Näky 3. toukokuuta 2007

JUMALAN KULTAINEN KELLO
Taivaassa

ESITTELY

H

ERRA KAIKKIVALTIAS on niin väkevä ja

voimallinen JUMALA, joka on
luonut koko maailmankaikkeuden

JEESUS NASARETILAINEN
ON TULOSSA

j Tuon voiman ja
ja galaksit.

majesteettisuuden sisältä paljastuu
pyyteetön rakkaus ihmiskuntaa kohtaan
(Job 36:5). HERRA rakasti seurakuntaa niin
paljon, että HÄN antoi Jeesuksen, taivaan
aarteen kuolemaan sen puolesta Ristillä.
Tämä merkitsi ihmisen pelastuksen ja
lunastuksen suunnitelman alkua. KORKEIN
JUMALA on niin rakastava ihmistä kohtaan

siinä mittakaavassa, että HÄNEN omassa
auktoriteetissaan HÄN vannoi, että HÄN ei
tulisi koskaan tekemään mitään maan
päällä varoittamatta ihmistä siitä
etukäteen. Se oli parannuksenteon
mahdollisuus, jonka kautta ihmiskunta

HERRA
käyttää tätä klo

23:59 osoittavaa
taivaallista kelloa
herättelemään
seurakuntaa
valmistautumaan
nyt

voidaan ennallistaa JUMALAN Valtakuntaan.
Joskus HERRA puhuu tulevasta
tapahtumasta kerran tai useammin kuin
kerran, riippuen sen vakavuudesta. Meitä
muistutetaan tässä siitä, kuinka HERRA
kerran Puhui Egyptin Kuninkaalle unissa
kahdesti sen tosiasian takia, että taivas oli
päättänyt, että tuo tapahtuma tulisi todella
tapahtumaan ja hyvin pian. Keskeistä
JUMALAN rakkauden oikein ymmärtämiselle

on HÄNEN tahtonsa ja tarkoituksensa
käsittäminen seurakuntaa varten. Ja
kaikkien niiden hengellisten

Klo 23:59!

3. toukokuuta 2007
Näky klo 05:38

JUMALAN
KULTAISESTA
KELLOSTA TAIVAALLA

RAMPA POIKA NOUSEE YLÖS JA KÄVELEE ENSI KERTAA SYNTYMÄNSÄ JÄLKEEN

KISUMU, KENIA / 1. TAMMIKUUTA 2012

Tämä rampa poika makasi ennen
pienen kenialaisen Rongain kylän
kaduilla Nakurussa, jossa hän
kerjäsi ja jos hän oli onnekas, niin
ehkä joku hyväntahtoinen antoi
hänelle päivän aterian. KUN TIIMI,
JOKA LEVITTI TIETOA TULEVASTA
KISUMUN
KOKOUKSESTA
KUITENKIN LÖYSI HÄNET, niin yksi
heistä
päätti kantaa hänet
HERRAN Kokoukseen Kisumussa.
JA KUN HERRAN PROFEETTA
KÄVELI STADIONILLE,
NIIN
KAIKKIEN
IHMISTEN
HÄMMÄSTYKSEKSI TÄMÄ POIKA
NOUSI
YLÖS
JA
LÄHTI
KÄVELEMÄÄN
ENSIMMÄISTÄ
KERTAA KOKO ELÄMÄNSÄ AIKANA!
Tähän päivään saakka hän kävelee
kirkastaen HERRAA!

perusteiden joukossa, joiden takia

oli niin loistava siinä mittakaavassa, että

paniikkiin, kun ymmärsin, että tämä

JUMALA JEHOVA loi seurakunnan, niin

pimeys alkoi välittömästi antamaan tietä

väkevä Kultainen Kello taivaalla

vain yksi pysyy hallitsevana: se että

sen tulolle. Saada olla todistamassa sitä

itseasiassa osoitti yhtä minuuttia vaille

seurakunta voisi eräänä päivänä nähdä

tapaa, jolla Taivaallinen JUMALAN

keskiyön. Toisin sanoen, tämä

loisteliaan JUMALAN Valtakunnan. Tästä

KIRKKAUS puhdisti taivasta pimeydestä,

taivaallinen Kello oli tikittänyt klo

syystä HERRA ei ole antanut periksi

oli todella vaikuttava tapahtuma, jonka

23:59 saakka. Tuona hetkenä HERRA

jatkuvasti uudelleen ohjatessaan

vallassa olla. Tämä arvovaltainen

asetti voimistuneen paniikin tunteen

seurakunnan kävelyn suuntaa pitäen

JUMALAN KIRKKAUS ei tullut Taivaasta

sydämeeni nopeuttaakseen ja

sen yhteistyössä taivaallisen kalenterin

yhdellä kertaa, vaan valtavina rykelminä,

jouduttaakseen ymmärrystäni, koskien

kanssa. Juuri tässä yhteydessä, 3.

jotka pyyhkäisivät yli aivan kuten

sitä tosiasiaa, että aika oli todella

toukokuuta 2007 klo 05:38

kirkkauden pilvet menneenä aikana.

tikittänyt loppuun. Keskiyön hetki oli

aamuyöstä JUMALA KAIKKIVALTIAS näytti

Suurenmoinen HERRAN KIRKKAUS valaisi

tullut lähelle, eikä ollut paljoakaan

minulle HÄNEN näkyjänsä, koskien

taivaan itäisen puolen, täten aiheuttaen

mitä olisin voinut tehdä estääkseni sitä

tulevia tapahtumia.

valtavan häikäisevyyden halki taivaan.

lyömästä klo 00:00. Kun tilanne jatkui,

TAIVAS AVAUTUI

Hämmästellessäni JUMALAN

niin silmäni pystyivät silloin

NÄKY, JONKA näin liittyi suuresti

majesteettista KIRKKAUTTA, yhtäkkiä näin

hahmottamaan sekuntiviisarin ja

asioihin, jotka ovat juuri tulossa

kuitenkin loistavan ja kallisarvoisimman

panemaan merkille, että sillä oli kiire

tapahtumaan maailmassa. Tuossa

Kultaisen Kellon, jota laskettiin alas

saavuttaa keskiyön hetki. Tapa, jolla

näyssä kaikki alkoi osasta, jossa HERRA

kaukaisista sisäisistä Taivaista kohti

sekuntiviisari kiisi eteenpäin, sai minut

asetti minut tuijottamaan vakaasti

tuota sisäänkäyntiä, joka oli reväisty

erityisesti menemään paniikkiin tuossa

taivaalle. Taivas, jonka näin

auki taivaalle. Kun tämä taivaallinen

näyssä. Tuo oli hetki, jona HERRA antoi

oli täydellisessä pilkkopimeydessä.

Kultainen Kello lähestyi aina vain

minun ymmärtää, että kun kello lyö

Kun jatkoin tuijottamista taivaalle, niin

lähemmäs taivaalle, niin se tuli

kaksitoista keskiyöllä, niin Messias

silloin näin Taivaan reväistynä auki

isommaksi ja suuremmaksi siinä

tulee. Paniikki tarttui sydämeeni

tavalla, joka sai minut vapisemaan!

mittakaavassa, että pystyin nyt

katsoessani avuttomasti eteenpäin

Kun Taivaat pysyivät avoinna suoraan

näkemään kaikki sen ominaisuudet. Kun

kiitävää Kelloa. Erityisesti

omien silmieni edessä, niin näin silloin

se saavutti hyvin valaistun taivaan

sanoinkuvaamattominta tässä näyssä

HERRAN KIRKKAUDEN alkavan

kynnyksen, niin tuo JUMALAN Kultainen

on se tosiasia, että mitä enemmän

valloittamaan taivaan rajoja ja

Kello laskettiin välittömästi alas

sekuntiviisari kiisi eteenpäin

ylittyvän pimeälle taivaalle. Jatkaessani

avoimelle taivaalle niin, että koukku,

saavuttaakseen tuon keskiyön rajan,

tarkkailemaan Taivasta, joka pysyi nyt

jonka varassa se roikkui, oli vielä kiinni

sitä enemmän tunsin itseni täysin

auki sakean pimeälle taivaalle, niin

Taivaassa. Juuri tuolloin silkasta

avuttomaksi lieventämään mitään. Jos

silloin yhtäkkiä näin voimallisen

uteliaisuudesta silmäni eivät ainoastaan

oli ollut jotakin, joka todella alleviivasi

HERRAN KIRKKAUDEN tulevan ulos

osuneet tuon Kellon tauluun, vaan

sanonnan 'aika ei odota ketään', niin

Taivaan sisäisistä syvyyksistä ja

huomasivat myös tunti- ja

se oli tämä. Olin kuitenkin hyvin

alkavan nuhtelemaan taivaalla olevaa

minuuttiviisarin asennot. Siitä tuli hetki,

tietoinen siitä, että kun Kello löisi

pimeyttä. Taivaallinen KIRKKAUS, joka

jona menin välittömästi shokkiin ja

kaksitoista keskiyöllä, niin maailman

laskeutui alas taivaalle,

tulisi ottaa 'ikuinen isku', jonka

äärimmäisen kauneuden,

vaikutusta kukaan ihminen ei pysty

koskien tätä suuresti odotettua

majesteettisuuden ja kuninkaallisen

seurakunnan ylöstempausta. Taivaassa

koskaan arvioimaan tämän elämän

yltäkylläisyyden. Käyttäessäni

on tiedossa, että ei edes IHMISEN POIKA,

aikana. Tiesin, että tapahtuma, jota

hyödykseni mahdollisuudesta lukea

eivätkä enkelit ole tietoisia tapahtumien

tämä Kello julistaa tulisi olemaan

taivaalliset kirjoitukset, jotka HERRA oli

kalenterista liittyen JUMALAN KARITSAN

korjaamaton ja peruuttamaton, silloin

lähettänyt viestissä halki taivaan, niin

häiden päivämäärään, päivään ja

kun se tulee tapahtumaan. Silloin menin

puoliympyrässä isoin kirjaimin luki näin:

aikaan (Mat. 24:36). JUMALAN Sana,

uudelleen toiseen paniikin episodiin

koskien Messiaan tulevaa

ymmärtäessäni, että maailma ei ollut

hallituskautta pysyy lujana ja täysin

vielä valmis vastaanottamaan

vahvistettuna taivaassa ja maan päällä

LUNASTAJAANSA.

halki kaikkien tulevien sukupolvien.
Tuo päivä tulee toteutumaan taivaassa
ja maan päällä, koska tämä on juuri se

KIRJOITUS HALKI TAIVAAN

syy, jonka vuoksi Kristus Messias meni

MITÄ ENEMMÄN JUMALAN KELLO jatkoi

tikittämistään lähemmäs ja lähemmäs

JEESUS NASARETILAINEN oli kirjotettu

Ristille kärsimään ihmiskunnan

kohti keskiyön hetkeä, sitä enemmän se

suoraan yläpuolelle kirjoitusta ON

puolesta (1.Tes. 4:16-17). Oraakkelit,

salpasi hengitykseni tietäessäni, että

TULOSSA. Aivan kuten tähti, jota

jotka määrittelevät ylöstempauksen

tällä kertaa maailman tulisi maksaa

Itämaan tietäjät seurasivat edustaen

päivän eivät ole epäonnistuneet

hinta sen piittaamattomuudesta. Kun se

kaukaista enkelien seuruetta

antamaan ohjetta varovaisuudelle,

saavutti hetken, jona sekuntiviisari oli

tavoittelemassa HERRAA, niin myös Kello

koskien sitä salaperäisyyttä, jonka

säädetty saattamaan päätökseen

taivaalla on hengellinen ilmentymä

mukaan se tulee toteutumaan ja

kierroksensa ja lyömään kello

taivaallisesta joukosta, jonka on

tarpeelle ylläpitää aina valpas valmius.

kaksitoista keskiyöllä, niin menin

tarkoitus suunnistaa seurakunta

Kuinka paljon rakkautta onkaan, että

kuitenkin vielä enemmän shokkiin, kun

oikeaan aikaan JUMALAN Valtakuntaan.

JUMALA KAIKKIVATIAS taivaassa, HÄN,

jättiläismäinen JUMALAN Kello yhtäkkiä

Laskemalla tämän voimallisen

Ainoa, joka tietää Karitsan hääpäivän,

muuttui valtavaksi kirjoitukseksi halki

taivaallisen Kellon alas taivaalle tuona

voi nyt ilmiselvästi paljastaa pienen

taivaan. JUMALAN kirjoitukset, jotka näin

3. päivänä toukokuuta 2007, HERRA

vilahduksen HÄNEN taivaallisen

halki taivaan ilmestyivät aivan kuten

hedelmällisesti osoitti HÄNEN

kalenterinsa kätketyistä salaisuuksista

kumileimaisin, jota oli käytetty

täydellisen rakkautensa luonteen

tämän keskiyön kellon näyn kautta.

painamaan peruuttamaton sinetti

seurakuntaa kohtaan. Vielä enemmän

Tämä salaperäisyys tekee tästä 3.

JUMALAN taivaalle. Kaiverrukset, jotka

siksi, koska Raamattu selvästi

toukokuun 2007 näystä yhden kaikkein

pitivät sisällään JUMALAN kirjoitukset

vakuuttaa, että KARITSAN hääpäivä

suotuisimmista näyistä JAHVEN

halki taivaan, kulkivat kahtena

tulee olemaan salainen päivä, jona

lopunajan kalenterissa. 3. toukokuuta

puoliympyränä jäljitellen tarkasti

HERRA tulee hakemaan seurakuntansa

2007 pääasiallisesti muutti järjestyksen

taivaalla näkemäni Kultaisen Kellon

kuin varas. Tämä tarkoittaa, että sille ei

ja antoi uuden merkityksen raamatun

ääriä. Toisin sanoen, Kultainen Kello

tulla antamaan mitään ilmoitusta, joka

jakeelle Aamoksen kirjan luvussa 3:7.

kaikkien ulottuvuuksiensa kanssa

tulisi varoittamaan HERRAN pian

muuttui JUMALAN kirjoituksiksi halki

tapahtuvasta laskeutumisesta alas

taivaan. Kirjoitukset halki taivaan oli

seurakuntaa hakemaan (Ilm.16:15).

tehty kultaisista kirjaimista, jotka todella

JUMALA KAIKKIVALTIAS ITSE on yhä

paljastivat JUMALAN Valtakunnan

uudelleen esittänyt taivaan kannan,

7 Sillä ei Herra, Herra, tee
mitään ilmoittamatta
salaisuuttaan palvelijoillensa
profeetoille. (Aamos 3:7) ■

AMSTERDAM, ALANKOMAAT / 2013
JUMALAN MIES, VÄKEVÄ
PROFEETTA neuvoi
seurakuntaa Alankomaissa
valmistamaan itseään, sillä
MESSIAS ON TULOSSA, ja
että heidän tulee kääntyä
homoseksuaalisuudesta,
naisten alastomuudesta
seurakunnassa, väärästä
menestysteologian
evankeliumista, vääristä
profeetoista,
valheapostoleista, jotka ovat
tuhonneet seurakunnan
Hollannissa.

VÄKEVÄ PASTORIKONFERENSSI

ILMESTYS

JUMALAN KELLOSTA
PÄIVÄ & HETKI TUNTEMATON

R

AAMATTU selvästi ilmoittaa, että
kukaan ei tiedä päivää eikä
hetkeä, jona Messias tulee

hakemaan seurakuntaa. Täten, on
tärkeää jäsennellä heti alkuun, että kun
HERRA esitteli tuon klo 23:59 osoittavan
Kultaisen Kellon taivaalla, niin se oli
hengellinen kello, jonka aika on
hengellinen. Vaikka onkin mahdotonta
kääntää hengellinen aika taivaassa
maanpäälliseksi ajaksi, niin sanoma,
joka HERRAN oli tarkoitus välittää
seurakunnalle, pysyy kuitenkin vielä
kovaäänisenä ja selvänä. JEHOVA,
taivaan JUMALA lähettää eteenpäin
sanoman siitä, että aika on lopussa ja
on suuri tarve Kristuksen seurakunnalle
mukauttaa sen elämä yhteistyöhön
tämän vaatimuksen kanssa.

Päivä ja Aika Tuntematon
36 "Mutta siitä päivästä ja
hetkestä ei tiedä kukaan,
eivät taivasten enkelit,
eikä myöskään Poika, vaan
Isä yksin." (Mat. 24:36).
Tämä ei kuitenkaan estä meitä
keskustelemasta siitä piilevästä
sanomasta, jota HERRA välittää
kristilliselle veljeskunnalle tänä päivänä.
(i) Ensinnäkin, on aina yleistä tietoa jopa
maanpäällisten standardiemme
mukaisesti, että milloin tahansa kello on
minuuttia vaille keskiyön, niin
todellisuus maan päällä tarkoittaa, että
vanha päivä on mennyt, ja katso, uusi
päivä on tullut. Jopa tämän fyysisen

ulottuvuuden standardien mukaisesti,
milloin tahansa ihmiset lähestyvät
uutta päivää (iltaisin), niin he aina
kiinnittävät huomionsa siihen, mitä
vaatteita he suunnittelevat pitävänsä
yllään seuraavana päivänä. Monesti
ihmiset vievät vaatteensa
kuivapesulaan ja valmistautuvat
vakavasti siihen mitä vaatteita he
tulevat pitämään yllään seuraavana
päivänä. HERRA käyttää tätä sanomaan,
että kaikkein tärkein on se
merkityksellisyys, joka tästä nousee.
Jos ihmiskunta voi olla niin ahkera ja
huolissaan siitä mitä he tulevat
pukemaan ylleen seuraavana päivänä,
joka on vain 24 tunnin ajanjakso, niin
kuinka paljon enemmän heidän tulisi
silloin olla vakavasti huolissaan ja
sitoutuneita siihen, mitä he aikovat
pukea ylleen uutta hengellistä päivää
varten, joka tulee jatkumaan aina ja
iankaikkisesti. JUMALA KAIKKIVALTIAS
käyttää tätä valtavaa vierailua
rohkaisemaan ihmiskuntaa ja
erityisesti seurakuntaa investoimaan
enemmän ikuisuuteensa. Toisin
sanoen, on tuottoisaa käyttää aikaa
sijoittaen HERRAN vanhurskauteen,
joka tulee jatkumaan aina ja ikuisesti.

Se Päivä On Lähellä
11
"Ja tehkää tämä, koska tunnette
tämän ajan, että jo on hetki teidän
unesta nousta; sillä pelastus on nyt
meitä lähempänä kuin silloin, kun
uskoon tulimme.

sen kautta, koskien niitä jakeita, jotka

GISBORNE, UUSI-SEELANTI / 2013

osoittavat keskiyön hetkeen, voi olla
HERRAN PROFEETTA
neuvoi seurakuntaa
Uudessa-Seelannissa
olemaan varovaisia, sillä
MESSIAS ON TULOSSA ja
että heidän tulee hylätä
synti, joka on tuhonnut
seurakunnan UudessaSeelannissa. Hän käski
heitä pukemaan ylleen
sisalgaavesta tehdyn
SÄKKIVAATTEEN ja
kutsumaan koolle
Kansallisen
Parannuksenteon.

VÄKEVÄ PASTORIKONFERENSSI

mahdollista ymmärtää se sanoma, jota
tämä näky kultaisesta kellosta
kovaäänisesti julistaa maailman
neljälle tuulelle. Yksi tällaisista
tapauksista on kun HERRA SEBAOT
korosti keskiyön hetkeä HÄNEN
vuoropuhelussaan Israelin kanssa,
koskien heidän vapautustaan siitä
hirvittävästä Egyptin orjuudesta.
Jälleen kerran tämä näky klo 23:59
osoittavasta kellosta tuo seurakunnan
erityiselle paikalle, jossa se voi jälleen
oppia muutaman asian niistä

Yö on pitkälle kulunut, ja
päivä on lähellä. Pankaamme
sentähden pois pimeyden
teot, ja pukeutukaamme
valkeuden varuksiin.
13
Vaeltakaamme säädyllisesti,
niin kuin päivällä, ei
mässäyksissä ja juomingeissa,
ei haureudessa ja irstaudessa,
ei riidassa ja kateudessa,
14
vaan pukekaa
päällenne Herra Jeesus
Kristus, älkääkä niin
pitäkö lihastanne huolta,
että himot heräävät.
(Room. 13:11-14).
12

(ii) Toiseksi, olemme kaikki hyvin
tietoisia siitä, että ainoastaan ISÄ
JUMALA tietää Kristuksen tulemisen
päivän ja hetken. Tässä tapauksessa
tämä on siis suora keskustelu ITSE ISÄ
JUMALAN ja Kristuksen seurakunnan
välillä. Tämän sanottuani, on tärkeää
alleviivata, että halu vakavalle
uudistukselle seurakunnassa ei ole
koskaan poistunut HERRAN Sydämen
syvimmästä keskiöstä. Kun
synnintunnustus näyttää olevan
kaukana menneisyydessä, niin
HERRAN vetoomusta ja tuomitsemista
seurakunnan luopumuksen teitä
kohtaan ei ole koskaan viritetty
korkeammalle! Ei ole parempaa
paikkaa, josta havaita JUMALAN
syvällinen kaipaus aidolle
uudistukselle seurakunnassa, kuin
tästä ilmiselvästä 3. toukokuun
2007 keskiyön kellon näystä. Tullen
sellaisena aikana, jona kaikki ovat
suuressa torkkumisessa ja
itseriittoisuudessa, niin ei olisi voinut
olla parempaa tapaa herättää
seurakunnan huomiota kuin avata
vakava keskustelu, koskien keskiyön
hetkeä. Kukaan ei voi kiistää sitä,
että ainoastaan sen mittakaavan

raamatullisen neuvokkaalla vierailulla,
jonka merkittävyys on määritelty tässä
3. toukokuun vierailun keskustelussa,
on kyky tuoda esille aito keskustelu,
koskien sitä hengellistä valmiutta, jota
tämän päivän Kristuksen seurakunnan
tulisi ylläpitää. Lujalla ja hellävaraisella
auktoriteetilla HERRA käyttää tätä
tyrmäävää näkyä klo 23:59 osoittavasta
kellosta kertoakseen seurakunnalle, että
"Salli nyt; sillä näin meidän sopii täyttää
kaikki vanhurskaus tuona loisteliaana
päivänä". Tähän mennessä olisi
kuulunut olla yleistä tietoa, että milloin
tahansa HERRA Puhuu, niin HÄN tulee
usein nuhtelemaan syntiä HÄNEN pyhän
luonteensa takia ja seurakunta on usein
rikkaampi sen tähden. Unhoitetuista
ajoista saakka pyhä Raamattu ei ole
koskaan lakannut olemasta
seurakunnan mittapuu arvioimisessa,
onko HERRA todella puhunut vai ei, ja jos
on, niin mikä on se sanoma, minkä HÄN
aikoo jakaa. Koska HERRA ei koskaan

hyveellisistä opinkappaleista, joita
HERRA asetti Israelille sen suurimman

nöyryytyksen hetkenä. Myös
seurakunta tänä päivänä kärsii suurta
nöyryytystä sen julmalta orjaisännältään saatanalta.

K I R J E GOSHEN I S TA

K

UN ISRAEL OLI Egyptin

orjuudessa, niin julmuus, jolla
sitä kohdeltiin, aiheutti sen,

että se kärsi kurjimmasta epätoivosta
vapauden suhteen ja siitä tuli, ei
ainoastaan hyvin lopen uupunut, vaan
myös täysin harhaluuloinen. Tuo
valtava epätoivo, joka kulutti
israelilaisten yhteisöä Goshenissa,
kasvoi pahemmaksi päivä päivältä,
koska heidän egyptiläinen orjaisäntänsä saavutti pisteen, jossa hän
yritti armottomasti nujertaa heidät
tuhoamalla. Egyptin viranomaiset
silloin päättivät tehdä rikoksia
ihmiskuntaa vastaan määrätessään

puhu mitään Raamatun todellisuuden

tapattaa jokaisen poikalapsen, joka

ulkopuolella, niin Pyhä Henki käyttää

syntyi heprealaiseen kotiin. Asiat eivät

tänä päivänä tämän kaltaista näkyä

olleet koskaan tulleet näin huonoiksi ja

keskittääkseen JUMALAN Sanan

kuitenkin Joosef oli jo aikoja sitten

uudelleen tämän päivän kristityn

kuollut ja uudella Faaraolla ei ollut

elämään. Tämän takia tästä

yhtään minkäänlaista myötätuntoa

ällistyttävästä keskiyön kellon näystä

juutalaisia kohtaan. Kun israelilaiset

tulee väline, ei ainoastaan ilmaisemaan

näkivät, että Joosefia, heidän

JUMALAN hellää kantaa seurakuntaa

puolustajaansa ei enää ollut ja asiat

kohtaan, vaan myös HÄNEN tapaansa

olivat nopeasti huononemassa, niin

kantaa suurta huolta, koskien

heillä ei ollut enää jäljellä muuta

uskovaisen hengellistä

vaihtoehtoa kuin huutaa ääneen

taitamattomuutta näin myöhäisenä

JEHOVAN heidän JUMALANSA puoleen.

aikana päivästä. Kun HERRA esitteli tuon

Tuolloin heidän lohduton

kultaisen keskiyön kellon, niin myös

avunhuutonsa saavutti HERRAN JUMALAN

tässä tilanteessa ilmestys, jota sen on

taivaassa ja HÄN päätti HÄNEN

tarkoitus tuoda esille, voidaan löytää

kiistattomassa neuvonannossaan, että

ainoastaan JUMALAN kirjoitetusta

HÄN tulisi lunastamaan Israelin tuosta

Sanasta. Vain viisaan Raamatun tutkimi-

nöyryyttävästä hyväksikäytöstä.
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PIENI osa valtavasta väkijoukosta, joka tungeksi HERRAN uudenvuoden yökokouksessa.
Tehdäkseen näin, JUMALA KAIKKIVALTIAS

PllUlVLIsraelLQ QRXGDWWDD, ROLWDUYH

olivat määrätyt suorittamaan, niin sen

kuitenkin tarvitsi sanansaattajan, joka

DVHWWaaSDLNRLOOHHQNROPHWlUNHll

kaltaista hanketta heidän tuli toteuttaa

tulisi levittämään HÄNEN

elementtiä; karitsa ilman tahraa,

viittansa kiinnitettynä, sandaalit

vapauttamisohjelmansa maan päällä.

happamaton leipä ja karvaita yrttejä.

jalassa ja sauva yhdessä kädessä,

Tuolloin HÄN näki sopivaksi lähettää

Nämä kolme elementtiä, jotka HERRA

valmiuden asennossa pakenemaan. Se

heille Profeetta Mooseksen. Kun heidän

vaati Israelilta asettaakseen kriteerin

tosiasia, että jokainen näkökanta tähän

vapautuksensa hetki oli tullut

heidän vapautukselleen, ovat

keskiyöhön valmistautumisesta

lähemmäs, niin ISRAELIN JUMALA Puhui

kriittisimpiä keskiyön uhrille. Tästä

muodosti käskyn JUMALALTA, erityisesti

heille keskiyön hetkestä, jona HÄN ITSE

valmistautumisesta keskiyön hetkeä

alleviivaa JUMALAN vaatimusten

tulisi alas ja asettaisi paikoilleen

varten tämän päivän Kristuksen

velvoittavaa luonnetta keskiyön

erityisiä hengellisiä välineitä, jotka

seurakunnan tulee lainata sen omaan

palvontaa varten. Tämän tulisi kaiuttaa

tulisivat toteuttamaan tuon

valmistautumiseensa tuota peljättävää

varoituskelloja tämän päivän

vapautuksen. Helpottaakseen HÄNEN

totuuden ja tilinteon hetkeä varten. Kun

seurakunnalle, koskien sen

lunastusohjelmansa levittämistä,

keskiyön hetki lähestyi, niin HERRA pyysi

nykypäiväistä vapaata ja omahyväistä

KORKEIN JUMALA asetti tiettyjä

Israelia varmistamaan itselleen

palvontaa. Kuten näemme, niin näitä

avainkriteerejä, joita Israelin tuli

virheettömän karitsan ja uhraamaan sen

asioita ei voitu kyseenalaistaa, eivätkä

noudattaa ammentaakseen

HÄNEN edessään. Tämä oli tarkoitettu

ne myöskään olleet valinnaisia!

enimmäismäärän HÄNEN taivaallisesta

ainoastaan sitä tarkoitusta varten, että

Päinvastoin, jos seurakunta kaipaa

väliintulostaan. Ensimmäinen

Israel hankkisi vaaditun täydellisen

hartaasti aitoa vapautusta tämän

standardi, jonka HERRA julisti, oli että

tahrattoman veren. Mikä erityisesti

hetken pahuudesta, niin silloin sen

tämä lunastus toteutettaisiin keskiyön

kohosi korkealle tässä kriteerien

tulisi noudattaa standardeja, kuten

hetkenä. Näinollen, taivas tulkitsi

asettamisessa valmisteluja varten, on se

Israel teki saavuttaakseen historiallisen

israelilaisille mitä keskiyön vapautus

tosiasia, että keskiyön uhri vaatii, ei

pelastuksensa. HERRA SEBAOT oli

tulisi sisältämään. Kuvaillen sitä

yhtään vähempää kuin täydellisen,

luvannut, että Israelin pitkään odotettu

nousuksi Kotkan siipien alla, HERRA

tahrattoman karitsan täydellisen veren.

vapautus ei tulisi toteutumaan ennen

eteni neuvomaan Israelia sen tarpeesta

Se on täydellinen uhri! Koko Jaakobin

kuin keskiyön hetki olisi käsillä.

valmistautua keskiyön hetkeen. Tämän

huone Goshenissa määrättiin silloin

Yhteisöjä Goshenissa vaadittiin

seurauksena, HERRA lähetti Mooseksen

ottamaan täydellisen, virheettömän

varmistamaan, että heidän

määräämään Israelin kiireellisesti

karitsan täydellistä verta ja

asumuksensa olivat täydellisen,

asettamaan paikoilleen tiettyjä

pirskottamaan sitä ovenpieliin ja

virheettömän karitsan täydellisen

protokollia heidän keskiyön

karmeihin taloissa, joissa he asuivat.

veren peitossa merkkinä siitä, että he

vapautustaan varten. .HVNHLVWl

Kun keskiyön hetki lähestyi, niin mitä

olivat mukautuneet keskiyön

WRLPLQWDWDSRMHQMRXNRVVDMRLWD +(55$

tahansa toimeksiantoa israelilaiset

palvonnan kriteeriin. Kun HERRA kulki
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PIENI OSA JÄTTIMÄISESTÄ IHMISJOUKOSTA, JOKA KOKOONTUI 45-HEHTAARIN ALUEELLE VIERI VIEREEN TÄYTTÄEN HERRAN KOKOUKSEN.

maan JAAKOBIN JUMALAA, niin oli myös
Kristuksen seurakunta vihitty palvomaan

TÄYSIN SOKEAT SILMÄT AVAUTUVAT

HERRAA Kristusta. Tämän Kristuksen

palvonnan tuo vastustaja on saanut tänä
päivänä vääristettyä ja täten, sen
jatkeena, tuhottua. Tulee kuitenkin
huomata, että koska Jeesus Kristus on
pyhä, niin ei ole olemassa sellaista
määrää ihmisen pyrkimystä, oli se sitten

KAKAMEGAN MEGA HERÄTYSKOKOUS 1. TAMMIKUUTA 2014 / James Sabuni,
Nyamiran maakunnan apulaisjohtaja Sokeutui täysin melkein vuodeksi
kroonisen Diabetes-kohtauksen ja Korkean Verenpaineen jälkeen. Mutta HERRA
paransi ja ennallisti hänen näkönsä ja hän pystyi nyt näkemään hyvin selvästi ja
jopa seuraamaan HERRAN VÄKEVÄÄ PROFEETTAA minne ikinä HÄN meni.

suunniteltua tai oletuksena, joka voisi
korvata JUMALAN palvonnan pyhät
vaatimukset. Täten, kaikki ihmisen
koneisto ja viihde-ohjelmat, jotka tämän
päivän seurakunta on sisällyttänyt
jokapäiväiseen palvontaansa, todella

yli Egyptin, niin veri ei tulisi silloin

kunta on pitänyt pilkkanaan kaikkia

ovat kaikki tyhjää HERRAN edessä. On

olemaan merkki ainoastaan

ymmärrettävissä olevia sääntöjä,

hyvin surullista nähdä kuinka vihollinen

noudattamisesta, vaan myös

koskien keskiyön palvontaa. Egyptin

on tänä päivänä kiireinen asettaessaan

vanhurskaasta valmiudesta keskiyön

julmat epäjumalat, jotka uhkasivat

ylvästellen tavallisen päivittäisen

hetkeä varten. Tuona päivänä, kun

Israelia sen ollessa vankeudessa, ovat

palvojan ylle kaikenlaisia pakotteita, joita

keskiyön hetki löi, niin JUMALAN

kaikki nousseet pintaan vaarantamaan

hänen täytyy ensin täyttää päästäkseen

peljättävä tuomio löi Egyptiä tavalla,

seurakuntaa samalla mitalla tänä

käsiksi yhtään minkäänlaiseen armoon!

jota ei oltu koskaan aiemmin

viimeisenä hetkenä. Se ilkeä hallinto,

Tänä päivänä suurimmalla osalla

todistettu (2. Moos. 12:1-51).

minkä synti on säätänyt tämän päivän

seurakunnista on Pastoreita, jotka

O

Kristuksen seurakunnan ylle on aivan

vaativat tiettyjä maksuja uskollisilta,

N HYVIN LEVOTTOMUUTTA

yhtä hyväksikäyttävä kuin olivat

jotta he saisivat vastaanottaa yhtäkään

HERÄTTÄVÄÄ, että selvä

egyptiläiset orja-isännät Israelille. Kun

rukousta, oli se sitten koskien

rinnakkaisuus voidaan vetää

egyptiläiset orja-isännät olivat

vapautusta tai kastetta tai naurettavasti

tänä päivänä tämän päivän

tarpeeksi sydämettömiä kieltääkseen

jopa pelastusta! Lisäksi, on lannistavinta

seurakunnan palvonnan ja Israelin

israelilaisilta jopa vähäisimmän

huomata, että seurakunta

kokeman Egyptin orjuuden välille.

mahdollisuuden palvoa JAAKOBIN

maailmanlaajuisesti on omaksunut

Aivan kuten Israel niin myös

JUMALAA, heidän Isäänsä, niin tämän

käytännön, jossa uskovat ajattelevat, että

seurakunta tänä päivänä elää synnin

päivän syntinen elämäntyyli, minkä

vain silloin kun he maksavat tietyn

hengellisen orjuuden maassa. Vaikka

seurakunta on perinyt maailmasta, ei

summan rahaa, he voivat päästä käsiksi

nöyryyttävimmässä orjuudessaan

ole sen parempi. Elämme todistaen

Pyhän Hengen pyhään voiteluun! Tämän

Israelia voidaan kiittää sen

saman ongelman täydellistä toistoa

kaltainen väärinkäsitys on rehottanut

erinomaisesta suorituksesta ollessaan

nykyseurakunnassa. On todella

Sanan tuntemisen puutteen ja lampaiden

täysin kuuliainen JUMALAN

valitettavaa, että saatana on tänä

tietämättömyyden takia, koskien

määräykselle, koskien sen

päivänä täyttänyt sairaan lupauksensa

JUMALAN näkemystä voitelun suhteen.

vapautusta, niin samaa ei voida sanoa

tuoden täyteen pysähdykseen sen

Sen kaltainen on ollut synnin orjuuden

tämän päivän seurakunnasta tänä yhtä

alkuperäisen palvonnan, jolla

taakka, minkä tämän päivän seurakunta

häpeällisenä hetkenä. Tavoitellessaan

seurakunnan perintö oli luotu. Aivan

on läpikäynyt tässä Egyptin vankeuden

mukavaa elämää tämän päivän seura-

kuten Jaakobin huone oli luotu palvo-

hengellisessä maassa.

SEURAKUNTA

LUOMISIHME: MIKÄ IHMETYS, KUN HERRA LUO UUDET SILMÄMUNAT TÄYSIN TYHJIIN SILMÄKUOPPIIN
LUOMISIHME:
14-vuotias Chepkonga on
käynyt Kabartonjon Sokeiden
koulua, mutta kun hän
kuunteli todistuksia, niin
HERRA teki ällistyttävän
Luomisihmeen, kun HÄN
avasi tytön täysin Sokeat
Silmät ja loi uudet
silmämunat täysin tyhjiin
silmäkuoppiin. Ällistyttävästi
tyttö alkoi näkemään ja jopa
käveli itse tuolilleen.
HALLELUJA KARITSALLE!
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Katkera murhe synnistä

J

on aiheuttanut niin paljon orjuutta
tämän päivän seurakunnassa. Se

OSKUS NELJÄNSADAN vuoden

kärsimys, jota seurakunta läpikäy ei

raa'alla orjuudella voi olla

eroa mitenkään siitä tuskasta, jota

tuhoisat seuraamukset ja se voi

Jeesus ITSE kohtasi suorittaessaan

kirjaimellisesti eksyttää yhteisön

HÄNEN julkista palvelustyötään tässä

tietyistä avainperusteista, joita heidän

maailmassa. HERRA eli iankaikkisessa

esi-isänsä pitivät sukujuurille

valossa ollen Yhtä JUMALAN kanssa,

arvokkaina. Mikä erityisesti tulee

mutta HÄNEN tuli viettää elämänsä tässä

kuitenkin esille vaikuttavimpana tässä

maailmassa yksinäisyydessä ja

Goshenin kertomuksessa Israelille, on

kärsimyksessä, jotta HÄN voisi näyttää

se tosiasia, että he näyttivät olevan

meille tien. Näin ollen, aivan kuten

hyvin tietoisia siitä kohtaamisesta,

heprealainen kansa ilmaisi periksi

joka Jaakobilla, heidän Isällään oli

antamattoman murheensa syntiä

KORKEIMMAN JUMALAN kanssa Betelissä.

kohtaan, jota heitä vastaan tehtiin

Siellä Jaakob oli laskenut maahan

Egyptissä, niin HERRA myös odottaa

kiviä ja pystyttänyt Alttarin JAHVELLE.

tämän päivän seurakunnan yhtälailla

Se tosiasia, että Israel oli ollut niin

paheksuvan sitä väärinkäytöstä, minkä

monta vuotta orjuuden hämärässä,

synti on säätänyt sen elämän ylle. Kun

antoi tilan epäilyille siitä muistaisiko

Israel itki, vaikeroi, murehti ja huusi

se vielä, että sen Isä, Jaakob oli

ääneen HERRALLE, niin JAHVE oli tarpeeksi

tavannut JUMALAN Betelissä. Täten on

uskollinen kuulemaan heidän huutonsa

merkittävää, että kun Egyptin

HÄNEN Valtaistuinsalistaan taivaassa ja

epäinhimillinen orjuus alkoi

lanseeraamaan pelastusmission. Entä

tarraamaan tietänsä kiinni jopa

tämän päivän seurakunta? Miksi tämän

syvemmälle sen elämään, niin Israel

päivän kristitty ei ole murehtinut,

alkoi suremaan ja itkemään ääneen

vaikeroinut, valittanut, itkenyt ja

JEHOVALTA, ISRAELIN JUMALALTA

huutanut ääneen HERRALLE, protestina

jonkinlaista armonaikaa. Tämä murhe,

sille tavalle, jolla synti on syössyt koko

itkeminen ja huutaminen HERRAN

Kristuksen ruumiin aikamme

puoleen, kiinnitti JEHOVAN huomion,

halveksittavimpaan orjuuteen. Toisin

täten aikaansaaden HÄNET

sanoen, HERRA tänä päivänä käyttää

lähettämään heille vapautuksen HÄNEN

hyödykseen tuota klo 23:59 osoittavaa

Profeettansa Mooseksen kautta.

kelloa, jonka HÄN laski Taivaasta alas

Tarkastelemalla tätä juutalaisten

taivaalle painottaakseen seurakunnalle

surullista ajanjaksoa Goshenissa, niin

kiireellisyyttä sille omaksua murheen

Pyhä Henki tänä päivänä hyödyntää

asento, koskien synnin tilaa HERRAN

sitä ottamalla esille terävän miekan,

Huoneessa. Aivan kuten Israel

jolla surmata synnin jättiläinen, joka

suurimman ahdinkonsa hetkenä, niin

INCHEON, ETELÄ-KOREA - KONFERENSSI

myös tämän päivän seurakunnan tulee
pyrkiä kantamaan murheen ja tuskan
taakkaa ilmaistakseen valittaen suruansa
Hänelle, Joka on Synnitön, jotta sen
vapautus toteutuisi tänä ajankohtana.
Juuri tämä itkeminen tulee kiinnittämään
KORKEIMMAN JUMALAN huomion,
todistuksena seurakunnan
tyytymättömyydestä HERRAN Huoneessa
vallitsevaa syntistä tilaa kohtaan. Tuo
vallitseva syntinen tila, josta on tänä
päivänä tullut rutiinia kristitylle
elämäntyylille, on se hengenvaarallinen
maailmallisuus, joka hallitsee tämän
päivän uskovan sydämessä. Pyhä Henki
pyytää juuri nyt seurakuntaa astumaan
ulos ja tekemään kantansa syntiä vastaan
elävästi selväksi itkemällä HERRAN edessä
sen maailmallisen tilan takia, joka on
juurtunut seurakuntaan tänä viimeisenä
hetkenä. Kristuksen ruumista kehotetaan
tekemään näin tämänhetkisen
ajankohdan takia, koska aika on nyt tullut
herättää se torkkumisesta, joka on jo niin
pitkään antanut liikkumavaraa kylvää
lustetta sen sydämeen. On hyvin
järkyttävää, että ajan kuluessa
seurakunta on nukkunut sikeästi, samalla
kun vastustaja kylvi niin paljon lustetta,
joka sisällytti homoseksuaalisuuden,
moraalittoman pukeutumisen,
moraalittomat elokuvat, rahan
rakkauden, jne. HERRAN viinitarhaan. Yö
on jo lähes ohi ja vapautuksen päivä on
tullut lähelle, täten vaatien uskovalta
lujuutta vanhurskaudessa. Vanhurskas
elämä tulee aina aikaansaamaan jokaisen
kristityn uskovan, joka ottaa taivaan
vakavasti, katkerasti murehtimaan syntiä.
Joka tapauksessa, elämä pyhyydessä
toimii usein aktiivisena todistuksena
synnillistä maailmaa vastaan. Toisin
sanoen, laskemalla tuon klo 23:59
osoittavan kellon alas taivaalle, HERRA
pääasiallisesti pyysi seurakuntaa
pyrkimään laittamaan sivuun kaikki
pimeyden teot ja omaksumaan HÄNEN
valon sota-asunsa, joka sopii tähän
hetkeen (Room. 13:11-12).

Veren
Aikakausi

K

UN KESKIYÖN hetki lähestyi,
niin Israelin kello tikitti tiensä
kohti odotetuinta JEHOVAN
vapautusta. Tuo neljänsadan
vuoden katkera orjuus alkoi nyt

RAMPA POIKA NOUSEE YLÖS & ALKAA KÄVELEMÄÄN
Tämä poika oli
syntymästään saakka
rampa ja hänet
kannettiin HERRAN
Kokoukseen, mutta
kun HERRAN
PROFEETTA astui
stadionin alueelle,
niin poika välittömästi
nousi ylös ja alkoi
kävelemään ilman
apua.
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vähitellen menettämään voimaansa
loistavimmalla tavalla ikinä! Nyt oli
tulossa selväksi, että elämän polulla
vanhurskaiden tulee aina kantaa
syyllisyyden taakkaa, rauhaa
rakastavien asua konfliktin kanssa,
samalla kun totuuden tulee aina hallita
yli valheellisuuden. Vapautuksensa
hetkellä, Israel oli täysin tietämätön
siitä suuresta uhrista, jonka taivas oli
säätänyt sen lunnaiksi. Kaikki mitä
tehtiin Mooseksen ohjeiden alla, jatkui
perustuen puhtaasti täydelliseen
kuuliaisuuteen HERRALLE. Kun HERRA
määräsi Israelin ottamaan täydellisen,
tahrattoman karitsan iltauhriksensa,
niin sillä ei ollut aavistustakaan, että
taivas kantoi tätä vertauskuvallisesti

Ja hän on meidän syntiemme
sovitus; eikä ainoastaan meidän,
vaan myös koko maailman
syntien. (1. Joh. 2:2)
Myös seurakunnalle Jeesus
Nasaretilainen on JUMALAN täydellinen
virheetön Karitsa, joka uhrattiin Ristin
Alttarilla sen lunnaiksi. JUMALAN Ristillä
uhratun täydellisen Karitsan täydellinen
VERI on täten ohittanut virheettömän

karitsan veren, jota heprealaisten
vaadittiin sivelevän kotiensa ylle. Ja kun
seurakunta löytää itsensä tästä
kriittisestä ajankohdasta juuri ennen
keskiyön hetkeä, niin kaikki odotukset
tähtäävät siihen, että myös sen tulee
juuri nyt olla täysin peitettynä ja
pestynä Jeesuksen täydellisellä VERELLÄ.

symboloiden täydellistä TAIVAAN

Siksi HERRA tänä päivänä todella odottaa

KARITSAA, jonka JUMALA oli säätänyt

koko Kristuksen ruumista ottamaan

ihmiskunnan vapauttamiseksi.

vaarin klo 23:59 varoituksesta ja

Täydellinen Taivaan Karitsa, joka

Tämän seurauksena ei ole parempaa
aikaa, jona VEREN evankeliumi, jota
tämä näky kampanjoi, on koskaan ollut
niin tarpeellinen seurakunnassa kuin
nyt kun puhtaus on korvattu
riettaudella. Koska sovitus Jeesuksen
VERESSÄ pääasiallisesti edustaa

sovinnontekoa, niin voidaan hyvin
sanoa, että tämän päivän
seurakunnalla on vielä mahdollisuus
sisäänpääsylle ylöstempaukseen,
kuinka tahansa langennut se onkaan.

emmekä ainoastaan sovitetut, vaan
vieläpä
on
Jumala
meidän
kerskauksemme meidän Herramme
Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka
kautta me nyt olemme sovituksen
saaneet. (Room. 5:11)
Tämän keskiyön kellon näyn
pääasiallinen tarkoitus on palauttaa
seurakunta siihen eniten odotettuun

peittämään sydämensä Jeesuksen,

Ristin ja VEREN hallituskauteen, jona

uhrattiin kun maailman perustuksia

JUMALAN täydellisen Pääsiäiskaritsan

kristityn elämäntyylin täydellinen

laskettiin, ei ole ainoastaan tuo

VERELLÄ (1. Kor. 5:7). Aivan kuten oli

ennalleenpalautus tulisi toteutumaan.

JAAKOBIN IKIAIKAINEN, vaan

silloin kun Jeesus käveli maailmassa,

Luopumus ja rappio ovat tehneet

itseasiassa myös Taivaan Esikoinen,

niin siitä valtavasta väkijoukosta, joka

täyden kierroksen HERRAN Huoneessa

Jonka elämä maksettiin lunnaina.

kerääntyi HERRAN Huoneeseen vain

tehden täten uskovan tehottomaksi

Peittämällä kotinsa Goshenissa

muutama erottaa tämän taivaallisen

evankelioimaan tämän maailman

virheettömän karitsan verellä,

näyn. Kuitenkin sen taivaallisen

kadonneita sieluja. HERRA Jeesus

israelilaisilla ei olisi nyt mitään

tehtävän juhlallisuus, joka valmistaa

teurastettiin Golgatan Ristillä, jotta

tarvetta menettää esikoisiaan

seurakuntaa ylöstempaukseen totisesti

tämän päivän seurakunnalla olisi pääsy

JUMALAN vihan saapuessa Egyptiin.

riippuu JUMALAN kansan

HÄNEN VERENSÄ luo juuri nyt kun se

Lunnaat oli maksettu! Näin ollen,

kokoontumisesta. HERRAN seurakunnan

eniten tarvitsee vapautusta. Näin ollen,

karitsan veri, minkä israelilaiset

tulee olla tämän uuden näyn kantaja.

kun tarkasti tutkin tätä hämmästyttävää

uhrasivat keskiyön hetkeä varten

Tämä keskiyön hetken näky saa

näkyä, niin välittömästi huomasin, että

Goshenissa, pääasiallisesti symboloi

merkityksensä siitä tosiasiasta, että

tämän kellon alaspäin käännetty taulu

sitä Jeesuksen SOVITUSVERTA, joka oli

synnin sovitus on keskeinen

oli itseasiassa niin loistelias, jonka

jo puhdistanut heidät pois vihan alta,

uskonkappale syvällä kristinuskon

kaltaista ihmiset eivät ole koskaan

JUMALAN valittuina.

sydämen keskiössä.

nähneet.

RAMPANA SYNYTYNYT VAUVA NOUSEE YLÖS JA LÄHTEE KÄVELEMÄÄN

KAKAMEGAN GRAND HERÄTYSKOKOUS / TAMMIKUU 2013
Tämä erityisesti välittää vakavan

Tuona merkittävänä ylöstempauksen

Meitä kuitenkin
muistutetaan tässä
JUMALAN tuomion
rajuilmasta ja
Heti kun HERRAN
sekasorrosta, joka
PROFEETTA
kulutti Egyptiä
käveli stadionille,
israelilaisten lähdön
niin tämä lapsi,
joka oli syntynyt
jälkeen. Täten,
rampana nousi
välittömästi pyhien
ylös ja alkoi
valittujen lähdön
kävelemään
jälkeen JUMALAN
ilman apua.
tuomiot tullaan myös
vahvistamaan
maailmassa.
Voimakkaana
vastakohtana ylöstemmattu seurakunta

varoituksen tämän päivän

päivänä kun keskiyön hetki lyö, niin

tulee kuitenkin kirjaimellisesti

seurakunnalle sen tarpeesta

HERRA ITSE tulee laskeutumaan alas

istumaan varatussa illallispöydässä

ymmärtää, että jopa Jeesuksen

HÄNEN Majesteettisessa

Karitsan hääjuhlassa. Nämä sanat

VERELLÄ, jonka luo tämä kultainen

Kirkkaudessaan ja valaisemaan

muodostavat varoituksen, jota ollaan

kello ihmiskuntaa viitoittaa, on

maailman tavoittaakseen ne uskovat,

jakamassa tämän päivän Kristuksen

kirkkauden merkitys. Näin ollen,

joiden sydämet ovat hengellisesti

veljeskunnalle, koskien vakavuutta

mikään määrä postmodernismia ei

peitettyinä Jeesuksen täydellisellä

valmistautua vanhurskaasti.

ONKO TÄMÄN PÄIVÄN
SEURAKUNTA
TODELLA PEITETTYNÄ

voi oikeuttaa tämän kirkkauden

VERELLÄ. Tällä tavoin, kun Kirkkauden

armon hyväksikäyttöä. Lisäksi,

Kuningas käyttää HÄNEN Majesteettisen

jokaisesta saastuttavasta synnistä,

Oikeutensa teemaa maailman yllä, niin

raunioittavasta riidasta ja

HÄN voi silloin ylittää pyhät valitut,

tahraavasta himosta, jotka ovat ikinä

joiden sielut on puhdistettu puhtaiksi

rikkoneet Jeesuksen pyhää VERTA

Karitsan voimallisella VERELLÄ. Tullen

vastaan, tulee pääasiallisesti kidutus

kirkkaudessa, joka on yhtä voimakas

tämän kirkkauden näyn edessä.

kuin aurinko, se tulee olemaan päivä,

Aivan kuten israelilaisia määrättiin

jona HERRA tulee korottamaan

peittämään kotinsa virheettömän

KARITSAN VEREN, jota tämän päivän

karitsan verellä

seurakunta on niin paljon laiminlyönyt.

VÄLTTÄMÄTTÖMYYTENÄ keskiyön

Näin tekemällä, vanhurskas seurakunta

hetkeen, niin HERRA myös käyttää tätä

tullaan voitonriemuisesti palkitsemaan

keskiyön kelloa OIKEAAN AIKAAN

turvaan taivaaseen kirkkauden

NEUVOMAAN tämän päivän

ylöstempauksen kautta.

seurakuntaa, että sen hengellisen
kellon tikittäessä eteenpäin kohti
keksiyötä, niin myös sen edellytetään
olevan täysin kylvetettynä Jeesuksen
merkittävällä VERELLÄ. Voi kuinka
tämän päivän seurakunta vain
pystyisi ymmärtämään hyvin, että
Jeesuksen VEREN kaltainen sovitus
pääasiallisesti merkitsee
hyvittämistä. On lisäksi vielä
herättelevämpää tunnustaa, että
Jeesuksen VEREN hallintoalueen
ulkopuolella ei varmasti ole
ollenkaan parannuksentekoa, eikä
tällöin ollenkaan syntien
anteeksiantoa.

Niin puhdistetaan lain mukaan
miltei kaikki verellä, ja ilman
verenvuodatusta ei tapahdu
anteeksiantamista. (Hepr. 9:22).

veressä, ja minä olen sen teille
antanut alttarille, että se
tuottaisi teille sovituksen; sillä
veri tuottaa sovituksen, koska
sielu on siinä. (3. Moos. 17:11).
Kun Israel lähti Egyptistä Kotkan Siivillä,
niin se hitaasti mutta varmasti eteni
HERRAN väkevään Läsnäoloon. JUMALAN

Kirkkaus laskeutui alas sen luo
harjaannuttaakseen sen pyhään
palvonnan muotoon, vaikka se olikin
sille aiemmin tuntematonta. Siellä sitä
valmennettiin elämäntyyliin, joka oli
keskittynyt ainoastaan palvonnan
ympärille. Jos tämä Israelin kokemus oli
tarkoitettu ennustamaan juuri sitä mitä
seurakunta tulisi kokemaan keskiyön
hetkenä, niin silloin korvaamaton
opetus todella on, että ylöstempauksen
päivä on palvonnan päivä.

HERRA näyttää olevan harkitusti
tarkoittanut tämän keskiyön hetken
sanoman kysymään seurakunnalta
joitakin vakavia kysymyksiä, koskien
sitä onko se peitettynä VERELLÄ vai ei.
Miksi Elävä JUMALA kuitenkin pyytäisi
Kristuksen seurakuntaa peittämään
itsensä Jeesuksen VERELLÄ? Näyttää
aivan kuten HERRA olisi ollut pitkällä
tutkimusretkellä tarkastelemassa
Kristuksen seurakuntaa ja HÄN on
tullut siihen johtopäätökseen, että
käytöksessään ja palvonnassaan
tämän päivän Kristuksen seurakunta ei
peilaa sellaista kokonaisuutta, joka on
peitettynä Jeesuksen VERELLÄ. Vaikka
joku onkin luultavasti ihmetellyt
kuinka seurakunta, joka on
vastaanottanut Jeesuksen voi löytää
itsensä tästä tilanteesta, jossa sen
hengellinen toimiala on suuresti
kyseenalainen, niin HERRA on
kuitenkin oikeutettu kysymään sitä.
Peruste sille, miksi HERRALLA on
kaikki syy kyseenalaistaa onko
seurakunta todella peitettynä
Jeesuksen VERELLÄ vai ei, on koska
milloin tahansa joku on peitettynä
Jeesuksen VERELLÄ, niin veri korostaa
tiettyjä olennaisia perusteita hänen
elämässään. Näin ollen,
epäonnistuminen esittämään näitä
perusteita heidän elämässään voi

JUMALAN MIES, VÄKEVÄ
PROFEETTA varoitti
seurakuntaa Intiassa
luopumaan
valheellisuudesta
seurakunnassa, vääristä
profeetoista,
valheapostoleista ja
menestysteologiasta ja
tuomaan seurakunnan
takaisin HERRAN pyhyyteen
& vanhurskauteen sekä
valmistamaan sitä
Messiaan tulemukseen.

MUMBAI, INTIA

VÄKEVÄ PASTORIKONFERENSSI
ainoastaan tarkoittaa, että he eivät

Jeesuksen VERI kantaa myös LOPULLISTA

vanhurskauden palvelijaksi ja niin

itseasiassa ole ollenkaan peitettyinä

VOIMAA. Tämä myös tarkoittaa

edelleen. Ei ole täten mahdollista, että

Jeesuksen ihmeitä tekevällä VERELLÄ.

muuttumattomasti sitä, että kun

voit olla pestynä Jeesuksen VERELLÄ ja

Ovatpa he seurakunnassa tai ei. Kun

seurakunta on vastaanottanut tämän

pysyä vapautumattomana. Kun

JUMALA KAIKKIVALTIAS päätti uhrata

lopullisen uhrin, niin se ei voi

tarkastelet seurakunnan nykytilaa, niin

Jeesuksen Ristin Alttarilla, niin HÄNEN

hyväksikäyttää sitä, koska ei ole

löydät, että he näyttävät

tarkoituksensa oli, että sen kaltainen

olemassa ketään toista korvaamaan

vastaanottaneen Jeesuksen ja pysyneen

Kirkkauden Kuninkaan uhri tulisi

menetyksiä. HERRA sanoo, että milloin

lähes vapautumattomina. Tämä on syy

ylittämään eläinten VEREN uhrin. Kun

tahansa joku vastaanottaa puhtaaksi

miksi HERRA on pakotettu

eläinten VERTA uhrattiin jokaisena Yom

pesemisen Jeesuksen VERELLÄ, niin

kyseenalaistamaan, onko tämän päivän

Kippurina, niin Jeesuksen VEREN oli

VERI tulee vapauttamaan hänet

seurakunta todella peitettynä

tarkoitus tuoda päätös tähän

synnistä Korkeimmalla mahdollisella

Jeesuksen VERELLÄ! Absurdi tilanne on

jokavuotiseen jatkuvaan eläinten

Voimalla. Se voi ainoastaan tarkoittaa,

parhaillaan käynnissä HERRAN

uhraukseen sovittamalla ihmisten

että kun Jeesuksen VERI on koskettanut

Huoneessa, jossa tarkastellessasi

synnit iankaikkisesti. Ei ole siis muuta

ihmistä, niin se tuo mukanaan JUMALAN

kristittyjen identiteettejä löydät, että he

hyväksyttävää uhria, jonka ISÄ JUMALA

LOPULLISEN VOIMAN muuttaa hänen

ovat pysyneet kirjaimellisesti

vastaanottaa tänä päivänä kuin

elämänsä pimeyden lapsesta valon

entisellään HERRAN Huoneessa.

Jeesuksen VERI tehden täten Jeesuksen

lapseksi, maailman lapsesta

Häiritsevä samankaltaisuus näyttää

VERESTÄ LOPULLISEN UHRIN. Juuri tämä

Valtakunnan lapseksi, synnin orjasta

olevan ilmaantunut HERRAN Huoneen
asukkaiden identiteetin ja ulkopuolella

SOUL, ETELÄ-KOREA

olevan maailman identiteetin välille.
Tänä päivänä löydät raa'an maailman
synnin viipyilevän seurakunnassa
vuodesta toiseen.
Homoseksuaalisuuden ollessa nyt
kirjaimellisesti hyväksyttyä
seurakunnassa, niin ihmettelet silloin,
mistä lähtien tarkalleen sateet ovat
alkaneet lyömään meitä! Rahan
rakkaus, jota maailma himoitsee, on
sitä samaa menestysteologian
evankeliumia, jota tämän päivän
seurakunta äänekkäästi vaatii!
Maallinen, häpeämätön rahan rakkaus
on yksinkertaisesti uudelleen nimitetty
ja sille on annettu toinen nimi, jota
kutsutaan menestysteologiaksi. Naisten
moraaliton pukeutuminen seurakun-

osoittava Kello, jonka JEHOVA laski alas
taivaalle 3. toukokuuta 2007, täten
esitteli VÄKEVÄN SANOMAN PALUUSTA
TAKAISIN GOLGATAN RISTIN JA VEREN LUO.

Papistolle HERRA pääasiallisesti
vakuuttaa, katso, aika on tullut
saarnata vain ja ainoastaan Jeesuksen
täydellistä, kallisarvoista VERTA. Täten,
HERRA ei ainoastaan nuhtele papistoa

tämän päivän luopumuksesta, vaan
Täysin sokeat silmät paranevat ja mies luovuttaa pois valkoisen kävelykeppinsä.

myös vakavasti kehottaa heitä
lopettamaan lampaiden peittäminen
tämän maailman menestyksellä ja sen

nassa, noituus seurakunnassa,
väärät profeetat ja valheapostolit
asetettuina paikoilleen, niin totisesti
HERRA on oikeutettu
kyseenalaistamaan, onko Kristuksen
seurakunta ollenkaan peitettynä
Jeesuksen VERELLÄ?

että kun se vastaanotti Kristuksen

sijaan peittämään heidät Jeesuksen

Jeesuksen HERRAKSEEN ja

VERELLÄ, joka oli vihmottuna

Vapahtajakseen, niin sen identiteetti

heprealaiskodeissa Goshenissa heidän

pysyi lähes muuttumattomana. Ei

vapauttamisekseen. Vain tällä tavoin

siis mikään ihme, että tämän päivän

he tulevat muuttumaan hengellisiksi

Kristuksen ruumis on laajalti

olennoiksi, joiden kävely on

säilyttänyt maailman mädäntyneen

yhteistyössä JUMALAN Pyhän Hengen ja
Taivaan hengellisen kalenterin kanssa,
koskien Karitsan häitä.

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).
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Jeesuksen VERI on
ainoa
identiteettimerkki, jota
Taivas tulee
kunnioittamaan silloin,
kun JUMALAN Kello lyö
kaksitoista keskiyöllä
ja HERRA laskeutuu
alas Taivaasta

Tämä on varoitus, jonka JUMALAN

käskyhuudon ja

Kello kajauttaa yllä maalatulle

Ylienkelin äänen

säälittävälle kuvalle, koskien

kuuluessa

luopumusta tämän päivän

(1.Tes. 4:16-18).

seurakunnassa. HERRA kirjaimellisesti
käyttää tätä kultaista klo 23:59
osoittavaa kelloa kajauttamaan

Kuurot Korvat Poksahtavat Auki / HERRA kirjaimellisesti
poksautti auki kuurot korvat, niin että ne pystyivät nyt
reagoimaan ääneen spontaanisti. Ylistys HERRALLE!

Täten, kun HERRA
laski tuon klo 23:59
osoittavan Kultaisen

Kellon alas taivaalle tuona

varoituksen, koskien sitä, että
minkäänlaista armon väärinkäyttöä ei

identiteetin. Pyhä elämä on ainoa

merkittävänä päivänä 3. toukokuuta

tulla suvaitsemaan, koska Messias ei

mittakeppi, jota HERRA käyttää

2007, niin HÄN käytännössä julisti

tule koskaan menemään takaisin

arvioimaan, onko seurakunta todella

sanoman: VERI! VERI! VERI! KARITSAN

Ristille. Lisäksi, tämä klo 23:59

peitettynä Jeesuksen VERELLÄ. Klo 23:59

TÄYDELLINEN VERI! ■

osoittava kello julistaa, että kun
keskiyön hetki lyö, niin Messias
saapuu Kuninkaana, monta Kruunua
päässään, HÄNEN Majesteettisessa
Kirkkaudessaan hakemaan
seurakuntaansa, eikä saarnaamaan
teillemme ja menemään takaisin
Ristille (Hepr. 10:26-31; 2. Piet.
2:19-22). Täten, HERRAN kysyessä
Kristuksen seurakunnalta suoraan,
onko se todella peitettynä Jeesuksen
VERELLÄ, niin HÄNEN on täytynyt

katsoa seurakuntaa ja saada selville,
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KESKIYÖN KELLO &
VANHANAJAN ROSOINEN RISTI

Sovitusveri

V

enemmän kuin mitä päältä käsin

ÄKEVÄ NÄKY 3. toukokuuta

näemme, jota seurakunnan tulee

2007 JUMALAN klo 23:59

kaivaa esille tästä aikamme

osoittavasta kellosta, joka

valtavasta vierailusta. Avaintietona

laskettiin taivaasta alas taivaalle, on

niiden sanomien joukossa, joita tämä

jatkanut keskeisen roolin

keskiyön kellon näky lähettää halki

näyttelemistä liikauttaen suurta

koko maailman, on tarve tämän

heräämistä Kristuksen ruumiissa.

päivän seurakunnalle ymmärtää, että

Tämän näyn kautta HERRA välitti

tilinteon päivä on tullut lähemmäs,

seurakunnalle suuren rakkauden

täten vaatien sitä ryhtymään

luonteensa, ei ainoastaan

huolelliseen tarkastamiseen, koskien

esittelemällä tämän kellon taivaalla,

sen kantamaa

vaan myös antamalla

pelastuksen laatua.

välittömästi

Tästä tulee vakava

ilmestyksen siitä.

vaatimus tämän

Kun kello muuttui

päivän kristityille

valtavaksi
kirjoitukseksi halki taivaan, niin se oli
ilmestys ja sanoma, jonka HERRA
aikoi julistaa Kristuksen
seurakunnalle. Aivan kuten HÄN teki
Profeetta Danielille, niin HÄN on
tehnyt myös nyt antamalla tämän
näyn ja sen tulkinnan samalla kertaa.
Kuitenkin, vaikka kellon näyn
selventäminen saatta näyttää
ilmeiseltä JUMALAN KIRJOITUKSISSA,
jotka sanoivat: "JEESUS
NASARETILAINEN ON TULOSSA", niin
syvällisempi ilmestys sen mukana
olleista yksityiskohdista vaatii
kuitenkin Raamatun kirjoitusten
monitahoista paljatusta, jotta olisi
mahdollista täydellisesti alleviivata
mitä HERRA ohjeistaa. On paljon

tunnistaa Jeesuksen
VEREN rooli heidän pelastuksessaan.
Se on ankara muistutus HERRAN
asettamasta Vanhanajan Rosoisen
Ristin merkityksestä liittyen erityisesti
tehtävään, jota sen tulisi näytellä
tämän päivän itsetyytyväisten
kristittyjen sydämien
puhdistamisessa. Tänä päivänä
itsetyytyväisyys on tehnyt
kompromissin pelastuksen eheyden
kanssa, siinä mittakaavassa, että
nykypäivän uskova melkein
epäonnistuu arvostamaan ikivanhaa
Golgatan Ristin työtä. Osoittamalla
epäsuorasti seurakunnan Jeesuksen
väkevän VEREN luo, tämä keskiyön
kello kuitenkin pääasiallisesti tuo

armon sovitustyön tähden sillä on nyt

SAN PEDRO
DE MACORIS,
DOMINIKAANINEN
TASAVALTA.
PARANTUMISKOKUS 2013.

toinen mahdollisuus päästä
yhdistymään uudelleen takaisin
JUMALAN taivaalliseen valtapiiriin
PARANNUKSENTEON kautta. Tämän
päivän seurakunnan tulee tietää tämä,
jotta se voisi aloittaa ankaran
uskonpuhdistuksen prosessin. Tällä
tavoin, keskiyön kellon näky käyttää
jälleen kerran VEREN painottamista
korottamaan korkealle tarpeen tämän

keskusteluun Vanhanajan

todella valtavaa. Tämä on sanoma,

päivän luopioseurakunnalle pyrkiä

Golgatan Rosoisen Ristin merkityksen

joka on tuonut olennaisesti esille

sovintoon HERRAN kanssa. On yleistä

tämän päivän modernin seurakunnan

tämän päivän seurakunnalle syntien

tietoa, että kiista on parhaillaan

elämässä. Tällä tavoin tämä vierailu

anteeksiantamisen ja

käynnissä HERRAN Huoneen ja HERRAN

korostaa tämän päivän Kristuksen

anteeksisaamisen syleilemisen

välillä. Konflikti on noussut siitä

seurakunnan tarvetta palata takaisin

merkityksen, jonka Kristuksen

synnillisestä elämäntyylistä, jota tämän

alkuperäiseen Golgatan pelastuksen

kuolema ja ylösnousemus saavutti

päivän Kristuksen ruumis on suvainnut

sille Golgatalla. Tällä tavoin JUMALA

kävelyssään. Lisäksi, koska Kristuksen

perusteisiin. Täten, tämä keskiyön
kello on tuonut takaisin

KAIKKIVALTIAS käyttää

keskinäyttämölle tarpeen

voimakkaasti tämän

karttaa tämän päivän

keskiyön kellon tikittämistä

horisontaalista menestys-

parantaakseen keskustelua

teologian evankeliumia ja sen

tämän päivän seurakunnassa

sijaan taistella sen sovitus-

elvyttämällä sen muistia,

työn puolesta, minkä Kristus

koskien sitä ihmeellisestä

ansaitsi seurakunnalle

sovitustyöstä, minkä HERRA

Golgatalla. Tämä on näky,

Jeesus laski JUMALAN ja

joka painottaa sitä tosiasiaa,

ihmisen välille. Tuossa

että seurakunnan kaikessa

tehtävässään Kristus maksoi

heikkoudessa ja synnissä JUMALA

kirjaimellisesti kaiken HÄNEN omalla

KAIKKIVALTIAS ei kuitenkaan ole

kalliilla elämällään avatakseen tien

karkottanut sitä arvottomana pois

langenneelle ihmiselle, seurakunta

HÄNEN suunnitelmastaan! Tämä

mukaan lukien, palata takaisin

keskiyön kellon näky toimii klassisena

pyhyyteen.

osoituksena siitä, että HERRA vielä
pyrkii syleilemään heräämistä
seurakunnassa. Koska pohjimmiltaan
syntien sovitus kuvailee kuinka

...Mutta Herra heitti hänen
päällensä kaikkien meidän
syntivelkamme (Jesaja 53:6).

tehtävän sydän Ristillä oli luoda
positiivinen moraalinen muutos
langenneen ihmisen elämässä, niin
voimme selvästi nähdä, että HERRA
käyttää tätä näkyä kellosta
ankkuroimaan seurakunnan uudelleen
takaisin siihen alkuperäiseen pyhään,
puhtaaseen Ristin pelastukseen
saavuttaakseen vanhurskauden HERRAN
Huoneessa. Tämän HERRAMME Jeesus
saattoi päätökseen HÄNEN kuolemansa
ja kirkkauden ylösnousemuksensa
kautta.

Sillä myös Kristus kärsi kerran
kuoleman syntien tähden,
vanhurskas vääräin puolesta,
johdattaaksensa
meidät
Jumalan tykö; hän, joka tosin
kuoletettiin lihassa, mutta
tehtiin eläväksi hengessä (1.
Piet. 3:18)

ihminen voi tulla sovitetuksi JUMALAN

Synnin takia seurakunta leikattiin irti

Tämä keskiyön kello on lisäksi

kanssa, niin mitä tämä kultainen

iankaikkisesta kohtalostaan ja

tarkoitettu muistuttamaan meitä niistä

keskiyön kello on tekemässä

vieraannutettiin taivaan Pyhän

lunnaista, jotka Jeesus Nasaretilainen

seurakunnassa tänä ajankohtana, on

JUMALAN yhteydestä, ja kuitenkin

maksoi vapauttaakseen ihmiskunnan

SAN PEDRO
DE MACORIS,
DOMINIKAANINEN
TASAVALTA,
PARANTUMISKOKOUS 2013

Syntynyt
Täysin
Kuurona,
HERRA avasi
hänen
silmänsä

synnin ja saatanan orjuudesta. Näin ISÄ
JUMALA antoi Kristuksen oman elämän
lunnasuhrina pelastaakseen ihmisen.
Tekemällä näin, tämä keskiyön kellon
näky on pääasiallisesti uudelleen
herättänyt sen voiton tehtävän, jonka
HERRA Jeesus ansaitsi meille saatanan
yli ja ymmärryksen siitä, että tämän
kaltainen tehtävä koostui JUMALAN
täydellisen Karitsan elämän
vaihtamisesta epätäydellisten ihmisten
elämien kanssa. Näin ollen, JUMALAN
Kello muistuttaa seurakuntaa siitä, että
Jeesus Kristus kukisti saatanan
ankarassa hengellisessä taistelussa,

tämä keskiyön kellon näky on
jatkanut seurakunnalle sen

MANILA,
FILIPPIINIT,
VALTAVA
PASTORIKONFERENSSI

painottamista, että synti on loukkaus
JUMALAN kunniaa kohtaan ja täten
JUMALAN moraalisen puhtauden lain
rikkomista. Koska synnin palkka on
kuolema, niin silloin tämä HERRAN
keskustelu pääasiallisesti paljastaa
syntisen ihmisen olevan JUMLAN
vihan alainen ja Kristuksen Jeesuksen

joka päästi orjuutetun ihmiskunnan

pääasiallisesti häpäisi JUMALAA

vapaaksi kukistaen täten vangitsijan.

Eedenin puutarhassa, niin siitä

Se on vakava muistutus niistä

loukkauksesta tuli niin vahingollinen

korkeista kustannuksista ja hinnasta,

JUMALAN Kuvallen pakottaen HÄNEN

jonka Jeesus Kristus maksoi

nimensä halveksunnan kohteeksi.

seurakunnan pelastuksen puolesta.

Koska JUMALAN KAIKKIVALTIAAN

Tällä tavoin HERRA käyttää tätä näkyä

tulee pysyä HÄNEN sanassaan, niin

varoittaakseen tämän päivän

synnin palkan tulee silti pysyä

seurakuntaa, että se ei voi millään

kuolemana. Juuri tämä käsikirjoitus

tavoin jatkaa armon väärinkäyttöä

aikaansai sen, että ihmiskunta on

sen korkean lunnaan takia, joka on

JUMALALLE kiitollisuuden velassa ja

maksettu.

velkaa, koska tuossa langenneessa

niinkuin ei Ihmisen Poikakaan tullut
palveltavaksi, vaan palvelemaan ja
antamaan
henkensä
lunnaiksi
monen edestä."(Matt 20:28)
Lisäksi, tämä keskiyön kellon näky
julistaa Messiasta muistuttamalla
tämän päivän itsetyytyväistä
seurakuntaa siitä suuresta
kiitollisuuden velasta, minkä se on
velassa KORKEIMMALLE JUMALALLE.
Kun JUMALA loi ihmisen, niin HÄN teki
hänet JUMALAN omaksi kunnialliseksi
kuvakseen ja kaltaisekseen. Kuitenkin,
kun ihminen lankesi Eedenin
puutarhassa, niin siitä tuli suuri
häväistys JUMALAN kuvalle.
Pystyäkseen antamaan anteeksi sen
kaltaisen loukkauksen, joka tapahtui
Eedenin puutarhassa, JUMALA vaati
täydellisen, virheettömän karitsan
sovittamaan tuon hirvittävän
hyväksikäytön. Koska ihmiskunta

tilassa ihminen ansaitsi kuoleman.
Ihmiskunnan heikkouden tähden ja
sen tähden, että se oli kykenemätön
olemaan JUMALALLE mieliksi, niin

perusolemuksen olevan HÄNEN
pelastava Lunastajansa. HERRA tekee
todelliseksi sen tosiasian, että tämän
päivän seurakunnan ei tulisi ikinä, ei
koskaan unohtaa sitä raskasta hintaa,
minkä Kristus JEESUS Messias ITSE
maksoi seurakunnan puolesta
puhdistaakseen sen pois JUMALAN
tuomion alta. Tämän Kristus teki
tulemalla kiroukseksi sen sijasta.

Kristus on lunastanut meidät
lain kirouksesta, kun hän tuli
kiroukseksi
meidän
edestämme-sillä kirjoitettu on:
"Kirottu on jokainen, joka on
puuhun ripustettu" (Gal. 3:13)

taivas vaati kuitenkin täydellisen

Lisäksi, tämä klo 23:59 osoittavan

uhrin, joka tyydyttäisi HÄNEN

kellon näky suuresti alleviivaa sitä, että

täydellisen sovitusuhrilakinsa.

sallimalla HERRAN Jeesuksen

Niin Herra Jumala sanoi vaimolle:
"Mitäs olet tehnyt?" Vaimo vastasi:
"Käärme petti minut, ja minä söin".
(1. Moos. 3:13)
13

vastaanottaa se rangaistus, joka oli
tarkoitettu seurakunnalle, niin JUMALA
KAIKKIVALTIAS herättelee tätä
sukupolvea, koskien sitä kuinka
pitkälle HÄN todella on valmis

Näin ollen tämän keskiyön kellon

menemään ylläpitääkseen HÄNEN

näyn kautta ja Jeesuksen VEREEN

moraalisen järjestyksen lakiaan. Tällä

keskittymisen kautta, jota se

HERRA vakavasti varoittaa nykypäivän

painottaa, niin JUMALA

syntistä seurakuntaa, koskien sitä, että

KAIKKIVALTIAS muistuttaa nyt

HÄNEN tulee täyttää HÄNEN voimaan

seurakuntaa siitä kuinka HÄN päätti

asettama lakinsa ylläpitääkseen

maksaa raskaan hinnan

vanhurskautta. Samoin näemme, että

vapauttamalla maailmaan Jeesuksen,

HERRA on todella käyttänyt tätä uutta

joka on kumpikin sekä JUMALA että

kellon näkyä muistuttamaan tämän

Ihminen, olemaan HÄNEN

päivän luopioseurakuntaa, että

täydellinen Uhrinsa. Tällä tavoin

pelastus ei ole mahdollista muuta kuin

JUMALAN klo 23:59 osoittavan

Kristuksen Jeesuksen VEREN kautta

MANILA,
FILIPPIINIT,
PASTORIKONFERENSSI
Täysin
Sokeat
Silmät
Avautuivat

kellon oli
tarkoitus herätellä
siihen tosiasiaan,
että Jeesus antoi
ITSENSÄ ISÄ
JUMALALLE
lunnaiksi
ihmiskunnan
puolesta. Lisäksi,
kiinnittämällä
huomion VEREEN,

HÄNEN lunastusuhrissaan. Eikä
seurakunnan ole myöskään millään
tavoin mahdollista tulla sovitetuksi
takaisin JUMALAN yhteyteen sen
nykyisessä kompromissin tehneessä
tilassaan, ellei se TEE PARANNUSTA sen
moraalittomuudesta ja valheista,
Kristuksen Jeesuksen kautta. Vain AITO
PARANNUKSENTEKO rappiosta tulee
sallimaan tämän päivän maailmalliset
kristityt palaamaan takaisin

asiayhteydessä hapate symboloi
kaikenlaista saastutusta, joka aiheuttaa
ihmiskunnan ajautumaan pois HERRAN
tahdosta.

MATURIN, VENEZUELA 2009

Peratkaa pois vanha hapatus, että
teistä tulisi uusi taikina, niinkuin te
olettekin happamattomat; sillä onhan
meidän pääsiäislampaamme, Kristus,
teurastettu. (1 Kor. 5:7)
7

Tähän päivään saakka, juutalaista
kansaa vaadittiin puhdistamaan kaikki
hapate ja leivänmurut taloistaan ennen
Pääsiäisjuhlaa. Myös seurakunta löytää

MASSIIVINEN PASTORIKONFERENSSI

itsensä tänä päivänä tuosta samasta
paikasta odottaen keskiyön hetken

alkuperäiseen Vanhanajan Rosoisen

kautta, joka ei ole vuodesta toiseen

saapumista sen vapauttamiseksi. Ja

Ristin pelastukseen. Tämä pyhä

taistellut pyhyyden puolesta. Aivan

HERRA vaatii seurakunnalta, että se

pelastus ainoastaan muodostaa sen

kuten virheetön Karitsa lunasti

puhdistaa kaiken hapatteen

aidon ilmaisen lahjan, jolla JUMALA

israelilaiset Egyptistä, niin ainoastaan

elämästään. Ollen jo pyhitetty sillä

siunasi ihmiskuntaa. HERRA täten

alkuperäisen Golgatan Ristin

VERELLÄ, jonka Jeesus vuodatti Ristillä,

painottaa, että mikään määrä ihmisen

evankeliumin VOIMA tulee lunastamaan

HERRA näin varoittaa seurakuntaa

pyrkimystä kuten todistamme

nykypäivän seurakunnan synnistä.

ristiin saastuttamasta itseään tällä

seurakunnassa tänä päivänä, ei pysty

HAPPAMATON LEIPÄ

lunastamaan yhtäkään ihmistä

yhdennellätoista tunnilla. Hapate
edustaa syntiä ja kaikenlaista

loisteliaaseen JUMALAN Valtakuntaan.

Leivällä on aina ollut erityinen paikka

saastutusta, joka on tänä päivänä

Mikään määrä ihmisen suuruutta ei voi

juutalaisessa traditiossa siinä

kiusannut kristittyä uskoa. Lisäksi,

lunastaa yhtäkään sielua!

mittakaavassa, että jokainen

suurin osa nykypäivän pastoreista on

Seurakunnan lunastaminen

juutalainen juhla on usein liitetty sen

valinnut sanan makeuttamisen

loisteliaaseen JUMALAN Valtakuntaan

oman tyyppiseen erityiseen leipään.

hapatteella, jotta se olisi hyväksyttävää

tulee ainoastaan noudattamalla

Tämä on syy, jonka takia HERRA Jeesus

heidän seurakunnilleen. HERRA

kuuliaisuutta Kristukselle ja

Puhui heille viitaten leipään.

kuitenkin vakuuttaa tässä uudelleen ja

PARANNUKSENTEKOA, jota HÄNEN
VERENSÄ symboloi. On varmaa, että
Risti totisesti on ainoa tie, jonka
kautta tämän päivän seurakunta voi
päästä sisälle ikuisuuteen. HERRA näin
ollen tekee hyvin selväksi sen, että
ainoastaan VEREN kautta ihminen voi
päästä ylöstempaukseen.

Sillä yksi on Jumala, yksi myös
välimies Jumalan ja ihmisten
välillä, ihminen Kristus Jeesus, 6
joka antoi itsensä lunnaiksi
kaikkien edestä, josta todistus oli
annettava aikanansa (1. Tim. 2:5-6)
5

Mutta tämä on se leipä, joka
tulee alas taivaasta, että se, joka
sitä syö, ei kuolisi. (Joh. 6:50)
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Tämä kiintymys leipään, jota
heprealaiset ilmaisivat, on pitkään
kestänyt perinne, joka pysyi
järkähtämättömänä jopa silloin, kun he
vielä olivat Egyptin orjuudessa. Niiden
määräysten joukossa, joita HERRA oli
Moosekselle antanut, koskien keskiyön
hetkeä, happamaton leipä oli ehdoton.
Sen lisäksi, että se oli kestävää, niin
happamatonta leipää pidetään
erotettuna ja pyhänä. Kun hiivaleipä

Tämä JUMALAN kello, joka laskettiin

saattaa maistua hyvältä, niin

alas taivaalle tuona päivänä 3.

happamaton leipä taas sitä vastoin

toukokuuta 2007, todella muistuttaa

yleensä maistuu lattealta tai se on

seurakuntaa, että tämä on se pitkään

yksinkertaisesti mautonta. Koska tämä

odotettu VEREN aikakausi, jona Ristin

oli HERRAN määräys, koskien heidän

evankeliumi tulisi uudelleen

vapautustaan tuona yönä, niin Israelin

vakiinnuttaa takaisin seurakuntaan.

tuli kuitenkin syödä happamatonta

Ainoastaan silloin uskova voi ajaa pois

leipää silloin, kun keskiyön hetki oli

ja puhdistaa sen uhkaavan rappion,

juuri lyömäisillään (2. Moos. 12:8).

joka on kuluttanut nykypäivän

Tästä huokuva Sanoma auttaa tämän

seurakuntaa. Sen kaltainen rappio on

päivän seurakuntaa saamaan suuntansa

hiipinyt HERRAN Huoneeseen

takaisin kohti JUMALAN Valtakuntaa.

menestysteologian evankeliumin

Tiedämme, että hengellisessä

uudelleen, että aito happamaton leipä
on kompromissiton JUMALAN sana.
Ainoastaan kompromissiton JUMALAN
sana pitää yllä vapautuksen voimaa
seurakunnassa. Tämä erityinen
keskiyön happamaton leipä on
HERRAMME Jeesus, joka on
kompromissiton, totinen JUMALAN
Sana, jota seurakunnan tulee nyt syödä
päästäkseen sisälle Karitsan
hääillalliselle. Hiivaleivän tiedetään
olevan erittäin pilaantuvaa, koska se
vetää puoleensa monia sienitartuntoja.
Tämän takia JUMALA KAIKKIVALTIAS
tänä päivänä kehottaa seurakuntaa
vakiinnuttamaan happamattoman
leivän sen pääasialliseksi hengelliseksi
ruokavalioksi tähän hetkeen.

Kitkerät Yrtit
Kaikkien niiden vuosien aikana, joina
Israel oli Egyptissä, se kohtasi katkeraa
hylkäämistä, jota symboloi heitä
kohtaan jaettu julmuus. Sen kaltainen
hylkääminen saavutti huippunsa, kun
Egyptin kuningas antoi määräyksen,
että kaikki poikavauvat tuli tappaa. Se
on tämä katkera hylkääminen, jota

LIMA, PERU

Tämä nuori tyttö syntyi
katsoen kieroon, mutta kun
HERRAN PROFEETTA rukoili
parantumiskokouksen
aikana, niin HERRA suoristi
hänen silmänsä ja niistä tuli
normaalit. KUNNIA
KORKEIMMALLE JUMALALLE!

PARANTUMISKOKOUS KADUILLA, LIMA, PER U
jota HERRA ei halunnut Israelin koskaan

todistaa tämän maailman syntiä

unohtavan, milloin ikinä se astui sisälle

vastaan. Eikä ole mitenkään

Luvattuun Maahan, joka tulvi maitoa ja

mahdollista, että tämä pimeä maailma

hunajaa. Tästä syystä HERRA määräsi

voi ottaa sitä vastaan maaten

Mooseksen ohjeistamaan israelilaisia

paikoillaan! Tämän takia HERRA Sanoo,

syömään kitkeriä yrttejä sinä päivänä,

että aivan kuten Israel söi kitkeriä

jona he lähtivät Egyptistä sekä jokaisena

yrttejä juuri ennen kuin keskiyön hetki

tulevana Pääsiäisjuhlana. Tämä kuitenkin

löi, niin myös tämän päivän Kristuksen

kaiuttaa tärkeän sanoman Kristuksen

ruumiin odotetaan läpikäyvän katkeraa

seurakunnalle, koska nykypäivän

hylkäämistä tältä pimeältä maailmalta

seurakunta on muovannut itsensä täysin

tänä hetkenä. HERRA pohjimmiltaan

suvaitsemattomaksi pienintäkin

Sanoo, että maailman tulee hylätä

ahdinkoa ja kärsimystä kohtaan. Tämän

seurakunta tänä hetkenä sen pahuuden

päivän uskova ei voi sietää hylkäämistä

tähden, joka on peittänyt kansakunnat.

ja koettelemusta. Tästä syystä löydät
monia psykologeja ja terapeutteja

Keskiyön Öljy

seurakunnasta, sen sijaan että se

Kristityn kävelyn taival, vaikkakin

turvautuisi täysin Pyhän Hengen taitaviin

pitkä, niin voi olla iloinen, kun sen

käsiin. Tämän kaiken tähden, HERRA

tarkoitus on hyvin selvästi määritelty.

rohkaisee tämän päivän seurakuntaa

Kristuksen jäännösseurakunta, joka

hyväksymään sen, että pyhässä

määrittelee hyvin tätä ratkaisua, tulee

elämäntyylissä käveleminen tänä päivänä

pitämään tästä kiinni yhdessä

ja aikana vetää väistämättä puoleensa

Kristuksen rakkaudessa ja uskon

vihamielisyyttä tältä pimeältä maailmalta.

ykseydessä. Kun HERRA Jeesus käveli

Tämä siksi, koska pyhä kristitty

maailmassa ja toimitti HÄNEN julkista

elämäntyyli tänä päivänä pääasiallisesti

palvelustyötään täällä, niin HÄN myös

Puhui keskiyön hetkestä. Vaikka HÄN puhui
vertauskuvin, niin HÄN yhdisti keskiyön
hetken kertomuksen suoraan MESSIAAN
loisteliaan paluun päivään
ylöstempauksessa. Tuossa vertauskuvassa,
joka on taltioitu Matteuksen evankeliumin
lukuun 25, HERRA Jeesus vertasi HÄNEN
tulemustaan kymmeneen neitsyeen, jotka
astuivat ulos odottamaan Yljän saapumista.
Tämä HERRAN vertauskuva painottaa
torkkumisen vaaraa seurakunnassa tänä
viimeisenä hetkenä, koska vastustaja
käyttää sitä hyväkseen ja kylvää pahaa
siementä vehnän sekaan. Aivan kuten nuo
kymmenen neitsyttä, jotka odottivat pitkän
aikaa ja nukahtivat, niin myös tämän päivän
seurakunta on nukahtanut tässä
odottamisen aikataulussa. Ei siis ole
mikään ihme, että vihollinen on avoimesti
kylvänyt sen kaltaista pahaa siementä
kuten seksuaalinen moraalittomuus,
menestysteologian evankeliumi sekä
räikeää syntiä HERRAN Huoneessa. Tärkein
Sanoma, jonka klo 23:59 osoittava kello
taivaassa lähettää seurakunnalle on, että
aika on lopussa, ja täten on tarve noudattaa
viisasta valmiina olemista. Nuo kaksi

LIMA, PERU

HERRA VENYTTÄÄ TÄYSIN RAMMAT JA KÄYRÄT JALAT, JOTKA OLIVAT KÄÄNTYNEET SISÄÄN PÄIN.
HÄNEN JALKANSA SUORISTUIVAT.

Ensimmäinen seurakunta on öljyn ja
viinin

seurakunta,

joka

vertauskuvallisesti

edustaa

seurakuntaa, joka sykkii Pyhän Hengen

SAN FELIX, VENEZUELA

Herätystä.

Tämä

on

se

hyvinvoiva

seurakunta, joka toimii runsaudessa, ja
jolla on ylimääräistä sanan ilmestystä ja
ihmeitä

sekä

tyyppinen

merkkejä.

seurakunta,

Toisen

josta

HERRA

JUMALA profetoi tuossa lausumassaan,
on autiudessa oleva seurakunta, jolta
puuttuu jopa sanan ilmestystä. Tässä
toisen tyyppisessä seurakunnassa ei
Pyhä

Henki

vieraile

enimmäkseen

Monet rammat kävelivät pois pyörätuoleistaan.
neitsyiden ryhmää, viisaat ja tyhmät,
voitiin erottaa ainoastaan, koskien
heidän öljyastiaansa. Tämä öljy on se,
joka erottaa JUMALAN valitut
maailmallisesta seurakunnasta. Kun
HERRA vihjasi, että vain viisaat neitsyet,
joilla on öljyä, tulisivat pääsemään
sisälle JUMALAN Valtakuntaan, siitä tuli
peljättävin profetia. Syy miksi viisas
seurakunta pääsee ylöstempaukseen,
on öljyastia, jota se kantaa. Tämä
öljyastia pääasiallisesti edustaa Pyhän
Hengen voitelun virran varastoa. Toisin
sanoen, tästä tulee tähän mennessä
tärkein mittari, johon keskiyön kellon
näky pääasiallisesti viittaa, koskien
Pyhän Hengen aikakauden alkamista.
HERRA sanoo tässä, että ainoastaan
Pyhällä Hengellä on valtuutus valmistaa
loistelias Kristuksen morsian ja esitellä
hänet tuona päivänä.

Kolmas Sinetti Avataan
Tästä klo 23:59 näyttävän kellon
julkilausumasta tulee vieläkin
syvällisempi, koska se koskee
JUMALAN kirjakääröä taivaassa. Kun
Karitsa avasi kolmannen sinetin
JUMALAN kirjakääröstä taivaassa,

ja

se

on

valheellisuudessa

ja

rappiossa. Öljyn ja viinin seurakunta
näin ollen edustaa niitä viittä viisasta

niin näemme selvästi, että tapahtuu
mustan hevosen ja sen ratsumiehen
vapauttaminen.
Tämän
mustan
hevosen vapauttamisen tapahtuessa,
ISÄ
JUMALAN
kuullaan
antavan
ohjeistuksen,
koskien
kahta
merkittävää profetiaa. Ensimmäinen on
käsky mustan hevosen ratsumiehelle
suojella öljyä ja viiniä ja toisen ollen,
tuhota ne, jotka juuri ja juuri
selviytyvät 1/4 mitalla vehnää päivän
palkasta. Tämä oli merkittävä profetia,
minkä HERRA JUMALA vapautti ja
minkä
seurauksena,
kun
tämä
viimeinen hetki koittaisi, niin kaksi eri
tyyppistä
seurakuntaa
tulisi
ilmestymään.

Ja kun Karitsa avasi kolmannen
sinetin, kuulin minä kolmannen
olennon sanovan: "Tule!" Ja minä
näin, ja katso: musta hevonen; ja sen
selässä istuvalla oli kädessään vaaka.
6 Ja minä kuulin ikäänkuin äänen
niiden neljän olennon keskeltä
sanovan: "Koiniks-mitta nisuja yhden
denarin, ja kolme koiniksia ohria
yhden denarin! Mutta älä turmele
öljyä äläkä viiniä." (Ilm. 6:5-6)
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neitsyttä, joiden Jeesus puhui olevan
tänä hetkenä, samaan aikaan kun 1/4
mitta

vehnää

päivän

henkilöitymä
neitsyestä.

Tämä

merkitä,

palkasta

viidestä

että

on

tyhmästä

voi

ainoastaan

näky

klo

23:59

näyttävästä kultaisesta kellosta, jonka
JEHOVA

laski

alas

pohjimmiltaan

taivaasta,

hyvin

puhui

syvällisen

sanoman, koskien HERRAN pelkoa, jota
tullaan

vaatimaan

hetkenä.

Öljy,

tänä

jota

viimeisenä

viisaat

neitsyet

kantavat astioissaan, on sama öljy, jota
ISÄ JUMALA määrää mustalla hevosella
ratsastavan enkelin varjelemaan. Öljy
on se, jonka vastuu on tuoda viisaus
ylöstempauksen seurakuntaan. Meidän
tulee

myös

muistaa,

että

Profeetta

Daniel samalla tavoin näki nuo kaksi
seurakuntaa, jotka tulisivat ilmestymään
tänä

hetkenä,

kun

hän

kirjoitti

oraakkelinsa ja kirjasi luvussa 12:

2 Ja monet maan tomussa makaavista
heräjävät,
toiset
iankaikkiseen
elämään,
toiset
häpeään
ja
iankaikkiseen kauhistukseen. 3 Ja
taidolliset
loistavat,
niinkuin
taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka
monta vanhurskauteen saattavat,
niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti.
(Daniel 12:2-3)
Profeetta

Daniel

näki,

olemaan

kaksi

eri

että

tulisi

tyyppistä

seurakuntaa; yksi seurakunta, joka
ylöstemmataan ikuiseen elämään ja
saman aikaisesti toinen seurakunta,
joka kituu helvetissä. Sen ryhmän
sisällä, joka ylöstemmataan, Daniel

Sokea Silmä Paranee
Livenä Kameran edessä

Täysin Sokea Silmä Avautuu

Täysin Kuurot Korvat
Poksahtavat Auki

näki kaksi alaryhmää; ne, jotka ovat
viisaita

ja

johdattavat

monia

vanhurskauteen ja toinen ryhmä on
viisas seurakunta, joka elää HERRAN

48

PUERTO ORDAZ, VENEZUELA

Kun HERRAN PROFEETTA aloitti
rukoilemaan sairaiden puolesta,
niin nämä kaksi lasta, jotka olivat
syntyneet vääristyneiden jalkojen
kanssa, nousivat ylös ja alkoivat
kävelemään erittäin hyvin ja
ilman tukea. HERRA KIRKASTI
ITSENSÄ heidän heiveröisissä
elämissään!

VÄKEVÄ PARANTUMISKOKOUS
pelossa. Kummatkin viisas ja
vanhurskas seurakunta ovat Pyhän
Hengen kantajia tänä kriittisimpänä
hetkenä edetessämme kohti
ylöstempausta. Raamattu sanoo
selvästi, että HERRAN pelko on
viisautta (Job 28:28). Näin ollen, jos on
sanoma kotiin vietäväksi kantautuen
tästä syvällisestä JUMALAN elegantin
kultaisen kellon näystä, niin se on
sanoma, joka julistaa Pyhän Hengen
aikakautta seurakunnassa. Aivan kuten
Pyhä Henki johdatti Jeesuksen
Getsemanen puutarhasta Ristille, niin
HÄN tulee myös johdattamaan
vastaanottajansa Ristille tänä hetkenä
ristiinnaulitakseen heidän lihansa ja
synnyttääkseen hengellisen
seurakunnan, joka on JUMALAN
Valtakunnan arvoinen. Kuvaillessaan
Pyhän Hengen voitelun virtaa ja sitä
ylivaltaa, jota HÄN tulee käyttämään

seurakunnassa tänä hetkenä,
JUMALA KAIKKIVALTIAS ei asettanut
minkäänlaisia rajoja HÄNEN
vallalleen. Samalla kun ensimmäinen
sade on tuonut valtavia saavutuksia
Kristuksen ruumiiseen, niin
jälkimmäisen sateen ennustettiin
kuitenkin tuovan vielä suuremman
vierailun vyöryn HERRAN
Huoneeseen.

1 Sitten hän vei minut takaisin
temppelin ovelle. Ja katso, vettä
kumpusi temppelin kynnyksen alta
itään päin, sillä temppelin etusivu oli
itää kohti. Ja vesi juoksi alas
temppelin
oikeanpuolisen
sivuseinämän
alitse,
alttarin
eteläpuolitse. 2 Sitten hän toi minut
ulos pohjoisportin kautta ja kierrätti
minut ulkopuolitse ulkoportille, joka
antoi itää kohden; ja katso, vesi
virtasi
oikeanpuoliselta
sivuseinämältä päin. 3 Mennessänsä
itää kohti mies,
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mittanuora kädessään, mittasi
tuhat kyynärää ja antoi minun
käydä veden poikki: vettä oli
nilkkoihin asti. 4 Sitten hän
mittasi tuhat ja antoi minun
käydä veden poikki: vettä oli
polviin asti. Sitten hän mittasi
tuhat ja antoi minun käydä
poikki: vettä oli lanteisiin asti. 5
Sitten hän mittasi tuhat: tuli
virta, jonka poikki minä en
voinut käydä, sillä vesi nousi
uimavedeksi, virraksi, josta ei
voinut käydä poikki. 6 Niin hän
kysyi minulta: "Oletko nähnyt,
ihmislapsi?" ja kuljetti minua ja
toi takaisin pitkin virran rantaa.
(Hes. 47:1-6)
On täten hyvin sydäntä särkevää
nähdä, että nykypäivän Kristuksen
seurakunta ei ole edes noussut
ensimmäisen voitelun tasolle
helluntaina, saati sitten pyrkimään
jälkimmäisen auktoritatiivisen
vierailun tasolle. Edellä mainittu
kuvaus, jonka Profeetta Hesekiel näki,
ehdottomasti merkitsee avoimen
taivaan aikakautta, kun HERRAN
elämää antava Henki tulisi virtaamaan
ilman rajoituksia HERRAN
Huoneeseen. Ja HERRAN Hengen
ollessa vallan ohjaksissa, valheellisuus
on varmasti tultu pyyhkäisemään pois.
Tämä johtuu siitä, että Pyhän Hengen
vierailun keskeinen teema on aina
totuuden vakiinnuttaminen
seurakuntaan. Toisin sanoen, HERRA
julistaa, että tämä on totuuden
aikakausi. Ainoastaan totuus voi
päästää nykypäivän seurakunnan
vapaaksi. ■

takaisin eloon TUON Jesajan VANHAN
raamatullisen kirjoituksen suuremman
merkityksen kanssa. Niin paljon aikaa
on kulunut seurakunnan odottaessa
suurella ennakko-aavistuksella juuri
tämän kaltaista aikaa, jona tulisi
olemaan eläviä todisteita osoittaen
Messiaan tulemukseen. Osoittamalla
maailman kansakunnat Vanhanajan
Rosoisen Ristin ja Jeesuksen VEREN
luo, tämän kellon palvelustyö ei ole

JOHTOPÄÄTÖS
JUMALAN KELLOSTA

ainoastaan tullut merkittäväksi, vaan
se myös erottuu voimakkaalla
kontrastilla nykypäivämme
pinnallisesta menestysteologian
evankeliumista. On aivan kuten tämä
kultaisen kellon palvelustyö olisi
ohjaamassa tämän päivän
postmodernistista maailmaa takaisin

Valmistaja

J

alkuperäiseen Vanhanajan VEREN
tahriman Golgatan Ristin pelastukseen.
Se on vanhanaikainen sanoma, joka
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osoittaa seurakunnan aitoon

alas taivaalle laskeman kultaisen

PARANNUKSENTEON

kellon laajuus ja muotoilu näyttää
olevan pääasiallisesti suunniteltu
palauttamaan kansakunnat synnistään
takaisin heidän Pelastajansa luo, joka
on tulossa keskiyön hetkenä. Tämä
kultainen kello täten julistaa keskiyön
hetken oppia ja sitä miten ihmiset
voivat olla valmiina HERRAA varten.
Kellon esitteleminen taivaalla tänä
hetkenä näyttää olleen määritelty
valmistavaksi toimenpiteeksi JUMALAN
taivaallisessa suunnitelmassa
päällystämään tietä Messiaan
loisteliaalle tulemukselle. Julistamalla,
että keskiyön hetki on tullut lähelle,
tämä näky kultaisesta kellosta
pääasiallisesti vahvistaa äänen, joka
huutaa: "VALMISTAKAA HERRALLE TIE.
VALMISTAKAA JEHOVALLE VALTATIE
ERÄMAAHAN" (Jes. 40:3). Tämä on
suuresti edistänyt tämän kellon
palvelustyötä tullen osaksi
valmistelevaa työtä, jonka ISÄ JUMALA
on nyt julkistanut Kristuksen loisteliasta
tulemusta varten. Julistamalla keskiyön
hetken läheisyyttä tämä kultaisen kellon
näky on pääasiallisesti herättänyt

uskontunnustukseen ainoana tapana
ennallistaa tämän päivän langennut ja
kompromissin tehnyt kristillisyys. Tällä
tavoin tämä kultainen kello taivaalla
näyttää olleen harkitusti suunniteltu
osoittamaan maailmankaikkeus kohti
erästä, joka kantaa yllään
'kamelinkarvavaatetta' suurella
vanhalla nahkavyöllä kiedottuna, ja
jonka ruokavaliona ovat heinäsirkat ja
villihunaja. Nostamalla esiin
Vanhanajan Rosoisen Ristin, tämä
keskiyön hetken palvelustyö on tullut
muistuttamaan alkuperäisen puhtaan
PARANNUKSENTEON evankeliumin
koristelua. Tämä on kirje, joka on
ällistyttänyt tämän päivän seurakuntaa,
koska se on tullut sen kaltaisen
erehtymättömän JUMALAN totuuden
kanssa ja aikana, jona uskovien
sydämet vakavissaan kaipaavat
JUMALAN uutta liikehdintää. Siitä
tavasta päätellen, jolla HERRA asetti
tuon kellon taivaan sisäänkäynnille, et
voi epäonnistua saamaan kiinni siitä,
että sen missio pääasiallisesti on

kirkkauden evankeliumia, joka

LAHORE, PAKISTAN

määrittelee Messiaan HÄNEN oikealle
paikalleen JUMALAN KARITSAKSI. Tämä
kello käyttää tätä kirjaimellisesti
painottamaan kansakunnille, että Jeesus
Kristus on JUMALAN Pääsiäiskaritsa, Joka
ottaa pois heidän syntinsä (Joh. 1:29). Ei
olisi voinut olla parempaa Neuvoa
maailmalle, joka on hävinnyt synnille,
kuin osoittaa heidät näin VÄKEVÄN
LUNASTAJAN luo. On aivan kuten tämän
massiivisen klo 23:59 osoittavan kellon
julistus tapahtuisi synnin ja pahuuden
vakavien seuraamusten takia, joita
maailma on kärsinyt ja tulee nyt
osoittamaan heidät Pelastajansa luo.
Täten julistaen tulevan Messiaan
JUMALAN Karitsaksi, tämä kultaisen

Monet muslimit vastaanottivat HERRAN

kellon palvelustyö on pääasiallisesti

"VALMISTAJA". Sen sijainti taivaan

uskollinen todistaja todistaen

sisäänkäynnin luona myös suuresti

vakavasta varovaisuudesta, koskien

ohjeistaa uskovia, että se julistaa, että

tulevaa tuomiota, joka tulee

ainoastaan keskiyön tapahtuman

kuluttamaan ne, jotka epäonnistuvat

kautta heille on mahdollista päästä

noudattamaan tätä varoitusta ja jäävät

ikuisuuteen. Tämä taivaan kultainen

vajaaksi keskiyön hetken kriteereistä.

kello täten nauttii korkeasta asemasta

Tämän kaltainen julistus on

tehtävänään valmistaa koko

ehdottoman oleellista, sillä se

maailmankaikkeus, kaikki kansakunnat

muodostaa näiden uusien sanojen

mukaan lukien, Messiaan loisteliaaseen

kovaäänisen huudon; "Katso, JUMALAN

tulemukseen. Tämän kellon julistama

Karitsa tulee". Vahvistaessaan

keskeinen teema maailman

Sanomansa Vanhanajan Rosoisen Ristin

kansakunnille on opinkappale,

ja ihmeitä tekevän VEREN ympärille,

joka alleviivaa kristittyjen

tästä kultaisesta kellosta on täten

uskovien tarvetta aloittaa

tullut erinomainen todistaja Kristuksen

prosessi sivelemällä kristittyjen
sydämiensä oven pielet
Jeesuksen täydellisellä VERELLÄ.
Tällä tavoin tästä kellosta on
tullut taivaallinen joukko, joka
osoittaa kansakunnat Jeesuksen Ristin
luo sekä VALMISTAJA sitä varten
mitä on juuri tulossa
tapahtumaan maailmalle.

luonteesta. Tämä kultainen
kello kertoo, että miten
tahansa loistokas, kallis,
vaalittu, puhdistettu ja rikas
se onkaan, niin se silti säilyy
täysin arvottomana
kantamaan tai avaamaan
HÄNEN kenkiensä nauhoja,
JOKA ON TULOSSA - Messiaan.

vahvistanut kaikille kansakunnille
Messiaan kuulumisen koko maailmalle
heidän ainoana Pelastajanaan. Tuossa
näyssä HERRA avasi taivaan ja asetti
kultaisen kellon sisäänkäynnin luo
julistaen tätä kelloa, ei ainoastaan
maailmalle, vaan myös
maailmankaikkeuden muille planeetoille.
Tämä kultainen kello ei täten julista
yhdellekään tietylle kansakunnalle, vaan
koko maailmalle ja muille planeetoille,
että keskiyön hetki, jona Messias tulee,
on tullut hyvin lähelle. Julistamalla
kansakunnille heidän tarpeestaan palata
Vanhanajan Rosoisen Ristin ja VEREN
luo, tämä massiivinen kultainen kello
pääasiassa julistaa PARANNUKSENTEON
aikakautta koko maailmalle. Ottaen
huomioon sen kaltaisen vanhanajan
AIDON PARANNUKSENTEON herätyksen,
jota tämä kello kaiuttaa, niin tämä kello
pääasiallisesti määrää, että jotta syntien
anteeksiantaminen tehtäisiin
täydelliseksi sielussa, niin upotuskasteen

Tekemällä näin, tämä JUMALAN kello

Täten tämä massiivinen loistokas kello,

tulee pestä jokainen uskollinen, joka

vetää voimakkaasti ihmisten huomion

jonka HERRA taivaan porteille asetti

tunnustaa syntinsä. Pitäen mielessä, että

siihen aitoon vanhanajan

todistaa Messiaan mittaamattomasta

tämä on hengellinen kello julistaen

raamatulliseen Golgatan VEREN

koosta. Aarteita rakastavalle

hengellistä aikaa, niin voi olla ainoastaan

PARANNUKSENTEKOON sekä

postmodernistiselle maailmallemme

mahdollista alleviivata, että tämä kello

todistamaan vakavasti Jeesuksesta

tästä tulee herätyskuulutus, koskien

julistaa myös Pyhän Hengen aikaa

Nasaretilaisesta. Se on ajallaan oleva

sitä tosiasiaa, että mikään määrä

seurakunnassa. Ei ole epäilystäkään siitä,

taivaallinen joukko, joka rohkeasti

ihmisten aarteita ei voi saada ihmisten

että maailmassa, joka on täysin

todistaa Messiaan loisteliaan

sydämiä jättämään huomiotta Messiaan

moraalisen korruption kuluttama, tämä

Valtakunnan tulemuksesta ja sen

tulemusta. Osoittamalla tämän päivän

kello itkee samaa moraalista rappiota,

kansalaisuuden vaatimuksista.

postmodernistiset kansakunnat

joka on tehnyt vakavan hyökkäyksen, ei

Varoittamalla kansakuntia

Vanhanajan Rosoisen Ristin ja sieltä

ainoastaan seurakuntaan, vaan myös

valmistautumaan, tästä valtavasta

virtaavan VEREN luo, tämän kultaisen

syvälle uskovien sydämiin. Täten

kultaisesta kellosta taivaalla on tullut

kellon palvelustyö itseasiassa jakaa

neuvomalla kansakuntia, että aika, jona

TÄYSIN RAMPA NAINEN NOUSEE YLÖS & KÄVELEE ENSIMMÄISTÄ KERTAA

keskiyön hetki on lähellä, HERRA
pääasiassa tasoittaa ihmisten sieluja ja
poistaa kaiken muotoisia esteitä, jotka
ovat olleet Kristuksen tiellä. Tämän
kultaisen kellon tehtävä nousee siitä
tosiasiasta, että tämän päivän
seurakunnasta pääasiassa on tullut
turmeltunut joukko, joka on syyllinen
syntiin. Ei kuitenkaan ole parempaa
sukupolvea, jota herätellä
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torkkumisesta kuin tätä sukupolvea,
joka on niin vihainen JUMALAA kohtaan
siinä mittakaavassa, että avoin kapina

tulisi sivellä VERTA ovien karmeihin, on
saapunut tämä julistus nostaa esille sen
tosiasian, että seurakunta
perusolemuksessaan on rikkonut
synnillisellä elämäntyylillään JUMALAA
vastaan. Kuinka väkevä tapa, jolla tämä

näyttää kivuliaan terävän reunan, joka
leikkaa.

10 Jo on kirves pantu puitten
juurelle; jokainen puu, joka ei tee
hyvää hedelmää, siis hakataan pois
ja heitetään tuleen. (Matt. 3:10)

on päivän teema. Pakanallisuus,
ateismi ja homoseksuaalisuus ovat
vakiintuneet tämän sukupolven aikana.
Siksi tämän kellon palvelustyö antaa
myös vakavan varoituksen, että kun
keskiyön hetki lyö, niin ei tule olemaan

taivaallinen joukko kutsuu kansakuntia

Tämä JUMALAN kultainen kello

minkäänlaista pakenemista tulevalta

puhdistamaan synnin pois heidän

taivaalla vakavasti saarnaa sanan

vihalta. Mutta TEKEMÄLLÄ

sydämistään ja syleilemään

vedellä pesemisen evankeliumia niille,

PARANNUKSEN ja muuttamalla tapansa

uskonpuhdistusta heidän

jotka tekevät parannuksen ja

tämän päivän kompromissin tehnyt

pelastuksessaan! Voidaan siis

kääntyvät ja tulikastetta, kun Pyhä

seurakunta voidaan vielä pelastaa

vakuuttavasti sanoa, että tämä

Henki valtaa heidän sielunsa. Tästä on

JUMALAN Valtakuntaan, kun tuo päivä

kultainen kello, joka tulee keskiyön

siitä lähtien tullut julistus

tulee. Tämä klo 23:59 osoittava

hetken VALMISTAJANA, lopulta vaatii

kansakunnille, että tänä hetkenä

palvelustyö on todella puolitoista

parannuksenteon hedelmiä

vaaditaan PARANNUKSEN- TEKOA

kertainen palvelustyö, koska se

seurakunnalta. Tämän luonteinen

vakiinnuttamaan JUMALAN moraalinen

lähettää selvästi kylmiä väreitä myös

keskeinen opinkappale todistaa tämän

järjestys. Se on syntien anteeksiannon

tämän päivän JUMALAN valittujen

kellon kautta seurakunnan tarpeesta

palvelustyö. Lisäksi HERRA vielä

selkäpiitä pitkin. Se on seurakunnan

syvällisempään sisäiseen vakaumukseen

käyttää tätä taivaallista joukkoa

sisäinen sanoma, joka sanoo, että jos

PARANNUKSENTEON kautta.

tuomaan esille sen, että Ristin

tämän päivän uskovat eivät ole pyhiä

Vanhurskauden hedelmä, jota tämä klo

parannuksenteossa vesiupotuskaste

kummassakin sydämessään ja

23:59 osoittava näky ihmisten

säilyy ylivertaisena lakina. HERRA

elämässään, niin heidän pinnallinen

sydämiltä vaatii, on pääasiallisesti

käyttää tätä väkevää näkyä myös

pelastuksen tunnustuksensa ja yhteys

tarkoitettu ilmaisemaan heidän sisäisen

vahvistamaan, että AIDON

JUMALAAN tulee romahtamaan tuona

puhdistumisensa ja uudistumisensa

PARANNUKSENTEON vaikutusten tulee

päivänä julkisesti. HERRA on täten

ulkoista ilmentymää. Tämän kellon

nyt näkyä seurakunnan elämässä, jotta

rakastanut seurakuntaa näin paljon

palvelustyö ei kuitenkaan ole unohtanut

se voisi voittaa sieluja. Koska Golgatan

tällä kellon näyllä ja varmistanut

varoittaa niitä, jotka eivät noudata

Risti tunnetaan siitä, että se murskaa

kansakunnille, että Ristin kuuliaisuus

PARANNUKSENTEON pasuunan soittoa

ihmisten kopeuden, niin HERRA

on parempi kuin uhraus. Ja, että

siitä, että HÄNEN kirveensä, joka tulee,

pääasiallisesti käyttää tätä sanomaa

seurakunta on vielä se papillinen

on jo puun juurella. Samalla kun tämä

alentamaan ihmisten ylpeyden ja

kuninkaallinen morsian, jota varten

palvelustyö julistaa toivon hetken

tuomaan heidät alamaisiksi

taivas voi johdattaa niin kalliin,

läheisyyttä, niin se kuitenkin myös

Kristukselle. Täten julistaen, että

valtavan kultaisen kellon taivaalle. ■
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