VÄKEVÄ HERRAN SANOMA 11.9.2017
MIKSI HERRA JUMALA KAIKKIVALTIAS TUOMITSI ANKARASTI USA:N
HURRIKAANI HARVEYN JA HURRIKAANI IRMAN KAUTTA?

Hurrikaani Irma ja sen aikaansaamia tuhoja.

Näky kuolleiden ylöstempauksesta.

Haluaisin puhua kuuntelijoillenne kaikkialla tässä kansakunnassa sekä maailmanlaajuisesti
tuoden tänään hyvin, hyvin tärkeän Sanoman. Tiedän, että puhun juuri nyt sinulle ja
kuuntelijoillenne tässä maassa, ja myös kuuntelijoillenne, jotka kuuntelevat
maailmanlaajuisesti. Puhun teille aikana, jolloin ankara JUMALAN Viha on vapautettu
Amerikan Yhdysvaltojen ylle. Puhun teille aikana, jolloin JUMALAN Käsi on todella erittäin
painavana Amerikan Yhdysvaltojen päällä. Puhuin livenä radiossa joitakin päiviä sitten. Ja
puhuin siitä, miksi JUMALA Kaikkivaltias, HERRA JAHVE, Taivaan ja maan Luoja, on tuominnut
Teksasin, Houstonin Teksasin, ja laajemmin, Amerikan Yhdysvallat.
Olemme nähneet hyvin selvästi, että kun tuo Profetia puhuttiin tuona 25. heinäkuuta,
vuonna 2017, tuo Profetia puhuttiin selvästi yli kuukausi ennen, kuin kaikki nämä asiat
tapahtuivat Amerikan Yhdysvalloissa, joka on kaikista voimallisin kansakunta maailmassa. Se
on kansakunta, jolla on ydinaseita. Se on maailman rikkain kansakunta, jolla on hyvin
organisoitu sosiaaliturva-systeemi sekä kauniita kaupunkeja. Johtavia tutkimusinstituutteja.

He ovat johtajia. He johtavat ilmakehän ja avaruuden tutkimusta sekä lääketieteen
tutkimusta. He ovat kaikessa johtajia. He investoivat tieteelliseen tutkimukseen. Heillä on
johtava kansallinen terveysinstituutti, mielenterveysinstituutti, kansallinen alkoholi- ja
huume-instituutti sekä kansallinen syöpä-instituutti. He siis investoivat, he tekevät
uraauurtavaa tutkimusta, parantaakseen elämänlaatua antaen vakuutuksen ihmisille tuossa
maassa taaten turvallisuuden, vakuutuksen heidän elämässään. Se on kansakunta, jolla on
monia satelliitteja, jotka seuraavat sitä maapallon yläpuolella. Ja Puhuin hyvin selvästi
tuossa Profetiassa. Näemme nyt, että tuo Profetia 25. heinäkuuta, 2017, oli itseasiassa
JUMALAN Ääni, joka jyrisi halki Yhdysvaltojen maan.
Näet, että nyt, että tiimi täällä Nairobissa, Keniassa on ollut vastuussa kooten yhteen kaiken
tämän ja valaisten maailmaa siitä, mitä tapahtuu. He, jotka kokoavat yhteen näitä asioita
Nairobin päätoimistossa. Myös he ovat yllättyneitä, sillä nyt he alkavat oppimaan HERRAN
Teistä, siitä miten HERRA Puhuu. Sillä kun HERRA Puhui tästä valtavasta ahdistuksesta, joka
tulisi USA:han, kun Hän sanoi: Amerikan Yhdysvallat, sitten näet Hurrikaani Harveyn tulevan
todella historiallisella tavalla. Ja kun Harvey tulee, sitten näet, kuinka nyt Irma tulee. Se
herättää heidät siihen tosiasiaan, että jokaisella sanalla, joka on puhuttu tuossa Profetiassa,
oli painoarvoa ihmisille maailmassa ja ihmisille Amerikan Yhdysvalloissa. Näen tiimin
Nairobissa ja ihmisten myös maailmanlaajuisesti alkavan ymmärtää HERRAN Teitä ja sitä,
miten HERRA Puhuu. Sillä näet, että kun Hän mainitsee Amerikan, silloin Hän tulee ja
pyyhkäisee myös yli saarten. Kun Hän mainitsee USA:n, Hän ei rajaa sitä vain Teksasiin.
Sitten Hän tulee uudestaan, ja näet sen, mitä Florida käy juuri nyt läpi, sen, mitä Floridassa
tapahtuu juuri nyt puhuessamme tänä hetkenä. Se on suurin evakuointi tuon maan
historiassa, sitä kutsutaan historialliseksi joukkolähdöksi. Uutiset sanovat juuri niin, että
tämä on historiallisin joukkolähtö siitä saakka, kuin Yhdysvallat luotiin.
Ja näemme, että HERRA toi halveksunnan, kuoleman tämän maailman menestykselle sekä
maailman vaurauden ja rikkauksien kokoamiselle. Nyt kun se todellinen hetki kohdata
JUMALA saapuu, näet, kuinka ihmisiä haastatellaan mediassa, ja he sanovat, että pystyin
vain ottamaan hääkuva-albumin ja juoksemaan. Pystyin pakenemaan vain koira mukanani.
Eläen suurissa palatsimaisissa kodeissa. Ja tiedätte, että Amerikassa he todella elävät
suurissa palatsimaisissa kodeissa, palatseissa, kalustetuissa kodeissa kaikkine
mukavuuksineen. Heillä on parhaat autot, ja korkea elämäntyyli. Mutta nyt kun tuli aika
juosta, he eivät pystyneet edes juoksemaan teillä, koska tiet olivat tukossa. Tarkoittaen, että
kun aika saapuu kohdata HERRA, niin ihminen tulee kohtaamaan HERRAN yksin. Kukaan ei
tule kantamaan mukanaan maailman asioita, keräämiään maailman vaurauksia. Näet
pienten lasten lastenhuoneet USA:ssa, joissa on miljoonittain, tuhansittain, sadoittain leluja.
He eivät voineet kantaa kaikkia noita asioita mukanaan.
Miksi HERRA JUMALA Kaikkivaltias on siis tuominnut USA:n? Alat ymmärtämään, että ne
Tornadot, joista Hän Puhui. Näet tornadot, jotka laskeutuivat alas Tampassa ja monissa
muissa paikoissa Floridassa sekä Teksasissa. Näet ne tulvat. Ja näet, että olin siellä ja juoksin
henkeni edestä. Tuon julistuksen jälkeen HERRA laittoi minut nyt juoksemaan henkeni
edestä, saaden minut tuntemaan, miltä tuon maan ihmisistä tulee tuntumaan. Ja juosten
korkeammalle ylämaalle. Kuunnellessasi tuota Profetiaa, juoksemme pakoon korkeammalle
ylämaalle. Haluan puhua siitä todellisesta syystä, miksi tämä kaikki tapahtuu nyt
maailmassa. Haluan puhua tänä aamuna siitä, miksi JUMALAN Käsi on niin raskas

Yhdysvaltojen yllä? Kosketan tätä asiaa lyhyesti, ja sitten tulen siihen pääteemaan. Tämän
keskustelun pääteemaan, joka HERRALLA on maailman ihmisten kanssa.
Ja 1. Mooseksen kirjan luvussa 18:20-22 sanoin jo, että monesti maailman ihmiset,
maailman kansakunnat, se tapa miten ihmiskunta navigoi itseään huolehtien itsestään eläen
elämäänsä tässä maailmassa, ensimmäisestä päivästä lähtien, kun heidän äitinsä synnyttää
heidät tähän maailmaan, tässä maailmassa on yleinen taipumus siihen, että he ajautuvat
syntiin. Tämä on nyt hyvin tiedetty asia. Kaikki tietävät, että tämän maailman taipumus on
tehdä syntiä. Sanoin hyvin selvästi, että monesti ihmiset voivat elää synnissä ja
välinpitämättömyydessä. Ja välinpitämättömyyden, pakanuuden ja ateismin systeemit sekä
maailmallisuus voivat ottaa vallan heidän elämässään, yhteisöissään ja kansakunnissaan,
kunnes he lopulta saapuvat itsetyytyväisyyden tilaan. Ja he tuntevat nyt olonsa mukaviksi
pienessä kotelossa, jonkinlaisessa illuusiossa ja kuvitteellisessa elämässä, aivan kuin
Kaikkivaltiasta JUMALAA ei olisi olemassakaan. Aivan kuin he eivät olisi tilivelvollisia
kenellekään. Heidän ei tarvitse tehdä tiliä kenellekään. Heillä ei ole ollenkaan
vastuuntuntoa, tehdäkseen tiliä. Ja sanoin, että tuo tila on ennemminkin kuin
tuudittautuminen, tuudittautuminen ennen myrskyä. Tuossa tilassa heistä tuntuu melkein
kuin HERRA ei näkisi, mitä he tekevät.

Kokonaisia alueita suuria omakotitaloja on täysin tulvaveden peitossa Hurrikaani Irman jäljiltä.

Olen itkenyt USA:n kansakunnan puolesta niin pitkään. Ja mainitsin, kuinka olen vieraillut
seurakunnissa Forest Parkissa, Illinoisissa. Vierailin seurakunnissa Oak Parkissa, Illinoisissa.
Chicagossa, Suur-Chicagon metropolialueella. Vierailin seurakunnissa kaikkialla jopa
eteläpuolella, Cicerossa, Pulanskissa, Logan squarella, Luoteis-Chicagossa. Ja vierailin
seurakunnissa Oklahomassa, Oklahoman kaupungissa. Vierailin Victory Christian
Centerissä, Oklahoman kaupungissa. Vierailin monissa, monissa, monissa seurakunnissa
Oklahomassa. Vierailin seurakunnissa Tulsassa, Oklahomassa. Seurakunnissa Normanissa.
Vierailin monissa seurakunnissa Tulsassa, Oklahomassa. Ja yritin puhua pastorien kanssa
siellä. Yritin puhua heille ajan muuttumisesta. Siitä tosiasiasta, että HERRA on nyt kääntänyt
kelloa. Ja JUMALAN hengellinen kello Taivaassa vaatii nyt meiltä, vaatii HERRAN huoneelta
tiettyjä perus-mittapuita, perus-standardeja liittyen JUMALAN määräyksiin; vanhurskautta
ja

pyhyyttä. Pyhä Henki on saatavillamme auttamaan meitä pääsemään niihin tavoitteisiin
kristillisessä pelastuksessa omassa elämässämme, kun valmistaudumme MESSIAAN
Tulemukseen.
Vierailin seurakunnissa Mid West Cityssa yrittäen puhdistaa pornografiaa pois tuosta
seurakunnasta. Pystyin näkemään kaiken, mitä tapahtui. Sen pornografian toimistossa,
lehdissä ja sen alkoholin siellä. Pystyin näkemään kastealtaan yläkerrassa. Aivan kaiken. Näin
niin paljon. Kun menin jokaiseen seurakuntaan, minulla oli hyvin paljon kerrottavaa heille
palvonnan puhdistamisesta, seurakunnan puhdistamisesta. Menin seurakuntiin Dallasissa,
Teksasissa. Vierailin isoissa ja pienissä seurakunnissa Dallasissa. Menin Buihin, Teksasissa.
Vierailin seurakunnassa Buissa, Teksasissa, ja saarnasin siellä. Sanoin heille, että muuttakaa
tienne, että aika maailmalliselle palvonnalle on tullut loppuunsa. Vierailin seurakunnissa
Mela Oakissa, New Jerseyssä, Tom-joella, New Jerseyssä. Aina Pennsylvaniaan saakka,
lähellä West Pointia, Pennsylvaniassa. Vierailin seurakunnissa Atlantic Cityssä. Monissa
seurakunnissa tuossa kansakunnassa. New Brunswickissa, aina Camdeniin saakka. Vierailin
siellä seurakunnissa yrittäen saada heitä pois maailman teiltä.
Tämä asia ei kuitenkaan koske vain Amerikan Yhdysvaltoja. Tästä syystä olen hyvin siunattu
tietäessäni, että Kenia piti eilen valtavan suuren kansallisen parannuksenteon, pohjautuen
tähän pahaenteiseen keskusteluun, joka on käynnissä HERRAN ja Yhdysvaltojen välillä. Koko
seurakunta Keniassa meni vakavaan parannuksentekoon, syvään parannuksentekoon, jota
johti itse Vanhempi Arkkipiispa säkkipuvuissa. Ihmiset kieriskelivät maassa mahallaan
maaten itkien HERRAN puoleen ja pyytäen HERRAA tekemään mitä tahansa, puhdistaakseen
heitä ja korjatakseen heitä. Auttamaan heitä tekemään korjauksia, jotta Pyhä Henki voisi
tuoda heitä yhä lähemmäs HERRAN vanhurskaita vaatimuksia. Kohti sitä kristillisen
pelastuksen määritelmää, jonka HERRA niin kauniisti ansaitsi meille Ristillä.
Tästä syystä näet, 1. Moos. 18:20-22, näet nyt, että kun aikojen täyteys saapuu, kun
osoitettu aika tulee, HERRA itse tulee nyt vierailemaan. Hän menee itse alas Sodomaan ja
Gomorraan ja Hän vierailee siellä. Ja Hän sanoo, olen tullut todistamaan, tutkimaan,
katsomaan, kyselemään ja löytämään, jos valituksen määrä, jonka olen saanut, on
samansuuruinen sen maassa tehdyn pahuuden, rikosten ja synnin kanssa, silloin tulen
tietämään. Ja näet, kuinka Hän tuli tuomitsemaan ihmiset Sodomassa ja Gomorrassa. Käytän
tätä alustuksena tämän päivän hyvin voimalliselle Sanomalle, jonka haluan antaa teille
siunatuille ihmisille, jotka olette kuulolla, jotta voitte ymmärtää, miksi kaikki nämä asiat
tapahtuvat. Ja ne tapahtuvat niin nopeasti. Ennen kuin menin livelähetykseen liittyen
maanjäristykseen Meksikossa, se oli jo tapahtunut. Kaikki tapahtuu niin nopeasti.
Voit melkein huomata, että HERRA Sanoo, että aika on lopussa. Hengellinen aikajana on
muuttunut. Asioita tapahtuu niin nopeasti. Kuka tahansa voi kertoa, mitä on tulossa.
Jokainen voi kertoa, että hyvin pian tulee olemaan suuri vierailu maailmassa. Voit jopa katso
hurrikaani Irman suuruusluokkaa ja sitä tuhon jälkeä läpi koko Barbudan ja niillä saarilla,
Puerto Ricossa, mennen alas Kuubaan, ja sieltä kääntyen ja iskien Floridaan. Se on käynnissä
aina tähän hetkeen saakka. Voit huomata, että aika on lopussa. HERRA Puhuu, että asiat
tapahtuvat todella nopeasti, liian nopeasti. Ja Hän sanoo, 1. Mooseksen kirjan luvussa
18:20-22:

20 Niin Herra sanoi: "Valitushuuto Sodoman ja Gomorran tähden on suuri, ja heidän syntinsä
ovat ylen raskaat. 21 Sentähden minä menen alas katsomaan, ovatko he todella tehneet
kaiken sen, josta huuto on minun eteeni tullut, vai eivätkö; minä tahdon sen tietää".
Tämä on niin voimallista, koska Hän itseasiassa kertoo meille, että monta kertaa voimme
jatkaa synnissä tietämättä, että on olemassa osoitettu aika, kun aika on täynnä, jolloin
JUMALA Kaikkivaltias, meidän oma Luojamme, pakottaa meidät tekemään tiliä. Ja Hänen
täytyy käyttää kaikki keinot, saadakseen huomiomme Häneen ja siihen, mitä Hän sanoo.
Tämän näet tapahtuvan tällä hetkellä Amerikan Yhdysvalloissa, kun Hän nyt tulee
pakottamaan meidät tilintekoon. Sanoin, että HERRA on oikeutettu tekemään tämän. Hän
tulee Itse alas tutkimaan asiaa. Näet, että tuona 25. heinäkuuta, 2017, kun annoin tämän
HERRAN Profetian ja puhuin Yhdysvalloille, vähänpä he tiesivät, että ISÄ JUMALA Itse yritti
itseasiassa saada heidän huomionsa, puhutellen maata, puhuen kansakunnille ja
seurakunnalle. Itse ISÄ JUMALA kyseenalaisti heitä, sanoen, että: Katso, Minä rakastan teitä
näin paljon. Ihmiset USA:ssa, Minä rakastan teitä näin paljon, että en haluaisi teidän
etääntyvän ikuisesti, kun aika on lopussa ja MESSIAS on tulossa. Minä rakastan teitä näin
paljon, että Minun täytyy pysäyttää teidät ja epätoivoisesti etsiä huomiotanne ja ravistella
teitä, jotta voitte nyt kuunnella Minua. Näet, että 1. Mooseksen kirjan luvussa 18:25, Hän
päätyy sanomaan:
25 Pois se,
Tämä on nyt Aabraham, joka puhuu heille.
että sinä näin tekisit: surmaisit vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa, niin että
vanhurskaan kävisi samoin kuin jumalattoman! Pois se sinusta! Eikö kaiken maan
[vanhurskas] tuomari tekisi oikeutta?
HERRA Sanoo, että tämä on se aika, kun vanhurskaat voivat seistä maan puolesta. Tämä on
se hetki, kun Hän vaatii seurakuntaa seisomaan kansakunnan puolesta. Mutta kuinka
seurakunta voisi seistä Yhdysvaltojen, Kenian, Britannian, kaikkien maiden, Etelä-Afrikan,
Nigerian, Marokon, Ghanan, Dominikaanisen Tasavallan, Venezuelan ja El Salvadorin
puolesta? Ja jokaisen maan puolesta, joka puolella maailmaa? Olen nähnyt teidän
lähettämänne kutsun tulla El Salvadoriin. Näen, että itkette ja haluatte vierailunne ja
sanotte: Pyydämme, JUMALAN MIES, tule! Kuinka seurakunta voisi seistä maan puolesta, jos
ei ole vanhurskaita? Ei ole ketään leskeä, joka menisi seurakuntaan suremaan ja itkemään.
Valitus ja synti ovat niin suuria siellä, että tuo leski ei pysty edes nukkumaan, vaan itkee niin,
että hänen kyyneliään ei voida pyyhkiä.
Kuinka vanhurskaat voivat seistä maan puolesta, jos ei ole jäännöstä, esimerkiksi leskeä,
joka menee seurakuntaan ja sanoo: Pastori, en ole nuori, pastori, pyydän saarnaa Sanaa.
Pastori, en ole nuori, olen nähnyt ylistysryhmän, jossa on moraalittomuutta. Pastori, en ole
nuori, näen, että naiset ovat puolialasti täällä. Pastori, ota kontrolli tästä seurakunnasta.
Pastori, lopeta rahan evankeliumi, käytä Raamattua, lopeta komedia. Mutta jos ei ole
yhtään leskeä? Se huuto oli niin suuri. Joku itki HERRAN Huoneen puolesta. Eelin päivien
tapahtumat toistuivat. Hanna jatkoi itkemistä siellä temppelin ovella. Hän itki HERRAN
Huoneen puolesta. Ei hän itkenyt sitä, että saisi pojan. Hän katsoi luopumusta HERRAN

Huoneessa. Ja näet, että Eeli tulee ja kysyy: Miksi olet juonut liikaa? Tarkoittaen, että oli
normaalia noina päivinä nähdä juoppoutta HERRAN Huoneessa. Nähdä alkoholin juomista ja
juoppoutta. Oli juoppoutta HERRAN Huoneessa. Hanna itki niitä asioita, mitä siellä tapahtui.
Sanoen, HERRA, jos antaisit minulle pojan. Oli se 55 vuoden laki HERRAN palvelemisessa,
joka ei pätisi. Hän teki erityisen valan ja puhui sydämensä. Se todella puhui Hänen
sydämensä valitushuudon, kuinka Hän huusi HERRAN Huoneen puolesta. Jos annat minulle
pojan, tulen luovuttamaan hänet sinulle hänen koko elämänsä ajaksi ja partaveitsi ei tule
koskettamaan hänen päätään. Tämä oli erityinen vala. Hän näki sen toimimattomuuden
HERRAN huoneessa.
HERRA käyttää tätä sanoakseen, että tämä on se hetki, kun vanhurskaiden täytyy nyt astua
esille. Vanhurskaan seurakunnan tulee astua esille ja itkeä, surra ja murehtia maan puolesta.
Seurakunta, pyhä seurakunta, on maailman valkeus. Mutta kuinka seurakunta USA:ssa,
tuossa kansakunnassa voisi astua esiin maan puolesta, kun he eivät edes näytä ymmärtävän,
mitä tällä hetkellä tapahtuu. He eivät näytä edes huomaavan, että JUMALA Puhuu nyt niin
massiivisella tavalla maalle. He ovat mukauttaneet vaurauden ja menestyksen evankeliumin
niin voimakkaasti vereensä, että he eivät kykene edes havaitsemaan, kun JUMALAN Käsi on
maan yllä. Ja sitä varoitettiin 25. heinäkuuta, 2017.
Käytän tätä alustuksena sille, mitä haluan jakaa tänään, sille koko sanomalle, tälle
keskustelulle, joka HERRALLA on maailman kanssa. Tämä on suuri keskustelu, koskien sitä
mätänevää kuollutta ruumista, jonka nimi on Mama Rosa. Hän on täältä Chepartenin kylästä
Pokotista, Afrikan maaseutukylästä, seurakunnasta erämaassa. Nämä valtavat tulvat ja
hurrikaanit, jotka näet USA:ssa, ja myös monia muita asioita, joita Hän, joka puhuu
kanssanne, on profetoinut ja ne ovat täyttyneet. Ensimmäinen Mooseksen kirja 11:5-7,
sama asia. HERRA tulee alas, kiinnittääkseen näiden ihmisten huomion kertoen heille, että
te ette voi sivuuttaa minua ikuisesti. Monesti saatat unohtaa tämän. Voit elää synnin
elämäntyylissä ja unohtaa, että meidän tulee tehdä tili. Meillä on Luoja.
On voimallista tuoda teille tiettäväksi, että jopa Jesaja itkien valitti Israelia samalla tavalla.
Kun hän sanoi, että aasi tuntee omistajansa tallin. Tarkoittaen, että perustuen mestarin
hyvyyteen ja siihen tosiasiaan, että aasi palaa päivittäin omistajansa talliin, saaden etuja.
Hän sanoo, että aasi tunsi velvoittavaa tunnetta siihen. Tiedättehän, että aasi on yksi
tyhmimmistä eläimistä, jonka JEHOVA on luonut. HERRA käyttää tätä roskatakseen tämän
sukupolven viisauden. Hän sanoo, että aasi tuntee isäntänsä tallin ja palaa aina sinne talliin.
Tietäen, että kun menen takaisin HERRAN Huoneeseen, saan siitä aina etuja. En voi tuottaa
pettymystä HERRALLE. Aasi tietää, että milloin tahansa se palaa isäntänsä talliin, se löytää
heiniä ja syö. Aasi pystyy näin näkemään ne hyödyt ja alistumaan tälle isännälle ja
yhdistämään ne edut aivoissaan, mielessään ja sydämessään velvoittavana tunteena.
Perustuen tämän isännän hyvyyteen, aasi ei voi tuottaa hänelle pettymystä. Nuo edut
menevät kaiken muun edelle. Hän jatkaa puhuen härästä, johon pätee sama asia.
Katsokaa USA:ta. HERRA on ollut hyvä teille. Puhun tässä samalla myös monille muille
kansakunnille, en ainoastaan USA:lle. HERRA on ollut hyvä teille. Katsokaa Amerikan
Yhdysvaltoja. Teillä on sosiaaliturvasysteemit. Teillä on terveydenhoitoa ja huippusairaalat.
Teillä on hyvät maantiet ja turvallisuutta. Teillä on sellaisia asioita, mitä kaikilla
kansakunnilla ei ole. Ainoastaan HERRA antoi tämän elämän ja hyvyyden teille. Mutta te

ette koskaan laskeneet niitä etuja, joita saitte Mestarilta, ettekä syntetisoineet ja
prosessoineet niitä velvoittavana tunteena, jotta olisitte voineet alistua Mestarille. Aina
mennen takaisin, aina palaten takaisin Mestarin luokse. Rakensitte kansakuntanne aluksi
palvoaksenne HERRAA. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 11:5-7, Hän sanoo, koskien
Baabelin tornia:
5 Niin Herra astui alas katsomaan kaupunkia ja tornia, jonka ihmislapset olivat rakentaneet.
Tämä on taas toinen kerta, kun Hän lähti heidän luotaan hetkeksi, ja sitten yhtäkkiä Hän
tulee alas. Hän kysyy, kuinka kauan he jatkavat tämän kapinan tornin rakentamista
Floridassa, Miamissa, Tampassa? Kuinka kauan he jatkavat tämän kapinan tornin
rakentamista Barbudassa, Puerto Ricossa, Dominikaanisessa Tasavallassa, kaikissa näissä
niin sanotuissa paratiiseissa. Paratiisi-saarilla, seksuaalisynnin paratiiseissa, aina Florida
Keysissa saakka. Kuinka kauan te jatkatte tämän kapinan tornin rakentamista Teksasissa,
Dallas Teksasissa, Houston Teksasissa, Amerikan Yhdysvaltojen seurakunnissa? Kuinka kauan
aiotte jatkaa tämän kapinan tornin rakentamista, jossa naiset pukeutuvat, miten huvittaa
seurakunnassa, jossa pastorit saarnaavat maailmallista evankeliumia, jossa
homoseksuaalisuus on sallittua, jossa ihmiset voivat asua yhdessä ilman avioliittoa,
valheissa, tällaisessa maailmallisuudessa, jota harjoitatte siellä. Kuinka kauan aiotte jatkaa
tätä?

Hurrikaani Irman aiheuttamia tuhoja.

Ja Hän sanoo, 1. Mooseksen kirjan luvussa 11:5-7, että tulee aika, kun HERRAN täytyy tulla
alas ja etsiä huomionne. Miksi? Koska JUMALAN profeetallinen aikajana on tikittänyt.
MESSIAAN Tulemus on nyt lähempänä, ja Hän rakastaa teitä hyvin paljon. Hän sanoo
jakeessa 5:
5 Niin Herra astui alas katsomaan kaupunkia ja tornia, jonka ihmislapset olivat rakentaneet.
(36:50)
Miksi Hän tulee alas? Hän tulee alas, koska Hän on Vanhurskas Tuomari. Hän on
oikeamielinen Tuomari. Hän tulee alas pannakseen täytäntöön oikeudellisen kyselyn ja

tutkimuksen. Jumalallinen tuomioistuin tapahtui tuona päivänä, 25. heinäkuuta, 2017. Hän
tuli katsomaan sitä pahuuden korkeutta. Hän tuli katsomaan, oletteko todella tuollaisessa
synnissä. Sanoin saman koskien Egyptiä. Kun katsot 2. Mooseksen kirjan lukua 12:29, siinä
puhutaan samasta asiasta.
29 Ja puoliyön aikana tapahtui, että Herra surmasi kaikki Egyptin maan esikoiset,
valtaistuimellaan istuvan faraon esikoisesta vankikuopassa olevan vangin esikoiseen asti,
ynnä kaikki karjan esikoiset.
Tässä kohtaa HERRAN täytyi tulla alas. Jos katsot 2. Mooseksen kirjan lukua 3:8, näet, että
Hän lupasi tulla alas. Hän tulisi alas puhutellakseen maan tilaa, sitä pahoinpitelyä maassa. Se
valitus oli niin korkea. Orjuuden taakka oli niin suuri. HERRA Sanoi, kerro Jaakobin
huoneelle, että olen kuullut heidän huutonsa. Se orjuus on niin katkeraa ja orjamestarit
pahoinpitelevät heitä. Toisen Mooseksen kirjan luvussa 3:8, Hän sanoo:
8 Sen tähden minä olen astunut alas vapauttamaan heidät egyptiläisten kädestä ja
johdattamaan heidät siitä maasta hyvään ja tilavaan maahan, maahan, joka vuotaa maitoa
ja mettä, sinne, missä kanaanilaiset, heettiläiset, amorilaiset, perissiläiset, hivviläiset ja
jebusilaiset asuvat.
Oih! Tulee aika, kun HERRAN täytyy tulla alas. Tulee aika, kun HERRAN Äänen täytyy jylistä
maassa ja Hän tulee salamoiden kanssa. Näin JEHOVAN tumman paksun Pilven tulevan
Yhdysvaltojen ylle ja rannoille raivon kanssa. Välittömästi Hurrikaani Harveyn jälkeen Hän
tuli, Hän tuli sinne. HERRA antoi minun tietää, että Hän oli vihainen. Olin toimistossa
työskentelemässä ja nukahdin. Tässä hetkessä Hän otti minut ja näytti minulle, kuinka
Hänen Kirkkautensa Pilvi, joka vieraili Mooseksen luona, joka vieraili Hänen kanssaan, joka
puhuu kanssanne tässä. Hän tuli raivoisasti ja vapisin pelosta, kun heräsin. Se aika tulee, kun
HERRAN täytyy tulla alas etsimään huomiotanne. Miksi? Koska MESSIAS, kuningasten
Kuningas on tulossa! Kukaan ei voi jättää huomioimatta MESSIAAN Tulemusta! Miika 1:2-4,
kuvailee samaa asiaa. Jesajan kirjan luvussa 26:21, Hän sanoo saman asian.
21 Sillä katso, Herra lähtee asuinsijastaan kostamaan maan asukkaille.
Tämä on Hänen luonteensa. Hän antoi meille armonsa HERRASSAMME JEESUKSESSA, mutta
tätä armoa ei koskaan tarkoitettu väärinkäytettäväksi sillä tavoin, kuin näet sitä
väärinkäytettävän Yhdysvalloissa. Joten, kun olen rakentanut tämän pohjustuksen teille
ihmiset maailmassa, nyt haluan kävellä kanssanne askel askeleelta siihen, että miksi HERRA
JEHOVA tekee tällaista? Minulla on tässä hyvin tärkeä sanoma pohjautuen HERRAN
vierailuun, kun HERRA vieraili kanssani ja vei minut Valtaistuinsaliin ja näytti minulle
HERRAN uuden liitonarkin JUMALAN Valtaistuinsalissa Taivaassa. Haluan jakaa tästä teille,
jotta voitte nyt ymmärtää, miksi kaikki nämä asiat tapahtuvat kiireessä maailmassa.
Kerroin teille, että jopa se maanjäristys Meksikossa, ennen kuin menin suoraan
radiolähetykseen, sanoen, minun täytyy antaa tämä profetia, minun täytyy soittaa radion
livelähetykseen, se tapahtui. Huacassa he tuntevat minut. Annoin profetian
maanjäristyksestä Huacassa 24 tuntia aikaisemmin, ennen kuin se täyttyi. Seuraavana
päivänä olin hotellihuoneessani ja se ravisteli myös minua rajusti. Miksi? Koska tapasin

kaikki ne pastorit siellä. Kerroin heille, että HERRA haluaa huomionne nyt, jotta voitte tehdä
parannuksen. Sanoin näin Puerto Escondidossa, ja annoin 24 tuntia aikaisemmin tiedon
tulevasta maanjäristyksestä. Sanoin, että huomenna tähän aikaan, jos te ette tee
parannusta, tulee olemaan maanjäristys. Ei ole siis mitään muuta, mitä ihmiset maailmassa
tarvitsevat vakuuttamaan heitä, että MESSIAS on tulossa. Kello on muuttunut. Heidän tulee
tehdä parannus ja kääntyä pois synnistä, vastaanottaa JEESUS ja mennä sisälle JUMALAN
Kirkkaaseen Valtakuntaan, kun tuo päivä saapuu.
Aasian Tsunami. Mount Everest. Maanjäristys Nepalissa. Zika-virus Brasiliassa. Ebola-virus
Länsi-Afrikassa. Aidsin parantuminen täällä. Rammat nousevat ylös ja lähtevät kävelemään,
aivan niin kuin tapahtui 7000 kilometrin päässä Porvoossa, Suomessa. Kenian Nairobissa
sanoin, että rammat, jotka ovat nukkumassa, kävelkööt ja tuo lapsi oli nukkumassa, Eemipoika. Hän kävelee nyt. Suomen kehittynyt terveydenhoito oli epäonnistunut parantamaan
hänet. Suomessa, joka on yksi kehittyneimmistä maista maailmassa. Ei ole mitään muuta
todistusta, jota maailma etsii juuri nyt, kuin valmistautumista HERRAN Tulemukseen.

Hurrikaani Irman aiheuttamia tulvia.

Tulen siis puhumaan siitä, miksi nämä asiat tapahtuvat. Minulla on tämä hyvin tärkeä
sanoma, kun HERRA toi minut Hänen Valtaistuinsaliinsa Taivaassa. Tulen jakamaan teille,
kuinka tuossa paikassa Pyhän Hengen Persoona, joka puhui kanssani siellä kultaisella
kävelytiellä, jossa ne kaksi Kirkkauden Kerubia kantoivat uutta HERRAN Liitonarkkia, kävellen
sivuttain kumartuneena. Kuvailin sen arkin muotoilua siellä Valtaistuimella sekä sitä
rukousta ja kuinka Pyhän Hengen Persoona kosketti oikealla kädellään olkapäätäni. Ja Hän
pyysi ottamaan vasemman käteni ja pitelemään Hänen olkapäästään ja kohottamaan oikean
käteni, ja Hän kohotti vasempansa ja sanoi: rukoilkaamme! Kaikki tämä tapahtuu ja se Pilvi
tulee ja keskustelemme Valtaistuimen edessä, ja sen Valtaistuimen takana on se joki sekä
Elämänpuut kummallakin puolen.
Haluan jakaa paljon tästä, mutta sitä ennen kuin jaan tästä tärkeästä ilmestyksestä, haluan
ensin jakaa tästä, kuinka HERRA ravistelee kansakuntia, USA:ta, saadakseen heidän
huomionsa. Miksi? MESSIAAN Tulemuksen tähden. Joten haluan todella puhua lyhyesti
MESSIAAN Tulemuksesta, ennen kuin keskustelen tästä suuresta ilmestyksestä, josta en ole

vielä paljoa jakanut. Haluan jakaa tapahtumista Valtaistuinsalissa tuona päivänä, HERRAN
uudesta Liitonarkista ja siitä valtavasta Sanomasta, joka siitä tuli. Mutta ennen kuin teen
niin, haluan jakaa ensin MESSIAAN Tulemuksesta. Se syy, miksi Hän etsii heidän
huomiotaan, ravistellen maailman kansakuntia. Haluan ankkuroida tämän päivän
keskustelun 1. Tessalonikalaiskirjeen lukuun 4:16-17. Tänään tai tänä iltana, sillä juuri nyt
seurakunta on ilta-ajassa.
16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan
pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 17 sitten meidät, jotka
olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä
Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. 18 Niin lohduttakaa
toisianne näillä sanoilla.
Halleluja, miksi tässä keskustelussa HERRA ravistelee maailman kansakuntia? Hän ravistelee
heitä itsetyytyväisyyden tähden. Hän ravistelee heitä luopumuksen tähden. Hän ravistelee
heitä, jotta he voisivat ymmärtää, miten Hän puhuu. Hän ravistelee heitä saadakseen heidän
huomionsa. Ja Hän käyttää Häntä, joka puhuu kanssanne ravistelemaan heitä, jotta he
voisivat tulla vedetyksi Hänen luokseen ja Hän voi vapauttaa HERRA JEHOVA JAHVEN
Sanoman heille liittyen MESSIAAN Tulemukseen. Joten haluaisin puhua MESSIAAN
Tulemuksesta. Hän sanoo tässä Sananpaikassa, että he jotka nukkuvat JEESUKSESSA
KRISTUKSESSA, tulevat olemaan ensimmäisiä, jotka ylösnousevat. Tiedämme liiankin hyvin,
että tänä vuonna, tammikuussa, Hän näytti minulle seurakunnan sisäänpääsyn Taivaaseen.
Kuinka he kohtasivat HERRAN yläilmoissa taivaissa. Kuvailin sen koko narratiivin, kuinka
HERRA laittoi minut 20-30 metrin päähän Taivaan sisäänkäynnistä. Näin, kuinka he olivat
pukeutuneet, ja on iso sanoma koskien sitä vaatetta, vanhurskauden vaatetta, pyhyyden
vaatetta, johon kaikkien Taivaan kansalaisten tulee pukeutua. Se on hohtavan puhdas
pellavavaate, johon seurakunnan tulee olla pukeutuneena.
Hän sanoo kuitenkin tässä, että he, jotka nukkuvat JEESUKSESSA KRISTUKSESSA, eli
kuoleman hetkellään olivat uudestisyntyneitä. Kuoleman hetkellä he olivat parannuksen
tehneitä kristittyjä. Eivät kaikki, jotka sanovat olevansa kristittyjä ja menevät nukkumaan, ja
kuolevat, pääse ylösnousemukseen ja Taivaaseen. Hän sanoo, että he, jotka kuoleman
hetkellä olivat uudestisyntyneitä, ja olivat vastaanottaneet Pyhän Hengen, joka auttoi heitä.
He elivät vanhurskasta ja pyhää elämää. He pääsivät sisälle tuona päivänä. Raamattu on
hyvin selvä, Heprealaiskirjeen luvussa 12:14, Hän sanoo, että ilman pyhyyttä ei kukaan ole
näkevä HERRAA. Ilman pyhitystä kukaan ei tule näkemään HERRAA.
Hän siis sanoo, kronologiassa, joka koskee MESSIAAN Tulemusta seurakuntaa varten, ja
tiedämme, että tämä MESSIAAN Tulemus on nyt lähempänä. Siksi massiivinen ravistelu
tapahtuu. Melkein ¼ maailmasta ravistellaan näiden hurrikaanien johdosta, ja tietysti myös
kaikkialla nyt. Hän sanoo, että he jotka ovat nukkumassa, tuossa kronologiassa,
tapahtumasarjassa, he, jotka nukkuvat, nousevat ensin, ylösnousevat ja heille annetaan
kirkastetut ruumiit. Heille annetaan kirkkaat vaatteet. Hän puhuu heistä, jotka ovat
nukkuneet uneen JEESUKSESSA KRISTUKSESSA. Hän sanoo, että kun elät elämääsi
vanhurskaana henkilönä tässä maassa, niin sinusta tulee melkein kuin Simeon, jonka näet
Luukkaan evankeliumin luvussa 2. Simeon odotti näkevänsä sen pelastuksen, jonka HERRA
Israelin JUMALA oli valmistanut kansaa varten, joka olisi Israelin Kirkkaus ja Kunnia. Hän
odotti näkevänsä MESSIAAN. Se oli luvattu hänelle, että hän ei tulisi kuolemaan, ennen kuin
näkisi KRISTUKSEN. Näette tuon päivän, kun hän laskee kätensä Hänen ylleen, katselee ja

pitelee MESSIASTA, Hän vastaanottaa pelastuksen HERRASSAMME. Tämän jälkeen Simeon
sanoo, nyt voit laskea palvelijasi menemään. Nyt Simeon on valmis kuolemaan ilman pelkoa.
Sillä Raamattu sanoo, että Simeon oli vanhurskas mies.
Sama asia kaikuu tässä, 1. Tessalonikalaiskirjeen luvussa 4:16-17. Hän sanoo, että he ovat
unessa KRISTUKSESSA. He, jotka ovat nukahtaneet, jotka ovat kuolleet JEESUKSESSA
KRISTUKSESSA. Toisin sanoen, kuolema ei tee holokaustia heille. Se ei pyyhkäise heitä pois.
Hän sanoo, että he ovat vain unessa. Kuinka voimallista olla vanhurskas tänä hetkenä!
Kuinka voimallista olla HERRAN ravistelema myrskyn kautta, hurrikaanin kautta! Jos Hänen
täytyy ravistella sinua, kiinnittääkseen sinun huomiosi, ja vetää sinut JEESUKSEN pyhyyteen,
vetää sinua tähän vanhurskauteen, jonka Pyhä Henki on tuonut seurakunnalle, ja on tullut
helpottamaan seurakuntaa saavuttamaan sen. Kuinka voimallista! Hän sanoo, että kuolema
ei pelota heitä. Kuolema ei pyyhkäise heitä pois. Kuolema ei ole tehnyt heistä loppua. He
eivät joudu kadotukseen kuolemassa. Hän sanoo, että he yksinkertaisesti vetäytyvät pois,
he, jotka ovat vanhurskaita. Mikä hyöty, jopa USA:n ihmisille ja myös maailmanlaajuisesti.
Mikä hyöty onkaan olla pyhä ja vanhurskas! Hän sanoo, että he eivät huolestu kuolemasta
edes kuoleman hetkellä. Sillä tuona päivänä, Hän sanoo, että he nousevat ylös
ensimmäisinä, kun MESSIAS tulee. Kuinka voimallista!
Totisesti, tämä kutsu parannuksentekoon, kutsu, johon HERRA on kutsunut USA:n, johon
HERRA on kutsunut laajemmin maailman kansakunnat, kutsu parannukseen, kutsu
parannuksentekoon; kansalliseen parannuksentekoon, jotta he voisivat palata
vanhurskauteen, on sen arvoinen kutsu. Sen arvoinen kutsu. Sillä Hän sanoo, että he, jotka
ovat JEESUKSESSA KRISTUKSESSA, jos he kuolevat nyt ennen, kuin MESSIAS tulee, niin tuona
päivänä he tulevat olemaan ensimmäisiä, jotka nostetaan ylös. Sillä he ovat yksinkertaisesti
vetäytyneet pois tämän maailman huolista. Pois tämän maailman elämän vyyhdistä. He ovat
yksinkertaisesti menneet lepoon tästä maailmasta, lepoon tämän elämän uurastuksesta,
tämän elämän murheista. Tämä on se, mitä Hän heijastaa tässä; he eivät enää pelkää
kuolemaa, sen vanhurskauden tähden, jota he kantavat. Toisin sanoen he ovat vain unessa,
he ovat yksinkertaisesti vain unessa JEESUKSESSA KRISTUKSESSA.
Joten Hän sanoo, kun syleilet vanhurskautta, kun syleilet tämän hetken vaatimuksia
pyhyydelle, silloin, vaikka kuolisitkin ennen kuin MESSIAS tulee, Hän sanoo, että olet vieläkin
JEESUKSESSA KRISTUKSESSA, yhtä JEESUKSEN KRISTUKSEN kanssa. He ovat unessa Hänen
Käsivarsillaan. Hei! He ovat Hänen erityisen suojeluksensa alla, Hänen erityisen, hellän
huolenpitonsa alla. Jopa kun he ovat kuolleet. Sillä kun tuo päivä, jota julistan, tulee, heidät
nostetaan kuolleista ensimmäisenä, ja heille annetaan kirkastetut ruumiit, kirkkaat vaatteet.
Ja he nousevat ylös kohtaamaan HERRAN yläilmoissa. Kuten HERRA näytti minulle tämän
vuoden tammikuussa, kun he kohtaavat HERRAN täällä maapallon yläpuolella, ja he
kohtaavat Hänet Hänen Kirkkaudessaan ennen, kuin elossa olevat muutetaan, kohdatakseen
myös HERRAN. Kuinka Kaunista! He ovat yksinkertaisesti unessa Hänen Käsivarsillaan,
JEESUKSESSA KRISTUKSESSA. Hänen erityisessä hellässä huolenpidossaan, Hänen
suojeluksessaan. Hän sanoo, heidän sielunsa ovat itseasiassa JEESUKSESSA KRISTUKSESSA.
Tarkoittaen, että he ovat Hänen Läsnäolossaan. Heidän sielunsa ovat ankkuroituneina
KRISTUKSEEN jopa, kun he kuolevat. Kuinka voimallista!

Jos he kuolevat pyhyydessä ja vanhurskaudessa, poissa siitä luopumuksesta, jonka näet
seurakunnassa USA:ssa, luopuneessa seurakunnassa Keniassa, Nigeriassa, missä vain
maailmassa, Euroopassa, poissa siitä luopumuksesta. Jos kävelet pyhyydessä, Hän sanoo,
että vaikka kuolisitkin nyt, ennen kuin MESSIAS tulee, ennen seurakunnan ylös tempausta,
silloin sielusi ei ole joutunut kadotukseen. Sillä olet unessa KRISTUKSEN Käsivarsilla. Sielusi
on ankkuroituna KRISTUKSESSA. Olet Hänen voimansa alla. Joten sielusi ei ole hukkunut.
Etkä ole myöskään häviäjä; et ole hävinnyt mitään. Hän sanoo, että teistä tulee suurimpia
voittajia kuolemasta. Sillä sinut on silloin otettu pois tämän elämän vyyhdistä. Olet
yksinkertaisesti KRISTUKSEN MESSIAAN hellän, rakastavan huolenpidon alla. Kuollut
JEESUKSESSA KRISTUKSESSA; pyhä, parannuksen tehnyt ja vanhurskas. Hän sanoo, että
täten ei nyt ole enää kuoleman pelkoa. Sillä kuoleminen teille, jotka olette vanhurskaita, on
voitto.
Siksi HERRA ravistelee USA:ta. Hän sanoo, että tässä on suurempi voitto. Tuo maailmallisuus
tulee hukuttamaan sinut ikuiseen helvettiin. Kuulkaa nyt minun Sanansaattajaani. Olen
lähettänyt teille Sanansaattajan. Katsokaa, Hän on ennalta nähnyt nuo asiat, joita teille
tapahtuu. Ja on Sanoma, joka Hänen tulee antaa teille. Hänen täytyy julistaa teille Sanoma.
Sanoen, pysähtykää hetkeksi, kuunnelkaa Ääntä, joka huutaa Afrikan erämaassa, Afrikan
kylien majoissa, Afrikan maaseudulla. Ääntä, joka huutaa ja kutsuu teitä parannuksentekoon
valmistamaan tietä, pyhää tietä MESSIAAN Loisteliasta Tulemusta varten.
Ja Hän sanoo, että se on sen arvoista. Sillä jos sinä kuolet nyt ennen MESSIAAN Tulemusta,
niin kuolema on nyt sinulle suurempi voitto. Sinä voitat kuolemasta. Tienaat. Miksi? Sillä
Hän yksinkertaisesti poistaa sinut tämän maailman huolista ja vyyhdistä. Ja olet Hänen,
JEESUKSEN KRISTUKSEN MESSIAAN rakastavassa huolenpidossa. Kuollut JEESUKSESSA
KRISTUKSESSA. Olet kuollut JEESUKSESSA KRISTUKSESSA. Sillä Hän sanoo, että tuona päivänä
sinut tullaan nostamaan kuolleista. Ja sielusi herätetään unesta. Hän sanoo, 1.
Tessalonikalaiskirjeen luvussa 4:16-17, että tuona päivänä, kun JUMALA tulee alas, kun
HERRA Itse tulee alas ottamaan seurakunnan, niin Hän tulee tuomaan kanssaan
ylösnousemuksen ja ikuisen elämän opin sinulle ja sinun sielullesi. Hei!
Hän sanoo, että on hyödyllistä kuunnella tätä Ääntä ja tehdä parannus tänä hetkenä. Ja
valita vanhurskaus. Se on todellinen voitto. Sinusta tulee voittaja. Saat hyödyn kuolemasta.
Kuinka voimallista, että tämä on kumonnut kuoleman pelon. Ja seurakunnassa, KRISTUKSEN
ruumiissa käsittelemme juuri nyt kuolleen, mätänevän ruumiin kuolleista ylösnousemista,
joka on Mama Rosa, täällä Keniassa. Kuinka voimallista! Ja näin Hänet jo haudattuna, kun
olin Helsingissä, Suomessa. Valmistaudumme nyt Grand, Grand Mega Kiitosjuhlaan ja
Juhlakokoukseen, juhliaksemme kuolleen, mätänevän ruumiin kuolleista ylösnousemista,
suurinta Ihmettä ja Merkkiä seurakunnassa. Joten kun JUMALA tulee alas, kun HERRA tulee
alas tuona päivänä ottamaan seurakunnan, Hän tuo mukanaan ylösnousemuksen ja ikuisen
elämän voimallisen opin. Hei!
Ja nyt KRISTUKSEN ruumis maailmanlaajuisesti syleilee, käsittelee kuolleen, mätänevän,
haisevan ruumiin kuolleista ylösnousemista. Siitä vuosi mätää, ja nimeä vain, ja nesteitä ja
kaikkea sellaista, ja limaa. Mädäntynyt. Se nostettiin ylös kuolleista KRISTUKSEN ruumiissa
tässä maassa. Mutta tämä on itseasiassa koko KRISTUKSEN ruumiille. Hei! Sillä, kun KRISTUS
nostettiin ylös ja Hän nousi kuolleista, Hänestä tuli Ensihedelmä. Puhun, Ensihedelmänä

kaikista heistä, jotka ovat unessa. Pelastuksemme toivo. Se syy, miksi sanon, että on sen
arvoista, että USA:ta ravistellaan myrskyllä, hurrikaanilla, jos se vaati sen, jotta he
kuuntelisivat tätä Ääntä, joka kehottaa parannuksentekoon ja synnistä pois kääntymiseen ja
Pyhän Hengen vastaanottamiseen; vanhurskaudessa kävelemiseen ja pyhyyden
syleilemiseen ja tien valmistamiseen sydämessäsi MESSIAAN Loisteliasta Tulemusta varten.
Se on sen arvoista. Hän sanoo, että se on sen arvoista. Se on sen arvoinen kutsu. Sillä Hän
sanoo, että vaikka jos kuolisitkin nyt ennen kuin MESSIAS tulee, jos noudatit tätä Ääntä,
silloin kaikki on hyvin. Sillä Hän sanoo, kun KRISTUS nostettiin kuolleista, Hän nousi
kuolleista, niin Hänestä itseasiassa tuli Ensihedelmä unessa olevien joukosta, heidän, jotka
ovat kuolleet. Hei!

Hurrikaani Irma ravistelee Floridaa.

Luen nyt 1. Korinttolaiskirjeen luvusta 15:18 eteenpäin. 1. Korinttolaiskirje, rakkaat ihmiset.
Kuinka mahtavaa aikaa! JUMALAN Mies on itseasiassa alistanut kaikki kansakunnat juuri nyt
Raamatun auktoriteetin alle. Hän Puhuu, ja se toteutuu. HERRA Puhuu, ja se toteutuu.
Ravistellen kansakuntia ja tuoden heidät alamaisiksi. Se olisi tuhoisaa, se olisi traagista
USA:n maalle ja kansalle, että heitä ravistellaan Hurrikaani Harveylla, ja heitä ravistellaan
Hurrikaani Irmalla, ja Karibian ihmisiä, ja nimeä vain. Ja sitten kaiken sen lopuksi, he
epäonnistuisivat ymmärtämään tämän Sanoman, miksi JUMALA ravistelee meitä? Tämän
tähden tulen teidän luoksenne tänä aamuna, ja USA:lle yöllä. 1. Korinttolaiskirjeen luvussa
15:18, Hän sanoo. Ja voit lukea jakeesta 13, jos haluat. Hän sanoo jakeessa 12:
12 Mutta jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka muutamat
teistä saattavat sanoa, ettei kuolleitten ylösnousemusta ole? 13 Vaan jos ei ole kuolleitten
ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole noussut.
Jae 14:
14 Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha
myös teidän uskonne;
USA:n kansa, maailman kansat. Jae 15, joka oli minun päämääräni, ja siitä eteenpäin:

15 ja silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi, koska olemme todistaneet
Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran
kuolleita ei herätetä. 16 Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty. 17 Mutta
jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha [tyhjä, turha], ja te olette vielä
synneissänne.
Jae 18, josta halusin todella aloittaa:
18 Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneetkin olisivat kadotetut. 19 Jos olemme panneet
toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä
surkuteltavammat. 20 Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista [siksi sanoin, että esikoinen
nukkuneista], esikoisena kuoloon nukkuneista [jotka ovat nukahtaneet]. 21 Sillä koska
kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen
kautta. 22 Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi
Kristuksessa, 23 mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen
tulemuksessaan; 24 sitten tulee loppu,
Hän siis itseasiassa sanoo, että se on sen arvoista. Se on sen arvoista, että HERRA ravistelee
teitä tänä hetkenä. Jotta voit kuunnella ja kuulla kutsua parannuksentekoon. Miksi? Sillä
tämä kutsu parannuksentekoon ja vanhurskauteen palaamiseen kumoaa kuoleman pelon.
On suotuisaa, että JUMALA ravistelee kansakuntaa, ja kiinnittää heidän huomionsa
parannuksentekoon ja vanhurskauteen ja pyhyyteen palaamiseen. Ja elämään pyhää
kristillistä elämää, jossa naiset pukeutuvat hyvin, jossa pastorit USA:ssa saarnaavat oikeaa
Ristin ja Veren evankeliumia, todellista Ristin pelastusta. Hyljeksien valheellista
menestysteologian evankeliumia, vääriä profeettoja, valheapostoleja. Tehden parannuksen
ja vastaanottaen HERRAN ja tullen kuuliaisiksi, JUMALAA pelkääviksi ihmisiksi. Silloin se on
sen arvoista.
Kolossalaiskirje 1:18, sama asia. Hän sanoo, että KRISTUS on Esikoinen. Hän sanoo, että Hän
on Ensihedelmä kuolleiden joukosta. Hän on Ensihedelmä heistä, jotka ovat unessa.
Lukiessasi 1. Tessalonikalaiskirjeen lukua 4:16-17, se on siis todella voimallista! Tämä on se
toivo! Hän sanoo, että tämän tähden rohkaiskaa toisianne näillä pyhillä sanoilla, että
kuolema on nyt voitettu.
Seurakunta Keniassa käsittelee nyt kuolleen kuolleista ylösnousemista. Hei! Näin ollen se on
todistus, että he, jotka ovat kuolleet, jotka ovat unessa Hänessä, he eivät ole hukassa,
eivätkä ole kadotettuja. KRISTUKSEN kuolema ja ylösnousemus on siis itseasiassa
materialisoitunut seurakunnassa. Käsittelemme kuolleen, mätänevän ruumiin kuolleista
ylösnousemista täällä. Näin ollen, KRISTUKSEN ylösnousemuksesta tuli itseasiassa vahvistus,
vahvistaen JEESUKSEN evankeliumin. Siksi 1. Korinttolaiskirjeessä, jonka luin, Hän sanoo,
että kuinka me silloin voimme saarnata sitä, ellei siinä ole toivo, että KRISTUS on jo noussut
kuolleista. Siitä tuli evankeliumin toivon vahvistus. Toisin sanoen, Hän sanoo, että kun
KRISTUS kuoli ja nousi ylös kuolleista, ja tulee nyt takaisin, niin Hän ravistelee nyt
kansakuntia, jotta he valmistautuisivat Hänen paluutansa varten. Tuo kuolema ja
ylösnousemus, JUMALAN Sana; se itseasiassa sai JUMALAN Sanan tuomaan valkeuden ja
kuolemattomuuden tälle sukupolvelle. Hei!

Johanneksen evankeliumin luvussa 1:1 eteenpäin, Hän sanoo, että tuosta Sanasta tuli
maailman valkeus, siitä tuli elämä. Elämä. Vida. Joten Hän itseasiassa sanoo, että JEESUKSEN
KRISTUKSEN ylösnousemus, joka on Ristin kuolema ja ylösnousemus, on meidän toivomme.
Täten, meidän ei tule keskittyä maalliseen, horisontaaliseen evankeliumiin, joka ei anna
meille mitään toivoa hautojen ylitse. Siksi Hän ravistelee juuri nyt kansakuntia, siksi Hän
ravistelee nyt USA:ta, Karibiaa, ja nimeä vain. Sillä nyt tässä on vahvistus, että KRISTUKSEN
ylösnousemus antoi meille toivon, antoi meille elämän, ja lupasi meille, antoi meille
kuolemattomuuden opin. Iankaikkisen elämän opin. Hei! Valkeuden, elämän ja
kuolemattomuuden. Jotta voisimme nyt olla maailman valkeus. Miksi? Sillä ainoastaan
vanhurskaus voi nostaa kynnyksen, voi nostaa viimeisen voimassaolo päivämme, se voi
muuttaa ihmisen katoavuuden, katoamattomuudeksi, kuolemattomuudeksi,
korruptoitumattomuudeksi.
Hän sanoo, että JUMALAN valkeus, jonka vastaanotimme nyt, kun kuulimme HERRAN Ääntä
tänä ajankohtana, siitä on tullut ylösnousemuksen toivo tuona päivänä. Heille, jotka ovat
kuolleet ennen kuin Hän tulee, tai joiden tulee kuolla ennen kuin Hän tulee. Tulen myös
käsittelemään elossa olevia; elossa olevia pyhiä kristittyjä. Mutta juuri nyt seuraan
yksinkertaisesti tämän sananpaikan kronologiaa, 1. Tessalonikalaiskirjeen lukua 4:16-17. Hän
antaa tässä tuon päivän tapahtumien kronologian, joka saa HERRAN ravistelemaan USA:ta,
kiinnittääkseen heidän huomionsa, jotta he menisivät kansalliseen parannuksentekoon ja
valmistautuisivat tuota päivää varten. Hei! KRISTUKSEN ylösnousemus on tullut
vahvistamaan meille, uskoville, että kaikki nämä maailman asiat tulevat katoamaan. Ja nyt
meillä on toivo evankeliumissa, että HERRAN Sana, joka Puhui sen elämään, on nyt tuonut
meille valkeuden, kuolemattomuuden ja elämän. Kun Hän sanoo, valkeuden, toisin sanoen,
ymmärryksen. Ymmärryksen, käsityksen, koskien meidän kutsuamme olla kristitty. Kristityn
kutsua. Halleluja!
On todella voimallista olla vanhurskas tänä hetkenä. On todella voimallista olla pyhä tänä
hetkenä. Hän itseasiassa sanoo, että he, jotka ovat unessa JEESUKSESSA KRISTUKSESSA, he
ovat kirkkauden tilassa. Sillä tuona päivänä, kun MESSIAS tulee, tuona päivänä, jota varten
HERRA ravistelee kansakuntia, jotta he valmistautuisivat. Tuona päivänä, kun MESSIAS tulee,
ja Hän tulee tänne maapallon yläpuolelle, ja KRISTUKSESSA kuolleet nostetaan ylös
kuolleista, ja heille annetaan kirkkaat ruumiit, ikuiset ruumiit, ja loisteliaan kirkkaat, ikuiset
vaatteet. Ja he nousevat ylös tällä tavoin kohtaamaan HERRAN yläilmoissa. Hän sanoo, että
he ovat unessa KRISTUKSESSA. He ovat loisteliaan kirkkaat nyt, sillä tuona päivä he tulevat
olemaan loisteliaan kirkkaat ylös tempauksen päivänä. Ja silti he lepäävät Hänen
Käsivarsillaan, Hänen hellässä huolenpidossaan. Hänen suojeluksessaan nyt. He ovat
parempia, kuin he, jotka kävelevät nyt maailmassa. Puhun heistä, jotka kuolivat pyhinä.
Heistä, jotka elivät kuoleman hetkellä pyhää elämää, vanhurskasta elämää, parannusta
tekevää elämää, hyljeksien syntiä, omaten nollatoleranssin synnille, ja joita Pyhä Henki
auttoi.
Ja täten, näet hyvin selvästi, että tässä sananpaikassa, 1. Tessalonikalaiskirjeen luvussa 4:1617, HERRA, Hän sanoo, että HERRA JEESUS KRISTUS, Hän ylösnousemuksessaan, kun Hän
nousi ylös Taivaaseen tuolta vuorelta siellä, ensihedelmänä kuolleiden joukosta. Hän
itseasiassa sanoo, että Hän teki näin, jotta Hän voisi avata tien kaikille. Kaikille heille. Ja

keskityn nyt heihin, jotka ovat unessa JEESUKSESSA KRISTUKSESSA, ennen kuin tulen elossa
oleviin. Hän avasi myös heille tien palata takaisin, samalla tavoin. Hän avasi tien. Vaikka
Hänen tulemuksensa, katsokaahan tätä, Hän tuli alas hyvin nöyrällä tavalla, kun Hän tuli
kuolemaan teidän syntienne tähden. Hyvin sävyisästi, hyvin nöyrästi. Ehkä oli julistus
joillekin paimenille tuolla alueella, julistus Marialle. Vain Joosef ja vain Maria saivat tietää;
vain muutamat ihmiset saivat tietää siitä. Se oli hyvin sävyisä ja hyvin nöyrä tapa, jolla Hän
ilmestyi maisemaan, tähän maailman, seurakunnan hengelliseen maisemaan.
Kuitenkin, Hänen paluunsa ei tule millään tavoin olemaan yksinkertainen. Joten kukaan ei
voi olla yrittämättä valmistautua. Sillä Hänen paluunsa tulee olemaan jyrisevä. Hän tulee
kuin Voittoisa KUNINGAS, loistossa ja väreissä, kuin Voitokas ja Voittoisa KUNINGAS. Tämä
on se, mitä sananpaikka, 1. Tessalonikalaiskirjeen luku 4:16-17, saarnaa maailman
kansakunnille, saarnaa seurakunnalle, saarnaa maailmalle, saarnaa KRISTUKSEN ruumiille.
Hei! Hän sanoo, että HERRA tulee alas Taivaasta suuressa loistossa ja massiivisessa voimassa
ja väreissä, Taivaasta, Taivaallisen joukon kanssa. Kun Hän tuli alussa ihmisenä
ensimmäisessä tulemuksessa, kun Hän tuli kuolemaan, Hän tuli sävyisällä tavalla, tuli
hyväksikäytetyksi, kävelemään sivukaduillemme, pölyisille teillemme saarnaamaan
evankeliumia. Hän kuitenkin joutui väittelyihin ja olemaan mukana väittelyissä Fariseusten
ja Saddukeusten kanssa. Ja oli taakan alla, oli väsynyt väittelemään päivittäisissä väittelyissä,
koskien Sanaa.
Hän sanoo, että MESSIAAN tulemus, jonka tähden Hän ravistelee juuri nyt USA:ta, ja nyt
kaikkia kansakuntia, ei tule missään nimessä olemaan yksinkertainen, yksinkertainen sillä
tavoin. Hän ei palaa takaisin tulemaan hyväksikäytetyksi, Hän ei palaa takaisin, mennäkseen
uudelleen Ristille. Hän ei tule takaisin väittelemään uudestaan Fariseusten kanssa. Hän tulee
takaisin Voittoisana KUNINKAANA. Olen jo nähnyt Hänet. Nyt Hänellä on kruunu. Hänellä on
kruunuja. Hän tulee takaisin suuressa voimassa, suuressa, massiivisessa loistossa ja väreissä.
Ja JUMALAN Valtaistuimen julistuksen saattelemana. Tullen Korkeimmista Taivaista, tullen
alas kohtaamaan seurakunnan. Ja juuri nyt keskityn vain heihin, jotka ovat unessa
JEESUKSESSA KRISTUKSESSA. Hei! ja Hän sanoo, että Itse HERRA on astuva alas Taivaasta
kovaäänisen käskyhuudon kuuluessa, huudon kuuluessa.
Mutta kun Hän kuoli ja nousi ylös kuolleista, Hän käytti tätä samaa tapaa. Ja siksi, kun
HERRA näytti minulle seurakunnan pois ottamisen; kuolleen, pyhän seurakunnan
ylösnousemuksen, ja sitten elossa olevan seurakunnan muuntamisen, ja kaikki heidät
temmattiin yläilmoihin, niin näin heidät vedettävän tiettyyn maailman kulmaan. Tiettyyn
maailman kulmaan. Ja portti oli auki, ja he menivät sisälle. Olemme nyt tietoisia, olemme
nyt valaistuja, olemme nyt viisaampia. Kaikki tietävät, missä tuo kulma on. Sillä Hän sanoi,
että kun Hän nousi ylös Taivaaseen Hänen kuolleista nousemisensa jälkeen, Hän kulki läpi
samojen aineellisten Taivaiden, Korkeimpiin Taivaisiin. Ja Apostolien tekojen luvussa 1, Hän
puhuu tästä. Apostolien teot 1:11. Halleluja! Se syy, miksi Hän ravistelee USA:ta, maailman
voimakkainta kansakuntaa, jolla on ydinaseita, monia satelliitteja, kaikkea, mitä muilla
kansakunnilla ei ole. Sitten Hän ravistelee sitä, ja he juoksevat pois kodeistaan.
Miksi? Kiinnittääkseen heidän huomionsa, jotta he voisivat valmistautua tätä päivää varten.
Jotta he voisivat kuulla tätä Ääntä. Ja kuulla parannuksenteosta, ja kääntyä pois maailman
tavoista. Ja palata takaisin heidän Luojansa luokse. Ja vastaanottaa JEESUKSEN. Ja

vastaanottaa pyhyyden ja vanhurskauden. Ja hyljeksiä syntiä, ja pukeutua hyvin. Ja
kieltäytyä ja hyljätä valheellisuuden; valheapostolit, valheopit, joita näet saarnattavan
Houstonissa, Teksasissa. Ja kaikkialla. Ja olin siellä. Koko matkan Junction Malliin San
Antoniossa, Teksasissa. Kaikissa niissä paikoissa, pyrin päästäkseni sinne. Todella pyrin
saavuttamaan jokaisen kulman, niin hyvin kuin pystyin. Ravistellen USA:n kansakuntaa,
Karibian saaria. Jotta he voisivat hyljätä tuon moraalittomuuden ja luopumuksen
harhautuksen. Jotta he voisivat nyt kuunnella MESSIAAN Tulemuksesta. Ja valmistautua.
Tämä on se päivä, jolloin Hän ravistelee kansakuntaa. Tämä on se Sanoma, jota et voi
epäonnistua vastaanottamaan sen jälkeen, kun teitä on ravisteltu näin paljon. Apostolien
tekojen luvussa 1:11, Hän sanoo:
11 ja nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus,
joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen [nousevan
ylös] taivaaseen menevän".
Hei! Hän sanoo, että Hänen täytyy tulla takaisin samalla tavoin, kuin Hän meni. Ja Hän
sanoo, että Hän ei tule takaisin ennen, kuin kaikki on ennalleen asetettu. Ja silti ISÄ on
asettanut Hänen takaisin tulemisensa ajan. Kukaan ei tiedä päivää, kukaan ei tiedä hetkeä.
Mutta aikakauden me tiedämme, jopa USA:n, Karibian ja kansakuntien ravistelemisesta. Hän
sanoo, että tulee olemaan ahdistus, jonka kaltaista ei ole aiemmin ollut, halki kansakuntien.
Hän sanoo, että se tapahtuu vain kaiken ennallistamisen kautta. Ja tämä voi tapahtua vain
parannuksenteon kautta. Ääni, joka huutaa teille: Tehkää parannus! Tehkää parannus! Ja
vastaanottakaa JEESUS! Ja syleilkää vanhurskautta ja syleilkää pyhyyttä. Sillä JUMALAN
Valtakunta on lähellä. Olen nähnyt MESSIAAN Tulemuksen. Olen nähnyt HERRAN tulevan.
Olen nähnyt pyhän seurakunnan, JUMALAN jäännöksen sisälle pääsyn.
Toisin sanoen, 1. Tessalonikalaiskirjeen luku 4:16-17, joka on viite Raamatun jakeemme
tänään, Hän sanoo, että sen jälkeen, kun kaikki on ennalleen asetettu, HERRA tulee
ilmestymään Kirkkaudessaan. Ja Hän tulee laskeutumaan alas Taivaasta ja tulemaan ilmaan
täällä, avaruuteen maapallon yläpuolella täällä. Ja Hän sanoo, että tuo HERRAN
ilmestyminen taivaalla maan yläpuolella tulee olemaan suuressa loistossa ja väreissä,
suuressa voimassa ja KUNINKAAN huudolla. Ja KUNINKAAN voimalla ja auktoriteetilla. Ja
Voittajan huudolla ja auktoriteetilla. Ja Arkkienkelin ääni tulee olemaan
sanoinkuvaamattoman käsittämätön. Ja Hän sanoo, että tuo Arkkienkelin Ääni käskee koko
Taivaallista joukkoa, kaikkia enkeleitä palvelemaan HERRAA. Koko Taivaallinen joukko tulee
palvelemaan HERRAA. He tulevat palvelemaan Häntä tuona päivänä. Hei! Kuinka väkevä
päivä, jota mikään kansakunta ei halua ohittaa! Jota millään kansakunnalla ei ole varaa
sivuuttaa.
Ei siis mikään ihme, että on kansakuntien ravistelemista. Ei siis mikään ihme, että on
Hurrikaani Irma. Ei siis mikään ihme, Harvey, Hurrikaani Jose. Mikä ikinä sinne laitetaankaan.
Ei siis mikään ihme! Hän sanoo, että Taivaallinen joukko tulee suuressa loistossa ja väreissä,
Voittoisan KUNINKAAN huudoin tuona päivänä. Se on päivä, jota varten jokaisen
kansakunnan tulee valmistautua. Ja mitä ikinä se vaatiikaan, saadakseen sinun huomiosi
saada tästä kiinni. Vaatii se sitten Hurrikaani Irman ja Harveyn. Silloin, näin olkoon. Olkoon
näin.

Hurrikaani Irman aiheuttamia tuhoja.

Hän sanoo tuossa sananpaikassa, 1. Tessalonikalaiskirjeen luvussa 4:16-17, että Arkkienkeli
tulee antamaan ilmoituksen, käskyn. Arkkienkelin ääni tulee huutamaan HERRAN
tulemuksen. Julistaen, että: Katso, HERRA on lähestymässä. Ja olen antanut tämän, nuo
tarkat sanat. Olen Puhunut maailman kansakunnille suorassa lähetyksessä, että tiedän nuo
tarkat sanat, jotka hän tulee sanomaan. Hän tulee sanomaan: Katso, HERRA on juuri
ilmestymäisillään taivaalla. Olen juuri antanut teille nämä tarkat sanat. Arkkienkeli tulee
käyttämään sitä ilmoittaen osallisille, pyhille, kuolleille pyhille, jotka on nyt nostettu ylös
kuolleista, ja myös eläville pyhille, jotka tullaan muuttamaan, heille, joilla on hengelliset
korvat, ja jotka tulevat kuulemaan tämän Äänen. Hän sanoo, että Hän tulee käyttämään sitä
antamaan ilmoituksen, että: Katso, HERRA on nyt lähestymässä. Katso, HERRA on tulossa.
Oi! Hän tulee antamaan ilmoituksen Hänen Loisteliaan Kirkkaasta ilmestymisestään suuressa
voimassa. Että Pelastaja on tulossa. Lunastaja on tulossa.
Ja Hän sanoo, että tulee olemaan pasuunan puhallus. Kuuluu pasuunan puhallus. Ja sen
tarkoitus on myös herättää kuolleet. Ääni tulee herättämään kuolleet. Mutta niin myöskin
pasuuna! Antaen ilmoituksen, että: Katso, MESSIAS on nyt lähestymässä! KUNINGAS on
tulossa! Pelastaja on lähestymässä. Joten he, jotka ovat maan tomussa, he ovat unessa;
heihin keskityn nyt ennen kuin käsittelen eläviä. Kun he kuulevat tämän, he tulevat
heräämään. Sillä heidät on kutsuttu koolle: Herätkää! Herätkää! Aamu on tullut! Katsokaa,
HERRA on nyt lähestymässä! Katsokaa, HERRA on juuri ilmestymäisillään taivaalla. HERRA
antoi minun kuulla nämä tarkat sanat ja sen, kuinka ne tullaan julistamaan tuona päivänä.
Kuinka mahtava sukupolvi, joka saa edes tietää, miltä ilmoitus tulee kuulostamaan. Heille,
jotka elävät pyhyydessä, heille, jotka elävät vanhurskaudessa, heille, joiden hengelliset
korvat Pyhä Henki on ympärileikannut.
Ja Hän sanoo, että tuona hetkenä, kun KRISTUKSESSA kuolleet on herätetty, heidät silloin
nostetaan ensimmäisenä ylös, ennen heitä, jotka ovat elossa. Hän sanoo, että kuolleet
nousevat ylös ensin. Tämä on se, mitä tuo Raamatun jae sanoo. Olen nähnyt tämän
tapahtuman. Siksi Puhun teille tällä auktoriteetilla. Kuolleet nousevat ylös ensin. Heidät
nostetaan ylös ensin, ja heille annetaan loisteliaan kirkkaat ruumiit. Ennen kuin elossa
olevat, pyhät kristityt muutetaan JEESUKSESSA KRISTUKSESSA, rakkaat ihmiset, kuinka
mahtavaa!

Entäpä he, jotka ovat elossa? Hän sanoo, että he, jotka tulevat olemaan elossa, käyvät läpi
valtavan tapahtuman. Puhun pyhistä kristityistä. Pyhistä kristityistä uskovista. Heistä, jotka
kävelevät pyhyydessä ja vanhurskaudessa. Hän sanoo, että kun kuolleet on nostettu
kuolleista, herätetty eloon unestaan, puettu kirkkaisiin ruumiisiinsa. Ikuisiin ruumiisiin, jotka
eivät mätäne, eivät sairastu. Ja heille on annettu loisteliaan kirkas ikuinen vaate, silloin
elossa olevat tulevat nyt käymään läpi tapahtuman, jota kutsun etuoikeutetuksi
tapahtumaksi. He tulevat menemään läpi merkittävän muutoksen, joka on melkein
samankaltainen kuolemisen ja ylösnousemisen kanssa. Oi! Hetkessä, silmänräpäyksessä he
tulevat käymään läpi tapahtuman, joka on melkein samankaltainen kuin yhtäkkinen, Pjah!
Pjah! Yhtäkkinen kuolema ja ylösnousemus. Miksi? Sillä silloin heidät tulee muuttaa heidän
kuolevasta todellisuudestaan kuolemattomaan, katoamattomaan todellisuuteen.
Hän, joka Puhuu kanssanne nyt, muistan, kun HERRA tuli, kun Hän on nyt kolme kertaa
tullut, milloin tahansa Hän haluaa tulla Kirkastamaan minut, unessa ennen kuin se tapahtui,
ennen kuin annoin Profetian, Hän tuli ja muutti muotoni. Ja Hän muuttaa minut tästä
todellisuudesta Taivaalliseen todellisuuteen. Pjah! Ja sitten hetkessä kuin salama, Hän
muuttaa minut takaisin. Joten on ylittäminen. On kuoleman todellisuuden kumoaminen.
Sanoit, kumota, ylittäminen, kuoleman rajan ylittäminen. Olen nähnyt tämän useasti. Kolme
kertaa, kun Hän on Kirkastanut minut. Jopa silloin kun Hän kutsui minua ja Hän tappoi
minut. Kun Hän tappoi minut ja sitten nosti minut kuolleista. Silloin kun Hän oli kutsumassa
minua, ja ennen kuin Hän antoi minulle toimeksiannon. Uudelleen, tuona hetkenä näin
Hänen kumoavan kuoleman. Näin Hänen ottavan minut kuolevasta todellisuudesta ja sitten
ylittävän kuoleman rajan katoamattomaan todellisuuteen, kuolemattomaan todellisuuteen.
Ja sitten Pyhän Hengen Persoona tuli ja Puhui kanssani; Hän sanoi, että tästä päivästä
lähtien Pyhä Henki tulee olemaan ainoa Todistajasi. Ja silloin Hän taas muutti minut takaisin
elävään todellisuuteen. Mutta tällä kertaa Hän laittoi minut toiseen ruumiiseen. Sillä tuo
toinen ruumis; tappamalla Hän murskasi ruumiini tuossa unessa. Joten Hän laittoi minut
uudempaan ruumiiseen. Hei!
Hän sanoo, että he, jotka ovat elossa, ja jotka ovat kävelleet pyhyydessä ja vanhurskaudessa
kristittyinä uskovina, he tulevat käymään läpi merkittävän tapahtuman, muutoksen, joka on
samankaltainen kuoleman ja ylösnousemisen kanssa. Sillä heidät muutetaan heidän
kuolevasta todellisuudestaan kuolemattomaan, katoamattomaan, ikuiseen todellisuuteen.
Hei! Eikö tämä olekin sen arvoista, että HERRA on käyttänyt Hurrikaani Irmaa ja Hurrikaani
Harveyta, ravistellakseen USA:n kansakuntaa, kiinnittämään heidän huomionsa, jotta he
valmistautuisivat tätä merkittävää tapahtumaa varten. Totisesti, HERRA on oikeutettu.
Ensimmäisen Korinttolaiskirjeen luku 15:51. Katsokaa, mitä Hän tässä sanoo. Alkaen
jakeesta 50, Hän sanoo:
50 Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä
katoavaisuus peri katoamattomuutta. 51 Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki
kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme.
Tarkoittaen, että kun MESSIAS tulee, kuolleet KRISTUKSESSA ovat ensimmäiset, jotka
nostetaan kuolleista Äänen voimalla, joka herättää heidät: "Katso, HERRA on juuri
ilmestymäisillään taivaalla". Ja pasuunan puhallus, ja he heräävät. Ja heille annetaan tuossa
ylösnousemuksessa ikuinen, kirkas ruumis. Heille annetaan loisteliaan kirkas, ikuinen vaate.

Ja sitten Hän sanoo, että tuossa pisteessä, 1. Korinttolaiskirjeen luvun 15:51 mukaan, Hän
sanoo, että elossa olevat kristityt käyvät läpi prosessin, joka on samankaltainen kuoleman ja
ylösnousemuksen kanssa, ylittäen kuoleman rajan. He, jotka ovat pyhiä, elossa olevia
kristittyjä.
Tarkoittaen, Hän sanoo, että tuo tapahtuma tulee olemaan mysteeri. Tähän saakka se on
mysteeri. Samoin kuin Kirkastuminen, jonka Hän, joka Puhuu kanssanne on käynyt läpi,
Helsingissä. Sen jälkeen Riversiden Drivella, Nairobissa. Sen jälkeen Kisumussa. Kaikkina
näinä kertoina, se on mysteeri. Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki
kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Mysteerissä, tapahtumassa, joka on
samankaltainen kuoleman ja ylösnousemisen kanssa. Kuolema kuolevaisessa muodossa,
ylösnouseminen kuolemattomassa, kuolemattomuudessa. Hei!
Eikö tämä olekin sen arvoista, että HERRA ravistelee Karibiaa, ravistelee Houstonia, Teksasia,
ja ravistelee Floridaa, saaria, tämän päivän Sodomaa ja Gomorraa; Karibian saaria. Floridaa,
jossa on homoseksuaaleja, homojuhlia. Hei! Eikö tämä ole sen arvoista, että JUMALAA
rakastavat amerikkalaiset myös kuulevat tämän ja valmistautuvat tätä päivää varten. Jotta
he voivat sanoa, käytit hurrikaania ravistelemaan meitä. Ja se oli sen arvoista, sillä sinä
herätit meidät. Ja meidät herätettiin sieluissamme. Ja me valmistauduimme. Katso, nyt me
olemme JUMALAN Ikuisuudessa. Olemme nyt liittyneet mukaan JUMALAN Ikuisuuteen. Hei!
Toisin sanoen, Hän sanoo, he, jotka ovat elossa, heidän kuolevaiset ruumiinsa tulevat
käymään läpi muutoksen, muuntamisen, muuttamisen kuolemattomaan todellisuuteen. Se
on lihan ja veren tuhoaminen. Miksi? Sillä Hän sanoi, että liha ja veri eivät voi ottaa vastaan
JUMALAN Ikuisuutta, JUMALAN kuolemattomuutta. Hei! Ja Hän sanoo, he, jotka ovat
JEESUKSESSA KRISTUKSESSA, nyt meillä on, he, jotka ovat olleet unessa JEESUKSESSA
KRISTUKSESSA ja pyhät, elossa olevat kristityt, nyt nämä kaksi kohtaavat KRISTUKSEN
yläilmoissa. Hän sanoo, heidät otetaan ylös tempauksessa, ja he tulevat kohtaamaan
HERRAN taivaalla ja täällä pilvissä yläilmoissa. Jotta HERRA voi onnitella heitä. Tulee
olemaan valtava juhlinta maan yllä täällä. Et halua olla jäänyt jälkeen maailmaan tuona
päivänä.
Siksi HERRA on oikeutettu ravistelemaan kansakuntia, kiinnittääkseen heidän huomionsa
kuuntelemaan tätä Ääntä, joka valmistaa tien MESSIAAN, Lunastajan Loisteliasta Tulemusta
varten. Jotta tuona päivänä, kun kuolleet, pyhät kristityt herätetään ja nostetaan ylös
kuolleista Kirkkauteen. Ja elossa olevat pyhät kristityt muutetaan mysteerissä kohtaamaan
HERRAN yläilmoissa. Ja juhlinta tapahtuu yläilmoissa maan yläpuolella täällä. Jotta et jäisi
paitsi tuosta juhlinnasta, kun HERRA virallisesti onnittelee heitä: Kiitos hyvä ja uskollinen
palvelijani. Hei! Silloin he saavat palkkion.
Haluan käsitellä tätä juhlintaa, joka tapahtuu maapallon yläpuolella. Sitä syytä, miksi HERRA
ravistelee USA:ta ja monia kansakuntia. Jotta he eivät jäisi jälkeen maailmaan, kun juhlinta
tapahtuu maapallon yläpuolella täällä. HERRA, Lunastaja, Voittaja, Pelastaja, Voitokas
Kuningas tulee takaisin onnittelemaan niitä kuolleita kristittyjä, jotka olivat pyhiä ja niitä,
jotka olivat pyhiä ja elossa ja heidät muutettiin. Ja Hän tulee onnittelemaan heitä taivaalla
maan yllä. Suuri seremonia on juuri tapahtumaisillaan maapallon yläpuolella. Kuulkaa minua
maailman kansakunnat. Olen nähnyt jo tämän vuoden tammikuussa. Tammikuussa HERRA

näytti minulle seurakunnan yläilmoissa maapallon yläpuolella suuressa onnittelussa,
riemuitsemisessa ja juhlimisessa, kun he valmistautuivat menemään sisälle Taivaaseen.
Tämän juhlinta, joka on juuri tapahtumaisillaan maapallon yläpuolella, on se syy, miksi
HERRA ravistelee kansakuntia. Shalom Shalom. Toda raba.

Hurrikaani Irman aiheuttamat tulvat.

Puhuin siitä syystä, miksi HERRAN täytyy kiinnittää kiireisten kansakuntien huomion.
Maailman kansakunnat ovat juuri nyt kiireisiä huolehtien itsestään. Ne ovat kiireisiä elämän
kanssa. Mutta HERRAN täytyy nyt etsiä heidän huomiotaan, jotta he voisivat kuunnella
Häntä. Ja sanoin, että tämä saattaa sisällyttää ja se sisällyttää heidän ravistelemisensa. Se
saattaa sisällyttää hurrikaaneja. Mikä tahansa se tapa onkaan. Ja sanoin, että on todella
merkittävä tapahtuma, joka on juuri tapahtumaisillaan maapallon yläpuolella täällä. Ja
sanoin, että se on sen arvoista, että HERRA ravistelee kansakuntia, jotta he eivät missaisi
tuota tapahtumaa.
Toin teidät askel kerrallaan ja askeleittain paikkaan, jossa näimme nyt, että kun kuolleet
JEESUKSESSA KRISTUKSESSA on herätetty Arkkienkelin huudolla: Katso, HERRA on juuri
ilmestymäisillään taivaalla. Varoittaen lähestyvästä KUNINKAASTA, tullen loistossa ja
väreissä, tullen koko Taivaallisen joukon kanssa ollen Hänen Läsnäolossaan. JUMALAN
pasuuna, ja kuolleet KRITUKSESSA ovat heitä, jotka ovat pyhiä. Heitä, jotka ovat valinneet
pyhyyden. Kun heidät, joiden sanoin olevan pyhiä ja vanhurskaita, ja jotka tehneet
parannuksen synneistänsä, on lopulta nostettu kuolleista, Hän sanoo, kun heidät on
nostettu ylös kuolleista ja heille on annettu heidän kirkastetut ruumiinsa. Toisin sanoen,
kuoleman aikana, sanoimme, että he ovat yksinkertaisesti unessa. Ja he ovat unessa
HERRAN Käsivarsilla. Sillä tavoin kuin pieni lapsi nukkuu vanhempien käsivarsilla. HERRAN
rakkaus ja huolenpito, huolenpito ja suojelu. Näimme siis hyvin selvästi, että heidät on nyt
herätetty. Heille on annettu kirkastetut ruumiit, kirkastetut vaatteet. Ikuiset ruumiit, ikuiset
vaatteet.
Ja myös elossa olevat menevät silloin ylös kohtaamaan HERRAN. Hän kuitenkin sanoo, että
elossa olevat, pyhyydessä elävät kristityt, he ovat parannuksen tehneitä kristittyjä.
Esimerkiksi tämän kaltainen seurakunta, jonka näet täällä Keniassa. He tekevät parannusta
joka hetki, he etsivät vanhurskautta. He kysyvät koko päivän ajan, koko ajan, klo 02, 03

aamuyöllä, kuinka voin olla pyhempi? Mitkä ovat asioita, joita en tee? Kuinka Pyhä Henki voi
auttaa minua? On Pyhän Hengen aiheuttama herääminen pyrkiä vanhurskauteen. He ovat
tehneet harkitun pyrkimyksen tavoitella pyhyyttä. He etsivät tapoja, miten elää niin. He
lopettavat joskus työn, kun se tekee kompromissin heidän pelastuksensa kanssa. Sillä ei ole
väliä, kuinka suuri palkka tai korvaus on. He vain lopettavat sen. Kuulet heidän sanovan:
Halusin sen työn, olin siellä töissä, mutta koska näin, että se teki kompromissin pelastukseni
kanssa, niin sanoin, tämä on helppoa. Ei minun tarvitse olla nero. Lopetan sen ja jatkan nyt
etsien toista työtä. Sillä ei ole väliä, vaikka se kestääkin jonkin aikaa, mutta se on oikein.
Olen valinnut Ikuisuuden. En halua minkään saastuttaa pyhää pelastustani. Tämän kaltainen
seurakunta.
Hän sanoo, että elossa olevat kristityt, jotka ovat kävelleet pyhyydessä. Heidän sielunsa on
herätetty herkkyyteen. Ne on herkistetty vanhurskauden asioille, vaatimuksille, HERRAN
pyhille vaatimuksille. Hän sanoo, että tuo pyhä seurakunta, joka pyrkii vanhurskauteen. He
ovat tietoisia pukeutumisestaan, jos he ovat naisia. He tietävät, että heillä on suurempi
vastuu. He eivät voi vain pukeutua miten sattuu. He eivät voi paljastaa rintojaan. He eivät
voi paljastaa anatomiaansa. He ovat hyvin herkkiä sille, kuinka he toteuttavat pelastustansa.
Katsoessasi heitä, he ovat harkittuja. Ovat he sitten yliopisto-opiskelijoita, huomaat, että he
ovat valinneet täysin HERRAN. Ilman huolta. He eivät välitä massoista, joukoista. He
erottautuivat HERRALLE.
Hän sanoo, että tuo pyhä seurakunta, joka on myös elossa tuona hetkenä, tulee myös
menemään läpi tapahtuman. Ja sanoin, että Raamattu kutsuu sitä mysteeriksi. Salaperäinen
tapahtuma, joka on samanmerkityksinen, yhtäläinen kuoleman ja ylösnousemisen kanssa.
Yhtäläinen kuoleman ja ylösnousemisen kanssa. Hetkessä, silmänräpäyksessä. Kuinka vähän
heitä tulee olemaankaan. Kuitenkin, Hän sanoo, he tulevat ottamaan kiinni nuo kuolleet,
nukkuvat kristityt, jotka on herätetty, ja joille on annettu kirkkaat ruumiit. He tulevat
ottamaan heidät kiinni yläilmoissa.
Ja valtava tapahtuma tulee tapahtumaan täällä ylhäällä maapallon yläpuolella. Ja minut on
otettu maapallon yläpuolelle. Olen elänyt tuon päivän, samalla tavoin kuin elin Hurrikaani
Harveyn. Ja samalla tavoin kuin elin läpi Hurrikaani Irman, joka tuli USA:han, ja Puhuin siitä
aiemmin. Samalla tavoin, kuin olen elänyt läpi kaikki nämä tapahtumat, joista olen
Profetoinut, ja jotka ovat toteutuneet. Samalla tavoin, kuin elin planeetan ja täysikuun
luomisen tapahtuman läpi maapallon yläpuolella, sen jälkeen, kun täydensin planeettojen
vyöhykkeen. Menin toiselle stratosfäärille siellä ylhäällä ja loin toisen planeetan. Samalla
tavoin elin sen läpi, kunnes se täytti 48 päivää myöhemmin. Samalla tavoin olen jo elänyt
tuon päivän, tuon tapahtuman, joka tulee tapahtumaan maapallon yläpuolella täällä.
Ja sanoin, että kun heidät otetaan ylös, nuo kristityt, jotka olivat kuolleet pyhinä, olivat
unessa ja pyhiä, ja elossa olevat kristityt, heidät, jotka nostettiin ylös, ja joille annettiin
kirkastetut ruumiit, jotka muutettiin. He menevät läpi melkein mysteerisen tapahtuman,
kuoleman ja ylösnousemisen, kuoleman kuolevaisessa ja ylösnousemuksen
kuolemattomuudessa. Kun he tulevat kohtaamaan HERRAN taivaalla, tulee olemaan suuri
juhlinta ja onnittelu, kiitosjuhla, joka tulee tapahtumaan täällä maapallon yläpuolella. Ja Hän
sanoo, että tuo onnittelu ja juhlinta ja kiitosjuhla, joka tulee tapahtumaan täällä maapallon
yläpuolella, on yksinomaan heille, jotka ovat eläneet pyhyydessä ja vanhurskaudessa. Heille,

jotka olivat tehneet parannuksen synneistään ja vastaanottaneet JEESUKSEN, JEESUKSEN
KRISTUKSEN HERRAN, heidät otetaan nyt ylös. Samaan aikaan jäljelle jääneet, jotka eivät ole
olleet pyhiä, tulevat jäämään maailmaan.

Hurrikaani Irman tuhot pyyhkäisivät pois kasvillisuuden Karibian saarilta.

HERRA sanoo, että tämä on se syy, miksi Hänet on pakotettu käyttämään häntä, joka Puhuu
kanssanne tässä, ravisuttamaan kansakuntaa hyvin rajusti, kiinnittääkseen heidän
huomionsa tähän Ääneen. Jotta heitä ennalta varoitettaisiin, heille ennalta kerrottaisiin
tragediasta, suurtuhosta, katastrofista, kun he epäonnistuisivat olemaan osallisina tuosta
tapahtumasta. Ravisuttaen heitä ja kiinnittäen heidän huomionsa nyt, että heille on parempi
valmistautua nyt ja olla osallisina tuosta tapahtumasta tämän ravistelun jälkeen, kuin että
he jäisivät itsetyytyväisyyteen ja sitten hukkuisivat ikuiseen helvettiin. Ja Hän sanoo, että
kun heidät otetaan ylös ylös tempauksessa, ja he kohtaavat HERRAN taivaalla täällä
yläilmoissa, pilvissä, täällä maapallon yläpuolella, se tulee olemaan onnitteluseremonia.
Hän sanoo, että tämä on se hetki, kun palkkio, hyvitys, pyhien palkitseminen tulee
tapahtumaan, heidän tekojensa mukaan. Ylhäällä täällä. Ja se tulee olemaan shokeeraava
juhlinta, historiallinen juhlinta, jonka kaltaista ei ole koskaan ennen tapahtunut. Miksi? Sillä
seuraavat tapahtumat tapahtuvat ensimmäistä kertaa. Ensimmäistä kertaa Ristin hedelmä
on tempaistu pois tämän elämän vyyhdistä, vihollisen ansoista, saatanan harhautuksesta. Ja
lopulta heidät nyt otetaan ylös. Ja Hän sanoo, että tuossa paikassa HERRA tulee
onnittelemaan heitä. Luen nyt Ilmestyskirjan lukua 22:12. Ja Hän sanoo: Katso, minä tulen
pian. Kaikille teille, jotka olette kuulolla [Jeesus on HERRA] Radion kautta
maailmanlaajuisesti, tämä on se tapahtuma, jota varten HERRA etsii kaikkien ihmisten ja
kaikkien kansakuntien huomion.
Tämä on se syy, miksi Hän käytti minua ja käyttää minua yhä ravistellen Floridaa, ravistellen
USA:ta. Siksi varoitin 25. heinäkuuta, 2017, ja julistin sen livenä YouTubessa
maailmanlaajuisesti. Ja sitten Sanani täyttyvät juuri nyt USA:ssa sanatarkasti. Kun sanoin,
että näen ihmisten juoksevan. Näen ihmisten menevän paniikkiin ja juoksevan. Sitten näet
melkein 6,5-7 miljoonaa ihmistä pakenevan Floridasta. Historiallista! Kun sanoin, että näen

veden tulevan maasta, tarkoittaen katutasolta. Ehkä on myös sadetta myöhemmin, mutta
puhuin maasta. Sitten Hän kutsui valtameren. Ja sitten näet valtameren tulevan ulos. Kun
sanoin, että näen tornadoja, sitten näet tornado-vahteja, ja useita tornadoja kosketti
maahan Floridassa. Hän sanoo, että Hän ravistelee kansakuntia.

Hurrikaani Irman tuhoja Floridassa.

Miksi? Sillä on juuri tapahtumaisillaan tapahtuma. On historiallinen tapahtuma,
peruuttamaton tapahtuma, tapahtuma, josta kenelläkään ei ole varaa jäädä jälkeen, joka
on juuri tapahtumaisillaan täällä ylhäällä taivaalla, maapallon yläpuolella. Ja ainoastaan
pyhät tulevat olemaan osallisina tuosta tapahtumasta. Se tulee olemaan
onnitteluseremonia, kiitos-seremonia, juhlintaseremonia. Ja Hän sanoo tässä:
12 Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen
tekojensa mukaan. 13 Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. (Ilm.
22:12-13)
Ja Hän jatkaa jakeessa 14, sanoen:
14 Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he
pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin! (Ilm. 22:14)
Hyvin voimallista, rakkaat ihmiset. On seremonia täällä ylhäällä. Ja Hän sanoo, että kun
KRISTUKSESSA kuolleet ja KRISTUKSESSA elävät, pyhät ja pyhät, kun heidät otetaan
ylöstempauksessa, kohtaamaan HERRA täällä yläilmoissa maapallon yläpuolella, niin heillä
tulee olemaan seremonia, kirkastumis-seremonia. Heillä tulee olemaan kirkastumisseremonia, jolloin heidät kirkastetaan. Toisin sanoen, he tulevat vastaanottamaan
kirkkauden kruunun täällä maapallon yläpuolella. Kukaan maailmassa ei voi missata tätä, ei
kukaan. Olitpa missä kansakunnassa tahansa. Olitpa sitten islamilaisessa kansakunnassa,
sinun tulee uudestisyntyä tämän Äänen kautta, vastaanottaa JEESUS ja valmistautua tätä
varten. Sinulla ei ole varaa jäädä tästä jälkeen. Heille tullaan antamaan ja he tulevat
vastaanottamaan tuossa seremoniassa kirkastumisen, kirkkauden kruunun.

Ja tuona aikana tulee olemaan suurin juhlinta ja juhlallisuudet. Ylös temmattujen pyhien
juhlinta, kun he vihdoin kohtaavat HERRAN. Vihdoinkin he tulevat kohtaamaan HERRAN,
JUMALAN, joka lunasti heidät Ristillä. He tulevat vihdoin kohtaamaan HERRAN tuossa
paikassa. Lopultakin. Syy, miksi he juhlivat niin suuresti, on, koska vihdoinkin he saavat
kohdata HERRAN kasvoista kasvoihin. Kasvoista kasvoihin. Se tulee olemaan valtava
seremonia, valtava juhlinta, kun he vihdoinkin saavat kohdata HERRAN kasvoista kasvoihin.
Kukaan ei halua jäädä siitä paitsi. Jos se vaatii käyttöönsä hurrikaanin ravistelemaan USA:ta,
kiinnittääkseen huomion tähän tulevaan seremoniaan, jotta he eivät missaisi sitä, niin näin
olkoon. Hei! Ja Hän sanoo, että Itse HERRA. Tuossa Raamatun jakeessa, 1.
Tessalonikalaiskirjeen luvussa 4:16-17, Hän sanoo: Sillä itse Herra on tuleva alas. Viitaten
siihen, että Hän tulee alas Itse. Hän ei tule lähettämään enää ketään muuta. Hän tulee alas
Itse. Hän ei ole lähettämässä kettään muuta tällä kertaa. Hei! Ja Hän tulee alas loistossa ja
väreissä, ja Taivaallinen joukko saattaa Häntä Hänen tulemuksessaan. Ja Hän tulee alas
Voittajana, KUNINKAANA kruunun kanssa. Toisin sanoen, Hän tulee alas majesteettisessa
voimassaan, Hänen Majesteettisuudessaan. Hei! Ja seurakunta tulee kohtaamaan Hänet
kasvotusten. Hän tulee alas Persoonassaan. HERRAN Persoonan aarteet. Tulet näkemään
Hänet henkilökohtaisesti tuona päivänä.
Hei! Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä
ylös taivaaseen, taivaalle ja Taivaaseen, on tuleva samalla tavalla. Hän tulee takaisin. Tullen
takaisin loistossa ja väreissä, loistossa Taivaallisen joukon kanssa, Voitokkaana
KUNINKAANA, Voiton KUNINKAANA, joka on nyt Voitokas. Ja voit nähdä, että Hän on nyt
ansainnut voiton seurakunnan puolesta. Tuossa paikassa tulee olemaan juhlinta, jonka
kaltaista ei ole ollut koskaan. En tiedä, mitä, jotkut teistä tulette tekemään. Te polvistutte,
te menette maahan makaamaan, te hypitte ylös, te juhlitte, te kaadutte lattialla. Taivaalla,
täällä maapallon yläpuolella; olen nähnyt tuon tapahtuman. HERRA on näyttänyt minulle
tuon tapahtuman. Ja Hän sanoo, he huutavat. Tulee olemaan huuto, jollaista ei ole koskaan
kuultu. Olen antanut teille sen huudon tarkat sanat, joka tulee herättämään ihmiset,
herättämään nukkuvat pyhät, ja herättämään ja valaisemaan elossa olevat pyhät. Huuto.
Hän sanoo, että tuo huuto on merkki. Segnale, espanjaksi.
Sen on tarkoitus olla merkki, signaali. Se on sotahuuto. Se on myöskin sotahuuto. Miksi
sotahuuto? Sillä se tulee olemaan huuto, joka antaa käskyn lopulliselle rynnäkölle,
lopulliselle hyökkäykselle syntiä vastaan. Lopullinen voitto, lopullinen valloitus synnin ylitse.
Miksi? Sillä nyt ensimmäistä kertaa seurakunta on pois synnistä, se on voittanut synnin.
Tiedämme todella hyvin Menengain Kokouksesta, Kokouksesta, joka tapahtui Menengaissa,
täällä Keniassa, elokuussa 2016, viime vuonna, 26.-29. elokuuta, koko matkan, näiden
kolmen päivän ajan. Tiedätte, että HERRA oli Puhunut kanssani tuosta Kokouksesta, ja
näyttänyt minulle tuon Kokouksen aiemmin. Ja että Yksi tulisi Taivaasta lentäen siivillänsä,
kun Elian Tuli tulisi, kun kutsuisin Elian Tulta tulemaan Kokoukseen. Ja se tulisi ja pysyisi
Alttarin yllä. Yksi, joka tulisi Taivaasta, tulisi lentäen siivillä, ja sillä olisi pasuuna. Siksi
pelkäsin. Luulin, että Hän tulisi ottamaan seurakunnan Menengaissa. Hei! Miksi? Sillä
tiedämme todella hyvin, että joka kerta kun on pasuuna. Erillään huudosta, pasuuna on
huuto Valtaistuimelta. Yleensä pasuuna hälyttää. Se on mukana, se tulee Itse JUMALAN
ilmestyksen kanssa.

Toisen Mooseksen kirjan luku 19:16. Tämä on se, mitä Hän sanoo tuosta pasuunasta. Toisen
Mooseksen kirjan luku 19:16, rakkaat ihmiset:
16 Ja kolmantena päivänä, kun aamu oli tullut, alkoi jylistä ja salamoida, ja paksu pilvi
laskeutui vuoren ylle, ja kuului ylen kova pasuunan ääni, niin että koko kansa, joka oli
leirissä, vapisi pelosta.
Kun pasuunan ääni kuului, niin tuolloin nyt JUMALA laskeutui, JUMALA saapui Siinain
vuorelle. Joten pasuunan ääni on aina mukana, se on merkki, että JUMALA on saapunut. Se
on mukana JUMALAN saapumisessa aina. Aina. Pasuuna soi, ja Itsensä JUMALAN Läsnäolo
saapui Siinain vuorelle, rakkaat ihmiset. Oli ukkosen jylinää, oli salamointia. Oli kaikkea.
Mutta kun pasuuna soi, silloin JUMALAN ilmestys tapahtui. JUMALA ilmestyi. Psalmi 47:5,
Hän sanoo:
5 Jumala astuu ylös riemun raikuessa, Herra pasuunain pauhatessa.
Pasuunan ääni on aina mukana JUMALAN ilmestymisessä, JUMALAN Itsensä saapumisessa.
Voit siis nähdä, että täällä maapallon yläpuolella, kun JUMALA saapuu, niin tulee olemaan
tuo pasuunan puhallus. Siksi 1. Tessalonikalaiskirjeen luvussa 4:16-17, Hän Puhuu siitä
huudosta, kovaäänisestä huudosta, kovaäänisestä käskyhuudosta. Ja Hän sanoo,
Arkkienkelin ääni, pasuunan puhallus. Tästä pasuunasta Puhun nyt. Signaloiden JUMALAN
ilmestystä, JUMALAN saapumista. Tämä on se, mitä tulee tapahtumaan taivaiden yllä täällä.
Mutta tiedämme siitä tavasta, jolla HERRA käski Israelia, että Hän käski Israelia aina tietyissä
tilanteissa puhaltamaan pasuunaan. Ja näet hyvin hitaasti tässä, että nuo pasuunan
puhalluksen äänen toiminnot toteutetaan täällä taivaan yläpuolella. JUMALAN tiet ovat
samat; ne ovat Raamatussa. Hei! Hän sanoo, että pasuunan äänen on myös Israelissa
tarkoitus täyttää tietyn toiminnon. Luen nyt 4. Mooseksen kirjan luku 10:10, rakkaat
ihmiset. Pasuunan puhallus taivaalla tuona päivänä, jota varten HERRA on käyttänyt minua
ravistelemaan USA:ta käyttäen Hurrikaani Harveyta, Hurrikaani Irmaa, ja nimeä vain. Rajusti.
Se on juuri meneillään Floridassa. Jotta ette missaisi sitä syytä, miksi JUMALA on ravistellut
teitä. Hei! Neljännen Mooseksen kirjan luku 10, rakkaat ihmiset, jakeesta 2 alkaen.
Aloitetaan jakeesta 2:
2 Tee itsellesi kaksi hopeatorvea, tee ne kohotakoista tekoa, käyttääksesi niitä kansan
kokoon kutsumiseen ja leirien liikkeellepanemiseen.
Hän sanoo, tehkää pasuunat ja käyttäkää niitä kutsumaan koolle HERRAN pyhä kokous. Hei!
Kutsuen yhteisön koolle noudattamaan pyhää kokousta HERRALLE. Tuona päivänä, jonka
tähden HERRA ravistelee kansakuntia, päivänä, jota julistan maailman kansakunnille. Jotta
he voisivat tehdä parannuksen ja valmistautua. Tuona päivänä, jota varten Hän ravistelee
juuri nyt rajusti USA:ta. Jotta Hän kiinnittäisi heidän huomionsa. Jotta he kuulisivat tätä
Ääntä ja saisivat valmistautua. Ja eivät ohittaisi näitä tapahtumia täällä taivaan yllä, täällä
maapallon yläpuolella.
Hän sanoo, että kun tuo päivä saapuu, Hän tulee puhaltamaan pasuunaan, jonka näet 1.
Tessalonikalaiskirjeen luvussa 4:16-17. Ja sen tarkoitus on kutsua koolle pyhä
kokoontuminen, pyhä kokous, KRISTUKSESSA kuolleista, jotka olivat pyhiä ja KRISTUKSESSA

elävistä, jotka olivat pyhiä. Jotta he voisivat noudattaa, kokoontua ja kerääntyä ja noudattaa
pyhää kokousta täällä maapallon yläpuolella. Täällä on seremonia. Hei! Hei! Pasuunan
puhallus ylös tempauksen päivänä. Jotta Hän voi kutsua koolle pyhän kokouksen pyhistä
valituista, JUMALAN pyhittämistä pyhistä, heistä, jotka olivat KRISTUKSESSA kuolleita pyhiä,
heistä, jotka olivat elossa olevia pyhiä kristittyjä. Jotka eivät olleet pukeutuneet kuin
moraalittomat prostituoidut, eivät olleet pukeutuneet millä tavoin huvittaa. Eivät olleet
menestysteologiassa, ei väärien profeettojen valheissa. He, jotka kävelivät pyhyydessä täällä
maan päällä, he, jotka olivat pyhiä kuoleman hetkellä. Hän sanoo, että pasuuna kutsuu
koolle pyhän kokoontumisen täällä maapallon yläpuolella. Hei! Kuinka mahtavaa! Neljännen
Mooseksen kirjan luku 10:10. Ja Hän sanoo:
10 Ja ilopäivinänne sekä juhlinanne ynnä uudenkuun päivinä puhaltakaa torviin
uhratessanne poltto- ja yhteysuhrejanne, niin ne saattavat teidän Jumalanne muistamaan
teitä. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.
Hei! Myös teidän ilopäivinänne sekä juhlinanne teidän tulee puhaltaa pasuunaan. He-hei!
Joten kun pasuuna soi, 1. Tessalonikalaiskirjeen luvussa 4:16-17, se ei ainoastaan kutsu
koolle pyhää kokoontumista täällä ylhäällä, vaan se on myös ääni, siihen myös puhalletaan
tuomaan ymmärrys siitä, että nyt, nyt on se aika merkittävälle juhlalle täällä maapallon
yläpuolella. Heille, jotka ollaan ylös temmattu. Hei! Sillä on kruunujen juhlinta, ylös
temmattujen pyhien kirkastaminen. Tämä on nyt hetki, jolloin heille annetaan kirkkauden
kruunu. Ja sitten he nyt ottavat vastaan sen palkkion, hyvityksen, Ikuisen elämän palkkion.
Hei! Neljännen Mooseksen kirjan luku 31:6. Toinen toiminto, jonka tähden puhalletaan
pasuunoihin. Tapahtuma, jonka tähden HERRA ravistelee USA:ta, saadakseen heidän ja
kaikkien kansakuntien huomion. Jotta he eivät missaisi, jotta heidät löydettäisiin valmiina.
Muy, muy listo, espanjaksi. Jotta heidät löydetään valmiina. Neljännen Mooseksen kirjan
luku 31:6, rakkaat ihmiset. Hän sanoo:
6 Ja Mooses lähetti heidät, tuhat miestä jokaisesta sukukunnasta, sotaan sekä heidän
kanssaan Piinehaan, pappi Eleasarin pojan; tällä oli mukanaan pyhät esineet ja
hälytystorvet.
Hei! Niin he lähtivät sotimaan Midiania vastaan, niin kuin Herra oli Moosekselle käskyn
antanut. Joten katsokaahan tätä. Pasuunaan tuli puhaltaa jopa sodan aikana! Ja Mooses
lähetti heidät, tuhat miestä jokaisesta sukukunnasta, sotaan. Ja Hän sanoo, sekä heidän
kanssaan Piinehaan, pappi Eleasarin pojan; tällä oli mukanaan pyhät esineet. Ja Hän sanoo,
että niiden esineiden mukana, joita Hän otti pyhäköstä, oli torvet, joihin tuli puhaltaa sodan
aikana. Ja sanoin, että kun pasuuna soi täällä maapallon yläpuolella, se tulee myös
antamaan merkin lopullisesta rynnäköstä syntiä vastaan. Lopullisesta hyökkäyksestä
saatanaa vastaan. Sillä tuona päivänä HERRA, Voitokas KUNINGAS, Voittoisa HERRA,
Voittaja, tulee voittamaan synnin ikuisesti. Hän tulee ottamaan seurakunnan. Ja kukaan muu
ei tule koskaan ottamaan pois seurakuntaa enää. Hei!
Haluaisin tuoda teidän huomioonne tuon palkitsemis-seremonian täällä ylhäällä. Ja Jesajan
kirjan luku 40:10 puhuu myös siitä. Tämä palkkio-seremonia, hyvitys, onnittelujuhla. Kuinka
mahtavaa antaa tämä Sanoma keskellä päivää! Jesajan kirjan luku 40:10:

10 Katso, Herra, Herra tulee voimallisena, hänen käsivartensa vallitsee. Katso, hänen
palkkansa on hänen mukanansa, hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä.
Jesajan kirjan luku 62:11. Kukaan ei halua jäädä paitsi tuosta hyvitys-seremoniasta, palkintoseremoniasta. Ei kukaan. Kukaan ei koskaan halua missata sitä. Jesajan kirjan luku 62:11:
11 Katso, Herra on kuuluttanut maan ääriin asti: Sanokaa tytär Siionille: Katso, sinun
pelastuksesi tulee. Katso, hänen palkkansa on hänen mukanansa, hänen työnsä ansio käy
hänen edellänsä.
Roomalaiskirjeen luku 4:4. Seremonia, joka tapahtuu maapallon yläpuolella, rakkaat ihmiset.
Roomalaiskirjeen luku 4:4. Katsokaa, mitä Hän tässä sanoo. Hän sanoo:
4 Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta.
Sama HERRA, joka sanoo 5. Mooseksen kirjassa, että älä ota pois työtätekevien palkkaa.
Kuinka Hän voisi silloin epäonnistua palkitsemaan sinut? Viidennen Mooseksen kirjan luku
24:14-15. Seremonia, joka on juuri tapahtumaisillaan maapallon yläpuolella, rakkaat
ihmiset. Viidennen Mooseksen kirjan luku 24:14-15. Kuinka mahtavaa, että voit nyt
ymmärtää sen ilmestyksen myrskyn Profetiasta, joka iski USA:han, niistä maanjäristyksistä,
Zika-viruksesta, kaikesta, Ebola-viruksesta, Mount Everestin ravistelemisesta, Nepalissa,
Italian ravistelemisesta. Kaikki nämä Ihmeet. Mama Rosan kuolleista ylösnouseminen.
Ilmestys tämän ajan Ihmeistä. Viidennen Mooseksen kirjan luku 24:14-15, Hän sanoo:
14 Älä tee vääryyttä kurjalle ja köyhälle palkkalaiselle, olipa hän veljiäsi tai muukalaisia,
joita asuu maassasi, sinun porttiesi sisäpuolella. 15 Maksa hänelle hänen palkkansa samana
päivänä, ennen kuin aurinko laskee, sillä hän on kurja ja halajaa palkkaansa-ettei hän
huutaisi sinun tähtesi Herran puoleen ja ettet sinä joutuisi syyhyn.
HERRA, joka määrää palkan maksamisen, kuinka Hän voisi epäonnistua hyvittää, palkita
kohtaamasi vainot, koettelemusten kestämisesi, periksiantamattomuutesi pyhyydessä,
lujuutesi ja uurastuksesi vanhurskaudessa, synnin tulvan aaltojen hylkäämisesi? Kuinka? Hän
tulee maksamaan sinulle, Hän tulee palkitsemaan sinut. Heprealaiskirjeen luku 11:26 ja
Kolossalaiskirjeen luku 3:24, puhuvat samasta palkkiosta. Muista kuitenkin, että
myöhemmin, ylös tempauksen jälkeen, tulee olemaan toinen maksaminen sinun tekojesi
mukaan. Heprealaiskirjeen luku 2:2. Halleluja! Tulee olemaan myös toinen
palkintoseremonia, jossa sinut palkitaan tekojesi mukaan. Mutta se tulee myöhemmin,
ylöstempauksen jälkeen, myöhemmin, kun ylöstemmatut pyhät palaavat HERRAN kanssa
takaisin Jerusalemiin. Heprealaiskirjeen luku 2:2.
2 Sillä jos enkelien kautta puhuttu sana pysyi lujana, ja jokainen rikkomus ja
tottelemattomuus sai oikeudenmukaisen palkkansa.
Hei! Tulee olemaan toinen hyvitys, maksaminen ja antaminen heidän tekojensa mukaan,
jossa synnin palkka tulee olemaan kuolema. Mutta en puhu siitä. Sanon vain, että he, jotka
ovat kuunnelleet ja kuulleet ja valmistautuneet, heitä odottaa palkkio. Heidän palkkionsa
odottaa. Jesajan kirjan luku 3:11.

11 Voi jumalatonta! Hänen käy pahoin, sillä hänen kättensä teot maksetaan hänelle.
On toinenkin seremonia. Mutta Puhun seremoniasta JUMALAN valituille, pyhitetyille pyhille,
jotka ylöstemmataan. Hän kuitenkin sanoo, että tulee olemaan toinenkin seremonia. Toinen
seremonia odottaa heitä, jotka eivät ole osa tätä pyhää kokoontumista ja juhlintaa, joka on
tulossa tapahtumaan maapallon yläpuolella. Ja Hän sanoo, Roomalaiskirjeen luvussa 6:23.
Hän sanoo:
23 Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä
Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme, [Pelastajassa].
Tulee siis olemaan toinenkin seremonia. Mutta Puhun nyt tästä merkittävästä seremoniasta,
joka on juuri tapahtumaisillaan täällä maapallon yläpuolella; juhlinta, onnittelujuhla,
historiallinen riemuitseminen. Kun JEESUKSESSA KRISTUKSESSA nukkuvat nostetaan
kuolleista, kirkastetaan, heille annetaan kirkastetut ruumiit. Ja elossa olevat kristityt pyhät
otetaan ylös kohtaamaan HERRA yläilmoissa, taivaalla maapallon yläpuolella. Hei! Sitten Hän
sanoo, näin he tulevat aina olemaan HERRAN kanssa. Tarkoittaen, että heidät yhdistetään
KRISTUKSEN kanssa. Ja nyt teillä tulee olemaan yksi ruumis. KRISTUKSEN ruumis. Koostuen
kuolleista pyhistä, jotka on nyt nostettu ylös kuolleista ja kirkastettu, elävistä pyhistä, jotka
on nyt muutettu. Ja nyt he ovat yksi ruumis, yhdessä Itse KRISTUKSEN kanssa. Kasvoista
kasvoihin, kohdaten HERRAN kasvoista kasvoihin. Ylös temmatut pyhät, pyhät valitut, ylös
temmatut valitut. Hei!
Ja tämän tähden on todella kriittistä, rakkaat, että kansakunnat valmistautuvat. Jotta kun
tuo seremonia tulee tapahtumaan maapallon yläpuolella, että kukaan ei missaa sitä. Hän
tulee palaamaan takaisin Jerusalemiin Ilmestyskirjan luvussa 1:7. Olen lukenut sen halki
maailman. Mutta se on toinen päivä. Puhun nyt tästä Mega-juhlinnasta maapallon
yläpuolella. Ja Hän tulee Pilvissä, riemusaatossa, voitossa. Ja kun Hän tulee Pilvissä, jotka
mainitaan siellä. Pilvissä. Mennään Psalmiin 104:3. Olen lukenut jakeet 2-4 kaikkialla
maailmassa. Kun kuvailen JUMALAN Pilven vierailua, olen lukenut Psalmin 104:2-4 kaikkialla
maailmassa. Namibiasta Helsinkiin, Suomessa, missä vain, kaikkialla. Psalmi 104, rakkaat
ihmiset. Miksi Hän tulee Pilvissä, JUMALAN valtavissa Pilvissä, JEHOVAN Pilvissä? Tämä on
se, mitä Hän sanoo. Voin aloittaa, mistä vain, jakeesta 2. Hän sanoo:
2 Sinä verhoudut valoon niin kuin viittaan, sinä levität taivaat niin kuin teltan; 3 sinä
rakennat salisi vetten päälle, teet pilvet vaunuiksesi ja kuljet tuulen siivillä.
Hän on tulossa voitokkaasti vaunujensa kanssa. KUNINGAS tulee vaunujensa kanssa. Ja Hän
sanoo, tämä on se syy, miksi Hän tulee Pilvissä. Hei! Aivan tässä maapallon yläpuolella
yläilmoissa, he tulevat nyt kohtaamaan HERRAN, kuten sanoin. He tulevat kohtaamaan
HERRAN. Hän tulee vaunujensa kanssa. Vaunujen. Pilvet ovat HERRAN vaunuina. Kuinka
voimallinen päivä! Voitokas KUNINGAS! Voittoisa KUNINGAS! Hän ei tule enää takaisin
saarnaamaan evankeliumia. Katsoessani seurakuntaa USA:ssa, näen seurakunnan, joka
käyttäytyy aivan kuin JEESUS olisi tulossa takaisin saarnaamaan evankeliumia uudestaan ja
menemään takaisin Ristille. On aivan kuin he huutaisivat toista vapautusta. Tätä ei tule
tapahtumaan! Ei! Sitä ei tule tapahtumaan.

Tuolloin Taivasten Valtakunta tulee olemaan kuin 10 neitsyttä, jotka ottivat lamppunsa ja
astuivat ulos mennen ylkää vastaan. Hei! Taivaalle. Keskiyöllä kuului huuto: "Ylkä on täällä!
Tulkaa Häntä vastaan." Matteuksen evankeliumin luku 25. Pyhät, jotka ylös temmataan,
seurakunta, joka ylös temmataan, tulee kohtaamaan HERRAN taivaalla, rakkaat ihmiset. Ja
Hän sanoo, ja näin he tulevat aina ja iankaikkisesti olemaan HERRAN kanssa. Tarkoittaen,
että synti ei tule enää koskaan koskettamaan sinua. USA:ssa, kaikkialla maailmassa, jopa
täällä Keniassa. Oh, minulla on syöpä. Rukoile puolestani. Kurkkusyöpä. Minulla on
vatsasyöpä, keuhkosyöpä, maksasyöpä, syöpä, syöpä. Näitä murheita ei tule enää olemaan.
Sillä tulet olemaan HERRAN kanssa aina ja iankaikkisesti. Aina ja iankaikkisesti. Ilmestyskirjan
luvussa 3:11-12, Hän sanoo:
11 Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. 12 Joka
voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä
ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden
Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni.
Jolla on korva, se kuulkoon, mitä HERRAN Henki sanoo seurakunnalle. Hei! Aloitan jakeesta
11 uudestaan. Ilm. 3:11, koko matkan:
11 Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on,
Hei! Mutta sinä sait sen Golgatalta! Ja monet teistä USA:ssa, te olette hukanneet sen, koska
te olette laimentaneet sen ja turmelleet sen modernilla elämäntyylillä. Hän sanoo, ei!
Pitäkää kiinni siitä parannuksenteon ja pyhyyden pyhästä evankeliumista ja Ikuisuudesta ja
synnin voittamisesta ja vapautuksesta, Pyhän Hengen evankeliumista, ylösnousemisen
opista, jonka annoin teille Golgatalla! Jotta kukaan ei ota sitä sinulta pois. Toisin sanoen,
jotta kukaan ei ottaisi pois sinun kruunuasi. Hei! Ja Hän sanoo:
joka voittaa, sen minä teen [Ikuiseksi pylvääksi], pylvääksi Jumalani temppeliin, [Ikuiseen
JUMALAN temppeliin]. Eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos.
Hei! Ja Hän sanoo:
ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden
Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni.
Tämän tähden 1. Tessalonikalaiskirjeessä, Hän sanoo hyvin kauniisti. 1.
Tessalonikalaiskirjeen luku 4:16-17, rakkaat. Hän sanoo tässä, jakeessa 17, Hän sanoo:
17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä
heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran
kanssa.
Sillä tämä on se seurakunta, joka on voittanut synnin. He ovat kestäneet sen uurastuksen.
He ovat hylänneet tämän maailman seksuaalisen moraalittomuuden. Kun avaat, minkä vain
TV:n, kaikissa mainoksissa on moraalittomuutta, kaikilla kaduilla on moraalittomuutta.

Kaikki tässä maailmassa on nyt moraalitonta. Mutta Hän sanoo, että tulee olemaan
JUMALAN jäännös tänä hetkenä, joka tulee hylkimään jumalattomuutta. Ja he tulevat
valitsemaan seisoa ja elää HERRASSA. Olemaan pyhiä, mitä ikinä se vaatikaan. Toisin sanoen,
Hän sanoo, että he eivät enää koskaan lähde HERRAN luota pois tämän seremonian jälkeen.
Kuolleet tulevat olemaan samassa etuoikeuspisteessä elossa olevien kanssa joka
tapauksessa nyt. Olivatpa he sitten parempia, kuin elossa olevat, kun he kuolivat
pyhyydessä. He eivät siis käy läpi näitä paholaisen vyyhtiä ja ansoja, jotka ovat yhä
suurempia joka ikinen päivä, kun elämme.
Tämä on se Sanoma. Sanoma siitä suuresta juhlinnasta, onnittelujuhlasta, riemuitsemisesta,
joka on tulossa pian tänne maapallon yläpuolelle. Tämä on se Sanoma, joka HERRALLA on
myrskyssä. Hurrikaani Harveyssa, Hurrikaani Irmassa, Meksikon maanjäristyksessä, Mount
Everestin maanjäristyksessä, Italian maanjäristyksessä. Kaikissa näissä asioissa. Mama Rosan
kuolleista ylösnousemisessa. Kaikissa näissä asioissa, jotka olet nähnyt. HIV:n
parantumisissa. Uuden planeetan luomisessa. Tämä on se Sanoma, joka on upotettuna
siellä, sisällytettynä. Se on Sanoma MESSIAAN Tulemuksesta. Siitä juhlimisesta, joka on juuri
tapahtumaisillaan täällä maapallon yläpuolella, jonka olen jo nähnyt. Jota olen julistanut
vuosia vuosien jälkeen. Jota olen kuuluttanut. Jonka tähden olen kutsunut kansakuntia
tekemään parannuksen ja palaamaan pyhyyteen, sillä JEESUS on Pyhä.
Olen nähnyt MESSIAAN tulevan, rakkaat ihmiset. Valmistakaa tie. Tulen jatkamaan
seuraavalla kerralla, kun saan mahdollisuuden puhuen HERRAN Liitonarkista, jonka näin
Taivaan Valtaistuinsalissa, kun Pyhän Hengen Persoona vei minut JUMALAN Valtaistuinsaliin
Taivaassa. Shalom. HERRA Siunatkoon teitä. Löytäköön HERRA sinut pyhänä ja valmiina.
Aamen. Toda toda. Toda raba lahem. Toda haverim.
(Suomennos Opetuksesta: Profeetta Dr. Owuor, Jeesus on HERRA -Radiossa 3.9.2017
www.jesusislordradio.info)
Lähde: https://www.youtube.com/watch?v=o-JCPJO0eR8

