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Hurrikaani Harvey.

HERRA JEHOVA on tänään jatkanut Puhumista kanssani. Uudelleen, HERRA JEHOVA on tänään
jatkanut Puhumista kanssani. Eilen Hän Puhui kanssani, toissa päivänä Hän Puhui kanssani. Tämä
on ollut jatkuva keskustelu, koskien tapahtumia, jotka tapahtuvat Puhuessamme juuri nyt
Teksasissa, USA:ssa. Nyt jo jonkin aikaa tuon Profetian täyttymisestä ja tuosta varoituksesta
saakka, jonka HERRA antoi USA:n kansalle, ihmisille ja maalle. Siitä saakka tämä on ollut
periksiantamaton, tauoton keskustelu. Yhdessä keskustelussa, Hän näyttää minulle vielä, kuinka
vesi tuli kokonaan läpi ja savusti heidät ulos heidän mukavista taloistaan, jossa he olivat
äärimmäisessä mukavuudessa. He saivat mukavuutta kodeistaan, mukavista palatsimaisista
kodeistaan, koristelluista kodeistaan. Ja ollen täydessä piittaamattomuudessa HERRAA kohtaan.
Täydessä välinpitämättömyydessä tästä ajankohdasta ja HERRAN vaatimuksista tänä hetkenä.
Jopa viime yönä Hän vei minut Teksasiin, niin kuin Hän on tehnyt jatkuvasti muutamien
viimeisten päivien ajan. Ja Hän näyttää minulle, kuinka paljon tulvia menee sisälle koteihin. Hän
vei minut heidän koteihinsa. Hän näytti minulle nuo kodit; kuinka vesi on päässyt sisälle koteihin.
Ja vielä varoittaen heitä, pyytäen minua varoittamaan heitä tekemään parannuksen ja
kääntymään pois synnistä. Ja päivää aiemmin Hän vei minut Teksasiin. Hän näytti minulle nuo
monet eläimet, joita Hän toi. Ja alligaattoreita, krokotiileja, sammakoita, ja kaikkea; Hän toi
monia asioita vedessä. Ja Hän näytti minulle, kuinka ne juoksentelivat ympäriinsä etsien ihmisiä,
joita purra. Ja kaikkea sellaista, ajaen heitä takaa. Hän on näyttänyt minulle monia, monia asioita
siitä saakka.
Mutta tänä iltana haluan Puhua teille eräästä todella tärkeästä asiasta. Haluan Puhua teille, miksi
HERRA JUMALA KAIKKIVALTIAS, Taivaan HERRA, tuomitsi Teksasin? Uudelleen, miksi HERRA

JUMALA KAIKKIVALTIAS, Taivaan ja maan HERRA, maailmankaikkeuden HERRA, miksi Hän tuomitsi
USA:n? Ja nyt tarkemmin, Teksasin. Tiedän, että tulemme vetämään paljon viitteitä siitä
varoituksesta, jonka annoin 16.7.2005 Merun stadionilla Embussa. Ja varoituksesta, jonka annoin
18.7. kaupungintalolla, kaupungin keskustassa, lounastauon jumalanpalveluksessa, jossa olin
saarnaamassa. Ja yhtäkkiä HERRAN Henki keskeytti minut, ja alkoi Puhumaan New Orleansille ja
Atlantin valtamerelle kysyen heiltä: "Kuka kertoo valtamerille, minne pysähtyä? Kuka pysäyttää
valtameret?" Ja Hän vei minut ja näytti minulle kaikkea tuossa maassa. Tulemme vetämään paljon
viitteitä tästä. Tiedän, että tässä keskustelussa, tässä todella laajassa keskustelussa, jonka tulen
käymään kanssanne, on hyvin tärkeää, että tämä nauhoitetaan radioasemalla todella hyvin, ja
lähetetään myös myöhemmin. Jotta se voisi auttaa muita kansakuntia oppimaan tästä opetuksia.
Sillä tulee olemaan yleinen perustavanlaatuinen yhteinen tekijä, joka tulee olemaan halki monien
kansakuntien tähän liittyen, tässä asiayhteydessä.

Hurrikaani Harveyn aiheuttamia tuhoja.

Haluan siis Puhua siitä, miksi HERRA JUMALA KAIKKIVALTIAS, HERRA, Taivaan ja maan JUMALA
tuomitsi USA:n, tuomitsi Teksasin? Voidaan myös sanoa, tuomitsi Houstonin, Teksasin. Ja sitten
toinen puuska meni kohti Louisianaa tähdäten melkein New Orleansiin uudelleen. Tänä iltana
haluan jakaa teille hieman, koskien salattua, peitettyä osaa missiostani, joka on ollut käynnissä jo
jonkin aikaa. Haluan teidän tietävän, että aina kun HERRA Puhuu kanssani, siitä saakka, kun Hän
lähetti minut, niin on aina kulissien takaiset keskustelut. On aina keskustelu, jota en normaalisti
paljasta teille. Esimerkiksi, kun HERRA lähettää minut tiettyyn paikkaan esimerkiksi pitämään
Parantumiskokouksen, niin on aina missio. Ja on aina HERRAN Palvelija, joka menee HERRAN
eteen ja Puhuu HERRAN kanssa tuosta missiosta. Ja tuon keskustelun on taipumus olla erilainen
keskustelu. Se on aivan kuin ystävä, joka puhuu Ystävän kanssa. Sillä tuossa keskustelussa, hän,
joka Puhuu kanssanne, pyytää silloin tiettyjä pyyntöjä sanoen: Kun menen tuohon paikkaan, voitko
tehdä seuraavia asioita? Voitko parantaa tämän tyyppisiä ihmisiä, ja parantaa tämän tyyppisiä?
Voitko tuoda tämän tyyppisen vierailun? Voitko peittää minut Sinun Pilveesi tällä missiolla? Ja
normaalisti tämä vie hyvin lyhyen ajan. Hän laittaa minut uneen, ja Hän vastaa minulle takaisin
Äänellään. Hän sanoo: Kyllä, kun menet, niin minä teen tämän. Tulen Kirkastamaan sinut siellä.
Tulen peittämään sinut minun Kirkkauteeni. Tulen parantamaan. On siis aina vastaus, keskustelu,
kahdensuuntainen keskustelu, niin kuin ystävä puhuu Ystävälle. Tämä on siis sen kaltainen
keskustelu, jota en ole paljastanut näiden vuosien aikana. On kuitenkin aina kulissien takainen
keskustelu hänen, Sanansaattajan, joka Puhuu kanssanne, ja HERRAN Itsensä välillä. Tämä on se

keskustelu, jossa mukana useita ja monia, ja kaikki asiat päätetään, kuinka ne tulevat
tapahtumaan.
Olen päättänyt tuoda tämän esille tänään, jotta pystyn puhuttelemaan tätä todella tärkeää aihetta
ja keskustelua, miksi HERRA JUMALA KAIKKIVALTIAS, Taivaan ja maan JUMALA, Israelin JUMALA,
JEHOVA JAHVE, päätti tuomita Teksasin? Päätti tuomita USA:n, päätti tuomita Houstonin
kaupungin, jos niin haluat. Aloittaessani, haluan lukea 1. Mooseksen kirjan luvun 18:21-22.
Kääntäkää kanssani 1. Mooseksen kirjan lukuun 18:20-22. Sillä tiedän, että tänään HERRA on
paljastanut Hänen Palvelijansa teille. Te, jotka olette katsoneet tuon raportin Profetiasta,
varoituksesta, ja sitten tuon Profetian täyttymisestä, tiedän, että Hän on paljastanut teille hieman
enemmän hänen todellisesta luonteestaan, joka Puhuu kanssanne tänään. Ja Hänen missiostaan
tässä maailmassa tänä hetkenä, tänä todella tärkeänä hetkenä. Tästä syystä haluan edistää tätä
keskustelua tuosta dokumentista ja tuosta raportista, jonka katsoitte, aloittaen viitesananpaikalla,
1. Mooseksen kirjan luku 18:20-22. Tämä on se, mitä Hän sanoo. Lukiessani Amplified -käännöstä.
Minulla on tässä neljä eri Raamatunkäännöstä. Tulen lukemaan niitä, missä vain järjestyksessä,
miten HERRA johtaa. Lukiessani Amplified-käännöstä, Hän sanoo. Uudelleen, luemme 1.
Mooseksen kirjan luvusta 18:20-22. Hän sanoo tässä:
20 Niin Herra sanoi: "Valitushuuto [synnistä] Sodoman ja Gomorran tähden on suuri, ja heidän
syntinsä ovat ylen raskaat.
Jae 21:
21 Sentähden minä menen alas katsomaan,
Toisin sanoen, katsomaan itse.
ovatko he todella tehneet kaiken sen [as vilely and wickedly], josta huuto on minun eteeni tullut,
vai eivätkö; minä tahdon sen tietää."
Ja sitten jakeessa 22, Hän sanoo:
22 Ja [nyt nuo kaksi]
Muistakaa, että siellä oli kolme. Oli Yksi, joka istui siinä paikassa, jonka Kirkkaus peitti kokonaan.
Aabraham ei pystynyt näkemään Häntä. Kirkkaus peitti Hänet kokonaan. Tuo puhtaan valkoinen
Kirkkaus, jota Hän on käyttänyt peittämään hänet, joka Puhuu kanssanne. Sitä oli niin paljon, että
Aabraham ei pystynyt näkemään. Ja sitten oli nuo kaksi, jotka olivat myös peitettyinä Kirkkauteen,
mutta Aabraham pystyi näkemään heidät, ja myös puhumaan heidän kanssaan. Joten Hän puhuu
nyt niistä kahdesta. Hän sanoo, jakeessa 22:
22 Ja [nyt nuo kaksi] miestä kääntyivät sieltä ja kulkivat Sodomaan päin, mutta Aabraham jäi vielä
seisomaan Herran eteen.
Näet siis nyt, että siellä, missä Kirkkaus oli kaikkein runsain, ja jossa se peitti kokonaan, niin että
Aabraham ei pystynyt näkemään, tuo oli HERRA. Ja tästä syystä, kun nuo kaksi tuhon enkeliä,

tuomion enkeliä menivät alas, ja silloin nyt Aabraham vieläkin seisoi HERRAN kanssa tällä puolella,
näet jakeessa 23:
23 Ja Aabraham lähestyi häntä ja sanoi: "Aiotko siis hukuttaa vanhurskaan [heidät, jotka seisovat
pystyssä ja seisovat suorassa Jumalan edessä] yhdessä jumalattoman kanssa? 24 Entä jos
kaupungissa on viisikymmentä vanhurskasta; aiotko hukuttaa heidät etkä säästä paikkaa siellä
olevain viidenkymmenen vanhurskaan tähden [heidät huomioon ottaen]?
Tässä on siis se keskustelu, joka tapahtui. Ja käytän tätä, rakentaakseni esittelyn tuoden teille sen,
miksi HERRA JUMALA KAIKKIVALTIAS, Taivaan ja maan JUMALA, Israelin JUMALA, tuomitsi
Houstonin Teksasin, tuomitsi Teksasin, tuomitsi USA:n. Jae 25 on todella voimallinen. Hän sanoo:
25 ”Pois se, että sinä näin tekisit: surmaisit vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa, niin että
vanhurskaan kävisi samoin kuin jumalattoman! Pois se sinusta! Eikö kaiken maan tuomari tekisi
oikeutta”?
Haluaisin siis jakaa kanssanne hieman tästä kulissien takaisesta keskustelusta, koskien tätä
Houstonin, Teksasin tuhoa. Miksi HERRA käytti tätä Palvelijaa jälleen tuhoamaan USA:n,
tuhoamaan Teksasin käyttäen hänen hirvittävää Profeetallista kieltään tuomaan näin peljättävän
vierailun USA:n kansakunnan ylle? Houstonin kaupungin ylle, ja Teksasin osavaltion ylle, jos niin
haluat. Tämä Profetia postattiin heinäkuussa, noin 25.7. Tarkoittaen, että tämä keskustelu oli
aikaisemmin. Se ladattiin 25.7., tarkoittaen, että keskustelun on täytynyt tapahtua noin 24.7., ja
aika valmistaa se ja ladata se YouTubeen. Tuossa keskustelussa, jossa HERRAN Palvelija, hän, joka
Puhuu kanssanne, antoi varoituksen, kuulet todella tärkeän korostuksen, koskien hyvin tärkeää
näkökulmaa tuossa varoituksessa.
Ensimmäinen asia, jonka haluan tuoda huomioonne tässä ajassa; tänä päivänä ja hetkenä, tässä
aikakaudessa, on se tapa, millä HERRA Puhuu nyt kansakunnille. Ja näet hyvin selvästi, että kaikista
kansakunnista, pääasiassa kaikista, joista HERRA JEHOVA on Puhunut minulle, ja joihin Hän on
minut lähettänyt varoittamaan ja panemaan täytäntöön tiettyjä tapahtumia, miellyttäviä tai ei, on
aina kulissien takainen keskustelu. Ja sitten löydät yhden hyvin yhteisen asian, koskien
kansakuntia. Ja tällä kertaa viittaan Teksasiin, USA:han ja Houstoniin. Tuossa postauksessa
YouTubessa, kuulet, että JUMALAN Mies, JEHOVAN Väkevin Profeetta on jo Teksasissa. Hän on jo
siis elänyt sen läpi. Ja kun Hän antaa raporttinsa ja varoituksen, koskien sitä, mitä Taivaan
Valtaistuin on päättänyt, kuulet Hänen raportoivan Teksasista käsin. Tässä on raportti. Varoitus on
itseasiassa annettu Teksasista. Ja sen jälkeen myös tuomio ja tuon vääryyden, tuon konfliktin ja
tuon ristiriidan määritteleminen. Ja tuo kiista on itseasiassa myös määritelty. Se on määritelty
Taivaassa. Se on määrätty. Mutta sitten sen jälkeinen julistus on Teksasissa.
Kuulet siis JUMALAN Miehen sanovan: Juoksin, näin veden tulevan, näin kokouksen. Itseasiassa
tuo kokous, johon hän viittaa, on, kun hän näki Donald Trumpin, USA:n presidentin, tulevan sinne
useaan kertaan. Tulevan sinne ja tapaavan ihmisiä siellä. Todella, tuo on se kokous, jonka Hän
näki. Istuin myös tuossa kokouksessa. Istuin tuossa kokouksessa. Se kriisi, ja kaikki. Kuinka nyt
korjata se, kuinka auttaa ihmisiä, heidän kärsimystään. Kuinka paha tuo tilanne on. Tuo kokous on
USA:n presidentin kanssa. Nyt voin paljastaa teille hieman enemmän, koskien näitä keskusteluja.
Siksi viittaan siihen kokouksena. Näen kokouksen siellä, näen että olen myös kokouksessa. Olen
kokouksessa pakolaisleireissä, jossa he ovat, suojissa.

Houston, Teksas ennen ja jälkeen Hurrikaani Harveyn.

Kaikista tärkein on kuitenkin se syy, miksi tuon teille tämän. Syy, miksi kuulet tuossa keskustelussa,
kuulet HERRAN Palvelijan Puhuvan Teksasista, on, tuon sananpaikan tähden, jonka olen juuri
lukenut. Näette, että tämä sananpaikka puhuu hyvin selvästi, puhumme Sodoman ja Gomorran
tapauksesta. Ja näette, että pitkän aikaa Sodoman ja Gomorran ihmiset, heillä meni pahasti. Heillä
meni huonosti. Heillä ei mennyt hyvin. He eivät yltäneet hyvään. Pitkän aikaa he tekivät pahaa. He
tekivät paljon jumalattomuutta. He olivat mukana paljossa synnissä. Ja he käyttäytyivät aivan niin
kuin HERRA ei näkisi. Aivan niin kuin Hän, joka loi silmät, ei näkisi. Aivan niin kuin Hän, joka loi
korvat, ei kuulisi. Joten jo pitkän aikaa näet sen, mitä tulee esille tuosta sananpaikasta, 1.
Mooseksen kirjan luvussa 18:20-22, jonka juuri luin teille johtavana sananpaikkanamme,
viitesananpaikkanamme tänä iltana. Jotta voisitte ymmärtää, miksi HERRA vapautti valloilleen
tämän kaltaisen sietämättömän, uskomattoman, suunnattoman vihan, niin että uutistoimistot
USA:ssa kutsuvat sitä sanoen: Se on katastrofi, se on isku. Se on suunnaton, raamatullinen ylitse
pyyhkäisy. He viittaavat sen olevan apokalyptisessa mittakaavassa. He sanovat, että se on
mahdollisesti suurin ja pahin katastrofi, jonka tuo kansakunta on nähnyt.
Mutta sanon, että Sodoman ja Gomorran tapauksessa oli aikaväli ennen kuin HERRAN huomio
kiinnittyi heidän synteihinsä. Ja tämä ei tarkoittanut sitä, että HERRA ei nähnyt heidän
tekemisiään; tulemisiaan, menemisiään, tekemisiään Sodomassa ja Gomorrassa, noissa
kaupungeissa. Tuossa sananpaikassa, 1. Mooseksen kirjan luvussa 18:20-22, kuulet silloin, että
HERRA tuolla väliajalla, tuolla ajalla, kun Hän ei tullut heidän luoksensa, Hän ei ollut heidän
saatavillaan, Hän ei Puhunut heille heidän sopimattomasta toiminnastaan, niistä synneistä, joita
he tekivät. Kuulet, että koko tuona aikana HERRA sai yhä nyt uudelleen raportteja. Hän sai yhä
uudelleen valituksia. JEHOVA vastaanotti huutoja. Koko ajan oli raportteja. Oli huuto. Oli huutoja,
jotka tulivat lävitse, joita pursusi läpi Sodomasta ja Gomorrasta. Oli raportteja, oli valituksia.
Kansioita kirjoitettiin ja syytteitä laskettiin vanhurskaan Tuomarin eteen Taivaassa. Joten tuona
aikana, kun Hän ei kuitenkaan tullut puhuttelemaan heitä heidän puutteestaan, heidän
puutteellisesta käytöksestään, niistä synneistä, niistä julmuuksista, joita he tekivät JEHOVAA
vastaan, niin HERRA oli jatkuvasti vastaanottamassa. Hän jatkuvasti vastaanotti heidän
kansioitaan, heidän raporttejaan, heidän huutojaan.

Tämä on ensimmäinen asia, jonka näet, ja jonka huomaat. Ja mielestäni on ihmeellistä, että tämä
sama sananpaikka ja skenaario jatkuu, toistuen yhä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Se toistuu
niin usein tässä sukupolvessa. Niin monesti, niin usein. Ja sitten se saavuttaa nyt paikan, jossa
JUMALA Itse, vanhurskas Tuomari, Hän tulee nyt Itse Taivaallisen joukkonsa kanssa. Ja sitten on
tämä keskustelu, joka nyt seuraa Aabrahamin kanssa. Jossa Hän nyt sanoo: Salaisinko minä
Aabrahamilta, mitä aion tehdä? Jakeessa 17, Hän sanoo:
17 Ja Herra sanoi: "Salaisinko minä Aabrahamilta, [ystävältäni ja palvelijaltani], mitä olen tekevä”?
Joten tästä tulee nyt todella tärkeä paikka. Sillä tuossa paikassa Hän paljastaa nyt sen todellisen
syyn, mission, jonka tähden Hän on tullut aina Taivaasta saakka. Hän sanoo, ei!, olen tullut, koska
huuto Sodomaa vastaan, kansio Sodomaa vastaan, ne valitukset, ne syytökset, jotka on
vastaanotettu kansioon, koskien Sodomaa ja Gomorraa, ovat täynnä. Tuo kansio on nyt täynnä. Ja
Hän sanoo, olen nyt Itse tullut tänne, sillä olen vanhurskas Tuomari. Olen tullut koko matkan tänne
saakka Itse todentamaan, kuulustelemaan ja tutkimaan, ottamaan selkoa ja tekemään
tutkimuksen, saamaan selville. Olen löytöretkellä, saadakseni selville, onko todella totta, että yhtä
täynnä, kuin tuo kansio Taivaassa on, ja kaikki valitukset sen sisällä, niin se on myös saman
suuruinen sen synnin määrän, väkivaltaisuuksien ja julmuuksien kanssa, joita he ovat tehneet
minua vastaan. Onko tämä todella totta?
Joten näet, että Hän tulee henkilökohtaisesti. Ja tämä on todella tärkeää. Sillä kuunnellessasi tuota
Profetiaa, jonka postasin YouTubeen yli kuukausi sitten, ennen hurrikaania, ennen kuin tuomio iski
Houstoniin, Teksasiin, Teksasin osavaltioon, USA:han, kuulet minun raportoivan Teksasista käsin.
HERRA siis vie Hänen Palvelijansa Teksasiin, ja toistaa tämän sananpaikan tässä. Ja Hän vie minut
halki Teksasin, Hän vie minut halki USA:n, halki Teksasin. Ja sitten Hän vie minut halki Houstonin
kaupungin. Ja siksi katsoessasi syytöksiä, sitä, mitä on asetettu syytöksiin. Syytöksiä, joita on tehty
ja lanseerattu syytteeseenpanossa, tapauksessa Houstonia vastaan, kuulet tiettyjä hyvin tarkkoja
syytöksiä, joita on asetettu tuossa koko syytteessä.
Kuulet HERRAN puhuvan kauhistuttavasta seksuaalisesta moraalittomuudesta, seksuaalisynnistä.
Kuulet HERRAN puhuvan perversioista. Hän Puhuu seurakunnasta, seurakunnan tilasta. Ja koskien
seurakuntaa, Hän jakaa sen osiin. Hän puhuu vääristä profeetoista, valheapostoleista, vääristä
pastoreista, väärästä opista. Hän puhuu modernismista. Hän puhuu alastomuudesta. Kun Hän
puhuu moraalittomuudesta, Hän tuo esille alastomuuden ja sen sisällä olevan perversion. Tunnen
melkein kuin HERRA lukisi Roomalaiskirjettä. Hän lukee mahdollisesti Roomalaiskirjeen lukua 1, ja
Hän lukee varmaan koko matkan jakeesta 20-25 eteenpäin. Perversioista, kunnioituksen
puutteesta HERRAA kohtaan. HERRAN huone, joka on seurakunta, jonka olisi kuulunut olla
mielipidejohtaja muovaten mielipidettä muovaten suuntaa USA:n maassa, ja tässä tietyssä
tapauksessa Teksasissa ja spesifisesti Houstonissa.
Hän Puhuu tilanteesta seurakunnassa, jossa seurakunnasta on tullut prameilua ja värikkyyttä,
prameilua ja maallisuutta, prameilua ja maailmallisuutta, prameilua ja modernismia. Prameilua,
värikkyyttä ja postmodernismia. Ja heillä ei ole ollenkaan kunnioitusta HERRAN vaatimuksia
kohtaan. Pyhyys ei ole heidän palvonnan kokemuksena ytimessä. Vanhurskautta ei ole sisällytetty,
sitä ei mainita. Jotkut pahimmat menestysteologia-seurakunnat maailmassa ovat Houstonissa,
Teksasissa. Jossa seurakunta joskus pyytää jopa 3.000 dollaria; Madison Square Gardenissa on
sisäänpääsymaksu ihmisille tulla kuulemaan heitä, kun he puhuvat menestysteologiajuttujansa,

josta puuttuu vapautuksen voima! On aivan kuin tuossa Houstonin kaupungissa, ja laajemmin
Teksasissa ja USA:ssa.
Hän sanoo, että nyt kristillisyys, joka oli niin kovalla työllä voitettu, tuskallisesti voitettu Ristillä;
kärsimyksen Ristillä, Golgatan Ristillä, niin suuressa tuskassa, jossa Yhden ja Ainokaisen JUMALAN
Pojan, meidän HERRAMME ja Pelastajamme JEESUKSEN KRISTUKSEN Veri, jossa Hän vuodatti,
jossa Hän kärsi niin hirvittävän, niin uskomattoman, sanoinkuvaamattoman synnytystuskan,
vapauttaakseen, synnyttääkseen sen meidän tähtemme. Hän oli niin koeteltu, jotta Hän voisi
asettaa virkaan kristillisen palvonnan kokemuksen, jota meidän olisi kuulunut vaalia ja
mustasukkaisesti säilyttää. Pyhyyttä, Pyhää palvontaa.
Mutta katsoessasi nyt palvonnan kokemusta Houstonissa, Teksasissa, ja laajemmin Teksasissa, ja
laajemmin USA:ssa, kuulet HERRAN sanovan, että he ovat kehittäneet vuoden 2017
amerikkalaisen standardiversion kristillisyydestä. Toisen evankeliumin. Täysin toisen evankeliumin,
josta puuttuu vapautuksen voima. Ja jolla ei ole edes auktoriteettia ohjata kansakuntaa HERRAN
vanhurskautta kohti. Tämä tulee hyvin selvästi esille tuossa Profetiassa, koskien tuhoa, joka oli
tulossa Houstoniin, Teksasiin, ja jonka annoin tuossa YouTube postauksessa 25.7., yli kuukausi
ennen kuin tuho tapahtui heille, ennen kuin heidän satelliittinsa pystyivät edes toteamaan sen
valtamerestä.

Hurrikaani Harveyn aiheuttamia tuhoja.

Joten jopa tärkeimpänä, katsoessasi Sodoman ja Gomorran skenaariota, niin HERRA nyt jo jonkin
aikaa näyttää aivan kuin Hän ei näkisi, Hän ei näkisi, mitä he tekevät. Ja sitten yhtäkkiä Hän sanoo:
Ja HERRA käänsi silmänsä Sodomaa kohti. Tarkoittaen, että tämä sama asia tapahtui Teksasissa,
sama asia tapahtui USA:ssa, sama asia tapahtui Houstonissa, että jonkin aikaa he jatkoivat
alhaisimpia jumalattomuuden muotojaan. He jatkoivat jumalattomuudessa ilman mitään
kunnioitusta HERRAA kohtaan. On aivan kuin he eivät kuuluisi kenellekään; on aivan kuin he eivät
kuuluisi kenellekään Jumalalle. Heillä ei ole ollenkaan kutsua tilivelvollisuuteen. He eivät tehneet
tiliä. He käyttäytyivät tällä tavoin jonkin aikaa. Ja jonkin aikaa HERRA, Hän piti hiljaisuutta Hänen ja
heidän välillään. He ruokkivat nyt itseään menestysteologiasaarnaajiensa valheilla. Ruokkien
itseään menestysteologiaprofeettojensa valheilla. Ja nuo profeetat tyynnyttelivät heitä, he
maalasivat heidän syntinsä valkoisella maalilla. He hieroivat heidän syntejään, he lohduttivat heitä.

Lohduttaen heitä synnissä, lohduttaen heitä synnissä, eivätkä tuoneet esille todellista tilannetta
käytännössä.
Miksi? Sillä nuo ovat langenneita profeettoja. He ovat langenneita apostoleja, he ovat langenneita
saarnaajia, saarnaten toista evankeliumia. Ei JEESUKSEN Veren ja Ristin evankeliumia, joka
perustuu suoraan pyhyyden ja vanhurskauden mittapuuhun, jota ilman kukaan ei ole näkevä
HERRAA. Tämä on ilmeistä Heprealaiskirjeen luvussa 12:14. Joten tuolla väliajalla, jolloin he
tyynnyttelivät heidän syntejään, tyynnyttelivät heidän syntejään, hieroivat heidän syntejään, niin
heillä näytti olevan mukavaa. He vastaanottivat jonkin hyvin valheellisen lohdutuksen muodon,
että JUMALA KAIKKIVALTIAS Taivaassa, Hän ei näkisi, Hän ei katsoisi. Mutta näet, että sama asia
tapahtui Teksasissa.

Harveyn tulvat ajoivat ihmiset ulos kotiensa mukavuuksista väestönsuojiin.

Se, mikä minua koskettaa tässä, on, että koko tuona aikana HERRA jatkoi vastaanottamaan
raportteja, koskien Houstonia, Teksasia ja USA:ta. Hän, joka Puhuu kanssanne tässä, voi paljastaa
teille kulissien takaisia keskusteluja. Jo pitkän aikaa HERRA jatkoi keskustelua kanssani, koskien
USA:n maan, seurakunnan, kansakunnan ja ihmisten tilaa. Ja, että oli tarve puhdistukselle,
puhdistaa palvonta. Ja tuossa postauksessa, joka on annettu YouTubessa. Kuinka kaunis YouTube
onkaan! Sillä, kun postaat YouTubeen, niin päivämäärä leimataan. Voit nyt erottaa HERRAN Äänen
väärien profeettojen äänistä!
Kuitenkin julkaisussa noin kuukautta aiemmin, näet hyvin selvästi, että on useita syytteitä, joita on
nostettu Houstonin kaupunkia vastaan, Teksasin ihmisiä vastaan, USA:n kansakuntaa vastaan. Hän
Puhuu tästä kauhistuttavasta seksuaalisynnistä. Ja Hän mainitsee paljon alastomuutta, ja nimeä
vain. Ja sen sisällä Hän Puhuu jopa seurakunnan tilasta liittyen seksuaaliseen moraalittomuuteen.
Tarkoittaen, että nyt seurakunta ei voi johtaa kansakuntaa, sillä siltä on puuttunut oleellinen. Se
itse on moraalittomuuden, modernismin ja synnin vankina tuossa maassa. Seurakunnan olisi
kuulunut olla valkeus pimeydessä, jota näet kaikkialla. USA:n kansakunta hapuilee parhaillaan
pilkkopimeydessä. Ehdottomassa pimeydessä. Mutta seurakunta, jonka olisi kuulunut olla
kansakunnan valkeus, maailman valkeus, tuon maan valkeus, on myös kokonaan peitettynä
pimeydellä. Miksi? Koska heidän sydämensä tulivat niin heikoiksi. He tulivat niin alhaisiksi, että he
alkoivat tavoitella materialistista, katoavaa maailman rikkautta. Kuinka traagista!

Ja tästä syystä HERRA toistaa nyt Sodoman ja Gomorran skenaarion Hänen Väkevimmän
Profeettansa kanssa. HERRA tulee nyt Hänen Profeettansa kanssa, ja Puhuu Hänen kanssaan siellä,
tuossa maassa, Teksasissa. Itseasiassa, kuunnellessasi tuota Profetiaa, kuulet JUMALAN Miehen
raportoivan Teksasista käsin, raportoivan Houstonista käsin, Houstonista, Teksasista. Ja sanovan:
Katso, näen tornadojen tulevan, ja näen. Hän itseasiassa kertoo heille, miksi näiden asioiden täytyy
tapahtua. Minulle tämä on todella voimallista. Sillä HERRA Itse Äänellään kävelee kanssani tuossa
maassa, Houstonissa Teksasissa. Ja näyttää minulle sen homoseksuaalisuuden, lesbouden, abortit,
valheet seurakunnassa, alastomuuden seurakunnassa, abortit seurakunnassa, pastorien skandaalit
seurakunnassa, rahan, rahan, rahan imperiumit seurakunnassa, valtakunnat, sen kuinka he ovat
vääristäneet palvonnan.
Ja tämä on hyvin tuskallinen keskustelu. Sillä HERRA samanaikaisesti tuo minulle muutamia asioita,
joita en jakanut silloin, mutta, joita voin nyt jakaa. Lähellä sydäntäni on nyt se tuska, jota Hän on
kärsinyt heidän toimintansa tähden, ja se suuri valitushuuto, joka on tullut sieltä heidän
toimintansa tähden. Miksi? Sillä Hän lähetti jo Hänen Yhden ja Ainokaisen Poikansa maksamaan
sen valtavan hinnan heidän vapautuksestaan. Ja nyt he ovat vääristäneet pelastuksen, juuri sen
pelastuksen, jonka Hän toi maailman kansakunnille, mukaan lukien Teksasille, ja tarkasti
Houstonille, Teksasille.
Näet siis, että HERRA nyt, kun Hänen Palvelijansa raportoi sieltä käsin, ja Hän Puhuu hänen
kanssaan siellä, silloin näet nyt, että HERRA Itse tuli alas tuolloin 25.7. Hän tuli alas Teksasiin, Hän
tuli alas Houstoniin, Teksasiin tarkastamaan Itse. Toisin sanoen, Hän sanoi Itselleen, 1. Mooseksen
kirjan luku 18:21: Minä menen alas katsomaan, ovatko he todella tehneet, ovatko he tehneet
kaiken sen, niin alhaisesti ja jumalattomasti, josta huuto on minun eteeni tullut, joka on minulle
tullut, jonka olen vastaanottanut, vai eivätkö; minä tahdon sen tietää. Toisin sanoen, jos löydän,
että raportti, jonka olen vastaanottanut, kansio, valitushuuto, valitus, on samansuuruinen, on
yhteen laskettuna sama sen kansion, sen hyväksikäytön, mustamaalaamisen, synnin,
jumalattomuuden kanssa, jonka he ovat tehneet, silloin tiedän, mitä tehdä.
Joten jopa tuomio pannaan täytäntöön Teksasista käsin. Siksi kuulet minun raportoivan tuomion
sieltä käsin pyytäen heitä tekemään parannuksen. Raportoin tuomion Teksasista käsin. HERRA
Puhuu tuomion Teksasista käsin, Houstonista, Teksasista. Ja Hän Puhuu vedestä, joka syöksyy. On
suuri paniikki. Hätäevakuointi, helikopteripelastuksia. Ihmiset juoksevat suurissa määrissä, he
menevät suojiin. Hän Puhuu tornadoista. Hän Puhuu vedestä, joka ajaa taka ihmisiä.
Kirjaimellisesti savustaen ihmisiä ulos siitä, mikä on johtanut heitä harhaan ja pitänyt heidät
poissa, ja saanut heidät jättämään huomioimatta kutsun parannuksentekoon tänä hetkenä.
Toisin sanoen, näet hyvin selvästi tuossa varoituksessa, jonka te kaikki katsoitte seurakunnissanne
tänään. Siunattu on kansakunta, joka voi katsoa näitä ja mukauttaa itsensä, ja saada kuulla, mitä
HERRA Puhuu kansakuntia vastaan. Jotta he eivät lankeaisi samaan tilaan kuin nuo epäsiunatut,
siunausta vailla olevat kansakunnat, joita täytyy iskeä ensin, kuten Houstonia, Teksasia. Näet
itseasiassa tuossa koko varoituksessa, jonka annoin 25.7.2017, ja joka julkaistiin YouTubessa, ja se
täyttyi kuukautta myöhemmin. Näet hyvin selvästi tuossa varoituksessa, se mikä tulee esille hyvin
selvästi, on itseasiassa 1. Mooseksen kirjan luku 18:25 alkaen. 1. Mooseksen kirjan luku 18:25,
sanoo:

25 Pois se, että sinä näin tekisit [tarkoittaen, laittaa vanhurskas yhdessä jumalattoman kanssa ja
tappaa heidät]: surmaisit vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa, niin että vanhurskaan kävisi
samoin kuin jumalattoman! Pois se sinusta! Eikö kaiken maan tuomari tekisi oikeutta?"
Tämän näet tulevan esille tuosta Profetiasta. Uudestaan, jos vierailet uudelleen YouTuben
Profetiassa, joka julkaistiin yli kuukausi sitten, jopa ennen kuin Profetia täyttyi, ennen kuin
satelliitti pystyi poimimaan tulevan myrskyn, ja niin edelleen. Se, mitä siitä tulee esille, tulee läpi
hyvin selvästi, on, että tuosta Profetiasta, jonka julkaisin YouTubessa niin kauan sitten kuin 25.7.,
kuukausi ennen kuin JUMALA päättää iskeä Houstoniin, Teksasiin, on seuraava. Näet, että HERRA
tulee esille tuossa Profetiassa vanhurskaana Tuomarina. Tämä on sama asia, jonka näet 1.
Mooseksen kirjan luvussa 18:25. Tuossa koko kertomuksessa alkaen 1. Mooseksen kirjan luvusta
18:17; koko tuo keskustelu Sodoman ja Gomorran maan kanssa tuo esille vanhurskaan Tuomarin,
joka ei halua tuomita, ellei Hän ole saanut oikeita faktoja, ja todentanut niitä, ja kuulustellut, ja
tehnyt selvityksen, ja tiedustellut, ja tutkinut sitä. Ja saanut selville, että kyllä, se on totta, he
ansaitsevat tuomion. He ovat tuomion mittaisia. Heidän maljansa on täynnä.
Vanhurskas Tuomari; näet, että HERRA tuomitsee vanhurskaasti. Tämä on sama asia, jonka näet
Houstonissa, Teksasissa, ja USA:ssa. Miksi? Sillä HERRA asettaa tuomion ehdot. Toisin sanoen,
HERRA sanoi Sodomalle ja Gomorralle, että kun Hän lähetti Itsensä, enkelit, nuo kaksi enkeliä,
jotka Hän lähetti, niin jos Hän löytää ihmiset muuttuneina, vanhurskaina, niin Hän säästää tuon
maan. Hän tulee säästämään tuon maan. Hän Puhuu heille vanhurskaana Tuomarina. Hän antaa
heille ehdot, joiden alla Hänen tulee toimia. Sillä Hän sanoo, että jos löydän toisin, tulen
säästämään tuon maan. Jos löydän, että he ovat tehneet samoja julmuuksia ja rikoksia
ihmiskuntaa vastaan, ovat tehneet saman mitan syntejä, saman mitan pahuutta, niin tiedän, mitä
tehdä. Tulen tuomitsemaan heidät. Hän sanoo hyvin selvästi, että Hän tulee tietämään, mitä
tehdä. Tarkoittaen, että jos löydän, että he ovat tehneet korjauksia, he ovat uudistuneet, niin
tulen säästämään Sodoman ja Gomorran.
Mutta nyt katsoessasi Houstonin kaupunkia, kuulet nyt saman pohjasävyn, saman HERRAN Äänen
kaiun, kun Hän kulkee tuossa maassa. Hän kulkee tuossa Teksasin maassa tuona päivänä. Silloin
kuulet Hänen sanovan, että Hän antaa heille mahdollisuuden tehdä parannuksen. Se on kuitenkin
sama, mitä Hän antoi Sodomalle ja Gomorralle. Näet kaikkien tuomarien Tuomarin, jolla on
maksimi-auktoriteetti ja lopullinen auktoriteetti tuhota, kuulet Hänen nyt olevan vanhurskas
Tuomari sanoen: Minun tulee todentaa, jotta tapaus saatettaisiin nyt tasapainoon. Kuulet, että
HERRA puhdistaa omantuntonsa. Ja Hän sanoo: Ei! Annahan kun menen ensin ja vahvistan nämä
asiat. Annahan kun menen ensin katsomaan heitä, ja kuulustelemaan heitä, ja tarkastelemaan
heitä, tutkimaan heitä, tekemään selvityksen, tekemään tutkimuksen näistä asioista. Ja tehdessäni
yhteenvetoa raportista, jos minulle lopulta syntyy raportti, että he ovat ylittäneet kynnyksen ja he
ansaitsevat nyt tuomion, niin tiedän, mitä tehdä.
Kuulet Tuomarin, oikeudenmukaisen Tuomarin, joka on mennyt sinne alas tekemään oikeudellista
tutkimusta, tämä on se, mitä kuulet Profetiassa, jonka annoin 25.7., Houstonin kaupunkia vastaan,
ja laajemmin Teksasia, ja USA:ta vastaan. Kuulet Taivaallisen Tuomioistuimen olevan meneillään.
Sillä kuulet minun kulkevan ympäriinsä, ja HERRAN Puhuvan tapauksesta, jonka Hän on
lanseerannut heitä vastaan. Ja kutsusta parannuksentekoon antaen heille aikaa esitellä
tapauksensa, tai tehdä korjauksen. Kuinka mahtavaa! Kuinka mahtava JUMALA, joka antaa
mahdollisuuden ja ulospääsystrategian. Ja Hän menee sinne, saadakseen selville, ovatko he todella

tehneet niin vakavaa syntiä täydessä mitassa? Hän sanoo, haluan tietää, ovatko he vieneet synnin
tekonsa täyteen mittaan? Jos he ovat vieneet jumalattomuutensa täyteen mittaan, silloin tiedän,
mitä tehdä heille. Haluan mennä ja arvioida, tehdä arvion, kuinka pitkälle se on mennyt. Ovatko he
todella tekemässä syntiä, ja saavuttaneet jumalattomuuden huipun. Silloin tiedän, miten iskeä
heitä. Tiedän, millä tuomion mitalla, samalla mitalla, tuon heille sen.
Toisin sanoen, kuulet Hänen antavan heille viimeisen mahdollisuuden, viimeisen yrityksen,
viimeisen tilaisuuden tehdä parannus ja näyttää ero, näyttää erilainen käyttäytyminen. Näyttää
korjaus heidän käyttäytymisessään. Sillä Hän sanoo, tehkää parannus. Ja nämä asiat Puhun teille,
koska JEESUS KRISTUS MESSIAS, nyt Hän on tulossa, ja se on lähempänä. Ja Hän jopa sanoo, Hän
jatkaa identifioiden nyt Äänen, jota Hän käyttää Puhumaan heille. Ja Hän sanoo: Tämä on hän,
josta oli kirjoitettu, että, katso, lähetän Sanansaattajan edelläsi valmistamaan Sinun tiesi. Sillä Hän
Puhui MESSIAASTA ja Hänen Tulemuksestaan JUMALAN Valtaistuimelta. Tämä on ihmeellistä! Sillä
näet, että HERRA pääasiassa Puhuu Jeremian kirjan luvusta 18. Jeremia 18, rakkaat ihmiset.
Luetaan Jeremia 18:7, esimerkiksi. Annahan kun aloitan Amplified -käännöksestä. Jeremian kirjan
luku 18:7, Hän sanoo:
7 Yhden kerran minä [yhtäkkiä] uhkaan temmata pois, hajottaa ja hävittää kansan ja valtakunnan;
Jakeessa 8, Hän sanoo:
8 mutta jos se kansa [ihmiset siellä, jolle puhuin] kääntyy pois pahuudestaan, josta minä sitä
uhkasin, niin minä kadun sitä pahaa [toisin sanoen, päätöstäni Korkeimmissa Oikeussaleissa,
tuomiotani], jota ajattelin tehdä sille. (1933/38)
Ja kun luen NIV -käännöstä, Hän sanoo. Jakeesta 7 alkaen, Hän sanoo seuraavaa:
7 Minä voin päättää jonakin aikana, että revin, tuhoan ja hävitän kansan tai valtakunnan. 8 Mutta
jos se kansa, jota varoitin tekemään parannuksen pahuudestaan,
Tämä on se tuomio, jonka HERRA antoi maasta käsin, Teksasissa katselmuksen aikana, aikana
jolloin Hän teki oikeudellisen katselmuksen, oikeudellisen tutkimuksen, oikeudellisen kuulustelun
ja selonteon tuosta maasta ja sen ihmisistä, nähdäkseen, ovatko totta nuo raportit, jotka olivat
saavuttaneet Hänet. On pitkä keskustelu, joka minulla on ollut HERRAN kanssa, koskien
seurakunnan tilaa USA:ssa jo pitkän aikaa. Mutta nyt maasta käsin todentaen, että todellakin nuo
raportit, jotka saapuvat, todella ovat syntejä, joita on tehty. Ja Hän sanoo, että tulen heltymään,
enkä tuota heille sitä katastrofia, jonka olin suunnitellut. Tarkoittaen, että jos kansakunta, jota
olen varoittanut, tekee parannuksen pahuudestaan. Miksi? Sillä Hän luetteli heille, Hän listasi nuo
synnit, kiistan, ristiriidan ja vääryyden asiat Taivaan ja Houstonin välillä, Taivaan ja Teksasin, ja
laajemmin USA:n välillä. Maan, joka on täynnä vääriä profeettoja ja valheapostoleja, maan, joka
myös vie niitä maasta ulos. Ja myös väärää menestysteologian evankeliumia, ja myös vie sitä
maasta ulos. Tämä on se, mitä Hän heille Puhuu. On kuitenkin myös ihmeellistä ymmärtää 1.
Mooseksen kirjan luku 18:25. Sillä tämä on nyt vanhurskaan Tuomarin luonteen esille tulo, Hänen,
joka Puhui Houstonille, ja Teksasille, ja laajemmin koko USA:n kansakunnalle.
Ja tämä on se, mitä haluan kertoa teille, rakkaat ihmiset, että koko ajan. Antakaahan kun annan
teille esimerkin Suomesta. Kun olin Suomessa; ennen kuin menin sinne ja kun menin sinne, Hän

alkaa Puhua minulle kaikesta, mitä Suomessa tapahtuu. Normaalisti Hän vie minut tuohon
maahan, Suomeen. Hän vei minut jo sinne. Hän antoi minun jo tietää, että transseksuaalit ovat
suurta Suomessa. Ja että homoseksuaalisuus on suurta Suomessa. Sisältäen sen ajan, kun olin
siellä, Hän kertoi minulle jopa, että seuraavana päivänä. Katso, Hän näyttää minulle. Saan nähdä
asioita tietenkin ennen, kuin ne tapahtuvat. Hän näyttää minulle, katso, on tämä transseksuaali,
hän on pitkä. Huomenna hän tulee Kokoukseesi ja istuu juuri tässä paikassa. Ja se syy, miksi he
tulevat, on, että olet tuominnut heidät. Olet sanonut, että heidän tulee tehdä parannus, muuten
HERRA tulee tuomitsemaan heidät, että homoseksuaalisuus on syntiä. He ovat katsoneet sitä
TV:stä, sillä se tuli livenä Suomessa. Ja he tulevat huomenna. Hän siis antaa minun tietää tuon
maan tilan. Hän antaa minun tietää jopa tapauksen, joka oli Korkeimmassa Oikeussalissa tuossa
maassa. Tiedän paljon, kaikki yksityiskohdat. Tämä on nyt selvitystä tuosta maasta.

Houston Teksasin homovärisuojatie.

Kirkon järjestämä homokulkue Helsingissä.

Sama asia tapahtui New Orleansin kanssa, ennen kuin annoin tuon varoituksen 16.7. Itseasiassa
varoitus oli aikaisemmin 16.6., Merun stadionilla Embussa, täällä Keniassa. Ja sitten lopulta 18.7.
kaupungintalolla, saarnatessani lounastauon Jumalanpalveluksessa. Ja silloin yhtäkkiä HERRAN
Henki alkaa Puhumaan New Orleansille. Hän vie minut sieltä, jopa silloin, kun ihmiset näkevät
minut siellä. Mutta Hän on nostanut minut. Kun saarnasin siellä, he eivät tienneet, että oli
kulissien takainen keskustelu, jossa HERRA nosti minut sieltä, ollessani saarnaamassa
kaupungintalolla tuona 18.7.2005. Ja Hän vei minut aina New Orleansiin saakka. Hän näytti
minulle Mardi Grasin. Hän näytti minulle sen homoseksuaalisuuden. Hän näytti ne abortit,
bordellit, juopuneisuuden, alastomuuden, kaiken tuossa maassa. Luopuneet seurakunnat ja
niiden pastorit. Kaikki pystyvät näkemään, että saarnasin siellä. He eivät tienneet, että on aina
kulissien takainen keskustelu. Tänään olen paljastanut tämän.
Mutta sama asia tapahtuu Teksasille. Joten se, mikä tulee hyvin selvästi esille, se, mikä nousee
hyvin korkealle, kuunnellessasi Profetiaa, jonka olette katsoneet seurakunnissanne tänään.
Tuota Profetiaa ja myös sen täyttymystä. Mutta tuossa Profetiassa, joka annettiin kuukautta
aiemmin, näet, että 1. Mooseksen kirjan luku 18:25 nousee esille, nousee nyt hyvin korkealle. Se
nousee hyvin korkealle. Miksi? Koska näet nyt vanhurskaan Tuomarin, joka antaa Houstonille,
Teksasille mahdollisuuden tehdä parannuksen, tilaisuuden tehdä parannuksen. Toisin sanoen,
Hän sanoo, että jos löydän vanhurskaan, jos löydän 10 vanhurskasta, jos löydän 50 vanhurskasta
tuona päivänä, kun määrätty hetki saapuu, silloin tulen säästämään tuon maan, tulen
pelastamaan heidät. Tämä on se ongelma.

Joten 1. Mooseksen kirjassa 11, edistääkseni tätä keskustelua tuomiosta, joka on tullut Houstonin,
Teksasin ylle, voit nähdä hyvin selvästi, että Houston, Teksas on ehkä ainoa kaupunki maailmassa,
jossa on suojatie, seepra-värjätty suojatie. Jos tulet brittiläisestä systeemistä, he kutsuvat sitä
seepra-värjätyksi suojatieksi, missä ihmiset ylittävät suojatien, ja mihin he ovat maalanneet
homovärit, homoseksuaalivärit. Toisin sanoen, paholainen on tehnyt merkin tuohon kaupunkiin.
He ovat täyttäneet synnin mitan. Se tarkka syy, miksi HERRA meni Sodomaan ja Gomorraan, oli,
saadakseen selville, ovatko he tulleet täyteen mittaansa synnin teossa? Ovatko he täyttäneet
synnin mitan? Jos löydän tämän, niin tiedän sen. Ja samasta syystä HERRA tuli alas tuona päivänä.
Hän tuli Houstoniin, Teksasiin, saadakseen selville, ovatko he harjoittaneet syntiä täyteen mittaan?
Ovatko he harjoittaneet pahuutta täyteen mittaan? Ja kyllä, on totta, että HERRA oli oikeutettu
iskemään heitä sillä tavoin, kun Hän on tehnyt, tähän päivään saakka. Sillä tämä on ainoa
kaupunki, jossa he ovat maalanneet seepra-värjätyt suojatiet, jos tulet brittiläisestä systeemistä.
Tarkoittaen paikkoja, joissa ihmiset ylittävät tien, jossa joskus ei ole sallittua kävellä päivisin.
Seepra-värjätyt suojatiet on siis maalattu homoväreillä. He ovat menneet extra pitkälle täyttäen
seksuaalisen moraalittomuuden synnin mitan.
Tiedät itse, miksi HERRA tuomitsi Sodoman ja Gomorran. Tiedät, että tuomion enkeli, kun hän tuli
sinne, he olivat täyttäneet homoseksuaalisuuden synnin mitan siinä mittakaavassa, että he
tulivat ja piirittivät talon. He vaativat, että enkelit tulevat ulos, jotta he voisivat saastuttaa
kuoleman enkeleitä. Voitteko kuvitella?! Mutta tämä on se, mitä Houston, Teksas teki. Siinä
mittakaavassa, että he maalasivat nyt seepra-värjätyt suojatiet homoväreillä,
homoseksuaaliväreillä. Ja heillä on homoparaateja, homoseksuaalikaupunginjohtajia,
homoseksuaalijohtajia, homoseksuaalit naiskeimailijat. Se oli nyt vakiinnutettu. He ovat
täyttäneet kauhistuksen mitan. Kuinka voit silloin epäonnistua joutumasta hänen lyötäväkseen,
joka Puhuu kanssanne tässä? Kuinka? Kuinka voit epäonnistua, että hän ei silloin tulisi ja valvoisi
tuota maata, ja Puhu silloin nuo pahaenteiset Sanat, Puhu sen sanoinkuvaamattoman tuomion,
jonka hän Puhui siellä aiemmin, ennen kuin se tapahtui.
Mutta katso, nyt Hän antaa ulospääsystrategian. Kuinka vanhurskas onkaan HERRA! Kuinka
voimallisen vanhurskas Hän onkaan. 1. Mooseksen kirjan luku 11:5-7, vain valaistakseni teitä
siitä, mitä tapahtui Houstonissa, Teksasissa. Siksi näet, että jopa valtameret tottelevat hänen
käskyään, joka Puhuu kanssanne. Nyt Hän sanoo, että siinä tapauksessa, jos he epäonnistuvat
uudistumaan, tekemään parannuksen, noudattamaan, kuuntelemaan tätä Ääntä. Ja heillä ei ole
minkäänlaista syytä epäonnistua kuuntelemaan tätä Ääntä. Sillä kaikki on laskettu julkisesti esille
hänestä, joka Puhui heille, ja Puhuu heille tähän päivään saakka.
Hän sanoo, että siinä tapauksessa, jos he epäonnistuvat, niin kuulet hänen kutsuvan valtamerta.
Silloin kuulen veden syöksyvän ajaen heitä takaa heidän koteihinsa. Ja näen paniikin, ja ihmisten
juoksevan pakoon. Näen myös tornadoja. Joten taivas tottelee ja meri tottelee, jos he eivät.
Tarkoittaen, että jos et tee parannusta, silloin valtameret ja taivaat tekevät parannuksen. Ja kun
he tekevät parannuksen, he yksinkertaisesti uskollisesti tottelevat tätä Ääntä, joka käski sinua
tekemään parannuksen. Ja ne tulevat ulos. Hän sanoo, näen nyt. Ja silloin yhtäkkiä vesi syöksyi.
Tämä oli valtameren sisään syöksyminen. Ja valtameri, Atlantin valtameri kuunteli hyvin, hyvin
tarkasti.

Ja kaikki te tiedätte nyt, että hän, joka Puhuu kanssanne, pilvet, ne ovat kuuliaisia hänen
Sanoilleen. Siksi kuulet, että jopa kun hän Puhui Profetian, valtameri ei ainoastaan syöksynyt
sisään, vaan myös pilvet vastasivat tornadojen kanssa. Ne jopa kaatoivat valtavia määriä,
puhumme nyt, en tiedä, noin 340 triljoonasta litrasta. He sanovat, biljoonia litroja. On
kokonainen kertomus siitä mediassa. En tiedä, noin 34 triljoonaa litraa vettä, tai mikä määrä
onkaan, myös taivaasta. Tarkoittaen, että sadepilvet, jotka kuuntelivat häntä, kuuntelivat myös
hyvin tarkkaavaisesti tuona päivänä, tuona 25.7.2017. Ne myöskin kiinnittivät tarkkaa ja erityistä
huomioita hänen Sanoihinsa. Ja valtameri myös kuunteli. Että siinä tapauksessa, jos he
epäonnistuisivat kuuntelemaan HERRAN Ääntä, niin me tulemme vastaamaan, me tulemme
uskollisesti tottelemaan. Joten tavalla tai toisella HERRAN Sanat, jotka Puhuttiin Teksasissa,
Houstonissa, Teksasissa, Teksasin osavaltiossa, USA:n kansakunnassa, niitä toteltaisiin tavalla tai
toisella.

Houston, Teksas ennen ja jälkeen Hurrikaani Harveyn.

Kysymys on yksinkertaisesti, kuka tulee olemaan kuuliainen. Joko tottelet ja teet parannuksen ja
kuuntelet ja kuulet Ohjeistusta, jonka Hän antaa. Ohjeistusta pyhyyteen palaamisesta,
vanhurskauteen palaamisesta, pahuuden hylkäämisestä seurakunnassa. Ja tuoden Lopunajan
Herätyksen sadonkorjaten tuon pimeän maan. Tuoden valkeuden luopumusseurakuntaan
USA:ssa, luopuneeseen kansakuntaan. Avaten nyt vanhurskauden ja pyhyyden pelastuksen, jotta
he voisivat periä JUMALAN Loisteliaan Valtakunnan, kun MESSIAS tulee. Joten se oli todella
tarkoitettu USA:n kansan hyväksi. Kuinka mahtavaa!
Mutta katsokaa nyt! Kun he epäonnistuivat, niin silloin valtameret tottelivat, silloin taivaat, pilvet,
jotka kuuntelevat häntä, niin usein kuuntelevat häntä, pilvet, jotka kiinnittävät huomiota, ne
kiinnittävät huomiota häneen, ne kaikki tulivat. Se on ihmeellistä! Sillä kaksi päivää sitten Hän
näytti minulle jälleen, Hän Puhui minulle unessa, jossa Hän näytti minulle nuo peljättävät pilvet,
jotka syöksyivät Taivaasta tällä tavoin vapauttaen vihan Houstonin, Teksasin ylle. Uudelleen, kaksi
päivää sitten. Ja se oli hyvin peljättävää. Vapisin, kun pilvi tuli. Hän sanoi, koska he eivät totelleet
sinua, sinun Sanojasi, haluan iskeä heihin. Ja pilvi eteni vihassa ja raivossa. Ja pystyin näkemään,
kuinka vakava tuo synti oli. Tämä on se, mitä on tapahtumassa Houstonille, Teksasille. Siinä ei ole
mitään epäselvää. Sitä oli varoitettu.

Tapahtui se sitten keskusteluna, puhuen kuolleesta, mätänevästä ruumiista, jonka HERRAN
Palvelija nosti kuolleista tässä maassa. Se on koko KRISTUKSEN ruumiille. Tämä on liian suurta. Et
voi kutsua sitä kenialaiseksi asiaksi, kenialaiseksi seurakunnaksi. Ei! Tämä on liian suurta. Tämä
on maailmanlaajuista.

Ja tuona päivänä pilvet tottelivat Peljättävän Profeetan hirmuisia Sanoja.

Ja HERRA käyttää tätä, kiinnittääkseen maailman kansakuntien huomion häneen, joka Puhuu
kanssanne. Jotta he saisivat tietää, että Hän on tallentanut Kirkkautensa häneen. Hän on
asettanut Nimensä häneen. Hän on asettanut Henkensä häneen. Hän on asettanut
Ohjeistuksensa häneen. Ja Hän on lähettänyt hänet valmistamaan tien MESSIAAN Loisteliasta
Tulemusta varten. Jotta hän nyt vetäisi heitä puoleensa, tuon voitelun ja auktoriteetin tähden. Ja
silloin hän voi Ohjeistaa heitä, kuinka valmistaa tie, valmistaa Pyhä tie MESSIAAN Pyhää,
Loisteliasta Tulemusta varten. Tämä on ehdottoman selvää. Kukaan ei voi tehdä tässä virhettä. 1.
Mooseksen kirjan luku 11:5-7. Tämä on se, mitä Hän sanoo. Luen nyt NIV-käännöstä:
5 Niin Herra astui alas katsomaan kaupunkia ja tornia, jonka ihmislapset olivat rakentaneet. 6 Ja
Herra sanoi: "Katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän
ensimmäinen yrityksensä [tarkoittaen, tällaista jumalattomuutta]. Ja nyt ei heille ole mahdotonta
mikään, mitä aikovatkin tehdä. 7 Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän
kielensä, niin ettei toinen ymmärrä toisen kieltä."
Jotta voisin tuoda tämän pahuuden vaaraan, toisin sanoen, tämän pahuuden tuhoon. Jotta voisin
tuhota heidät ja heidän jumalattomat suunnitelmansa.
Tulee aika, jolloin HERRA vierailee teidän kansakunnassanne. Saatatte tehdä syntiä jonkin aikaa, ja
tehdä syntiä jonkin aikaa, ja ajatella, että HERRA ei ole huomannut sitä. Saatat jatkaa jatkuvassa
synnissä, säälimättömässä synnissä, räikeässä synnissä, ilmiselvässä, tässä tunnetussa synnissä,
synnissä elämäntyylinä, ja ajatella, että jonain hetkenä sen odotuksen takia, sen lyhyen väliajan
takia, synnin ja HERRAN huomion välillä, saatat alkaa sekoittamaan itseäsi ajatellen, että HERRA,
Hän ei näkisi. HERRA, Hän ei näe. Hän ei näe, Hän on sokea. Ei! Ja näet tämän saman asian silloin,
kun synti tuli maailmaan. He rakensivat Baabelin tornia. Heistä oli tullut niin pahoja ja niin

jumalattomia. Ja he päättivät tehdä pahaa HERRAA vastaan. Aivan niin kuin HERRA olisi kaukana.
HERRA olisi sokea, HERRA olisi kuuro, Hän ei kuule. Mutta päivä tulee, aivan kuten näit nyt
jakeesta 5 eteenpäin. Kun Hän sanoo, annahan kun menen nyt sinne alas. Kuinka HERRA ei muka
näkisi? Hän on Kaikkivoipa, Hän on Kaikkialla Läsnä oleva. Hän näkee kaiken, jopa maaperän alle.
Hän näkee maan alle. Sinun pitäisi kysyä siitä minulta, paikoista, joihin Hän minut vie.
Joskus Hän vie minut maan alle, näyttääkseen minulle asioita siellä. Aivan kuten Hän lähetti minut
parantamaan kaivot Mombasassa, Hän todella vei minut sinne maan pohjakivien luokse. Nämä
ovat niitä keskusteluita kulissien takana, joita en ole ennen jakanut. On monia tapoja, miten Hän
käytti Palvelijaansa koskettamaan niitä kiviä, tekemään asioita ja tuomaan esille sen, että se tulee
tapahtumaan, mitä Hän Profetoi. Kuinka välinpitämätön sukupolvi. Kuinka jumalaton sukupolvi!
Baabelin ihmiset ja sukupolvi päättivät tehdä pahuutta ja rakentaa Baabelin tornin, synnin tornin
aina ylös saakka, jotta he voisivat ylittää JUMALAN. Se oli kapinan symboli HERRAA vastaan. Joskus
heillä oli tällainen harhaluulo, illuusio hyvinvoinnista ja rauhasta. He eivät tienneet, että eräänä
päivänä se kaikki tulisi loppuunsa. Tämä on se sama asia, joka tapahtui Sodomassa ja Gomorrassa.
Se on se sama asia, joka tapahtui Houston Teksasissa, tämän päivän Sodomassa ja Gomorrassa,
jossa he jopa juhlivat homo-kaupunginjohtajaansa, lesbo-kaupunginjohtajaansa, jossa he ovat
tehneet täydelliseksi abortin teon. He ovat tehneet täydelliseksi sen teon, että ovat laillistaneet
kaiken jumalattomuuden ja pahuuden. He ovat tehneet täydelliseksi sen teon, että eletään
itsetyytyväisyydessä, välinpitämättömyydessä ja HERRAN mustamaalaamisessa. Homoparaateja ja
kaikenlaisia iljettävyyksiä ja JUMALAN pilkkaa. Ennen kuin HERRA kutsui minut, minulla oli
Houston Teksasin yliopistossa kollegoita, professori-kollegoita neurokirurgiassa. Tiedän siis niin
paljon, mitä siellä tapahtuu. Sinun tulisi nähdä, kun yliopisto-opiskelijat lähtevät perjantaisin
kaduille seksiorgioihin. Tuhannet opiskelijat lähtevät ulos juomaan strippiklubeille, homoklubeille,
prostituutioon, seksiorgioihin ja niin edelleen. Se on uskomatonta, että Raamattu toistaa itseään
tänä hetkenä.
Näet, että aivan kuten oli Baabelin tornin aikana, niin HERRA sanoi, että HERRA tuli alas
nähdäkseen kaupungin ja sen tornin, jota ihminen rakensi. Se päivä saapuu, kun HERRA tulee.
Ihmiset Houston Teksasissa, kun HERRA katsoi maatanne 25.7.2017, kun Hän katsoi maatanne ja
lanseerasi sen oikeudellisen tutkimuksen, Jumalallisessa tuomioistuimessa löytääkseen ja
täyttääkseen sen tutkimuksen aukot, joka oli nostettu teitä vastaan. Se suuri valitus. Kuitenkin
kun HERRA iskee, niin joskus Hän muistaa ne vanhurskaat. Keitä sitten ovat nämä vanhurskaat,
jotka tulevat pelastamaan maan?
Kerron teille rakkaat, että on niin paljon, mitä haluaisin jakaa teille, koska tämä tuomio on
monumentaalinen, jonka näette Houston Teksasissa ja Amerikan Yhdysvalloissa, joka on
shokeerannut koko maailmaa. Uutisartikkelit sanovat: ”Raamatullisen mittakaavan, Apokalyptisen
mittakaavan”. Monien kansakuntien ja teidän tulisi oppia tästä. Sama asia New Orleansissa.
HERRA vei minut sinne edeltä. Sama asia Chilen kanssa. Chilessä se oli niin valtavaa, kun minun
Sanani täyttyivät helmikuussa. En tule koskaan unohtamaan tuota päivää. Se oli 27.2. klo 03:34
aamuyöllä. En tule koskaan unohtamaan tuota päivää. En koskaan unohda myöskään Haitia.
Luulen, että se oli 12.1.2010. Se on netissä. Se varoitus sitä ennen ja sitten se täyttyi. Sama asia
tapahtui 27.2 Chilelle.

HERRA vei minut noihin kansakuntiin etukäteen. HERRA käveli kansakuntiinne. Tuo oikeustapaus
lanseerattiin Haitin kohdalla, kun olin Puerto Platassa, Ciudad Santiagossa, sekä ylhäällä lähellä
Haitin rajaa. Vaikka en mennyt Haitiin saakka, niin varoitus oli selvä Hispaniolan saarelle. Näet sen
puolen, joka vastaanotti minut ja syleili parannuksentekoa. Katsokaa, miten Hän ravisteli heitä
väkivaltaisesti, mutta kukaan ei menettänyt elämäänsä. Ei edes jalka murtunut. Mutta siellä
toisella puolella, jossa he eivät kuunnelleet ja välittäneet; katsokaa mitä tapahtui Haitille. Tähän
päivään saakka se on muistomerkki. Sama asia Chilen kanssa. Chilen tapauksessa se oli niin
massiivinen, 8.8 suuruinen, joka sai alkunsa siitä kielestä, joka puhuu kanssanne. Hänen kielensä
voima, joka puhuu kanssanne. Se työnsi valtameren ulos Houston Teksasissa. Chilessä se oli niin
massiivista, että koko maa liikkui. Tämä kieli, Ääni ja Sanat, joka puhuu juuri nyt kanssanne, liikutti
koko maailmaa, nosti maata ja liikutti sitä 33 jalkaa sen asemasta kallistaen sen kulmaa, joka on
muuttanut päivän pituutta tähän päivään saakka ja ikuisesti. Tämä on Hänen merkkinsä, joka
puhuu kanssanne, Kuinka te ette voi kuunnella? Kuinka mikään luotu ei voi kuunnella?
Näet, että kun myrsky tuli, niin Houston Teksasissa he juoksivat väestönsuojiin. Jopa noihin
väestönsuojiin valuu vettä, eli HERRA hyökkää heidän ylleen jälleen. Noissa suojissa on niin monia
sammakoita, käärmeitä, Hän on näyttänyt minulle ne aina tähän päivään saakka. Jopa tänään
iltapäivällä Hän vei minut Teksasiin. Iltapäivällä olin juuri täällä. Näin ne talot siellä ja niiden
yläkerrat, ja vesi valui sieltä yläkerrasta alas, aivan kuten hanasta. Toinen Mooseksen kirja 3:8.
Tämä on se, mitä HERRA Sanoo, viedäksemme pidemmälle sen keskustelun tästä
monumentaalisesta tuomiosta, jonka HERRA laski Teksasiin, Houston Teksasiin, synnin kaupunkiin,
kaupunkeihin, jotka ovat synnin tekojen vaikutuksen alla. Tämän päivän Sodoma ja Gomorra. On
myös monia muita kaupunkeja, jotka ovat yhtä lailla täydellisiä synnissä ja pahuudessa. Olette
tehneet väkivaltaa HERRALLE.
Pahin asia, jonka kansakunta, ihmiset ja maa voivat tehdä, on yrittää sivuuttaa HERRA JEHOVA,
Israelin Pyhä ja Mahtava JUMALA, kun Hän Puhuu heille. Kuinka voitte sivuuttaa Hänen
Puheensa?! Katsokaa nyt, mitä teille tapahtui. Katsokaa, miten teidän teistänne tuli valtameriä.
Katsokaa, miten ihmiset juoksivat tarrautuen ja pidellen petoja. Sen sijaan, että oltaisiin juostu
pyhyydessä HERRAN luokse, he pitelivät kiinni koirista. On ihmeellistä nähdä pimeyden maa. En
tiedä, minkä tyyppistä palvontaa tämä on. Tiedäthän, että koirat ovat epäpuhtaita eläimiä
hengellisesti puhuttaessa. Sen sijaan, että he olisivat juosseet tarrautuen HERRAAN kiinni, he
juoksivat pidellen sylissään koiria, lemmikkejä ja jopa kissoja! Se on suunnatonta ja uskomatonta.
Se on inhottavaa nähdä!

Ihmiset pitelevät kiinni koiristaan HERRAN sijaan.

Sen tähden minä olen astunut alas vapauttamaan heidät egyptiläisten kädestä ja johdattamaan
heidät siitä maasta hyvään ja tilavaan maahan, maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä, sinne,
missä kanaanilaiset, heettiläiset, amorilaiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset asuvat (2.
Moos. 3:8).
Näet, että tässä kun Hän tuli lyömään maata, että jos on yksi leski Houston Teksasissa, HERRA
Sanoo, minä olen Vanhurskas Tuomari. Minä tulin jo aikaisemmin 25.7. ja tutkin maata ja jos Minä
löytäisin yhden lesken, yhden ihmisen, joka on vanhurskas, Minä säästän heidät. Kuinka
vanhurskas ja oikeamielinen Hän onkaan. Psalmi 14:2, rakkaat ihmiset, jotta teidät voidaan tuoda
valoon, jotta voitte ymmärtää, miksi Hän on tehnyt sen, minkä Hän on tehnyt Amerikan
Yhdysvalloille. Miksi Hän on käyttänyt tätä kieltä tuhoamaan heidät jälleen. Hän on käyttänyt tätä
kieltä tuhoamaan Teksasin, Houston Teksasin, synnin kaupungin, jossa homoseksuaalisuus on
sallittua ja normaalia. Jos et ole homo, olet melkein epänormaali. Kuinka kamalaa. Hän sanoo:
Herra katsoo taivaasta ihmislapsiin nähdäksensä, onko ketään ymmärtäväistä, ketään, joka etsii
Jumalaa (Ps. 14:2).
Näet, että tämä on se, mitä HERRA teki 25.7., kun HERRA vei minut joka puolelle Teksasia, joka
puolelle Yhdysvaltoja, joka puolelle synnin kaupunkia, tämän päivän Sodomaa ja Gomorraa,
Houston Teksasin kaupunkia. Hän vei minut siellä ympäri. Voit nähdä, että HERRA katseli maata.
Hän katsoi alas Taivaasta ja käänsi vihdoin katseensa Sodomaan ja Gomorraan. Raamattu sanoo,
että he käänsivät vihdoin katseensa ja he katsoivat laaksoa päin, Sodomaan ja Gomorraan. Haluan
kysyä kansakunnilta, jotka ovat kuulolla, haluan kysyä ihmisiltä Houston Teksasissa, jopa nyt kun
olette palaamassa. Yhdysvaltojen hallitus auttaa teitä. Näin Donald Trumpin, Yhdysvaltojen
Presidentin tuossa kokouksessa, josta kuulet siinä Profetiassa. Heinäkuussa, 25.7.2017, kuulet
Hänen sanovan: Näen kokouksen, näen kokouksen, olen siellä, olen mukana tuossa kokouksessa.
HERRA vei minut sinne, ja Donald Trump istui siellä. Yhdysvaltojen Presidentti puhui niille uhreille,
puhui pakolaisille, heille, jotka ovat kiivenneet veneisiin vettä pakoon ja ovat vihdoin päässeet
suojaan. Minä olin jo siellä. Istuin siellä. Tästä syystä kuulet minun sanovan tuossa Profetiassa,
että: Näen kokouksen, näen kokouksen. Maan johto tulee nyt kokoontumaan ja auttamaan heitä.
Kun Hän tulee ennallistamaan teidät Teksasin ihmiset, Houston Teksasin ihmiset, Mitä te tulette
parantamaan ja restauroimaan? Tuletteko ennallistamaan teidän suhteenne HERRAAN
JEESUKSEEN KRISTUKSEEN? Tuletteko korjaamaan teidän pahat tienne? Tuletteko ennallistamaan
teidän pelastuksenne takaisin HERRAN luokse? Koska, muistakaa ne ääninäytteet, joita poimitte
siitä dokumentista ja raportista, joka katsottiin. Tämä raportti ja ääninäyte, jonka otat siitä kotiin,
kysyy seuraavaa: Kuka kertoo valtamerille, minne pysähtyä joka aamu? Kuka kertoo valtamerille,
minne pysähtyä? Kuka pysäyttää valtameren? Joten, kun palaatte takaisin koteihinne ja yritätte
kunnostaa niitä, tuletteko ennallistamaan talonne, sielunne, millä on merkitystä Hänelle, joka on
laittanut sinut kärsimään. Vai menetkö takaisin vanhoihin tapoihisi? Silloin et ole tehnyt yhtään
mitään vielä. Silloin et ole tehnyt yhtään mitään. Oih! Tämä on se, mitä Hän sanoo:
Kuulkaa, kaikki kansat; ota korviisi, maa, ja kaikki, mitä maassa on. Ja olkoon Herra, Herra
todistaja teitä vastaan, Herra pyhästä temppelistänsä. Sillä katso, Herra lähtee asumuksestaan,
astuu alas ja polkee maan kukkuloita. Vuoret sulavat hänen allansa, ja laaksot halkeavat niin kuin
vaha tulen hohteessa, niin kuin vedet, jotka syöksyvät jyrkännettä alas (Miika 1:2-4).

Sama asia löytyy Jesajan kirjasta 26. Sen jälkeen selitän teille. Se on hyvin selvää mitä olen sanonut
ja lukenut. Katsokaa, mitä Hän sanoo tässä. Tulee aika, kun HERRAN täytyy tulla alas. Hän sanoo:
Sillä katso, Herra lähtee asuinsijastaan kostamaan maan asukkaille heidän pahat tekonsa, ja maa
paljastaa verivelkansa eikä surmattujansa enää peitä (Jesaja 26:21).
Tämä on se, mitä tapahtui Houston Teksasissa. Kun Herra näytti tämän, 25.7.2017, yhtään syntiä ei
voitu peitellä. Tämä narratiivi, Sananpaikka, jonka Pyhä Henki esittelee Jesaja 26:ssa, todella
koskee MESSIAAN Tulemusta. Näet, että siellä puhutaan Jälkimmäisestä Kirkkaudesta ja
seurakunnan sisäänpääsystä yläsaleihin. Ei ole parempaa aikaa ja paikkaa, missä tämä Sananpaikka
todella kuvailee niitä tapahtumia, jotka tapahtuivat maailmassa Houston Teksasissa, synnin
kaupungissa. Houston Teksasissa, joka paraikaa käy läpi JUMALAN Tuomiota. JEHOVAN vakavaa
tuomiota. Eilen yöllä Hän oli niin raivostunut puhuessaan siitä tuomion vihasta, jonka Hän on
tuonut Houston Teksasiin. Hän jatkaa puhuen valtavan suuressa vihassa ja suuttumuksessa. Mutta
näette nyt, että teidän syntinne tulee paljastetuksi 25.7. kun Hän tulee tutkimaan ja tekemään
oikeudellista tutkimusta ja kyselyä. 25.7.2017, kun Hän kävelee maassa ja vie minut kaikkialle ja
näyttää minulle sen synnin ja raportoi kaiken synnin Hänelle, joka puhuu kanssanne ja pyytää
Häntä puhumaan teille, jotta voitte tuoda parannuksenteon. Tarkoittaen, että HERRA on nyt
maassa. Et voi enää peitellä syntejä. Et voi piilotella mitään syntejä pidempään. Edes syyllisyyttä ei
voida peittää enää. Sitten Hän julistaa kutsun parannuksentekoon, kutsun kansalliseen
parannuksentekoon. Epäonnistumisessa tehdä niin, aika tulee täyteen, ja JUMALAN viha saapuu
Houston Teksasiin.
On monia muita Sanapaikkoja, joita haluaisin jakaa kanssanne rakkaat ihmiset, mutta ymmärrän,
että on jo myöhä. HERRA Siunatkoon teitä. Tulen jatkamaan tätä keskustelua selittääkseni teille,
suoraan hevosen suusta, mitä on tapahtumassa juuri nyt Amerikan Yhdysvalloille, Teksasille ja
Houston Teksasin kaupungille. Haluan haastaa ja kysyä niiltä kansakunnilta, jotka ovat kuulolla,
Kenia mukaan lukien, sekä Israel, että jos HERRA voi kohdella Houston Teksasia noin historiallisella
tavalla, joka on shokeeraavaa, uskomatonta ja ällistyttävää. Ja se syy, miksi Hän kohteli sitä tuolla
tavalla, on esitelty hyvin paljon aikaisemmin.
Eikö tämä seksuaalisynti, jota vastaan HERRA on tullut, ole näkyvillä myös Keniassa? Eikö se ole
esillä Israelissa? Eikö se ole esillä Kanadassa? Eikö sitä ole Euroopassa? Eikö se ole Nigeriassa,
Lagosissa? Aina Marokkoon ja Ghanaan saakka? Etelä-Afrikkaan, Johannesburgiin, Durbaniin, aina
Botswanaan saakka? Namibiassa, Ugandassa, Tansaniassa, Malawissa, Sambiassa? Eikö se ole
Australiassa ja Uudessa-Seelannissa? Melbournessa? Jopa, kun HERRA valmistelee minua
tulemaan sinne ensi vuonna. Ymmärrättekö nyt minun missioni? Aina Latinalaisessa Amerikassa,
Etelä-Amerikassa, saarilla, Karibialla, Trinidad ja Tobacossa, jossa syntinne jatkuvat tuossa
hiljaisuudessa. Eikö HERRA Sano, että teidän hetkenne on tulossa? Eikö nämä synnit,
seksuaalisynnit, väärät profeetat, valheapostolit, rappioseurakunnat, luopumusseurakunnat, väärä
menestyksen ja vaurauden evankeliumi ts. menestysteologian evankeliumi, rahan evankeliumi,
epäonnistuminen pitää yllä pyhyyttä. Epäonnistuminen kuulla Ääntä, joka puhuu teille, jotta voitte
valmistautua MESSIAAN Tulemukseen. Nämä hirvittävimmät rikokset ja synnit JUMALAA vastaan
Houston Teksasissa, eikö niitä jatkuvasti ja tietoisesti harjoiteta myös sinun maassasi päivittäin,
tunti tunnilta, minuutti minuutilta, sekunti sekunnilta?

Siten tästä tulee maailmanlaajuinen kutsu parannuksentekoon. Siunattu se kansakunta, joka tekee
parannuksen tässä hetkessä, ennen sitä aikaa, kun Hän lähettää Hänet, joka puhuu kanssanne,
jotta voisitte nähdä Taivaan Kirkkaan Valtakunnan. Muistakaa yksi asia, että se sama JUMALA joka
tuomitsee kaupunkinne, on sama JUMALA, joka tulee tuomitsemaan, kun MESSIAS tulee. Et voi
sanoa, että katso, tuomitset minut täällä ja sitten kaikki on hyvin ja lankean toisen jumalan käsiin.
Ei. Se sama JUMALA, joka tuomitsi Sodoman ja Gomorran, tuomitsi Kapernaumin ja Beetsaidan,
joka tuomitsi New Orleansin ja joka on nyt tuominnut Houston Teksasin. Hän on se sama JUMALA,
joka istuu Valtaistuimellaan ja tuomitsee ihmiset viimeisenä päivänä. Joten on parasta, että vältät
kaikkia konflikteja. Älä anna Hänen tuomita sinua jo täällä. Et tiedä, mitä se merkitsee. Et tiedä,
mitä se heijastaa sinun ikuisuuteesi. Olkoon ihminen ihminen ja JUMALA JUMALA.
Valmistakaa Tie. Tämä on Hän, josta Kirjoitukset puhuivat ja lupasivat, että lähetän
Sanansaattajan, Äänen, joka huutaa autiomaassa, valmistakaa tie HERRALLE, sillä HERRAN
Tulemus on nyt lähellä. Tasoittakaa kukkulat sydämissänne, täyttäkää ja tasoittakaa sydämenne
laaksot, tehkää rosoiset alueet sydämissänne tasaiseksi. Tehkää tie minun KUNINKAALLENI,
HERRALLENI, MESSIAALLE, JEESUKSELLE KRISTUKSELLE, LUNASTAJALLE, HERRALLE. Hän on tulossa.
HERRA on lähettänyt minut puolustamaan MESSIAAN Palvelustyötä, puolustamaan MESSIAAN
Verta, puolustamaan KRISTUKSEN MESSIAAN Ristiä. Nämä ovat siis valtavan Voiman päiviä! Tämä
JEESUKSEN Veren ja Ristin puolustaminen sekä MESSIAAN todistuksen puolustaminen tulee
valtavassa voimassa. MESSIAS on tulossa! Olen nähnyt Hänen ottavan pyhän seurakunnan. Aivan
kuten näin sen, mitä tapahtui Houston Teksasissa, ja se on nyt täyttynyt. Aivan samalla tavoin
nämä Sanat MESSIAAN Tulemuksesta tulevat täyttymään. Tämä on se ikuinen opetus, joka tulee
tästä koko episodista. Shalom. Shalom. Toda Raba, Boker Tov, nyt on aamu.
(Suomennos Opetuksesta: Profeetta Dr. Owuor, Jeesus on HERRA -Radiossa 3.9.2017
www.jesusislordradio.info)

