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Kunnia HERRALLE! Olemme iloisia ollessamme täällä. JUMALAN Mies, HERRAN Väkevä Profeetta
on tuonut tämän Lopunajan Sanoman, jotta myös Suomi voi valmistautua HERRAN tulemukseen.

Käyttäisin muutaman minuutin esitelläkseni JUMALAN Väkevän Profeetan teille. Tapasin hänet
ensimmäistä kertaa vuonna 2005. Hän oli juuri kutsuttu Yhdysvalloista Keniaan. HERRA kutsui
hänet, kun hän työskenteli tutkijana Yhdysvalloissa. Profeetta aloitti Israelissa, jossa hän opiskeli
Karmelin vuoren Haifa-yliopistossa. Sen jälkeen hän lähti tutkijatohtoriksi Yhdysvaltojen Illinoisin
yliopiston Chicagon lääketieteelliseen yksikköön. Hän teki paljon tutkimustyötä sekä opetti siellä
yliopisto-opiskelijoita, tohtori-koulutettavia sekä lääketieteen opiskelijoita. Hän oli mukana
syöpätutkimuksessa sekä lääkekehittelyssä. Hän yritti löytää lääkettä syöpään ja kehittää
kemoterapiaa. Hän työskenteli syöpäterapian parissa ja myöhemmin siirtyi New Jerseyn
yliopistoon, jossa hän teki paljon tutkimusta sekä opetti lääketieteen opiskelijoita, kirurgeja sekä
ihmisiä, jotka olivat mukana lääkekehityksessä.
Myöhemmin hänet työllisti ympäristö- ja työterveyshuollon instituutti, jossa hän tutki
ympäristötekijöitä, mitkä aiheuttavat syöpää. Myöhemmin hän siirtyi New Jerseyn
syöpäinstituuttiin. Vihdoin hänet palkkasi liittovaltioiden ilmailualan lääketieteen instituutti. Siellä
hän tutki niitä tekijöitä ihmisessä, jotka aiheuttavat lentokonetapaturmia. Mitä tapahtuu
ohjaamossa ennen onnettomuutta. Hän tutki lääkkeiden vaikutusta pilotteihin. Tuona aikana
JUMALA kutsui hänet kansakuntien profeetaksi ja valmistamaan seurakuntaa MESSIAAN
tulemukseen. Siitä saakka hän on antanut hyvin merkittäviä profetioita. Ensimmäinen profetia,
jonka itse kuulin, oli Aasian tsunami. Hän on se, joka profetoi Hurrikaani Katriinan, Haitin
maanjäristyksen, ennen kuin se tapahtui ja myös sen viimeaikaisen Kiinan Qinghain
maanjäristyksen, maailmanlaajuisen talouskriisin, ja paljon muita profetioita, en tässä ehdi mainita
niitä kaikkia.
Saapuessaan Keniaan hän sanoi, että Kenian tulee tehdä parannus. Hän sanoi, että jos Kenia ei tee
parannusta, tulee tapahtumaan verenvuodatus. Siihen aikaan me sivuutimme kokonaan tämän ja
sitten totisesti me näimme verenvuodatuksen! Sen jälkeen me aloitimme tottelemaan väkevän
Profeetan sanoja ja aloitimme tekemään parannusta nöyryydessä. Sen seurauksena nyt Kenia
nauttii kaikista historiallisimmasta Herätyksestä, mitä on koskaan maailmassa todistettu! Se on
itseasiassa suurin Herätys, mitä on koskaan nähty siitä lähtien, kun seurakunta luotiin! Profeetan
kokouksissa olen nähnyt lukemattomien sokeiden silmien avautuvan, kuurojen korvien avautuvan,
rammat nousevat ylös ja kävelevät. JUMALAN Kirkkaus on vieraillut kaikista historiallisimmalla
tavalla,mikä on koskaan tallennettu Uuteen testamenttiin. (Alustus: Vanhempi Arkkipiispa Dr.
Onjoro)

Kiitos paljon. Rukoilkaamme heti JEESUKSEN Nimessä.
Väkevä ISÄ, Kaiken luomakunnan ISÄ, Sinä, joka olet Aabrahamin JUMALA, Jaakobin ja Iisakin
JUMALA. Katso, tänään olemme kokoontuneet yhteen täällä Suomen maassa etsiäksemme
Sinua, etsimään Sinun johdatustasi, tässä hyvin, hyvin kriittisen tärkeässä ajassa seurakunnan
historiassa. Olemme tulleet kokoon JEESUKSEN Väkevässä Nimessä, jotta voit vierailla meidän
sydämissämme ja asettaa Herätyksen tähän maahan. ISÄ, tässä paikassa, pyydän sinua
synnyttämään Herätyksen Suomen kansassa, Suomen kansakunnassa. Kun kansakunnat tulevat
kokoontumaan JUMALAN Karitsan eteen, niin Suomi tulee myös kokontumaan. Sinulle kuuluu
kaikki kunnia. Avaa heidän hengelliset korvansa, että he voisivat kuulla tämän. Avaa heidän
hengelliset silmänsä, jotta he voivat nähdä tämän. JEESUKSEN Väkevässä Nimessä. Aamen.

Halleluja! Mikä suuri siunaus olla vihdoin Suomen maassa. Pitkän aikaa olen rukoillut Herätystä
Eurooppaan, että HERRA voisi vierailla myös Euroopassa erityisesti tänä hyvin tärkeänä
ajankohtana. Tämä päivä merkitsee vastausta tuolle rukoukselle. HERRA on tuonut minut tänne ja
totisesti sen tarkoituksena on, että tärkeä Herätys voisi syttyä eurooppalaisten sydämissä ja
erityisesti tässä hetkessä suomalaisten sydämissä. Nyt, pitkän rukouksen jälkeen, haluan kiittää
pastoreita, jotka ovat olleet tässä mukana. Kiitos pastori, että järjestit tämän ja kiitos myös
tyttäreni Anna, ja kiitos kaikille taustajoukoille, jotka olette mahdollistaneet tämän.
Miksi HERRA lähettää minut Suomeen tänä hyvin historiallisen tärkeänä ajankohtana? Syy, miksi
HERRA on lähettänyt minut teidän luoksenne, kallisarvoiset ihmiset, on, että HERRA JEHOVA on
puhunut kanssani hyvin kriittisen tärkeästä tapahtumasta. Miksi HERRA lähettää minut Helsinkiin?
HERRA vierailee seurakunnassa juuri nyt. Tämä on tärkein viesti, jonka kanssa HERRA on lähettänyt
minut tänne ja sillä vierailulla on myös tarkoitus. Syy, miksi HERRA lähettää minut kallisarvoiseen
Suomen maahan, on, että Hän on jo puhunut kanssani MESSIAAN tulemuksesta. Tämän
keskustelun edetessä, jonka tulen jakamaan täällä, löytyy viesti Suomen kansalle. Olimme juuri
Hollannissa ja seuraavaksi tulen menemään Müncheniin, Berliinissä ja sitten Botswanaan ja
Chileen. Voit siis jo melkein sanoa, että se sanoma, jonka kanssa HERRA lähettää minut, on
kiireellinen. Jos HERRA on puhunut kanssani MESSIAAN tulemuksesta, niin mitä HERRA on
sanonut? Tästä haluan aloittaa.

Näet (kuvassa) JUMALAN Kirkkauden Pilven, kun Pilvi tulee vihdoin alas tuohon kokoukseen. Ja
annoin tämän profetian aikaisemmin suorassa radiolähetyksessä. Kerroin, että tuo sama Pilvi, joka
saapui Mooseksen aikana, tulisi tuohon kokoukseen. Menin suoraan radiolähetykseen 21.11.2012.
Sanoin, että kun saavun tuohon kokoukseen, JUMALAN Kirkkauden Pilvi tulisi alas aaltoina. Kun
saapui tuo uudenvuoden kokous 31.12.2012, niin se tapahtui.
Eräänä aurinkoisena kuivana kesäpäivänä HERRA lähetti minut paikkaan nimeltään Kakamega. En
tiennyt, että HERRA käyttäisi minua toistaakseen Raamattua. Istuin hotellin aulassa ennen
kokousta ja pyysin avustajaa muutamaan otteeseen, että voisitko mennä katsomaan, onko tulossa
sadepäivä ja hän sanoi, että sadetta ei näkynyt, mutta olin nähnyt itse ennalta sateen tulevan. Ja
sitten hyvin historiallinen tapahtuma tapahtui keskellä kokousta. HERRA pyysi minua puhumaan
Taivaalle, jotta se avautuisi ja alle minuutissa sade lankesi stadionille! Olin myös hyvin
hämmästynyt.

Monien HIV/AIDS -potilaiden veri on muuttunut negatiiviseksi HERRAN Kokouksissa Keniassa
Näet, kuinka vanhemmat tohtorit ja johtavat lääkärit todistavat HIV:n muuttuneen negatiiviseksi!
Se on hyvin historiallista, mutta haluan selittää, miksi tällaista tapahtuu. Kallisarvoiset ihmiset.
Mitä HERRA on sanonut MESSIAAN tulemuksesta? Haluan aloittaa perusteista. Tämä on sanoma,
joka synnytti Herätyksen, jonka näette dvd:issä. Haluan aloittaa sillä, kuinka HERRA tuli puhumaan
kanssani MESSIAAN tulemuksesta. Tulen kuvailemaan näyn täällä ja kuvaillessani näkyä, tulette
näkemään Sanoman Suomen seurakunnalle.

Näky kahdesta loisteliaasta Hääsormuksesta Taivaalla
Kallisarvoiset ihmiset, kirjoittakaa ja nauhoittakaa tämä, sillä tämä tulee auttamaan teitä sen
jälkeen, kun HERRA vie minut maastanne pois. Eräänä kertana, klo 03 yöllä, näin HERRAN Näyn. Ja
tässä näyssä katselin taivaalle ja taivas oli täysin pimeä. Ja kun taivas oli täysin pimeä, niin yhtäkkiä
taivas avautui tuolla pimeällä taivaalla. Ja kun Taivas avautui pimeälle taivaalle, näin erikoisen
ilmiön tapahtuvan tuolla pimeällä taivaalla. Mitä minä näin? Näin HERRAN Kirkkauden tulevan ulos
Taivaasta sinne pimeälle taivaalle. Kirkkaus ei tullut yhtenä, vaan se tuli klustereina. Yksi klusteri,
toinen klusteri, tällä tavoin ryhmittäin. Ja kun Kirkkaus tuli alas ryhminä, huomasin, että Kirkkaus
muutti taivaan pimeyden valkeudeksi. Siitä pimeästä taivaasta tuli valoisampi. Kun tämä jatkui,
pystyin näkemään Taivaan sisään siitä aukosta. Huomasin siellä Kirkkauden sisällä pienen erilaisen
värin. Katsoin sitä väriä, joka oli Kirkkauden sisällä, joka oli erivärinen. Huomasin, että se väri oli
kullan väri. Voitko kuvitella, katselin sitä valloittavaa Kirkkautta sisällä Taivaassa, joka oli todella
loisteliaan valkoinen ja upea! Kun katsoin siihen, niin näin toisen värin ja se väri oli kultainen. Kun
kiinnitin huomioni tähän kultaiseen väriin, ymmärsin, että se muutti kokoaan ja siitä tuli yhä
isompi ja isompi. Yhtäkkiä huomasin, että se liikkui, ja kun se tuotiin lähemmäs ja lähemmäs, niin
pystyin näkemään, että ne olivat kaksi loisteliasta Hääsormusta!

HERRAN Näyt: Kaksi kultaista Hääsormusta Taivaalla & Taivaan Valkoinen Hevonen
Näin ne kaksi loisteliasta Hääsormusta sisällä Taivaassa tuotuina sille sisäänkäynnille, joka oli
avoinna. Sitten Hän alkoi käännellä niitä vastakkaisiin suuntiin. Sen tarkoitus oli, että Hän tahtoi
minun näkevän kokonaan niiden sormusten muotoilun ja mallin ja mitä oli tarvittu niiden
Hääsormusten tekemiseen. Muistan katselleeni Hääsormusten pintaa. Huomasin siitä paikasta,
johon HERRA oli laittanut minut katsomaan tätä, että sormusten pinnalla oli aivan kuin
vesipisaroita. Ne eivät kuitenkaan olleet vesipisaroita. Sillä myöhemmin ymmärsin niiden
pisaroiden olevan punaruskeaa kultaa siinä pinnalla, jota Hän oli käyttänyt viimeistelynä. Jos
kosket pintaan, niin tunnet rakeisuuden.
Sitten sisällä tässä näyssä, ääni puhui Taivaasta. Mitä ääni sanoi? Hän sanoi: Tästä päivästä lähtien,
kaikki auktoriteetti Taivaassa ja maanpäällä on annettu KRISTUKSELLE JEESUKSELLE! Olin hyvin
hämmästynyt. Koska tästä hetkestä alkaen ymmärsin hieman lisää tästä näystä liittyen
Hääsormuksiin. Koska ymmärsin, että nämä Hääsormukset symboloivat JUMALAN auktoriteettia
JEESUKSELLE KRISTUKSELLE. Kun tämä jatkui, niin hiljaisuus täytti paikan. Haluan antaa teille kaikki
yksityiskohdat tästä näystä, sillä tämä on avain. Sen jälkeen annan sanoman. Eniten ihmetytti se,
että tämän jälkeen ääni puhui toisen kerran sisältä Taivaasta. Ääni sanoi, katso ja näe, kuka istuu
Valkoisella hevosella! Muistan, että tässä näyssä, katsoin hieman niiden kahden Hääsormuksen
yläpuolelle Taivaan sisäänkäynnillä ja näin kaikista voimallisimman Valkoisen hevosen!
Kun näin Hevosen, niin en ymmärtänyt ensin sen sanomaa, mutta kun katsoin sen valtavan suuren
Valkoisen Taivaan hevosen käyttäytymistä, niin ymmärsin sanoman, joka minun tulisi tuoda
kansakunnille. Mitä minä näin; mikä antoi sen sanoman? Näin tuon voimallisen Valkoisen hevosen
käyttäytyvän aivan, kuin se olisi kohta päästetty irti. Tiedän, että tässä maassa te pidätte hevosia,
mutta se Valkoinen hevonen Taivaassa on todella valtava ja loistelias. Se nosteli rivakasti
etujalkojaan ilmaan, huitoi häntäänsä edes takaisin samalla hirnuen aivan, kuin se haluaisi lähteä.
Halleluja! Sitten ymmärsin sen sanoman, joka minun tulisi tuoda nyt jopa Suomeen. Sitten HERRA
laittoi minut panikoimaan tässä näyssä. Kun katsoin, kuinka Hevonen käyttäytyi tuolla tavoin. Hän
antoi minun tietää, että minä hetkenä hyvänsä Hevonen päästettäisiin irti. Tästä haluan aloittaa
tänään.

Mikä sanoma tulee tästä valtavasta HERRAN Näystä? Haluan kävellä askel askeleelta kanssanne,
kallisarvoisat rakkaat ihmiset, jotta kaiken tämän lopussa, myös Suomen kansakunnassa tulee

olemaan täydellinen Kristuksen morsian. Ennen kuin menen siihen sanomaan, joka synnytti
Herätyksen, haluan ensin jakaa teille hyvin tärkeitä perusasioita, jotta voisimme kaikki olla samalla
sivulla. 1) joka kerta kun HERRA JEHOVA puhuu, sinun ja minun täytyy löytää se Raamatusta! Joka
kerta kun HERRA puhuu, Raamatusta tulee meille viite. Jos haluamme ymmärtää sanoman, jonka
HERRA on näyttänyt näyssä, meidän täytyy mennä Raamattuun. Kun huomaamme, että tämä näky
on linjassa Raamatun kanssa, niin siinä Sananpaikassa on se viesti, jonka JUMALA puhuu. Nyt
ymmärrät, miksi minun tulee antaa nämä pointit, sillä on ollut hieman hämmennystä
seurakunnassa. Tällä tavoin tehdessämme kukaan ei voi valehdella meille enää! Tämä tarkoittaa,
että jos joku tulee ja sanoo, että ”Herra on puhunut”, emmekä löydä sitä Raamatusta, niin voimme
sivuuttaa tämän ja sanoa, että HERRA ei ole puhunut! Halleluja!
2) Joka kerta kun HERRA puhuu, Hän aina puhuu JEHOVA JUMALAN pyhyydestä seurakunnassa.
Sanon tämän, että voimme puhdistaa hämmennyksen pois seurakunnasta! Näin aloitin Kenian
seurakunnan kanssa. Löysin sieltä paljon hämmennystä, eri opinsuuntia, kuka tahansa saattoi tulla
sanomaan mitä tahansa! He yrittivät tehdä rahaa seurakunnassa ja kaikenmoista he yrittivät.
Kuitenkin nämä jakamani pointit alkoivat tuoda valoa seurakuntaan. Koska JEHOVA on pyhä,
niin joka kerta, kun Hän puhuu, sinun tulee kuulla puhuttavan JUMALAN pyhyydestä. Siksi sinun
täytyy nähdä Heprealaiskirje 12:14:
14 ”Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa”.
(Hepr. 12:14).
Ymmärsittekö tämän? Annan nämä pointit siksi, että voisimme olla samalla sivulla, ennen kuin
annan sen ilmestyksen tästä näystä ja sanoman Suomelle.
3) Joka kerta kun HERRA puhuu, Hänen tulee aina rakentaa JUMALAN Valtakuntaa seurakunnassa.
Toisin sanoen Hän ei tule rakentamaan ihmisen valtakuntaa seurakuntaan! 4) Jos HERRA puhuu
tänä ajankohtana, Hänen tulee aina puhua MESSIAAN tulemuksesta

Onko maailma tulossa loppuunsa?
Nyt, suomalaiset ja Suomen kansakunta, tämä on hyvin kaunis kansakunta. Kaunis maa. Näen, että
liikennevalot toimivat ja tiet ovat hyvin hoidettuja. Sairaalat ovat hyviä. Kaikki on vakaata ja Suomi
ei ole sodassa. Teillä on kaikkea. Mutta teiltä puuttuu jotakin kaikkein tärkeintä ja se on Herätys.
Mikä on sanoma, jonka HERRA on lähettänyt minut tuomaan Helsinkiin liittyen siihen upeaan
näkyyn Hääsormuksista? Halleluja, kallisarvoiset ihmiset. Jos katsotte ja kuuntelette uutisianne,
jokin iskee teihin ja kysytte itseltänne: Onko maailma tulossa loppuunsa? Näin kysyvät ihmiset
ympäri maailmaa katsoessaan maailman tapahtumia.
Tohtori Onjoro kertoi täällä, että annoin profetian Haitin maanjäristyksestä sekä Chilen
maanjäristyksestä. Annoin profetian ensimmäisestä, toisesta ja kolmannesta Aasian tsunamista.
Ensimmäinen oli 26.12.2004 ja se ravisteli koko maailmaa. Olen antanut monia muita profetioita.
Minä annoin profetian maailmanlaajuisesta talouskriisistä, joka uhkaa repiä kappaleiksi Euron, joka
syö Kreikkaa, Kyprosta, Portugalia, Espanjaa ja monia maita. On ahdistusta. Annoin viimeaikaisen
profetian Kiinan Qinghain maanjäristyksestä. Kun katsot näitä maailman tapahtumia. Annoin
profetiat Irakin, Afganistanin ja Somalian sodista.

Jonkin aikaa takaperin joku New York Times -lehdessä kirjoitti artikkelin ja kysyi: Onko maailma
tulossa loppuunsa? Tämä kertoo minulle, että jopa ei-kristityille, kun he näkevät nämä asiat, niin
jokin kertoo heille, että emme ole koskaan ennen olleet tällä tiellä koko maailmassa! Kun katsot,
mitä tapahtuu maailmanlaajuisesti, niin näet, että maailma ei ole koskaan ollut ennen tässä
jamassa. Meille kristityille se on helppoa, koska voimme lukea Raamattua ja todeta, että nämä
merkit löytyvät Raamatusta. Kun HERRA Jeesus vei päätökseen työn Ristillä, Hän lupasi ja sanoi,
minä menen, mutta minä tulen takaisin! Halleluja. Tästä syystä olen täällä tänään. Tämän, mikä on
näyn keskiö, jaan teille tänään. Kuitenkin Raamatussa on kaksi MESSIAAN takaisin tuloa!
Kummasta niistä tulin puhumaan teille? Toinen niistä löytyy Ilmestyskirjasta 1:7:
”Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja
kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, aamen”. (Ilm 1:7).
Tämä on toinen MESSIAAN paluusta puhuva kohta. Hän sanoo, että kaikki silmät tulevat näkemään
Hänet. Hän sanoo, että jopa hekin, jotka lävistivät Hänet! Tarkoittaen, että jopa JUMALAN
viholliset tulevat näkemään Hänet. Olen niin siunattu tänään. Kenia on nauttinut jo niin pitkään
tästä Herätyksestä. Minä julistan HERRAN Nimessä, että tänä vuonna tulee alkamaan Herätys
Euroopassa! Tästä syystä olen niin iloinen, että vihdoin HERRA on tuonut minut tänne. Aivan niin
kuin pastori sanoi täällä, että olen halvin, kenet voitte kutsua, sillä jos kirjoitat vain sähköpostin,
niin tulen! Älkää huoliko mistään kustannuksista. Huolehdin omat lentoni, majoitukseni, ruokani ja
kaikki kustannukseni itse. Sinä vain kutsut minut, niin voimme puhua MESSIAAN Tulemuksesta! On
siis olemassa myös toinen MESSIAAN tulemus! Ilmestyskirja 16:15:
”Katso, minä tulen niinkuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän
kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi”! (Ilm. 16:15).
Niin kuin näette, on kaksi MESSIAAN paluuta. Joten kummasta olen tullut puhumaan liittyen
näkyyn Hääsormuksista? Olen tullut puhumaan siitä, kuinka MESSIAS tulee kuin varas! Tulette
ymmärtämään, että olen tullut siksi, että voisitte valmistautua MESSIAAN tulemukseen! Halleluja!
Puhun teille MESSIAAN tulemuksesta kuin varas, ja Raamattu kutsuu sitä myös JUMALAN Karitsan
hääpäiväksi. Jotkut kutsuvat sitä ylöstempaukseksi, mutta sillä ei ole väliä, minkä nimen sille annat.
Se millä on merkitystä, on että Hän tulee kuin varas keskiyön hetkellä! Jos Hän tulee kuin varas, se
tarkoittaa, että siihen valmistautuminen on kriittisen tärkeää. Halleluja!
HERRA puhuu Raamatussa tästä näystä ja päivästä liittyen Hääsormuksiin. HERRA sanoo, että eivät
edes enkelit Taivaassa tiedä tuota päivää. Ei edes itse MESSIAS tiedä tuota päivää. Joten alat
ymmärtää tuomani sanoman painoarvon ja aarteen. Raamattu sanoo, että ainoastaan ISÄ JUMALA
tietää päivän ja hetken. Kuten sanoin, ainoastaan Raamatusta löytyy meille se sanoma. Voimmeko
mennä Raamattuun ja katsoa sieltä sen kohdan, joka puhuu näistä Hääsormuksista? Sitten
voimme löytää, mikä on viesti Suomelle! Ilmestyskirja 19:6-9. Tämä kirjoitus juhlii Karitsan häitä.
Sen sisältä saamme sanoman Suomelle. Hän sanoo:
6 ”Ja minä kuulin ikäänkuin kansan paljouden äänen ja ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja
ikäänkuin suuren ukkosenjylinän sanovan: "Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme,
Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen. 7 Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia
hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut.

Kolme asiaa: Iloitkaamme, riemuitkaamme ja antakaamme Hänelle kunnia! Hän sanoo, että
Taivaan sotajoukkojen ääni kuuluu ukkosenjylinän lailla, kuin suurten vetten pauhina. Tämä
tarkoittaa, että kun tämä päivä saapuu, Taivaassa on suuri juhlinta ja riemuitseminen ja
iloitseminen. Toisin sanoen, Hän kuvailee tässä historiallista juhlintaa Taivaassa, kun tämä päivä
saapuu. Jakeesta kahdeksan saatte sanoman seurakunnalle. Jakeessa 8 Hän sanoo:
8 Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien
vanhurskautus.
Ja sitten jakeessa yhdeksän Hän päättää sanoen:
9 Ja hän sanoi minulle: "Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!" Vielä hän
sanoi minulle: "Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat". (Ilm 19:6-9).
Mitä HERRA sanoo näistä Hääsormuksista? Mitä Hän sanoo tuosta päivästä? Näette, että Hän
puhuu Karitsan Hääpäivästä. Se tapa, millä Hän juhlii tuota päivää Raamatussa, kertoo meille, että
tuo päivä on historiallinen! Hän juhlii aivan, kuin ei olisi vielä koskaan ennen ollut samanveroista
päivää Taivaassa! Jos seuraat hyvin tarkkaan, miksi he juhlivat Taivaassa? Hän sanoo, vihdoin tuo
päivä on tullut! Tarkoittaen, että on ollut pitkä odotus, että tämä päivä koittaisi. Taivas on
odottanut niin paljon ja myös seurakunta. Joten, kun tämä päivä saapuu, on syytä juhlintaan. Jos
luet syvemmin, miksi he oikein juhlivat? Hän sanoo, että päivä on saapunut ja morsian on valmis.
Halleluja! Nyt te ymmärrätte, miksi he juhlivat. He juhlivat sen tähden, että kun tuo päivä saapuu
ja he katsovat seurakuntaa, niin morsian on valmis! Tämä on se kaikista tärkein asia, miksi minä
olen täällä tänään.
Kuinka Taivas sitten tietää, että morsian on valmis? Hän sanoo, että kun he katsovat morsianta ja
nyt hän on pukeutuneena hohtavaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen. Portugalin ja espanjan
kielisissä Raamatuissa he menevät vielä yhden askeleen eteenpäin ja sanovat ”kaikista
puhtaimpaan pellavaan (lino finisimo)”! Tarkoittaen, että ei ole olemassa puhtaampaa pellavaa
kuin tuo. Me odotamme tuota päivää hyvin paljon. Kun tuo päivä vihdoin saapuu, ja HERRA katsoo
esimerkiksi Suomea ja näkee teidän kaikkien olevan pukeutuneena puhtaimpaan pellavaan, niin
Hän sanoo, että silloin tulee olemaan historiallinen juhlinta Taivaassa. Annahan, kun selitän teille
tämän. Hän sanoo, että puhtain pellava tarkoittaa seurakunnan vanhurskautta. Halleluja!
Voitte melkein jo alkaa ymmärtää, miksi HERRA on lähettänyt minut tänne? Sillä jos katsotte
seurakuntaa tänä päivänä Suomessa, suurin asia, joka puuttuu seurakunnasta juuri nyt ja syy sille,
miksi Herätys ei voi alkaa on: VANHURSKAUS. Puhtaus ja vanhurskaus puuttuvat seurakunnasta! Ja
miksi tämä sanoma on erotettu rahasta ja rahan rakkaudesta! Näette siis kallisarvoiset ihmiset,
kun HERRA näyttää minulle ne kaksi Hääsormusta tuossa väkevässä näyssä, niin menin
Raamattuun ja katsoin, missä kohtaa puhutaan häistä? Sieltä löysin sen viestin. Juuri nyt näet, että
on tulossa erityinen päivä; sitä kutsutaan JUMALAN Karitsan Hääpäiväksi. Te, seurakunta, olette
Kristuksen morsian. Siinä tapahtumasarjassa kuulette hänen puhuvan valmiudesta. Nyt voitte
ymmärtää, että syy miksi olen täällä, on se, että Suomen maa voisi valmistautua MESSIAAN
loisteliaaseen tulemukseen. Tällä hienolla liinavaatteella on ikuinen merkitys, josta Hän puhuu
Ilmestyskirjassa 19:8. Jos siis valmistaudut tänään oikealla tavalla, niin seuraamukset ovat
iankaikkiset.

Lukuisten sokeiden silmät ovat avautuneet JEESUKSEN Väkevässä Nimessä (Kenia)
Haluan kuvailla sitä prosessia, kuinka Raamattu kuvailee tuota päivää. Mitä Raamattu sanoo tuosta
päivästä? Etenen kanssanne askel askeleelta, sillä toivon, että voisitte nähdä sen saman
Herätyksen, jonka näette saamissanne dvd:issä! Kun te näette sen, niin sydämenne täyttyy nälällä
ja kaipaatte tätä Herätystä maahanne! Tänä vuonna Herätys tulee Eurooppaan! Halleluja! Tänä
vuonna täytyy valmistautua. Hän kuvailee Karitsan häitä 1. Tessalonikalaiskirjeessä 4:16–17:
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 siis toisianne näillä
sanoilla”. (1. Tess. 4:16–17).
Tuossa puhutaan HERRAN paluusta ja Hän sanoo, kun tuo päivä saapuu, niin kuollut seurakunta
ylösnousee. Mutta mikä kuollut seurakunta? Hän puhuu tässä niistä kuolleista kristityistä, jotka
nousevat ylös ensin. Hän puhuu niistä kuolleista kristityistä, jotka elivät pyhää elämää. Hän puhuu
siis HERRAN vanhurskaudesta. Meidän tulee ymmärtää tämä hyvin selvästi, jotta emme menetä
tuota päivää. Hän sanoo, että eivät kaikki nouse ylös Taivaaseen. Hän sanoo, että ainoastaan ne
kuolleet kristityt, jotka elivät vanhurskaudessa. Jos menet 1. Korinttolaiskirje 15:50–56, siellä on
taas viesti seurakunnalle. 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, 52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan
soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. 53 Sillä tämän
katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman
kuolemattomuuteen. 54 Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä
kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: "Kuolema
on nielty ja voitto saatu". (1. Kor. 15:50-56).
Aloitin puhumalla Kahden Hääsormuksen näystä. Nyt näemme, että tuon näyn esitteleminen tuo
viestin seurakunnalle siitä, että erityinen päivä on tulossa, jota varten kaikkien kansakuntien tulee
valmistautua! Ja kun kansakunnat valmistautuvat, Hän sanoo, että keskeisintä on se, että teidät
löydetään puettuna hienoimpaan ja puhtaimpaan pellavaan. Hän sanoo, että tuo puhtain
liinavaate kuvastaa seurakunnan vanhurskautta. Näet siis, että tämä sanoma tuo mukanaan
vastuun Suomelle ja Suomen seurakunnalle. Hän sanoo Suomelle, että olette eläneet

välinpitämätöntä kristillisyyttä ja olette eläneet, miten huvittaa. Olette harjoittaneet pelastusta
oman mielen mukaan, miten haluatte. Nyt on kuitenkin tullut aika, herättää seurakunta! Ja kertoa
Suomen kansakunnalle, tämä on valmistautumisen hetki!

Oletko pukeutunut Vanhurskauden Vaatteeseen?
Ei sillä ole väliä, kuinka kauan olet ollut kristitty. Ei ole väliä, kuinka paljon varallisuutta sinulla on.
Ei ole merkitystä, kuinka monta evankeliointi-missiota olet tehnyt. Ei ole väliä, kuinka monta
ihmistä olet kastanut. Ei ole väliä, kuinka monia traktaatteja olet jakanut kaduilla. Hän sanoo, että
todella merkitystä tässä hetkessä on vain sillä, kun MESSIAS tulee, niin annat Hänen löytää sinut
pukeutuneena HERRAN vanhurskauteen! Mutta vanhurskaus on se, mitä puuttuu eniten
seurakunnasta! Kun katsotte, mitä on meneillään HERRAN huoneessa, näyttää kuin olisimme
kiertäneet ympyrän. Aivan kuin toistaisimme Raamattua seurakunnassa. Luopumus, josta olemme
lukeneet Raamatusta, että se oli myös Jerusalemissa; se on nyt seurakunnassa.
Toisin sanoen, HERRA on näyttänyt minulle seurakunnan vaatteen Suomessa. Hän on lähettänyt
minut luoksenne. Hän sanoi, mene ja kerro heille, että on ongelma vaatteen suhteen! Tämä on
suurta rakkautta. Koska Hän tulee kuin varas. Nyt hän on kuitenkin tullut valmistamaan heitä!
Mitkä ovat ongelmat Suomen seurakunnan vaatteessa? Jos katsot sitä vaatetta, näet joitakin
tahroja. Yksi niistä on seksuaalisynti seurakunnassa. Halleluja. Tästä syystä olen tullut. Sillä kuinka
he tietäisivät, kuinka tehdä parannusta, jos et kerro heille, mistä tulisi parannusta tehdä?
Ensimmäinen asia on seksuaalinen synti, joka vaivaa Suomen seurakuntaa! Jos katsot, millä tavoin
nuoriso elää Suomen seurakunnassa, näyttää nimittäin aivan siltä, kuin Raamattua ei olisi
olemassakaan. Kuitenkin tiedämme, että JEHOVA, Suomen JUMALA, suomalaisten JUMALA,
Israelin JUMALA, Hän on Pyhä JUMALA. Halleluja!
Olen tullut tänne kertoakseni, että JUMALAN standardi pysyy aina samana. HERRA on edelleenkin
pyhä! Pyhä, pyhä Hän on. Tästä syystä Suomen seurakunnan tulee lopettaa se, mitä se on
tekemässä. Sillä tämä ilmoitus on tullut! Olen tullut ilmoittamaan, että Taivas on valmis! Taivas on
valmiina, mutta Raamattu sanoo, että kukaan ei tiedä päivää eikä hetkeä. Kuitenkin JEHOVA on
näyttänyt minulle ne Hääsormukset ja lähetti minut kansakuntiin ja seurakuntaan. Hän kieritteli
niitä Hääsormuksia vastakkaisiin suuntiin esitelläkseen niitä. Siinä on viesti. Hän sanoo, katso
Taivas on valmistautunut ja valmis, mutta onko Suomi valmis?! Aiotteko vain jatkaa entiseen
malliin elämäänne Suomessa, ja kun MESSIAS tulee, niin menette helvettiin? Ei missään nimessä!
HERRA sanoo, että tällä hetkellä, jos valmistaudutte kansakuntana, tulette näkemään JUMALAN
Valtakunnan. Tämän vuoksi, kun Hän näytti minulle Suomen seurakunnan vaatteen, näen
likatahroja. Tuon tahran nimi on seksuaalisynti, seksuaalinen moraalittomuus JEHOVAN
huoneessa. Tämän takia olen tullut. Jotta voin osoittaa teille sen, jotta voitte tietää, että se on
syntiä ja lopettaa sen ja tehdä parannuksen. Ainoa tapa kääntyä pois synnistä on
parannuksenteko. Toisin sanoen, olen tullut julistamaan, että parannuksenteon aikakausi on tullut
takaisin seurakuntaan! Ja tämä aikakausi on voimallisin aikakausi seurakunnassa.
Raamattu lupasi jo kauan aikaa sitten, Joel 2:28–32 sekä Haggai 2:6–10, ja 5. Mooseksen kirja
11:13–21, että tämä valtava väkevä aikakausi saapuisi, kun JUMALA vaatii seurakunnalta tiettyä
standardia.

13 ”Ja jos nyt tottelette minun käskyjäni, jotka minä tänä päivänä teille annan, niin että rakastatte
Herraa, teidän Jumalaanne, ja palvelette häntä kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne, 14
niin minä annan teidän maallenne sateen ajallansa, syyssateen ja kevätsateen, ja sinä saat korjata
viljasi ja viinisi ja öljysi”. (5. Moos. 11:13–14).
Näet tässä sen lupauksen, jonka näet myös Joelin kirjassa 2:28–32. Tämä sama asia on luvattu
myös Haggain kirjassa 2:6–10. Kun Hän puhui Israelille, Hän lupasi antaa Israelille nämä kaksi
sadetta: syyssateen ja kevätsateen. Jos katsot niitä kahta sadetta, niin toinen sateista kypsyttää
viljan korjattavaksi. Tiedän, että se ensimmäinen sade tapahtui jo; se valmisteli maan ja kylvön.
Me kaikki muistamme helluntain, eikö? Me olemme odottaneet sitä toista Sadetta. Nyt tulen
luoksenne ja jaan teille dvd:itä ja kerron teille, että Taivas on avautunut ja Sade on satanut
stadionille! Kerron teille, että rammat kävelevät, sokeat saavat näkönsä, kuurot alkavat kuulla,
mykät puhuvat ja miljoonat kääntyvät JEESUKSEN tykö. Tämä on Herätyksen määritelmä! Herätys
tarkoittaa, että lukemattomat ihmiset palaavat HERRAN tykö.

Lukuisat rammat nousevat ylös ja kävelevät Väkevän Lopunajan Herätyksen keskellä.
Kuunnelkaa minua suomalaiset, rakkaat ihmiset! Jos kuuntelette minua hyvin tarkkaan, niin
kuulette äänen joka julistaa, että katso, tämä on Avoimen Taivaan aikakausi! Tämä on aikakausi,
jolloin Taivas on auki! Kuitenkin HERRA sanoo, että ennen kuin avaan Taivaan, on tiettyjä
mittapuita. Jos te tottelette HERRAA JUMALAANNE, ja rakastatte HERRAA JUMALAANNE kaikesta
sydämestänne, kaikesta sielustanne, kaikella voimallanne, kaikella mielellänne, Hän sanoo, että
tuon Sateenne ajallaan. Tarkoittaen, en tule viivyttämään Sadettanne. Sade ei tule myöhässä eikä
se myöhästy. Hän sanoo, kun tämä Sade tulee, niin voit korjata sadon. Sinulla voi nyt olla uutta
öljyä ja viiniä.
Tulen jakamaan teille huomenna Ilmestyskirja 6, jossa tulen puhumaan teille maailmanlaajuisen
talouskriisin profetiasta ja neljästä apokalypsin ratsumiehestä. Näet sen talouskriisin ympäri
maailmaa juuri nyt. Tämän profetian sisällä HERRA ohjeisti Mustan hevosen Ratsumiestä, että jos

löydät seurakunnan, joka vaeltaa öljyn ja viinin alla. Hän sanoo, että älä koske siihen, älä tuhoa
sitä! Lisäksi jos katsot sitä Sanomaa, jossa JEESUS puhui keskiyön hetkellä tulostaan ja Karitsan
häistä (Matteus 25); Hän sanoo siellä, että on kaksi seurakuntaa: ne tyhmät neitsyet ja viisaat
neitsyet. Hän sanoo, että viisaat neitsyet pääsevät Taivaaseen. Miksi? Hän sanoo, että he kantavat
öljyä. Ymmärrätkö tämän?
Olen tullut julistamaan Suomen kallisarvoiselle kansakunnalle, että tänä hetkenä Taivas on auki.
HERRA vierailee nyt seurakunnassa ja kansakunnissa. Hän sanoo, että on kuitenkin tiettyjä
vaatimuksia liittyen tuohon vierailuun. Kuinka minä tiedän nuo vaatimukset? Kun katson niitä
vaatteita, joihin olette pukeutuneet, ensimmäinen vaatimus on: Laittakaa pois seksuaalisynti! Hän
sanoo, että on niin paljon seksuaalisyntiä Suomessa. Raamattu sanoo, että te seurakunta olette
maailman valkeus! Kun elätte elämäänne, niin pimeän maailman tulisi nähdä esimerkki ja tehdä
parannus. Sinun valosi tulisi loistaa pimeässä Suomessa! Tästä syystä Hän lähettää minut
seurakuntaan. Seurakunnalla on voima! Jos seurakunta uudistuu ja alkaa kävellä vanhurskaudessa,
se pystyy vastaanottamaan avoimesta Taivaasta, HERRAN auktoriteetin ja voiman voitelun! Se
alkaa niittää satoa ja sadonkorjaamaan sieluja! On siis olemassa vaatimus.
Juuri nyt HERRA sanoo, katso Keniassa he pukeutuivat jopa säkkivaatteeseen. Pitkän aikaa menin
kylästä kylään saarnaten parannuksentekoa. Mainitsin kaikki synnit nimeltä herkistääkseni
seurakunnan. Joten kun kerron teille, että seksuaalisynti on syntiä, että seksuaalinen himo on
syntiä, niin sitten nähdessäsi sen, tiedät sen olevan syntiä. Sinusta tulee herkkä sen
tunnistamisessa. Juuri tätä HERRA sanoo tässä. Kun katson Suomen seurakunnan vaatetta, näen
jotakin muuta: Näen eksytystä! Nyt seurakunta Suomessa, olette siinä tilanteessa, että voitte
kutsua kenet tahansa, mistä tahansa maailmaa. Kutsutte heidät teidän seurakuntiinne ja teidän
olohuoneisiinne. Laitat TV:n päälle ja katsot heitä ja he opettavat petosta! Seurakunnassa on nyt
vääriä profeettoja! Seurakunnassa on valhe-apostoleja. Suomessa on opettajia, jotka opettavat
Sanaa väärin. Miksi he tekevät näin? Siksi, koska ihmiset Suomessa ovat kasvaneet
pelastuksessaan pitämään pehmeästä evankeliumista, joka on makeaa lihalle! Se evankeliumi, joka
on kuorrutettu kinuskilla ja suklaalla. Se on makeaa kielelle. He sanovat, ”minä niin tykkään tuosta
pastorista, minä niin tykkään hänen sanomastaan. Minusta tuntuu niin hyvältä, kun hän saarnaa”!
Mutta tuollainen sanoma vie seurakunnan helvettiin.
Se sanoma, jonka JEESUS toi ristillä, oli puhtauden sanoma. Se oli pyhyyden sanoma sekä sanoma
erottautumisesta. Joten, kun katson seurakuntaa Suomessa, ja HERRA lähettää minut tänne, niin
näen yhden teidän ongelmastanne olevan se, että seurakunta ei ole erottautunut. Seurakunnan
täytyy erottautua muista Kristuksen morsiameksi. Tämä on perusvaatimus, jonka JUMALA antoi
meille. Ensimmäinen Pietari 2:9. Näet sen Sananpaikan, joka asetti seurakunnan virkaan.
9 Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne
sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa; (1. Piet. 2:9).
Jos tämä on Sananpaikka, joka vihki seurakunnan virkaan, niin tässä Sananpaikassa Hän sanoo,
että te seurakunta olette uniikkeja, erityisiä ihmisiä. Tämä tarkoittaa erottautuneita ihmisiä. Jos
maailma menee katsomaan elokuvia elokuvateatteriin, seurakunnan ei tule mennä, koska se on
erityinen ja uniikki. Hän sanoo, että jos maailma on seksuaalisessa himossa, seksuaalisynnissä,
pornografiassa, niin seurakunta ei voi olla! Seurakunta ei voi mukautua maailman menon mukaan!
Meidän tulee ymmärtää tämä hyvin tarkkaan. Mitä yritän oikein sanoa? HERRA on puhunut

minulle Suomen seurakunnasta. Hän sanoo, että kun Hän katsoo teidän vaatettanne tänä vaatteen
ajankohtana, jonka JEESUS antoi teille ilmaiseksi kuollessaan ristillä, niin siinä on iso tahra. Hän
sanoo, että se tahra on postmodernismi seurakunnassa. Seurakunnasta on tullut moderni. Ei pyhä,
vaan moderni. Tiedätte, mitä modernismi on tuonut ihmisten elämään. Modernismi on tuonut
kaikkea suoraan paholaiselta: Pukeutumistyylin, kompromissit ja kaikki mitä siihen liittyy. Se on
tuonut rahan rakkauden ja teknologian, joten JEESUS on laitettu syrjään.
Kun katsotte seurakunnan kokouksia tässä maassa; ne ovat kuin show-bisnestä: 5 minuuttia tälle,
10 minuuttia tuolle ja 5 minuuttia tälle. Joten Pyhän Hengen toimintaa ei ole enää olemassa
seurakunnassa. Ihmisen toiminta ja agenda on sen sijaan seurakunnassa. Siksi se avaa ison oven,
sillä kun vihollinen huomasi, että te pidätte lihalle makeasta evankeliumista, niin kaikki tulivat
valehtelemaan teille. He sanovat, ”ooh, älä huoli, ei Jumala katso sinun pukeutumistasi. Voit
pukeutua miten huvittaa. Jumala katsoo sinun sydämeesi.” Joten he käyttävät Raamattua
oikeuttaakseen synnin! Tästä syystä, huomaat seurakunnan oikeuttavan laittomuutta. Huomaat,
että kuka tahansa voi tulla saarnaamaan sinulle kaikkea, mikä on makeaa lihalle: Sitä tämän
maailman menestykseen, vaurastumiseen ja hyvinvointiin keskittyvää evankeliumia.
Mutta ongelma on tämä: Jos kaikki tulevat Suomeen kertomaan vain, kuinka voitte elää
huoletonta, vaurasta menestyselämää tässä maailmanajassa, kysymys kuuluu: kuka tulee
auttamaan teitä pääsemään JUMALAN Valtakuntaan? Eikö JUMALAN Valtakunta ole kaikista
tärkein? Kun elät 98-vuotta täällä, niin sinun tulee tietää, että JUMALAN Valtakunta on suurempi
kuin nuo 98-vuotta, sillä kun 908 triljoonaa vuotta on ohi, Iankaikkisuus JUMALAN Valtakunnassa
ei ole vielä edes alkanut! Iankaikkisuus on ikuinen. Joten meidän tulee valmistautua hyvin!
Monesti te valmistaudutte johonkin. Kuulet ihmisten Suomessa sanovan: Haluan valmistautua
eläkepäiviäni varten. Haluan säästää rahaa eläkepäiviä varten. Mutta eläkeikä on vain lyhyen
aikaa. Jos me voimme valmistautua eläkepäiviä varten, niin kuinka paljon enemmän meidän tulisi
valmistautua Ikuisuutta varten? Ymmärsittekö? HERRA sanoo, että se vaate, johon seurakunta on
pukeutuneena tässä maassa, siinä on nyt tahra nimeltään seksuaalisynti. Hän sanoo, että se tulee
puhdistaa pois ennen kuin MESSIAS tulee. Hän sanoo, että jos et puhdista sitä, et pääse JUMALAN
Valtakuntaan.
Hän sanoo, että on myös toinen tahra: menestysteologian tahra! Se evankeliumi, joka on makeaa.
Saarnaajat Suomessa pelkäävät nuhdella teitä synnistä. He sanovat, että en voi, jos nuhtelen heitä,
niin he lähtevät pois seurakunnasta. Ei, en halua lyödä lampaita, vaan haluan pitää lampaat. Jos
nuhtelen liikaa, he lähtevät pois. Sitten pastori soittaa: Jenni, missä oikein olet? Hän vastaa: En
tule seurakuntaan tänä sunnuntaina, pastori. No miksi et tule seurakuntaan? Olen kiireinen, mulla
on vieraita. Tätä pastorit pelkäävät Suomessa! Pelkäät, että jos nuhtelet syntiä, niin se nähdään
niin, että vihaisit lampaitasi.
Tänään olen tullut tänne HERRAN nimessä kertomaan Suomen kansakunnalle ja pastoreille, että
kun te rakastatte seurakuntaa, kun rakastatte lampaita; teidän tulee myös nuhdella syntiä
seurakunnassa! Ymmärsittekö? Koska haluatte heidän pääsevän sisälle Iankaikkisuuteen JUMALAN
kanssa. Joten näen väärän valhe-evankeliumin tahran. Se on menestysteologian tahra sekä
makeaa ja pehmeää. Kuitenkin, jos luette Heprealaiskirje 6:4-6, Hän varoittaa armon
väärinkäytöstä. Seurakunta on väärinkäyttänyt JEESUKSEN armoa. Tänään olen tullut poistamaan

Suomen ihmiset armon väärinkäytöstä JUMALAN Valtakuntaan! Me emme voi jatkaa armon
väärinkäyttöä.
Kenia oli huonommassa jamassa kuin Suomi. He pitivät makeasta evankeliumista. He sanoivat, että
mehän elämme armon aikakautta. He sanoivat minulle, että älä opeta meille lakia! Me haluamme
armoa, koska nyt on vapaus. He kieltäytyivät tästä sanomasta. He sanoivat, että eivät ota
tuomaani sanomaa vastaan. Keniassa he lähtivät Yhdysvaltoihin saakka ostamaan itsellensä
profeetan. Tämä ’profeetta’ sanoi Kenialle: Että tulen Keniaan, sillä jos kutsutte minut, niin minä
tulen. Ja tämä nainen kertoi Kenialle, että ennen kuin tulen, tarvitsen 25 miljoonaa shillinkiä
pankkitililleni. Ymmärsittekö, mitä sanon? He kieltäytyivät tästä tuomastani vanhurskauden
sanomasta! He sanoivat, että se on kitkerää. He sanoivat, että tulemme mieluummin
vastaanottamaan tämän toisen ’hyvän toivon profeettamme’.
Olin hämmästynyt, kun tämä profeetta lähetti tiedustelijansa kaupunkiin ja hän tarvitsi
etukäteismaksuna 25 miljoonaa shillinkiä tililleen (250 000 euroa). He tarvitsevat rahaa tullakseen
luoksenne! Sillä kenialaiset halusivat rauhan ja armon evankeliumia, niin paljon rakkautta, sitä
makeaa ja modernia evankeliumia, kun saarnaat, niin minusta tuntuu niin ihanalle ja hyvälle.
Mutta he eivät tienneet, että toin heille suurimman mahdollisen Rakkauden! Toin heille JUMALAN
Valtakunnan! Tämä on se, mitä tuon Suomeen tänä päivänä. Sillä Raamattu sanoo,
4 ”Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja
Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet 5 ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan
voimia, 6 ja sitten ovat luopuneet - taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä
ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät”. (Hepr. 6:4-6).
Tämä on hyvin tärkeä kirjoitus. Tämä Sananpaikka kertoo seurakunnalle Suomessa, että olkaamme
varovaisia, jotta kukaan ei voi väärinkäyttää JEESUKSEN armoa! Hän sanoo, armo on hyvä. Armo
vapautti meidät ristillä. Se vapautti meidät synnistä. Mutta Hän käyttää sanaa: mahdotonta. Hän
sanoo, että jos sinusta on tullut kristitty tässä maassa ja ihmiset katsoessaan sinua sanovat, että
tuo ihminen on selvästi kristitty. Sitten käännyt ympäri ja menet julkisesti takaisin tietoiseen
syntiin. Hän sanoo, että väärinkäytät JUMALAN armoa. Hän sanoo, että häpäiset julkisesti
JEESUKSEN. Juuri tätä näen Suomessa, kun katson pukeutumistanne, kun katson moraalittomuutta
seurakunnassa, kun katson kristittyjä nuoria tässä maassa. He sanovat olevansa uudestisyntyneitä,
mutta he ovat kiireisiä deittaillessa tyttöjä ja poikia! Se tarkoittaa, että he elävät seksuaalisynnissä.
Kukaan ei opeta heille puhtautta, vanhurskautta tai pyhyyttä. He ovat seurakunnassa, mutta elävät
maailmallista elämää.
Toisin sanoen seurakunta sanoo: HERRA, JEHOVA, katso olen uudestisyntynyt, mutta en ole vielä
vapautettu! Toisin sanoen seurakunta odottaa toista vapautusta. Ensimmäisestä vapautuksesta
luimme 1. Pietari 2:9, jossa Hän sanoo, että te olette valittu kansa, uniikkeja ihmisiä, JUMALAN
kutsuma kansa vaeltamaan valkeudessa. Kysymykseni kuuluu: Kuinka seurakunta voi mennä
takaisin syntiin? Tähän kysymykseen on ainoastaan yksi vastaus: Koska Sana on muuttunut
saarnastuolissa! Kun Sana muuttuu saarnastuolissa, niin koko seurakunta menee syntiin! Sillä
saarnastuolista tulevan Sanan tulisi antaa suunta seurakunnalle.

Lopunajan Pyhän Hengen Herätys & miljoonat vastaanottavat JEESUKSEN (Kenia)
Kun tapasin ensimmäistä kertaa tohtori Onjoron, joka istuu täällä, hänellä oli 27 jäsentä
seurakunnassa. He pohtivat, kuinka ihmeessä voisivat saarnata sellaista evankeliumia, jota pyydän
heitä saarnaamaan? Kerroin heille, että teidän tulisi saarnata pyhyyden ja parannuksenteon
evankeliumia! He sanoivat, että se evankeliumi on vaikea, kuinka voisimme sellaista saarnata? Jos
sellaista saarnaamme, niin koko seurakunta lähtee pois. Hänen seurakunnassaan oli 27 jäsentä.
Kerroin heille, että tämä on Herätyksen evankeliumi! Jos tulet saarnaamaan tätä parannuksenteon
evankeliumia täällä nuhdellen syntiä, silloin HERRA löytää astian ja laittaa Pyhän Henkensä sinuun,
sen uuden öljyn ja viinin.
Monet pastorit kuitenkin kieltäytyivät Keniassa ja kävelivät pois, mutta kun tämä mies 27 jäsenen
seurakunnasta tuli mukaan, niin sen seurauksena hänellä on nyt melkein 10 000 jäsentä
seurakunnassaan! Hän joutuu laajentamaan seurakuntaansa jatkuvasti ja lisäämään tuolirivejä
joka sunnuntai. Tämä on Herätyksen evankeliumi! Olen tullut Suomeen julistamaan, että tämä on
Herätyksen aikakausi! Olen tullut valmistamaan teitä HERRANI Herätykseen. Kuitenkin ainoa tapa
valmistautua on synnin hylkääminen, sillä tällä hetkellä vaate ei ole puhdas. Vaatteessa on hyvin
paljon tahroja. Ainoastaan parannuksenteko voi palauttaa meidät vanhurskauteen. Olen toisin
sanoen tullut julistamaan, että parannuksenteon aikakausi on saapunut! Tänä aikakautena tulee
olemaan virtaus Taivaasta seurakuntaan. Mikä on se sanoma, jonka HERRA antaa tässä?
HERRA sanoo, kun Hän näytti minulle ne kaksi Hääsormusta, siitä tuli suurin ilmoitus. Se julisti
seurakunnalle, että hei! Taivas on valmis, mutta oletko sinä valmis? Kun luet Ilmestyskirja 19, näet
sieltä, kuinka valmistautua. Hän sanoi hienointa pellavaa, joka kuvastaa vanhurskautta. Olen tullut
kutsumaan Suomen kansakunnan takaisin vanhurskauteen. Jos katsot Suomen seurakunnan
vaatetta, yksi tahra on nimeltään: abortit. Seurakunnan keskuudessa on abortteja, ja se on synti.
Seurakunnassa esiintyy avioliiton ulkopuolisia raskauksia. Jos katsot suomalaisia; jotkut miehet ja
naiset elävät yhdessä ilman avioliittoa. He eivät ole naimisissa, mutta asuvat yhdessä. Tämä on
syntiä. HERRA on lähettänyt minut tänne, kertomaan Suomen maalle, että teidän tulee nyt
kääntyä pois kaikesta synnistä! Muistatko Ananiaksen ja Safiran? He valehtelivat ja kuolivat Uuden
testamentin seurakunnassa. Ymmärrätkö? Synnin palkka on kuolema. Meidän täytyy kääntyä pois
synnistä! Tällä tavalla valmistamme HERRAN vaatetta.

Sallikaa minun jakaa toinen näky vaatteesta. Kun matkustin Venezuelaan, niin odotin
Johannesburgin, Etelä-Afrikan lentokentällä, vaihtolentoa. Nukuin siellä lentokentän lattialla,
koska emme pystyneet menemään lentokenttähotelliin, koska se on ylellisyyttä. Tiedäthän, että
JEESUKSELLA ei ollut kotia. JEESUS nukkui siellä Öljymäellä kalliolla, eikä Hänellä ollut kotia.
Hänellä ei ollut hotellia presidenttisviitillä. Ei, minun HERRALLANI ei ollut näin. HERRA antoi
minulle mahdollisuuden nukkua siellä lattialla 24 tuntia. Siinä prosessissa näin HERRAN näkyjä.
Makasin siellä lentokentän lattialla, laukku tyynynäni. Ihmiset kulkivat siitä ohi, sanoen: Onko tuo
se JUMALAN Mies? Näin minä kuulin heidän puhuvan, ja tuossa paikassa HERRA näytti minulle
JEHOVAN näyn.
Tuossa näyssä, HERRA sanoi, katso ja näe kuka on tulossa! Tässä näyssä, kun katsoin vasemmalle
puolelleni, näin valtavan suuren Hallavan hevosen. Se oli tulossa Ratsumiehen kanssa ja näin
pimeyden seuraavan häntä. Sen jälkeen, sieltä mihin HERRA oli nostanut minut, näin Hallavan
hevosen ravaavan ympäri maailmaa. Sitten Hän näytti minulle toisen osan tätä näkyä ja näin
ensimmäistä kertaa näyn, jossa seurakunta oli sisällä Taivaassa. Kun näin heidät, niin mitä minä
näin? Sieltä missä HERRA oli nostanut minut ylös, pystyin näkemään, kuinka he palvoivat ja
ylistivät Valtaistuimen edessä. Ja he palvoivat yksimielisyydessä. He kaikki heiluivat puolelta
toiselle samaan aikaan ja kaikki olivat nostaneet kätensä ylös. Sitten he kääntyivät taas toiselle
puolelle yhdessä. Ensimmäistä kertaa näin seurakunnan sisällä Taivaassa.
Kun katsoin heitä, näin, että he olivat pukeutuneena vaatteeseen, joka oli hyvin pitkä, valkoinen ja
kirkkaan loistelias. Annahan, kun paljastan sinulle JUMALAN Valtakunnan salaisuuksia. Tätä te ette
saa kristillisestä tv:stä. Ottakaa tästä kiinni, sillä tämä tulee JUMALAN Valtaistuimelta! Tänään
HERRA rakastaa Suomen seurakuntaa. Se vaate on hyvin pitkä ja ulottuu maahan saakka ja
laineilee hieman pitkin maata. Kun he palvoivat kääntyen kaikki samaan aikaan samaan suuntaan,
niin samanaikaisesti vaate loisti kirkkautta. Kun he taas uudelleen vaihtoivat suuntaa, niin se taas
loisti välkkyen kirkkautta. Se vaate oli superkirkas ja loistelias. Samalla tavalla, kun otat kuvan ja
kameran salamavalo välähtää. Sieltä missä minä olin, näytti kuin tuhannet kamerat antaisivat
tuhansia salamavaloja. Näin kirkas oli se seurakunnan vaate, jonka näin.
Kuunnelkaa minua Suomi, tämä on kriittisen tärkeää! Sitten heräsin unesta ja aloin antaa profetiaa
verenvuodatuksesta Arabimaissa. Näet, kuinka pienen ajan kuluessa tuo profetia täyttyi näissä
maissa: Tunisia, Egypti, Libya, Syyria ja Jemen. Se oli 29.7.2009. Ennen kuin se tapahtui, makasin
lentokentän lattialla. Toinen osa on tärkein näkemässäni näyssä. Siinä näen seurakunnan Taivaassa
ja se on pukeutuneena loisteliaan kirkkaaseen vaatteeseen. Tuossa näyssä HERRA paljasti minulle
profeetallista aikajanaa. Näet, kuinka Hallava hevonen tuo mukanaan verenvuodatuksen, ja
juoksee sen kanssa läpi, muun muassa, Arabimaiden. Tämän jälkeen näen seurakunnan Taivaassa.
Ymmärsittekö? Otitteko kiinni tästä salaisuudesta?
Monta kertaa, kun HERRA puhuu kanssani, niin näen sen salatun sanoman. Sillä monta kertaa, kun
HERRA puhuu, Hän puhuu avoimesti ja joskus taas aivan, niin kuin hunnun takaa. Haluan ensiksi
jakaa tämän peitetyn sanoman, sillä kun näin Hallavan hevosen ja verenvuodatuksen, niin silloin
näin, kuinka seurakunta oli vihdoin sisällä. Se oli ensimmäinen kerta, kun HERRA näytti minulle
seurakunnan sisällä Taivaassa. Kun seurakunta oli sisällä, niin mitä se teki? Seurakunta oli
ilmestynyt Valtaistuimen eteen ja palvoi JEHOVAA, mutta jos katson sitä vaatetta, johon
seurakunta oli pukeutunut, siinä on sanoma tälle seurakunnalle. Juuri tästä vaatteesta olen tullut
puhumaan täällä.

Kristuksen seurakunnassa, tänä päivänä, ei opeteta tästä vaatteesta. He eivät pidä siitä
puhumisesta. He sanovat: ”Ei, tiedäthän, että Suomi on moderni maa? Älä tuo psykologista
painetta meille!” Minä tiedän, mitä sanotte. Te kutsutte sitä psykologiseksi paineeksi. Tämä ei
kuitenkaan ole psykologista painetta, vaan tämä on sitä todellista JUMALAN Valtakuntaa, jonne
seurakunta tulee menemään sisälle! Jos ette valmistaudu, niin ette tule pääsemään sisälle.
Kuitenkin tosiasia on, että koska olen nyt tullut kertomaan tämän teille, niin teidän tulee päästä
sisälle! Apostolien teot 17:30–31:
30 ”Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että
kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. 31 Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on
tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja
hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista." (Apt. 17:30–31).
Se tarkoittaa, että oli aika, kun Suomen seurakunta vaelsi tällä tavoin, ja HERRA sitä sieti, mutta
nyt Taivas on julistanut, että Taivas on valmistautunut MESSIAAN tulemukseen. Hän sanoo, että
nyt kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus! Tämä tarkoittaa, että kaikkien naisten
kaikkialla on tehtävä parannus. Ymmärrätkö tämän viestin? Hän sanoo, että oli aika, kun
seurakunta vaelsi pimeydessä ja HERRA sieti sitä.
Muistatko Mooseksen ja Aaronin ajan? Mooses meni vapauttamaan heidät Egyptistä, ja he lähtivät
sieltä ulos. Aaron asui siellä leirissä ja eli normaalia tavallista elämää. Itseasiassa, jos luet Sanasta
niitä kohtia, joissa Mooses meni vuorelle. Huomaat myös, että Aaron oli mukana sen kultaisen
epäjumala-vasikan rakentamisessa. Aaron eli elämäänsä tällä tavoin, kunnes eräänä päivänä
JEHOVA päätti, että aika on nyt tullut, kun en enää siedä tuollaista! Nyt on tullut aika kutsua Aaron
ilmestymään Valtaistuimeni eteen ja silloin myös vaatimukset muuttuvat.
Kuljen askel askeleelta kanssanne, jotta ette menettäisi mitään. Kenia on syönyt tätä jo yhdeksän
vuotta ja he nauttivat nyt suurimmasta Herätyksestä! Mutta nämä kaksi päivää on teidän
yhdeksän vuottanne. Herätyksen täytyy saapua Suomeen! Älköön kukaan enää tulko
valehtelemaan teille sanoen: ”ooh, olen Herran profeetta, ooh olen apostoli! Tuo rahaa minulle!
Haluan siunata kahta ihmistä. Haluan siunata viittä ihmistä.” Älköön kukaan enää valehdelko teille!
Koska totuus on tullut. Raamattu sanoo, että totuus tekee sinut vapaaksi. Ja nyt kun olet vapaa,
niin voit seurata HERRAN Ääntä. Toinen Mooseksen kirja 28:1-2 löytyy seurakunnalle sanoma siitä
vaatteesta, jonka näin näyssä seurakunnan palvoessa HERRAA.
1 "Ja kutsu eteesi israelilaisten joukosta veljesi Aaron poikineen, että he pappeina palvelisivat
minua, Aaron ja hänen poikansa Naadab ja Abihu, Eleasar ja Iitamar.
Jakeessa kaksi on sanoma Suomen seurakunnalle:
2 Ja teetä veljellesi Aaronille pyhät vaatteet, kunniaksi ja kaunistukseksi”. (2. Moos. 28:1-2).
Se näky, jonka HERRA näytti minulle ja käski tulla puhumaan teille, jossa näin seurakunnan
palvomassa HERRAA upeasti Valtaistuimen edessä. Mikä on sen sanoma Suomelle? Hän sanoo,
että jo jonkin aikaa Aaron oli elänyt normaalia välinpitämätöntä elämää siellä leirissä ’vapaana
henkenä’. Kuitenkin, kun Aaronin aika tuli ilmestyä JUMALAN Valtaistuimen eteen, HERRALLA oli

vaatimus Aaronille. Tiedätkö, mikä on sanan pappi merkitys? Pappi on siis hän, joka ilmestyy ja
astuu JUMALAN eteen uhraamaan. Kun tuon aika tuli, niin kuulet, mitä JEHOVA sanoo
Moosekselle: Tuotakoon veljesi Aaron sinun eteesi. Tuo Aaron pois sieltä muiden Israelilaisten
keskuudesta! Aaron eli Jaakobin huoneessa, mutta kun Aaronin aika tuli ilmestyä Valtaistuimen
eteen, niin HERRA käskee Moosesta tuomaan Aaronin ulos sieltä muiden keskuudesta. Aaron siis
tuotiin ulos ja erotettiin siitä muusta Jaakobin huoneen yhteydestä. Ensin tulee erottautuminen.
Kun tulee aika Valtaistuimen eteen ilmestymiselle, niin tärkein ja ensimmäinen vaatimus on
erottautuminen. Joten kun Aaron erottautuu, sen jälkeen seuraa toinen tärkeä asia. Hän sanoo,
nyt kun Aaron tulee ilmestymään eteeni, valmista hänelle pyhä vaate. Näettekö tämän toisen
askeleen? Ensiksi tulee erottautuminen ja sitten tulee pyhän vaatteen valmistaminen. Jos luet
englanninkielistä NIV-Raamatun käännöstä, se sanoo: Valmista hänelle pyhät vaatteet kunniaksi ja
arvostukseksi. Kuningas Jaakon Raamatunkäännös sanoo: Antaakseen hänelle kirkkautta ja
kauneutta. Tämä tarkoittaa, että niinä aiempina päivinä, kun Aaron oli siellä ulkona, hänellä ei
ollut kunniaa eikä arvostusta. Sitten HERRA kutsui hänet, erotti hänet muista ja antoi hänelle
pyhän vaatteen. Nyt hänellä oli kunniaa ja arvostusta.
Mikä on sanoma Suomen seurakunnalle? Kun näin seurakunnan palvomassa JEHOVAN edessä,
tulin Suomeen julistamaan profeetallisella kielelläni, että olen nähnyt seurakunnan palvovan
Valtaistuimen edessä! Tämä tarkoittaa, että annan HERRAN profetian. Kerron seurakunnalle
Suomessa, että hyvin pian teiltä vaaditaan HERRAN eteen ilmestymistä. Näetkö, mitä HERRA
sanoo tässä? Kuinka kaunista ja väkevää on kuvailla näkyjä ja jakaa niitä täällä, mutta en halua
teidän menettävän niiden sanomaa. Tämä on profeetallinen kieli, joten kun HERRA näyttää
minulle jotain ja sanon sen, te tiedätte, että tuo profetia tulee toteutumaan. Jos tiedät, niin
valmistaudut.
Toinen sanoma on tämä, että seurakuntaa vaaditaan ilmestymään. Julistan täällä, että
seurakunnan hetki ilmestyä HERRAN eteen, on nyt! Sinä palvot Israelin JUMALAA. JEHOVALLA,
Israelin JUMALALLA on sama standardi myös sinulle. Hän vaati kutsuessaan Aaronia, että ensin
tulee erottautuminen. Tämä tarkoittaa, että olen tullut julistamaan seurakunnalle Suomessa, että
aika erottautumiselle on nyt! Aaron siis eli niiden kaikkien muiden keskellä. Kun oikea hetki tuli,
hänet kutsuttiin ulos. En tiedä, kuinka moni teistä elää seurakunnan keskellä? Elätte myös
maailman keskellä. HERRA sanoo, että erottautumisen hetki on nyt, tule ulos sieltä! Koska hyvin
pian teidän odotetaan ilmestyvän. Ja kun astut Valtaistuimen eteen, ensin sinulle tulee antaa pyhä
vaate kunniaksi ja arvostukseksi, sekä kirkkaudeksi ja kaunistukseksi.
HERRA sanoo siis pohjimmiltaan, että koska hetkemme ilmestyä on nyt hyvin lähellä, meidän tulee
pukeutua tietynlaiseen vaatteeseen, ja tämä vaate on JUMALAN protokolla. Jos sinut kutsutaan
Suomen Presidentin linnaan, ensimmäinen asia, jota tulet kysymään on: Mikä on
pukeutumiskoodi? Siellä on protokolla. Joskus sinulta vaaditaan laivastonsinistä pukua. Sitten
valmistaudut, jotta voit ilmestyä siellä. Kuitenkin, nyt minä puhun KUNINGASTEN KUNINKAASTA,
joka on jo kertonut seurakunnalle näyttämällä ne kaksi Hääsormusta, että katso, hetki ilmestyä on
saapunut! Meidän tulee tietää JUMALAN protokolla, kuinka meidän tulee ilmestyä. HERRA sanoo,
pyydän pyhää vaatetta. Hän sanoo, että kun ilmestyt tällä tavoin, sitten sinulla on kunniaa ja
arvostusta JUMALAN edessä. Sen lisäksi se antaa myös kunniaa ja arvostusta ihmisten edessä.

Kun maailma katsoo sinua, kun vaellat pyhyydessä, he tulevat kunnioittamaan ja arvostamaan
seurakuntaa! Sillä he sanovat, että tämän päivän maailma on korruptoitunut, mutta täällä on eräs
henkilö, johon voimme luottaa. Ymmärrätkö? Tämä pätee siellä yhteisössäsi, jossa elät. Jos on
ongelmia nuorison keskuudessa, jonkun tytär tai poika haluaa tehdä itsemurhan, silloin he
sanovat, että täällä on eräs henkilö, jonka voisimme kutsua rukoilemaan tuon nuoren puolesta. Jos
yhteisöösi etsitään johtajaa, he tietävät, että täällä on eräs hyvin luotettava ihminen, joka on
uudestisyntynyt kristitty. He sanovat, tehdään hänestä johtajamme, jotta hän voi huolehtia
yhteisöstämme ja suhteistamme!
Kun talvi tulee, ihmiset aina itkevät pimeyden ja kylmyyden tultua. He pelkäävät aina, kun
televisiossa sanotaan, että lumimyrsky on tulossa. He katselevat toimiston ikkunasta ulos ja
nyyhkyttävät. He sanovat, hei täällä on uudestisyntynyt kollega, annetaan hänen rukoilla tuon
puolesta. Tai sitten he pyytävät rukousta tuolta toiselta sanoen, pyydän rukoile puolestani, sillä
olen masentunut! Kun seurakunta vaeltaa vanhurskaudessa ja pyhyydessä ja puhtaudessa, niin
sanoma on selvä koko kansakunnalle.
Olen antanut Kenian esimerkin. Viime aikoina Kenia oli vähällä joutua verenvuodatuksen alle.
HERRA puhui minulle verenvuodatuksen tulevan presidentin vaalien jälkeen. Kun seurakunta
vaeltaa vanhurskaudessa, silloin sillä on valtaa ja auktoriteettia. Kutsuin kaikki
presidenttikandidaatit yhden päivän rukouskokoukseen ja kaikki saapuivat paikalle! Sillä, kun
HERRA puhuu kansakunnalle, sinun ei tarvitse antaa mitään ansioluetteloa (CV:tä) itsestäsi! He
vain katsovat pyhää seurakuntaa ja kunnioittavat sitä ja siksi he tulevat. Tästä syystä kerron teille
tänään, että Suomen kansakunta odottaa seurakuntaa! On monia nuoria, jotka ovat masentuneita.
Monet ihmiset eivät tiedä, mitä tehdä elämässään. He odottavat seurakunnan ennallistamista ja
uudistumista. Kun sinä vaellat vanhurskaudessa ja menet heidän luokseen ja kysyt, voinko
johdattaa teidät JEESUKSELLE? He sanovat: Tottakai, haluan vastaanottaa myös sinun JUMALASI!
Sillä kun katson sinua, näen iloa, terveyttä, vakautta, kunniaa, arvokkuutta, kauneutta, kirkkautta!
Haluan olla sinun kaltaisesi. Ymmärrätkö?
HERRA sanoo, että tämän päivän seurakunta ei elä oikein, koska vaikka jotkut olette
uudestisyntyneitä, silti jääkaapistanne löytyy monia pulloja alkoholia, vodkaa, rommia ja olutta.
Jotkut pastorit Suomessa juovat viiniä ja alkoholia. Olen tullut kertomaan teille tänään, että tiedän
Suomen olevan rikas maa, mutta älkää tuoko rahojanne tänne (tässä kokouksessa ei kerätty
ollenkaan kolehtia eikä pääsymaksuja)! Katso, pastorin juominen on syntiä! Jos en kerro tätä teille,
niin HERRA tulee surmaamaan minut ja laittaa minut syrjään. Sitten Hän lähettää jonkun toisen
henkilön Suomeen kertomaan tämän teille. Koska vielä on 7000, jotka eivät ole notkistaneet
polviaan! Tämä sanoma ei ole minun. En voi muuttaa sitä. Olen vain astia, joka tulee
vapauttamaan.
Sanot: ”Miksi huolehtisin sydämestäsi? Pyydän, ole hieman varovaisempi sanoissasi, koska
sydämeeni alkaa kohta koskea.” Minä haluan tehdä työtä sinun sydämessäsi, jotta kääntyisit
HERRAN puoleen! Se hetki on tullut nyt Suomeen, että seurakunnan tulee palata JEESUKSEN tykö.
Pitkän aikaa olet ollut uudestisyntynyt kristitty, mutta deittailet ja treffailet. Minä uskon
Raamattuun. Minä uskon JEHOVAAN, joka sanoo: Olkaa pyhät, sillä Minä olen pyhä! Jos haluat
mennä naimisiin, mene sitten seurakunnassa avioon! Älkää siis enää eläkö tuolla tavoin, koska
Taivaassa ei tule olemaan moderneja kristittyjä, vaan siellä tulee olemaan pyhiä kristittyjä.

Kuurojen korvat poksahtelevat auki JUMALAN Kirkkaudessa
Kun katsot jakamani dvd:t Herätyksestä, niin sydämesi syttyy Tuleen ja huomenna, kun tulet
tänne, sanot: En halua menettää tätä Herätystä! Se on niin historiallinen eikä siihen liity raha
millään tavalla. Erotetaan evankeliumi rahan rakkaudesta seurakunnassa! Kun katsot
amerikkalaista evankeliumia, se on kaupallistettu. Kun katsot britannialaista evankeliumia, se on
kaupallistettua. Jos katsotte nigerialaista evankeliumia, niin he myyvät öljyä ja viiniä. Jos katsotte
evankeliumia Australiassa ja Kanadassa, kuinka he juoksevat rahan perässä ja myyvät rukousliinoja
ja ”vettä Jordan-joesta”!
Juuri nyt osoitan niitä tahroja vaatteessa. Johannes 2:12–25, näet mistä puhun. JEESUS meni sinne
temppeliin ja löysi heidät istumassa siellä myyntipöydillä ja he myivät siellä kaikenlaista.
Lopetetaan tällainen luopumus seurakunnassa! Luopumus tarkoittaa luopumista todellisesta
uskosta. Olemme niin postmoderneja, ja maailma on tullut sisälle seurakuntaan. Seurakunnan
tulisi olla pyhä. Näette, kuinka JEESUS kaatoi myyntipöydät ja ajoi heidät pois. Tämä on valtavaa.
Ja hän sanoi kyyhkysten myyjille: "Viekää pois nämä täältä. Älkää tehkö minun Isäni huonetta
markkinahuoneeksi!” (Johannes 2:16).
Kun saavuin Suomeen, näin tämän tahran seurakunnan vaatteessa. HERRAN huoneessa on
ongelma. Teillä pastoreilla on voimaa tänä päivänä, koska te voitte seistä lampaiden edessä ja
nuhdella heitä. Rakastan niitä päiviä ennen vanhaan. Yksi merkki siitä, että HERRA on lähettänyt
sinut, on se, että nuhtelet syntiä. Huomaat ensin, kuinka he lähtevät pois yksi toisensa perään. Kun
näen tämän, niin lisään tulta ja saarnaan vieläkin väkevämmin, koska totisesti silloin saarnaan
JEESUKSEN evankeliumia. JEESUS ei tehnyt kompromissia synnin kanssa. Koska elämme niin
synnillisessä ajanjaksossa, niin se kuulostaa hyvin järkevältä, että kun HERRA puhuu sanoman
seurakunnalle, sen täytyy julistaa pyhyyttä ja tuoda seurakunta takaisin JUMALAN Valtakuntaan.
Seurakunta on JUMALAN valo.
JEESUS kuoli ristillä, ja he pahoinpitelivät Häntä hyvin paljon. He sylkivät Häntä kasvoihin. Voitko
kuvitella, miltä tuntuu, kun joku sylkee limansa sinun kasvoillesi? Tulet muistamaan ja itkemään
lopun elämäsi unohtamatta sitä koskaan kuolemaasi saakka. He sylkivät JEESUKSEN kasvoille. kun
Hän tuli lunastamaan sinut, he pahoinpitelivät JEESUKSEN. Tänä päivänä Suomessa et voi sitoa
koiraa julkisella paikalla ja alkaa ruoskia sitä. Et voi tehdä näin tai sinut pidätetään, koska on
olemassa eläinsuojelulaki. Mutta MESSIAAN suojelemiseksi ei ollut minkäänlaista lakia. Häntä
pahoinpideltiin, Hän kärsi ja maksoi hirvittävän hinnan. Taivas vapisi pelosta. He eivät tienneet,
mitä JUMALAN viha voi saada aikaiseksi. ISÄ sulki Taivaan Häneltä. Jos katsot Psalmi 22 ja Jesaja
53, näet, kuinka JEESUS huutaa ristillä ISÄN puoleen. Hän sanoo ISÄNI, älä hylkää minua! Hän

sanoi, ISÄNI, he ovat lävistäneet jalkani ja käteni. He ovat satuttaneet minua. He heittivät arpaa
JEESUKSEN vaatteista. Jos näet sen hinnan, jonka JEESUS maksoi, se on hirvittävä hinta sinun
pelastuksestasi. Pyydän, älä pidä pelastustasi itsestäänselvyytenä. Sinut on lunastettu todella
kalliilla hinnalla. Juuri tästä HERRA puhuu täällä.
Hän sanoo, Taivas odottaa teitä. Kun kaikki kansakunnat kokoontuvat, huolehtikaa siitä, että myös
Suomi kokoontuu, koska Taivas odottaa Suomea! Hän maksoi kalliin hinnan teistä. Jos ette pääse
sisälle Taivaaseen, JEESUS joutuu uudestaan häpeään. Taivas odottaa sinua! Tästä syystä HERRA
lähetti minut Suomeen. Hän sanoi, pyydän mene ja kerro suomalaisille, että he valmistautuisivat.
Taivas odottaa Suomen seurakuntaa. Et voi sanoa, että laitetaan Suomi syrjään ja valmistetaan
vain muut kansakunnat. HERRA kuoli myös tämän maan puolesta, joten Hän odottaa morsianta
Suomesta. Tästä syystä Ilmestyskirjassa 19, Hän sanoo: Pyydän, valmistautukaa ja tulee olemaan
suuri juhlinta Taivaassa! Tästä syystä olen täällä kallisarvoiset ihmiset.
Sanoma on selvä: Tehkäämme parannus ja valmistakaamme vaate! Tästä päivästä lähtien sinun
tulee kysyä itseltäsi; kun puhelimeni soi ja katson sitä puhelinnumeroa mistä soitetaan, kuinka
tuon puhelun vastaanottaminen auttaa minua valmistamaan vaatteen? Tästä päivästä alkaen
tulette kyseenalaistamaan kaiken. Kuinka kavereiden kanssa ulos meneminen auttaa minun
iankaikkisuuttani? Koska Hän sanoi, että aiemmin elimme tietämättömyydessä ja HERRA sitä sieti.
HERRA on lähettänyt minut kertomaan, että tuomion päivä on määrätty. Joten kaikkien kaikkialla
tulee tehdä parannus! Katsokaa parannuksenteon voimaa, se tuo Herätyksen. Hän puhuu
vaatteesta myös Sakarjan kirjassa 3:1-5, jonka voitte lukea myöhemmin. Joosua kuvastaa tässä
Israelia.

Viisas seurakunta
Kirjoittakaa ja tallentakaa kaikki tämä, mitä puhun täällä, koska tänään on sinun päiväsi! Pian
lähden pois ja menen Venäjälle. Minun täytyy mennä Ukrainaan ja Taiwaniin, Uuteen-Seelantiin ja
Tasmaniaan, Alaskaan ja Brasiliaan. Minun täytyy lähteä Argentiinaan ja Brasiliaan saakka. Tänä
päivänä saarnaajat etsivät rahaa HERRAN huoneesta. He valehtelevat ja sepittävät tarinoita
saadakseen rahat teiltä, mutta tämä tänään on teidän elämänne Saarna!
HERRAN Väkevässä näyssä, jossa HERRA tuli taas puhumaan kanssani MESSIAAN tulemuksesta.
Tämä tapahtui noin kello 05:38 aamulla. Näyssä HERRA nosti minut maapallon yläpuolelle. Tässä
näyssä taivas oli pikimusta. Pystyin näkemään maapallon sieltä, missä olin ja kun katsoin
maapalloa, luulin, että massiivinen maanjäristys olisi iskenyt maahan. Näin maan tomun ja pinnan
hyppivän ja tärisevän maan pinnalla. Kuitenkin, kun katsoin hyvin tarkkaan, näin HERRAN
Kirkkauden, joka tuli Taivaasta ja se iski maahan. Kun katsoin tämän Kirkkauden sisään, näin
ihmisiä heidän kirkastetuissa ruumiissaan. Näin heidän tuon Kirkkauden keskellä tulevan ulos
maasta, kirkastetuissa ruumiissaan ja loistavan kirkkaissa vaatteissaan. He nousivat ulos sieltä
maaperästä nousten aina ylös saakka. Kun he alkoivat nousta sieltä maaperästä, sekä tomu että
Kirkkaus sekoittuivat toisiinsa. Mitä korkeammalle he nousivat ylös taivaalle, sitä enemmän he
peittyivät siihen HERRAN puhtaaseen Kirkkauteen. Tämän jälkeen ääni puhui ja se ääni sanoi:
Suurin osa heistä, on jäänyt jäljelle sinne maan tomuun. Luulen, että tämä on se tärkein sanoma,
että suurin osa heistä jäi sinne maan tomuun. He menivät ylös ja Pilvi peitti heidät siellä sisällä
Taivaassa.

Näky kuolleiden ylöstempauksesta
Mikä on tämän sanoma Suomen kansakunnalle tästä väkevästä näystä. Aluksi luulin sen olevan
maanjäristys, mutta sitten ymmärsin, että Kirkkaus on iskenyt maahan ja ihmiset nousevat ylös
haudoistaan. Kun menin Raamattuun, huomasin, että HERRA on jakanut tämän näyn Profeetta
Danielin kanssa, ja se löytyy Daniel 12. Löysin, että Hän on myös jakanut sen Profeetta Jesajan
kanssa. Jesaja kirjoitti sen Jesajan kirjaan 26:19–21. Daniel sanoo jotakin hyvin tärkeää
kuvaillessaan sitä ja antaa siinä sanoman seurakunnalle. Kuinka siunattu maa Suomi onkaan
saadessaan kuulla tämän sanoman! Halleluja! Haluaisin viettää viikon Suomessa. Tämä on HERRAN
uutta aluetta. Koska Kenia on vastaanottanut tätä yli yhdeksän vuotta. Nyt he nauttivat
suurimmasta Herätyksestä. JUMALAN Kirkkauden Pilvi on tullut alas. Kaikkea tapahtuu siellä,
mutta nyt on Euroopan aika. Tämä on teidän aikanne! Daniel 12. Hän sanoo:
1 ”Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana.
Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut,
hamaan siihen aikaan asti.
Luetaan, mitä Hän sanoo ahdistuksen keskellä:
Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat.
Jos seuraat tätä kuvausta, kuinka Daniel näki sen saman näyn, jonka HERRA antoi minulle, niin
näet HERRAN säätävän profeetallisen aikajanan. Näet sen salatun sanoman tulevan esiin tästä.
Olen antanut paljon profetiaa tästä ahdistuksesta. Aasia, kuten Kiina painii vieläkin joidenkin
niiden profetioiden kanssa, joita olen antanut. Muistatte sen profetian, jonka annoin suuresta
maanjäristyksestä Kiinassa, Qinghaissa. Monia muita profetioita olen antanut ympäri maailmaa.
Tämä ahdistus on ilmiselvää. Jae kaksi on avain:
2 Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja
iankaikkiseen kauhistukseen.
Daniel kuvailee seurakunnan ylöstempausta. Hän kuvaa niiden kuolleiden ylösottoa, jotka
menevät iankaikkiseen elämään. Daniel näkee kaksi ylösnousemusta, ei ainoastaan yhtä. Minulle
HERRA on näyttänyt näyssä yhden ylöstempauksen. Hän näytti minulle heidät, jotka ylösnousivat
ja pääsivät sisälle JUMALAN Valtakuntaan. Daniel näki heidät, jotka ylösnousivat iankaikkiseen

elämään ja myös heidät, jotka ylösnousivat tuomioon ja menivät helvettiin. Jakeessa kolme on
viesti Suomelle.
3 Ja taidolliset loistavat, niin kuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen
saattavat, niin kuin tähdet, aina ja iankaikkisesti”. (Daniel 12)
Hän puhuu siis Suomen seurakunnalle tämän väkevän Kuolleiden ylöstempaus -näyn kautta, että
kun tämä aika saapuu, tulee olemaan kaksi erityyppistä seurakuntaa. Toinen seurakunta
ylöstemmataan JUMALAN Valtakuntaan. Toinen seurakunta menee taas helvettiin. Ääni sanoi
minulle tässä näyssä, että suurin osa heistä on jäänyt jäljelle maan tomuun. Mistä suurimmasta
osasta Hän oikein puhuu? Puhuuko Hän kaikista kuolleista ihmisistä maan alla? Haluan kertoa
teille, että Hän ei puhu heistä. Hän puhuu sen sijaan kristityistä, jotka ovat kuolleita. Se tarkoittaa,
että ainoastaan jäännös, JUMALAN valitut näkevät JUMALAN Valtakunnan. Vaikka olisit kristitty,
mutta et ole pyhyydessä, niin et tule näkemään JUMALAN Valtakuntaa. Tämä on se totuus, jonka
olen tuonut teille tänään. Se tarkoittaa, että vaikka käyt seurakunnassa, se ei automaattisesti
tarkoita, että tulet pääsemään ylöstempaukseen.
Sinun täytyy tutkia vaellustasi JUMALAN kanssa. Tämä tupakointi mitä teen, onko se oikein
HERRAN edessä? Se viini, mitä juon joka perjantai, onko se pyhää? Ne naiset, jotka soittelevat
minulle ja flirttailevat kanssani, onko se vanhurskautta? Kun menen mukaan maailman epäpyhiin
aktiviteetteihin, tuoko se minua lähemmäs JUMALAN Valtakuntaa? Hän sanoo, että se seurakunta,
joka pääsee JUMALAN Valtakuntaan, sen sisällä tulee olemaan kaksi alaryhmää. Toinen ryhmä
ovat he, jotka ovat viisaita. Hän sanoo jakeessa 3, että he, jotka ovat viisaita, tulevat loistamaan
kuin Taivaan kirkkaus. Sitten Hän sanoo, että ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, tulevat
loistamaan vieläkin kirkkaammin! Toisin sanoen julistan seurakunnalle, että hei! Katso, aikakausi
on tullut seurakunnan olla viisas! Koska hän alleviivaa tässä viisautta.
Muistatte sen, kun JEESUS antoi vertauskuvan kahdesta ryhmästä neitsyitä: viisaat neitsyet ja
tyhmät neitsyet. Hän sanoo, että tämä on se aika, jolloin Suomen seurakunnan tulee olla viisas.
Hän myös sanoo, että kysy heiltä kysymyksiä: Kristuksen seurakunta Suomessa, kuninkaallinen
Kristuksen morsian, siitä lähtien, kun olet vastaanottanut JEESUKSEN, oletko vaeltanut
viisaudessa? Tämä on se kysymys, jota olen tullut kysymään, sillä Hän sanoo Jobin kirja 28:28, Hän
sanoo:
'Katso, Herran pelko-se on viisautta, ja pahan karttaminen on ymmärrystä'. (Job 28:28).
Tästä syystä voin katsoa seurakuntaa ja kysyä: Onko tällä seurakunnalla HERRAN pelkoa? Job 28:28
sanoo, että HERRAN pelko on viisautta. Älä sano minulle Suomi: Pelkään aborttia, koska pelkään,
että voin kuolla. Tai että pelkään mennä naisiin tai miehiin, koska voin saada Aidsin. Älä sano
minulle tällä tavoin! Haluan kuulla sinun sanovan sen sijaan, että en aio mennä seksuaalisyntiin,
koska pelkään HERRAA! Ymmärsitkö tämän? Tämä on todella vakavaa ja voimallista, mitä Hän
sanoo:
27 ”silloin hän sen näki ja ilmoitti, toi sen esille ja sen myös tutki. 28 Ja ihmiselle hän sanoi: 'Katso,
Herran pelko-se on viisautta, ja pahan karttaminen on ymmärrystä'."

Näetkö, miten kaunista tämä on? Tämä on kauneinta evankeliumia. Tämä on JEESUKSEN Veren
evankeliumia. JEESUKSEN Veri tuo HERRAN pelon ihmisten sydämiin. Kun Daniel näki sen saman
kuolleiden ylöstempauksen, jonka minä näin, hän näki tämän: Daniel näki, että he jotka elävät
HERRAN pelossa, pääsevät sisälle. Kysymykseni Suomelle on tämä: oletko elänyt HERRAN pelossa?
Siitä alkaen, kun sinusta tuli uudestisyntynyt. Pastori, oletko johdattanut Suomen seurakunnan
HERRAN pelkoon? Monta vuotta kysyin Kenian seurakunnalta tätä kysymystä. Pastorin suurin
kutsu on valmistaa ihmiset HERRAA varten! Tarkoittaen, valmistaa ihmisiä vanhurskaudessa, jotta
he voisivat olla viisaita. Kun he sitten katsovat maanjäristyksiä televisiosta, he tajuavat, että nämä
ovat HERRAN Tulemuksen merkkejä, koska he ovat viisaita. Tämä saa aikaan sen, että he elävät
enemmän HERRAN pelossa.
Olen tullut kysymään sinulta kysymyksen: Oletko elänyt Suomessa HERRAN pelossa? Sanot, ooh,
olemme moderneja ihmisiä ja tämä on moderni maa. En kiellä tätä, olen samaa mieltä kanssasi.
Minun tulee kuitenkin kysyä sinulta kysymys: Oletko tietoinen, että modernismi ei vie sinua
JUMALAN Valtakuntaan? Oletko tietoinen, että ainoastaan HERRAN pelko voi korottaa
kansakunnan ja seurakunnan. Tämä on siis ensimmäinen sanoma Kuolleiden ylöstempaus -näystä.
Toinen viesti on seuraava: Daniel näkee näyn: He jotka monta vanhurskauteen saattavat, loistavat
kirkkaammin kuin Taivas, heistä tulee kuin Tähtiä!
Kysymykseni on seuraava: Oletko uudestisyntynyt kristitty? Vastaat: Kyllä! Olen uudestisyntynyt
kristitty. Mutta kerro minulle yksi asia: Pelastuksessasi, oletko johdattanut ihmisiä HERRAN
vanhurskauteen? Toisin sanoen, kun ihmiset Suomessa näkevät sinut, vedätkö heitä HERRAN
vanhurskauden puoleen? Totuus on sen vastakohta! Tänä päivänä, kun maailma katsoo
seurakuntaa, he sanovat: ei, ei, ei, eivätkä halua tuollaista Jumalaa. Näin he sanovat. Koska he
näkevät, että tuo Jumala ei ole edes vapauttanut tätä henkilöä. Hän on käytännössä katsoen
vapauttamaton. Hän kärsii siitä samasta masennuksesta kuin minäkin. Hän on
seksuaalimoraalittomuudessa naisten ja miesten kanssa aivan, niin kuin minäkin. Hän valehtelee
kuten minäkin. Joten seurakunnasta ei näytä olevan mitään hyötyä! Tästä syystä HERRA sanoo,
kun Daniel näki kuolleiden ylöstempauksen, hän näki vanhurskaan ryhmän, joka johdatti monia
ympärillään vanhurskauteen.
Ettekö tiedä, että ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli?
Jotkut teistä olette kristittyjä, mutta edes lapsenne eivät halua olla kaltaisianne. Tämä on ongelma,
jos omat lapsenne eivät halua olla kuin te. Tämä tarkoittaa, että evankeliumissanne on vakava
ongelma! Daniel 12:7:
7 ”Ja minä kuuntelin pellavapukuista miestä, joka oli virran vetten yläpuolella, ja hän nosti oikean
ja vasemman kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää iankaikkisesti: "Siihen on
vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa.
Mitä Hän sitten sanoo. Tämä on voimallista:
Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät”. (Daniel 12:7).
Englanninkielinen versio sanoo: ”kun pyhän kansan voima on hajotettu, tulee kaiken tämän
loppu”. Mikä sitten on tämä pyhän kansan voima? Pyhä Henki! Hän puhuu tässä Pyhän Hengen

pois ottamisesta. Älä anna kenenkään valehdella sinulle siitä asiasta, tapahtuuko ylöstempaus
ennen, - keskellä, - vai jälkeen ahdistuksen. Älä anna kenenkään hämmentää sinua
ihmisfilosofialla! Ainoastaan yksi asia on tärkeää: MESSIAS on tulossa ja sinun tulee valmistautua!
Hän tulee kuin varas. Hän sanoo: Kun pyhän kansan voima on hajotettu. Tiedämme, että pyhän
kansan voima on Pyhä Henki, mutta milloin pyhän kansan voima on hajotettu? Toinen
Tessalonikalaiskirje 2:3-7, Hän sanoo, että antikristuksen henki on jo vaikuttamassa. Se on täysin
ilmiselvää! Jos katsotte joitakin lakejanne Euroopassa, ne ovat HERRAA vastaan. Se on totuus.
Antikristuksen henki on jo vaikuttamassa. Kuitenkaan laittomuuden ihmistä, antikristusta ei
paljasteta, ennen kuin se, joka häntä pidättelee, otetaan pois tieltä.
Joten älköön kukaan tulko luoksenne Amerikan, Kenian tai Ghanan jne. teologisesta koulukunnasta
valehtelemaan teille! Kaikki mitä teidän tulee tehdä, on valmistautua. Hän sanoo, että antikristus
operoi sen ensimmäisen 3.5 vuoden aikana ahdistuksen ajassa ja tulee takaisin sen keskellä ja
jatkaa ne loput 3.5 vuotta ja hän asettuu Jumalan temppeliin kaikella inhottavuudellaan. Hän
sanoo, että häntä ei tulla paljastamaan, ennen kuin pyhän kansan voima on hajotettu. Ennen kuin
Hän, joka vielä pidättelee, on otettu pois tieltä. Ainoastaan Pyhä Henki pidättelee antikristusta.
Tämä tarkoittaa seurakunnan ylöstempausta.
Lue 1. Korinttolaiskirje 6:12–20. Siellä Hän sanoo, että ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on
Pyhän Hengen pyhä temppeli? Tämä tarkoittaa, että pyhä seurakunta on Pyhän Hengen pyhä
temppeli. Ylöstempauksessa JUMALAN pyhä seurakunta otetaan pois silmänräpäyksessä. Kun
Pyhän Hengen asuinsija otetaan pois, mitä tapahtuu Pyhälle Hengelle? Myös Pyhä Henki otetaan
pois! Hän, joka pidättelee antikristusta, otetaan pois, ja nyt antikristus paljastetaan. Nyt te
ymmärrätte tämän, eikä kenenkään pitäisi enää valehdella teille ajankohdasta. Daniel sanoo
jakeessa 10:
10 ”Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina,
eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät”. (Daniel 12:10).
Näetkö, miten Daniel kuvailee valmistautumista tässä? Hän sanoo: Monet puhdistetaan, tehdään
tahrattomiksi ja seulotaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä kukaan
jumalattomista ole ymmärtävä tätä, mutta viisaat ymmärtävät. Halleluja! Ymmärsitkö tämän
sanoman? Vapautan teille JUMALAN salaisuuksia. Tänään on Suomen päivä! Kun HERRA antaa
minulle näitä salaisuuksia, niin ne eivät ole minua varten. Ne ovat sinua varten. Sinun oikeutesi on
vastaanottaa ne. Eivät ne ole Keniaa varten. Olen jo kyllästynyt Keniaan. Haluan mennä ihmisten
tykö, jotka eivät vielä ole valmistautuneet, jotta voimme pitää Parantumiskokouksen myös
Euroopassa. Ihmiset voivat nähdä JUMALAN voiman, ja monet sielut palaavat JEESUKSEN tykö.
Kun afrikkalaiset olivat kiireisiä palvoessaan elefantteja, kuuta ja isoja vuoria. He katselivat isoja
vuoria kuten Kilimanjaro, sanoen tämä on liian suuri, tämän täytyy olla Jumala! He palvoivat
kirahveja, jokia ja isoja kiviä. He katselivat aurinkoa ja sanoivat, tämä katselee meitä, joten sen
täytyy olla Jumala! Kun afrikkalaiset palvoivat suuria käärmeitä, niin silloin jotkut ihmiset
Euroopasta sanoivat, että lähdetään sinne kertomaan, että afrikkalaisten tulisi lopettaa vuorien ja
kuun palvominen. Kerrotaan afrikkalaisille, että lopettakaa nyt juuri siihen paikkaan! JEESUS on jo
mennyt ristille. Miksi palvotte vuoria ja elefantteja? Elefantti ei ole Jumala! Jotkut ihmiset ottivat
riskin Euroopassa. He kärsivät malariasta ja jotkut leijonat söivät heidät. He eivät osanneet
kommunikoida, mutta yrittivät kaikin mahdollisin keinoin, kunnes onnistuivat. He kertoivat

afrikkalaisille, että lopettakaa noiden juttujen palvominen. He avasivat Pyhän Marian lukion, Pyhän
Pietarin opiston, Pyhän Josephin sairaalan, Pyhän Luukkaan raamattukoulun. Pikkuhiljaa
afrikkalaiset alkoivat palvoa JEHOVAA. Afrikassa oli liian paljon pimeyttä ja sitten jotkut
eurooppalaiset ottivat riskin.
Jos katsotte lippuanne, siinä on risti, koska aloititte kristilliseltä pohjalta, mutta nyt pimeys on taas
Euroopassa! Nyt Eurooppa taas puolestaan palvoo elefantteja, vuoria, jokia ja kuuta. He palvovat
hyviä maanteitä ja syöpäsairaaloita. He sanovat, jos sairastun, niin menen syöpäsairaalaan. He
palvovat yliopistoja ja teknologiaa. He katsovat kaunista korkeaa rakennusta Helsingissä ja
sanovat, tämä on niin kaunis, että tämän täytyy olla Jumala! Nyt Euroopassa on pimeys. Nyt
HERRA on lähettänyt jonkun Afrikasta tuomaan valoa Eurooppaan! Ja kertomaan Euroopalle, älkää
palvoko sairaaloita tai syöpäklinikoita, vain JEHOVA on parantaja! Älkää palvoko finanssimarkkinoita! JEHOVA on huolenpitäjä. Hän on lähettänyt jonkun Afrikasta tuomaan valoa
Eurooppaan ja kertomaan Euroopalle, että seksuaalisynti on syntiä.
HERRA sanoo, aika on lopussa. Joko te valmistaudutte nyt tai olette hukassa. Siksi Hän sanoo,
monet puhdistetaan, tehdään tahrattomiksi ja kirkastetaan, mutta jumalattomat pysyvät
jumalattomina. Hän sanoo, että tulee olemaan kaksi seurakuntaa. Seurakunta, joka valmistautuu,
on viisas seurakunta ja se on tehty tahrattomaksi, puhdistettu, kirkastettu ja seulottu. Sitten on se
toinen seurakunta, joka on jumalaton. Kysymykseni kuuluu: Kumpaan näistä Suomi kuuluu?
Suomen tulisi olla se viisas seurakunta, koska olette vastaanottaneet tämän sanoman. Halleluja!

Oletko antanut JEESUKSEN Veren muuttaa sinut?
Tämä tapahtui noin kello 03 yöllä, kun HERRA tuli puhumaan kanssani jälleen MESSIAAN
tulemuksesta. Kaikki liittyy MESSIAAN tuloon. Mitä HERRA sanoi? Hän näytti minulle näyn. Taivas
oli täysin pimeydessä ja sitten yhtäkkiä Taivas avautui sille pimeälle taivaalle. Minä katselin sitä ja
yhtäkkiä rikasta kultaa oleva suuri kello laskettiin alas Taivaan sisäänkäynnin aukosta. Kelloa
laskettaessa se tärisi ylös alas. Kun katsoin kelloa, olin todella hämmästynyt nähdessäni sen tuntija minuuttiviisarin. Ymmärsin kellon olevan yhden minuutin vaille keskiyön. HERRA laittoi ne
viisarit juoksemaan kovaa vauhtia eteenpäin ’rrrrrrrrrrrrr’. HERRA laittoi minut tietämään, että kun
keskiyön hetki lyö, MESSIAS tulee. Joten tässä näyssä menin paniikkiin.

JUMALAN Kello

Tästä kellosta muodostui suuri kirjoitus taivaalle samaan muotoon kuin kello. Iso kirjoitus ilmestyi
taivaalle. Isoilla kirjaimilla oli kirjoitettu puoliympyrän muotoon yläpuolelle. Sen alla oli toinen
kirjoitus. Ylempi kirjoitus, isoilla kirjaimilla, sanoi JEESUS NASARETILAINEN ja sen alla luki hieman
pienemmällä ON TULOSSA. Mikä tämän Keskiyön kellon -näyn sanoma on Suomelle? Me kaikki
tiedämme, että Raamattu lupasi, että MESSIAS tulisi takaisin. Tiedämme myös, että Hän lupasi,
että Hän tulisi takaisin keskiyön hetkellä. Me myös tiedämme, että Matteus 24:36 eteenpäin, Hän
sanoo, että kukaan ei tiedä päivää eikä hetkeä. Miksi sitten HERRA näyttää minulle keskiyön
kellon? Halleluja. Se on Taivaallinen kello. Hän näyttää minulle ajan Taivaassa.
Me emme tiedä, kuinka kääntää se maailman aikaan. Onko se kuusi tuntia, kuusi päivää,
kymmenen päivää, 20 vuotta, 3 vuotta, 1 vuotta - en tiedä? Tiedän ainoastaan sen, että olen
nähnyt MESSIAAN tulevan seurakunnalle. Viesti, jonka se tuo mukanaan on selvä: Taivaan kello on
yksi minuuttia vaille keskiyön. Mitä se kertoo sinulle? Se kertoo sinulle, mitä tulee JUMALAN
Valtakuntaan, että aika on lopussa! Aika on minuuttia vaille keskiyön. Tämä näky on vuodelta
2007, joten voitte kuvitella, että meillä on aikaa alle minuutti. Vau! Se kertoo meille, että aika on
lopussa. Hän kertoo meille, että koska et tiedä päivää etkä hetkeä, niin tietäkää ainoastaan se, että
aika on lopussa täällä maailmassa. Jos on jotakin, mitä teet valmistautuaksesi, tee se
antautuneesti, kokosydämisesti ja nopeasti. JEESUS itse puhui keskiyön hetkestä.
Tänään Suomi vastaanottaa kuumaa Leipää suoraan Taivaasta, JUMALAN Valtaistuimelta! Kukaan
ei voi enää valehdella teille Suomi, koska absoluuttinen Totuus on nyt tullut! Joka kerta, kun
HERRA puhuu, ainoastaan Raamattu voi auttaa meitä. Joten haluan mennä Raamattuun
katsomaan, mitä Raamattu sanoo keskiyön hetkestä? Toisessa Mooseksen kirjassa, kun Israelin
lapset olivat Egyptissä, he kärsivät orjuuden raakuudesta. He olivat pelossa, ahdistuksessa,
painostuksessa ja masennuksessa. Sitten HERRA muisti Jaakobin huonetta. Lopulta Hän nosti heille
Mooseksen. Hän sanoi Moosekselle, mene takaisin Jaakobin huoneeseen ja kerro heille, että
heidän huutonsa ja itkunsa ovat rantautuneet korviini. He ovat itkeneet ja olen kuullut sen. Koska
olen kuullut, niin olen päättänyt, että minun täytyy vapauttaa heidät. Kerro kuitenkin heille, että
jos tulen vapauttamaan heidät, sen täytyy olla keskiyön hetkellä.
Tuo keskustelu Israelin kanssa johtaa nyt keskusteluun Suomen kanssa. Sillä Hän sanoi
Moosekselle, mene ja kerro heille, että tulen vapauttamaan heidät keskiyön hetkellä. Hän antoi
myös Sanoman. Hän antoi Moosekselle ohjeistuksen, kuinka heidän tulisi valmistautua keskiyön
hetkeen. Tämä on se valmistautuminen, josta mekin voimme lainata ja tietää, kuinka voimme
valmistautua. Siunattuja ovat he, jotka tätä kuuntelevat! Kukaan ei voi varastaa sitä sinulta, mitä
nyt olet vastaanottamassa! Sillä on iankaikkinen vaikutus elämääsi, jota vastaanotat nyt. Voit ottaa
siitä kiinni ja päästä sisälle JUMALAN Valtakuntaan. Kukaan ei voi ottaa tätä teiltä pois. Halleluja!
On niin voimallista tulla Suomeen! Minun luuni ovat täynnä tulta juuri nyt! Tiedän, että HERRA
valmistaa nyt kansakuntaa täällä. Kun toiset kansakunnat ilmestyvät, niin myös Suomi on
ilmestyvä! Katsokaa, kuinka Hän käski heitä valmistautumaan keskiyön hetkeen. Toinen
Mooseksen kirja 12: 5 -7 ja 29.
5”Ja karitsanne olkoon virheetön, vuoden vanha urospuoli; lampaista tai vuohista se ottakaa.
Jos olisin sinä, alleviivaisin sanan virheetön. Karitsan tulee siis olla vuoden vanha ja virheetön. Nyt
olet varmasti alkamassa jo ymmärtää pointin? Hän sanoo, että kun keskiyön hetki on lähellä,

millään muulla ei ole enää merkitystä. Hän sanoo, vuoden vanha Karitsa ilman virhettä, vikaa,
epämuodostumaa, tahraa tai sairautta.
7 Ja he ottakoot sen verta ja sivelkööt sillä molemmat pihtipielet ja ovenpäällisen niissä taloissa,
joissa he sitä syövät.
Johdatan nyt Suomen kansakuntaa askel askeleelta siihen sanomaan, jota HERRA puhuu nyt
seurakunnalle. Menen Raamattuun ja opimme, kuinka HERRA valmistaa ihmisiä keskiyön hetkeen.
Tulen tekemään siitä esimerkin seurakunnalle, kuinka valmistautua.
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”.
Salli minun selittää tämä sinulle. HERRA tuli ja halusi vapauttaa Jaakobin huoneen. Hän sanoi, että
kun Hän tulee, Hän tulee vain keskiyön hetkellä ja vapauttaa heidät orjuudesta. Hän sanoo, että on
kuitenkin tietynlainen tapa, millä valmistautua keskiyön hetkeen. Et voi sanoa, että keskiyön hetki,
olen valmis! Sinun täytyy valmistautua tietyllä tavalla. Muista, että tämä on se sama JEHOVA, jota
myös sinä palvot. On tiettyjä vaatimuksia koskien keskiyön hetkeä, kuinka valmistautua. Hän
sanoo, että kun keskiyön hetki on lähellä, millään muulla ei ole enää merkitystä kuin täydellisellä
Karitsalla, ilman virhettä ja epämuodostumaa. Kun löydät täydellisen Karitsan, niin Hän sanoo,
teurasta se keskiyön hetkellä! Ota sen Veri ja ala sivellä sitä ovenpieliin ja ovenpäällisiin. Jakeissa
12 ja 29, Hän sanoo, että kun keskiyön hetki lyö, JEHOVA ilmestyy.
Kun Hän tuli, Hän toi tuomion Egyptin jumalille, niille samoille epäjumalille, joita näen täällä
Suomessa. Hän sanoo, että ainoa tapa, jolla Hän tietää, missä Jaakobin huone asuu, jotta Hän ei
tuhoa heitä, on se, kun Hän näkee Veren! Kun Hän näkee JUMALAN täydellisen Karitsan
täydellisen Veren, ilman virhettä. Nyt olemme samalla paikalla, jossa Israel oli. Olemme keskellä
tätä pahaa maailmaa, joka sortaa seurakuntaa. Seurakunnassa on niin paljon ahdistusta.
Seurakunta odottaa keskiyön hetken vapautusta. Seuraavassa Sananpaikassa Johannes näki
JEESUKSEN tulevan. Johannes 1:29.
29 ”Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa, joka
ottaa pois maailman synnin”! (Joh. 1:29).
Meille seurakunnassa, täydellinen Karitsa ilman virhettä on HERRAMME JEESUS. Eilen, kun tulin
lentokentältä, tulin yhden kysymyksen kanssa. Tulin yhden kysymyksen kanssa Suomeen. Minun
täytyy kysyä se nyt. Kun HERRA näytti minulle tämän näyn ja lähetti minut Suomeen, Hän lähetti
minut yhden kysymyksen kanssa, ison kysymyksen kanssa. Hän on lähettänyt minut kysymään
Suomen kansakunnalta: Suomi, näen ne kauniit hyväkuntoiset maantiet, jotka teillä on. Näen
hyvät sairaalanne, hyvän sähkönjakelun ilman sähkökatkoksia. Afrikassa taas tulee usein paljon
sähkökatkoksia ja vesi lakkaa tulemasta hanasta. Täällä Suomessa voit juoda hanavettä; se on
puhdasta. Sairaaloita teiltä löytyy, syöpäsairaaloita. Teiden Katuvalot ovat hienosti järjestyksessä
ja toiminnassa. Liikennevalot eivät koskaan petä. Teillä on kaikkea täällä. Mutta minulla on yksi
kysymys! Kaikessa tässä, oletko tietoinen, että MESSIAS on tulossa?! Jos olet tietoinen, että
MESSIAS on tulossa, oletko todella peitettynä Karitsan verellä? Oletteko täydellisen JUMALAN
Karitsan veren peittämiä? Hänen, joka kuoli ristillä ja vuodatti Verensä pestäkseen syntisi!

Oletteko todella JEESUKSEN Veren peittäminä? Muistakaa, kun keskiyön hetki lyö, mikään muu ei
merkitse JEHOVALLE.
”Ooh, HERRA tapasin käydä Intiassa ja saarnasin siellä. Olen ollut myös hyvä ihminen, koska
lahjoitin orpokodeille rahaa.” Joskus ihmiset Suomessa ajattelevat, että tekemällä hyviä tekoja he
pääsevät sisälle Taivaaseen. Haluan poistaa tämän hämmennyksen. JEESUS on jo mennyt ristille.
Kuinka me hyvien tekojemme kautta pelastuisimme? Miksi kysyn seurakunnalta, ovatko he
peitettyinä Verellä Suomessa? Koska JEESUKSEN Veri on lopullinen uhri. Kun olet synnissä ja
JEESUKSEN Veri vuotaa yllesi, niin se muuttaa sinut välittömästi! Kun saatana tulee etsimään sinua,
hän ei löydä sinua eikä näe sinua. Sinun identiteettisi on muuttunut. Vihollinen ei voi nyt nähdä
sinua.
Minulla on ongelma Suomen seurakunnan suhteen. Kysyn vain yhtä kysymystä Suomen
seurakunta. Tiedän, että JEESUS ei mene enää takaisin ristille. Tiedän, että kun JEESUKSEN Veri
koskettaa sinua, kaikki sinun luonteessasi tulee muuttumaan. Sinun identiteettisi muuttuu,
persoonallisuutesi muuttuu, jopa ulkonäkösi muuttuu. Jos sinut tavattiin löytää baareista, niin nyt
en voi enää löytää sinua sieltä. Et ole siellä enää. Tämä on JEESUKSEN Veren voimaa. Kysyn yhtä
kysymystä: Jos JEESUS ei enää palaa koskaan takaisin ristille ja jos JEESUKSEN Veressä on
lopullinen voima, niin miksi sitten et ole vapautunut? Miksi Suomen seurakunta ei ole vapautunut?
Vapautuminen ei ole mikään kaukainen saavuttamaton toive jossakin. Vapautuminen on tässä ja
nyt.
Voit kirjaimellisesti ottaa fyysisen paperin ja kynän ja vetää pitkän viivan pystysuunnassa ylhäältä
alas keskelle paperia. Sitten voit kirjoittaa vasemmalle puolelle otsikoksi ’Ennen’. Oikealle puolelle
viivaa voit kirjoittaa otsikoksi ’Jälkeen’ ja sen jälkeen alleviivata otsikot. Numero 1) tapasin
tupakoida ennen. Jos löydät itsesi vieläkin tupakoimasta, silloin on ongelma. Vapautuminen ei siis
ole mikään liian korkealla oleva ylevä toive. Vapautuminen on tässä ja nyt. Numero 2) tapasin
ennen katsoa naisia tai miehiä himoiten. Sitten katsot sitä ”jälkeen” puolta: Ja huomaat, että
vieläkin himoitsen. Numero 3) tapasin aiemmin valehdella ja pukeutua minihameisiin. Jos löydät,
että vasemmalla puolella oleva lista on samanlainen kuin oikealla, niin seurakunnassa on ongelma!
JEESUS ei tule menemään takaisin ristille. Vapautukaamme sillä ensimmäisellä Golgatalla! Ei tule
olemaan toista Golgataa. Tämän ensimmäisen Golgatan tulee vapauttaa meidät! Minulla on
uutisia Suomelle: JEESUS ei tule menemään takaisin ristille.
Hän sanoo, että jos sanot olevasi JEESUKSEN Verellä peitettynä, sinun luonteesi, identiteettisi,
persoonallisuutesi täytyy muuttua! Tästä syystä pastoreiden täytyy kysyä kysymystä: Minkä
tähden seurakuntamme jäsenet ovat käytännössä katsoen vapautumattomia? Vastaus on yksi: Te
saarnaatte toista evankeliumia. Jos te vain saarnaisitte Totuuden evankeliumia! Jos käännätte tänä
päivänä kristilliselle televisiokanavalle, he ovat siellä vain kiireisiä viihdyttäessään asiakkaitaan. He
etsivät rahaa ja ovat kiireisiä viihdyttäessään asiakkaitaan. Mutta mitä tulee minuun, en halua
sinun pitävän minusta! Miksi sinun tulisi minusta edes pitää? Haluan sinun pitävän MESSIAASTA!
Koska jos pidät MESSIAASTA, niin pidät myös huolen, että olet Verellä peitettynä.
Ei sillä ole merkitystä, kuinka monta vuotta olet ollut uudestisyntynyt. Ei sillä ole merkitystä,
kuinka monta ihmistä olet kastanut, kuinka monta orpokotia olet auttanut, kuinka monta köyhää
lasta olet adoptoinut. Vain yhdellä asialla on merkitystä. Kun keskiyön hetki lyö ja MESSIAS tulee ja
Hän näkee Veren, JUMALAN Karitsan Veren, Hän tempaa sinut mukaansa ja vapauttaa sinut! Ja

kokoaa sinut JUMALAN Valtakuntaan. Etkä tule näkemään ahdistuksen ajan tuomiota, sitä kun
HERRA tulee tuomitsemaan maailman. Ymmärsitkö tämän sanoman? Lyhyet mekot Milanosta ja
Pariisista! Seurakunnassa on ongelma. Sen nimi on vapautus-ongelma. Se tarkoittaa, että
seurakunta ei ole vapautunut synnistä. Tästä syystä Hän sanoo: Ainoastaan JEESUKSEN Verellä on
lopullinen voima vapauttaa Eurooppa ja Suomi synnistä.
Hän sanoi Moosekselle, kun keskiyön hetki koittaa, kerro heille, että syövät leipää ilman hiivaa.
Teillä suomalaisilla on niin monen tyyppisiä leipiä. Jos menet suomalaiseen leipomoon, siellä on
monen sorttista leipää ja leivonnaista: tummaa leipää, pähkinäleipää, pehmeää leipää. Laitat
päälle vain voita ja nautit. Kun HERRA kertoi Israelille, että heidän tulisi valmistautua keskiyön
hetkeen, Hän sanoi, että heidän tulee syödä ainoastaan hiivatonta leipää. Heillä oli monen
sorttista leipää ja he rakastivat hiivaleipää. HERRA kutsui minut ollessani Israelissa, ja siellä Pesahjuhlan aikaan, he söivät Matsaa, joka on happamatonta leipää. En pitänyt siitä leivästä, koska siinä
ei ollut ollenkaan makua ja se maistui aivan puulle. He olivat tottuneet hiivaleipään, mutta nyt
heidän tulisi syödä hiivatonta leipää. Leipä, jolla valmistaudutaan keskiyön hetkeen, ei ole makeaa.
Mikä on sanoma seurakunnalle?
Olen huomannut, että pastorinne ovat ruokkineet teitä hiivaleivällä. Tämä on makeaa leipää. ”Älä
huoli, Herra vaan rakastaa sinua. Älä huoli, kaikki ok, mehän olemme armon ajassa. Älä huoli,
tiedäthän, on niin paljon rakkautta.” Tämä on armon väärinkäyttöä! Suomen seurakunnassa tänä
päivänä pastorit vaan taputtelevat sinua selkään. Jos teet jotain väärää, he taputtelevat sinua
ranteeseesi sanoen: ”Ei se mitään, älä huoli”. Seurakuntaa on ruokittu makealla leivällä! HERRA
sanoo, kun keskiyön hetki koittaa, meidän tulee siirtyä happamattomaan leipään. Heprealaiskirje
6:4-6 sanoo, että jos me tietoisesti jatkamme synnin tekoa, silloin meidän on mahdotonta päästä
sisälle. Hiivatonta leipää on se, missä kutsut syntiä synniksi.
Ehkä puolet seurakunnasta lähtee pois, koska sanot, että tässä seurakunnassa en tule
hyväksymään seksuaalisyntiä! Ehkä puolet seurakunnasta lähtee pois, mutta jos olisin sinä, juuri
tällöin tiukentaisin lisää evankeliumia ja nuhtelisin vieläkin enemmän syntiä! Menisin ihmisten
luokse, jotka elävät yhdessä ilman avioliittoa ja kaikkien muidenkin ihmisten tykö. Kertoisin heille,
että seksuaalisynti on syntiä. Minun täytyy sanoa se, ja tämä on se aika, kun minun tulee sanoa
vieläkin enemmän. Älä katso vaimoasi tuossa hetkessä! Koska vaimosi on vihainen, kun ihmiset
lähtevät. Hän ajattelee, että olet tuhoamassa kauniin seurakunnan. Sinä vaan jatkat JEESUKSEN
Verestä saarnaamista! Kun vanhempi arkkipiispa Dr. Onjoro alkoi julistaa tällä tavoin, ensiksi
jäseniä lähti pois, mutta nyt heitä on 10 000. HERRA alkaa näin rakentaa seurakuntaansa,
JUMALAN seurakuntaa, Taivaan seurakuntaa, jossa ihmisillä on HERRAN pelkoa. Ymmärsitkö? Et
siis voi pelleillä synnin suhteen. Synti Suomessa on myös syntiä.
Yritän antaa teille kaiken päivässä, mitä Kenia on vastaanottanut yhdeksässä vuodessa! Yhdeksän
vuotta on uudistanut seurakunnan Keniassa. Ensin hän tuhosi sen vanhan ja alkoi rakentaa uutta
sen tilalle. Seurakuntia laajennetaan ja tuolirivejä lisätään niin, että ihmiset joutuvat katselemaan
monitorin kautta, mitä alttarilla tapahtuu. Kerroin vanhemmalle arkkipiispalle, että nyt hän voi
rakentaa amfiteatterin, jossa tuolirivit rakennetaan ympäri alttarin, joka suuntaan. Joka toinen
viikko lisätään 100 tuolia. Tämä tulee tapahtumaan myös Suomessa! Siksi olen täällä. HERRA etsii
vain muutamaa ihmistä, jotka voivat kantaa tätä! Jos voit kantaa tätä, niin HERRA tulee
vierailemaan täällä. Älä sivuuta Lopunajan Herätystä! Keniassa näet miljoonien ihmisten juoksevan
kädet kohotettuna vastaanottamaan JEESUKSEN. He tukkivat isot tiet odottaen, että JUMALAN

Mies kulkisi pian ohi, jotta hän voi johdattaa heidät rukoukseen vastaanottamaan JEESUKSEN.
Älkää menettäkö Lopunajan Herätystä Suomessa! Paikalle tulee jopa poliisiautoja ja ihmiset vain
haluavat vastaanottaa HERRAN. Kaikki rekka-autot ja linja-autot joutuvat pysähtymään. Lopunajan
Herätys on kaunis. HERRA ei katso henkilöön tai kansakuntaan, vaan Hän katsoo nöyrään
sydämeen.
Kerron sinulle profeetallisella kielelläni, että tämä Herätys tulee tapahtumaan Suomessa! Se on nyt
teidän käsissänne. Voit ottaa siitä kiinni ja juosta sen kanssa! Tai voit ottaa sen ja heittää sen
roskapönttöön pitäen roskana. Sanoin, että tämä on erotettu rahasta. Älköön kukaan valehdelko
sinulle, että ooh, kutsutaan Jumalan mies Afrikasta. Hän tarvitsee 10 000 euroa, joten kerätään
rahaa hänelle etukäteen. Unohtakaa tuollainen hölynpöly! Se on vihollisesta. Se on vihollinen
seurakunnan sisällä. Älkää antako kenenkään valehdella teille. JEESUS maksoi täyden hinnan
ristillä. Ymmärsitkö? Joten otetaan vastaan Herätys ilmaiseksi. Tämä on niin pyhää, että et voi
sisällyttää siihen rahaa.

Väkevä elämää muuttava konferenssi Haaga, Helsinki 2013
Matteus 25:1–13, JEESUS puhui keskiyön hetkestä. Hän sanoi, JUMALAN Karitsan, MESSIAAN,
Ihmisen Pojan tulemus, toisin sanoen seurakunnan ylöstempaus, Karitsan häät, on kuin kymmenen
neitsyttä. Viisi heistä oli tyhmää ja viisi viisasta. Hän sanoo, että ne viisaat neitsyet vastaanottivat
myös öljyastian vastaanottaessaan HERRAN. He kantoivat öljyastiaa. Kun ne tyhmät neitsyet eli se
tyhmä seurakunta vastaanotti JEESUKSEN, niin se ei ottanut mukaansa öljyastiaa. HERRA sanoo,
että MESSIAAN odotus voi joskus tuntua pitkältä odotukselta, joten nämä kymmenen neitsyttä
nukahtivat.
Yhtäkkiä ääni ilmestyi sinne julistaen, että herätkää, MESSIAS on tulossa! Olen nähnyt
Hääsormukset! Olen nähnyt Kellon, se on minuuttia vaille keskiyön! Hääjuhlat ovat valmiit! Kun
ääni ilmestyi, kaikki kymmenen neitsyttä heräsivät ja alkoivat virittää öljylamppujaan. Tuossa
hetkessä, se alkuperäinen vähäinen öljy, jolla aloitit, ei riitä enää tälle hetkelle, joten lamput
sammuvat. Tässä hetkessä tarvitset siis ulkopuolista tukea! Sinun täytyy ottaa sitä öljyä ja kaataa
sitä lamppuun, jotta se pysyy palamassa. Kukaan ei sano JEESUS on HERRA ja anna elämäänsä
Hänelle, ellei hän ole vastaanottanut Pyhän Hengen voitelua, ja ellei HERRA ole kutsunut sinua ja
siunannut sinua ylhäältä tulevalla viisaudella. Hän on valinnut sinut ymmärtämään. Kuitenkin Hän
sanoo, että tuo voitelu ei riitä keskiyön hetkellä! Tarvitset siis tukea ja apua. Me kaikki
tarvitsemme apua. Tästä syystä keskiyön hetkellä, ne tyhmät neitsyet menevät viisaiden

neitsyiden tykö ja sanovat: Hei, auttakaa meitä ja antakaa meille hieman öljyänne, koska
lamppumme ovat liian kuivat ja öljy on loppunut. Viisaat neitsyet vastaavat: ”Ei ei ei, sitä ei ole
tarpeeksi meille molemmille. Menkää heidän luokse, jotka myyvät öljyä ja ostakaa öljyä
itsellenne!”
Olen niin hämmästynyt, että nämä tyhmät neitsyet todella lähtevät ostamaan öljyä! Kuinka
ihmeessä voit ostaa sitä? Ja kun he menevät, niin kuulet, katso MESSIAS saapuu! Tämä on viesti
seurakunnalle. Hän sanoo, että se voitelu, joka sinulla on, ja julistan että Taivas on auki tänään, ja
kun tuo voitelu laskeutuu tänne, tuo voitelu voimaannuttaa seurakunnan valmistautumaan. Hän
sanoo, että et voi kuitenkaan jakaa tuota voitelua. Valmistautumista ei voi jakaa. Tämä on
ongelma seurakunnassa tänä päivänä. He sanovat, että jos haluat tietyn tyyppisen voitelun, joka
minulla on, tulen antamaan sinulle kaksi pulloa öljyä sekä rukousliinan ja sitten lähetät minulle 10
000 euroa. Seurakunta on kiireinen ostaessaan Pyhän Hengen voitelua! Mikä seurakunta tekee
tällaista? Siinä näyssä oli profetia kahdesta seurakunnasta. Hän puhui viisaasta seurakunnasta sekä
tyhmästä seurakunnasta, jotka tulevat ilmestymään, kun keskiyön hetki on lähellä. Hän sanoo, että
se tyhmä seurakunta menee helvettiin. Viisas seurakunta pääsee sisälle Taivasten Valtakuntaan.
Viisas seurakunta pääsee sisälle ainoastaan sen takia, että sillä on öljyä.
Öljy on Pyhän Hengen voitelun virtaus. Ole siis hyvin varovainen. Öljy on Pyhä Henki. Mikä on
tuomani Keskiyön hetki -näyn viesti? Olen tullut ilmoittamaan, että tämä on Pyhän Hengen hetki
seurakunnassa! Tiedätkö, mitä se tarkoittaa? Sinun täytyy ristiinnaulita lihasi. Muistatteko, kuinka
Hän sanoi Getsemanen puutarhassa, että liha on heikko, mutta henki altis. Hän alkoi hikoilla kuin
verta ja kysyi ISÄLTÄ, että jos se on mahdollista, niin voisiko tämä malja mennä minun ohitseni?
Mutta se Henki, joka on altis, eli Pyhä Henki, vei JEESUKSEN ristille ja ristiinnaulitsi Hänet. Pyhä
Henki siis ristiinnaulitsi JEESUKSEN. JEESUS opetti meille, mitä tarkoittaa täydellinen antautuminen
Pyhän Hengen tahdolle. Jos sanon Suomen kansakunnalle, että tämä on Pyhän Hengen hetki
seurakunnassa, niin mitä tarkoitan? Sanon, että antautukaa Pyhän Hengen johdettaviksi! Tämä
tarkoittaa, antakaa Hänen ristiinnaulita lihanne.
Jos huomaat olevasi addiktoitunut suklaaseen ja et voi selviytyä ilman suklaan syömistä, on tullut
aika tappaa tuo liha. Jos olet uudestisyntynyt kristitty, mutta riippuvainen tupakasta, on tullut aika
tappaa se. Jos olet kristitty ja koukussa joka sunnuntaiseen huurteiseen kaljaan, niin on tullut aika
ristiinnaulita tuo liha. Mikä tahansa se onkaan, joka vie sinua kauemmas HERRASTA, se täytyy nyt
ristiinnaulita! Aloitin tehdä niin Keniassa. Paastosimme juuri ennen kuin tulimme Suomeen.
Olimme täydellisellä kuivapaastolla: Ei edes vettä, radiota, televisiota tai sanomalehteä.
Ainoastaan JESUS IS LORD Radio! Ei mitään muuta, ei edes vettä. Lääkärit sanoivat, että kuuden
päivän jälkeen me tulemme kuolemaan. Kun kuudes paastopäivä saapui, me emme kuolleet ja
menimme seitsemänteen päivään. Rohkaisen sinua paastoamaan, jotta voit ristiinnaulita lihasi. Se
on ainoa tapa, miten Pyhä Henki voi kasvaa sinussa.
Ymmärsitkö keskiyön hetken sanoman? Hän sanoo, aika on lopussa. Tämä on JEESUKSEN Veren
hetki. Kun MESSIAS tulee, ainoastaan Veri voi vapauttaa sinut. Hän sanoo myös, että tämä on lihan
ristiinnaulitsemisen hetki. Ainoastaan lihan ristiinnaulitsemisen kautta JEESUS antoi meille
Verensä. Hän sanoo, että tämä on Pyhän Hengen hetki seurakunnassa. Kun katsot poikiasi ja
tyttäriäsi ja he pukeutuvat niihin tämän ajan paljastaviin niukkoihin vaatteisiin, niin nuhtele heitä!
Sanokaa: Ei käy, sinä olet uudestisyntynyt, olemme uudestisyntyneitä! Opeta heille totuutta. Kun
he kulkevat niissä tiukoissa housuissa, nuhdelkaa heitä! Jos et kerro heille, niin eivät he tiedä.

Tämä on hetki antautua Pyhälle Hengelle. Ainoastaan Pyhä Henki voi antaa sinulle viisautta tietää,
mikä on syntiä ja mikä on oikein. Juuri nyt olemme Avoimien Taivaiden alla, kun HERRA vierailee
seurakunnassa ja kansakunnissa ja juuri tätä tuon teille.
Jos tiedät, että kaikki ei ole kunnossa elämässäsi HERRAN kanssa. Jos tiedät, että olet tehnyt
kompromisseja suhteessasi HERRAN kanssa. Jos haluat, että johdatan sinut takaisin HERRAN tykö,
nosta vain yksinkertaisesti molemmat kätesi, missä oletkaan, antautumisen merkiksi HERRALLE.
JEESUS kuoli vuorella julkisesti kaikkien edessä. Mitä HERRA tulee tekemään kanssasi, se tulee
olemaan massiivista. Toista tämä rukous voimakkaasti. Sano:
Väkevä JEESUS, HERRA antaudun sinulle nyt. HERRA olen kuullut Sanaasi ja sanoman
vanhurskaudesta. Tänään antaudun Sinun käsiisi. Vastaanotan Sinut juuri nyt Herrakseni
ja Vapahtajakseni. Uudistan tämän liiton. Hylkään kaiken synnin. Joten aseta pyhyys ja
vanhurskaus elämääni ja pidä nimeni Elämän Kirjassa. Vieraile luonani HERRA. JEESUKSEN
Väkevässä Nimessä. Tänään olen uudestisyntynyt. Aamen!
Antakaa minun rukoilla puolestanne:
Väkevä ISÄ, ISÄ auta tätä seurakuntaa tässä Suomen maassa, että se sanoma, jonka he ovat
vastaanottaneet tänään, vakiinnutettaisiin heidän sydämiinsä ja elämäänsä. Käytä heitä
sytyttämään Herätys tässä maassa ja sielujen sadonkorjuussa. JEESUKSEN Väkevässä Nimessä.
HERRA, mitä sairautta heillä onkaan, voit parantaa nämä ihmiset. Missä on masennusta ja
pelkoa, voit nyt vahvistaa parantumisen, rauhan ja vapautuksen JEESUKSEN Väkevässä
Nimessä. Olen julistanut tämän profeetallisella kielelläni, joten näin olkoon. Aamen.
Kallisarvoiset ihmiset, HERRA on puhunut hyvin selvästi teille. Sinua on opetuslapseutettu,
itseasiassa voimaannutettu. Nyt sinulle on annettu haaste tavoittaa muita ihmisiä. Kaiken
yläpuolella, HERRA on totisesti rakastanut sinua. HERRA siunatkoon sinua ja siunatkoon sinua.
Shalom.

Lähde: Suomen Pastorikonferenssi 18.5.2013, Haaga, Helsinki - Profeetta Dr. Owuor
https://www.youtube.com/watch?v=y7iV6_5hmic

