöhemmin ymmärsin, mitä se tarkoittaa. Sillä suurimman 
osan ajastani olen kiireinen jakaessani Sanomaa, mutta joskus astun taaksepäin ja kysyn, mitä 
tämä tarkoittaa? Löysin siis itseni seisomassa suoraan JUMALAN Valtaistuimen edessä. Sitten 
Kirkkaus, vuorimainen Kirkkaus peitti Valtaistuimen. Se oli valtava. Itseasiassa kuvauksessa, jonka 
julkaisimme netissä monta vuotta sitten, kuulet Hänen kuvailevan, kuinka tuo Kirkkaus leviää, 
liikkuu ympäriinsä siellä liikkuen, jopa minun ympärilläni seistessäni siellä. Vuorimainen Kirkkaus 
on siellä. Ja Hän antoi minun ymmärtää, että Hän, Joka Istuu Valtaistuimella, Istui Valtaistuimella. 
Nyt vapautan Taivaan salaisuuksia. Kuuntelettehan tarkasti. Hän antoi minun ymmärtää, että myös 
KARITSA Istui Valtaistuimella. Kuvailin, kuinka saatoin jopa kuulla Kirkkauden pyhyyden äänen. 
Voitko kuvitella kuulevasi sen? Kun Kirkkaus liikkui lähelläni, se päästi sihisevää ääntä näin, sshhh. 
Ääni oli myös pyhä ja syvää kunnioitusta herättävä ja se liikkui. Tuona hetkenä Hän aukaisi silmiäni 
vielä enemmän ja näin, että Valtaistuimen Kirkkaudesta tuli ulos yksi neljästä elävästä olennosta.  

Tässä näyssä on joitakin osia, joita minulla ei ole lupa jakaa, enkä ole koskaan kertonut niitä 
kenellekään ihmiselle. Tiettyyn pisteeseen saakka minulla on lupa jakaa, ja niin olen tehnytkin ja 
teen. Kun Taivaan olento tuli ulos, hänellä oli ihmisen kasvot. Sitten kuulet minun kuvailevan, 
kuinka hänen kasvonsa ilme oli, mitä vakavin, sillä näin uurteita, ryppyjä hänen tullessaan. Tiesin, 
tämä on äärimmäisen vakavaa. Hänen kasvonsa! Hänellä oli ihmisen kasvot. Tuo oli jälleen yksi 
elämäni peljättävimmistä hetkistä. Tiedättehän, että HERRA tietysti järjestää kohtaamiseni Taivaan 
olentojen kanssa. HERRA siis vapautti yhden neljästä olennosta tulemaan luokseni. Hän oli 
peljättävä. Näin hänellä olevan ihmisen kasvot, hyvin, hyvin kirkkaat ja pyhät kasvot. Kun hän tuli, 
niin vasta myöhemmin ymmärsin, mitä HERRA halusi tehdä. ISÄ JUMALA halusi minun identifioivan 
hänet, jotta mennessäni antamaan Profetiaa, tiedän, kuinka mones hän on luvultaan. Hän siis 
tulee lähes metrin etäisyydelle minusta sen jälkeen, kun Hän on varma, että olen identifioinut 
hänen kasvonsa, hänen ihmiskasvonsa. Kun hän kääntyi ympäri, niin on jälleen hiljaisuus. On 
kokonainen aihe, alue, jossa on hiljaisuus, josta minulla ei ole lupa jakaa. En ole koskaan jakanut 
sitä. Hän siis kääntyy ympäri ja hän menee takaisin Kirkkauden luokse Valtaistuimella. Kun hän 
astuu sisälle sinne, niin näen hänen vapauttavan mustan hevosen. Seuratkaahan minua tässä. 
Tämä on nyt vahvaa ruokaa, hyvää ruokaa seurakunnalle. Vahvaa ruokaa kasvattamaan 
seurakuntaa. Kuunnelkaapa nyt.  

Kun hän on mennyt ja vapauttanut mustan hevosen, niin ISÄ jälleen tarkoituksellisesti järjestää 
kohtaamisen mustan hevosen kanssa, sillä Hän halusi näyttää minulle jotakin. Joten musta 
hevonen ratsumiehensä kanssa tulee leimuten minua kohti. Hänen päästessä lähelle minua, yhden 
metrin päähän, näin hänen venyttävän ja suoristavan siipensä näin. Taivaan mustalla hevosella on 
siivet! Ja nuo siivet ovat loisteliaat valkoiset siivet. Mistä tiesin? Koska hän tuli ja hänen 
pysähtyessään, hän teki näin. Ihmiset Etelä-Koreassa tietävät tämän, sillä annoin tuon Profetian 
Etelä-Koreassa. Katsoessasi videoita, jotka annoin Boryeongissa, Busanissa, Incheonissa, niin 



kaikissa niissä kaupungeissa näet, että teen aina näin kuvaillessani hänen venyttävän siipensä tällä 
tavoin. Ja Kirkkaus lähti niistä ja pyyhkäisi ylitseni. Kirkkaus mustan hevosen valkoisista loisteliaista 
siivistä! Wow! Aiommeko identifioida täydellisen morsiamen? Tämä on tapa, jolla identifioida 
hänet. Hän tekee tämän jälleen, hän venyttää siipensä levälleen vieressäni, tuo musta hevonen, 
joka tulee ISÄNI Valtaistuimelta. Hän tekee näin: whoooh, whoooh! Ja Kirkkaus säteilee, tulee ulos 
siivistä, whoooh, tällä tavoin, whoooh! On joitakin syvällisiä asioita, jotka liittyvät JUMALAN 
toimintaan, ja nyt on aika seurakunnan ymmärtää ne ja laittaa niitä käytäntöön. Sen jälkeen Hän 
näyttää minulle mustan hevosen juoksevan ympäriinsä koko maailmaa. Muistan herätessäni, että 
tietysti Raamattu, sieltä voin selvittää näyn tarkoituksen. Joka kerta kun HERRA puhuu, niin vain 
Raamatun avulla voin tietää, mikä Sanoma oli. Halleluja. Sitten tietysti lukiessani Ilmestyskirjan 
lukua 6, ymmärsin, miksi Hän toi tuon olennon lähelle minua, identifioidakseni hänen kasvonsa. 
Tarkoitus oli, että tämä taivaan olento voisi mennä takaisin ja vapauttaa mustan hevosen; kun näin 
olennon kasvot, samalla sain tietää hänen lukunsa ja hänen roolinsa. Kun matkustat niin kaukaa, 
mistä olet matkustanutkin tullaksesi Keniaan, niin annan sinulle mieluummin jotakin, mitä et voi 
löytää mistään muualta!  HERRAN antama näky mustasta hevosesta liittyy myös Kristuksen 
morsiameen. Kyllä. Halleluja. Kuunnelkaahan minua. Hän siis juoksee ympäriinsä maapalloa ja 
herään noin kello 3.00 aamuyöllä, ja laitoin merkille, että kello oli 3.00. Katsoin Raamatusta 
tarkistaakseni näyssä näkemäni mustan hevosen. Itseasiassa viattomuudessani menin Raamatun 
sanastoon etsimään mustaa hevosta, löysin sen ja voin nyt lukea siitä. Lukiessani ymmärsin, että 
HERRA oli juuri vapauttanut hyvin tärkeän ominaisuuden, koskien täydellistä morsianta. 
Voimmeko lukea nyt? Ilmestyskirjan luku 6: 5-6. Kuinka väkevä päivä! Siksi näet YouTubessa, että 
suurimassa osassa niistä maista, joihin menin ennen tuon Profetian täyttymistä, näet minun 
tekevän käsilläni näin. Saarnatessani teen näin, näet minun tekevän tällä tavoin, ennen kuin se 
toteutui. Ilmestyskirja 6:5-6:  

5 Ja kun Karitsa avasi kolmannen sinetin, kuulin minä kolmannen olennon sanovan: "Tule!" Ja minä 
näin, ja katso: musta hevonen; ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka. 6 Ja minä kuulin 
ikäänkuin äänen niiden neljän olennon keskeltä sanovan: "Koiniks-mitta nisuja yhden denarin, ja 
kolme koiniksia ohria yhden denarin!  

Hän lopetti sanoen: 

Mutta älä turmele öljyä äläkä viiniä." 

Tässä on KRISTUKSEN täydellisen morsiamen määritelmä. Herätessäni aloin tietysti julistaa 
maailmanlaajuisen finanssikriisin tuloa. Miksi? Vaa'an takia. Mustan hevosen ratsumies pitelee 
vaakaa käsissään. Vaaka edustaa ostamista ja myymistä. Tarkoittaen, että musta päivä on tulossa 
maailmanlaajuiseen ostamiseen ja myyntiin. Miksi? Koska tuossa näyssä näin hänen juoksevan 
ympäri kansakuntia. Kesti vain kolme viikkoa ja sitten talouslama toteutui. Ensinnäkin Profetiassa 
sanoessani, maailmanlaajuinen finanssikriisi, ihmiset menivät shokkiin, kuinka voit antaa niin 
valtavan maailmanlaajuisen profetian? Se on liian suuri, mitä jos se ei toteudu? Antaessani sitä 
jopa itse ajattelin, se on liian suuri Profetia. Kesti vain kolme viikkoa, vain yksi tämän kaltainen 
silmänräpäys ja pörssimarkkinat romahtivat New Yorkista Eurooppaan ja Aasiaan saakka. Kunnes 
se ällistytti jopa minut. Sitten kuulit luottolinjojen jäädyttämisestä ja muusta, ja siitä kaikesta tuli 
suuri asia. Nyt kun Profetia oli annettu ja se täyttyi, niin mikä on Sanoma seurakunnalle? Miten 
tämä liittyy ja miten tämä identifioi täydellisen morsiamen ominaispiirteitä? Miten tämä auttaa 
meitä näkemään sisälle ja sanomaan: mikä on täydellisen morsiamen identiteetti ja mikä ei? Tuon 



Profetian sisällä on JUMALAN salaisuus. On nimittäin olemassa tuon Profetian fyysinen näkökulma 
ja Profetian hengellinen seuraamus. Siksi sanoin sen olevan "kaksipyöräinen" Profetia. 
Seuratkaapa tarkasti. 

Katsoessasi elämää Israelissa, tarkoitan muinaista Israelia ja itseasiassa jopa nykyistäkin Israelia, 
koska se ei ole täysin erilainen. Vaa'at on nyt muutettu, vain ne ovat erilaisia, mutta niissä on sama 
muinainen rakenne. Israelin rikkaat ihmiset elivät aiemmin kukkuloilla, koska he heittivät roskat 
alas. Köyhemmät ihmiset elivät aiemmin laaksoissa. Tämän takia Hänen sanoessaan Jeremialle, 
mene savenvalajan taloon, ja vasta päästessäsi perille sinne, annan sinulle sanoman HERRAN 
Huoneelle. Siksi Jeremia meni Ben-Hinonin laaksoon. Siellä köyhemmät ihmiset, savenvalajat 
aiemmin tekivät töitä, siellä laaksoissa. Jeremian mukaan, HERRA sanoi, että savenvalaja käytti 
toista saviruukkua, rikkinäistä saviruukkua sekoittaen sen mutaan tehdäkseen toisen, uuden 
saviruukun. Tiedämme kuitenkin, että tuossa laaksossa oli hyvin paljon roskia, ja siellä oli löyhkä. 
Köyhät ihmiset elivät siellä. Jeremialle kuitenkin HERRA yksinkertaisesti puhui seurakunnan, 
HERRAN Huoneen palvonnasta ja minkälaista se oli. Rikkaammat ihmiset elivät silloin köyhien 
yläpuolella. Katsoessasi köyhempien ihmisten ruokapöytää, näit sen köyhyyden ja niukkuuden. 
Hallitus on annostellut pita-leipää Israelissa tähän päivään saakka, jotta kaikilla olisi varaa siihen. 
Miten tämä liittyy seurakunnan ja Kristuksen morsiamen määrittelyyn ja HERRAN Huoneen 
palvontaan? Yhteinen nimittäjä on: Köyhien ruokapöydässä oli leipää ja mitä ikinä muuta hänellä 
oli, sitä hän söi leivän kanssa. Mutta katsoessasi rikkaampien ihmisten kuvaa vuorilla, niin siellä oli 
samaa leipää, mutta heillä oli myös oliiviöljyä ja viiniä. Halleluja. Oliiviöljyä ja viiniä. Hän lähettää 
mustan hevosen ratsumiehen ja Hän sanoo, jos löydät sellaisia, jotka hädin tuskin selviävät, hädin 
tuskin selviytyvät, tee asiat heille vielä vaikeammiksi.  Palkka ei riitä kuin 1/4 vehnää päivän 
palkasta, mikä on juuri ja juuri tarpeeksi vehnää yhdelle ihmiselle yhdeksi päiväksi. 
Kuunnelkaahan. Jos kuitenkin löydät niitä, joiden ruokapöytä on öljyn ja viinin täyteistä, niin 
pyydän, älä vahingoita heitä, säilytä heidät. Öljy edustaa Pyhän Hengen voitelun virtaa.  

Toisin sanoen, HERRA sanoi, vapautan mustan hevosen ratsumiehen, mutta kun menet sinne alas 
maailmaan, niin tulet löytämään kaksi eri tyyppistä seurakuntaa. Tulet löytämään seurakunnan, 
jossa evankeliumi on kaupallistettu ja JUMALAN Totuus on korvattu pakanauskomuksilla, sellaisilla 
kuin liberalismi, homoseksuaalisuus, menestysteologian evankeliumi ja niin edelleen erilaisilla 
väärillä uskomuksilla. Tällaisessa seurakunnassa on nälänhätä. Liberaaliteologiaa saarnaavat, 
saarnaavat toista evankeliumia. JUMALAN Totuus on korvattu, ja siinä seurakunnassa on 
nälänhätä ja se vain pahenee mustan hevosen vapauttamisen jälkeen. He syövät mitä tahansa. 
Siellä on puute. Jos löydät sen seurakunnan, niin tuhoa se seurakunta! Se ei ole KRISTUKSEN 
morsian! Saatat ajatella, kuinka säälimätön JUMALA, eikö vain? Kuunnelkaahan minua. Hän sanoo, 
tulet kuitenkin kohtaamaan toisen seurakunnan, joka on Pyhän Hengen Herätyksessä! Öljyn ja 
viinin seurakunnan. Muistatko viinin, kun JEESUS otti maljan ja Hän sanoi, tämä on minun vereni. 
Seurakunta, joka on JEESUKSEN Veren alla! Seurakunta, jossa Pyhä Henki virtaa, niin kuin eilen! 
Jossa rammat kävelevät, sokeat näkevät, joka on Herätyksessä! Totuutta saarnataan. Pyhyyttä! 
Naiset eivät ole alasti. Hän sanoo, kun kohtaat tuon seurakunnan, niin säilytä se, se on morsian!  

JEESUS sanoi Matteuksen evankeliumin luvussa 25, että viisaat neitsyet kantavat öljyastiaa. HERRA 
sanoo, että seurakuntien kansakunnissanne tulee nyt herätä ja kysyä itseltään: olemmeko 
seurakunta, jossa evankeliumi on kaupallistettu? Jossa on virheellinen oppi ja rappio, ja silloin 
mikä tahansa on sopivaa ja käy seurakunnalle. Vai olemmeko seurakunta, joka syleilee 
parannuksentekoa ja pyhyyttä? Voitelun virta tulee, kun he saarnaavat JEESUKSEN Verta! 



Halleluja! HERRA sanoo, että on kaksi seurakuntaa tänä päivänä. Toinen niistä on myynyt, 
espanjaksi he sanovat, vende, vende sangre, he myyvät JEESUKSEN Verta. Hän kuitenkin sanoo, 
että on toinen seurakunta, jossa on pyhyys. Joka kerta kun pastori avaa suunsa, niin kuulet vain 
yhden sanan: pyhyys. Naiset eivät tule minihameissa, ei koskaan. Et koskaan näe heidän sääriään, 
et koskaan. Katsokaa Keniaa, täällä et näe heidän sääriään. Seurakunnassa tulee olla pyhyys. Se ei 
ole vain kaukainen toivomus. Sen voi saavuttaa tässä elämässä! Valmistautuessamme 
lopettelemaan, haluan sanoa tämän. HERRA on identifioinut morsiamen. Hän sanoi, että morsian 
on peitettynä JEESUKSEN Verellä. Morsiusseurakunnan Pastorit saarnaavat: VERTA! VERTA! 
VERTA! VERTA! VERTA! VERTA koko ajan! Hän sanoo, siinä seurakunnassa on Pyhän Hengen 
Herätys. Näet, että monia, monia kuuroja korvia on avautunut, monet rammat ovat nousseet ylös 
ja kävelevät. Siellä ei ole samanlaisia valheihmeitä kuten Nigeriassa, Amerikassa tai muualla. He 
toteuttavat luvatun Jälkimmäisen Kirkkauden. He eivät opeta joitakin viisauden temppuja 
taloudellisesta asemasta finanssimarkkinoilla, ei, ei! He saarnaavat JEESUKSEN Verta ja MESSIAAN 
tulemusta! Totisesti MESSIAS on tulossa!  

Tänä vuonna toivottavasti näemme! Jos meillä on Konferenssi elokuussa, niin kutsumme teidät! 
Kuinka väkevät 3 päivää! Kiitos hyvin paljon! Kutsumme teidät elokuussa. Kirkkaus! Kirkkaus! 
Kirkkaus! Herätys! Herätys! Palaamme takaisin Vereen. Nyt tiedämme morsiamen identiteetin. 
Takaisin Vereen! Takaisin Vereen! Kuinka väkevät 3 päivää! SHALOM.  

Palatkaamme JEESUKSEN luo. Sanokaa: 

HIV paranee Jeesuksen Väkevässä Nimessä ja maan tunnetut lääkärit testaavat ja todistavat 
parantumiset tarkoin dna-testein. 

Väkevä JEESUS. Teen parannuksen tänään. Ja käännyn pois synnistä. Pyydän, JEESUS, tee 
minusta öljyn ja viinin seurakunta. Täydellinen morsian. Väkevä JEESUS, vakiinnuta JEESUKSEN 
Veri elämässäni, seurakunnassani. JEESUKSEN väkevässä Nimessä. Olen uudestisyntynyt 
tänään. Kokonaan.  




