HERRAN PROFEETTA JULISTI 11.11.2012, ETTÄ JUMALAN PILVI LASKEUTUISI TULEVAAN KENIAN KISUMUN
HERÄTYSKOKOUKSEEN & 31.12.2012 PÄIVÄN KOITTAESSA ITSE ISÄN JUMALAN PILVI LASKEUTUI TUOHON
KOKOUKSEEN SUORAAN KIRKKAALTA TAIVAALTA. AIKAKAUSI ON NYT MUUTTUNUT. OTA KENGÄT POIS
JALASTASI, SILLÄ PAIKKA JOSSA SEISOT ON PYHÄÄ MAATA.

Erottautumisen Oppi
Profeetta Dr Owuorin väkevä saarna Kenian Nanyukin kaupungin King's Outreach seurakunnassa
16.11.2014
Kuunnelkaahan kallisarvoiset ihmiset. Tulen antamaan erityisen Sanoman täällä tänään ja se on pitkä Sanoma. Haluan
sanoa tämän: te, jotka pääsette nettiin ja nettisivuille: www.repentandpreparetheway.org, niin löydätte Profetiat
sieltä. Olen kirjoittanut HERRAN Kirjakääröjä. Kaikki Profetiat ovat siellä ja ne ovat ilmaisia sekä PDF‐muodossa. Ne
ovat nimeltään, muun muassa, Kuolleitten ylöstempaus, Esipuhe, Puhtaus seurakunnassa, Paluu pyhyyteen, Kun
HERRA käveli taivaiden halki, Profetia Ebolasta. Puhuin Ebolasta 2009, Johannesburgista Etelä‐Afrikasta 29.7.
matkallani Venezuelaan. Minulla ei ollut rahaa mennä lentokenttähotelliin, joten nukuin lentokentän lattialla, koska se
oli ilmaista. HERRA vieraili luonani väkevällä tavalla tuolla lattialla, puhuen tästä ja myös verilöylyistä liittyen ISIS‐
terroristijärjestöön, Islamilaiseen valtioon, ja kaikki mitä näet Boko Haram‐terroristijärjestöissä, ja niin edelleen.
Haluan painottaa erästä asiaa, ennen kuin aloitan. Annoin saman Profetian marraskuussa 2009 yhdessä
lehtijulkaisussamme ja 8.10.2009 puhuin Ebolan manifestaatiosta iholla kuvaillen sairauden kaikkia yksityiskohtia.
Puhuin niistä ihossa esiintyvistä paiseista ja sen taudin tarttuvuudesta. Annoin silloin JUMALAN kanssani käymään
keskusteluun liittyvän ilmestyksen, laittamalla tuohon lehtijulkaisuun kuvan kahdesta puun lehdestä ja sanoin, että
kreikaksi ”kalpea” eli sairas lehti on ”chlorosis” ‐ tästä puhuttiin tässä näyssä. Laitoin kuvan terveestä puun lehdestä
siihen viereen. Sanoin, että tuo sairaus on tulossa.
Annoin hiljattain toisen Profetian, jonka löydät YouTubesta. Näen sairauden missä ihmiset oksentavat joka puolella.
Kaikki löydät netistä, joten emme puhu niistä enempää täällä. Näet paljon ilmestystä siitä, mitä nämä puhuvat
seurakunnalle. Löytyy myös Näky Kahdesta Hääsormuksesta ja Näky Keskiyön Hetkestä ja monia muita. Voit mennä
nettiin ja löydät ne sieltä. Tänä iltana haluan puhua jostakin todella tärkeästä. Kuunnelkaa kallisarvoisat ihmiset.
Tänään haluan jatkaa keskustelua liittyen tämän hetken Vierailuun eli tähän Vierailuun tässä (osoittaa Kenian Kisumun
Herätyskokouksessa 31.12.2012 otettua kuvaa JUMALAN Pilvestä) ja näet monia asioita tämän päivän seurakunnan
tilassa erityisesti maailmanlaajuisesti, ja myös Keniassa. Monia asioita tulee julki tänään sisällyttäen tien ulos sieltä
missä seurakunta on tällä hetkellä. Kuunnelkaahan kallisarvoiset ihmiset, kun me tapasimme Nakurun-kaupungissa
(Pastorien Konferenssi), niin puhuin teille tästä Kirkkaudesta ja sanoin, että tämä Kirkkaus, tämä vierailu tuo Sanoman
seurakunnalle.
Sanoin, että Raamatussa oli luvattu, että tämä vierailu tulisi ja näimme, että esimerkiksi Jesaja näki tämän vierailun.
HÄN kuvaili sen luonnetta ja antoi sen tarkoituksen ja kutsui sitä aamukasteeksi ja sen tarkoitus oli valmistaa
seurakuntaa Taivaaseen. Sanoin, että joka kerta kun HERRA puhuu, niin meidän tulee viitata Raamattuun ja meidän
tulee löytää keskustelu linjassa Sanan kanssa ja sieltä löytyy sen ilmestys. Milloin tahansa HERRA haluaa tehdä jotakin
maailmassa ja täyttää tehtävän maailmassa, niin on kaksi tapaa miten HÄN tekee sen. HÄN joko osoittaa, perustaa
laillistetun lähettilään ja sitten HÄN antaa hänelle voitelunsa, siis tälle luvan saaneelle toimeksiannolle. Kun HÄN
tekee näin, niin tämä voitelu on aina riittävä saattamaan päätökseen tämä toimeksianto. Kun tämä tapahtuu ja tämä
lähettiläs on saattamassa tätä tehtävää päätökseen, niin sanoin, että se voitelu siinä on se, joka puhuu JUMALAN

elämästä ja JUMALAN voimasta, joka on tässä toimeksiannossa. Aivan kuten jotkut kirjoituksista, joita löydämme
Raamatusta esimerkiksi MESSIAAN tulemus.
HÄN sanoi: HERRA Itse tulee alas. Toisin sanoen, kun HERRA ITSE tulee alas, ja tällä hetkellä näet JUMALAN
Kirkkauden. Tämä Vierailu tässä. JUMALAN Kirkkaus. Siinä on ISÄ JUMALAN ilmestys. Sanoin, että jos me haluamme
ymmärtää Sanoman, niin meidän tulee mennä Raamattuun. Kun Mooses kohtasi JUMALAN Kirkkauden, niin tässä
paikassa näet, kuinka JUMALA puhui Hänen kanssaan. HERRA sanoo: ”Mooses, Mooses”, kun Mooses oli mennyt
katsomaan. HÄN sanoi: ”Mooses, Mooses, älä tule enää lähemmäksi”. HÄN sanoi: ”Poista nuo kengät, sillä se paikka,
jossa seisot nyt on Pyhää Maata!” Tänään puhumme kengistä, jotka seurakunnan tulee riisua pois, koska JUMALAN
Kirkkaus on jo tabernaakkeloitu.
Näemme, että kun Mooses kohtaa Kirkkauden (nyt teen yhteenvetoa, jotta kaikki olisimme samalla viivalla, tämä ei
ole vielä se pääsanoma). HÄN sanoi, että tästä lähtien (2. Moos. 3) Mooseksen missio, identiteetti ja kutsu muuttuvat.
Katsokaa mitä Mooses tekee. HERRA saa nyt Mooseksen lähtemään ja taistelemaan JUMALAN taistelun siellä Faaraon
valtakunnassa ja palatsissa, jotta hän taistelisi JUMALAN taistelun ja päästäisi JUMALAN kansan vapaaksi. Toinen
esimerkki löytyy Joosuan kirjasta luvusta 5. Kun Joosua kohtaa ISÄ JUMALAN, niin uudestaan: ”Joosua, Joosua! Älä tule
enää lähemmäksi, vaan poista nuo kengät jalastasi!” Tästä löydämme yhteisen nimittäjän liittyen kenkien
poistamiseen, koska Kirkkaus on nyt täällä. Tämän jälkeen Joosua kysyi: ”Oletko sinä meikäläisiä vai et?” Tässä
kohtaamisessa Joosua lähetettiin taistelemaan JUMALAN taistelu ja taistelemaan JUMALAN vihollisia vastaan
Jerikossa, jotta JUMALAN lapset pääsisivät vapaiksi.
Nyt kun Kirkkaus on tullut, niin voisiko olla, että HERRA sanoo, että Kirkkaus on nyt tullut sisälle ja seurakunta on
kohdannut Kirkkauden. HERRA sanoo: ”Kristuksen seurakunta! Älä tule enää lähemmäksi! Poista nuo kengät! Paikka,
jossa seisot on nyt pyhää maata. Sinun täytyy mennä ja taistella JUMALAN taistelu Kristuksen seurakunnassa! Päästä
Kristuksen seurakunta vapaaksi!” Näemme 2. Moos. 33:14‐16, kuinka Mooses kysyy JUMALALTA, HERRA, nyt kun
Kirkkautesi on tullut ja olet rakastanut meitä, olet vieraillut luonamme ja kävellyt kanssamme ja olemme syöneet
mannaa taivaasta sekä olet iloinen ja tyytyväinen meihin, niin kuinka nuo ihmiset tuolla ulkopuolella tietävät, että olet
tyytyväinen minuun ja kansaasi? En tiedä mitä Mooses odotti, ehkä hän odotti saavansa jotakin, mitä voisi mennä
esittelemään muille. Näimme HÄNEN sanovan, että milloin tahansa ISÄ JUMALAN Kirkkaus tulee alas, niin se on
JUMALAN Läsnäolo. Ja kun JUMALAN Kirkkauden Läsnäolo tulee alas, niin tämä vierailun paikka on pyhitetty, ja kun se
on pyhitetty, niin se on erotettu muusta, ja kun se on erotettu, niin sen jälkeen HERRA julistaa sen Pyhäksi maaksi.
HÄN päättää itse vierailunsa paikan, eli jos HÄN haluaa tulla seurakuntaan, niin tässä paikassa on Jumalallinen
Läsnäolo, ja se on pyhitetty sekä erotettu muusta sekä pyhää maata! Pyhään maahan liittyy tiettyjä vaatimuksia. Ne
ihmiset, jotka ovat kokeneet tuon Vierailun pyhässä paikassa tai tulevat tuolle pyhälle Vierailun paikalle, niin heistä
tulee JUMALAN pyhä kansa.
Olen nuhdellut syntiä tässä maassa ja ympäri maailmaa yli kymmenen vuotta. Olen nuhdellut rahan rakkautta
seurakunnassa. Olen nuhdellut menestysteologiaa seurakunnassa. Olen nuhdellut vääriä profeettoja seurakunnassa,
jotka tulevat luoksesi ja kertovat sinulle, että minulla on kokous Safari Park –hotellissa ja jokainen maksaa 14.000
illallisesta kanssani, jotta voin antaa sanan. Olen nuhdellut noita vääriä apostoleja, vääriä profeettoja, vääriä
opettajia, moraalittomuutta. Näet kuinka rakennan tätä. HÄN sanoo: Jumalallinen läsnäolo, pyhitetty, ja milloin
tahansa tämä Kirkkaus tulee, niin erottautunut, ja kun erottautunut, niin sen jälkeen HÄN julistaa sen pyhäksi maaksi.
JUMALA julistaa nämä ihmiset siellä JUMALAN pyhäksi kansaksi! Erityisesti, koska heille on annettu nyt tehtävä, pyhä
tehtävä, ylistää ja palvoa pyhästi. HÄN sanoo, että nyt kun he ovat JUMALAN pyhä kansa tässä Vierailun paikassa ja
heidän ylistyksensä on pyhää, niin milloin tahansa he ylistävät, niin Kirkkaus tulee alas. HÄN sanoo, että tuolla
paikalla nuo ihmiset muuttuvat ja heistä tulee JUMALAN omaisuuskansaa.
Mooses kysyi, että kuinka nuo ihmiset tuolla ulkopuolella tietävät, että SINÄ olet tullut, olet Vieraillut luonamme ja
rakastat meitä. HÄN vastasi, että milloin tahansa tämä Vierailu tapahtuu ja teistä tulee JUMALAN omaisuuskansaa,
niin seuraavat asiat sopivat näihin ihmisiin, jotka ovat kokeneet JUMALAN Pilven vierailun. HÄN sanoo, että heidän
puheensa muuttuu, heidän kävelynsä muuttuu, heidän pelastuksensa muuttuu, heidän ylistyksensä muuttuu, ystävänsä
muuttuvat, heidän ruokailutapansa muuttuvat, heidän paastonsa muuttuu. HÄN sanoo, että lopulta heidän mielensä
muuttuu, heidän ajatuksensa muuttuvat. Kun laitat kaiken tämän yhteen, niin huomaat, että heidän kohtalonsa on
muuttunut! He ovat menossa Taivaaseen! Tämä on siis se kohta, mistä haluan aloittaa tänään.
3 Ja Mooses nousi Jumalan tykö, ja Herra huusi häntä vuorelta ja sanoi: "Sano näin Jaakobin heimolle ja ilmoita
israelilaisille: 4 'Te olette nähneet, mitä minä olen tehnyt egyptiläisille ja kuinka minä olen kantanut teitä kotkan
siivillä ja tuonut teidät luokseni. 5 Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun
omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun. 6 Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä
kansa.' Sano nämä sanat israelilaisille." (2. Moos. 19:3-6)
Näet, kuinka HERRA puhuu seurakunnalle väkevällä tavalla. Lanseeraan nyt tämän Sanoman tälle päivälle. Haluan
aloittaa nyt. Kun Kirkkaus tuli alas, niin HÄN kutsui Mooseksen – tämä Kirkkaus. HÄN tuli Mooseksen luokse ja
puhui hänelle siitä, mitä HÄNEN tulee mennä puhumaan Israelille. Nämä olivat ne ohjeet. Myöhemmin näet kuinka
HÄN käski heitä valmistautumaan, jotta HÄN itse voisi kohdata heidät. Nyt mainitsen jotakin hyvin kriittistä tässä.

Kun luet tämän Sananpaikan, niin näet JUMALAN tarkoitukset. Kirkkauden tullessa alas, niin näet sen Kirkkauden
työntävän tämän Vierailun keskeistä oppia, teemaa, periaatetta. Keskeinen teema tässä Vierailussa on se, että vaikka
loin kaikki kansakunnat, niin jos sinä Israel tottelet Minua, niin tulet olemaan omaisuuskansani. Näet JUMALAN
tulevan Kirkkaudessaan yhtä tarkoitusta varten, eli erottamaan kansansa muista. Tänään haluan tarkastella
erottautumisen oppia. Haluan aloittaa sanomalla, että jos on olemassa minkäänlaista hoitoa ja lääkettä, parantavaa
tablettia seurakunnan luopumukseen, siihen mätään seurakunnassa, niin sitä kutsutaan EROTTAUTUMISEKSI.
Erottautuminen. Jopa JEESUS, joka tuli luoksemme JUMALAN tyköä ja nyt kun katsot sitä evankeliumia, jonka HÄN toi
mukanaan, niin se on erottautumisen evankeliumi! Erottautuminen moraalisesta rappiosta! Käytän tänään tätä
Vierailua, alleviivatakseni sinulle sen tarkoituksen tuoda uudistus seurakuntaan. Seurakunnan uudistuminen.
Haluan puhua siitä, kuinka tämä vierailu tulee asettamaan niitä voittoja, joita JEESUS saavutti Ristillä. Yksi
keskeisimmistä voitoista Ristillä on se, että HÄN toi erottautumisen. Tämä erottautumisen oppi on se parantava
tabletti ja vastaus tämän päivän mädälle seurakunnassa maailmanlaajuisesti. Olen ollut monissa maissa ja niissä
maissa heillä on homoseksuaaleja seurakunnan saarnastuoleissa! Erottautuminen! Tämä on ITSE ISÄ JUMALAN
Vierailu. HÄN tuo erottautumisen seurakuntaan. HÄN tulee alleviivaamaan seurakunnalle, että hei erottautuminen,
erottautuminen. Erottautuminen synnistä! Erottautuminen moraalisesta rappiosta! Erottautuminen on jotakin
sellaista, joka tulee ITSE ISÄ JUMALAN luonteesta. Kun katsot sitä erottautumista, josta HÄN puhuu seurakunnalle.
Kun katsot ISÄ JUMALAN ominaisuuspiirteitä, niin se minkä näet on erottautuminen, erottautuminen.
Annan nyt esimerkin. Emme lue kaikkia Sananpaikkoja, mutta mainitsen lyhyesti. Jos menet Ilmestyskirjan lukuun 4,
niin löydät nuo Serafit, olennot valtaistuimen ympärillä. HÄN sanoo, että tämä Sanoma erottautumisesta liittyen
tähän Kirkkauden Vierailuun, on se joka tulee parantamaan tämän päivän seurakunnan siitä luopumuksesta, jonka
näemme TV:ssä. Kuinka HÄN tekee sen? HÄN sanoo, että numero 1, kun katsot JUMALAN luonteeseen ja
ominaisuuspiirteeseen, niin löydät ne olennot valtaistuimen ympärillä, ne Serafit. Kun ne katsovat HERRAAN ja
HÄNEN Kirkkauteensa, niin ne ovat täynnä pelkoa ja kunnioitusta HÄNEN pyhyyttään kohtaan. Ne huutavat: ”Pyhä,
Pyhä, Pyhä, on HERRA KAIKKIVALTIAS!” Mitä tämä puhuu erottautumisesta seurakunnalle? Katsohan hepreankielistä
merkitystä sanalle ’pyhä’. Kiitän HERRAA siitä, että opiskelin Israelissa. En tiennyt sen koulun olevan tätä varten.
Luulin sen olevan koulu toista tarkoitusta varten. Kun katsot sanaa ’pyhä’, niin sillä on juurisana, eli se mistä se
tulee. Hepreankielinen juurisana pyhälle tarkoittaa ’erotettu muusta’ (set apart). Tämä tarkoittaa erottautumista!
Joten kun nämä Serafit huutavat sen valtavan HERRAN Kirkkauden ja Pyhyyden vuoksi, niin ne itseasiassa sanovat
erottautunut, erottautunut, erottautunut on HERRA! JUMALAN ominaisuuspiirre puhuu erottautumisesta, jota
seurakunta tarvitsee tänä päivänä! HÄN on tullut tuomaan sen seurakuntaan, joka on sekoittunut moraalisen
rappion kanssa.
Tulen puhumaan vielä myöhemmin niistä kengistä, jotka tulee poistaa, mutta annahan kun ensin puhun vielä tästä.
Olen maininnut monia kenkiä seurakunnassa, olen maininnut väärät profeetat ja väärät apostolit, menestysteologian
saarnaajat, olen maininnut ne ylistäjät TV:ssä tanssimassa ja he katselevat itseään ja (keinuttaa vartaloaan) ja siten
mietit, onko tämä se miten ylistämme ISRAELIN PYHÄÄ JUMALAA?! Tulen mainitsemaan ne kengät, jotka tulee
poistaa! JUMALAN todellinen luonne puhuu erottautumisesta. Hepreankielinen sana, jota Serafit huutavat on
’pyhä’, Pyhä, Pyhä, Pyhä on JUMALA KAIKKIVALTIAS!
HÄN sanoo, että tällä hepreankielisellä sanalla ’pyhä’ on juurisana ja tämä juurisana on ’erotettu muusta’ (set apart),
joka tarkoittaa erottautunut. Pyhä ja pyhitetty jakavat saman juurisanan. Serafit huutavat ja kunnioittavat HÄNEN
pyhyyttään. Sanoen pyhitetty, pyhitetty, pyhitetty on HERRA KAIKKIVALTIAS! Tämä on hyvin syvällistä, ota tästä
kiinni. Tämä on ensimmäinen kerta, kun puhun tästä maailmanlaajuisesti. Et löydä tätä TV:stä, mistään
maailmanlaajuisesta kristillisestä TV:stä. Siellä he ovat kiireisiä viihdyttäessään asiakkaita. Puhun nyt seurakunnan
uudistumisesta ja parannuksenteosta! Valmistautumisesta MESSIAAN loisteliaalle tulemukselle, jonka olen jo
ennalta nähnyt. HÄN sanoo, että ’pyhän’ juurisana on erottaa, erottautunut. Toinen sana, joka jakaa saman
juurisanan on pyhitetty. Kuunnelkaa hyvin tarkkaan kallisarvoiset ihmiset. Jopa Jesaja, Jesajan kirjan luvussa 6, kun
Jesaja näki: Pyhä, Pyhä, Pyhä on JUMALA KAIKKIVALTIAS! Jesaja oli syvässä kunnioituksessa. Myöhemmin kuulet
HÄNEN sanovan, minulla on sairaat huulet ja olen syntinen mies, tämä sen pyhyyden vuoksi!
JUMALAN ITSENSÄ luonne ja ominaisuuspiirre ja jopa HÄNEN Kirkkaudessaan, HÄN puhuu erottautumisesta. Jos
aiomme ylistää HÄNTÄ ja jos JUMALAN luonne on näin paljon erottautunut, siinä sanotaan HÄN on korkealle
korotettu! Tämä myös liittyy erottautumiseen. Erottautunut maailman rappiosta! HÄN sanoo, HÄN on ainoa
arvollinen. HÄN sanoo, taivas on valtaistuimeni ja maa astinlautani. Löytyy paljon sananpaikkoja, jotka alleviivaavat
JUMALAN erottautuneisuutta. JUMALA ITSE on erottautunut. HÄNEN luonteensa ja ominaisuuspiirteensä puhuvat
erottautuneisuudesta, erottautumisesta, pyhyydestä. Heiltä, jotka ylistävät HÄNTÄ, kuten seurakunta, niin heiltä
vaaditaan, että he noudattavat tätä erottautumista! Tämä on suurta mitä mainitsin, tämä on se parannuskeino. HÄN
sanoo, jos HÄN on näin paljon erottautunut, niin myös ne jotka ylistävät HÄNTÄ, kuten uudestisyntyneet, kuten
seurakunta, niin siinä on vaatimus, että heidän tulee kävellä tässä erottautuneisuudessa. Erottautuminen, JUMALAN
Pilvi tulee seurakuntaan asettamaan ne voitot, jotka JEESUS saavutti Ristillä. Keskeinen asia tässä on
erottautuminen, erottautuminen, erottautuminen! Lukekaa kanssani:

Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä
kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin
omissaan kuin meidänkin. (1. Kor. 1:2)
HÄN sanoo: Kristuksen seurakunta on pyhitetty JEESUKSESSA KRISTUKSESSA, pyhä, pyhä, erotettu muista,
erottautunut, pyhitetty. HÄN sanoo, että seurakunnalle on vaatimuksia, että seurakunta on pyhitetty, koska JEESUS
voitti jo Ristillä! HÄN sanoo, sinä olet pyhitetty, tarkoittaen: Jumalallinen vierailu, sitten HÄN sanoo
’pyhitetty’ ja sitten HÄN sanoo ’JUMALALLE erotettu’ ja sitten HÄN sanoo ’pyhää maata’ ja sitten HÄN sanoo ’pyhä
kansa’, ’pyhä ylistys’ ja sitten ’JUMALAN omaisuuskansa’. Se tapa, jolla HÄN osoittaa seurakuntaa kertoo sinulle, että
HÄN vaatii seurakunnalta erottautumisen noudattamista! Kun katsot Kristuksen seurakuntaa, jonka näet TV:stä, niin
näen tämän: HÄN on näyttänyt minulle vuodesta 2004 sen moraalittomuuden, abortit, näen kaiken. Voit kuvitella
kuinka JUMALA katselee seurakuntaa silmillään. Ei ole mitään mitä voisit piiloutua. Kun näet tämän päivän
Kristuksen seurakunnan Keniassa, Saksassa, Uudessa-Seelannissa, Brasiliassa, joka puolella. Näet, että seurakunta
on sekoittunut tämän maailman rappioon. Maailma on moraaliton ja seurakunta on moraaliton, maailma valehtelee
ja seurakunta valehtelee.
Noin neljä viikkoa takaperin HÄN puhui minulle unessa, väkevässä keskustelussa ja soitin suoraan lähetykseen
[Jesus is LORD] radioon ja sanoin, että Ääni huusi minulle taivaasta, että ei, ei, ei, kaksi profeettaa ei voi profetoida
samaan aikaan! Kuulitte tämän [Jesus is LORD] radiossa. HÄN sanoi, että toisen niistä täytyy olla väärä profeetta!
Tässä unessa näin JUMALAN vihan tulevan alas taivaasta ja iskevän näihin vääriin profeettoihin ja tämä viha jatkuu
vieläkin. Jos katsot seurakuntaa, missä tahansa oletkin, huomaat, että ne samat maailman valheet, se sama
maailman korruptio, se sama rahan rakkaus, se sama moraalittomuus on tullut sisälle seurakuntaan. HÄN sanoo,
että perustuen siihen mitä JUMALAN Pilvi puhui Israelille: erottautuminen, erottautuminen! Vaikka loin kaikki
kansakunnat, niin jos sinä tottelet MINUA, niin tulet olemaan minun omaisuuskansani.
Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja
tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa; 10 te, jotka ennen "ette olleet kansa",
mutta nyt olette "JUMALAN kansa", jotka ennen "ette olleet armahdetut", mutta nyt "olette armahdetut".
(1. Piet. 2:9-10)
Kuulet HÄNEN sanovan samaa seurakunnalle. JUMALAN Pilvi, JUMALAN Kirkkaus tuo seurakunnalle erottautumisen.
Jos Kristuksen seurakunta tulee pitämään Ristiltä annetun liiton, niin silloin myös seurakunta, aivan kuten Israel on
pyhää papistoa, pyhä kansa, JUMALAN omaisuuskansa! Mutta mitä on tapahtunut seurakunnalle? Numero 1, sanoin:
JUMALAN luonne puhuu erottautumisesta, erottautuminen, erottautuminen kolme kertaa! Numero 2, sanoin: Ne
jotka ylistävät HÄNTÄ, heidän tulee noudattaa tätä erottautumista. Numero 3 on kaikista kriittisin nyt:
uudestisyntyneet kristityt, siis uudestisyntyneet, ne, jotka ovat vastaanottaneet JEESUKSEN ja tunnustaneet HÄNET,
vastaanottaneet HÄNET, niin kysyt heiltä: oletko uudestisyntynyt? He vastaavat, että olen uudestisyntynyt.
Uudestisyntynyt kristitty eli tarkoittaen, että se näkyy heidän kävelyssään, elämäntyylissään kuinka seurakunta
onkaan erottautunut, mutta seurakunnan kävelyssä ja elämäntyylissä tulee olla jatkuvuus. Kun seurakunta
noudattaa erottautuneisuutta, niin sen kävelyssä ja elämäntyylissä tulee olla jatkuva erottautuneisuus.
Tämä Pilvi puhuu seurakunnalle ja voit kuvitella kuinka täällä Kirkkaus on vieraillut. Vuodesta 2004 lähtien tähän
päivään saakka: pyhyys, pyhyys, pyhyys, vanhurskaus, vanhurskaus, vanhurskaus, parannuksenteko,
parannuksenteko! Olette nähneet, miksi HERRA vaatii parannuksentekoa seurakunnalta. Annahan kun teen
yhteenvedon. Se todellinen JUMALAN luonne ja ominaisuus puhuu erottautuneisuudesta. Se JUMALAN Pilvi, josta
annoin profetian 21. marraskuuta 2012, eli kuukausi ennen kokousta. Sen profetian löydät myös YouTubesta ja siinä
näet leimattuna sen profetian päivämäärän milloin se on sinne laitettu. Kun se täyttyy, niin he tulevat tietämään, että
totisesti HERRA on puhunut. Kuinka vaikeaa se olikaan kertoa modernille sukupolvelle, että katso, se vanhanaikainen
Mooseksen JUMALA, joka tuli Pilvessä, niin on nyt tulossa siinä samassa muinaisessa Pilvessä modernille
seurakunnalle.
Sanoma, jonka HERRA tuo tämän vierailun kautta. HÄN sanoo, että se todellinen JUMALAN luonne ja ominaisuus, jos
katsot Ilmestyskirjan lukua 4:8 tai Jesajan kirjan lukua 6:1‐3 on: pyhä, pyhä, pyhä on JUMALA KAIKKIVALTIAS! HÄN
sanoo, se juurisana: erottautunut muusta, erottautunut on HERRA KAIKKIVALTIAS! JUMALAN todellinen luonne,
sisältäen tämän profetian YouTubessa. Kuulet minun sanovan kuukautta ennen kuin se tapahtui: Näen taivaan
avautuvan ja HÄNEN Kirkkautensa laskeutuvan alas taivaalta. Erottautunut, erottautunut, tulee alas nyt. JUMALAN
todellinen luonne ja ominaisuus puhuvat erottautumisesta. Jos seurakunta ei ennen tiennyt, niin nyt sinun tulee
tietää! Kun katsot seurakuntaa ja sitä seurakuntaa, jota näytetään TV:ssä, niin aina ihmettelen mitä JUMALAA he
oikein ylistävät? Sillä joskus näen heidän yhdistelevän eri jumalia. Joskus kun katson TV:stä, niin näen piispoja
seisovan helluntailaisuuden puolesta, buddhalaisia, hinduja, kaikkia uskonsuuntia, muslimeja kaikkia. Nyt minulla on
uutisia seurakunnalle: erottautunut, erottautunut, erottautunut on JUMALA KAIKKIVALTIAS! Kun kutsutte minut,
niin kerron teille totuuden!
HÄN puhui viimeaikoina koskien Simeonia, Hänestä joka todisti MESSIAASTA, ennen kuin MESSIAS tuli, kun oli
pimeys ja pakanoille ei oltu vielä esitelty tietä sovitukseen. Sanoin, että Simeonin tulee olla erityinen henkilö. Jopa

se tapa, jolla Simeon kutsuu HERRAA, hän sanoo KAIKKIVALTIAS JUMALA. KAIKKIVALTIAS JUMALA tarkoittaa
voittamaton JUMALA. Israelin JUMALAN auktoriteetti on voittamaton. Kaikkivaltias tarkoittaa, että ei ole toista
samanvertaista JUMALAA. Kaikkivaltias tarkoittaa kaiken johtajaa. Tarkoittaen, että HÄN on ylin auktoriteetti ja
johtaja. Kun katsot seurakuntaa tänä päivänä, niin seurakunta on epäonnistunut kutsumaan JUMALAA siksi, kuka
JUMALA todella on! Jos he olisivat tienneet, että JUMALAA kutsutaan Kaikkivaltiaaksi, niin heidän olisi pitänyt
ymmärtää mitä sana kaikkivaltias tarkoittaa ja katsoa se vaikka sanakirjasta. Se sanoo hallitsija, suurin hallitsija,
tarkoittaen että et voi tehdä kansanäänestystä JUMALASTA. Mutta kun katson seurakuntaa, niin he ovat
äänestäneet JUMALASTANI. Tarkoittaen, että haluan valita tämän tässä, tai oikeastaan en tiedä minkä valitsisin.
Kuinka voitte? Simeon sanoi Kaikkivaltias, tarkoittaen, että ei ole mahdollista äänestää JUMALASTA. HÄN on suurin
Hallitsija, KUNINGAS! JUMALAN todellinen luonne puhuu erottautumisesta.
Kuinka kehtaat yhdistellä eri jumalia ja lisätä JUMALAN siihen? Sanot, nyt valitse yksi niistä. Julistan
parannuksentekoa seurakunnalle, parannuksentekoa Kristuksen seurakunnalle! Olen julistanut sitä jo 10 vuotta ja
vielä tänäkin päivänä julistan parannuksentekoa! Halleluja! Löydät sekoitusta, annahan kun polvistun tähän ja palvon
patsasta. Annahan kun hyväksyn kaikki JUMALAT, jotta meillä voi olla lehdistötilaisuus yhdessä, tarkoittaen että
olemme kaikki samaa mieltä nyt ja meidän JUMALAMME ovat nyt samanarvoisia. Vaikka vain palvoisit lehmää tai
puun palasta. Ei, ei, ei, minä kieltäydyn! Et voi sekoittaa, koska HÄN sanoo erottautunut, erottautunut, erottautunut,
erottautunut muista, erottautunut muista on HERRAMME KAIKKIVALTIAS. Kuinka voit sekoittaa jumalia?! Ei, ei, ei, ei,
et voi sekoittaa! JUMALAN todellinen luonne on erottautunut! JUMALAA ei voi sekoittaa muihin. Numero 1.
parannuksenteko, ja parannuksenteko tarkoittaa erottautumista synnistä. JUMALAN Kirkkaus vierailee
keskuudessanne ja olette kiireisiä sekoittamaan jumalia! Teidän totisesti tulee tehdä parannus.
Olen tulessa HERRALLE! Kun katson seurakuntaa, niin en pysty siihen ja laitan TV:n kiinni. Kysyn ketä JUMALAA he
oikein ylistävät? JUMALAN Pilvi puhuu seurakunnalle sanoen, että JUMALAN todellinen luonne on erottautunut.
Numero 2, ne jotka ylistävät HÄNTÄ, kuten Israel tullakseen omaisuuskansaksi kaikkien muiden kansakuntien
keskellä, niin jopa heidän tulee noudattaa tätä erottautumista. Numero 3 sanoo, että jos sinä olet erottautunut, niin
sinun elämäntyylisi ja kävelysi tulee jatkuvasti heijastaa tätä erottautumista. Tästä syystä kerron aina pastoreille
tässä palvelustyössä, että JUMALAN kutsussa ei ole luopumusta. Annahan kun menen nyt syntiin ja sen jälkeen teen
parannuksen. Olkaa varovaisia! Jos on joku synti, jota olen nuhdellut maailmanlaajuisesti Uudesta Seelannista
toiselle puolelle maapalloa Jyväskylään saakka, joka on Suomessa lähellä Venäjää, missä maapallo tulee loppuunsa,
Kanadasta Etelä‐Koreaan, niin tämä synti on seksuaalisynti. Tämä synti on menestysteologia seurakunnassa. Tämä
synti on väärät apostolit seurakunnassa. Tämä synti on väärien profeettojen sekoittava ääni. Numero 4, sen jälkeen
kun ymmärrät, että JUMALA on erottautunut ja kun noudatat tätä erottautumista ja elät elämäntyyliäsi jatkuvasti
tässä erottautumisessa, niin JUMALA KAIKKIVALTIAS vaatii, että kun elät elämääsi, niin tämä erottautuminen on
jatkuvasti keskiössä. Kun muut katsovat sinuun, niin he näkevät että tuo tuossa on erottautunut. Voinko lukea
sananpaikan, joka vaatii seurakuntaa korostamaan tätä erottautumista? JUMALA vaatii seurakunnalta, että tämä
erottautuminen on korostettu.
Ja HERRA puhui Aaronille sanoen: "Viiniä ja väkijuomaa älkää juoko, älä sinä älköötkä sinun poikasi sinun
kanssasi, kun menette ilmestysmajaan, ettette kuolisi. Tämä olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta
sukupolveen, tehdäksenne erotuksen pyhän ja epäpyhän, saastaisen ja puhtaan välillä, ja opettaaksenne
israelilaisille kaikki ne käskyt, jotka HERRA on heille Mooseksen kautta puhunut." (3. Moos. 10: 8-10)
Teidän tulee erottaa pyhä epäpyhästä ja saastainen puhtaasta! Ymmärrätkö, kuinka HERRA alleviivaa tätä
erottautumista, kun elät elämääsi?
22 Noudattakaa siis kaikkia minun käskyjäni ja kaikkia minun säädöksiäni ja pitäkää ne, ettei teitä oksentaisi ulos
se maa, johon minä vien teidät asumaan. 23 Ja älkää vaeltako sen kansan tapojen mukaan, jonka minä karkoitan
teidän tieltänne; sillä kaikkia näitä he ovat tehneet ja nostaneet minun inhoni. 24 Mutta minä sanon teille: Te saatte
ottaa omaksenne heidän maansa, sillä minä annan sen teille omaksi, maan, joka vuotaa maitoa ja mettä. Minä olen
Herra, teidän Jumalanne, joka olen teidät erottanut muista kansoista. (3. Moos. 20: 22-27)
Löytyy monia muita kuten: (Kol 3:5‐10; Hes 22:26; Hes 44:23; 1. Piet 1:14)
2. Moos. 33: Kun Mooses näki tämä Pilven ja sitten hän meni HERRAN tykö sanoen: HERRA nyt kun olet tullut ja
rakastanut meitä, vieraillut ja asunut luonamme, johdattanut meitä, kuten tämä Pilvi johdattaa nyt seurakuntaa.
(Katso tämän illan johtajuutta, HERRA on menossa Taivaaseen seurakunnan kanssa!) Olet tehnyt kaiken tämän ja
olet myös antanut meille mannaa ruoaksi Taivaasta, niin kuinka nuo muut kansakunnat maailmassa tulevat
tietämään, että olet rakastanut meitä ja olemme syöneet kädestäsi? Mikä tekee meidät erilaisiksi? Mikä erottaa
meidät muista? Kuinka tullaan näkemään, että nämä ihmiset, tämä seurakunta on kokenut JUMALAN vierailun? Ja
HÄN sanoi, että minne tahansa MINUN Jumalallinen Läsnäoloni tulee, niin tästä paikasta tulee Vierailun paikka.
Aivan kuten Mooses tuli lähemmäs Kirkkautta, joka oli tulta. HERRA kutsui häntä: Mooses, Mooses, älä tule enää
lähemmäksi, ensiksikin, riisu nuo kengät jalastasi, sillä se paikka jossa seisot on pyhää maata. Jumalallisen Läsnäolon
tullessa paikkaan, se pyhittää tämän paikan. Kun se pyhittää tämän paikan, niin tästä paikasta tulee erottautunut.
Jos katsot hepreankielistä sanaa erottautuneelle (consecrated). Mene ja erota minulle Aaron, tarkoittaen mene ja
erota hänet muista. Erottautunut, ja tämän jälkeen HÄN julistaa sen Pyhäksi maaksi ja kun HÄN julistaa sen pyhäksi
maaksi, niin HERRA julistaa ne ihmiset siellä pyhäksi kansaksi ja pyhillä ihmisillä on pyhä tehtävä ja tämä pyhä
tehtävä on: ”Anna minun kansani mennä, jotta he voivat palvoa Minua”! Pyhä ylistys, jos he ylistävät pyhästi, niin
HERRA sanoo, että HÄN on saanut tarpeeksi ja nyt olette MINUN omaisuuskansaani.

Ja HÄN sanoo, että kun sinä olet nyt tällä tasolla ja kokenut tämän Kirkkauden Pilven vierailun, niin silloin sinun
kävelysi tulee muuttua, puheesi tulee muuttua, sydämesi tulee muuttua, ylistyksesi tulee muuttua (et voi enää
katsella vartaloasi keinuttaen lanteita ja nostella sääriäsi), mielesi tulee muuttua, ystäväpiirisi tulee muuttua. HÄN
sanoo, että jos katsot tällaista seurakuntaa, niin jopa sen ikuisuuden täytyy muuttua! Se on menossa Taivaaseen!
1. Moos. 3:8: Aadam ja Eeva kävelivät JUMALAN kanssa illan viileydessä ja siihen alkuperäiseen suunnitelmaan ei
kuulunut kuolemaa. Heidät kutsuttiin olemaan pyhiä, erottautuneita, vanhurskaita ja näin he olisivat eläneet
paratiisissa ikuisesti. Paratiisi meille on nyt Taivaassa, mutta voit kuvitella, paratiisi oli täällä. Tästä syystä ne kerubit
olivat siellä. HÄN sanoi, Aadam ja Eeva kävelivät JUMALAN kanssa, mutta kun he lankesivat syntiin, niin kuolema tuli.
Todistaakseen paholaisen olevan väärässä, Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 5:21‐25, tuli Hanok. Jos luet koko 1.
Moos. 5, niin kuulet, että se ja se eli niin ja niin monta vuotta ja kuoli, se ja se eli ja kuoli, mutta kun tulet Hanokin
kohdalle, niin Hanok eli 65-vuotta ja Hänestä tuli isä ja sitten HERRA käveli Hanokin kanssa 300 vuotta ja HÄN
sanoo, että kun Hanok käveli HERRAN kanssa, niin häntä ei enää ollut. HERRA sanoo, että kun katson sydäntäsi, niin
se on tulinen ja palava minun puoleeni! Nyt on tullut mitta täyteen. Minä ylöstempaan sinut taivaaseen! Nyt HÄN
on tullut kävelemään seurakunnan kanssa. Kun HÄN kävelee seurakunnan kanssa, niin HÄN antaa tänään täällä
HÄNEN johtajuutensa. HÄN sanoo erottautuminen, erottautuminen, erottautuminen. HÄN sanoo parannuksenteko,
parannuksenteko, parannuksenteko on erottautumista. Parannuksenteko on erottautumista synnistä.
HÄN kertoo seurakunnalle, että et voit laittaa meidän JUMALAAMME, HERRAAMME JEESUSTA, Väkevää JUMALAA
äänestykseen, jossa valitaan kaikkien muidenkin jumalien välillä, näyttääksenne kaiken tämän mediassa. HÄN
sanoo, että kansakuntien tulee tehdä nyt parannus! HÄN sanoo, että JUMALAN Pilvi tuo seurakuntaan
erottautumisen opin. HÄN sanoo, olen tullut perustamaan ne voitot, jotka JEESUS hankki ja saavutti Ristillä.
Keskeisintä niissä voitoissa oli erottautuminen. Nyt sinä tiedät, ja jos sinä olet kristitty ja katsot pukeutumistasi
peilistä, niin sinun tulee piirtää viiva keskelle paperia. Toinen puoli on ennen Verta ja Ristiä ja toinen puoli Ristin
jälkeen. Kirjoita numero 1. pukeutuminen. Jos löydät suuren yhtäläisyyden pukeutumisessasi maailmassa ja Veren
jälkeen, niin tiedät, että et ole vielä erottautunut. Se vaatii sinulta erottautumista muista. Tarkoittaen
parannuksentekoa. Me tiedämme mitä odottaa maailmalta ja se on synti. Kaikki siellä on syntiä ja pukeudut
maailman mukaan, maailman rappion mukaan. 10 vuotta olen kertonut seurakunnalle, että Kristuksen seurakunnan
tulee tehdä parannus! Olen sanonut, että tämän parannuksenteon tulee lähteä saarnastuolista, koska he ovat niitä
lain opettajia. Lampaat ovat aina uskollisia ja tottelevaisia. Kun seurakunta tekee parannuksen niin sen suunta ja tie
muuttuu. Jos se oli menossa tuohon suuntaan, niin se ei voi olla vuosittainen rituaali. Jos olit menossa tuohon
suuntaan, niin nyt pysähdyt ja käännyt ja menet täysin vastakkaiseen suuntaan! Kun katson sitä evankeliumia, jota
on saarnattu Kristuksen seurakunnassa, niin näet tilinumeroita ja he sanovat, että minulla on profeetallinen sana
sinulle. Maksa tietty summa rahaa ja annan sinulle sanan.
Kysyin, mistä lähtien Profeetta Jesaja, Profeetta Jeremia, Malakia, Hesekiel, mistä lähtien JUMALAN profeetat ovat
sanoneet Israelille: JUMALA on puhunut sinusta minulle. Pyydän, että kylvä nyt tietty summa siementä, jotta voin
antaa sanan. Tämä on todellinen määritelmä noituudelle seurakunnassa! Sinun ei tarvitse olla tähtitieteilijä tai
aivokirurgi ymmärtääksesi, milloin JUMALA on puhunut tai ei ole puhunut. Sinun ei tarvitse olla älykkö tietääksesi,
että JUMALA on puhunut. HÄN sanoo, Raamattu, Raamattu, Raamattu on viite! Jos löydät sen Raamatusta, että
Jesaja lähetteli tilinumeroita TV:ssä ja sinä teet tätä, niin jatka samaan malliin ylistäen sitä jumalaa ja hän saattaa
päästää sinut Taivaaseen. Mutta jos huomaat, että Jesaja, Hesekiel, Jeremia, Malakia, kukaan heistä ei tehnyt näin,
niin tee sinä seuraava: Pakkaa laukkusi, lähde pois ja aloita matkasi Jerusalemiin! Lähdetään takaisin Jerusalemiin!
Valheiden aika seurakunnassa on tänään tullut loppuunsa! Valheiden aika on ohi! HÄN sanoo, että Raamattu on se
punnitsemisvaaka. Jos joku sanoo, että HERRA on puhunut kanssani ja haluan antaa sanan sinulle, ja sinä laitat sen
vaa’alle, niin sen pitäisi olla tasapainossa Sanan kanssa.
Nyt kun JUMALAN Kirkkaus on vieraillut, kun JUMALA ITSE on vieraillut HÄNEN huoneessaan Kirkkaudessaan. Katso,
HERRAN huone on nyt Pyhää maata! Tästä päivästä lähtien meidän tulee poistaa kengät jalastamme. HÄN sanoo,
että kenkien poistaminen tarkoittaa seuraavaa: HERRAN pelkoa, murtuneisuutta, nöyryyttä. Se tarkoittaa
erottautunutta paikkaa, eli tuolla kävelin kengillä, mutta täällä minun täytyy riisua ne pois, en voi enää. HERRAN
Huone on nyt erottautunut paikka muista!
RUKOUS:
Väkevä JEESUS Nasaretilainen, SINÄ olet Kirkkauden Kuningas ja sieluni vapahtaja. Tänään olen kuullut Sanaasi.
Olen kuullut erottautumisen opista ja olen kuullut sinun upeasta tulemuksestasi. Teen parannuksen kaikista
synneistäni ja erottaudun sinua varten HERRA. Siunaa minua vanhurskaudella. Aseta Sanasi elämääni ja pidä
nimeni JUMALAN Karitsan Elämän Kirjassa. Kallis JEESUS, pyydän käytä minua lopunajan Herätyksen astiana.
Uudistan liittoni kanssasi vastaanottaen sinut elämääni juuri nyt Herrakseni ja vapahtajakseni. Rakas HERRA, täytä
minut Pyhällä Hengellä. Siunaa minua hengellisillä siunauksilla, ikuisilla siunauksilla. JEESUKSEN väkevässä nimessä.
Tänään olen uudestisyntynyt. Aamen.
Älkää menkö takaisin eksytykseen. HERRA Siunatkoon teitä!
KATSO TÄÄLTÄ ALKUPERÄINEN SAARNA:
https://www.youtube.com/watch?v=gztc8ELy8mQ&feature=youtu.be

