
Halleluja. Voin nähdä, että olette täynnä voimaa ja tulta. Kuinka voimallinen päivä! Rukoilkaamme heti: 

Väkevä Isä, Israelin JUMALA, Aabrahamin, Isaakin ja Jaakobin JUMALA. Isä, julistamme täällä tänä päivänä kaikki 
kansakunnat yhdistettyinä täällä, että ei ole muuta JUMALAA kuin SINÄ JUMALA, Israelin JUMALA. Ja kun olemme 
kokoontuneina täällä, niin pyydän sinua HERRA ottamaan kiinni näiden pastorien sydämet ja palvele heitä ja puhu 
heille synnistä seurakunnassa, jotta tämän Saarnan session jälkeen he avautuisivat, päästettäisiin vapaiksi, 
vapautettaisiin, jotta he hylkäisivät synnin, joka on seurakunnassa, että MESSIAAN tahto voisi tapahtua. ISÄ, tässä 
paikassa anna sinun rauhasi ja vapauta sinun armosi. JEESUKSEN väkevässä nimessä. Aamen. Halleluja. Halleluja. 
Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. 

Kallisarvoiset ihmiset, haluan ensiksikin arvostaa HERRAA tästä ansaitsemattomasta mahdollisuudesta. En usko, 
että kukaan ansaitsee tätä. Tämä on armoa. Voitte nyt istuutua HERRAN väkevässä Läsnäolossa. Kuinka valtava 
kokoontuminen! Halleluja. Eikö kukaan ole talossa? Halleluja. Nyt, viime kerralla, kun kuulimme Ensimmäisen 
kansainvälisen pastorien konferenssin, niin oli syvällinen keskustelu täältä käsin ja on ollut erittäin 
sanoinkuvaamatonta nähdä miten tuo keskustelu resonoi seurakuntaan maailmanlaajuisesti. On ollut siunaus 
nähdä suurimman osan pastoreista, jotka osallistuivat tuohon konferenssiin, alkavan uudelleen ohjaamaan ja 
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uudelleen linjaamaan heidän palvelustöitään sen mukaisesti mitä HERRA sanoo. Täällä on paljon vastuunkantajia, 
paljon vanhempia piispoja, jotka ovat tulleet monen, monen seurakunnan kanssa. Ja tiedän, että minulla on 
ohjelma, tulen tapaamaan teidät yksittäin ja kehittämään ohjelman palvelustöillenne, teltan venyttämisen, 
yhteiset kokoontumiset, niin kuin HERRA johdattaa, jotta voisimme valmistautua MESSIAAN tulemukseen.  

Nyt, tuossa keskustelussa, ensimmäisessä konferenssissa, puhuin aika paljon siitä keskeisestä teemasta, 
keskeisestä keskustelusta, jota juuri nyt ollaan puhumassa seurakunnalle. Näimme, että 1. marraskuuta annoin 
profetian maailmanlaajuisesti, sanoessani, että Herra oli näyttänyt minulle Kirkkauden, HÄNEN Kirkkautensa, 
Kirkkauden Pilven, joka vieraili Mooseksen aikana ja sen tulevan vierailemaan tänä aikakautena. Joten puhuin 
syvällisemmin tuosta Vierailusta. Ja näimme, että laitoin sen YouTubeen niin aikaisin ja näimme tuon profetian 
täyttymisen. Joten siinä kontekstissa, annoin joitakin keskeisiä näkökohtia. Ja sanoin, että HERRAN Kirkkauden 
Pilvi, kun HÄN tulee, niin tämä tulee olemaan erilainen Vierailu. Koska sanoin, että usein, kun HERRA haluaa panna 
täytäntöön ohjelmansa maan päällä; Herätyksen, ennallistamisen, tien valmistamisen, mikä ikinä tuo ohjelma 
onkaan, niin on HÄNEN vallassaan valita mitä menetelmää HÄN tulee käyttämään pannakseen täytäntöön tuon 
linjauksen, Taivaallinen linjauksen. Sanoin myös, että HÄN voi joskus nimittää valtuutetun edustajan, valtuutetun, 
aidon, vahvistetun, virallisen edustajan maan päällä. Ja sanoin, että siinä tapauksessa tuo edustaja on armoitettu 
voitelulla sitä tehtävää, missiota varten. Ja sanoin, että kun tuo edustaja lähtee toteuttamaan tuota missiota, niin 
silloin näet tuon voitelun ilmentymän. Ja sanoin selvästi, että tuon palvelustehtävän ilmentymä, kun tuo edustaja 
toteuttaa sitä missiota, on mitta JUMALAN elämän ja voiman määrästä, joka on annosteltu, jaettu, annettu sille 
edustajalle. Ja perustuen siihen miten tuota ilmentymää toteutetaan, niin voit melkein nähdä kuinka lähellä tuo 
edustaja kävelee HERRAN kanssa. Pohjustan vain. Koska on ihmisiä, jotka eivät olleet täällä viimeksi.  

Sanoma tänään tulee olemaan hyvin voimallinen. Meillä ei ole ikinä tarpeeksi aikaa. Ja nyt, sanoin, että joskus kun 
HERRA haluaa toteuttaa tietyn linjauksen, tietyn Taivaallisen mission maan päällä, niin riippuen tuon mission 
vakavuudesta, HERRA saattaa valita, että HÄN ei nimitä edustajaa menemään ja toteuttamaan tuota missiota. 
Katsokaa minua kaikki nyt. HÄN sanoo, että joskus, riippuen siitä mitä on vaakalaudalla, niin HÄN saattaa päättää 
että ei nimitä, mutta silloin HERRA ITSE tulee alas panemaan täytäntöön tuon mission. Ymmärrättekö kaikki? 
Esimerkiksi, kun HÄN halusi tulla alas ja antaa uutisen MESSIAAN tulemuksesta tulevaisuudessa, niin HÄN tuli ja 
kohtasi ITSE Aabrahamin. HÄN tuli alas ITSE. Esimerkiksi, kun HÄN halusi tuomita Sodoman ja Gomorran, niin HÄN 
tuli alas ITSE. Ja HÄN sanoi, että huuto, koskien Sodomaa oli liian korkea. Minun täytyy mennä alas sinne ja 
tarkastaa, että jos tehtyjen julmuuksien taso, synnille ja hyväksikäytöille annettu toimeksianto tulee olemaan 
saman suuruinen valitusten tason kanssa, niin HÄN sanoi, että silloin tulen tietämään. Joten HÄN tuli ITSE alas 
faktojen tarkastamismissiolle. Toinen esimerkki on seurakunnan ylöstempaus, joka sanoo, että HERRA ITSE tulee 
alas hakemaan seurakunnan, tarkoittaen, että HÄN ei tule lähettämään ketään muuta - se on niin vakavaa, HÄNEN 
täytyy ITSE tulla alas hakemaan seurakunta. Joten nämä ovat joitakin asioita, joista keskustelimme silloin. Ja 
sanoin, että HERRAN Kirkkaus tulee ja kun Kirkkaus tulee alas Pilvessä, niin se on ISÄ JUMALA ITSE. Ja siksi sanon, 
että elämme historiallista sukupolvea. Historiallista sukupolvea, että voimme edes tavata täällä ja keskustella 
Kirkkauden Pilven Vierailusta. Se ilmestyi ainoastaan Mooseksen aikana ja sitten koko matkan siitä ajasta saakka 
ilmestyy nyt. Ja sanoin, että niiden Sanomien ja missioiden joukossa, joita se tuo nyt seurakuntaan, numero 1, se 
tuo suunnan seurakunnalle. Keskustelimme siitä hiukan 5. Mooseksen kirjan luvussa 9, jossa näimme, että tuo 
sama Pilvi tuli alas ja johti Israelin kansan erämaan halki siihen saakka, kunnes se pääsi sisälle. Toinen asia, jonka 
sanoin, on tuomaan toveruutta seurakunnalle. Kolmas asia, jonka sanoin on, että HÄN tulee erottamaan HÄNEN 
kansansa.  

Nyt tänään haluan aloittaa Sanoman, kun olen nyt kertonut teille tämän taustatiedon. Kuinka kaunis Sanoma tuoda 
TV:hen! Halleluja. Tämä on hyvä. Koska voitot voidaan kristallisoida, ne voivat pääasiallisesti muuttaa seurakunnan 
elämän, kunnes he pääsevät sisälle. Espanjaksi he sanovat fisicamente, se voi fyysisesti muuttaa seurakunnan, 
kunnes kristallisoit sen, saat siitä kiinni. Halleluja. Nyt tänään haluan jakaa pari näkyä, jotta voin lanseerata tämän 
Sanoman. Kuinka voimallinen tapa aloittaa uusi vuosi! Halleluja. Sanalla ITSE JUMALAN Valtaistuimelta, jotta 
kukaan ei voi enää valehdella sinulle. Kuunnelkaahan tätä nyt. Haluan jakaa pari näkyä tässä. Tulen kertomaan 
kuvailun, kertomuksen, sitten tulen jakamaan sen kanssanne. Otsikko tälle päivälle on Keskiyön Hetki. Keskiyön 



Hetki. Ja tulette näkemään minun käyttävän aikaa siihen miten valmistautua Keskiyön Hetkeen. Joten kun tämä 
sama Pilvi tuli alas Israelin kansan luo niin, kuunnelkaahan tätä, kun Mooses kutsuttiin lähtemään, niin oli ISÄN 
JUMALAN Kirkkaus ja Mooses lähti eteenpäin, siihen liittyi keskustelu. Tulen ottamaan siitä osan. HÄN sanoi 
Moosekselle, että katso, tuo huuto, Israelin kansan huuto, koskien sitä katkeraa orjuutta on saavuttanut Minut. Se 
huuto on saavuttanut Minut. Mene ja sano Jaakobin Huoneelle, että koska heidän huutonsa on saavuttanut 
Minut, niin olen nyt päättänyt, että tulen pelastamaan Jaakobin Huoneen Egyptin orjuudesta. Ja HÄN sanoi, että 
kun tulen pelastamaan Jaakobin Huoneen Egyptistä, niin tulen Keskiyön Hetkenä. HÄN sanoo, että kun siis tulen, 
niin se tulee olemaan Keskiyön Hetkenä. Ja sitten HÄN antoi protokollan, sen miten heidän tulee valmistautua 
Keskiyön Hetkeen. Joten haluan meidän keskittyvän tähän vähäksi aikaa. Keskiyön Hetkeen. HÄN sanoi 
Moosekselle: sano heille, että pelastus tulee Kesiyön Hetkenä. Jos voitte saada tämän ylös TV:n kautta 
kodeissanne, niin nauhoittakaa tämä, kirjoittakaa tämä ylös, ottakaa tästä kiinni, koska luulen, että minulle ei ole 
aikaa palata tähän enää. Voitte nähdä, että koko maailma on täällä.  

Joten haluan sanoa, että kun HÄN sanoi Moosekselle, että se tulee olemaan Keskiyön Hetkenä ja näin heidän tulee 
valmistautua, niin haluan nyt kelata eteenpäin ja mennä 3. toukokuun 2007 Näkyyn. Annoin Sanoman TV-kanaville 
Intiassa, Rakshana ja MiracleNet, jotka ovat maailmanlaajuisia. Yritimme saavuttaa Kiinaa Education TV:n kautta, 
meidän piti päästä sisälle Kiinaan Education TV:n kautta siellä, tuodaksemme heille evankeliumin. Joten kun olin 
Hyderabadissa, Intiassa tekemässä tätä 3. toukokuuta 2007, niin silloin, tuona päivänä noin kello 5.00 aamulla 
HERRA, Taivaan JUMALA, HÄN tuli puhumaan kanssani MESSIAAN tulemuksesta. Ja tulen kertomaan tuon näyn 
täällä. Yhtäkkiä, tuossa näyssä löysin itseni katselemasta taivaalle. Mutta kun katsoin taivaalle, niin tuo taivas, jota 
katsoin oli täysin pilkkopimeä. Täysi pimeys. Puhumme siis aivan kuten olisi klo 23.00 illalla, kun kello on 
lähestymässä klo 00.00 keskiyöllä, kun on täysi pilkkopimeys, esimerkiksi afrikkalaisissa kylissä. Joten kun katsoin 
tuota pilkkopimeää taivasta, niin yhtäkkiä Taivas vetäytyi, avautui pilkkopimeälle taivaalle. Seuratkaa tätä nyt. 
Taivas avautui täysin pimeälle taivaalle. Ja kun Taivas avautui täysin pimeälle taivaalle, niin silloin näin HERRAN 
Kirkkauden, tämän Pilven tulevan, aivan kuten tämä Pilvi ja alkavan saavuttamaan Taivaan rajoja, Taivaan 
portteja, alkavan menemään läpi ja tulemaan pimeälle taivaalle. Ja heti, kun tuo Kirkkauden Pilvi tuli Taivaasta 
pimeälle taivaalle, valaisten tuon sisäänkäynnin alueen. Katsokaa kaikki, kun kirjoitatte, niin keskittykää minuun 
hieman, niin tulette saamaan tästä kiinni. Joten heti, kun Taivas avautui ja Kirkkauden Pilvi, tämä sama Pilvi alkoi 
laskeutumaan alas, niin yhtäkkiä valtava kultainen kello, reloj de oro espanjaksi, valtava kultainen kello laskettiin 
alas Taivaasta näin, tällä tavalla, tällä tavalla, tällä tavalla. Antakaahan, kun toistan. Tällä tavalla, tällä tavalla, tällä 
tavalla, täristen tällä tavalla ja sitten se pysähtyi.  

Muistan, että tässä näyssä HERRA laittoi minut nyt katsomaan kultaisen kellon taulua ja, kun katsoin tuon 
kultaisen kellon taulua, niin näin minuuttiviisarin. Mutta kun katsoin tuntiviisaria, niin tyrmistyin, koska sain 
selville, että se oli näin: se tulisi juuri näyttämään keskiyötä, se oli noin minuuttia vaille keskiyön. Mutta 
kuunnelkaahan tätä nyt, olin shokissa, mutta kun katsoin toista punaista viisaria, sitä pidempää punaista, niin 
silloin menin paniikkiin. Miksi? Koska näin sen liikkuvan niin nopeasti, tällä tavalla, tällä tavalla, tällä tavalla, joten 
tiesin, että tulisi olemaan keskiyö nyt minä hetkenä hyvänsä. Sitten kun se saavutti, kun se löi tasan kaksitoista 
keskiyöllä näin, niin silloin kello muuttui suureksi kirjoitukseksi Taivaalla. Nyt Kirkkaus, tuo Pilvi peitti kellon 
alaosan, taulun alaosan, joten näin kellon yläosan ja tämä Kirkkauden Pilvi peitti nyt kellon alaosan tuossa näyssä 
Taivaalla. Nyt, katsokaahan tätä: kellon koko, tarkka koko, puolet siitä. Sitten, yläosassa oli erillinen kirjoitus ja 
sisäosassa erillinen kirjoitus. Joten oli yläosa ja sisäosa. Isoin kirjaimin. Ensimmäinen kirjoitus oli suuremmilla 
kirjaimilla, alempi pienemmillä kirjaimilla. Yläosassa luki, nyt jaan Taivaan salaisuudet seurakunnan kanssa tänä 
ajankohtana. Tänä ajankohtana olen astunut sisään syvälle. Nyt avaan Taivaan salaisuudet seurakunnalle. 
Katsohan tätä nyt. Yläosa ja sisäosa, näin. Ulompaan osaan tuli kirjoitus, joka sanoi ”JEESUS NASARETILAINEN”, 
suuremmilla kirjaimilla, isoin kirjaimin. Sisäosa, pienemmin isoin kirjaimin, sanoi: ”ON TULOSSA”. Ja muistan, että 
sitten heräsin. Mutta kun heräsin, niin tietenkin silloin menin paniikkiin. Ja päätin missioni Intiassa ja aloin 
menemään Etelä-Amerikkaan julistaen: valmistautukaa, valmistautukaa, HÄN on tulossa! Uruguayhin, menin 
suoraan Uruguayhin ja aloin lähettämään tätä Sanomaa siellä, Montevideossa, Punto del Estessä, monessa, 
monessa paikassa. Nyt, kuunnelkaahan tätä. Se oli sitä paniikkia, paniikkia, joka minulla oli, kun näin tämän.  



Nyt kuunnelkaahan tätä. Kun Mooses meni tämän Pilven luo, niin tuo Pilvi sanoi hänelle, HERRA sanoi hänelle: 
mene ja sano Jaakobin Huoneelle, Olen tulossa pelastamaan heidät, mutta kerro heille: Keskiyön hetkenä. 
Halleluja. Ja nyt, tässä näyssä, kun sama Pilvi tulee ja lähettää minut teidän luokse ja sanoo, mene ja kerro heille: 
keskiyön hetkenä. Halleluja. Tämä on mistä haluan aloittaa. Mikä on tämä Sanoma? Se saattaa näyttää hyvin 
itsestään selvältä, mutta huomatkaa, että tässä Sanomassa on niin paljon syvyyttä, jota tulee avata, aukaista 
teille. Kuunnelkaahan minua maailman kansakunnat, jotka olette kokoontuneet tänne ja Kenia kokoontuneena, 
kuunnelkaahan tätä nyt. Sanon aina, että joka kerta kun HERRA puhuu, niin Raamattu, Raamattu, Raamattu on 
lähde. Raamattu on se, jonne mennä ja jos löydät sen Raamatusta, niin löydät ilmestyksen sille. Luulen, että 
olemme kiistattomia tässä. Koska sanoin, että tämä on myös se syy miksi seurakunta on langennut, koska se ei ole 
viitannut Raamattuun. Koska jos se olisi viitannut Raamattuun, niin se ei olisi tehnyt joitakin asioita, joita se tekee 
nyt. Mutta seuratkaahan minua, seuratkaahan tätä. Nyt mitä voimme oppia siitä, kun tämä sama Pilvi puhui 
Moosekselle ja lähetti hänet Israeliin, Jaakobin huoneen luo, koskien keskiyön hetkeä? Siinä on tämä Sanoma. 
Kuinka kaunis Sanoma! Keskiyön hetken Sanoma! Nyt, kuunnelkaahan hyvin tarkasti.  

Kun menet Raamattuun 2. Mooseksen kirjan lukuun 11, niin katsokaahan tätä nyt. Tulen jäsentämään tämän teille 
hyvin, koska en halua, että menetätte mitään matkalla. Tällä kertaa haluan varmistaa, että seuraan tiettyjä kohtia 
varmistaakseni, että katan tämän aiheen täysin. 2. Mooseksen kirjan luku 11:4-7. Ennen kuin luemme, niin 
keskittykäähän hetkeksi. Keskittykäähän minuun hetkeksi. Tämä on se, jonka tulet löytämään sieltä: Tulet 
löytämään, että JUMALAN Pilvi lähettää Mooseksen Jaakobin huoneen luo. Ja kun HÄN lähettää Mooseksen sinne, 
niin HÄN puhuu keskiyön hetkestä. Antakaahan kun kerron paremmin. HÄN puhuu siitä huudosta siellä. Siitä 
katkerasta orjuudesta. Sitten HÄN puhuu pelastuksesta. HÄN kuitenkin sanoo, että niiden julmuuksien tähden, 
joita siellä on tehty, se on numero 1, julmuudet, synti, joita siellä on tehty, ja JUMALAN luonteen takia, joka on 
erotettu synnistä ja sen tarpeen takia, että HÄNEN tulee täyttää Sanansa, niin tulet näkemään, että tietyssä kohtaa 
HERRA sanoo Moosekselle, että mene kertomaan Egyptin kuninkaalle, että kun tulen vapauttamaan Israelin 
kansan, niin tulen tappamaan, tuhoamaan kaikki esikoiset. Kuunnelkaahan, kuunnelkaahan tarkasti, tulen 
tappamaan kaikki ihmisen ja eläinten esikoiset ja HÄN sanoo, Egyptissä, Egyptissä! Ei egyptiläiset, vaan Egyptissä! 
Se sai minut shokkiin. Menin täysin shokkiin, tärisin. Sanoin, mitä tarkoitat, että Egyptissä? Koska meillä on myös 
Israelin esikoiset siellä. Miksi sanot, että tulet tappamaan Egyptissä? Mutta kun luemme eteenpäin, niin tulette 
näkemään JUMALANI alkavan tekemään eron, perustuen tiettyihin periaatteisiin, joista haluan seurakunnan 
saavan kiinni tänään. Hyvää huomenta seurakunta! Tänään on uusi päivä seurakunnassa! Tulet kuulemaan HÄNEN 
korottavan tiettyjä periaatteita, joita HÄN käytti mittareina tekemään eron Egyptin esikoisen ja Israelin esikoisen 
välillä. Ne ovat niitä mittareita, joita haluan painottaa täällä, jotta olisitte hyvin informoidut, koskien sitä minkä 
HERRA sanoo merkitsevän eniten tänä hetkenä ja joka myös erottaa seurakunnan. Halleluja. Nyt kuunnelkaahan 
tätä. Lukekaamme 2. Mooseksen kirjasta. Sen jälkeen tulen jakamaan toisen näyn. Tämä näky on kaikkialla 
Internetissä. Itseasiassa se on Profetia Hälytys 4. toukouuta 2014: Profetia Hälytys - MESSIAS on tulossa! Tämä on 
netissä, mutta tulen puhumaan siitä suhteessa tähän keskusteluun JUMALAN Pilvestä. Nyt, kääntäkää 
kallisarvoiset ihmiset kanssani 2. Mooseksen kirjaan 11:4-7: 

4 Ja Mooses sanoi: "Näin sanoo Herra: Puoliyön aikana minä lähden kulkemaan kautta Egyptin maan. 
5 Ja kaikki esikoiset Egyptin maassa kuolevat, valtaistuimellansa istuvan faraon esikoisesta käsikiveä vääntävän 
orjattaren esikoiseen asti, ynnä kaikki karjan esikoiset. 

Miksi menin paniikkiin? Koska HÄN sanoi, kaikki esikoiset siellä, Egyptissä. Ja HÄN sanoi, kuninkaasta orjaan. Ja 
tiedän kuka oli orjuudessa tuohon aikaan. Israel oli orjuudessa siihen aikaan. Ymmärsittekö? Siksi menin 
paniikkiin. HÄN puhuu heistä kaikista, kaikista. Mutta myöhemmin näet HÄNEN tekevän eron, perustuen 
periaatteisiin, joita haluan nostaa täällä tänä päivänä.  

6 Ja koko Egyptin maassa on oleva kova valitus, jonka kaltaista ei ole ollut eikä koskaan tule. 



7 Mutta kenellekään israelilaiselle ei koirakaan ole muriseva, ei ihmiselle eikä eläimelle, tietääksesi, että Herra 
tekee erotuksen egyptiläisten ja Israelin välillä. 

Jae 7 on avain. Päämääräni on jae 7. Joten kuunnelkaahan minua. Voinko selittää tämän? HERRA, HÄN kuulee 
Israelin huudon Egyptissä. Ja HÄN sanoo, että tulen vapauttamaan heidät keskiyön hetkenä. On kuitenkin 
olemassa JUMALAN luonne, joka sanoo, että HERRA on pyhä. Kun HÄN katsoo Israelia Egyptissä, niin HÄN saa 
selville, että Israel on sekoittanut elämäntyylinsä Egyptin elämäntyyliin, joten Egyptin synti on tullut heprealaisten 
synniksi. Mutta JUMALA on pyhä. Joten HERRA sanoo seuraavaa. HÄN tulee vapauttamaan Israelin Egyptistä, 
mutta HÄNEN tulee olla totuudenmukainen Sanalleen. HÄNEN Sanansa sanoo, että synti on syntiä. Ja synnin 
palkka on kuolema. Kuunnelkaahan tätä tarkoin. Joten kuulen HÄNEN sanovan jakeessa 7, että kuitenkin tämän 
kaiken keskellä tulen silti tekemään eron, jotta tulette tietämään, että HERRA tekee eron Egyptin ja Israelin välillä. 
Mutta kuunnelkaahan tätä nyt. Miksi HERRA sitten jakeessa 7 kääntyy ympäri ja tekee tuon eron? Kuunnelkaahan 
minua nyt hyvin tarkasti. Ei Israelin moraalisen ylivertaisuuden takia. Se on samassa synnissä; sillä on samat ruoat, 
samat runot, samat laulut, sama elämäntyyli, sama synti. Joten tuo vapauttaminen, tuo erottaminen, alan nyt 
puhumaan myös seurakunnalle, tuo eron tekeminen Egyptin ja Israelin välillä ei perustunut Israelin 
vanhurskauteen, koska se oli synnissä, se ei perustunut Israelin oikeamielisyyteen, vaan se perustui suoraan, vain ja 
ainoastaan Karitsan Vereen. Askel kerrallaan. Olen vasta esitellyt tämän. Joten voit melkein alkaa ymmärtämään 
tämän Sanoman teeman. HÄN sanoo kuitenkin, että Karitsan Veren takia voin nyt tehdä eron Egyptin ja Israelin 
välillä. Kuunnelkaahan minua hyvin tarkasti.  

Miksi JUMALA sanoi tämän, vaikka syntiä oli jo tapahtunut Egyptissä? Taivaan Korkeimmat Oikeussalit olivat jo 
antaneet tuomion, että synnin palkka on kuolema. Joten kuunnelkaahan tätä. Tarkoittaen, että kuoleman tulee 
tapahtua Egyptissä. Tulee kuitenkin olemaan kaksi eri tyyppistä kuolemaa. On kaksi eri tyyppistä kuolemaa. Tulee 
olemaan joko syyllisen syntisen kuolema tai tulee olemaan viattoman sijaiskärsijän kuolema. Ymmärrättekö? 
Koska JUMALAN Sanan tulee täyttyä. Ymmärrättekö? On syntiä, täytyy olla kuolema. Kuoleman tulee tapahtua. 
Ymmärrättekö mihin tähtään? HÄN sanoo, että joko syyllisen syntisen tai viattoman sijaiskärsijän kuolemasta 
riippuen, niin tulee olemaan ero Egyptin ja Israelin välillä. Mitä HERRA tässä sanoo? Askel kerrallaan. Etenemme 
hyvin syvälle tänään. Tulet ymmärtämään, että tämä Sanoma Keskiyön Kellon Näystä, Sanoma Keskiyön Hetken 
Näystä, on pääasiallisesti Sanoma Karistan Verestä. Sanoma, joka tuo Karitsan Veren takaisin seurakuntaan. 
Kuunnelkaahan kallisarvoiset ihmiset, jälleen askel kerrallaan.  

Nyt HERRA kuitenkin sanoo Moosekselle, että jos tulen keskiyön hetkenä, niin kerro israelilaisille, että heidän 
tulee valmistautua Keskiyön hetkeen. Ja HÄN sanoo, numero 1, heidän tulee ottaa virheetön Karitsa. Numero 2, 
heidän tulee ottaa virheettömän Karitsan täydellinen Veri. Numero 3, happamaton leipä. Numero 4, karvaita 
yrttejä. Tulemme keskittymään tähän jonkin verran. Mutta menkäämme taaksepäin ja edetkäämme askel 
kerrallaan. Kallisarvoiset ihmiset, menemme nyt 2. Mooseksen kirjaan lukuun 12:1-2. Joten tulette näkemään, että 
2. Mooseksen kirjan luku 11 oli pääasiallisesti esittely. Ja nyt alan etenemään sisälle asian sydämeen, Sanoman
keskiöön, koska tämä oli esittely valmistamaan meitä. Asiat, joista tulen puhumaan teille tässä saarnassa tulevat 
muuttamaan elämänne ikuisesti. Halleluja. Nyt, 2. Mooseksen kirjan luku 12:  

1 Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille Egyptin maassa sanoen: 
2 "Tämä kuukausi olkoon teillä kuukausista ensimmäinen; siitä alottakaa vuoden kuukaudet. 

Nyt katsokaahan tätä. HERRA tiesi, että HÄNEN tulemisensa vapauttamaan Israel Egyptistä tulisi tuomaan esiin 
merkittäviä muutoksia Israelin elämässä. HÄN sanoi, HÄN tiesi, että kun HÄN tulee vapauttamaan Israelin 
Egyptistä, niin Israel tulee pääasiallisesti aloittamaan uuden elämäntyylin. Ja kun HERRA näki tämän, niin HÄN, 
HERRA näki hyväksi, että annahan, kun menen näiden ihmisten luo ja annan heille uuden kalenterin. HÄN 
sanoi, että teille, ei heille. Kuulkaahan näitä sanoja. HÄN sanoi, teille, unohda nuo toiset, mutta teille, tämä



tulee olemaan teidän ensimmäinen kuukautenne. Se tulee olemaan teidän vuotenne ensimmäinen kuukausi. 
Teidän vuotenne, teidän vuotenne. Unohda nuo toiset ihmiset nyt. Joten HÄN antoi heille uuden kalenterin. Ja 
ensimmäinen heprealainen kuukausi, kiitän JUMALAA, että opiskelin Israelissa, joten minulla on pari asiaa, jotka 
voin jakaa kanssanne. Tuo ensimmäinen kuukausi, jos menet muinaiseen hepreankieleen, niin HÄN antoi sille 
nimeksi Aviv. Ja hepreankielessä on maskuliininen ja feminiininen muoto. Aviv on maskuliininen ja Aviva on 
feminiininen. Joten löydät, että Aviva on naisen nimi. Mutta kuunnelkaahan tätä nyt. Kun katsot tuota Aviv-kuuta, 
niin löydät, että tuo kuukausi on keväällä, ankaran talven jälkeen, ankaran talven jälkeen, kun on liian kylmä, kun 
olet kärsinyt ja sitten tulee kevät ja näet ihmisten Euroopassa ja USA:ssa tulevan ulos uuteen elämään. 
Ymmärrätkö mitä HERRALLA oli mielessä? HÄN tiesi, että Israelin täytyi tulla ulos. Jos katsot toista hepreankielistä 
sanakirjaa, muinaista hepreankieltä, niin Aviv-kuu tarkoittaa pääasiallisesti uutta tähkäpäätä, kun viljat alkavat tulla 
tähkälle. Aviv-kuu. Se oli keväällä maaliskuun ja huhtikuun välissä. Siksi kuulet, monet rabbit tulevat kertomaan 
sinulle, että HERRA, heidän JUMALANSA otti heidät pois Egyptistä ja he tulevat kiittämään HÄNTÄ ikuisesti, koska 
HÄN ei ottanut heitä pois silloin kun oli liian kylmä, eikä silloin kun oli liian kuuma. Joten HÄN antoi heille uuden 
kalenterin, kuukausittaisen kalenterin, joka tulisi symboloimaan sitä uutta elämää, jonka he tulisivat aloittamaan. 
Ja kun he saivat tuon uuden kalenterin, niin he lähtivät. Kysyn nyt seurakunnalta, että siitä lähtien, kun saitte 
uuden kalenterin, niin lähdittekö te?  

Kiitos, kiitos hyvin paljon. Voimme jatkaa, siitä mihin jäimme. Joten näimme, että alussa, kun HERRA oli sitoutunut 
tilanteeseen Egyptissä, oli huuto, merkittävä huuto, koskien sitä hyväksikäytön tasoa, johon siellä syyllistyttiin. Ja 
näimme, että samalla kun HERRAN luonne on tuomita kaikki synti, niin HÄN päätti kuitenkin tehdä eron Egyptin ja 
Israelin välillä. Näemme hyvin selvästi tässä 2. Mooseksen kirjan luvussa 12:1-2, että HERRA päätti, että kun HÄN 
tulee vapauttamaan Israelin keskiyön hetkenä, niin sen merkittävän elämäntyylin muutoksen takia, elämän tavan 
muutoksen takia, jonka mukaan Israel nyt halusi elää, niin HÄNEN tulee ottaa uusi kalenteri ja antaa se Israelille. 
Kun etenimme syvemmälle kalenterissa, niin saimme selville, että tuo kalenteri, katso, HÄN sanoi tämän, on teille, 
teille, tarkoittaen, että unohda muut. Tämä tulee olemaan teille teidän ensimmäinen kuukautenne, teidän 
vuotenne. Ei kenenkään muun, vaan teidän vuotenne. Tarkoittaen, että nyt tulee olemaan selvä erottaminen. Nyt 
tulee olemaan selvä erottaminen Egyptin ja Israelin välillä. Sanoimme, että tuo kalenteri on kuukausittainen 
kalenteri. Jos menet hepreankieliseen Raamattuun, jopa tähän Raamattuun, niin tämä Raamattu sanoo, että tuon 
ensimmäisen kuukauden nimi on Aviv tai Abiib (King James). Ja ymmärsit sen pelastuksen suunnitelman, metodin, 
jonka HERRA valmisti Israelille tänä kuukautena ja saimme selville, että se oli kevätkauden kuukausi. Tarkoittaen, 
että olet läpikäynyt ankaran talven, sen ajan, kun he pitävät yllään monta takkia, sinun täytyy laittaa päällesi 
monta takkia, koska talvi on liian kylmä ja on niin sateista. Ja nyt sitten tulee virkistävä kevät, kun he poistavat 
takkinsa yltään ja aloittavat uuden elämän. Auringonpaistetta, kukkia ja sanoin, että hepreankielessä Aviv 
tarkoittaa myös tähkäpäätä, jyvällä olevaa viljan tähkää, tarkoittaen että nyt vilja on tulossa hedelmälliseksi. Jos 
menet syvemmälle, niin löydät, että vilja on juuri alkanut täyttymään tärkkelyksellä, tarkoittaen, että tämä 
ensimmäinen kuukausi, Aviv-kuukausi, jota HÄN tässä kuvailee, niin HÄN sanoo, että sen olisi kuulunut olla 
kuukausi, joka symboloi Herätystä Israelissa. Jotta se tulee jälleen hedelmälliseksi, jotta se voi vapautua orjuudesta 
ja menestyä jälleen, kukoistaa jälleen, orastaa jälleen, kasvaa jälleen ja palaa jälleen. Se on mitä kasvit tekevät 
keväällä. Joten HERRA harkitusti suunnitteli Israelin vapauttamisen, kun tämä Pilvi laskeutui alas, tämä sama Pilvi, 
ja puhui Israelille Keskiyön hetkestä. HÄN suunnitteli pelastuksen metodin. Tulet näkemään mitä tämä tarkoittaa 
seurakunnalle. Se on sanoinkuvaamatonta. Minun täytyi mennä takaisin. Sanoin, HERRA, minun täytyy mennä 
takaisin päiviini Israelissa ja ymmärtää tämä, kun noudatimme Raamatun juhlia. En mainitse tätä vielä. 
Menkäämme eteenpäin. HERRA päätti, että jos HÄN tulee vapauttamaan Israelin keskiyön hetkenä, Aviv-kuussa, 
niin katso mitä HÄN sanoo, HÄN sanoo: mene ja kerro Israelille, että Israelin tulee silloin valmistautua keskiyön 
hetkeen valmistamalla keskiyön Jumalanpalvelus. Numero 2, keskiyön palvonta. Numero 3, keskiyön uhri. Ja HÄN 
sanoo, että valmistautuakseen keskiyön hetkeen, Israelin tulee noudattaa Pääsiäisen uhria. Askel kerrallaan. Tämä 
tulee olemaan hyvin syvällistä. Tämä on ensimmäinen kerta kun puhun tämän seurakunnalle maailmanlaajuisesti. 
Olen iloinen, että HERRA on sallinut minun tehdä tämän. Koska HÄN sanoo nyt, että 



valmistautuakseen vastaanottamaan Keskiyön hetki, niin seurakunnan tulee valmistaa erityinen keskiyön uhri ja 
HÄN sanoo, että tuota uhria tullaan kutsumaan Pääsiäisuhriksi. Tämä on voimallista nyt. HÄN sanoo, että tuon 
keskiyön hetken uhrin, koska se on lähtemiseen, niin sen tulee olla täydellinen uhri. Joten HÄN sanoo, että pyydä 
jokaista perhekuntaa ottamaan täydellinen Karitsa ilman virhettä, tämä on se, ottamaan täydellinen Karitsa ilman 
tahraa, ilman virhettä ja valmistautumaan ennen keskiyötä ja uhraamaan se. Ja sitten, ota täydellisen Karitsan 
täydellinen Veri ja HÄN sanoo, että tämä tulee olemaan tärkeää keskiyön hetkenä. Ymmärrätkö jo melkein mihin 
HERRA alkaa osoittamaan seurakuntaa? Vain yksi ihminen Namibiasta, Ruotsista. Vain te ymmärsitte tämän? 
Olen valmis menemään kanssanne ylöstempaukseen, jos te vain olette valmiita. Kuka ikinä on valmiina, niin 
haluan mennä kanssanne. Kuunnelkaahan tätä nyt, HÄN sanoo, että teidän tulee uhrata täydellinen Karitsa ilman 
virhettä ja käyttää täydellistä Verta. Voimmeko lukea hetken? Oletteko valmiita? Eikö joku ole valmiina? Kyllä, 
olette siis valmiina. Kiitos hyvin paljon. 2. Mooseksen kirja, luku 13:4, Aviv-kuukausi. Ja HÄN sanoo: 

4 Tänä päivänä aabib-kuussa te lähditte. 

Ymmärsittekö tämän? Ymmärsittekö miksi HÄN antoi tuon kalenterin? Kuunnelkaahan tätä nyt. Keskittykää 
minuun nyt kun luen, koska menemme takaisin Toisen Mooseksen kirjan lukuun 12. HÄN sanoo, että tämä tulee 
olemaan ensimmäinen kuukausi teidän vuodestanne. HÄN sanoo, koska tämä on kuukausi, jona te lähdette. Mutta 
jos katsotte tuota kuukautta. Kun katsoin maalis-huhtikuuta, jolle se levittäytyy, kun he juhlivat Israelissa, niin 
katsokaahan tätä nyt, sain selville, että tämä kuukausittainen kalenteri, jonka HÄN antoi Israelille tulisi itseasiassa 
pyörimään Pääsiäisuhrin ympärillä. Voinko toistaa tämän? Se tulisi pyörimään täydellisen Pääsiäiskaritsan 
täydellisen Veren ympärillä. Se tulisi pyörimään Veren ympärillä. Sanoinhan, että tulette ymmärtämään Sanoman 
oikein. Koska Pilvi tuli alas ja puhui: pysykää valmiina, ottakaa kalenteri ja ottakaa ne tällä tavalla, tällä tavalla, tällä 
tavalla. Voinko mennä syvemmälle? Mitä tarkoitan sillä, että tuo kalenteri tulisi pyörimään Pääsiäisuhrin Veren 
ympärillä? Israelissa jokaista juhlaa tulee noudattaa ruokia ja kaikkea muuta myöten. Kuunnelkaahan tätä nyt, 
tämä määrittelee silloin Israelin elämän. Toisin sanoen HÄN sanoi, että siitä päivästä lähtien, kun HÄN antoi tuon 
kalenterin ja HÄN määräsi Pääsiäiskaritsan uhrin, niin tuosta päivästä lähtien Israelin elämä tulisi nyt pyörimään 
tämän JUMALAN Pääsiäiskaritsan ympärillä. Aion selittää tämän, älkää huolestuko. Voimmeko edetä? 
Edetkäämme. Lukekaamme nyt Toisen Mooseksen kirjan luku 12:3-4. Luimme jakeet 1-2, nyt luemme 3-4. Sanoin 
juuri, että pääasiallisesti Israelin elämä tulisi nyt pyörimään tämän Pääsiäisuhrin ympärillä. Mutta kun huomasin 
tuon kevään aikakauden, joka määrittelee aikaa suunnilleen keski-maaliskuusta keski-huhtikuuhun, tuota 
ensimmäistä kuukautta, Aviv-kuukautta, kevätaikaa, Tel-Avivia, kun he tulivat takaisin ja rakensivat uuden 
kaupungin, uuden toivon, uuden kasvun, kaiken sen, Tel-Aviv, kevät parantaa, kun he palasivat diasporasta, niin 
he rakensivat uuden kaupungin, tarkoittaen uuden kevään, uuden orastuksen, uuden toivon, uuden elämän. 
Mutta kun katsot tuota kuukautta, huomasin siinä jotakin, sain selville, että joitakin merkittäviä Raamatullisia 
tapahtumia on tapahtunut tuossa kuussa. Israelissa he kutsuvat sitä nimellä Pesach. Kuunnelkaahan tätä nyt. Sain 
selville, että kun HERRA tuli paljastamaan Aabrahamille tämän JUMALAN mission tuoda MESSIAS hänen kauttaan, 
niin se tapahtui tuona vuodenaikana. Sain selville, että kun Aabraham isännöi tuota kolmen Taivaallista joukkoa, 
niitä kolmea Taivaallista vierasta, niin se tapahtui samaan aikaan. Sain selville, että koska hän isännöi heitä samaan 
aikaan, niin se oli myös aika, jolloin Sodoma tuomittiin, koska kun he päättivät tehtävänsä, niin he menivät sinne ja 
löivät Sodoman ja Gomorran. Sain selville, että se oli myös sama aika, jolloin Kristus meni Ristille ja ylösnousi. Sain 
tämän selville ja kun katsoin tätä kalenteria, jonka eräät ystäväni Israelista lähettivät minulle, kalenteria vuodelle 
2014, niin se kertoo ajoista ja vuodenajoista Israelissa. He siis lähettivät tämän minulle, varmasti HERRA siis tiesi, 
että tulisin opettamaan tästä. Kun avasin sen ja tarkistin kuukauden, jolloin he juhlivat Pääsiäistä, niin näin tässä 
huhtikuun 2014, Pääsiäisjuhlan, Pääsiäisjuhlan, Pääsiäisen, Pääsiäisen, Pääsiäisen, seitsenpäiväisen. Sain selville, 
että saman Pääsiäisjuhlan aikana, tuona 18. päivänä, kun he ovat Pääsiäisjuhlinnan keskellä, niin on Pitkäperjantai. 
Halleluja! Nyt ymmärrän, mitä HERRA teki. Alan ymmärtämään, että tässä oli kyse seurakunnasta. On 
Pääsiäiskaritsa. Sain selville, että 18. huhtikuuta on pitkäperjantai, 20. päivä on ylösnousemuspäivä, sunnuntai ja 
he juhlivat vielä Pääsiäistä. Sain selville, että joitakin vakavasti otettavia raamatullisia tapahtumia tapahtui silloin ja 
erityisesti tämä tässä, joka liittyy nyt seurakuntaan. Joten voit nähdä mihin olen viemässä seurakuntaa tällä 
Sanomalla: JUMALAN Pääsiäiskaritsan luo. Askel kerrallaan. Sanoin jo teille, että ei ole enää aikaa saarnata rahasta 



seurakunnassa! Seksuaalisen moraalittomuuden aika seurakunnassa on ohi! Minulla on lyhyt lähetysaika TV:ssä ja 
minulla on liian paljon annettavaa teille ja koko maailma on täällä, vanhemmat piispat ja pastorit ympäri 
maailmaa, kuinka hedelmällinen maaperä ladata tämä Sanoma. Missä voi olla aikaa saarnata menestyksestä ja 
rahasta?! Käyttäkäämme tämä aika seurakunnan valmistamiseen! Kuunnelkaahan tätä nyt. Tämä on siis 
merkittävää. Nyt ymmärrän, että kun HERRA päätti, että HÄN tulee käyttämään Verta, Karitsan Verta tehdäkseen 
eron Egyptin ja Israelin välillä, niin tuosta Karitsan Verestä, joka tultiin vuodattamaan Egyptissä tuli kuva, ennustus, 
ennakointi MESSIAASTA. Siitä tuli kuvaus MESSIAASTA, joka oli tulossa, jonka Veri tulisi erottamaan seurakunnan. 
Kiitän JUMALAA, että minulla on ystäviä Israelissa ja he voivat lähettää minulle kalenterin muistuttamaan minua 
niistä juhlista, joista nautimme. Ja sitten kun näen heidät, niin saan ilmestyksen, wow! Voimmeko lukea ensin 2. 
Mooseksen kirjan lukua 12:3-4: 

3 Puhukaa koko Israelin kansalle ja sanokaa: Tämän kuun kymmenentenä päivänä ottakoon kukin perheenisäntä 
itsellensä karitsan, yhden karitsan joka perhekuntaa kohti. 
4 Mutta jos perhe on liian pieni koko karitsaa syömään, niin ottakoon lähimmän naapurinsa kanssa yhteisen 
karitsan, henkilöluvun mukaan. Karitsaa kohti laskekaa niin monta, että voivat sen syödä. 

Keskittykää nyt kaikki minuun tarkasti sen takia mitä tulen sanomaan. Sain selville, että HÄN sanoi, että jokaisen 
perhekunnan, perheen tuli mennä ja etsiä täydellinen Karitsa, täydellinen virheetön Karitsa. Mutta katsokaahan 
tätä nyt. Kuulin HÄNEN sanovan, kuunnelkaahan mitä HÄN sanoo: kuitenkin, jos perhekunta on liian pieni tuolle 
Karitsalle, niin teidän tulee jakaa se toisen perhekunnan kanssa. Tutkin Raamattua uudelleen ja uudelleen ja menin 
takaisin ja katsoin uudelleen, mutta en koskaan, en ikinä löytänyt paikkaa Raamatusta, jossa HÄN sanoo, että jos 
Karitsa on kuitenkin liian pieni. Mutta kuulin, että jos perhekunta on liian pieni tuolle Karitsalle, niin teidän tulee 
jakaa se. HÄN sanoo, että JUMALAN Pääsiäiskaritsa on riittävä, enemmän kuin riittävä, riittävä vapauttamaan ja 
pelastamaan. Joten siksi kysyn, mitä on tämä korruptio, jota näen seurakunnassa? Kun katson Kristuksen 
seurakuntaa tänä päivänä, niin näen, aivan kuten se sanoisi: 'Hei, HERRA, katso, tuo Pääsiäiskaritsa, josta olen ollut 
osallisena, niin se ei ole minulle riittävä.' Eikä tuo seurakunta ole vielä vapautettu. Ja silti HERRA sanoo, että jos 
perhekunta on kuitenkin liian pieni Karitsalle, niin silloin jaa se, tarkoittaen, että JUMALAN Pääsiäiskaritsa on aina 
enemmän kuin riittävä vapauttamaan jokaisen, vapauttamaan jokaisen. Ymmärsittekö Sanoman? Joten HÄN kysyy, 
mitä on tämä korruptio seurakunnassa, kun seurakunta sanoo: 'ymmärräthän, että ensimmäinen Pääsiäiskaritsa ei 
ollut minulle riittävä. Käytän sitä vain saamaan vähän elämää, mutta se ei saata päätökseen kaikkea.'? Korruptiota! 
Korruptiota! Kun katsot naisia seurakunnassa, Euroopassa, Australiassa, USA:ssa, Kanadassa, Aasiassa, Keniassa, 
niin naiset ovat alasti. He sanovat: 'katso, tuo ensimmäinen Pääsiäiskaritsa, jonka annoit, ei ole riittävä 
vapauttamaan minua täysin.' Ja silti HÄN sanoo, että jos perhekunta on kuitenkin liian pieni Karitsalle, niin silloin 
jaa se. Tänään me lähdemme! Me lähdemme! Tänään meidän täytyy lähteä! Jos Pääsiäiskaritsa on riittävä, niin 
meidän tulee tehdä mitä Israel teki. He uhrasivat sen ja tuona samana iltana he lähtivät. Miksi seurakunta ei ole 
lähtenyt? Miksi seurakunta ei ole lähtenyt? Sanoinhan teille, että tässä on Sanoma. Kyllä. Näethän tämän? He 
sanovat: 'HERRA, HERRA, HERRA, katso, tämä Pääsiäiskaritsa, jonka meille annoit on riittävä antamaan minulle 
vain nimellisen pelastuksen, mutta se ei ole riittävä poistamaan minua synnistä täysin.' Ja silti HERRA sanoo, että 
Raamatun Sanasta et koskaan, et ikinä löydä paikkaa, jossa HÄN sanoisi, että jos Karitsa olisi liian pieni, niin etsi 
toinen karitsa. Ei! Ei! Ei! Ei! Mikä toinen karitsa?! Ei! On vain yksi Karitsa! Ja HÄN on enemmän kuin riittävä 
pelastamaan jokaisen ihmisen, vapauttamaan koko seurakunnan, pelastamaan kaikki ihmiset. Kyllä, kyllä! Halleluja. 
Ymmärsittekö Sanoman? Kun olin Parantumiskokouksessa ja rammat kävelivät ja lauloin HERRALLE ja sokeat lapset 
näkivät vanhempansa ensi kertaa, niin ette tienneet, että luuni olivat tulessa juuri tämän takia. Sanoin HERRALLE, 
että en voi odottaa, en voi odottaa, saadakseni heidät kiinni ja kertoakseni heille. Jos HERRAN Pääsiäiskaritsa on 
meille riittävä, niin olkaamme pelastettuja, olkaamme uudestisyntyneitä tänään. Aika on lopussa! Kuunnelkaahan 
mitä HÄN sanoo, HÄN sai israelilaiset ystäväni lähettämään minulle kalenterin ja sanomaan, pyydämme, iloitse 
siitä, muista nuo päivät, muista seitsemän vuottasi täällä. Kyllä. Seitsemän vuotta. Meidän tulee Siunata JUMALAA. 
Seitsemän vuotta. Seitsemän vuotta. Luulen, että saitte jotain tästä. En koskaan sano sitä, en koskaan sano sitä. 



Halleluja. Nyt, kuunnelkaahan minua, keskittykää kaikki. Ottaen huomioon sen ihmismäärän siellä ja kuinka paljon 
jokainen ihminen on osallisena, niin mitä HERRA puhui seurakunnalle, koskien tätä Pilveä? HÄN sanoo, että ottaen 
huomioon sen ihmismäärän siellä ja kuinka paljon jokainen ihminen on osallisena, niin katsokaahan tätä nyt, HÄN 
sanoo, että vapautus tulee keskiyön hetkenä, pelastus tulee keskiyön hetkenä. Mutta kun kuuntelen HÄNTÄ, niin 
ymmärrän Sanoman. Kuulen HÄNEN sanovan: 'hei, oletko tietoinen siitä, että kun on kyse pelastuksen 
suunnitelmasta Keskiyön hetkenä, kun on kyse Karitsasta osallisena olemisesta, niin oletko tietoinen, että jokaisen 
ihmisen on itse henkilökohtaisesti oltavana osallisena Karitsasta, jotta hänet pelastettaisiin Keskiyön hetkenä?' 
Mutta kun katson seurakuntaa, niin näen monia ihmisiä, jotka eivät ole vielä tulleet osallisiksi Karitsasta. Koska kun 
tulet osalliseksi Karitsasta, niin kriteerinä luonteen muutokselle on vähentämätön minimi, jonka täytyy saada sinut 
ahkeroimaan. Joten kun katson joitakin ihmisiä seurakunnassa tänä päivänä, abortteja, moraalittomuutta, vääriä 
profetioita, nimeä vain, niin sanon, että nämä ihmiset eivät selvästikään ole koskaan olleet osallisina Karitsasta. Ja 
kuitenkin HÄN sanoo, että Keskiyön hetki on lähellä. Olen nähnyt Keskiyön kellon, tarkoittaen, että julistan, että 
pian on oleva Keskiyö. Ja silti HÄN sanoo, että jokaisen heprealaisen, jokaisen Israelilaisen pelastuakseen ja 
tullakseen vapautetuksi keskiyön hetkenä, tulee olla henkilökohtaisesti osallisena Karitsasta. En kuullut sellaista, 
että sinä, perhekuntasi päänä voisit olla osallisena Karitsasta toisen puolesta: 'Pastori, kamppailen synnin kanssa, 
pastori, kamppailen synnin kanssa.' 'Ai, kamppailet synnin kanssa? Se on siksi, koska et kylvä hyvää siementä. 
Joten jos kylvät hyvän siemenen, niin voin olla osallisena Karitsasta sinun puolestasi.' Ei missään nimessä! 
Voimmeko mennä eteenpäin? Apostolien teot luku 16:31. HÄN sanoo: 

31 Niin he sanoivat: "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi". 

Karitsasta osallisena oleminen. Roomalaiskirje 10:13: 

13 Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu". 

Hei, tänään seurakunnan tulee syntyä uudesti ylhäältä! JUMALAN Pilvi on puhunut kanssani. Pilvi laskeutui alas 
ja esitteli kellon ja peitti sitten puolet kellosta ja antoi Sanoman, kirjoituksen, tarkoittaen, että Pilvi sanoi: JEESUS 
Nasaretilainen on tulossa.  

13 Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu". 

Kyllä! Heidän tulee jokaisen huutaa henkilökohtaisesti. Minun täytyy lukea toinen kohta. 1. Korinttolaiskirje 1:2. 
Siksi sanoin, että haluan olla jäsennetty, jotta en jätä pois mitään. Mutta aika on hyvin paha.  

2 Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, 
ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin 
omissaan kuin meidänkin. 

Voimmeko edetä? Antakaa minun siirtyä Toisen Mooseksen kirjan lukuun 12. Seuraava osuus on jakeet 5-6. 
Antakaa minun edetä vähän kerrallaan. Näemme nyt, että vaikka tämä näyttää itsestään selvältä, niin siinä on 
syvällisempi ohje seurakunnalle puhdistamaan seurakunta, jotta se voisi saada vapautuksen, pelastuksen 
tuhoajalta Keskiyön hetkenä. Halleluja. 2. Mooseksen kirja luku 12:5-6. Nyt HÄN puhuu täydellisestä Karitsasta. 
HÄN sanoo:  

5 Ja karitsanne olkoon virheetön, vuoden vanha urospuoli; lampaista tai vuohista se ottakaa. 

Jos olisin sinä ja näkisin sanan ’virheetön’, niin alleviivaisin sen. Virheetön. 

6 Ja pitäkää se tallella neljänteentoista päivään tätä kuuta; silloin Israelin koko seurakunta teurastakoon sen 
iltahämärässä. 



Tiedän, että täällä on yli 17 000 pastoria. Keskittykää kaikki minuun nyt. Myös ne, jotka katsovat ruudun 
välityksellä. Keskittykää vain minuun nyt sen takia mitä tulen nyt sanomaan. HÄN sanoo, että nyt tämä Karitsa, joka 
sinun tulee ottaa, niin sen tulee olla täydellinen, virheetön Karitsa. Ja HÄN sanoo, että kun otat tämän Karitsan, 
niin edellisessä jakeessa HÄN sanoi 10. päivänä. Puhumme jälleen Aviv-kuusta, ensimmäisestä kuusta. Luimme sen, 
mutta en halunnut mainita siitä ennen kuin tulemme tähän kohtaan. Keskittykää minuun nyt. HÄN sanoo, että 10. 
päivänä jokaisen perhekunnan tulee mennä ja ottaa Karitsa. Mutta nyt HÄN sanoo, että 14. päivänä, tarkoittaen 
neljän päivän kuluttua siitä, heidän tulee nyt ottaa täydellinen, virheetön Karitsa ja teurastaa se iltahämärässä. 
Antakaa minun selittää jotain tässä kohtaa. Tämä kertoo minulle, että kun he hankkivat Karitsan, ottivat Karitsan, 
täydellisen Karitsan 10. päivänä ja HÄN sanoo, teurastaakseen sen 14. päivänä, niin se tarkoittaa, että on neljä 
päivää aikaa tarkastaa Karitsa, onko siinä minkäänlaista virhettä, neljä päivää aikaa tutkia Karitsa, onko siinä 
minkäänlaista virhettä, neljä päivää aikaa analysoida, neljä päivää aikaa tarkastella, neljä päivää aikaa todistaa, 
neljä päivää! Antakaahan minun kertoa tämä teille nyt. Menin ja luin Raamatun ja näin MESSIAAN astuvan sisälle 
Jerusalemiin varsalla ratsastaen 10. päivänä Aviv-kuuta, se oli maanantai. Sitten neljän päivän ajan torstaihin 
saakka he syyttivät Häntä, fariseukset ja saddukeukset, he syyttivät Häntä Pilatukselle ja Herodekselle. Pilatus 
tarkasti Häntä neljä päivää, tenttasi Häntä, tutki Häntä, analysoi Häntä, todisti Hänet. Eikä löytänyt yhtäkään 
virhettä! Hei, hei, hei! Eikä löytänyt yhtäkään virhettä! Eikä löytänyt yhtäkään virhettä! Ja Pilatus lähetti Hänet 
Herodeksen luo, joka tarkisti Häntä, analysoi Häntä, hyväksyi Hänet, tenttasi Häntä, eikä löytänyt yhtään virhettä! 
Ja lähetti Hänet takaisin! Hei, hei! Sanoinhan sinulle! Kun rammat lapset lähtivät kävelemään eilen, mahtavia 
ihmeitä, sokeat lapset saivat näkönsä, pitäen limsapulloa kädessään näin. Mahtavia, mahtavia raamatullisia 
ihmeitä. Mutta luuni paloivat tälle! Kertoakseni heille: neljän päivän ajan, eivätkä he löytäneet yhtään virhettä. Ja 
Pilatus sanoi, pesen käteni tästä, Hänessä ei ole yhtään syntiä. Ja Herodes sanoi, pesen käteni tästä, Hänessä ei ole 
yhtään syntiä. Ja sitten torstaina 14. päivänä, neljän päivän kuluttua siitä, JUMALAN täydellinen Pääsiäiskaritsa, 
Mestarini, Pelastajani ja HERRANI teurastettiin. Koska he eivät löytäneet Hänestä yhtään virhettä, tarkoittaen, että 
nyt Hän on sopiva uhrattavaksi ihmisen sijasta, sen puolesta, sovittamaan sen synnit. JUMALAMME on täydellinen 
JUMALA ja siksi HÄN vaatii, että ainoastaan täydellinen Karitsa kuolee toisten puolesta, koska syntinen ihminen ei 
voi kuolla syntisen ihmisen puolesta. Hei, annan teille pelastuksen suunnitelman! Ja HÄN sanoo, että se on tuossa 
täydellisessä Karitsassa, JUMALAN täydellisen Pääsiäiskaritsan täydellisessä Veressä. Ja MESSIAS teurastettiin 
Ristillä 14. päivänä. Katsokaahan mitä tapahtui, Hänet teurastettiin Ristillä 14. päivänä, katsokaahan tätä nyt, 
iltahämärässä, koska profetia sanoi, että MESSIAAN ystävät, KRISTUKSEN ystävät, pysyisivät kaukana ja he 
katsoisivat toiselta kukkulalta, kun MESSIAS roikkui yksin Ristillä. Ja aurinko laskisi, pimeys peittäisi maan, aurinko 
laskisi Hänen ylleen. Iltahämärä. Iltahämärä on aika siinä välillä, kun aurinko laskee ja kun täysi pimeys alkaa 
kuluttamaan. Voimmeko lukea nyt? Näettekö pelastuksen suunnitelman? Joten kukaan ei voi sanoa, että HERRA, 
en tiennyt. Ei! Koska nyt HÄN sanoo, että kun Pilvi laskeutui alas ja kun Hän näytti Moosekselle kultaisen kellon ja 
tulisi olemaan keskiyö ja Mooses palasi Israeliin kertomaan heille Keskiyön hetkestä. Kuunnelkaahan minua. Pilvi 
laskeutuu alas ja HÄN näyttää minulle Keskiyön kellon ja sanoo, katso, katso, tulee olemaan keskiyö, juokse heidän 
luokseen. Nyt ymmärrämme sen Sanoman, josta tulee saada kiinni. Koska HÄN sanoo, että kun Keskiyön hetki 
koittaa, niin: HERRA, HERRA, ruokin katulapsia leivällä, HERRA, HERRA, vaatetin naisia köyhissä maissa, HERRA, 
HERRA, avasin keittiön, josta jaoin keittoa, HERRA, HERRA, palvoin täällä. Hän sanoo, että Keskiyön hetki on tulossa 
ja kun Keskiyön hetki lyö, niin mikään muu ei silloin merkitse kuin se, että kun HERRA nyt tulee ja Hän katsoo 
seurakuntaa, Hän katsoo sinua, niin Hän löytää, että olet noudattanut Verta, olet uskonut Vereen. Sanot, että tämä 
Veren asia, en ehkä edes ymmärrä sen mekanismia, en tiedä sitä jujua, joka tässä Veressä on. Mutta ohje sanoi, 
että kun Keskiyön hetki tulee, niin ne jotka luottivat Vereen, ne jotka riippuivat Veressä, ne jotka uskoivat Vereen, 
ne joilla oli uskoa Vereen, ne jotka uskoivat Vereen, niin HÄN sanoo, että kun Keskiyön hetki tulee ja HÄN näkee 
heidät peitettyinä JUMALAN täydellisen Pääsiäiskaritsan täydellisellä Verellä, niin HÄN sanoo, että HÄN tulee 
ohittamaan teidät ja sitten vapauttamaan teidät. Tämä Pilvi tulee vapauttamaan teidät, HÄN sanoo, kotkan siivillä 
ja tiedät minne olemme matkalla. Hei! Kyllä! Voimmeko lukea? 3. Mooseksen kirja 22:18-25. Miksi syötän teitä 
lusikalla? Luulen, että tämä on hyvä. Halleluja. Minulla on pitkä matka edessä tässä. Tämä on maailmanlaajuinen 
seurakunta, Kristuksen ruumis, tämä tässä, joten minun tulee antaa teille täysi annos. 3. Mooseksen kirja 22:18-25, 
ja HÄN sanoo:  



18 "Puhu Aaronille ja hänen pojillensa ja kaikille israelilaisille ja sano heille: Kuka ikinä Israelin heimosta tai 
muukalaisista Israelissa tuo polttouhriksi uhrilahjansa, olipa se mikä hyvänsä lupausuhri tai vapaaehtoinen uhri, 
jonka he tuovat Herralle, 
19 niin tuokaa sellainen uhri, että hänen mielisuosionsa tulee teidän osaksenne: virheetön urospuoli raavaista, 
lampaista tai vuohista. 
20 Mutta yhtään eläintä, jossa on vamma, älkää tuoko, sillä siitä hänen mielisuosionsa ei tule teidän osaksenne. 
21 Jos joku tuo Herralle yhteysuhrin raavaista tai lampaista, joko lupausta täyttääkseen tai vapaaehtoisena 
uhrina, olkoon eläin virheetön ollakseen otollinen; älköön siinä olko mitään vammaa. 
22 Sokeata tai raajarikkoa tai silvottua tai paiseista tai ihotautista tai rupista älkää Herralle tuoko, älkääkä 
sellaisia asettako alttarille, uhriksi Herralle. 
23 Härän tai lampaan, joka on jäseniltään muodoton tai vaivainen, sinä saat uhrata vapaaehtoisena uhrina, 
mutta lupausuhriksi se ei ole otollinen. 
24 Älkää uhratko Herralle eläintä, joka on kuohittu puristamalla tai musertamalla tai repimällä tai leikkaamalla; 
älkää tehkö maassanne sellaista. 
25 Älkää myöskään muukalaiselta ostako mitään sellaisia eläimiä tuodaksenne niitä Jumalanne ruuaksi, sillä ne 
ovat turmeltuja, niissä on vamma; niistä ei tule teidän osaksenne mielisuosio." 

Malakian kirjan luku 1:6-14. Swahilin kielellä sanotaan ’leoni leo’, tämä on se päivä. Olen halunnut puhua tälle 
seurakunnalle monta kertaa, mutta olemme liian kiireisiä, valtavaa matkustamista, joka toinen viikko meillä on 
lento, lento kauas, kauas tuomaan tämä evankeliumi, julistamaan, mutta tämä on se päivä! Malakian kirjan 
luvussa 1:6-14, HÄN sanoo: 

6 Poika kunnioittakoon isää ja palvelija herraansa. Mutta jos minä olen isä, missä on minun kunnioitukseni? Ja jos 
minä olen Herra, missä on minun pelkoni? sanoo Herra Sebaot teille, te papit, jotka pidätte halpana minun nimeni. 
Mutta te sanotte: "Miten me olemme pitäneet halpana sinun nimesi?" 
7 Siten, että tuotte minun alttarilleni saastutettua leipää. Mutta te sanotte: "Miten me olemme sinut 
saastuttaneet?" Siten, että sanotte: "Herran pöytä on halpana pidettävä". 
8 Ja kun te tuotte uhriksi sokean eläimen, niin se muka ei ole paha! Ja kun tuotte ontuvan ja sairaan, niin se muka 
ei ole paha! Vie se maaherrallesi: mielistyykö hän sinuun, ja onko hän sinulle suosiollinen? sanoo Herra Sebaot. 
9 Ja nyt: lepyttäkää Jumalaa, että hän meitä armahtaisi. Tällaista on teidän kädestänne tullut: olisiko hän teille 
suosiollinen? sanoo Herra Sebaot. 
10 Jospa olisi teidän joukossanne joku, joka sulkisi ovet, ettette pitäisi tulta minun alttarillani turhaan! Ei ole 
minulla mielisuosiota teihin, sanoo Herra Sebaot, enkä minä mielisty ruokauhriin, joka tulee teidän kädestänne. 
11 Sillä auringon noususta hamaan sen laskuun on minun nimeni oleva suuri pakanain seassa, ja joka paikassa 
uhrataan ja tuodaan minun nimeni kunniaksi puhdas ruokauhri. Sillä minun nimeni on oleva suuri pakanain 
seassa, sanoo Herra Sebaot. 
12 Mutta te häpäisette sen, kun sanotte: "Herran pöytä on saastutettu, ja sen hedelmän syönti on halpana 
pidettävä". 
13 Ja te sanotte: "Mikä vaiva!" ja ylenkatsotte sen, sanoo Herra Sebaot, ja tuotte ryöstettyä, ontuvaa ja sairasta-
tuotte uhrilahjaksi. -Minäkö mielistyisin ottamaan sen teidän kädestänne? sanoo Herra. 
14 Kirottu olkoon pettäjä, jolla on laumassaan koiraspuoli ja joka on luvannut sen, mutta uhraakin Herralle 
viallisen. Sillä suuri kuningas olen minä, sanoo Herra Sebaot, ja minun nimeni on peljättävä pakanain seassa 

Kuunnelkaahan kallisarvoiset ihmiset. Kaiken tämän minä olen lukenut painottaakseni teille uudelleen ja 
uudelleen, että JUMALA, jota palvelemme on täydellinen JUMALA. Ja jos HÄN on niin paljon täydellinen, niin 
kuinka voimme miellyttää HÄNTÄ, koska oikeuden tulee täyttyä. Koska syntiä on tapahtunut ja synnin palkka on 



kuolema. Mutta HÄN sanoo, että tulee olla joko syyllisen syntisen tai viattoman sijaiskärsijän kuolema. Nyt, tuo 
viaton sijaiskärsijä, josta juuri luin näistä kahdesta Sanan paikasta, kertoo sinulle heti, että se on käytännöllisesti 
saavuttamatonta, se on saavuttamatonta heikolle ihmiselle. Se ei ole saavutettavissa. Ja siksi haluan nyt lukea 
Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta 22:8, jotta tulisit ymmärtämään mitä tämä Pääsiäiskaritsa, jonka Verta me 
juhlistamme tänä iltana, oikein pitää sisällään. HERRA on ennallistamassa Veren seurakuntaan. Halleluja. Joten, 
Ensimmäinen Mooseksen kirja 22:8, mutta haluan aloittaa jakeesta 7, jotta saat myös sen kysymyksen:  

7 Iisak puhui isällensä Aabrahamille sanoen: "Isäni!" Tämä vastasi: "Tässä olen, poikani". Ja hän sanoi: "Katso, 
tässä on tuli ja halot, mutta missä on lammas polttouhriksi?" 
8 Aabraham vastasi: "Jumala on katsova itselleen lampaan polttouhriksi, poikani". Ja he astuivat molemmat 
yhdessä. 

Ja kun hän asetti Iisakin puiden päälle alttarin yläpuolelle, niin nyt katsokaahan tätä kaikki ja hän otti veitsen tällä 
tavalla, kun hän oli juuri tekemäisillään näin, niin: Aabraham, Aabraham, lopeta se, älä koske häneen. Ja kun hän 
katsoi näin, niin silloin hän näki tuon sijaiskärsijän. Ja on sanottu, että kun Aabraham seisoi siinä, niin silloin hän 
näki tuon näyn siitä päivästä, jolloin MESSIAS teurastettiin Ristillä. Nyt, kuunnelkaahan minua. Minkä Sanoman 
yritän teille tuoda? Tämä on Sanoma JUMALAN Kirkkauden Pilvestä ja siitä kuinka tuo JUMALAN Kirkkauden Pilvi 
puhuu nyt Keskiyön hetkestä seurakunnalle. Olemme nyt ymmärtäneet, että HÄN on todella julistamassa 
JEESUKSEN täydellisen Veren aikakautta HERRAN Huoneessa. Ja HÄN sanoo, että perustuen siihen mitä olemme 
lukeneet, niin Pääsiäisuhri, JUMALAN täydellisen Karitsan täydellinen Veri, joka uhrataan valmistautumisessa 
Keskiyön hetkeen, niin tuo uhri, tuo Karitsa ja koko Pääsiäisuhri, se kuuluu HERRALLE. Ja HÄN sanoo, noudattakaa 
HERRAN Pääsiäistä. Se ei ole sinun. Joten älkäämme yrittäkö mukautua ihmisten teorioihin, ihmisten filosofioihin, 
ihmisten ideologioihin, ihmisten malleihin, ihmisten maailmankatsomuksiin. Älkäämme yrittäkö tuoda mukaan 
ihmisten teologioita. Sanon, että tänä hetkenä seurakunnan olisi tullut antautua HERRAN Valtakunnan täyteen 
toimivaltaan, ilman kysymyksiä. Hyvää huomenta, seurakunta! Kuinka mahtavaa! Voimmeko edetä nyt? 
Kuunnelkaahan kallisarvoiset ihmiset. 3. Mooseksen kirja 23:4-5. Tulen perustelemaan teille jotakin hyvin tärkeää. 
HÄN sanoo: 

4 Nämä ovat Herran juhla-ajat, pyhät kokoukset, jotka teidän on kuulutettava määräajallansa: 
5 Ensimmäisessä kuussa, kuukauden neljäntenätoista päivänä, iltahämärässä, on pääsiäinen Herran kunniaksi. 

Kuunnelkaahan kallisarvoiset ihmiset. Juhla-ajat kuuluvat HERRALLE. Voinko viedä tätä eteenpäin nyt? Voimmeko 
katsoa mitä tapahtui JEESUKSELLE? 1. Pietarin kirjeen luku 1. Kiitän teitä Pastorit ympäri maailmaa, kun teette 
muistiinpanoja ja te kodeissanne, olohuoneissanne Keniassa, jotka teette muistiinpanoja, pitäkää tästä kiinni. Kun 
lähden, niin voitte käyttää tätä ja päästä sisälle ja myös saarnata. Tiedän, että en tule koskaan toistamaan tätä. 
Siksi on tärkeää tallentaa tämä, jotta muistisi ei tule pettämään sinua. 1. Pietarin kirje 1:18-19. Tätä Saarnaa et tule 
saamaan mistään muualta. Toisessa kristillisessä TV:ssä he ovat kiireisiä viihdyttäessään asiakkaitaan. He juoksevat 
rahatonia, teletonia, maratonia rahasta: kylvä siemen, tämä on hedelmällistä maaperää, kylvä siemen. Ei! Mutta 
täällä puhumme JUMALAN loisteliaasta Valtakunnasta ja siitä kuinka seurakunnan täytyy päästä sisälle. 1. Pietarin 
kirje 1:18-19. HÄN sanoo: 

18 tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä 
vaelluksestanne, 
19 vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan 

Luukaksen evankeliumi 23:1-4: 



1 Ja he nousivat, koko joukko, ja veivät hänet Pilatuksen eteen. 
2 Ja he alkoivat syyttää häntä sanoen: "Tämän me olemme havainneet villitsevän kansaamme, kieltävän 
antamasta veroja keisarille ja sanovan itseään Kristukseksi, kuninkaaksi". 
3 Niin Pilatus kysyi häneltä sanoen: "Oletko sinä juutalaisten kuningas?" Hän vastasi hänelle ja sanoi: "Sinäpä sen 
sanot". 
4 Pilatus sanoi ylipapeille ja kansalle: "En minä löydä mitään syytä tässä miehessä". 

 

Luen Luukaksen evankeliumin lukua 23:13-15: 

13 Niin Pilatus kutsui kokoon ylipapit ja hallitusmiehet ja kansan 
14 ja sanoi heille: "Te olette tuoneet minulle tämän miehen kansan yllyttäjänä; ja katso, minä olen teidän 
läsnäollessanne häntä tutkinut enkä ole havainnut tätä miestä syylliseksi mihinkään, mistä te häntä syytätte, 
15 eikä Herodeskaan, sillä hän lähetti hänet takaisin meille. Ja katso, hän ei ole tehnyt mitään, mikä ansaitsee 
kuoleman. 

 

Jae 24: 

24 Niin Pilatus tuomitsi heidän vaatimuksensa täytettäväksi. 

Halleluja. Voimmeko edetä nyt? 2. Mooseksen kirjan luku 12:7 on nyt tämä Sanoma. Tämä on nyt Keskiyön hetken 
Sanoma. Olemmeko kaikki valmiita? 2. Mooseksen kirja 12:7. Minun tulee juosta eteenpäin. HÄN sanoo: 

7 Ja he ottakoot sen verta ja sivelkööt sillä molemmat pihtipielet ja ovenpäällisen niissä taloissa, joissa he sitä 
syövät. 

Kaikki keskittykää minuun nyt, koska minun täytyy selittää teille hyvin keskeinen näkökulma tästä Sanomasta. HÄN 
sanoo, että 10. päivänä otatte Karitsan ja olemme jo lukeneet miten Herodes ja Pilatus tarkastivat Karitsan, onko 
Hänessä minkäänlaista vikaa, eivätkä he löytäneet yhtäkään, täten vahvistaen Hänen olevan sopiva kuolemaan 
toisten puolesta. Mutta HÄN sanoo, että 14. päivänä, kun teurastat Karitsan iltahämärässä, niin sinun tulee ottaa 
JUMALAN täydellisen Pääsiäiskaritsan täydellinen Veri ja sitten otat Veren ja sivelet sitä oven karmien sivuihin ja 
ovenpäälliseen niissä taloissa, joissa he asuvat. Ja HÄN sanoo, että kun teet näin, niin katsokaa, antakaahan kun 
selitän, keskittykää kaikki, katsokaa, katsokaa kaikki: tämä on puu ja tämä on puu ja tämä on puu, oven, 
ovenkarmin puu ja sitten se on kokonaan sivelty Verellä. Ja muistakaa, että pelastuminen tulee menemään tämän 
oven läpi. Mutta keskittykäähän tähän nyt. Karitsa tuli teurastaa oviaukossa, juuri tässä. Joten niin paljon Verta oli 
vuodatettu siellä ja sen jälkeen sitä siveltiin ja sitten kun Keskiyön hetki tuli ja tuhoaja tuli, niin kukaan ei avannut 
ovea ja he sanovat: hei, olemme tehneet hyvää työtä, olen evankelioinut Kaptembwassa, hei, olen rakentanut 
taloja leskille, olen moraalisesti oikeamielinen, älä koske meihin! Ei! HÄN sanoi, että kun Keskiyön hetki lyö, niin 
kuoleman tuli tapahtua Egyptissä. Ja kun tuhoaja tuli ja näki talot, joissa Verta oli vuodatettu, tarkoittaen, että 
kuolema oli tehnyt tehtävänsä siellä, kuolema oli tapahtunut siellä, joten HÄN meni toiselle puolelle ja teurasti 
esikoiset. Joten nämä ensimmäiset eivät pelastuneet millään muulla tavalla, ei ollut kyse moraalisesta 
erinomaisuudesta, ei ollut kyse moraalisesta oikeamielisyydestä, se ei ollut jonkinlainen pyhä teko, vaan se 
pohjimmiltaan perustui suoraan Karitsan Vereen. Ja HERRA käyttää minua puhumaan seurakunnalle 
maailmanlaajuisesti nyt. HÄN kertoo seurakunnalle, että, hei Kristuksen seurakunta, voin nähdä, että JUMALAN 
täydellinen Pääsiäiskaritsa on teurastettu ja HÄNEN Verensä vuodatettu, niin, hei, Kristuksen seurakunta, siitä 
lähtien kun vastaanotit HERRAN, niin oletko todella peitettynä JUMALAN täydellisen Pääsiäiskaritsan täydellisellä 
Verellä? Sitten kuulet koko seurakunnan vastaavan: kyllä olen. Ja kuulet HERRAN sanovan minulle, että juokse 
sinne ja kerro heille, että: ei, ei, ette te ole! Miksi? Koska HÄN sanoo, että JUMALAN täydellisen Pääsisäiskaritsan 
Veri on lopullinen uhri. HÄN sanoo, että ei ole korkeampaa uhria. Se on korkein, lopullinen ja viimeinen. Joten 



mene ja kerro seurakunnalle, että jos he ovat peitettyjä Verellä, niin miksi he huutavat, että HERRA, HERRA, katso 
minua, olen uudestisyntynyt, Verellä peitetty, mutta en ole vielä vapautunut synnistä! HÄN sanoo, että, ei, jos olet 
peitetty JUMALAN täydellisen Pääsiäiskaritsan täydellisellä Verellä, niin se on lopullinen uhri, tarkoittaen, että siinä 
on lopullinen voima. Jokainen joka on peitettynä siihen, niin sinun identiteettisi muuttuu heti ja sinun nimesi 
muuttuu ja sinun tapasi kävellä muuttuu. On tiettyjä kriteerejä, jotka puhuvat siitä, että oletko peitetty täydellisen 
Pääsiäiskaritsan Verellä. Mutta kun katsot seurakuntaa tänä päivänä; seurakuntaa Berliinissä Saksassa, 
seurakuntaa Munchenissä, seurakuntaa Genevessä, seurakuntaa Perthissä Australiassa, seurakuntaa Sidneyssä, 
Melbournessa, seurakuntaa Torontossa, seurakuntaa Kongo-Brazzavillessä, seurakuntaa Kinshasassa, 
Lubumbashissa, seurakuntaa Brysselissä, seurakuntaa latinalaisessa Amerikassa, Brasiliassa. Kun katsot 
seurakuntaa, niin näet, että seurakunta ei todella ole peitettynä JEESUKSEN täydellisellä Verellä, koska se kävelee 
alastomana ja se voitelee homoseksuaaleja piispoiksi ja väärät profeetat ovat siellä ja siellä saarnataan 
menestysteologiaa, maallisen vaurauden evankeliumia ja siellä on vääriä apostoleja, jotka opettavat ihmisten 
teologioita ja kirjoittavat kirjoja ja rahastavat DVD:illä, kirjasilla, he kiertelevät ympäriinsä ja sanovat, että ’olen 
motivaatiopuhuja, olen inspiraatiopuhuja’. He kiertelevät ympäriinsä, he saarnaavat korvasyyhyyn evankeliumia, 
joka on makeaa lihalle. Ja silti HERRA sanoo, että jokainen joka vain on peitettynä täydellisen Pääsiäiskaritsan 
täydellisellä Verellä, jos näet heidät ulkona ja näet Veren peittävän heidät, niin heistä, maailman lapsista tulee 
JUMALAN lapsia, pimeyden lapsista valon lapsia, synnin orjista vanhurskauden palvelijoita, maailman ihmisistä 
JUMALAN lapsia, heistä tulee JUMALAN Valtakunta. Siinä on se lopullinen voima, jota JUMALAN täydellisen 
Pääsiäiskaritsan täydellinen Veri pitää sisällään. Joten HERRA lähetti minut tänne kysymään joitakin vakavia 
kysymyksiä. HERRA lähetti minut kysymään seurakunnalta: Kristuksen seurakunta, siitä lähtien, kun synnyit uudesti 
ylhäältä, niin oletko todella peitettynä JEESUKSEN täydellisellä Verellä? Koska näemme, että kun Keskiyön hetki 
lyö, niin mikään muu ei silloin merkitse, kuin ainoastaan JUMALAN täydellisen Pääsiäiskaritsan täydellinen Veri. Se 
ei riipu siitä kuinka palvoit, kuinka monta seurakuntaa rakensit, kuinka monta ihmistä johdatit HERRAN luokse, 
vaan siitä, että sinut tullaan löytämään peitettynä täydellisellä Verellä. JA HÄN sanoo, että kun Keskiyön hetki 
saapuu, niin ne jotka luottivat Vereen, uskoivat Vereen, joilla oli uskoa Vereen, ne jotka olivat riippuvaisia Verestä, 
riippuivat Veressä kiinni, olivat peitettyinä Verellä, niin heidät tullaan vapauttamaan. Katsokaamme seurakunnan 
tilaa ennen kuin etenen. Heprealaiskirje 6:4-6. Kristuksen seurakunta Nairobissa, Nakurussa, Kristuksen seurakunta 
Kööpenhaminassa. Tämä on mitä näen seurakunnassa. Heprealasikirje 6:4-6. Halleluja. HÄN sanoo: 

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

 

Mitä HÄN tässä sanoo? Kenelle HÄN tässä puhuu? HÄN puhuu pääasiallisesti Kristuksen seurakunnalle. Koska tämä 
seurakunta on vastaanottanut jopa Pyhän hengen. Ja HÄN sanoo, että tämä seurakunta ristiinnaulitsee JUMALAN 
Pojan kokonaan uudelleen sanomalla: ’HERRA, pyydän, anna JEESUKSEN mennä Golgatalle uudelleen. Katso, 
ensimmäinen Golgata ei ole minulle riittävä.’ Jos katsot nuorisoseurakuntaa Keniassa, luin 
sekulaarisanomalehdestä, tänäänhän on perjantai eikö vain? Perjantaisin heillä on yökokouksia, joita kutsutaan 
keshaksi ja he sanovat, että olemme moderneja nyt ja sitten nuorisoseurakunta pitää yökokouksen. Jos näet sen 
tyylin, miten nuoret naiset ovat pukeutuneet, jos näet sen tyylin, miten nuoret miehet ovat pukeutuneet perjantai-
iltana seurakunnassa, jos näet sen tyylin, miten he tanssivat, niin sekulaarisanomalehdellä on oikeus kirjoittaa ja 
sanoa, että seurakunnassa on disko, joka on voittaa katudiskon. He sanovat, että jopa pukeutuminen on 
paheellisempaa, kuin maailmassa. Jos katsot sitä tyyliä, miten tässä maassa ylistetään, niin he tanssivat esitellen 
vartaloaan, he esittelevät vartaloaan: ’katso vartaloani’. He tekevät niin! Ja sitten kysyn itseltäni: eikö tuo ole 
moraalittomuutta? Minkälaista palvontaa tuo on?! Koska sanot heille: ’katsokaa vartaloani’. Sitä kutsutaan 
moraalittomuudeksi. Ja he sanovat, että he ylistävät JUMALAA. Tämä tarkoittaa, että he sanovat: ’HERRA, HERRA, 



katso, olemme uudestisyntyneitä, mutta, katso, ensimmäinen Golgata ei ole riittävä, anna HÄNEN palata takaisin. 
Tarvitsemme toisen Karitsan.’ Ja silti HÄN sanoo, että jos perhekunta on liian pieni Karitsalle, niin silloin jaa se. Hei, 
hei, hei! Tarkoittaen, että JUMALAN täydellinen Pääsiäiskaritsa Egyptissä oli kirjaimellisesti riittävä vapauttaakseen 
jokaisen Keskiyön hetkenä. Kuinka paljon enemmän sitten, kun Jesajan kirjan luvussa 53:7 on kuvaus siitä mitä 
tapahtui Egyptissä koskien MESSIASTA. Jesaja 53:7. Minulla on niin paljon sanottavaa teille, mutta ei ole aikaa. 
Siunaan Keniaa. Kenia on Siunattu kansakunta. Sanon vain, että Kenia on se varasto tällä hetkellä. Halleluja. Joten 
varmista, että pääset sisälle tämän Sanoman kanssa. Muista Kapernaum. Jesaja 53. Kuinka Siunattu kansakunta, 
joka aloittaa uuden vuoden tämän kaltaisen Sanoman kanssa. Toiset kansakunnat TV:ssä sanovat nyt: ’kylvä hyvä 
siemen uudelle vuodellesi’. Voi, kuinka jonkun tulisi juosta ja sulkea nuo temppelin ovet, jotta he eivät sytyttäisi 
noita turhia tulia Minun Alttarillani! Sulkekaa ovet! Sulkekaa nuo ovet, jotta he eivät sytyttäisi niitä moraalittomia 
tulia MINUN Alttarillani, koska keskiyön uhrin tulee olla täydellinen uhri. Jesaja 53:7. Mitä tapahtui Egyptissä? 

7 Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin 
lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. 

Näetkö mitä tapahtui Egyptissä? Joten tämä oli se kuvaus, MESSIAAN kuva, kuinka HÄNET johdatettiin 
teurastettavaksi, kuolemaan viattomana sijaiskärsijänä. Antakaahan kun selitän Veren. Keskittykää minuun kaikki. 
Tämä on mitä ylipappi tekee Israelissa, kun hän haluaa astua sisälle Kaikkein Pyhimpään Jom Kippurina. Jom Kippur 
oli hyvin mielenkiintoinen päivä Israelissa. Sinä päivänä menimme valtateille, moottoriteille ja nukuimme 
valtateillä. Voit nukkua ja nukahtaa, koska ihmiset paastoavat, eikä kukaan aja autoa. Yliopiston opiskelijat vain 
menevät ja nukkuvat valtateillä, he tietävät, että tänään yksikään ajoneuvo ei tule. Mutta kuitenkin, Jom Kippurina, 
päivänä, jona ylipappi astui sisälle Kaikkein Pyhimpään, niin katsokaahan mitä hän teki. Hän riisui aina yltään 
papillisen vaatteensa ja jätti sen ulkopuolelle ja kantoi yllään kansan vaatetta aivan kuten muut israelilaiset ja 
sitten hän astui veren kanssa sisälle Kaikkein Pyhimpään. Ja muistan Erään, joka myös jätti Hänen Kirkkautensa 
Taivaaseen ja astui alas tänne ja kantoi yllään kansan vaatetta ja astui sinne sisälle. Numero 2: kun pappi päättää 
tehtävän, niin hän tulee ja seisoo oviaukossa ja katsokaa mitä hän tekee, sitten hän nostaa kätensä ylös, siinä on 
vielä verta, vielä verta, hän nostaa kätensä näin ja hän siunaa ihmisiä ja hän siunaa Israelia. Ja HÄN käyttää 4. 
Mooseksen kirjan lukua 6. Se rukous on siellä, se siunaus on siellä. Tiedän Erään, joka astui alas ja uhrasi itsensä 
kantaen yllään kansan vaatetta aivan kuten muut, jotta HÄN voisi olla sijaiskärsijä heidän puolestaan. Jos HÄN olisi 
tullut kantaen yllään kuninkaallista vaatetta, niin hän olisi ollut sijaiskärsijä kuninkaiden puolesta. HÄNEN tuli 
kantaa yllään kansan vaatetta. Ja kun Hän täytti tehtävänsä, katsokaahan mitä tapahtui, HÄN sanoi: ’nainen, älä 
koske Minuun, en ole vielä astunut sisälle.’ Ja Hän astui sisälle ja Hänen Verensä kosketti HERRAN uuden 
Liitonarkin Armoistuinta. Kun HERRA vei minut Taivaaseen ja vei minut Valtaistuinsaliinsa ja kaksi Kerubia kantoivat 
JUMALAN uutta Liitonarkkia kultaisella kävelytiellä, jossa oli kullasta tehty kaksoiskaistale; punaruskeasta kullasta 
ja rikkaammasta kellertävästä kullasta. Kantaessaan uutta Liitonarkkia, niin Kerubit kumarsivat päitään näin ja 
kävelivät sivuttain. Ja muistan, että kysyin Häneltä, joka oli puhumassa kanssani täällä, että miksi he kävelevät tällä 
tavalla, päät kumartuneina. Sitten hän sanoi, koska tämä paikka on Pyhin Paikka JUMALAN Valtaistuinsalissa. Joten 
Hänen Verensä kosketti sitä ja sitten Hän tuli ulos. Tunnen Hänet, joka otti opetuslapsensa. Vapautan nyt Taivaan 
salaisuuksia. Hän otti opetuslapsensa ja he seisoivat eräässä paikassa. He seisoivat eräässä paikassa, jossa on tuo 
ovi. Ja kun he seisoivat siellä, niin opetuslapset olivat itäisillä rinteillä tuolla vuorella ja HÄN nosti ylös HÄNEN 
Naulan Lävistämät Kätensä tällä tavalla ja HÄN siunasi heidät ja HÄN siunasi seurakunnan ja HÄN astui sisälle. 
HÄNET temmattiin ylös, HÄNET temmattiin ylös ja HÄNET temmattiin ylös! HÄN seisoi ovensuussa aivan kuten 
ylipappi ja HÄN Siunasi ihmiset ja HÄN Siunasi kansakunnan ja seurakunnan ja HÄN nousi ylös. Mitä tämä 
tarkoittaa? HÄN sanoo, että Keskiyön hetkenä kuoleman tulee tapahtua, tuomion tulee täyttyä. Taivaan Esikoinen 
kuitenkin uhrasi jo ITSENSÄ JUMALAN perheen puolesta, joka on Israel ja seurakunta, jotta sinun esikoisiasi ei 
tapettaisi.  

Joten näet, että HERRA lähettää minut maailman neljään kolkkaan julistamaan aikakautta, josta oli jo kauan 
sitten ennustettu, siitä että Ristin ja Veren aikakausi tulisi takaisin seurakuntaan. Se pitää sisällään evankeliumin 
voiman, kun näit rampojen lähtevän kävelemään eilen, sokeain saavan näkönsä, niin monen kuuron kuulevan, en 
tiedä kuinka 



monen. Kun näit nuo ihmeet, niin HERRA sanoo, että se on Veren voima! Seurakunta lavastaa ihmeitä. Miksi? 
Koska he eivät ole riippuneet Veressä kiinni, eivät olleet riippuvaisia Verestä, eivät uskoneet Vereen, ei ole ollut 
uskoa Vereen, eivät ylistäneet Verta. Mutta tuon takaisin Ristin ja Veren. Siinä on voima! Oletteko samaa mieltä? 
Kuinka moni teistä haluaa, että pidämme toisen konferenssin tänä vuonna, elokuussa, NTV:n lähettämänä? 
Halleluja. Kyllä! Haluatte siis? Teen sen, teen sen! Tulen tekemään sen, koska olen JUMALAN orja, halvin orja. 
Sinun ei pidä maksaa minulle mitään, kirjoitat vain sähköpostin, niin tulen. Suurimman osan ajasta paastoan, joten 
älä ole huolissasi edes ruoasta. Toinen konferenssi tänä vuonna, elokuussa, tässä paikassa. Halleluja. Seurakunta 
on pääsemässä sisälle Taivaaseen. Seurakunnan täytyy päästä sisälle. Sen täytyy päästä sisälle. Meidän tulee tehdä 
työtä, ennen pimeyttä. Nyt, kuunnelkaahan minua. JEESUS Itse puhui myös Keskiyön hetkestä ja kun menet 
Matteuksen evankeliumin lukuun 25, niin silloin löydät sen mitä JEESUS puhui Keskiyön hetkestä. Käännä kanssani 
Matteuksen evankeliumin lukuun 25. Kuinka loistelias onkaan JUMALAN evankeliumi! Hyvin, hyvin loistelias! 
Matteuksen evankeliumin luku 25, luen jakeet 1-13. HÄN sanoo:  

1 "Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää 
vastaan. 
2 Mutta viisi heistä oli tyhmää ja viisi ymmärtäväistä. 
3 Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. 
4 Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppunsa. 
5 Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat. 

Jae 5 on se, missä Kristuksen seurakunta on juuri nyt. He sanoivat, että he odottivat MESSIAAN tuloa niin pitkään 
ja he ovat väsyneitä, heille tuli uni ja he nukahtivat. Katsokaamme jaetta 6, mitä tällä Alttarilla on tapahtunut 
tänään. Jae 6: 

6 Mutta yösydännä kuului huuto: 'Katso, ylkä tulee! Menkää häntä vastaan.' 

Olen julistanut täällä: ’Keskiyön hetki on lähellä. Pyydän sinua, pyydän sinua, voit nyt riippua Veressä, olla 
riippuvainen Verestä, luottaa Vereen, uskoa Vereen, pitää yllä uskoa Vereen, koska Keskiyö on lähellä. Kuinka 
väkevä Veren evankeliumi onkaan! Ihmiset eivät tiedä, koska he saarnaavat menestystä ja rahaa. Jakeessa 7, HÄN 
sanoo: 

7 Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon. 
8 Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille: 'Antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat'. 
9 Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat: 'Emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin 
luo ostamaan itsellenne.' 
10 Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja 
ovi suljettiin. 
11 Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: 'Herra, Herra, avaa meille!' 
12 Mutta hän vastasi ja sanoi: 'Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä'. 
13 Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä. 

Mitä HERRA tässä sanoo, HERRA JEESUS Itse? Nyt Hän puhuu Keskiyön hetkestä. Ja kun Hän puhuu Keskiyön 
hetkestä, niin kuulet JEESUKSEN antavan kaksi profetiaa, toisin sanoen, profetian, jolla on kaksi manifestaatiota, 
kaksi täyttymystä. HÄN sanoo, että kun Keskiyön hetki tulee olemaan hyvin lähellä, niin tulee olemaan kaksi 
erilaista seurakuntaa: yhtä seurakuntaa symboloi tyhmät morsiusneidot ja toista seurakuntaa symboloi viisaat 
morsiusneidot. Ja HÄN sanoo, että kun tyhmä seurakunta vastaanotti HERRAN, niin se ei vastaanottanut Pyhää 
Henkeä, se ei ottanut mukaan öljyastiaa. HÄN sanoo, että joskus voit tuntea, että olet kulkemassa samaan 



suuntaan kaikkien muiden kanssa seurakunnassa; olet siellä kaikkien kanssa, olet siellä heidän kanssaan, viihdyt 
siellä, huolehditte toisistanne, kaitsette toisianne. Mutta HÄN sanoo, että tulee hetki, kun Keskiyö on lähellä, 
jolloin et voi nyt enää luottaa joihinkin kevytmielisiin pelastuksen käsityksiin. Tulet tarvitsemaan nyt ulkopuolista 
apua. Tarvitset apua HERRALTA. Ja HÄN sanoo, että viisaat morsiusneidot pääsevät sisälle Taivaaseen. Se on 
seurakunta, joka tulee pääsemään sisälle ylöstempaukseen. Mutta ainoa syy, minkä takia tuo seurakunta pääsee 
sisälle Taivaaseen, tuo viisas seurakunta, eikä tyhmä seurakunta pääse on, koska viisas seurakunta kantaa 
öljyastiaa ja se laittaa lamppunsa kuntoon ja sitten se kaataa öljyä. Kun myrskyt ovat kovat, kun tuulet ovat kovat, 
niin nyt öljy jatkaa lampun pitämistä palavana. Ja HÄN sanoo, että tuo öljy on Pyhän Hengen voitelun virta. Toisin 
sanoen, JEESUS sanoi, että näiden viimeisten päivien aikana tulisi olemaan kaksi erilaista seurakuntaa: yksi 
seurakunta, joka on autiudessa, jossa ei ole yhtään Pyhää Henkeä, tarkoittaen, että jopa Sana on niukassa, jopa 
ilmestys Sanasta on niukassa. Ja voit mennä tuohon seurakuntaan vääränä profeettana, vääränä apostolina, 
vääränä pastorina ja opettaa heille mitä vain auringon alla, koska he ovat konkurssissa, koska he ovat nälkäisiä, 
joten mitä ikinä heille annat, niin he syövät sen. HÄN sanoo, että tulee kuitenkin olemaan toinen seurakunta, 
seurakunta, jossa öljy virtaa, tarkoittaen seurakuntaa, jossa on Pyhän Hengen Herätys, jossa rammat lapset 
kävelevät, seuraten äitejään, jossa sokeat lapset katsovat sivuilleen, tällä tavalla, seuraten äitejään. Tulee olemaan 
seurakunta, jossa on Pyhä Henki, Herätysseurakunta. Ja HÄN sanoo, että tuo Herätysseurakunta on se seurakunta, 
joka tulee todella pääsemään sisälle. Mutta miten se pääsee sisälle? Se pääsee sisälle, koska tuo öljyastia tuo 
viisautta ja luimme yösaarnassa Jobin kirjasta 28:28, että, katso, JUMALAN pelko on viisautta. Se tarkoittaa, että 
kun katsot sitä seurakuntaa, niin se kävelee HERRAN pelossa. Voinko mennä eteenpäin?  

HÄN sanoo Ilmestyskirjan luvussa 6:4-6, annoin tuon profetian maailmanlaajuisesti, kun HERRA vei minut HÄNEN 
Valtaistuinsaliinsa. Antakaa, kun selitän sen teille. Kun HERRA vei minut HÄNEN Valtaistuinsaliinsa, niin tämä on 
mitä tapahtui. Silloin kolmas olento tuli Valtaistuimen luota ja sen jälkeen mustan hevosen ratsumies vapautettiin 
ja sitten aloin profetoida maailmanlaajuisesta talouskriisistä. Mutta, kun katsot sitä Sanan paikkaa, joka paljastaa 
sinulle tuon näyn, jonka HERRA minulle näytti, niin tulet löytämään seuraavan. Tulet löytämään, että kun mustan 
hevosen ratsumies vapautettiin, niin sitten lopulta ISÄN JUMALAN Ääni puhuu ja HÄN sanoo: ¼ mitta vehnää 
päivän palkasta ja ¾ mitta ohraa päivän palkasta, ja kun kohtaat öljyn ja viinin, niin älä turmele sitä, pyydän, säilytä 
se. Voinko selittää tämän? HÄN antaa profetian kahdesta erilaisesta seurakunnasta tässä. HÄN sanoo, että näinä 
viimeisinä päivinä on seurakunta, jota tulee symboloimaan tyhmät morsiusneidot: ¼ mitta vehnää päivän palkasta, 
seurakunta, joka on köyhyydessä, Sanan köyhyydessä, seurakunta autiudessa, siellä ei ole edes yhtään ilmestystä 
Sanasta. Joten tulet löytämään sen opettamassa joistakin viisauden avaimista, talousraamatuista, se tulee 
myymään sinulle talousraamattuja. He laittavat sinne talousteorioitaan, heidän talousideologioitaan. Ja tuota 
seurakuntaa symboloi ¼ mitta vehnää päivän palkasta. Mutta on toinen seurakunta, jota symboloi öljy ja viini. 
Tiedän, että kohtasit tuon öljyn ja viinin seurakunnan näinä kahtena edellisenä päivänä. Sokeat saavat näkönsä 
tuossa seurakunnassa, rammat kävelevät tuossa seurakunnassa, halvaantuneet kävelevät, tuossa seurakunnassa 
lääkärit, valtion huippulääkärit tulevat kansioidensa kanssa, joissa on todisteet HIV:stä parantumisista. Tuossa 
seurakunnassa korjataan satona miljoonia sieluja. Tämä on Herätysseurakunta, HERRAN Öljyn ja Viinin seurakunta. 
Öljy on Pyhän Hengen voitelun virta, jota JUMALAN Kirkkauden Pilvi tuo seurakuntaan. Viini on tuon voitelun 
voima. Joten HÄN sanoo, että olkaa varovaisia, kun näette tyhmän seurakunnan menevän kristilliseen TV:hen 
ostamaan öljyä: ’tänään meillä on erikoistarjous, soita nyt, soita nyt, meillä on vain muutama kappale jäljellä.’ Kun 
näet tuon talousseurakunnan, tuon menestysseurakunnan olevan kiireinen käyden kauppaa evankeliumilla, 
myyden JEESUKSEN Verta, niin HÄN sanoo: ’kun he olivat matkalla ostamaan öljyä, niin MESSIAS tuli hakemaan sitä 
toista seurakuntaa.’ Ymmärsittekö? Ymmärsittekö salaisuuden? Juuri tällä hetkellä he ovat ostamassa. Se 
tarkoittaa, että MESSIAS on tulossa! Valmistakaa tie!  

Voinko päättää tämän vielä yhteen viimeiseen salaisuuteen? Miksi HÄN sanoo, että kun olet syömässä Karitsaa, 
niin pidä vaatteet ylläsi, kun olet syömässä Pääsiäiskaritsaa, niin pidä vaatteet ylläsi, sandaalit jalassasi ja HÄN 
sanoo, että paahda se tulella ja HÄN sanoo, että paahda se kokonaan, älä jätä siitä mitään jäljelle huomiseksi. Mitä 
HÄN sillä tarkoittaa? Se tarkoittaa Jesajan kirjan lukua 52:13-15. Voinko selittää? Se tarkoittaa, että HÄN sanoo, 
että kun HÄN uhrasi JEESUKSEN MESSIAAN Pääsiäisuhrikaritsana, niin kun paahdat Karitsan täysin, kun paahdat 



sen täysin, kokonaan, niin se tarkoittaa, että se oli täydellinen uhri. Mitään ei jäänyt jäljelle, niin että voisit sanoa, 
uhratkaamme toinen uhri. Siksi Jesajan kirjan luvussa 52:13-15 HÄN kuvaili KRISTUSTA ruhjottuna. HÄNET 
ruhjottiin Ristillä. Ja koska HÄNET ruhjottiin Ristillä, niin katsokaa mitä tapahtui, HÄNESSÄ on nyt virhe. Siksi joka 
kerta, kun HÄN kohtaa sinut unissa, niin ensimmäinen asia, jonka HÄN tekee on tämä, HÄN aina näyttää minulle 
ensimmäisenä Naulan Lävistykset. Toisin sanoen, HÄN sanoo, katso, katso mitä tein, toisin sanoen HÄN sanoo, 
katso, se olen Minä, se on Minun identiteettini, se olen todella Minä. HÄNEN identiteettinsä. Niistä on nyt tullut 
osa HÄNEN identiteettiään. Toisin sanoen, HÄN sanoo, mene maailman neljään kulmaan ja kysy heiltä, miksi he 
ovat unohtaneet tämän? Toisin sanoen, HÄN sanoo, mene maailman neljään ääreen ja kysy heiltä: miksi te ette 
tiedä, että nyt olen ruhjottu, en voi mennä enää takaisin, en ole enää sopiva, nyt Minussa on virhe, en voi täyttää 
JUMALAN täydellisen Pääsiäiskaritsan täydellistä lakia. Ja kun HÄN sanoo, että heidän tulee syödä Karitsa kiireessä, 
sandaalit jalassaan ja vaatteet yllään, niin kun katsot hepreankielistä määritelmää, oikeastaan juurisanaa sanalle 
kiire, niin se tarkoittaa myös syömistä paniikissa, syömistä kiireessä, se välittää pelon tunnetta, hälytystä, vaaran 
tunnetta. Joten olet osallisena Karitsasta kiireessä, koska minä hetkenä hyvänsä, olet poissa täältä. Onko 
seurakunta kiireessä? 

Alkuperäinen lähde: https://www.youtube.com/watch?v=-YKWQE7GEIY 




