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Vanhurskauden ja Pyhyyden Herätys 

Halleluja. Mikä siunaus tulla takaisin luoksenne, JEESUKSEN Nimessä. Olen ollut todella 
siunattu siitä sakkaa, kun tulin luoksenne tänä aamuna. Se siunaus, jonka olen saanut, on, 
että HERRA on lähettänyt minut teidän luoksenne. Tämä on niin suurta, sillä HERRA tekee 
voittoja toisessa maassa. Halleluja. Kiitos. Aamulla näimme, että HERRA Puhuu Suomen 
seurakunnalle juuri nyt. Ja keskustelu, johon HERRA kiinnittää seurakunnan huomion, on 
keskustelu liittyen valmistautumiseen yhtä suurta päivää varten, kaikista odotetuinta päivää 
varten. Kaikista odotetuinta päivää varten maailman historiassa. Se on se päivä, jota varten 
meistä tuli kristittyjä. Se on se päivä, jota varten Raamattu annettiin meille. Se on se päivä, 
jota varten Pyhä Henki tuli meihin. Jotta eräänä päivänä, me voisimme päästä sisälle 



JEHOVAN Iankaikkiseen Valtakuntaan. Tämä on se todellinen syy, miksi meistä tuli 
uudestisyntyneitä.  

Joten jakaessani teille tänä aamuna, sanoin, että tänään haluan käsitellä vaatetta, HERRAN 
vaatetta. Ja huomenna haluan Puhua tämän Pilven, HERRAN Kirkkauden vierailusta (osoittaa 
Pilven kuvaa). Ja kuten tulette näkemään, se on hyvin laaja ja syvällinen keskustelu. Mutta 
aamulla näimme, että HERRAN tulemuksen päivä, on kaikista odotetuin päivä. Ja näimme 
myös, että tuona päivänä, kun se tapahtuu, sitä ei voida peruuttaa. Se on siis peruuttamaton 
tapahtuma. Joten meille on todella hyödyllistä valmistautua sitä varten. Sillä et voi 
peruuttaa sitä. Ja näimme, että 15. tammikuun, 2017 keskustelussa, HERRA näytti minulle, 
kuinka Hän tulee ottamaan seurakunnan. Ja Hän nosti seurakunnan. Ja näin Kirkkauden 
vetävän kristittyjä, pyhää KRISTUKSEN morsianta. Ja he kääntyivät oikealle. He eivät siis 
mene tällä tavoin (näyttää, pystysuorassa). Vaan he tulevat tällä tavoin, ja sitten he 
kääntyvät oikealle. Ja kun he kääntyivät oikealle, he olivat suoraan kasvotusten Kirkkauden 
kanssa, tällä tavoin.  

Ja puhuin siitä, kuinka kaksi askelmaa ilmestyivät, kaksi loisteliaan Kirkasta askelmaa. Kun he 
astuivat jaloillaan, se oli loisteliaan Kirkasta; se oli hyvin kaunista katsella. Ja on ihmeellistä, 
että HERRA on nyt puhumassa kansakunnille tuosta tapahtumasta. Että Taivaan Ovi tulee 
avautumaan, ja HERRAN ihmiset, jotka ovat valmistautuneet, he saavat mahdollisuuden 
astua sisälle JEHOVAN Iankaikkiseen Valtakuntaan. Tämä on mielestäni todella 
shokeeraavaa! Sillä Raamattu sanoo, että tuo päivä on salattu päivä. Se on salattu. Se on 
salattu HERRAN salaisessa neuvossa, JUMALAN viisaudessa. Hetkessä, silmänräpäyksessä. Se 
tulee tapahtumaan ilman varoitusta. Joten sen kauneus on, että totisesti tänään julistus siitä 
tehdään täällä. Joten tämä on se julistus, että MESSIAS on tulossa! Valmistetaan 
sydämiämme. Hän on tulossa! Jos siis valmistaudut tänään, niin tulet näkemään JEHOVAN 
Iankaikkisen Valtakunnan.  

Ja olen sanonut tuossa keskustelussa, että se sananpaikka, joka juhlii ja määrittelee tuon 
päivän, Ilmestyskirjan luvussa 19:6-9, Hän sanoo, että kun tuo päivä saapuu, kaikkein 
historiallisin juhlinta tapahtuu Taivaassa. Ja Hän sanoi, että syy, se todellinen syy, miksi on 
juhlinta, on, koska kaikista odotetuin päivä on saapunut. Ja me näimme, että KRISTUKSEN 
kärsimysnäytelmän voima. Toisin sanoen, KRISTUKSEN kärsimyksen taso oli liian korkea. 
Lävistetyt Kädet. Häntä hyväksikäytettiin. Hänellä on arpia ruumiissaan.  

Joten kysymys silloin kuuluu, Taivas on odottanut kauan, siitä saakka, kun Hän meni Ristille 
ja Hän nousi ylös kuolleista, ja Hänet tempaistiin ylös. Mutta Taivas on odottanut, missä on 
morsian? Sillä arvet me näemme, haavat me näemme, mutta missä on se seurakunta, jonka 
puolesta Hän maksoi niin hirvittävän hinnan. Ymmärsimme siis, miksi on historiallinen 
juhlinta Ilmestyskirjan luvussa 19:6-9, kun tuo päivä saapuu. Sillä se on ensimmäinen kerta, 
kun Ristin hedelmä, Ristin hedelmä, sen työn tulos, minkä Hän teki Ristillä, tulee lopulta 
pääsemään sisälle Taivaaseen. Tarkoittaen, että tuo on se päivä, jolloin seurakunta tulee 
viimein voittamaan synnin. Halleluja! Sillä, mikä on se merkitys olla uudestisyntynyt, ja sitten 
epäonnistut pääsemään sisälle? Tämä tarkoittaa, että tuo päivä, jolloin seurakunta astuu 
sisälle, se tulee olemaan Grand Finale, Loppuhuipennus.  



Mutta tuossa sananpaikassa näemme, että HERRA on antamassa Ohjeistusta. Hän on 
lähettänyt minut Suomeen antamaan Ohjeistuksen seurakunnalle. Ja tuossa Ohjeistuksessa, 
Hän sanoo tämän: Ja hienoa pellavaa, loisteliaan puhdasta annettiin seurakunnalle. Ja sitten 
hitaasti, hitaasti aamulla näimme, että tämä on se JUMALAN voimallinen rakkaus 
seurakuntaa kohtaan. Sillä Hän sanoo, että meillä ei ole mitään osaa, meillä ei ole mitään 
osuutta. Mutta MESSIAS meni Ristille, ja Hän täytti kaiken meidän puolestamme. Ja sitten 
Hän antoi meille nyt HERRAN vanhurskauden. Ja sitten Hän sanoo, että se syy, miksi olen 
tullut Helsinkiin, ja TV7 isännöi minua ja Puhun täällä livenä, on, että voisin julistaa Suomen 
kansakunnalle, että tämä on se hetki, jolloin tulee valmistautua MESSIAAN tulemusta 
varten! Ja vieden sen astetta pidemmälle. Tämä on se hetki, jolloin valmistaa tie HERRAN 
tulemukselle. Tämä on hetki, jolloin syleillä parannuksentekoa ja hylätä synti. Ja hyväksyä 
vanhurskaus.  

Ja Hän sanoo, että tuo vaate, hieno pellava loisteliaan puhdas, annettiin seurakunnalle 
ylleen. Hieno pellava on seurakunnan vanhurskaus. Ja sanoin, että ei ole parempaa aikaa 
minun tulla Helsinkiin, kuin nyt. Tämä on se aika! Sillä katsoessasi Suomen kansakunnan 
elämää. Ajat vain katuja ja katsot ihmisiä, niin näet, että heillä on kaikkea. Heillä on ilmainen 
yliopistokoulutus, heillä on sairaaloita ja sairausvakuutuskortteja. Tulen maista, joissa 
ihmisillä ei ole sairausvakuutuskortteja. He elävät vain JEHOVAN voiman avulla. Jos sinulla ei 
ole sairausvakuutuskorttia, et edes pääse menemään sairaalaan. Joten sinun täytyy todella 
opetella olemaan riippuvainen JEHOVASTA.  

Mutta sanon teille, että, kun ajan läpi tämän kaupungin, silloin näen, että yksi asia, joka 
täältä puuttuu, on vanhurskaus. Ja siksi sanoin, että tämä on paras aika tulla seurakuntaan 
ja julistaa seurakunnalle, että, katso, tämä on vanhurskauden aika! Ja Hän sanoo, että hieno 
pellava loisteliaan puhdas, annettiin seurakunnalle ylle ilmaiseksi. Ja Hän sanoi, että tuo 
hieno pellava on itseasiassa vanhurskaus. Ja olen todella iloinen, että monet kansakunnat 
ovat myös täällä. Ja nyt olen kiinnittänyt kaikkien teidän huomionne tähän vanhurskauden 
aiheeseen.  

Joten kuulkaa, rakkaat ihmiset, ainoastaan vanhurskaus voi vapauttaa kansakunnan. Ja 
sanoin tämän aamulla. Sanoin, että kristillisen pelastuksen auktoriteetti, kristillisen 
pelastuksen voima, on vanhurskaus. Miksi? Sillä Hän sanoo, hieno pellava loisteliaan puhdas 
annettiin hänelle. Ja sen johdosta, se pääsi sisälle! Joten seurakunnan voima. Kuunnelkaa 
minua, suomalaiset. Se ero meidän ja ei kristittyjen välillä, ei uskovien välillä, se ero meidän 
ja hindujen ja muslimien ja epäjumalan palvojien välillä on, että me uskomme JEESUKSEEN 
ja meillä on JEESUKSEN vanhurskaus ja me tulemme pääsemään sisälle Taivaaseen. Me, me 
tulemme pääsemään sisälle! Se olisi siis virhe, että olisimme uudestisyntyneitä, ja meillä ei 
olisi vanhurskautta. Halleluja!  

Tämä on se herääminen, jonka olen tuonut teille tänne. Tiedän, että Piispa Nieswand 
näyttää teille monia videoita täällä siitä suuresta, historiallisesta Herätyksestä Keniassa. 
Mutta tuo Herätys tuli vasta, kun tätä Sanomaa vanhurskaudesta saarnattiin. Olen antanut 
Profetian ennen kuin tulin, että ylihuomenna tulee olemaan massiivinen vierailu täällä, tulee 
olemaan suuri Parantumiskokous täällä. Olen jo nähnyt sen. Tämä kertoo teille, että 
JUMALA rakastaa tätä kansakuntaa.  



HERRA Sanoo, että haluan vierailla teidän luonanne. Mutta sinä ja minä tiedämme, että 
ainoa asia, koskien JEHOVAA, joka ei koskaan muutu, on pyhyys. Hän on Pyhä. Halleluja! 
Joten jos Hän tulee rakastamaan meitä lähettäen meille Hänen Pyhän Henkensä, silloin me 
mieluummin syleilemme Pyhää Henkeä. Ja jos syleilet Pyhää Henkeä, tämä on se, mitä Pyhä 
Henki tulee sanomaan sinulle. Pyhä Henki tulee sanomaan sinulle, että JEESUS on Pyhä. 
Olkaa siis pyhät, sillä Minä olen Pyhä. Joskus, kun tuotte monia profeettoja tänne, vääriä 
profeettoja, ja he tulevat tänne valehtelemaan teille. Ja he eivät auta teitä syleilemään 
pyhyyttä, nuo ihmiset eivät rakasta teitä. Jos rakastan teitä, minun täytyy kertoa teille, että 
JUMALAN Valtakunta on tullut lähelle. Taivaassa ei tule olemaan yhtäkään syntistä. Ei! Siellä 
ei tule olemaan modernia kristittyä Helsingistä. Vaan siellä tulee olemaan pyhiä kristittyjä.  

Siksi me näimme aamulla, että tämä on vanhurskauden vaatteen hetki. Aamulla näimme, 
että kun HERRA antaa meille tuon vaatteen, tuo vaate nyt ennallistaa sen auktoriteetin, 
jonka seurakunta menetti. Ja sanoin, että HERRA näytti minulle ne Naulan Lävistykset Hänen 
Käsissään. Minulle tämä on erilaista. Sillä silloin, kun Hän kutsui minua, niin nuo samat 
Naulan Lävistämät Kädet tulivat ja koskettivat minua. Olin Oklahomassa tuolloin. Ja tuo 
sama Naulan Lävistämä Käsi kosketti minua. Ja kertomus minun kutsustani on netissä. Jopa 
Israelista saakka, Karmelin vuorelta. Joten kuten sanoin, kun Hän esitteli nuo Naulan 
Lävistämät Kätensä, niin Hän pääasiassa sanoi, katso, on tullut aika seurakunnan ymmärtää, 
että JEESUS ei tule menemään takaisin Ristille. Hän ei tule menemään takaisin. Miksi? Sillä 
uhri Ristillä oli maksimiuhri, lopullinen uhri. Ei ole olemassa korkeampaa. Se oli korkein.  

Ja luin Heprealaiskirjeen lukua 6:4-6, jossa Hän varoitti armon väärinkäytöstä. Ja katsoessasi 
KRISTUKSEN seurakuntaa maailmanlaajuisesti, ja erityisesti Euroopassa ja Helsingissä, ja 
Suomessa. Se syy, miksi he kamppailevat pelastuksen ja synnin kanssa, on itsetyytyväisyys. 
Penseys. Olet uudestisyntynyt, mutta et kuitenkaan näytä uudestisyntyneeltä. Käyt 
seurakunnassa sunnuntaisin, mutta muina päivinä saattaa olla, että et näytä kristityltä. Ja 
sanoin, että se hetki meidän päättää, että olemme uudestisyntyneitä, on nyt. Halleluja!  

Se oli siis kaunis keskustelu vanhurskauden vaatteesta. Ja tuossa keskustelussa näimme, että 
HERRAN vaate antaa myös viattomuuden, ennallistaa viattomuuden seurakunnalle, 
puhtauden, nuhteettomuuden seurakunnassa. Halleluja! Haluan nyt askel askeleelta edistää 
tätä keskustelua. Haluan jakaa toisen näyn täällä. Nyt te tiedätte, että se Herätys, jonka 
Piispa Nieswand näytti teille, on itseasiassa Pyhän Hengen Herätys, Pyhyyden Herätys, 
vanhurskauden Herätys, parannuksenteon Herätys. Ja parannuksenteko tarkoittaa synnistä 
pois kääntymistä. Se on mahdollista. Miksi? Sillä Pyhä Henki on saatavilla auttamaan sinua.  

Ja ennen kuin päätän tämän yhteenvedon aamusta. Aamukokouksessa päätin sanoen, että 
tämä luopumus, jonka näet Suomen seurakunnassa. Jossa ihmiset elävät seurakunnassa, ja 
he ovat kristittyjä, joskus he käyvät maallisissa elokuvissa, he juovat alkoholia, he elävät 
yhdessä, vaikka eivät ole naimisissa. Sanoin seuraavan. Haluan päättää tämän osuuden 
tähän. Sanoin, että vihollinen on valehtelija. Miksi? Sillä synnin palkka on kuolema. Synnin 
palkka on kuolema. Numero 2) sanoin, että tämä luopumus, kun JUMALA sanoo, olkaa pyhät 
ja pyrkikää elämään rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Olkaa pyhät, ja pyrkikää rauhaan 
kaikkien kanssa ja pyhitykseen. Sillä ilman pyhyyttä, kukaan ei ole näkevä HERRAA. Tämä on 
siis se Ohjeistus seurakunnalle. Mutta kun näet seurakunnan tulevan moderniksi, hyväksyen 
homoseksuaalisuuden, hyväksyen väärät profeetat, valheapostolit. He tulevat tänne 



puhumaan teille siitä, kuinka he menestyvät elämässään, ja kaikkea sellaista. Kun näet 
abortteja seurakunnassa. Ja tänä aamuna näin unen. HERRA näytti minulle pastorin täällä 
Suomessa, joka on seksuaalisynnissä. Ja sain yksityiskohdat, kaikki yksityiskohdat tänä 
aamuna. Tämä postmodernismi, jonka näet kristillisessä pelastuksessa, jossa naiset voivat 
pukeutua miten haluavat, ja tulla seurakuntaan. Sanoin, että se luopumus, ja vihollinen on 
valehtelija, se luopumus on JUMALAN hylkäämistä. Se tarkoittaa, että kun JUMALA sanoo, 
tee tämä, ja sinä sanot, ei, en tahdo. Se on JUMALAN jättämistä.  

Tämä on se Sanoma, jonka annoin Kenialle, ennen kuin Herätys tuli. Ja sanoin heille, 
palatkaamme takaisin pyhyyteen. HERRA haluaa vierailla HERRAN huoneessa. Ja nyt annan 
teille tämän saman Sanoman. Ja näen saman vierailun tulevan tänne. Ja näen, että HERRA 
haluaa vierailla Euroopassa. Sillä tulimme juuri hiljattain Italiasta, jossa HERRA vieraili siellä 
väkevällä tavalla avaten sokeat silmät, avaten kuurot korvat. Tämä siis kertoo teille, että Hän 
haluaa vierailla Euroopassa. Tämä on Euroopan seurakunnan hetki. Tämä on teidän 
hetkenne. Pyydän, älkää ohittako vierailunne hetkeä. Pyydän, älkää. Ja sanoin, että älkää 
pelleilkö luopumuksen kanssa. Jos Raamattu sanoo, että ruumiini on Pyhän Hengen Pyhä 
temppeli, silloin minun tulee kunnioittaa tätä ruumista. Me emme voi pukeutua sillä tavoin, 
että kun naiset tulevat seurakuntaan, niin miehet himoitsevat naisia. Emme voi tehdä niin.  

Sillä monet ihmiset tuolla kaduilla, he etsivät vastauksia. He etsivät vapautusta. He ovat 
väsyneet huumeisiin, väsyneet alkoholiin, väsyneet prostituutioon. Ulkona tuolla kaduilla. Ja 
Hän sanoo, että me nöyryytämme JEESUKSEN ja saatamme Hänet julkiseen häpeään, jos me 
olemme uudestisyntyneitä, ja sitten jatkamme eläen aivan kuten maailma. HERRA on 
lähettänyt minut Suomeen tuomaan Herätyksen, uudistumisen. Uudistumisen, Herätyksen. 
Jotta seurakunta voisi palata takaisin Ristin voimaan ja Vereen. Takaisin JEESUKSEN Veren ja 
Ristin voimaan. Tästä syystä olen tullut. Ja tässä on niin paljon voimaa. Sillä tässä Sanomassa 
on Iankaikkinen arvo. Iankaikkinen arvo.  

Ja tulet näkemään, kun päätän tämän osuuden nyt. Kun päätän tämän, niin tulette 
näkemään, että vihollinen usein maissa kuten Suomi, se luikertelee sisälle. Monesti näet, 
että kun luopumus astuu sisälle, se ei ole yksi suuri pamaus: Bum, luopumus on tullut! Se 
alkaa aina pienenä asiana. Pienenä. Kuten hyväksyen jonkun pienen ei-totuuden. 
Tarkoittaen, että se on salattu. Vihollinen tuo sen salattuna. Jotakin pientä, pientä, joka ei 
ole totta, mutta se on kuitenkin pientä. Salatulla tavalla. Ja seuraavaksi näet, että löydät 
tuon seurakunnan olevan moderni niin kuin tämä. Ja sitten lopulta he yrittävät nyt vältellä 
sananpaikkoja pyhyydestä. Yrittäen vältellä sananpaikkoja pyhyydestä. Tarkoittaen, että nyt 
he haluavat pastorin saarnaavan heille sananpaikkoja korvasyyhyyn, makeita lihalle. 
Seuraavaksi huomaat, että kuulet heidän nyt sanovan, että Vanha Testamentti on liian 
ankara. Vanha Testamentti on lakihenkinen. Lakihenkinen. Mutta HERRA antoi sinulle sen 
kaiken; Vanhan ja Uuden Testamentin, sinun pelastustasi varten. Mutta kun luopumus astuu 
sisälle maihin kuten Suomi, niin näet kristittyjen tulevan nyt moderneiksi. He alkavat nyt; he 
sanovat, että Vanha Testamentti on liian ankara. Ja seuraavaksi näet, että he alkavat nyt 
sanoa seuraavaa. He alkavat sanoa, aa, on monia tapoja päästä JUMALAN luo. Jopa 
hinduismi on ok. Jopa muslimit ovat ok. Joten he alkavat astua sisälle tähän todella 
jumalattomaan uskontojen väliseen yhteyteen. Uskontojen väliseen. Seuraavaksi huomaat, 
että moderni teologia on tullut sisälle. He sanovat, että homoseksuaalisuus on ok. He 
alkavat lisäilemään asioita sinne. Liberaalia. Sitä kutsutaan liberaaliteologiaksi. Mutta olen 



tullut moderniin Suomeen. Sillä tuo moderni teologia on hyvin liberaali, se hyväksyy kaiken. 
Ja he sanovat, että, ei, Jumala ei ole ankara. Mutta seuraavaksi huomaat, että tuo 
seurakunta kulkee toisella tiellä. Toisella tiellä.  

Siksi HERRA on lähettänyt minut luoksenne. Jotta Suomen kaunis kansakunta ymmärtäisi 
seuraavan. Ymmärtäisi, että se todellisen pelastuksen voima, jonka he vastaanottivat, on 
vieläkin JEESUKSEN Risti ja Veri! Ja että JEESUKSEN Risti on Pyhä. Ja että pyhyys on jotakin, 
josta emme voi käydä kauppaa, emmekä ostaa sitä. JUMALA rakastaa meitä. Mutta Pyhyys 
on JUMALAN standardi. Siksi Hän lähetti minut moderniin maahan, minun kaltaisen 
muinaisen Profeetan, moderniin maahan. Moderniin maahan; teknologiaa, Nokia. Nokian 
huippupuhelimia. kaikki tuntevat Suomen niistä. Sairaaloita, huippulääkäreitä, kirurgeja, 
kaikkea, teitä, teknologiaa. Mutta Hän sanoo, mene ja kerro heille, että JEESUKSEN Veri ja 
Risti, heidän tulee palata sinne, nähdäkseen Taivaan Loisteliaan Valtakunnan. Halleluja! 
Tämä on siis suoraa puhetta. Raitista puhetta seurakunnan kanssa. Hän sanoo, että jos 
vastaanotat Pyhän Hengen, Hänen tulee kertoa teille, mitä te ette voi tehdä ja mitä te voitte 
tehdä. Halleluja!  

Ymmärsin siis, että Euroopalla on nyt kultainen mahdollisuus nähdä Lopunajan Herätys. Sillä 
tämä Herätys on suurempi kuin Kenia. Tämä Herätys on koko KRISTUKSEN ruumiille. Tämä 
Pilvi on suurempi kuin Kenia. Se on myös Suomelle. Halleluja!  

Aika ilmestyä on nyt 

Voinko siis jakaa jotakin, kun etenemme tässä keskustelussa? Nyt olin matkustamassa 
Venezuelaan. Ja saavuin Etelä-Afrikkaan, Johannesburgiin. Ja minun täytyi odottaa 20 tuntia 
Atlantin ylittävää lentoa Sao Pauloon. Tuolloin matkustin aina Johannesburgin kautta. Näinä 
päivinä menen Amsterdamin kautta. Menin siis silloin aina Etelä-Afrikan kautta. Minulla ei 
siis ollut hotelli taksaa, rahaa hotelliin. Yhdessä meidän media- ja TV-johtajamme kanssa. Ja 
koska silloin oli Parantumiskokous, menin myös kosketinsoittajan kanssa, aivan kuten tulin 
nytkin sellaisen kanssa. Ja koska meillä ei ollut rahaa hotelliin, kiitimme vain JUMALAA 
yhdestä asiasta. Sanoin ihmisilleni, että pyydän, ei pyydetä rahaa hotelliin. Ei ole hyvä 
vaivata HERRAA, vaivata Häntä. Hän on jo antanut meille lentolipun. Sillä menneinä päivinä, 
he käyttivät veneitä. Veneitä valtameressä. Se vei 6 kuukautta. Ja kun aallot nousevat, niin 
itket, kunnes kyyneleesi kuivuvat. Mutta Hän on antanut meille lipun, lentolipun. Älkäämme 
siis huolehtiko hotellista. Joten lattialla, nukahdin lentokentän lattialla laukku tyynynäni, 
lattialle. Mutta tuolla lentokentällä on niin paljon melua Johannesburgissa. Mutta tuossa 
paikassa näin HERRAN näkyjä. HERRA tuli ja Puhui kanssani siellä. Olin todella shokissa.  

Mitä HERRA sanoi? Nähdessäni tuon näyn, HERRA nosti minut ylös. Hän näytti minulle kaksi 
asiaa. Yksi niistä on se Profetia, jonka annoin, koskien verilöylyä, joka alkoi Tunisiasta 
jatkuen Egyptiin, Libyaan, Syyriaan, Irakiin. Ja juuri nyt se on vieläkin käynnissä. Se on yksi 
osa tuota Profetiaa. Kaikki keskittykää minuun. Nyt tuolla lentokentällä näin HERRAN näkyjä, 
koskien MESSIAAN Tulemusta. Ensimmäinen osa, niin kuin sanoin oli Profetia, jonka annoin, 
koskien verilöylyä, joka olisi tulossa. Ja näette, että se alkoi Tunisiasta. Kun sen täyttyminen 
tapahtui, se alkoi Tunisiasta jatkaen Egyptiin, Libyaan, Syyriaan, ja sitten se meni Irakiin. 
Puhuin tästä. Tämä oli se ensimmäinen osa.  



Toinen osa, jonka haluan jakaa teille nyt, on, kun Hän nosti minut ylös, ja näin seurakunnan. 
Olen nähnyt HERRAN ottavan seurakunnan. Tulevan ja ottavan seurakunnan. Mutta en ollut 
koskaan nähnyt seurakuntaa Taivaan sisällä. Siellä sisällä. Joten 29. heinäkuuta, 2009, se oli 
ensimmäinen kerta, kun näin seurakunnan sisällä Taivaassa. Ja kun näin heidät siellä, mitä 
näinkään? Ensinnäkin, se, mikä minua eniten hämmästytti, shokeerasi, oli, että he olivat 
kaikki kokoontuneet kasvot JUMALAN Valtaistuinta päin. Ja JUMALAN Valtaistuin oli 
peitettynä puhtaan valkoisella lumen kaltaisella Kirkkaudella, tällä tavoin. Kuin Kirkkauden 
vuori. Mutta he seisoivat Valtaistuimen edessä. Ja he palvoivat HERRAA. Se, mikä minua 
hämmästytti, oli, että kun he olivat kokoontuneina Valtaistuimen edessä, joka oli peitettynä 
Kirkkaudella, niin heillä oli yllään hyvin pitkät, valkoiset, loisteliaan kirkkaat vaatteet. 
Valkoiset, puhtaan valkoiset. Kaikki seuratkaa tätä nyt. Ja kun he palvoivat, se, mikä minua 
myös shokeerasi, on se tosiasia, että he nostivat kätensä ylös. Mutta palvoessaan he 
liikkuivat yhtä aikaa. Kaikki yhdessä, tällä tavoin. Ja he tulivat takaisin tälle puolelle. He 
palvoivat kauneimmalla tavalla, jonka olen koskaan nähnyt. Jopa Taivaan ylistys, on kaikista 
kauneinta palvontaa, jota olen koskaan kuullut.  

Ja se mikä hämmästytti minua vieläkin enemmän, on, että se vaate, jota te tulette pitämään 
yllänne, se vaate, jota tulette pitämään yllänne, joka teillä tulee olemaan, kun menette 
sisälle, on puhtaan valkoinen. Puhtaan valkoinen. Mutta se laskeutuu alas ja soljuu hieman. 
Ja siinä on läpät. Tämä käsikappale on kuin yhdistettynä tänne (näyttää osoittaen ranteesta 
lantioon). Melkein kuin siipi, mutta se ei ole siipi. Mutta se on yhdistetty. Minulla on siis niin 
paljon yksityiskohtia. Voin jakaa Taivaan salaisuuksia täällä, eikö? Sillä Herätys on tulossa! Ja 
seurakunnan tulee olla kypsä. Nämä salaisuudet eivät ole minua varten. Ne on annettu 
minulle, jotta voin välittää ne teille. Olen vain Palvelija, Sanansaattaja, jotta voin välittää 
Kirjeen. Jos annan 100%, niin Hän antaa minulle toisen Kirjeen tuotavaksi. Jos välitän 
uskollisesti ilman, että muutan Sanomaa, niin Hän tulee lisäämään minulle toisen Kirjeen, 
Toisen Kirjeen, vie heille, vie heille, tällä tavoin. Halleluja! Kuitenkin, kun he palvoivat, niin 
milloin tahansa he liikkuivat, kääntyivät, niin silloin tuon vaatteen Kirkkaus, tuo Kirkkaus, se 
sokaisi silmäni. Se oli sokaiseva. Sillä se oli paljon Kirkkautta. Aivan kuin salamoita, aivan 
kuin salaman välähdyksiä silmissäni. Aivan kuin tuhansittain kameran salamavalon 
välähdyksiä. Aivan kuin tuhansittain kameran salamavalon välähdyksiä, yhtäaikaisesti. Tällä 
tavoin, tällä tavoin (Piispa Michael demonstroi kameran salamavalon välähdyksiä). Tuhansia, 
tuhansia, tullen vaatteesta. Se oli liian sokaisevaa. Olin hämmästynyt. Sen vaatteen Kirkkaus, 
jota seurakunta, jota sinä tulet pitämään ylläsi.  

Kuunnelkaa siis minua, rakkaat ihmiset. Haluan jakaa teille tämän nyt, edistääkseni 
keskustelua, koskien tuota vaatetta. Tuhansia, tuhansia, tullen vaatteesta. Se oli liian 
sokaisevaa, olin hämmästynyt. Sen vaatteen Kirkkaus, jota seurakunta, jota sinä tulet 
pitämään ylläsi. Kuunnelkaa siis minua, rakkaat ihmiset. Haluan jakaa tämän, edistääkseni 
keskustelua vaatteesta. Sillä tämä on vaatteen ajankohta. Mikä on siis se Sanoma, jonka 
HERRA lähettää Suomelle siihen liittyen?  

Nyt, kuunnelkaa hyvin tarkasti. Kun Israel oli lähtenyt Egyptistä, he tulivat erämaahan. Ja 
kun he tulivat erämaahan, se oli ihmeellistä, koska he elivät leirissä. He elivät yhdessä siellä 
leirissä. Se on ihmeellistä. Kunnes eräänä päivänä HERRA tuli ja Puhui Moosekselle. Hän 
sanoi Moosekselle: Haluan, että menet ja kutsut Aaronin. Tulemme lukemaan nyt, 2. Moos. 



28. Hän sanoo, tuokaa hänet ulos, tuokaa hänet ulos eteesi. Tuokaa ulos. Toisin sanoen, ole
erotettu. Kenestä? Israelilaisista. Erottakaa hänet erilleen. Miksi? Hän sanoo, sillä hänen on
tullut aika ilmestyä HERRAN eteen. Ilmestyä ja palvoa Häntä. Ilmestyä ja uhrata
palvontauhri.  Ilmestyä HERRAN eteen. Sillä niinä muina päivinä Aaron eli israelilaisten
keskuudessa normaalisti siviilielämää eläen vain normaalisti, rennosti. Mutta, kun tulee aika
ilmestyä JEHOVAN eteen, Hän sanoo: Nyt, tuokaa Aaron ulos. Ja kun Hän sanoo, että Aaron
tulee tuoda ulos, Hän antaa käskyn, ohjeistuksen tuolle ilmestymiselle.

Olen varma, että jos teidät on kutsuttu - ja olen varma, että jotkut teistä olette korkea-
arvoisia, ja teidät on kutsuttu. Mutta haluan antaa tässä synonyymin, esimerkin. Sanotaan, 
että te olette tavallisia ihmisiä kuten minä, ja sitten teidät kutsutaan kuninkaanlinnaan 
tapaamaan kuningas; Suomen kuningas, Suomen presidentti, pääministeri, Suomen johtaja. 
Jos sinut kutsutaan ja olet tavallinen ihminen kuten minä, niin ensimmäinen asia, minkä 
kysyt, on, milloin se on? Ehkä he sanovat, ensi viikon maanantaina. Ensimmäinen asia, 
minkä kysyt, on, mitkä ovat ne vaatimukset? Uudelleen, mikä on vaatimustaso sinne, jos 
Etelä-Korean presidentti kutsuu sinut tapaamaan häntä? Sama asia puhuessani Suomesta.  

Ja sitten kysyt, mitkä ovat ne vaatimukset? Miten minun tulee pukeutua? Mikä on 
pukeutumiskoodi? Jotkut ihmiset kertovat sinulle, että laivaston sininen puku, valkoinen 
solmio, valkoinen paita. Mitä tahansa he kertovatkaan sinulle, annan teille vain esimerkin, 
jotta voisitte ymmärtää tämän. Aaron eli normaalisti, rennossa suhteessa siellä leirissä. 
Mutta kun tulee aika ilmestyä Kuninkaan eteen, kuulet nyt, että oli olemassa 
pukeutumiskoodi. Voimmeko lukea siitä, rakkaat ihmiset. Menkäämme 2. Moos. 28:1-4.  

Halleluja! Olen tullut julistamaan teille, että olen nähnyt seurakunnan ilmestyvän Kuninkaan 
eteen Taivaan sisällä palvomaan Kuningasta. Julistus on siis tapahtunut. Kutsu on annettu. 
Tarkoittaen, että nyt on vaatimuksia. Toinen Mooseksen kirja 28, rakkaat ihmiset. Ja olen 
todella iloinen, että olen tullut luoksenne TV7 kautta. Jotta teidän kansakuntanne 
kokoontuisi silloin, kun kaikki kansakunnat kokoontuvat. Halleluja! Luen siis 2. Moos. 28, 
rakkaat ihmiset. Jakeessa 1, Hän sanoo:  

1 "Ja kutsu eteesi israelilaisten joukosta veljesi Aaron poikineen, että he pappeina 
palvelisivat minua, Aaron ja hänen poikansa Naadab ja Abihu, Eleasar ja Iitamar. 

Jae 2: 

2 Ja teetä veljellesi Aaronille pyhät vaatteet, 

Näette nyt sen ohjeistuksen, kun on aika ilmestyä Kuninkaan eteen. Nyt Hän sanoo, tehkää 
hänelle pyhät vaatteet ilmestymistä varten.  

2 Ja teetä veljellesi Aaronille pyhät vaatteet, kunniaksi ja kaunistukseksi. 

Alatte ymmärtää, että on aivan kuin Aaron olisi harhaillut ulkona siellä israelilaisten leirissä, 
ja on aivan kuin Hän sanoisi, että Aaronilla ei ollut arvokkuutta ja kunniaa. Sillä Hän sanoo, 
että tämä vaate; kun Aaron tulee pitämään yllään tätä vaatetta, tämä vaate tulee nyt 
antamaan hänelle kunnian ja arvokkuuden. Tämä on ihmeellistä, rakkaat ihmiset. Ja 



lukiessasi toista käännöstä, Hän sanoo, antaakseen hänelle kirkkauden ja kauneuden. 
Kirkkauden ja kauneuden. Ja lukiessasi eteenpäin Hän sanoo, hänen pyhitystään varten. 
Tarkoittaen, että tämä vaate antaa sinun yllesi pyhityksen, joka on erottautumista. Pyhitys 
tarkoittaa, erilleen erottautumista. HERRALLE pyhitetty. Siksi papeilla Israelissa oli päässään 
turbaani ja sen sisälle oli kirjoitettu: Erotettu. HERRALLE pyhitetty. Hän siis sanoo, tehkää 
pyhät vaatteet veljellenne Aaronille. Miksi? Koska hänen täytyy nyt ilmestyä. Aika ilmestyä 
on tullut. JUMALAN profeetallisella aikajanalla aika ilmestyä on tullut. Ja Hän sanoo:  

3 Ja puhuttele kaikkia taidollisia miehiä, jotka minä olen täyttänyt taidollisuuden hengellä, 
että he tekevät vaatteet Aaronille, jotta hänet pyhitettäisiin pappina palvelemaan minua. 

Tämä on hämmästyttävää! Tämä on suurta! Tämä on todella syvällistä! Miksi tämä on 
syvällistä? Sillä on aivan kuin Hän sanoisi, että helluntai on jo tapahtunut täällä. Hän sanoo, 
että Pyhän Hengen vierailu on tapahtunut joidenkin ihmisten keskellä täällä. Sillä Hän sanoo 
Moosekselle, että mene joidenkin ihmisten luo sinne. Ja mielestäni yksi niistä on Besalel; on 
tiettyjä nimiä. Mene joidenkin ihmisten luokse siellä sisällä, olen jo vapauttanut Minun 
Henkeni heidän ylleen. Joten te, jotka olette kiinnostuneita Herätyksestä, siitä, mikä 
merkkaa Herätystä. Milloin Armon aikakausi alkoi? Ja niin edelleen. Te saatatte olla 
kiinnostuneita tästä. Sillä Hän sanoo, että siellä on joitakin ihmisiä. Mene heidän luokseen. 
Joitakin ihmisiä, joiden ylle olen vapauttanut Minun Henkeni Korkeudesta. Olen täyttänyt 
heidät Hengellä, ja antanut heille viisautta, kuinka valmistaa tällaisia asioita kuten vaatteen. 
He siis valmistavat Aaronille pyhät vaatteet. Kun Aaronin on aika ilmestyä JEHOVAN eteen, 
JEHOVALLA on nyt vaatimus, standardi. Ja tämä standardi on se vaate. Halleluja! Se vaate, 
Ilm. 19:6-9. Hän juhlii tuota vaatetta seurakunnan vanhurskautena. Halleluja! 

Suomi Jeesukselle! 

Halleluja! Vaate, Ilmestyskirjan luvussa 19:6-9, Hän juhlii sitä vaatetta seurakunnan 
vanhurskautena. Ja Hän sanoo myös, että tuo vaate annettiin meille ilmaiseksi, gratis, 
armon ja laupeuden lahjana. Armosta ja laupeudesta. Tämä on voimallista! Hän sanoo myös, 
että tämä vaate, jota tarvitsemme ilmestymistä varten, sisälle pääsyä varten, päästäksemme 
sisälle, on itseasiassa se palkkio, palkkio, jonka seurakunta Euroopassa, Suomessa tulee 
saamaan. Hän Puhuu palkkiosta, annan teille palkkion. Annan teille palkkion 
periksiantamattomuudestanne.  

Tiedän sen, mitä te kävitte läpi. Täällä Suomessa ei ole helppoa elää pyhästi. Ei ole, sillä 
tämä on moderni maa. Euroopassa teidän maissanne ei ole helppoa elää pyhästi. Voin sanoa 
sen. Koska teidän päällenne hyökätään kaikkialta. Jos päätät naisena tai nuorena miehenä 
kävellä pyhyydessä, saatat menettää ystäväsi. On olemassa tietty vainon muoto. On 
tietynlainen ahdistus. On tietyn tyyppisiä koettelemuksia, joita tapahtuu ihmisille, jotka 
valitsevat vanhurskauden tänä hetkenä. Jopa Keniassa, kaikkialla. Jos valitset 
vanhurskauden, tulet aina kohtaamaan vastustusta. USA:ssa on jopa vielä pahempaa. Jos 
valitset vanhurskauden, saatat menettää jopa kaikki ystäväsi, saatat jopa menettää 
työpaikkasi. Tunnen erään ihmisen Keniassa, itseasiassa yhden hengellisistä tyttäristäni. Sillä 
he pukeutuvat pyhästi. Hän menetti työpaikkansa pyhän pukeutumisen takia. Hänen täytyi 
valita JEESUKSEN ja tuon työpaikan välillä.  



Mikä on se Sanoma tässä? Itseasiassa sanon näille ihmisille, että tämä on se hetki nousta 
ylös ja valita JEESUS. Riippumatta mistään. Kyllä. Sillä HERRA sanoo, älä tee sitä virhettä, että 
menettäisit tämän vaatteen. Tämä vaate on se palkkio, jonka Hän antaa seurakunnalle. 
Hyvitys, korvaus siitä koettelemuksesta, vainosta, kaikista niistä vaikeuksista, jokaisesta 
hyväksikäytöstä, mustamaalauksesta, pilkasta. Nooan päivinä Nooa rakensi Arkkia, ja kaikki 
nauroivat Nooalle. Kaikki pilkkasivat häntä, kaikki. Sillä nyt, jos pukeudut pyhästi tässä 
kaupungissa. Sanotaan, että jos olet nainen ja päätät pukeutua pyhästi, silloin ihmiset 
työpakallasi kysyvät sinulta, miksi pukeudut tuolla tavoin? Ja kerrot heille, siksi, koska 
MESSIAS on tulossa, niin he nauravat sinulle. Sillä he sanovat, me olemme kuulleet tuota 
monien vuosien ajan. He kysyvät, oletko hullu?  

Kun Nooa rakensi arkkia, kaikki ajattelivat, että hän oli hullu. Vapautuksen arkkia. 
Vanhurskauden arkkia. Pyhyyden arkkia. JUMALAN arkkia. Ja pelastuksen arkkia. Ja vain he, 
jotka menivät sisälle arkkiin, heidät pelastettiin. Ymmärsittekö minua? Sillä Hän sanoo, että 
täällä on liian modernia. Jos yrität elää pyhästi, niin kohtaat vastustusta. Sitä kutsutaan 
vastatuuleksi. Mutta ei vain täällä; annoin esimerkin Keniasta, yhdestä hengellisestä 
tyttärestäni. Hyvin korkea-arvoinen yritysjohtaja. Ja he sanoivat hänelle, ei, ei, ei, meillä on 
pukeutumiskoodi tässä firmassa. Hänen täytyy siis lähteä tuosta työpaikasta. Se tarkoittaa, 
että me tulemme aina kohtaamaan vainoa, jos valitsemme JEESUKSEN. Miksi? Sillä 
todistamme tämän maailman syntiä vastaan. Syntiä.  

Tulen tänne todistamaan Suomen seurakunnan syntiä vastaan. Jos joku kysyy sinulta, 
JUMALAN MIES tuli tänne, mitä Hän teille sanoi? Minkä Sanoman Hän antoi? Sinun täytyy 
kertoa heille, että Hän sanoi: MESSIAS on tulossa! Ja Hän kutsui koko maan 
parannuksentekoon. Hän kutsui koko Suomen palaamaan takaisin parannuksentekoon. Juuri 
tässä on se Sanoma; tämä on Sanoma palaamisesta takaisin HERRAN luokse. Ymmärrättekö 
minua nyt? Olen tullut julistamaan MESSIAAN, HERRANI ja Mestarini Tulemusta. Tiedän, 
että kansakunnat kuulevat tätä. Mutta julistaessani MESSIAAN Tulemusta, julistan myös, 
että tämä on se hetki, jolloin seurakunnan ja kristittyjen tulee valita: Pyhyys, pyhyys, pyhyys. 
Jotta he voisivat päästä sisälle.  

Hän sanoo, että kun Aaron eli normaalisti, rennosti, voit melkein tuntea, että JUMALA ei 
nähnyt häntä. Mutta kun tulee aika ilmestyä, Hän sanoo, ei, viekää hänet noiden ihmisten 
luo, joilla on taitoa, valmistamaan hänet, jotta hän voi tulla. Kun siis kuulet tästä vaatteesta, 
jota kaiutan, vanhurskauden vaatteesta, jota julistan tänään Euroopalle täällä, niin tuo vaate 
puhuu meille todella paljon. Sillä vanhurskaus, jota kutsun vaatteeksi, kun Aaron puki ylleen 
tuon vaatteen, se erotti Aaronin kaikista muista. Erotti hänet. Tämä shokeeraa minua, sillä 
Hän sanoo, että tämä vaate. Rakkaat ihmiset, Hän sanoo, että samoin on seurakunnan 
kanssa. Myös seurakunnassa ainoastaan vanhurskauden vaate on se, mikä erottaa meidät 
maailmasta, meidät kristittyinä, seurakunnan, uskovat, muista uskonnoista; hinduista, 
muslimeista, New Agesta. Ainoastaan JEESUKSEN vanhurskaus. Ja tuosta vanhurskaudesta, 
lukiessasi Filippiläiskirjeen 3:8, Hän sanoo: Katso, JEHOVAN vanhurskaus. Lukiessasi Fil. 3, 
jonka luemme nyt, huomaat, että tuo vanhurskaus ei ole meidän omamme. Me emme 
tehneet työtä sen eteen. Tuo vanhurskaus kohdistettiin, laskettiin meille uskosta 
JEESUKSEEN. Halleluja! Suomi JEESUKSELLE! Halleluja! 



HERRA siis Puhuu kauniilla tavalla seurakunnalle. Hän sanoo seurakunnalle, että te ette voi 
olla niin kuin muut uskonnot. Elävän JUMALAN Poika Itse on tullut ja kuollut teidän 
tähtenne. Elävän JUMALAN Poika on kuollut puolestanne. Kuinka voit olla aivan kuin muut 
ihmiset? Raamattu sanoo: Teidät on ostettu. Teidät on ostettu. Se tarkoittaa, että te ette ole 
itsenne omat: Nyt te elätte KRISTUKSELLE. Mutta katsoessani seurakuntaa Suomessa, niin 
täällä on rento suhde JUMALAN kanssa. Joskus, kun tapaat ystäviäsi, he juovat olutta. Joskus 
ystävät tapaavat ja juovat viiniä. Joskus mies ja nainen asuvat yhdessä ilman avioliittoa. 
Joskus he valehtelevat. He kertovat pastorille, että, ei, en ole kaupungissa tänä 
viikonloppuna. Mutta kuitenkin he ovat kaupungissa. Katsoessasi seurakuntaa tässä tilassa, 
jossa on tiukkoja housuja, lyhyitä hameita, he näyttelevät kehoaan, ajattelet, että he ovat 
kuin lampaat vailla paimenta. Kukaan ei ole antanut heille ohjeistusta.  

Olen ollut kaikkialla maailmassa, Uudesta-Seelannista Suomeen ja Etelä-Koreaan, Kanadaan. 
Olen ollut kaikkialla maailmassa, Afrikassa ja en ole koskaan tavannut ketään, joka olisi 
kertonut minulle, että he kävivät seurakunnassa, koska he haluavat mennä helvettiin. 
Ymmärsittekö minua? Kaikki haluavat mennä Taivaaseen. Joten syleilkäämme silloin 
vanhurskautta. Olkaamme tosissamme. Sillä Hän sanoo, että myös seurakunta; olen antanut 
Profetian, että olen nähnyt seurakunnan ilmestyvän Kuninkaan eteen ja palvovan 
Kuningasta. Olen nähnyt heidän palvovan. Olen nähnyt seurakunnan palvovan Valtaistuimen 
edessä. Ja Hän sanoo, että on olemassa vaatimus. Meidän tulee nyt kantaa yllämme 
pelastuksen vaatetta. Hän sanoo, että kun kannamme sitä yllämme, se on se erotus meidän 
ja kenen vaan muun välillä. Katsokaahan tätä nyt. Kun Aaron kantoi yllään tuota vaatetta, 
siitä tuli merkki, symboli pyhyydestä, pyhästä käytöksestä, pyhästä käyttäytymisestä! Jopa 
seurakunta, kun kannat ylläsi vanhurskautta, siitä tulee pyhän käytöksesi symboli HERRAN ja 
maailman edessä. Halleluja! Rakastan JEESUSTA! 

Hinta, jonka MESSIAS maksoi 

Hän sanoo: Katso, Minä tulen kuin varas. Tarkoittaen, bam! Se tulee yllättämään sinut. 
Mutta katsokaahan minua nyt. Hän lähettää minut ja Hän Puhuu minun kanssani ja Hän 
näyttää minulle tuon päivän. Ja Hän lähettää minut varoittamaan teitä ennen, kuin se 
tapahtuu. Halleluja! Kuinka voit lähettää minut varoittamaan heitä, kun sanot, että tulet niin 
kuin varas? Tämä on sitä JUMALAN rakkautta, jonka vastaanotimme Golgatalta. Halleluja! 
Kuunnelkaa siis, rakkaat. Hän sanoo, että juuri nyt, niin kuin sanoin aamulla. Kirjoituksissa, 
Ilmestyskirjan luvussa 19, Hän sanoi, hienoa pellavaa hohtavan puhdasta annettiin 
seurakunnalle ylleen. Kuunnelkaa tätä.  

Ja sitten sanoin, wow, jos se on hohtavaa, se tarkoittaa silloin, että HERRA sanoo, että kun 
olemme uudestisyntyneitä ja kannamme yllämme vanhurskautta ja teemme parannusta 
synneistämme ja pyrimme harkitusti olemaan pyhiä, ja Pyhä Henki nyt auttaa meitä, niin 
Hän sanoo, että pelastuksemme kuuluisi lähettää lähetystä, sen kuuluisi loistaa 
kansakunnalle. Tarkoittaen, että jos nyt kävelen tuolla ulkona kadulla ja kristitty tulee siellä 
vastaan, niin minun tulee pystyä huomaamaan, että: Tämä on kristitty! Kyllä. Hän sanoo, 
että täytyy olla erotus.  



Sillä JEESUS ei kuollut turhaan; Itse Elävän JUMALAN Poika kuoli, Hän kuoli meidän 
puolestamme. Se on valtavan suuri hinta. Mutta nyt Hän sanoo, että nyt se on encumbent 
upon us. Sillä Hän sanoo: Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, 
sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa, KRISTUKSEN morsian on itsensä 
valmistanut. Valmistanut itsensä; se tarkoittaa, että on olemassa rooli, seurakunnalla on 
rooli. Hän on valmistanut itsensä.  

Mennessäsi Jesajan kirjan lukuun 53, silloin näet sen hinnan, jonka JEESUS maksoi, 
ostaakseen meille tämän Ikuisuuden, josta me puhumme. Lukekaamme, lukekaamme, 
rakkaat. Jesaja 53. Voit lukea sen kokonaan. Mutta jakeet, 5, 1, 10, ovat myös todella 
tärkeitä. Kotona voitte lukea sen kokonaan. Halleluja! Jesaja 53 siis. Luen lyhyesti ja sitten 
selitän. Hän sanoo, jakeessa 1:  

1 Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? 2 Hän kasvoi Herran 
edessä niinkuin vesa, niinkuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta; 
me näimme hänet, 

Hänellä ei ollut kauneutta tai majesteettisuutta, joka olisi vetänyt meitä Hänen puoleensa. 
Ja sitten Hän Puhuu Hänen ulkomuodostaan. Hän sanoo:  

mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. 

Jakeessa 3, Hän sanoo: 

3 Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota 
näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. 4 Mutta 
totisesti, meidän sairautemme hän kantoi,  

Ja jakeet 5 ja 10. Jakeessa 5, Hän sanoo: 

5 mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain 
tekojemme tähden.  

Jakeessa 10, Hän sanoo: 

10 Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. 

Tämä on valtavaa! Tämä on se hinta, jonka MESSIAS maksoi meidän puolestamme. 
Mennessäsi Psalmiin 22, kohtaat Hänet siellä. Jos menet samaan Jesajan kirjan lukuun 14, 
kohtaat Hänet siellä. Jesajan kirjan luvussa 52:14, Hän sanoo:  

14 Niinkuin monet kauhistuivat häntä -sillä niin runneltu, ei enää ihmisenkaltainen, oli hänen 
muotonsa, hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo- 

Voit siis kuvitella sen hienontamisen, MESSIAAN murskaamisen. Rakkaat ihmiset, tämä on se 
hinta, jonka MESSIAS maksoi siitä vaatteesta, jota julistan, että seurakunnan tulisi kantaa, 
vanhurskauden vaatetta. Mutta lukeissasi Ilm. 19:6-9, joka julistaa MESSIAAN Tulemusta, 



niin kuulet Hänen sanovan tämän. Kuunnelkaa, rakkaat ihmiset. Hän sanoo: Ja hänen 
annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Ja sitten Hän sanoo: 
Iloitkaamme ja riemuitkaamme, sillä tuo päivä on saapunut, ja hänen morsiamensa on 
itsensä valmistanut. Tässä se on. Tämä on se Sanoma! Juuri tässä on itseasiassa se Sanoma. 

Sillä Hän pohjimmiltaan sanoi, että vaikka JEESUS olikin jo valmistanut ja ostanut tuon 
vaatteen, niin seurakunnalla on rooli. Seurakunnalla on aktiivinen, aktiivinen vastuu. Sillä 
Hän sanoo, että seurakunta on itsensä valmistanut. Se tarkoittaa, että sinun tulee hyväksyä 
armo. Sinun tulee hyväksyä armo. Halleluja! Ja kun hyväksyt armon, niin sinun tulee ottaa se 
vastaan. Ja kun otat sen vastaan, niin et voi pitää sitä piilossa. Sinun tulee kantaa sitä ylläsi, 
jotta ihmiset näkevät sen. Sillä loppujen lopuksi, MESSIASKIN kuoli julkisesti. Jotta kaikki 
näkivät Hänet. Kun Hän ruokki israelilaisia erämaassa, Hän sanoi, että laskekaa ihmisten 
lukumäärä teltoissanne. Ja Hän vuodatti mannaa, Hän vuodatti leipää. Mutta kun Hän 
vuodatti leipää, Hän vuodatti sitä tuonne ulos. Jotta heillä voisi olla oma roolinsa. Jotta he 
voivat nähdä vaivaa, mennä ulos ja kerätä. Sillä Hän kykenee, Hän pystyy kaatamaan sen 
heille heidän telttoihinsa sisälle. Mutta Hän ei tehnyt niin tuossa 2. Moos., jakeessa 16. Hän 
ei tehnyt niin. Sen sijaan Hän sanoi, menkää ulos ja kerätkää.  

Hän siis sanoo, että Hän on antanut meille tämän vaatteen, mutta meidän tulee 
valmistautua. Meidän tulee valmistaa itseämme. Kysymys kuuluu: Siitä saakka, kun 
vastaanotit tämän vaatteen, oletko seurakuntana Euroopassa säilyttänyt sen, hienon 
pellavavaatteen hohtavan puhtaana? Vai onko sinulla manchas, tahroja siinä? 

Tie Elämän Puulle 

Tämä vaate annetaan seurakunnan ylle, ja se tarkoitus, minkä tähden HERRA tuo meille 
tämän vaatteen, on, koska oli lankeemus Eedenin puutarhassa. Voitteko lukea kanssani 1. 
Moos. 3:22-23. Antakaa kun luen teille, antakaa kun laajennan tätä hieman. Voin aloittaa 
luvusta 2:16-17, ja sitten 3:19. Sitten luen sen viimeisen kohdan, jotta ymmärrätte 
paremmin. Luku 2:16-17, Hän sanoo: 

16 Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: "Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, 17 
mutta hyvän -ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää 
sinun kuolemalla kuoleman". 

Sitten lukiessasi nyt 1. Moos. 3:8, näet, että on lankeemus. He ovat olleet tottelemattomia 
tälle käskylle. 1. Moos. 3:8. Tämä on se, mitä Hän sanoo: 

8 Ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä. Ja mies 
vaimoineen lymysi Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan. 

Uskomatonta, että he tekivät näin! Jae 9: 

9 Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle: "Missä olet?" 



Missä olet? Voitte nähdä JUMALAN menevän ulos etsimään Hänen langenneita lapsiaan. 
Missä olet?  

10 Hän vastasi: "Minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, ja 
sentähden minä lymysin". 

Nämä ovat siis Hänen lapsiaan. Nämä ovat Hänen lapsiaan. Ja Hän laittoi heidät sinne 
paratiisiin, paradiso. Sillä siellä paratiisissa Elämän Puu oli täällä. Katsokaa tätä nyt. Sitten he 
olivat tottelemattomia Hänelle. Ja sitten he juoksivat pois, he piiloutuivat. Kun luen jakeen 
9, vapisen aina. Minä vapisen. Sillä ihmettelen. Hän sanoi, ei! Mutta Hän on juuri aloittanut 
tämän projektin. Hän olisi voinut sanoa, ei, ei, ei, tämä on alkanut huonosti, annahan kun 
pyyhin sen pois. Aivan kuten Hän teki Nooan päivinä. Hän olisi silti pysynyt JUMALANA. 
Sanoen, annahan, kun luon toisen ihmisen. Mutta minua aina hämmästyttää jae 9. 
Katsokaahan tätä nyt. Kun HERRA menee nyt ulos etsimään Hänen langenneita lapsiaan, niin 
voisiko jae 9 olla Armon aikakauden alku, ennen jaetta 15. Voisiko se olla näin? Voisiko tämä 
olla sen alku? Sillä näet nyt JUMALAN kurottautuvan langennutta ihmistä kohti. Aadam ja 
Eva! Aadam, Aadam, missä olet? Hän sanoi, ei, me kuulimme sinut ja me piilouduimme.  

Kuinka JUMALA voi etsiä heitä? Kuinka HERRA voi etsiä heitä? Kyllä. Toinen kohta on tämä. 
Sano israelilaisille, että he eivät saa palvoa toista Jumalaa. He eivät saa tehdä epäjumalaa. 
Kyllä, olemme samaa mieltä. Mitä ikinä HERRA pyytää, sen me teemme. Ja sitten Mooses 
menee ylös tällä tavoin. Kun hän tulee takaisin, niin he ovat tehneet tarkalleen sen, mitä 
HERRA oli kieltänyt heitä tekemästä! He palvovat vasikkaa. Ja Mooses otti nuo kivitaulut (ja 
näyttää, paiskaten ne maahan). Ja sitten HERRA sanoi, ok, ok, tulkaa takaisin, teen teille 
uuden. Eikö tämä olekin Armon aikakauden julistus?! Ja Mooses todella menee sinne ylös, ja 
tuo toisen kivitaulun, jossa on lait.  

Mutta se, mitä halusin tuoda teidän huomioonne, rakastettu Suomen kansakunta, on jae 1. 
Moos. 3:19, kun Hän sanoo. Hän sanoo, jakeessa 19: 

19 Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinä olet 
otettu. Sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman." 

Näette siis, että kuolema on tullut. Kuolema on tullut tottelemattomuuden tähden. Kuolema 
on nyt tullut mukaan, tottelemattomuuden tähden, rakkaat ihmiset. Ja sitten katsokaa nyt, 
mitä tapahtuu jakeessa 22-24, johon tähtäsimme. Tähän tähtäsin. Hän sanoo:  

22 Ja Herra Jumala sanoi: "Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän 
tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta 
ja söisi ja eläisi iankaikkisesti!" 23 Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Eedenin paratiisista 
viljelemään maata, josta hän oli otettu.  

Jae 24: 

24 Ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän, 
leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä. 



Antakaa, kun selitän teille, mitä Hän sanoo. Hän sanoo, että ihmisen syntiinlankeemuksen 
tähden, nyt, siellä oli tie, tie, joka johti Elämän Puulle. Jos olisin sinä, alleviivaisin tuon tien. 
On olemassa polku, oli erityinen tie, joka oli suunniteltu niin, että kun hän kulkee sitä, hän 
astuu nyt sisälle sinne, missä on Elämän Puu. Elämän Puu. On olemassa tie, jonka meidän 
ISÄMME suunnitteli meitä varten. Että jos me olemme kuuliaisia Hänelle ensimmäisessä 
vaiheessa, ensimmäisessä vaiheessa. Vapaaehtoinen kuuliaisuus. Jos olet kuuliainen 
Hänelle, silloin Hän sallii meidän mennä läpi tietyn polun, tietyn tien, joka johtaa, 
Iankaikkisuuteen! Kuulitteko joku minua? Hän sanoo, että oli olemassa tie, joka oli 
valmistettu johtamaan Elämän Puun luo. Ja Hän sanoo, että Elämän Puu, on Puu, jonka 
lehtiä syödessäsi elät Ikuisesti! Ymmärsittekö tämän? Halusin tuoda tämän teille, jotta 
voisitte ymmärtää, miksi olen tullut luoksenne Puhumaan vaatteesta. Minun täytyi antaa 
tämä tieto teille.  

Joten syntiin lankeemuksen tähden, katsokaahan tätä nyt. Hän asetti Kerubit leimuavien 
miekkojen kanssa. On todella ihmeellistä, että HERRA sanoo, että: Katso, ihminen on ollut 
minulle tottelematon, langennut. Ja HERRA Puhuu aivan kuin olisi ahdistus. Ja Hän sanoo: 
Juoskaamme ja estäkäämme tuo Tie, joka johtaa Elämän Puun luo. Estäkäämme se. Ja Hän 
Puhuu aivan kuin olisi suuri hätä. Ja Hän sanoo, jotta langennut ihminen, syntinen ihminen, 
ei menisi tuota tietä ja poimisi Elämän Puun lehtiä, ja söisi. Ja eläisi ikuisesti. Eikö tämä 
yllätäkin sinua? Rakkaat ihmiset. Eikö tämä hämmästytäkin teitä? Miksi kysyn tätä? Sillä olin 
hämmästynyt ja shokissa tästä Raamatun paikasta. Kuinka syntinen ihminen voi syödä noita 
lehtiä, ja syntinen ihminen voi elää ikuisesti? Siksi he sulkivat sen tien tässä.  

Tarkoittaen, että Elämän Puun lehdet. Ja HERRA on vienyt minut Taivaaseen. Ja Hän vei 
minut Valtaistuinsaliin. Ja sitten Hän vei minut jopa Valtaistuinsalin taakse. Ja olen nähnyt 
Elämän veden virran. Ja sen kummallakin puolella on Elämän Puu, yksi tällä puolella, toinen 
tällä puolella. Olen nähnyt sen. HERRA on vienyt minut sinne. Mutta Hän näyttää sanovan 
tässä, että Elämän Puun lehtien sisällä on tiettyjä ainesosia, ainesosien sisällä. Että kun syöt 
niitä, vaikka oletkin syntinen, niin jos syöt niitä, niin nuo ainesosat saavat sinut elämään 
ikuisesti. Tämä on se, mitä Hän tässä sanoo. Antakaa kun toistan tämän. On tärkeää, että 
ymmärrätte tämän. Hän näyttää sanovan, että Elämän Puun lehtien sisällä on tiettyjä 
ainesosia, että jos kuka vaan syö niitä, olit sitten pyhä tai syntinen, silloin elät iankaikkisesti. 
Tämä shokeerasi minua! Halleluja!  

Tämä tie oli siis suljettu. Tämä tie oli suljettu, Kerubien toimesta. Tämä on se tie, joka johtaa 
Iankaikkisuuteen. Siellä missä on Elämän Puu, siellä on myös ISÄ. Minulla on niin paljon 
yksityiskohtia. En voi jakaa niitä teille. On niin paljon yksityiskohtia, joita en jaa tässä. 
Joitakin niistä on sisälläni ja en saa jakaa niitä. Joitakin olen jakanut. Siellä missä Elämän Puu 
on, siellä on ISÄ JUMALA Itse. Myös milloin tahansa ISÄ JUMALA tulee aina silloin tällöin 
Puhumaan kanssani unissa, kun näen Kerubit. Kun nukahdan vain tällä tavoin, ja HERRA tuo 
minut tiettyyn paikkaan ja näen kaksi Kirkkauden Kerubia, silloin aina tiedän, että ISÄ 
JUMALAN täytyy olla täällä, Hän on täällä! On siis tiettyjä tosiasioita. Siellä, missä on Elämän 
Puu, on myös ISÄ JUMALA.  

Kuunnelkaa minua. Tämä tie, Hän sanoo, tie, joka johtaa Iankaikkisuuteen, tie, joka johtaa 
Elämän Puulle, se suljettiin. Mutta nyt, 15. tammikuuta, tänä vuonna, näin seurakunnan, ja 
se otettiin tällä tavoin. Ja se meni tällä tavoin (näyttäen, alhaalta ylöspäin ja kääntyen 



oikealle) ja se seurasi tätä tietä, ja astui sisälle Taivaaseen. Tämä seurakunta. Näin sen. 
Halleluja! Tarkoittaen, että se on avoinna teille. Halleluja! Näin sen seurakunnan menevän 
tällä tavoin ja mennen tällä tavoin (näyttäen, alhaalta ylöspäin ja kääntyen oikealle). Ja 
sitten sanoin, ahaa, tämä on se tie, joka oli suljettu synnin tähden. Mutta nyt se on avoinna 
seurakunnalle. Joten mitä yritän sanoa teille, koskien tätä vaatetta? Tämä on se Sanoma, 
jota olen yrittänyt rakentaa, tuodakseni sen teille, Suomen seurakunta. Että tämä kaunis 
vanhurskauden vaate, jota HERRA juhlii tänään, ja jota Hän käskee tämän kansakunnan 
kantaa yllään, tämä vaate voidaan myös menettää. Hän sanoo, että sinulle voidaan antaa 
vaate, ja sitten voit menettää sen. Tämä on ihmeellistä. Tämä on se pointti, johon halusin 
päästä. 

Vaalitko vanhurskauden vaatettasi? 

Voitteko lukea kanssani, rakkaat ihmiset, Sakarjan kirjan luvun 3. Sinulle voidaan antaa vaate 
ilmaiseksi, mutta jos et säilytä sitä. Toisin sanoen, jos et varjele ja suojele sitä armoa, niin 
tulet menettämään sen armon. Ennen kuin menemme Sakarjan kirjan lukuun 3, voimme 
aloittaa Ilmestyskirjan luvusta 16:15. Se on tässä, Ilmestyskirjan luku 16:15. Halleluja! 
Olemme menossa Taivaaseen! Kyllä. Emme saata odottaa. Tämä on kaunis aika 
seurakunnassa, jolloin voimme tehdä harkitun päätöksen, ja päästä sisälle Taivaaseen. Tänä 
hetkenä me voimme kaikki päättää näin, ja mennä sisälle. Sillä viisaus on nyt vuodatettu, 
Henki on vuodatettu. Herätys on täällä! Taivaat ovat avoinna. Kirkkaus on täällä auttamassa 
meitä. Halleluja! Ja huomenna; älkää sivuuttako huomisen Sanomaa. Huomenna teidän 
tulee vetää mukaan 2-3 ystäväänne ja tuoda heidät tänne. Sillä huomenna tulen viimein 
avaamaan keskustelun. Tulen Puhumaan JEHOVAN Pilven vierailusta, tämän Pilven 
vierailusta (osoittaen Pilven kuvaa). Se tulee shokeeraamaan teitä, vavisuttamaan teitä. 
Itseasiassa tulette ymmärtämään, että aika on muuttunut, myöskin kuullessanne sen 
Sanoman. Ilmestyskirjan luvussa 16:15, Hän sanoo:  

15 -Katso, minä tulen niinkuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, 
ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi! – (Ilm. 16:15). 

Katsokaahan tätä! Hän sanoo, että vaate voidaan menettää. Suomi, siitä saakka, kun 
vastaanotitte tämän vaatteen, oletteko säilyttäneet vaatteenne? Toisin sanoen, HERRA 
kysyy joiltakin teistä: Missä vaatteesi on? Sillä tämä on se hetki kantaa tätä vaatetta. Toisin 
sanoen: Miksi te ette pidä yllänne tätä vaatetta Suomen seurakuntana? Hän sanoo, että voit 
menettää tämän vaatteen. Jos ette suojele sitä, ylläpidä sitä, niin voit menettää sen! Ja sen 
vahvistus on Ilmestyskirjan luvussa 3:18. Tämä on se, mitä Hän Sanoo: 

18 Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, (Ilm. 
3:18). 

Toisin sanoen, HERRAN mukaan, se rikkaus, joka teillä on Suomessa, se ei ole rikkautta. Hän 
sanoo, että te loitte Nokian, se on suuri nimi. Ja teidät tunnetaan huippusairaaloistanne, 
teknologiasta, kaikesta. Insinöörin taidoistanne, lääketieteestä; on niin paljon rahaa, 
ohjelmistoista. Hän Sanoo: Mutta jos tuo tieto ei johda teitä KRISTUKSEN tuntemiseen, 
silloin se ei ole rikkautta. Ymmärsikö joku minua? Ymmärsittekö, mitä Hän Sanoo? 



Ilmestyskirjan luvun 19:9, viimeisessä jakeessa Hän sanoo, siunattuja ovat he, jotka ovat 
kutsutut Karitsan Hääaterialle. Tarkoittaen, että tästä päivästä lähtien, meidän tulee 
uudelleen määritellä siunauksemme merkitys. Meidän täytyy uudelleen vakioida 
siunauksemme merkitys suhteessa sisälle pääsyyn, Ikuisuuteen. Hän Sanoo, että kun 
olemme kutsutut, niin kuin tänään olette saaneet kutsun päästä sisälle. Tänään olette 
saaneet kutsun päästä sisälle Taivaaseen, rakkaat ihmiset. Hän Sanoo, että siunattuja ovat 
he, jotka on kutsuttu Karitsan Hääaterialle. Toisin sanoen, meidän siunauksemme tulee 
vakioitua, perustuen sisälle pääsyyn. Jos Suomen kansakunta on tunnettu korkeasta 
koulutuksesta, ja se on hyvin korkea tässä kansakunnassa pääluvun mukaisesti; hyvin 
korkeasti koulutettuja. Silloin kysymys kuuluu; tämä on se kysymys: Kuinka tuo koulutus on 
auttanut sinua pääsemään sisälle Taivaaseen? Ymmärsittekö minua?  

Tämä on todella voimallista! Sillä Hän Sanoo: Voit vastaanottaa vaatteen ja menettää sen. 
Olen siis tullut varoittamaan seurakuntaa Suomessa, että se pitäisi yllään tätä vaatetta ja 
varjelisi sitä. Hän Sanoo, että kun seurakunta ei ole pukeutunut vanhurskauteen, kun 
seurakunta ei ole pukeutunut pyhyyteen, se on käytännössä katsoen alasti HERRAN edessä, 
ja se on häpeällistä. Ymmärsittekö minua, rakkaat ihmiset? Mitä yritän kertoa teille, mikä on 
se pointti, johon yritän päästä? Tiedän, että tämä on jo nyt todella suurta; kaikkien tulee nyt 
olla pukeutuneena vaatteeseen. Sen tulee loistaa. Kaikkien pitää siis olla pukeutuneena 
tähän vaatteeseen. Sillä tämä hetki on julistettu vaatteen hetkeksi. Ja kun Hän Sanoo, että 
hieno pellava, hohtava, hohtavan puhdas, hohtava, niin Hän tarkoittaa, että se on loistava, 
sen tulee olla säteilevä. Siinä tulee olla loistoa, sen tulee olla hohtava. Sen tulee olla ilman 
tahraa, ilman ryppyä. Ja kun Hän Sanoo, hieno pellava, hohtavan puhdas, puhdas, niin Hän 
tarkoittaa myös sitä, että me emme voi sekoittaa sitä pelastusta, jonka vastaanotimme, 
syntiin. Puhdas, puhdas.  

On niin paljon, mitä haluan antaa tälle seurakunnalle. Halleluja! On niin paljon, mitä 
HERRAN Henki ajaa minua antamaan, ja joka on todella rikasta viisautta, liittyen 
valmistautumiseen. Sillä kun Hän Sanoo, hieno pellava, hohtavan puhdas, puhdas, puhdas. 
Ensinnäkin, kun Hän Sanoo, hohtavaa, Hän Puhuu vanhurskauden auktoriteetista. 
Vanhurskauden auktoriteetista. Hän Sanoo, että pelastuksemme markkinapaikalla, julkisella 
paikalla tulee olla loisteliaan kirkas, säteilevä, aivan niin kuin nuo kameran salamavalot. 
Katsokaahan tätä nyt. Hän myöskin Sanoo, koska seurakunta on se, joka on pukeutuneena 
tähän vaatteeseen, niin kun seurakunta toimii tässä vaatteessa, silloin muu maailma tietää. 
Ja he sanovat itsekseen, katso, Israelin JUMALA on todellinen JUMALA! Menkäämme 
palvomaan Häntä! Hän Sanoo: Palvokaa JUMALAANNE, jotta kansakunnat näkevät 
JUMALANNE Hyvyyden ja tulevat palvomaan myös teidän JUMALAANNE.  

Kun HERRA Puhuu Nairobista, Keniasta käsin Parantumiskokouksessa, ja Sanoo, että tuolla 
ulkona on rampa toisessa kansakunnassa, joka nukkuu. Ja sitten HERRA Sanoo, että Puhun 
elämää noihin jalkoihin. Ja mummi kuuntelee Parantumiskokousta tällä tavoin radiossa 
Suomessa, yli 6.900 km:n päässä. Ette kuulleet minua vielä: Yli 6.900 km:n päässä! Sitten tuo 
rampa nousee ylös ja lähtee kävelemään tähän päivään saakka! Nyt, katsokaahan tätä. Tämä 
on JUMALAN Valkeus, jota tuon vanhurskauden vaatteen tulee huokua. Tämä on sitä 
KRISTUKSEN vaatteen säteilyä, jota me pidämme yllämme. Jotta kun kaikki muut ihmiset 
näkevät nyt meidän JUMALAMME pyhät Teot, he tulevat sanomaan, että, totisesti, totisesti, 
olen ollut joka puolella ympäri maailmaa etsimässä Jumalaa, mutta ei ole ketään Israelin 



JUMALAN vertaista. Joten he tulevat silloin palvomaan Häntä. Tästä Puhun täällä, tästä 
vaatteesta. Kun he näkevät, että elämäsi on pyhä ja olet työpaikallasi vanhurskas, seisot 
oikein, silloin he tulevat sanomaan, ei; tämä on se todellinen JUMALA! Sillä tällä 
JUMALALLA, jota hän palvoo, on voima auttaa häntä voittamaan synti. Kuinka kaunista!  

Joten mihin yritän pyrkiä, sanoessani, että voit menettää vaatteesi? Mikä oikein on se 
pointti, johon yritän tähdätä? Sanoin, Sakarjan kirjan luku 3:1-5. Hän Puhuu Joosuasta. 
Voisin tehdä siitä yhteenvedon, mutta luetaan se, rakkaat ihmiset. Eikö olekin kaunista olla 
täällä? Olen todella kunnioitettu, että olemme täällä Puhumassa Iankaikkisuudesta, 
seurakunnan Iankaikkisuudesta. Halleluja! HERRA on todella voimallinen! Annahan kun 
sanon tämän. Kuljimme erään lentokentän kautta tullessamme tänne, tullessamme lennolla, 
ja olin huolissani ja kysyin joiltakin ihmisiltä siellä, tunnetteko te JEESUSTA? Sitten he 
sanoivat, vain tyhmä voi teeskennellä, että ei tuntisi JEESUSTA. Tämä on siis lentokentällä 
tuolla ulkona. Tämä rohkaisi minua suuresti, että jokainen tuntee JEESUKSEN. Jos heille 
annetaan oikeat ohjeet, he ottavat JEESUKSEN vastaan. Halleluja! Ja olen nähnyt Herätyksen 
tulevan Suomeen.  

Keniassa, Kenian kansakunta, tänä modernina aikana, modernina, modernina, kun he 
kuulivat tämän Sanoman, että: Tehkää parannus! Tehkää parannus! Ja kääntykää pois 
synnistä! He laittoivat ylleen säkin, säkkivaatteen, aidon säkkivaatteen. Säkki, johon 
laitetaan maissia, papuja, sellainen säkkikassi. Tässä modernissa ajassa. Rakkaat ihmiset, 
tässä ajassa, heillä oli yllään säkki. Mutta katsoessasi Herätystä nyt, niin ymmärrät. He ehkä 
näyttivät tyhmiltä. Jos katsotte netistä, niin löydätte monia säkkejä, ihmisiä, joilla on yllään 
pusseja, säkkejä, tehden parannusta. Aivan kuten tapahtui Israelissa; israelilaiset laittoivat 
tuhkaa naamalleen. Kenialaiset ehkä näyttivät tyhmiltä, kun he pitivät yllään säkkiä, mutta 
nyt, katsokaa sitä palkkiota! Katsokaa sitä palkkioita. Siksi rohkaisen teitä: Älkää huolehtiko 
tämän maan modernismista. Keskittykää JEESUSKEEN! Sillä juuri nyt seurakunta, halki koko 
maailman, on keskittynyt asioihin täällä, ja elämään täällä. Ja siksi Hän on lähettänyt minut 
ravistelemaan seurakuntaa, herättelemään seurakuntaa, sanomaan, että: Katsokaa, 
Vapahtajanne on tulossa! Olkaa valmiina nyt! Sakarjan kirjan luku 3:  

1 Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa Herran enkelin edessä ja 
saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan, häntä syyttämässä. 2 Ja Herra sanoi 
saatanalle: "Herra nuhdelkoon sinua, saatana. Nuhdelkoon sinua Herra, joka on valinnut 
Jerusalemin. Eikö tämä ole kekäle, joka on tulesta temmattu?" 3 Ja Joosua oli puettu 
saastaisiin vaatteisiin, ja hän seisoi enkelin edessä. 4 Niin tämä lausui ja sanoi näin niille, 
jotka seisoivat hänen edessänsä: "Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä". Ja hän 
sanoi hänelle: "Katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja minä puetan sinut 
juhlavaatteisiin". 5 Minä sanoin: "Pantakoon puhdas käärelakki hänen päähänsä". Niin he 
panivat puhtaan käärelakin hänen päähänsä ja pukivat hänet vaatteisiin. Ja Herran enkeli 
seisoi siinä. 6 Ja Herran enkeli todisti Joosualle sanoen: 7 "Näin sanoo Herra Sebaot: Jos sinä 
vaellat minun teilläni ja hoidat minun säätämäni tehtävät, saat sinä myös tuomita minun 
huonettani ja vartioida minun esikartanoitani, ja minä annan sinulle pääsyn näiden 
joukkoon, jotka tässä seisovat”. 

Mitä HERRA tässä Sanoo? Se, mitä HERRA Sanoo, on hyvin tärkeää. Hän on lähettänyt minut 
varoittamaan seurakuntaa Suomessa, ja kaikkialla Euroopassa. Saatat olla uudestisyntynyt ja 



olet vastaanottanut pelastuksen vaatteen, mutta jos et varjele sitä, jos et huolehdi siitä, jos 
et suojele sitä, niin menetät sen. Joosua tässä edustaa Israelia. Israelilla oli papillinen kutsu. 
Israel oli kutsuttu palvomaan JEHOVAA. Ja opettamaan kaikille muille kansakunnille, kuinka 
palvoa JEHOVAA. Joten kun Israel palvoi oikein, keskittykää minuun kaikki, oikealla tavalla, 
niin silloin Kirkkaus tuli. Juuri tämä Pilvi tässä, tarkalleen tämä sama Pilvi tuli alas. Ja kun Pilvi 
tuli, niin Hän Siunasi Israelia. Ja sitten Joosua puolusti Israelia. Näytitkö heille, kuinka 
JUMALAN Mies Puhui ja pyysi, että Hän menisi suojelemaan Israelin rajoja? (Puhuu Piispa 
Michaelille). Te olette siis nähneet sen, eikö? Te, jotka olitte täällä, te näitte sen. Näitte, 
kuinka Puhuin Keniasta käsin ja pyysin, että ISÄ JUMALA menisi puolustamaan Israelin 
rajoja. Rajoja. Tämän Hänen voimallisen Pilvensä kanssa, tämän saman Pilven, tämän saman 
Pilven kanssa. Annahan kun annan teille joitakin salaisuuksia. Kun annoin Profetian, Pilvi tuli 
tuohon Kokoukseen ja oli historiallisia Parantumisia; rampoja, sokeita, kaikkea tapahtuu. 
Historiallisia Parantumisia. Kuinka mahtavaa!  

Mutta samaan aikaan, samana vuonna 2012, annoin toisen Profetian, koskien samaa Pilveä. 
Ja pyysin JEHOVA JAHVEA sanoen Hänelle: ISÄ, nyt voit mennä ja puolustaa Israelin rajoja. Ja 
sanoin, että Hän tulee menemään ja puolustamaan Israelin rajoja Kirkkauden Pilvensä 
kanssa. Ja Pilvi tulee kulkemaan vain rajojen ympäri, vain rajojen ympäri. Vain rajojen 
ympäri, tällä tavoin. Rajalla. Ja myös minä itse myöhemmin, kun se täyttyi ja katsoin sen nyt 
uutisissa, kun Sanani täyttyivät, niin vapisin. Miksi? Sillä tällä Pilvellä on toinenkin puoli. Kun 
Hän tulee Parantamaan heitä, Hän on mahtava, ihmeellinen. Hän tulee valmistamaan tietä 
MESSIAALLE, Yhdelle ja Ainokaiselle Pojalleen, joka ristiinnaulittiin. Mutta kun Hän tulee 
Taistelijana, tämä sama Pilvi, silloin näet ISÄ JUMALAN toisen puolen.  

Tämän tähden Sanon, että on monia asioita, joita en paljasta teille. Vain rajoilla. Kunnes 
israelilaiset sotilaat olivat shokissa ja alkoivat ottaa kuvia. JEESUS on tulossa! Rakkaat 
ihmiset, JEESUS on tulossa! Sillä se toinen puoli ISÄN Kirkkaudesta, se sama Pilvi, sama Pilvi, 
se liikkui Syyrian puolella, mutta pitkin rajaa. Syyrian puolella, mutta vain rajaa pitkin, 
täyttääkseen jokaisen kieleni Sanan. Jokaisen kieleni Sanan, jonka Sanoin. Mutta kun Hän 
liikkui sen raivon kanssa, raivon, te näitte sen raivon, niin silloin te pelkäätte.  Et voi tietää, 
mitä se murskaa matkallaan. Ymmärsittekö minua? Nyt, tämä sama JUMALA.  

Siksi Sanon teille, rakkaat ihmiset: Säilytetään vaatteemme. Sillä Joosua tässä edustaa 
Israelia. Ja he menettivät vaatteen luopumuksen takia. Luopumuksen. He alkoivat palvoa 
toista jumalaa. Papillinen kansa, esikoiset, pappiskansa, esikoiskansa, he vastaanottivat sen. 
Mutta, koska he eivät säilyttäneet vaatetta, he menettivät sen vaatteen. Nyt, se pointti, 
johon yritin tähdätä, on, että kun vastaanotat tämän vaatteen ja varjelet sitä, tämä on se, 
mitä tuo vaate tekee. Tämä vaate ennallistaa seurakunnan täysin, kokonaan, kokonaan. 
Täysin. Pelastuksen vaate, jonka vastaanotimme, ennallistaa Aadamin lankeemuksen täysin. 
Kun tarkastelet sitä, siinä ei ole yhtäkään merkkiä, että sille olisi tehty kirurginen leikkaus. 
Siinä ei ole leikkausta.  

Aivan niin kuin tuo nainen Keniassa noin kaksi viikkoa sitten. Oli suuri kasvain. Ja kun pidin 
Parantumiskokousta puhelimen välityksellä radioon yhdistettynä. Pystyin näkemään, sillä 
HERRA sallii minun nähdä. Näin hänet sairaalassa. Se on netissä ja voit kuunnella sen. 
Teemme sen livenä, joten se on netissä. Mutta kuunnellessasi, kuulet livekeskustelun 
JEHOVA JAHVEN ja Hänen Profeettansa välillä livenä, maailmanlaajuisesti. Kuulette minun 



Sanovan, että on nainen, jonka näen. Sinulla on lyhyet hiukset. Ja juuri nyt HERRA näyttää 
minulle sinun kaulasi. Juuri nyt HERRA näyttää. Kuulet livekeskustelun HERRAN ja Hänen 
Palvelijansa välillä maailmanlaajuisesti. Juuri nyt HERRA näyttää minulle sinun kaulasi. 
Luulen, että se on kasvain. Se on kasvain. Ja sitten Hän käskee tuota kasvainta häviämään, ja 
kasvain häviää Kenyattan kansallisessa sairaalassa. Kasvain häviää! Kasvain kuristi, hän ei 
pystynyt syömään, hän joi pelkkiä nesteitä. Ja hän oli jonossa leikkaukseen. Kasvain kuunteli 
erittäin tarkasti Profeetallista kieltä ja HERRAN Ääntä. Ja kun se kasvain kuuli, että, sinut on 
käsketty häviämään, kun se kuuli, niin kasvain totteli ja haihtui pois. Ja suuri juhlinta, suuri 
juhlinta puhkesi yöllä siellä sairaalassa. He-ei! He-ei! He-ei! Ja he soittivat Radioon. Eräänä 
hetkenä sairaalan työntekijät halusivat poistaa hänet sieltä osastolta, koska he olivat liian 
kovaäänisiä juhlien sitä, että kasvain on sulanut pois.  

Seuraavana päivänä oli voimallista, kun toinen lääkäri tuli nyt tutkimaan, että missä se 
kasvain on? Missä se kasvain on? Olet täällä leikkausjonossa kasvaimen takia, tässä on 
kasvaimen kuva, ja nyt, lääkäri tulee. Keniassa, tämä on se, mitä tapahtuu. Nyt lääkärit 
tulevat aamuisin tarkastamaan kansioita. Numero 5, missä hän on? Menkää tarkastamaan 
hänet. Ja kasvain on poissa! Poissa! Nyt, lääkäri soittaa livenä Radioon ja sanoo, me olemme 
shokissa. Ja sitten kysyin heiltä, yhden radioselostajan kautta, kysyin heiltä, lääkäriltä: Kun 
näet tämän kaltaisen asian, että potilaalla on kasvain, ja on meneillään Parantumiskokous ja 
radio tuodaan sairaala-osastolle. Ja tulet sairaalaosastolle ja tarkastat kansion, tehdäksesi 
leikkauksen, ja et näe tuota kasvainta seuraavana aamuna ja sinun täytyy peruuttaa tuo 
leikkaus, peruuttaa. Kerro minulle, mitä lääkärinä kirjoitat siihen, kun päästät potilaan 
menemään, mitä kirjoitat siihen kansioon? Sillä kuulit, että siellä sairaalaosastolla oli radio ja 
he kuuntelivat Parantumiskokousta Radiosta. Ja tuossa parantumiskokouksessa JUMALAN 
Mies, HERRAN Väkevä Profeetta käski kasvainta häviämään, ja sinun potilaasi kasvain suli 
pois ilman leikkausta, ilman kirurgiaa. Mitä silloin kirjoitat siihen? Tämän halusin tietää, mitä 
lääkäri kirjoittaa silloin?  

Kun vanhurskauden vaate annettiin seurakunnalle, ennallistamaan seurakunta, niin se vaate 
ennallisti Aadamin lankeemuksesta täysin, ilman mitään leikkauksen merkkiä. Myös Etelä-
Koreassa, missä on se Pastori? Minulle kerrotaan, että voit tehdä kädelläsi jopa näin 
(kääntelee kämmentään edes takaisin). Voit tehdä näin. Samassa Parantumiskokouksessa 
Radion kautta. Tule luokseni, tyttäreni, olet Pastori. Haluan vain auttaa Suomen 
kansakuntaa ymmärtämään sen Parantumiskokouksen, kun Puhuin Radiossa. Näin kuvasi 
WhatsAppissa, se on valtavaa! Suuri laastari tässä ja se oli jumissa, eikö? "Kyllä, rusto oli 
murtunut auto-onnettomuudessa." "Mitä et siis pystynyt tekemään? Haluan heidän 
tietävän." "Oikean käteni ranteen sisällä hyvin pieni kudos oli murtunut. Lääkäri sanoi, että 
menin leikkaukseen tai en, on hyvin vaikeaa parantaa asiaa." "Mitä et siis pystynyt 
tekemään?" "En pystynyt tekemään tällä tavoin (kääntelee kämmentään edes takaisin)."  

Veren voima! Rakastan Verta! Ja Veren Herätys on nyt tullut Suomeen! Halleluja! Veren 
Herätys on tullut! Veren Herätys on tullut! Halleluja! Kerroinhan teille, että Suomessa on 
suurta teknologiaa, niin paljon teknologiaa. Aivan kuten Etelä-Koreassa, te keksitte laptop-
tietokoneen, läppärin. Te keksitte sen ja annoitte sen maailmalle lahjana Etelä-Koreasta. 
Suomessa he keksivät matkapuhelimen, Nokian. Mutta minä kerron teille, teknologiamaat, 
sen jälkeen, kun tämä kaikki teknologia on siirretty sivuun, silloin on nyt JEESUKSEN Veri 
jäljellä! JEESUKSEN Veren voima! Kerron teille, että rakastan JEESUSTA. Sillä te tiedätte, että 



tämä kansakunta on voimakas kansakunta. Ja olen ollut Etelä-Koreassa, olin shokissa; se on 
langaton maa maailmassa, eikö? Lääkärit voivat saavuttaa pisteen, jossa he eivät voi auttaa. 
"Lääkärit sanoivat minulle, että se ei ole helppoa." Te ette kuulleet, mitä hän sanoi minulle, 
hän sanoi, että se ei ole helppoa. Menet sitten leikkaukseen tai et, niin unohda se.  

Jossakin päin Keniaa menin toimistolleni yöllä. Sillä vastaanotan niin paljon rukouspyyntöjä, 
todella paljon; ne tulvivat kuin joki. Sillä hoidan kolmea rukouslinjaa ja lisäksi syötteiden, 
kuten sähköpostin, WhatsAppin ja muiden kautta. Joten se virtaa kuin joki. Tap tap tap. 
Sanoin HERRALLE, nämä maat ovat niin rikkaita, ne ovat liian voimakkaita, ne ovat niin 
kehittyneitä. Helsinki, tämä on uskomatonta. Sitten sanoin, HERRA, kuinka lähestyn heitä? Ja 
sitten HERRA on nyt löytänyt, kuinka lähestyä heitä. Kun kaikki teknologia Suomessa on 
epäonnistunut, silloin JEESUS tulee nyt mukaan. Ja Hän Sanoo: Katsokaa, Veri! Tyttäreni, 
tulen ottamaan todistuksesi sunnuntaina, tulee olemaan suuri Parantumiskokous. Monia 
ihmisiä tulee Parantumaan täällä, olen jo nähnyt sen. Se on todella suurta, todella suurta, 
todella suurta. Halleluja!  

Todella suuri Herätys tulee puhkeamaan tässä maassa. Haluan palvella Suomea. Haluan 
palvella Suomea. Haluan, että aloitamme tämän. HERRA tulee auttamaan teitä. Haluan, että 
te kutsutte minua enemmän ja enemmän, kunnes Herätys puhkeaa täyteen liekkiin. 
Täyteen, täyteen. Me menemme Tampereelle, Turkuun, Jyväskylään, Järvenpäähän, me 
menemme kaikkiin kaupunkeihin, jotta tämä Herätys kuluttaisi koko Suomen. Sillä näin 
voitte nähdä, että tämä Pilvi on suurempi kuin Kenia. Se on kaikille kansakunnille. Haluan 
mennä Sloveniaan, ja moniin maihin, Venäjälle. Tiedän, että he ovat kuulolla. Haluan tulla 
teidän luoksenne tämän kauniin Sanoman kanssa.  

Voinko jatkaa? Hän siis Sanoo, että jos te ette ole varovaisia, te voitte menettää tämän 
vaatteen. Olen käyttänyt kasvaimen esimerkkiä ja tyttäreni esimerkkiä, ilman leikkausta. 
Tuodakseni teille toisen hyvin tärkeän pointin, jonka HERRA lähetti minut julistamaan teille. 
Hän Sanoi, että kun pidät ylläsi tätä vaatetta, se ennallistaa seurakunnan täysin ja kokonaan. 
Kun tarkastelet, et pysty edes näkemään, missä veitsi oli. Tämä tarkoittaa, että HERRA 
Sanoo, että vaate, jonka Hän tuo seurakunnalle antaa seurakunnalle, asettaa seurakunnan 
ylle hyvin, hyvin tärkeän KRISTUKSEN morsiamen ominaisuuspiirteen. Ja tuota 
ominaisuuspiirrettä kutsutaan nuhteettomuudeksi. Ilman syyllisyyttä. Tarkoittaen, että kun 
seurakunta pitää yllään tuota vaatetta, kukaan ei voi nousta ylös ja syyttää häntä. 

Raamatun kenraali - Nooa 

Haluan Puhua tästä hyvin tärkeästä KRISTUKSEN täydellisen morsiamen identiteetin 
aspektista, jota teidän tulee pitää yllänne tässä maassa. Raamattu sanoo, että täydellinen 
KRISTUKSEN morsian, joka tulee pääsemään sisälle Taivaaseen, on nuhteeton. Tarkoittaen, 
että hän elää nuhteetonta elämää. Tämä tarkoittaa, että hänellä on nuhteettomuuden 
ominaisuus ja identiteetti. Nyt, jos haluatte ymmärtää vaatteen suojelemisen painoarvon 
Suomen seurakunnassa tänä päivänä, niin Raamatussa on noin kolme ihmistä, joita haluan 
tarkastella, joilla oli tuo nuhteettomuuden ominaisuus. Katsoessasi, kuinka HERRA korotti ja 
juhli heitä, tulet silloin ymmärtämään sen tärkeyden, mitä Puhun tälle kansakunnalle 
sanoessani teille: Säilyttäkää vaatteenne! Ylläpitäkää vaatteenne!  



Jos työnantajasi sanoo sinulle, että sinun täytyy tehdä tällä tavoin, tai muuten annan sinulle 
potkut, silloin voit sanoa tuolle työnantajalle: Minun ei tarvitse olla nero. Yksinkertaisesti 
vain tiedän, että minulle on yksinkertaista valita tämän työn ja JEESUKSEN välillä, valitsen 
JEESUKSEN. Tämän tuon teille. Sen johdosta, mitä jaan teille, tulet varmistamaan, että et 
anna kenenkään, oli se sitten pomosi tai ei, koskea vaatteeseesi, koskaan. Raamatussa, 1. 
Moos. 6:9, HERRA kohtasi ystävän. Hän kohtasi Hänen ystävänsä. Miksi? Tämän 
nuhteettomuuden luonteenlaadun tähden. Ensimmäinen Moos. 6:9. Kuinka väkevä Sanoma 
saarnata! Ja Hän Sanoo, 1. Moos. 6:9: 

9 Tämä on kertomus Nooan suvusta. Nooa oli aikalaistensa keskuudessa hurskas ja 
nuhteeton mies ja vaelsi Jumalan yhteydessä. 

Kuuliko joku, mitä sanoin? Hän Sanoi: Nooa oli vanhurskas mies, hän vaelsi 
vanhurskaudessa. Ja kun HERRA katsoi häntä, Hän huomasi, että Nooalla oli 
nuhteettomuuden luonteenlaatu. Sen tähden JEHOVA juhli häntä. Nuhteeton. Ja 
nuhteettomuuden tähden; hän vaelsi nuhteettomasti HERRAN edessä. Hän Sanoo, että 
tämän tähden JUMALA pystyi nyt tuhoamaan koko maan ja kaikki, mitä siinä oli. Koko maan. 
Raamattu Sanoo, että maa oli täynnä niin kuin nyt. Ja HERRA tuhosi heidät kaikki, kun Hän 
löysi Nooan, joka oli nuhteeton! Rakkaat ihmiset, Nooasta tuli yksi suurista kenraaleista, 
JUMALAN kenraaleista. Hänestä tuli yksi suurista Raamatun henkilöistä. Miksi? Sen 
nuhteettomuuden tähden.  

Vaate, jota pyydän Suomen seurakuntaa säilyttämään, se vaate lahjoittaa ja antaa 
seurakunnan ylle nuhteettomuuden luonteenlaadun. Sitten Hän Sanoo, että täydellinen 
KRISTUKSEN morsian on kypsä, vanhurskas, ilman ryppyä, tahraton, ja nuhteeton; Hän lisää 
sen siihen. Onko Suomen seurakunta tietoinen tästä? Tässä seurakunnassa on ongelma. 
Älkää antako kenenkään valehdella teille, että te voitte elää aivan niin kuin haluatte, ja 
päästä sisälle Taivaaseen. Pyydän, älkää antako kenenkään valehdella teille. Meidän tulee 
yltää JUMALAN mittapuuhun, standardeihin.  

Ja Hän Sanoo, että hienoin pellava hohtavan puhdas annettiin seurakunnalle ylleen. 
Tarkoittaen, että tämä vanhurskauden standardi, se ei kuulu minulle, se ei kuulu Suomen 
Pastoreille, se ei kuulu seurakunnalle Keniassa. Tuo standardi kuuluu JEHOVALLE. Hän asetti 
sen ja antoi sen seurakunnalle. Tarkoittaa, että jos tämä vanhurskauden Sanoma on saanut 
Keniassa naiset pukeutumaan pyhästi pitkiin hameisiin peittäen itsensä kunniallisesti. Jos 
tämä vanhurskauden Sanoma on saanut nuoret miehet Kenian yliopistoissa lähtemään joka 
viikonloppu evankelioimaan, ja se on muuttanut heidät ja saanut heidät täyttämään 
evankeliumin velvollisuuden. Ja saanut heidät poistamaan kaikki tyttöystävien 
puhelinnumerot ja valitsemaan nyt ainoastaan JEESUKSEN, niin tämä standardi ei ole yksin 
Keniaa varten!  

Sillä Hän Sanoo, hienon pellavan hohtavan puhtaan, tämän JUMALAN standardin, Hän on 
antanut seurakunnalle. Et voi siis sanoa, ei, se on vain Keniaa varten. Tämä on koko 
KRISTUKSEN ruumista varten! Olkaa pyhät, sillä Minä olen Pyhä! Sillä ilman pyhitystä, ei 
kuukaan ole näkevä HERRAA. Tuo pyhyyden mitta on JUMALAN mitta. Te ette voi siis sanoa, 
että Suomessa me olemme liian moderneja, joten meidän tasomme, sen täytyy olla täällä 



(näyttäen, alhaalla), koska me olemme moderneja ihmisiä. Hän sanoo, että Nooa laskettiin 
JUMALAN kenraalien joukkoon, sillä Hän oli nuhteeton JEHOVAN edessä. Voitte nähdä sen 
1. Mooseksen kirjan luvussa 7:1:

1 Ja Herra sanoi Nooalle: "Mene sinä ja koko perheesi arkkiin, sillä sinut minä olen tässä 
sukukunnassa havainnut hurskaaksi edessäni”. 

Ja jakeessa 16, Hän Sanoo: 

16 Ja ne, jotka menivät sisälle, olivat koiras ja naaras kaikesta lihasta, niinkuin Jumala oli 
hänelle käskyn antanut. Ja Herra sulki oven hänen jälkeensä. 

Toisin sanoen: Nooa, Nooa! Nooa, Nooa! Olen nähnyt sen, mitä sinä olet kärsinyt näiden 
ihmisten käsissä. Olen nähnyt, kun rakensit Arkkia 120 vuotta koko elämäsi ajan, joka päivä, 
joskus koko päivän ja yön ajan. Ja Arkki ei ollut meren lähellä tällä tavoin, ei. Se oli 
sisämaassa, kuivalla maalla, missä ei ole ollenkaan merta. Ja kaikki pilkkasivat Nooaa, 
pilkkasivat häntä. Kaikki nauroivat hänelle. Kaikki nuhtelivat häntä. He kiristivät häntä, he 
ivasivat häntä, he hyväksikäyttivät häntä. Ja HERRA Sanoo: Nooa, Nooa! Olen nähnyt kaiken 
sen, mitä olet käynyt läpi. Joka päivä (kävellen). "Nooa, mitä sinä teet? " "Oh, Pietari, mitä 
sinulle kuuluu? Rakennan JUMALAN Arkkia. Maailma on tulossa pian loppuunsa.”  Ja ihmiset 
sanovat (näyttäen sormellaan, että hän on seonnut). HERRA näki sen kiristyksen, kaiken sen 
ivan ja pilkan.  

Jopa nyt täällä Suomessa, minun tyttäreni, minun poikani, kun te valitsette pyhyyden täällä 
tänä päivänä, niin tämä kansakunta pilkkaa teitä. He nauravat teille, miksi olet valinnut 
tuollaisen? "Mennään diskoon perjantaina." Ja sinä kieltäydyt. Sanot, ei, menen 
Raamattupiiriin. "Mennään yhdessä lounaalle puhumaan miehistä." "Ei, en tule kanssanne 
Mc Donaldsiin, en tule kanssanne Burger Kingiin, en tule kanssanne KFC:hen”. En ole 
tulossa, sillä olen uudestisyntynyt! Ja tänään tiistaina normaalisti paastoan. "He sanovat, 
mikä hänessä on oikein vialla?”  

HERRA Sanoi Nooalle: Nyt tule, tule ja astu sisälle JUMALAN Lepoon. JUMALAN Lepoon. Astu 
sisälle Lepoon, tule ja lepää nyt. Tästä vaatteesta tulee silloin lohdutus, hyvitys ja palkkio, 
jonka JUMALA antoi seurakunnalle. Lohdutus, palkkio, hyvitys. Se on tämä vaate, rakkaat 
ihmiset. Sillä nyt Nooa astui sisälle Arkkiin, samoin kuin me teemme nyt.  

Onko tämä kolmas kertani Suomessa. Neljäs? Wow! Tämä on neljäs kertani Suomessa. Joka 
kerta, kun tämä vanha mies tulee Afrikasta, hän tulee tänne ja hän Sanoo: Tehkää parannus! 
Palatkaamme takaisin pyhyyteen! Olen nähnyt MESSIAAN tulevan! Tehkää parannus! 
Tehkää parannus, Suomi! Joka kerta, kun tulen, niin annan tämän Sanoman. Mutta eräänä 
päivänä, eräänä päivänä, eräänä päivänä, se tulee tapahtumaan. Se tulee tapahtumaan. Ja 
sitten muistat sen vanhan miehen, joka tuli aina Afrikasta. Tämä tulee tapahtumaan yhtenä 
päivänä. Rakkaat ihmiset, Nooa oli nuhteeton. Ja nuhteettomuuden tähden, JUMALA pystyi 
tuhoamaan koko maailman, ja säilyttämään vain Nooan. 



Jumalan kenraalit - Aabraham & Job 

Voimmeko katsoa toista kenraalia, joka oli nuhteeton? Ensimmäinen Moos. 17:1. Halleluja! 
Vaatteen auktoriteetti ja voima! Älkää unohtako sitä, mitä jaan täällä. Puhun 
vanhurskauden auktoriteetista ja voimasta tämän päivän seurakunnassa, tässä 
seurakunnassa. Olen tullut moderniin maahan Puhumaan Vanhanajan muinaisesta Rististä, 
Vanhanajan likaisesta, likaisesta Rististä. Halleluja! Ensimmäinen Moos. 17:1: 

1 Kun Abram oli yhdeksänkymmenen yhdeksän vuoden vanha, ilmestyi Herra hänelle ja sanoi 
hänelle: "Minä olen Jumala, Kaikkivaltias; vaella minun edessäni ja ole nuhteeton.” Ja sitten 
Hän sanoo: Jos teet näin, vahvistan liittoni meidän välillemme. Ja kun Aabraham vaelsi 
nuhteettomasti, voitte nyt nähdä, mitä HERRA teki Aabrahamin kanssa. Hän käytti häntä 
jopa nyt tuomaan esille MESSIAAN. Nuhteettomuuden tähden. Sen luonteenlaadun tähden, 
jota vanhurskauden vaate, pelastuksen vaate, josta Puhun, tuo seurakunnalle. 
Luonteenlaatu, jonka se antaa seurakunnalle, tälle modernin ajan seurakunnalle Suomessa, 
modernin ajan seurakunnalle kaikkialla Euroopassa. Nuhteettomuuden luonteenlaatu, jota 
tämä vaate juhli Ilmestyskirjan luvussa 19. Luonteenlaatu, jonka se asettaa seurakunnan ylle, 
lahjoittaa seurakunnan ylle.  

Kun Aabrahamin huomattiin olevan nuhteeton, silloin Hän vahvisti liiton Aabrahamin 
kanssa. Hän nimesi hänet uskon ISÄKSI. Ja Hän sai Iisakin, luvatun pojan, tulemaan hänestä. 
Ja sitten sieltä tuli Jaakob. Ja Hän Sanoi, myös MESSIAS! Halleluja! Vanhurskauden vaatteen 
voima modernin ajan seurakunnassa! Kun näet tämän voiman, tulet pitämään siitä, tulet 
pitämään siitä kiinni ja suojelemaan sitä ja puolustamaan sitä ja säilyttämään sen! Sillä, 
aloitin sanomalla, että vaate voidaan menettää. Mutta nyt voit nähdä, kuinka tärkeää on 
puolustaa ja suojella sitä. Älä anna kenenkään ottaa pois sinun vaatettasi. Älä anna minkään 
asian tässä maailmassa saada sinua menettämään pelastuksesi vaatetta.  

Haluan mennä toiseen kenraaliin, joka kulki nuhteettomasti, nimeltään Job. Näette, kuinka 
HERRA juhlii häntä yhden asian tähden, nuhteettomuuden tähden. Mutta juuri nyt 
seurakunta on täynnä syyllisyyttä. Juuri nyt kaikki Euroopassa voivat osoittaa seurakuntaa ja 
sanoa, katsokaa, heillä on homoseksuaalisuutta seurakunnan sisällä! Katsokaa, naiset 
tekevät abortteja! Jopa muut uskonnot nyt, jopa muut uskonnot katsoessaan seurakuntaa, 
he sanovat, että en halua vaimoni ja tyttärieni pukeutuvan tuolla tavoin! Nuo toiset 
uskonnot, joilla ei ole Pyhää Henkeä, jotka eivät palvo JEESUSTA! Joiden rammat eivät ole 
kävelleet, joiden murtuneet, halvaantuneet rustot käsissä, tai mitä vain, eivät ole 
parantuneet! Nuo toiset uskonnot, myös he seisovat ja osoittavat sormellaan seurakuntaa! 
Tämän tähden HERRA on lähettänyt minut taistelemaan, taistelemaan ja puolustamaan 
Ristin auktoriteettia! Ja Veren auktoriteettia! Ja kertomaan modernille seurakunnalle, että 
JEESUKSEN Ristissä on vieläkin voima! Se on vieläkin evankeliumin sydän! Ja että JEESUKSEN 
Veri on yhä evankeliumin voima! Halleluja! Siksi olen tullut! Halleluja! Ylistys HERRALLE! Hän 
Sanoo, että kun HERRA kohtasi Jobin, Job. 1:1, kun Hän kohtasi Jobin, nuhteettoman 
miehen, niin jälleen, HERRA juhli häntä. Ja tämä on valtavaa! Job 1:1 ja sitten jae 8. Hän 
Sanoo:  

1 Uusin maassa oli mies, jonka nimi oli Job. Tämä mies oli nuhteeton ja rehellinen, pelkäsi 
Jumalaa ja karttoi pahaa. 



Halleluja! Kun HERRA huomasi, että Job oli nuhteeton, katsokaa, kuinka HERRA juhlii häntä! 
Jakeessa 8, Hän Sanoo:  

8 Niin Herra sanoi saatanalle: "Oletko pannut merkille palvelijaani Jobia? Sillä ei ole maan 
päällä hänen vertaistansa; hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa 
pahaa." 

Kun HERRA löysi Jobin, ja Hän huomasi, että Job oli nuhteeton, Hän juhlii Jobia. Ja Hän 
Sanoi, että koko maailmassa ja koko siinä sukupolvessa ei ole ketään hänen kaltaistaan. Ja 
Hän Sanoo, saatana, tule nyt ja yritä vain, mutta et pysty siihen.  

Ymmärsittekö, mitä JEESUS halusi tehdä seurakunnassa? Kun Hän kuoli Ristillä, nousi ylös 
kuolleista, ja antoi seurakunnalle vanhurskauden vaatteen, niin ymmärrättekö nyt? Hän 
halusi varmistaa, että vaikka koko maailma tulisi jumalattomaksi ja syntiseksi ja 
väkivaltaiseksi, niin seurakuntaa erottautuisi!  

Ymmärrättekö tämän vanhurskauden vaatteen aarteen Suomen modernille kansakunnalle? 
Pastorien täytyy muuttaa saarnansa tänään. Teidän saarnanne täytyy nyt muuttua, jotta 
voitte valmistaa Suomen kansakunnan! Valmistaa heidät HERRAA varten. Valmistaa kansa 
HERRALLE. Keniassa he valmistautuvat päivittäin. He valmistautuvat tunti tunnin jälkeen, ja 
valmistautuvat minuutti minuutin jälkeen, ja he valmistautuvat sekunti sekunnilta. Ja he 
valmistautuvat 1. tammikuusta seuraavan vuoden 1. tammikuuhun. Ja he valmistautuvat 
harkitusti ja tarkoituksellisesti. Halleluja!  

Joten kun HERRA kohtaa Nooan, niin nuhteettomuus on aarre. Aabrahamilla, 
nuhteettomuus on aarre. Sitten Hän kohtaa nyt Jobin, ja nuhteettomuus on aarre. Ja sitten 
Sanoin, että tämä pelastuksen vaate, jonka JEESUS antoi seurakunnalle, sen oli tarkoitus 
lahjoittaa seurakunnalle nuhteettomuuden luonteenlaatu ja identiteetti. Sillä se seurakunta, 
joka pääsee sisälle Taivaaseen, jonka näin, on nuhteeton. 

Nuhteettomuuden Luonteenlaatu 

Kuunnellessasi keskustelua, jonka kävin Johannes Kastajan kanssa Valtaistuimen edessä, 
kun HERRA oli vienyt minut Israeliin, Hän nosti minut ylös ja näytti minulle sen, mitä olisi 
juuri tapahtumaisillaan Jerusalemille. Ja aloin Profetoida: Benjamin Netanyahu, Benjamin 
Netanyahu, Benjamin Netanyahu II, II. Kunnes se tapahtui. Ja sitten, kun tulin takaisin 
JUMALAN Valtaistuimen luo, huomasin, että Johannes seisoi vieläkin tässä, ja Kirkkaus peitti 
Valtaistuimen. Joten kun tulin takaisin Valtaistuimen luo, huomasin, että Johannes seisoi 
vieläkin tässä. Ja tuolloin, nyt tuossa toisessa osassa sitä vierailua kuulet minun sanovan, 
että Kirkastuminen tapahtuu JUMALAN Valtaistuimen edessä. Kirkastuminen. 
Ensimmäiseksi, kuu värjäytyy vereen, kuu muuttuu vereksi. Te, jotka olette seuranneet tuota 
Profetiaa. Ja sitten Kirkastuminen tapahtuu, ja Johannes Kirkastetaan silmieni edessä. Ja 
kirjoituksessani kuvailin, kuinka Hänen vaatteensa muuttuivat niin Loisteliaan Kirkkaiksi, 
valkean hohtaviksi. Sellaisiksi, että jos koskettaisit sitä kynällä, kynällä, tällä tavoin, niin 
näkisit sen merkin. Silloin katsoessani itseäni minutkin Kirkastettiin. Tuota osaa en 
ymmärtänyt, kunnes hiljattain Kirkastuminen tapahtui.  



Mutta kuunnelkaa, rakkaat ihmiset. Nuo kolme JUMALAN kenraalia, heidän 
luonteenlaatunsa on nuhteettomuus. Ja myös meillä on sisäänpääsy tuohon kauniiseen 
luonteenlaatuun. Kun nyt siirryt Mooseksen temppeliin, niin löydät, että nuhteettomuuden 
luonteenlaatu oli itseasiassa terminologia, termi, jota käytettiin kuvailemaan uhrikaritsaa, 
joka uhrattiin temppelissä HERRALLE. Uhrikaritsan tuli olla virheetön, ilman vikaa. Ilman 
mitään vikaa. Toisin sanoen, sen tuli olla nuhteeton, ilman nuhdetta. Joten kun siirryt nyt 
temppeliin, huomaat nyt, että nuhteettomuus on itseasiassa siirretty, se on kiinnitetty 
karitsaan, joka uhrattiin telttamajassa, JUMALAN teltassa.  

Juhlin tänään vanhurskauden auktoriteettia Suomen modernissa seurakunnassa. Sillä 
modernit kansakunnat, niin kuin Suomi, eivät näe vanhurskauden arvoa. Mutta olen tullut 
sanomaan, että vanhurskaus on sinun lupauksesi, vanhurskaus on sinun Ikuisuutesi, 
vanhurskaus on sinun aarteesi. Lupauksesi, Ikuisuutesi, aarteesi. Toisin sanoen, te olette 
vanhurskauden sukupolvi. Te olette se sukupolvi, joka valmistaa vanhurskauden vaatteen, 
jotta te voitte vastaanottaa MESSIAAN. Sillä Hän on jo lähettänyt minut. Hän on Puhunut 
kanssani ja lähettänyt minut. Tarkoittaen, että MESSIAS on tulossa! Katsokaahan tätä nyt. 
Katsoessanne 3. Moos. 1:3, Hän Sanoo. Ja voimme lukea myös luvun 3:6, mutta aloitetaan 
luvusta 1:3. Uskon, että tämä on riittävä. Ja voimme myös lukea 2. Mooseksen kirjan luvun 
12, jakeet 5 ja 7. Kolmannen Mooseksen kirjan luku 1:3: 

3 Jos hänen uhrilahjansa on raavaspolttouhri, tuokoon virheettömän urospuolen; 

Joten nuhteettomuuden luonteenlaatu, kun astut nyt sisälle JUMALAN Temppeliin, nyt siitä 
tulee yhtä suuri kuin virheetön. Ilman virhettä, ilman epämuodostumaa. Voit nähdä sen 
myös 2. Moos. 12:5-7. Jae 5: 

5 Ja karitsanne olkoon virheetön, vuoden vanha urospuoli; 

Tarkoittaa, että tuo nuhteettomuuden luonteenlaatu, jota juhlimme nyt täällä tänään, jonka 
HERRA haluaa ennallistaa Suomen seurakunnassa, jonka HERRA haluaa tuoda seurakunnalle 
Euroopassa, seurakunnalle Venäjällä, Pietarissa, Moskovassa, kaikkialla, Sloveniassa. 
Nuhteettomuuden luonteenlaatu, jonka vanhurskauden vaate tuo modernille 
seurakunnalle. Hän Sanoo, että JUMALAN Temppelissä, Mooseksen temppelissä Morian 
vuorella sen viitattiin olevan virheetön, virheetön, virheetön. Mutta tullessanne nyt itsenne 
kohdalle, tullessanne Uuteen Testamenttiin, silloin tuo luonteenlaatu saa korkeamman 
merkityksen, uuden merkityksen. Hän Sanoo, että se syy, miksi tuon teille tämän 
vakavuuden, on, että te pystyisitte suojelemaan vanhurskauden vaatetta, jonka JEESUS osti 
ja antoi teille ilmaiseksi. Ilmaiseksi.  

Hän Sanoi, että kun tulet Uuteen Testamenttiin, tuosta nuhteettomuuden luonteenlaadusta, 
nuhteettomuudesta, siitä tulee nyt JEESUKSEN keskimmäinen nimi, JEESUKSEN toinen nimi. 
Sillä lukiessasi Joh. 1:29, Hän Sanoo: Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois tämän maailman 
synnin! Tarkoittaen, että Uudessa Testamentissa HERRA JEESUS KRISTUS, Hän on nyt 
täydellinen, virheetön JUMALAN Karitsa, joka kuoli seurakunnan puolesta. Siitä tulee 
JEESUKSEN nimi. Ja sitten siitä tulee nyt enemmänkin moraalinen puhtaus, moraalinen 
täydellisyys, moraalinen erinomaisuus, moraalinen oikeamielisyys; siitä tulee nyt korkeampi. 



JEESUS antoi meille todella hyvän asian. Kuunnelkaa minua, Euroopan kansakunnat, jotka 
olette kuulolla kaikkialla maailmassa, jopa Israel.  

Kun HERRA kuoli Ristillä, Hän antoi meille todellisen aarteen. Se aarre, jonka Hän antoi 
seurakunnalle, Ikuinen aarre, sitä kutsutaan vanhurskaudeksi. Hän Sanoo, että ainoastaan 
vanhurskautta ei voida ostaa rahalla. Vain vanhurskaus voi johdattaa meidät JUMALAN 
Valtakuntaan. Siitä tuli siis enemmän moraalinen erinomaisuus, moraalinen täydellisyys, 
moraalinen oikeamielisyys, moraalinen puhtaus. Ja tullessasi seurakuntaan, huomaat, että 
sen lisäksi, että JEESUS kantoi nimeä, nuhteeton; täydellinen, nuhteeton ja virheetön 
JUMALAN Karitsa, niin kun JEESUS nousi kuolleista, silloin Hän otti tuon vaatteen ja antoi 
sen meille. Ja sitten saat selville, että myös KRISTUKSEN seurakuntaa vaaditaan olemaan 
nuhteeton.  

Tyttäreni, Mireille, jos vastaanotat JEESUKSEN ja kuljet Hänen kanssaan, niin Hän Sanoo, 
että myös sinä kannat adoption kautta tuota nimeä, nuhteeton. Hän Sanoo, että tämä on 
meidän nimemme, se on meidän nimemme. Kaikki KRISTUKSEN seuraajat kantavat myös 
tuota nimeä. Rakkaat ihmiset, säilyttäkäämme vanhurskaus seurakunnassa. Kuinka kaunis 
Sanoma, aikana, jolloin vanhurskaus puuttuu kaikkialta maailmasta. Olen ollut 
seurakunnassa Uudessa-Seelannissa, Gisbornessa. Olen ollut Boreongissa, Bushanissa, 
Incehonissa, seurakunnassa tällä puolella, Etelä-Korean äärissä saakka. Etelä-Amerikassa, 
Pohjois-Amerikassa. Afrikassa, tulin juuri takaisin Namibiasta. Ylihuomenna tulee olemaan 
suuren suuri Parantumiskokous. Kuulen monesti ollessani täällä, kuulen niin paljon. Kuulen 
melko lailla. Täällä on myös niin paljon toivoa meneillään. JUMALA on väkevä! Halleluja! 
Myös New Orleans. Minä tulen, kutsu minut vain. Poikani, minä tulen. Olen nähnyt 
seurakuntasi, olen nähnyt, kuinka seurakuntasi kasvaa. Minä tulen New Orleansiin.  

Voitteko näyttää sen Kirkkauden, joka lävisti auringon? Nyt HERRA toi Kirkkauden. Ja yöllä 
soitin Piispoille heidän hotellihuoneisiinsa, soitin heille Windhoekissa, Namibiassa. Kiitos 
hyvin paljon. Tämä on se video. Ja tämä todella tapahtui, kun siirryin pois Alttarilta, siirryin 
pois ja menin alas liittyäkseni ylistystiimin luo, heitä oli tuhansittain. Ja aloin palvomaan 
heidän kanssaan. Ja HERRA liikutti, Hän liikutti Kirkkautta tällä tavoin alas Alttarin 
ulkopuolelle, ja teki tämän Tulen. Se oli valtavaa, rakkaat ihmiset. Me elämme vierailun 
päiviä! Me elämme Avoimen Taivaan päiviä! Mutta kuunnelkaa minua, rakkaat ihmiset. Se, 
mitä sanon, on tämä. Pyysin Piispoja, varmistakaa, että kameranne kuvaavat tämän 
Kirkkauden tänään. JUMALA tulee loistamaan Kirkkautensa sinne, missä Hänen Palvelijansa 
on. Se on netissä, se on kaikkialla netissä. Tämä tapahtui vain 3-4 viikkoa sitten. Se on 
valtavaa, kun JUMALA loisti. Tällä kertaa, kun Hän loisti Kirkkauden, Hän loisti tuon 
Kirkkauden auringon sydämen lävitse, auringon sydämen, auringon. Ja Kirkkaus tuli ulos 
toiselta puolelta ja osoitti tuohon Kokoukseen! 

Mikä se oikein on, joka voi mennä auringon sydämen lävitse ja selviytyä? Kuinka voimallinen 
meidän JUMALAMME onkaan! Hän antoi meille Kirkkauden, joka pystyy menemään 
auringon sydämen lävitse, auringon kuumuuden, sulatusuunin lävitse. Tämä tarkoittaa, että 
jopa meidän pelastuksemme, joka kuuluu tuolle Kirkkaudelle, on Ikuinen. Mikään ei voi 
tuhota sitä, jos me päätämme niin. Halleluja! Hän siis Sanoo, että nuhteettomuuden 
luonteenlaadun tulee olla Suomen seurakunnan identiteetti. Haluan käsitellä vielä yhtä 
viimeistä asiaa ja sitten lopetan. Kuinka moni ihminen on samaa mieltä livenä täällä 



televisiossa, että jatkan hieman ja annan teille enemmän. Sillä huomenna minun tulee 
keskittyä JUMALAN Pilveen. Kiitos, kiitos. Kun saan vastauksen teiltä, TV7:n 
toimitusjohtajalta, silloin tiedän, että minun tulee jatkaa. Voimmeko taputtaa HERRALLE 
tästä kalliista miehestä. Halleluja! Kiitos hyvin paljon. Tulen Afrikan kylistä, en ansaitse tätä, 
kiitos.     

Daavidin sortuneen majan ennallistaminen 

Nyt, miksi HERRA lähettää minut seurakuntaan Suomessa nyt nyt nyt, nyt? Miksi? 
Antakaahan kun luen yhden Raamatun jakeen Jeremian kirjan luvusta 10:20, sitten selitän 
teille, miksi. Jer. 10:20-21, Hän Sanoo: 

20 Minun telttani on hävitetty, ja kaikki minun telttaköyteni ovat katkotut; minun lapseni 
ovat lähteneet luotani, eikä niitä enää ole [ei niitä enää ole]. Ei ole enää, kuka telttani 
pystyttäisi ja nostaisi seinieni kankaan. 

Ja Hän Sanoo jakeessa 21: 

21 Sillä paimenet olivat järjettömät [tarkoittaen, että he eivät tunne, ei ole tunnetta] eivätkä 
etsineet Herraa; sentähden he eivät menestyneet, vaan koko heidän laumansa hajotettiin. 

Ja mennessäsi Hesekielin kirjan lukuun 34, Hän Sanoo, että kun he joutuivat hajalle, heistä 
tuli petojen ruokaa. Kun menet nyt Hesekielin kirjan lukuun 34, Hän täydentää tämän. Sillä 
Hän Sanoo, koska minun lampaistani ei huolehdittu, niistä tuli nälkäisiä, nälkäisiä. Ja kun 
niistä tuli nälkäisiä, he juoksivat jokaiselle kukkulalle, minkä he näkivät, etsimään vihreitä 
niittyjä, ruokaa. Mutta kun he saapuivat kullekin kukkulalle, he pettyivät. He huomasivat, 
että siellä ei ole yhtään ruokaa. He näkivät toisen kukkulan. He juoksivat sinne ja siellä ei 
ollut yhtään ruokaa. Mutta heidän ollessaan siellä, heistä tuli nyt villipetojen ruokaa. Tämä 
on se, mitä on nyt tapahtunut tässä maassa ja monissa kansakunnissa, että heidän nälkänsä 
takia seurakunnassa lampaat alkoivat etsiä mitä tahansa syödäkseen. Kun he näkevät 
evankelistan tulevan kaupunkiin, he menevät tarkastamaan sinne, voisivatko he löytää 
ruokaa. Mutta heidän ollessaan siellä, heidät ahmitaan, syödään. Kun he näkevät toisen 
evankelistan tulevan ja toisen "profeetan", "profeetan", joka on tullut. He menevät 
etsimään ruokaa, nälkäisinä. Mutta sillä aikaa, kun he olivat siellä, "profeetan" luona, heille 
sanottiin, nostakaa ylös tuhat euroa nyt. Heidät hotkaistiin; villipedot söivät heidät. He 
sanovat, mitä haluat? Oh, haluan, että lapseni parantuu. Sitten hän sanoo, kylvä siemen; 
rahaa. Sen jälkeen he ovat pettyneitä ja heidät nielaistaan.  

Tämän tähden HERRA lähettää minut Suomeen juuri nyt nyt nyt nyt nyt. Nyt. Sillä Hän 
Sanoo, minun telttani on hävitetty. Katsokaa tätä nyt. Sitten Hän Sanoo, että kaikki köydet, 
jotka kannattelevat telttaa, on katkaistu. Sitten Hän sanoo, että kaikki minun poikani on 
otettu vangeiksi, heitä ei enää ole. Tarkoittaen, otettu vangeiksi, vihollinen tuli ja otti heidät 
vangeiksi. Sitten Hän Sanoo, ketään ei ole jäljellä pystyttämässä Minun telttaani, pyhää 
telttaani. Joten se syy, miksi HERRA lähettää minut teidän luoksenne, on Aamos 9:11-12. 
Kerron teille, luulen, että HERRA rakastaa Suomea todella paljon. Ja minä rakastan, rakastan 
Suomea. Halleluja! Rakastan kaikkia kansakuntia, rakastan kaikkia kansakuntia. Halleluja! 



Mutta rakastan tätä maata vähän enemmän. Mutta rakastan Israelia kaikista eniten. 
Halleluja! Ja Kenia, jos he kuulevat tämän, he haluavat tappaa minut. He sanovat, mitä 
kansakuntaa Hän oikein rakastaa? Halleluja! 

Nyt, Aamos 9. Sillä tämä on aika Euroopalle, tämä tässä. Herätys puhkesi jo Italiassa; sokeat 
silmät avautuivat, kuurot korvat poksahtivat auki ja ne kuulivat musiikkia ensimmäistä 
kertaa, ja he itkivät. Kaunista, kaunista! Kasvaimet hävisivät. Ja nyt myös täällä tulee 
olemaan suuri vierailu. HERRA laskee vanhurskauden perustusta, jotta Hän voi rakentaa 
seurakunnan. Tämä kuuluu siis kaikille ihmisille, ja tämä on Euroopan hetki. Halleluja! 
Aamos 9:11-12.  

"...Halleluja, halleluja...Väkevä, olet väkevä, HERRA, olet väkevä...Halleluja..." 

Sunnuntaina palvomme Kokouksen aikana, eikö? Sunnuntaina ylistämme hyvin väkevästi. 
Huomenna on viimeinen Kokouspäivä, ja sitten on Parantumiskokous. Ja sen jälkeen lähden 
maastanne. Ja toivotan teille turvallista matkaa Taivaaseen, kun lähden. Ja sanon teille, jos 
me emme näe enää, niin nähkäämme Taivaassa. 

Nyt, Aamoksen kirjassa 9:11-12, Hän Sanoo aivan niin, kuin näimme Jeremiaan kirjan luvussa 
10:20-21, Minun telttani on hävitetty, minun lapsiani ei enää ole. Ei ole enää ketään, joka 
telttani pystyttäisi, ei edes katosta. Hän Sanoo, minun lapseni ovat lähteneet luotani, eikä 
niitä enää ole. 

Aamoksen kirjan luvussa 9:11-12, siellä Hän Sanoo: 

11 Sinä päivänä minä pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan ja korjaan sen repeämät ja 
pystytän sen luhistumat, 

Tarkoittaen, että se on nyt hävitetty. Ja Hän Sanoo: 

ja rakennan sen sellaiseksi, kuin se oli muinaisina päivinä 

On monia Raamatun versiota. Yksi käännös sanoo: Minä rakennan sen sellaiseksi, kuin se oli 
muinaisina päivinä. HERRA Puhui tällä tavoin Israelille. Mutta juuri tämän keskustelun löydät 
Apostolien teoista. HERRA käytti sitä uudelleen, puhuakseen seurakunnalle. Tässä 
keskustelussa, tässä näin, Hän Sanoi Israelille, Minä olen katsonut telttaani ja olen nähnyt, 
että telttani on hävitetty. Katsoessani nyörejä, jotka kannattelevat sitä, ne on katkaistu. 
Katsokaahan tätä. Hän Sanoo, Minun poikianikaan ei enää ole. Olen kirjoittanut laajennetun 
artikkelin nimeltään, "Minun poikiani ei enää ole", ja luulen, että se on netissä. Olen 
kirjoittanut hyvin pitkän artikkelin ja kysyn siinä: Keitä ovat nuo JUMALAN pojat? Missä ovat 
nuo JUMALAN pojat, jotka tulevat nousemaan tänä nykyaikana ja seisovat, seisovat suorassa 
ja rakentavat pyhän telttamajan HERRALLE? Hän siis Puhui Israelille. Ja kun Hän tuli 
seurakunnan luo, Hän luki Ilm. 21:3. Ja Hän Sanoo, Ilmestyskirjan luvussa 21:3:    

3 Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten 
keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on 



oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa; 4 ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän 
silmistänsä. 

Eilen lauloin itsekseni siellä, missä asun täällä nyt. Lauloin laulun, jossa sanotaan: "Ei enää 
surullisia öitä, ei enää tuskaa, eikä enää kyynelehtimistä, ei tule enää olemaan  
itkemistä." Miksi? Sillä Karitsa, joka kuoli seurakunnan puolesta, on noussut ylös kuolleista, 
ja Hän on se suuri Minä olen. Hän sanoo, että Hän pyyhkii pois heidän kyynelensä. Hän 
sanoo, että: Katso, JUMALAN telttamaja on nyt ihminen, ihminen. Nyt ihmisestä on tullut 
JUMALAN asuinsija.  

Hän siis Sanoo, että olen katsellut seurakuntaa Euroopassa. Olen katsellut seurakuntaa 
Suomessa. Ja olen nähnyt sen lankeemuksen, luopumuksen. Kukaan Pastori ei kerro 
lampaille, miten pukeutua HERRALLE. Edes koskien pukeutumista. Kukaan Pastori ei ole 
tarpeeksi vahva sanomaan: Älä pukeudu tuolla tavoin, pukeudu vain tällä tavoin. Tuo ei ole 
pyhää, tämä on pyhää. Tuo on uudestisyntymätöntä, tämä on pelastus. Tuo on 
maailmallista, tämä on Taivaallista. Kukaan Pastori ei sano näitä asioita. Elämme poliittisen 
korrektiuden aikakaudessa. HERRA Sanoo, että näin ne abortit, näin sen 
homoseksuaalisuuden seurakunnassa omin silmin. Näin ne valheapostolit HERRAN 
huoneessa, jotka ottivat ja ottivat. Näin ne väärät profeetat, kuulin heidän väärät 
profetiansa. Näin sen postmodernismin, jossa he pukeutuvat maailman muodin mukaan, 
moraalittomasti, alastomasti.  

Mutta Hän sanoo, että tuo lankeemus HERRAN huoneessa ei yllättänyt minua. Miksi? Sillä 
Hän Sanoo, Minä olen HERRA. Tiedän asiat ennen, kuin ne tapahtuvat. Tiesin, että tuo 
luopumus tulee tapahtumaan. Ja katsoessasi tapaa, jolla Hän Puhuu, Hän Sanoo, tuona 
päivänä. Tarkoittaen, kun Messiaaninen aikakausi on lähellä. Tuona aikana, viimeisinä 
päivinä, niinä päivinä. Se tarkoittaa, lähellä Messiaanista aikakautta. Tuona päivänä, tuona 
aikakautena, tuona hetkenä, tuona ajanjaksona. Hän toisin sanoen sanoo, että vaikka 
tapahtuikin luopumus ja pimeys astui sisälle seurakuntaan Euroopassa, se ei ollut yllätys 
HERRALLE. HERRA Sanoo, Minä tiesin, että luopumus tapahtuisi, mutta olen valmistanut 
itseni. Olen valmistanut ja asettanut erilleen, erottanut tietyn aikakauden, jolloin Minä tulen 
takaisin. Sen tähden Hän Sanoo, niinä päivinä Minä palaan, Minä tulen takaisin. Ja rakennan 
jälleen sen sortuneen teltan.  

Sillä kysyessäsi joltakin täällä Suomessa sanoen, sinun talosi on hylätty, se on laiminlyöty, se 
on tuhottu, se on raunioina, milloin aioit korjata sen? Hän sanoo sinulle, älä huoli, korjaan 
sen tänä kesänä. Tänä kesänä olen suunnitellut korjaavani taloni. Tuon tämän teille, 
antaakseni teille esimerkin siitä, mitä HERRA Puhui. Hän Sanoi, että tulee aika, jolloin Minä 
menen takaisin ennallistamaan sortuneen majan. Hei! Tiedän, että se on sortunut, tiedän. 
Myös te täällä Suomessa, milloin sinä uudelleen rakennat talosi? Ei ei, olen suunnitellut 
kesällä, otan silloin vapaata töistäni. Ja olen valmistellut resursseja; joitakin teknikkoja, 
joitakin metsureita, joitakin katon rakentajia, sementoijia, puutyöntekijöitä!  Näette siis, 
että tuona aikana Suomessa, kun hän aikoo korjata, hän on valmistellut resursseja.  

Näin on myös HERRAN kanssa; myös HERRA valmisti tietyn ajan tulla ja ennallistaa HERRAN 
huoneen. Halleluja! Hän Sanoi, että tuona aikana, kun ennallistamisen aika saapuu, kun 
ennallistamisen aikakausi saapuu, kun tuo ennallistamisen vuosi saapuu, tuo ennallistamisen 



aikaväli, tuo ennallistamisen hetki saapuu, Hän sanoo, että te vain tiedätte sen. Te vain 
tiedätte sen. Sillä te näette tiettyjä varoja, varoja. Tiettyjä varoja tulee olemaan tuolla 
alueella. Halleluja! Halleluja! Kyllä. Hän Sanoo, että te vain tiedätte sen. Sillä tiettyjä varoja 
on kerätty sille alueelle. Halleluja! Hän sanoi (osoittaen yleisössä), ”ja kasvain hävisi!” Ja 
rammat nousevat ylös ja kävelevät. Halleluja! Siksi olen tullut. Hän sanoo, kysyin, miksi Hän 
on lähettänyt minut nyt nyt nyt, nyt ja Puhunut kanssani sanoen, mene, annan sinulle 
auktoriteetin. Siellä tulee olemaan massiivinen parantuminen ja vierailu, mene, mene, mene 
nyt, juokse! Hän sanoo, että kun ennallistamisen hetki saapuu, kenenkään ei tarvitse sanoa 
sitä sinulle, vaan näet, että tiettyjä varoja on koottu rakennuspaikan lähelle! Halleluja! 
Rakennuspaikalle. 

Hän Sanoo, että vaikka Suomi olisikin moderni maa, Hän Sanoo seuraavan: Tulen 
ennallistamaan sen aivan niin kuin se oli muinaisina päivinä! En välitä modernismista! En 
välitä modernismista, siitä, kuinka moderni Suomi on, kuinka moderni Nokia on, kuinka 
moderni mikä vaan on! Tulen vain ennallistamaan sen Golgatan Ristin mukaisesti! Hei! Hei! 
Kerroinhan teille, että Hän Sanoi, että en välitä ollenkaan modernismista, siitä, kuinka 
monta satelliittia Suomi on lähettänyt avaruuteen johtamaan Nokiaa. En välitä lääketieteen 
huippuprofessoreista huippu-lääketieteen yliopistoissa. En välitä niistä ollenkaan. Palan 
Tulessa. Sanoin, että rakastan tätä maata. Vuodatan sydämeni tälle maalle, vuodatan 
sydämeni. Rakastan myös teidänkin maitanne (Puhuu toisille maille); rakastan Etelä-Koreaa 
liian paljon. Halleluja! Ja muistakaa, rakastan Israelia kaikista eniten.  

Nyt, kuunnelkaa minua, rakkaat. Hän Sanoo, kun arkkitehti tulee, kun insinööri, 
rakennusinsinööri tulee ja sanot hänelle, näetkö tämän sillan, se on todella tärkeä Suomelle. 
Me olemme etsineet koko Suomen maasta arvostettua arkkitehtia, joka on tullut 
arvostetusta arkkitehtikoulusta, joka on tehnyt oppimiskansioonsa joitakin arvostettuja 
arkkitehtuuriprojekteja. Arvostettu arkkitehti, joka on valmistunut arvostetusta 
arkkitehtikoulusta. Ja katsoessasi hänen projektejaan, joita hän on tehnyt tässä maassa, ne 
ovat maamerkkejä, ne ovat arvostettuja projekteja. Sitten sanot hänelle, tämä silta on 
tärkeä Suomelle, se on rikki, voitko ennallistaa sen? Tiedätkö, mitä tämä arkkitehti vastaa 
sinulle? Voinko kertoa teille? Hän kysyy sinulta kysymyksen, hän kysyy sinulta: Haluatko, 
että ennallistan sen? Ennallistaen sen minkälaiseksi? Minkälaiseksi? Toisin sanoen, missä 
ovat tämän sillan alkuperäiset piirustukset?  

Hän Sanoo, että Hän tulee ennallistamaan seurakunnan, mutta ensimmäiseksi Hänen täytyy 
mennä takaisin seurakunnan alkuperäiseen, muinaiseen piirustukseen. Hän Sanoo, 
ennallistaa minkälaiseksi? Minkälaiseksi? Minkälaiseksi? Hän Sanoo, että tarvitsen sen 
alkuperäisen piirustuksen, Tuulikki. Tarvitsen sen alkuperäisen piirustuksen, jotta tiedän, 
mihin siirrän sen täältä. Siksi Hän Sanoo, että tulen ennallistamaan sen sellaiseksi, kuin se oli 
muinaisina päivinä. Sellaiseksi, miltä se näytti, alkuperäiseksi, niin kuin se oli alussa. 
Alkuperäiseksi. En halua ennallistaa sitä moderniksi, jossa ikkunat ovat muovia ja se on 
kevyt, kevyt. En halua ennallistaa sitä sellaiseksi. Haluan ennallistaa sen alkuperäisen 
suunnitelman mukaisesti. Hei!  

Mikä on sitten seurakunnan alkuperäinen suunnitelma? Takaisin sinne, missä JUMALA vaelsi 
ihmisen kanssa Eedenin puutarhassa. Halleluja! Kyllä. Silloin, kun ihminen ei vielä ollut 
langennut, missä JUMALA vaelsi ihmisen kanssa. Se on muinaista. Hän Sanoo, ennallistaen 



sen tilaan ennen syntiä, ennen lankeemusta. Ja sitten tämä arkkitehti kertoo sinulle, jos 
tämä on se, mitä haluat minun tekevän, ennallistaakseni tämän sillan vuoden 1918 mallin 
mukaisesti, silloin tarvitsen tiettyjä välineitä. En tarvitse silloin kevyitä aurinkovoimalla 
toimivia traktoreita, ei ei ei! En tarvitse moderneja aurinkovoimalla toimivia 
telaketjutraktoreita. Jos ennallistan sen alkuperäisen, muinaisen suunnittelun mukaisesti, 
silloin tarvitsen raskaita koneita, jotka voivat siirtää kivenlohkareita. Sillä tavoin, kun asiat 
tehtiin vuonna 1918. Jos ennallistan seurakunnan alkuperäiseksi seurakunnaksi, ei 
moderniksi seurakunnaksi, silloin tarvitsen joitakin muinaisia välineitä, Sanoo HERRA. 
Vanhanajan likaisen, rosoisen Ristin. Halleluja! Tuon tämän evankeliumin moderniin 
maahan. Tämän vanhanajan muinaisen Ristin evankeliumin.  

Hän Sanoo, että kuinka voit tietää, että ennallistamisen aikakausi on täällä? Avoimet 
Taivaat. Avoimet Taivaat. Avoinna. Ettekö tiennet tämän merkitystä? Tämän merkitys on, 
että Taivaat ovat avoinna (osoittaa Pilven kuvaa). Suomi, ennallistan sen aivan niin kuin se 
oli muinaisina päivinä. Päivinä, jolloin seurakunta oli uskollinen JEESUKSELLE. He saarnasivat 
JEESUSTA ristiinnaulittuna. He saarnasivat JEESUSTA KRISTUSTA ylösnousseena. He kutsuivat 
syntiä synniksi. He kutsuivat JUMALAN Pyhyyttä pyhyydeksi. Raamattu lupasi, että tämä 
aikakausi tulisi, Avoimien Taivaiden aikakausi. Tulette näkemään huomenna. Sanoin teille, 
että huominen on suuri, teidän täytyy tuoda ihmisiä mukananne. Tämän kaltaisen Sanoman 
kanssa tulisi olla täysi stadion, täyttä missä vaan. Juuri nyt Kenia on kuulolla miljoonittain, 
jotkut heistä mahdollisesti täysissä seurakunnissa. Normaalisti he menevät seurakuntiin, 
jotka ovat täynnä. He rakastavat Taivasta. He todella rakastavat todella paljon Taivasta. 
Herätys on niin voimallinen siellä. Mutta se on tullut myös tänne! He ovat nyt täysissä 
seurakunnissa katsomassa, seuraamassa ja kuuntelemassa, mitä HERRA Puhuu tällä toisella 
puolella.  

Hän Sanoo, että Suomen seurakunnan tulee palata takaisin parannuksentekoon ja hylätä 
synti, jotta HERRAN Tahto voisi nyt tapahtua ja Hän voisi tulla sisälle, ja käyttää seurakuntaa 
Suomessa levittämään Herätys Eurooppaan. Tämä Herätys on liian kaunis; me kastamme ja 
kastamme. Meidän täytyy jakaa kastetilaisuudet monille eri alueille, sillä emme pysty 
käsittelemään niitä yhdessä paikassa. Älkää menettäkö tätä Herätystä! Sillä Hän Sanoo: 
rakennan sen jälleen, aivan niin kuin se oli muinaisina aikoina, kun pelastus oli todellinen 
pelastus, kun kristityt pelkäsivät JUMALAA, kun kristityt eivät pitäneet ollenkaan 
modernismista, kun kristityt olivat nälkäisiä ja nälkäisempiä JEESUKSEN puoleen. Tämä sama 
Herätys, josta Puhun, on puhjennut Namibiassa. JEHOVA vierailee nyt kansakunnissa.  

Ja tämä JUMALAN liikehdintä, tämä JUMALAN juna, on saapunut Suomeen. Ja HERRA 
kutsuu: Suomi, tule mukaan, tulkaa, astukaa junaan! Juna on juuri lähtemäisillään asemalta. 
Tuleeko Suomi kyytiin? Sillä Hän Sanoi Jerusalemille: Oi, Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka 
kivität Minun Profeettani, unohda se, unohda se. Toivoin, että olisit tiennyt, että kaikki, mitä 
halusin koskaan tehdä, oli koota sinut siipieni suojaan, niin kuin kana kokoaa poikansa 
siipiensä alle! Ja jos mitään tapahtuu, grhhh, silloin puolustan teitä, puolustan teitä, 
puolustan teitä! Hän Sanoo: Toivoin, että olisit tiennyt, että kaikki, mitä halusin koskaan 
tehdä, oli suojella teitä. Mutta nyt, koska te ette tunnistaneet vierailunne hetkeä, niin 
unohtakaa, Minä lähden nyt. Nyt te ette enää koskaan näe minua, kunnes te eräänä päivänä 
nousette ylös ja sanotte: "Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen".  



Rakkaat ihmiset, kansakunnat ovat valmistautumassa MESSIAAN tulemusta varten. Voi, 
kuinka itkenkään tämän kauniin kansakunnan puolesta, että tämä kansakunta tulee 
pääsemään sisälle. 

Naulan lävistämät kädet - missä on se seurakunta? 

Muistan, kuinka HERRA JEHOVA eräänä päivänä Hän halusi murtaa sydämeni. Silloin Hän 
näytti minulle, kuinka HERRA JEESUS KRISTUS ristiinnaulittiin. Kun Hän näytti sen minulle, 
Hän todella murskasi sydämeni. Ja juoksin ympäriinsä itkien, kyynelehtien ja surren kolmen 
kuukauden ajan. Sanoin, HERRA, en edes ymmärrä, miksi kävit tämän läpi? Sillä se oli tältä 
puolelta, mistä Hän tuli kotiini. Ja tämä on ovi, ja Hän laittoi Kätensä tällä tavoin seinää 
vasten. Tiesin, että se oli vasen Käsi, koska se oli seinää vasten. Vasen Käsi. Ja sitten näin ne 
Naulan Lävistykset. Kirkkaus, Kirkkaus peitti koko sen paikan, kokonaan, kokonaan. Mutta 
näin myös ne Naulan Lävistykset. Kun näin ne Naulan Lävistykset, tietysti näin monia asioita; 
näin sen vaatteen. Näin sen vaatteen. Antakaa kun jaan tämän teille. Näettekö tämän osan 
tässä (näyttää hihan suuta)? Tämä osa oli tällä tavoin melkein kuin kolmio, V-kirjaimen 
muotoinen, tällä tavoin. Ja se oli kirjailtu. Oletteko te nuori seurakunta, vai voinko jakaa 
tämän teille?  

Haluatteko, että jaan teille joitakin syvällisiä salaisuuksia, koskien HERRAA? Kenialle jaan, 
jaoin heille, joten he ovat nyt kypsiä, heidän Herätyksensä on uskomaton! Katsokaa nyt, jaan 
tämän ennen kuin lähden. Ja se (näyttää takkinsa hihansuuta) oli kuin kirjailtu. Ja tässä 
osassa on loistavia, loistavia, loistavia, loistavia, aivan kuin timantti; kultaa, joka on loistava 
aivan kuin timantti, tässä osassa. Ja sitten täällä (näyttäen takin hihasta roikkuen alaspäin) 
ensin, kun katsoin tätä osaa, jota kutsutaan Hänen vaatteensa helmaksi, Hänen vaatteensa 
helmaksi, luulin siinä olevan tomua, kultatomua, tomua. Sieltä käsin, mistä katsoin, luulin, 
että se oli tomua, kultatomua vuodatettuna tänne. Vasta myöhemmin, katsoessani hyvin 
tarkkaan, siellä oli hyvin hienoja kultanauhoja, joiden päässä oli pieniä palloja, pieniä 
kauniita palloja. Ja kun Hän liikkui tällä tavoin (liikahtaen sivulta toiselle), pystyin näkemään 
niiden liikkumisen. Tästä tiesin, että se oli Hänen vaatteensa helma.  

Mutta yksi asia tyrmäsi sydämeni. Katsoessani Naulan Lävistystä siinä vasemmassa Kädessä, 
ja se oli päivä, jolloin Hän todella tuli ja veti minut ulos, Hän todella käveli sisälle, 
poistaakseen minut ja lähettääkseen minut teidän luoksenne. Kun katsoin Naulan Lävistystä, 
en tiedä, miksi näin aivan kuin haava olisi yhä tuore. Se shokeerasi minua todella paljon! 
Antakaahan kun toistan tämän. En tiedä miksi, katsoessani sitä haavaa, se haava näytti aivan 
kuin se olisi yhä tuore, että se ei ole koskaan parantunut. Oih! Tämä mursi minun sydämeni. 
Sillä aloin kysellä, voisiko olla totta, että me emme ehkä koskaan saa tietää sitä hintaa, jonka 
MESSIAS maksoi seurakunnan vapauttamisesta? Voisiko olla totta, että Hän vieläkin kantaa 
siitä hintaa, Hän vieläkin maksaa hintaa meidän puolestamme? Sillä nuo haavat me voimme 
nähdä, sen vaurion me voimme nähdä, sen hyväksikäytön me voimme nähdä, mutta missä 
on se seurakunta, jonka puolesta Hän maksoi näin kalliin hinnan? Missä on se seurakunta?  

Kun Hän katsoo Suomea, he haluavat juoda, he haluavat mennä diskoon, he haluavat olla 
maailmallisia, he haluavat olla liberaaleja, he haluavat olla moderneja. He sanovat, ei, 
menen lomalle; Pastori, joka menee lomalle?! Keniassa he eivät tee niin, koska työtä on liian 



paljon! Jopa minä, puhelimeni täytyy olla auki koko yön ja koko päivän. Itseasiassa kaikista 
vakavimmat puhelinsoitot tulevat yöllä. Miten seurakunta voisi mennä lomalle? Ja itkin ja 
kyynelehdin, koska en ymmärtänyt, miksi haavat ovat yhä tuoreet?  

Nouskaa ylös, rakkaat ihmiset. Huomenna tuokaa jokainen 10 ihmistä mukananne.  Sillä se, 
mitä täällä huomenna sanotaan, tulee shokeeraamaan teitä. Aloin siis itkemään, koska en 
ymmärtänyt, miksi? Miksi haavat ovat yhä tuoreet? Miksi ne eivät ole parantuneet? 

”…Halleluja, halleluja, halleluja…” 

Jos täällä on joku, joka tuntee, että hän haluaa tehdä parannuksen, voitteko tulla luokseni. 
Tulkaa yksin, tulkaa yksin. Älkää katosko ketään toista. Sillä tuona päivänä te tulette 
seisomaan yksin HERRAN edessä.  

”…Halleluja, halleluja, halleluja…olet väkevä, väkevä HERRA, halleluja, halleluja, Pyhä, 
Pyhä…”   

Antakaa kun rukoilen: 

Väkevä ISÄ, pyydän, muista näitä ihmisiä. Tämä on Suomen kansakunta, ja monia muita 
kansakuntia, JEHOVA. Pyydän, muista heitä HERRANI, ole armollinen heille ISÄNI. Avaa 
Tie heidän sydämiinsä, HERRANI, ja kosketa heidän sydämiään Mestarini. Ja vapauta 
nämä ihmiset vapaaksi.  

Toista tämä rukous perässäni, sano: 

Siunattu JEESUS, HERRA, olen kuullut vanhurskaudesta, ja teen parannuksen kaikista 
tekemistäni synneistä. Ja valitsen vanhurskauden elämääni. Vastaanotan Sinut, ISÄNI, 
Iankaikkinen ISÄNI, HERRAKSENI ja Pelastajakseni. Pyydän Sinua, ISÄNI, näyttämään 
minulle Tie Iankaikkisuuteen. Ja Siunaa minua pyhyydellä, voitele minut Pyhällä Hengellä, 
jotta olisin uusi luomus. JEESUKSEN väkevässä Nimessä. Aamen.   

Antakaa kun Siunaan teitä, rakkaat ihmiset. Kaikki täällä tänään, Siunaan teitä: 

ISÄ, JEESUKSEN väkevässä Nimessä. Nostan vasemman profeetallisen käteni kohti 
Taivasta, JEHOVA, ja pyydän Sinua HERRANI, että alat puhdistamaan heidän syntejään. 
Pese heidän syntinsä, HERRANI. Poista syyllisyys näistä ihmisistä. Pese heidät kaikista 
vaikeimmista synneistä. Sillä ei ole väliä, ISÄNI. Sinä kuolit heidän syntiensä puolesta. 
Sinä lupasit ennallistaa heidät. Vapauta heidät, HERRANI. Ja anna heille toivo, ISÄNI. Ja 
päästä nämä ihmiset vapaaksi. Ja Siunaa näitä ihmisiä, jotta he palvelisivat Sinua, 
kunnioittaisivat Sinua ja Siunaisivat Sinua, korottaisivat Sinua, JEESUKSEN väkevässä 
Nimessä. Muista heidän perheitään. Muista heidän kotejaan, muista heidän 
työpaikkojaan, muista heidän terveyttään, muista näitä ihmisiä. JEESUKSEN väkevässä 
Nimessä. Olen Siunannut teitä. Aamen.  

JEESUS Siunatkoon teitä, HERRA Siunatkoon teitä. Huominen on vieläkin väkevämpi. Annan 
lopulliset Ohjeistukseni huomenna. Päätän työni täällä huomenna ja pystyn ajamaan kotiin 



hyvin tärkeän pointin. Jatkan oikeusasian rakentamista vihollista vastaan. Ja huomenna 
päätämme, ja meillä on Parantumiskokous, ja sen jälkeen lähden maastanne. HERRA 
Siunatkoon teitä ja Siunatkoon teitä ja Siunatkoon teitä. Rakastan teitä, Suomi. Ja JEESUS 
rakastaa teitä. Ja kaikki kansakunnat, jotka ovat täällä, rakastan teitä. HERRA Siunatkoon 
teitä. Aamen.  

”…Arvollinen, arvollinen, Sinä HERRA olet arvollinen…” 

(Profeetta Dr. Owuor. Väkevästä Konferenssista Helsingissä 16.-17.6.2017 - Osa 1.) 
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