MARRASKUUN 2009 EBOLAPROFETIA TÄYTTYNYT 2014
HALLAVA HEVONEN
VAPAUTETTU EGYPTISSÄ
29. HEINÄKUUTA 2009 NÄKY TÄYTTYNYT
Siinä toivossa, että HÄN saavuttaisi herätetyn ja vanhurskaamman seurakunnan, niin JUMALA
KAIKKIVALTIAS Taivaassa päätti, että oli tullut aika lähettää maailmaan väkevä lähetystö
julmia Ratsumiehiä. Tämän etevien taivaallisten Lähettiläiden valtuuskunnan oli tarkoitus
ensisijaisesti ravisuttaa ihmisen elämäntyylin perustuksia ja aiheuttaa ihmistä ajattelemaan
uudelleen hänen elämänsä suuntaa. Kun tämä neljän Apokalypsin Ratsumiehen hyvin
varustautunut lähetystö lähestyi maailmaa suunnitellussa järjestyksessä, niin ne totisesti
ravistelivat ihmiskunnan elämää sen ytimeen saakka. Näin tekemällä nämä selkeästi julki
tuodut raivokkaat pedot ilmaisivat syvän auktoriteetin ilmapiiriä, joka ei totisesti ollut
ollenkaan tarkoitettu tekemään ihmiskuntaan hyvää vaikutusta, vaan sen sijaan määräämään
eron JUMALAN vaatimusten ja ihmisen ylimielisyyden välillä. Ja kuitenkin niiden voimakkaasta
saarnaamisesta maan asukkaille on nyt tullut suora Raamatullinen julistus MESSIAAN
Tulemuksesta! Tässä asiayhteydessä juuri tuon neljännen ratsumiehen vapauttamisesta,
niiden neljän peljättävän tuhoa ennustavan ratsumiehen joukossa, tuli käännekohta
ihmiskunnan jumalattomalle elämäntyylille. Se kertoo laajalti siitä miten ihmisen
moraalittoman kallistumisen löyhkä oli lopulta kyllästyttänyt vallan keskiöt Taivaassa. Ei siis
ole mikään ihme, että 29. heinäkuuta 2009 nukkuessani Johannesburgin kansainvälisen O.R.
Tambon lentokentän lattialla, niin HERRA päätti tehdä päivänselvän liikkeen. Tuossa näyssä
keskellä lentokentän lattiaa HERRA SEBAOT Puhui minulle elävästi koskien tämän Apokalypsin
pahamaineisen Hallavan Hevosen tulemusta. Tuona päivänä, kun odotin Atlanttia ylittävää
jatkolentoa Sao Pauloon, niin nukahtaessani tuolle Johannesburgin lentokentän lattialle ja
vielä enemmän sen vilkkaan ympäristön keskellä, näin HERRAN JUMALAN näyn koskien sitä
synkkyyttä ja melankoliaa, joka oli juuri kohtaamassa maailmaa. Tuossa Mahtavassa
vierailussa näin julman ja säälimättömän Hallavan hevosen Ratsumiehen, kun se vapautettiin
JUMALAN Valtaistuimelta taivaassa ja kun se hiljalleen teki matkaansa kohti maailman neljää
kolkkaa. Tuon Hallavan Hevosen Ratsumiehen välittömän vapauttamisen aikana Massiivinen
HERRAN Ääni Puhui kovaan ääneen Taivaasta, sanoen:
“KATSO, JA NÄE KUKA ON TULOSSA.”
Jo ravisteltuna Herran voimakkaan Äänen johdosta, joka Puhui minulle Taivaasta tuossa
näyssä, niin välittömästi käännyttyäni vasempaan, minuun tarttui suuren paniikin tunne
nähdessäni valtavan, jättiläismäisen taivaan hevosen, joka oli tulossa maailmaa kohti.
Hevonen, jonka näin tulevan kohti maailmaa oli Hallava, kalpea Hevonen ja sen käytös uhkui

suurta raivokkuuden auktoriteettia koko sen olemusta myöten. Eniten minuun kuitenkin vaikutti
sen tulemuksessa sen tulon rankaisemattomuus sekä selvä osoitus sen pysäyttämättömästä
määrätietoisuudesta onnistua missiossaan. Kaikki tämä julmuus oli hyvin havainnollistettu
selostuksessa siitä peljättävästä raivosta, jolla hevonen asteli edestakaisin pitkin maapalloa.
Ensinnäkin, sen silkka koko ällistytti minua ilman määrää tuossa hälyttävässä näyssä. Toiseksi, sen
ilkeän ulkomuodon päivänselvä julmuus todella paljasti koko totuuden! Se tuotti minuun
lopullisen iskun ja sai minut sanattomaksi, kun ymmärsin, että tämä Ratsumies todella ja totisesti
loi ympärilleen kuolemallista pelkoa. Tuona hetkenä tuossa näyssä, aloin jo hyvin ymmärtämään,
että tämä tulisi totisesti olemaan raivokkain kaikista noista neljästä lopunajan Ratsumiehestä.
Tuon näyn sisällä aloin jo hyvin vakavasti kamppailemaan sen kanssa kuinka pystyisin
säilyttämään tyyneyteni ja silti vielä samanaikaisesti käsittämään tämän kriittisimmän sanoman,
jota HERRA oli jakamassa kanssani kansakunnille. Juuri tuossa hetkessä HERRA lopulta veti
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NELJÄS RATSUMIES: SEN KALPEA VÄRI
Tämän hetkisten tapahtumien etenemisen johdosta, jotka ovat tänä päivänä purkautuneet
maailmaan, niin on elävästi selvää, että Apokalypsin Ratsumiehet ovat jatkaneet
turmelemistaan estämättömästi. Tuon sävyn tulee jatkua tämän kriittisen lopunajan
aikakauden takia, johon seurakunta on nyt astunut, kohti eniten odotetuinta HERRAN
tulemusta ylöstempauksessa, ellei ihmiskunta luovuta ja tee parannusta synnistä. Nämä
profetiat Apokalypsin neljän Ratsumiehen tulemuksesta HERRA JEESUS itse oli vaikuttavasti ja
uskollisesti välittänyt seurakunnalle Matteuksen Evankeliumin luvussa 24, Markuksen
Evankeliumin luvussa 13 ja Luukaksen Evankeliumin luvussa 21. Sen tavan huolellinen
tarkastelu, jolla HERRA JEESUS kertoi siitä HÄNEN pyhässä sanassaan paljastaa sen, että niiden
julkistaminen pyhissä kirjoituksissa ihmiskunnalle ei voi käsittää yhtään vähempää, kuin
JUMALAN salatun suunnitelman tarkkaamisen ihmiskuntaa varten. Tuossa merkittävässä
Öljymäen keskustelussa voidaan ilman vastaväitteiden pelkoa tarkasti sanoa, että seurakunta
tuona päivänä kirjaimellisesti salakuunteli JUMALAN Valtaistuinsalista tulvivia siunattuja
salaisuuksia, koskien ihmiskunnan lunastusta. Tämä on se pääasiallinen syy miksi profetioiden
Apokalypsin neljän Ratsumiehen vapauttamista koskien tuli, näin ollen tarkasti täyttyä
taivaallisen ajan täyttymisen mukaisesti. Nämä Apokalypsin neljä säälimätöntä Ratsumiestä
eivät jätä missiossaan yhtään kiveä kääntämättä, täten perusteellisesti symboloidenlopunajan
traumaattisimpien ja hirmuisimpien murheiden alun lopullista huipennusta, jotka ovat koskaan
kohdanneet tätä jumalatonta ja kapinallista sukupolvea. Ne maalaavat yhden
kammottavimmista ja uhkaavimmista kuvista, jotka ovat koskaan tapahtuneet ihmiskunnan
kuvalle tässä hyvin kriittisessä ajanjaksossa juuri ennen ylöstempausta.

7 Ja kun Karitsa avasi neljännen sinetin, kuulin minä neljännen olennon äänen sanovan:
"Tule!" 8 Ja minä näin, ja katso: hallava hevonen; ja sen selässä istuvan nimi oli Kuolema, ja
Tuonela seurasi hänen mukanaan, ja heidän valtaansa annettiin neljäs osa maata, annettiin
valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan petojen kautta. (Ilm. 6:7-8)

VAROITUS!
On erittäin tärkeää, että seurakunta ymmärtää, että tässä profeetallisessa JUMALAN
johdonmukaisessa vaa’assa, juuri nämä Apokalypsin neljä Ratsumiestä kaiuttavat viimeisen
varoituksen seurakunnalle tehdä parannus ja kääntyä synnistä jäljittääkseen polkunsa takaisin
ennalta määrätylle pyhyyden valtatielle (Jesaja 35:8-9). Tämän kaltainen täyskäännös on se,
joka määrittää aidon parannuksenteon ja kantaa kapasiteettia valmistaa tämän päivän
uskovia ylöstempaukseen. Tämän kaltaisen valmistautumisen MESSIAAN tulemukseen tulee
kohdata JUMALAN ehdottoman pyhyyden supistumaton minimivaatimus. Vaikka on todella
tärkeää huomata, että Apokalypsin Hallavan Hevosen Ratsumiehen vapauttaminen
pääasiallisesti merkitsi viimeistä varoitusta seurakunnalle, niin on kuitenkin paljon
välttämättömämpää, että varoitusta tarkataan ja se täydellisesti toteutetaan aidossa sydämen
muutoksessa ja moraalisessa uudelleen linjauksessa JUMALAN pyhyydelle antautuneena
tämän päivän Kristuksen Ruumiin sisällä. Tämä siksi koska Apokalypsin neljän Ratsumiehen
vapauttamisen (Hallava Hevonen) jälkeen sanoma siitä, että Karitsan häät voivat alkaa nyt
minä hetkenä hyvänsä, on nyt laajalle julistettu jopa kiihkeimmille ateisteille! Tämän takia
Apokalypsin neljännen Ratsumiehen vaikutukset ovat suuresti kärjistettyjä niin, ettei ihmisen
sivistyneisyys ja edistys sitä kestä. Mikä on erityisesti paljastavaa neljännen Hevosen missiota
koskien, on se tosiasia, että sen Ratsumiestä kutsutaan valitettavasti nimellä KUOLEMA.
Huomioon ottaen sen nimi, niin tulee hyvinkin selväksi, että se ei tule tekemään muuta kuin
tuhoamaan ja tappamaan ihmiskunnan kapinallisuutta, jonka jumalattomat tavat ovat kovasti
koetelleet tämän ajankohdan pitkämielisyyttä! Linnunradan laajuisessa kampanjassa tälle
hirvittävälle Apokalypsin neljännelle Ratsumiehelle näyttää annettaneen joitakin raakoja,
esteettömiä voimia ottaa pikaisesti pois elämä kokonaiseen yhteen neljäsosaan saakka koko
maailman väkiluvusta (Ilm. 6:7-8). Täten, tuossa heinäkuun 29. päivän 2009 näyssä Hallavan
Ratsumiehen vapauttamista koskien, on hämmästyttävää, että sen lähettäminen tapahtuu
hyvin samanaikaisesti sen kanssa, kun Kristuksen pyhä seurakunta (valitut) nostetaan
yläilmoihin ylöstempauksessa. Kriittiseksi teemaksi silloin välittömästi tulee se tiukka
ajanjakso, jonka sisällä seurakunnan tulee valmistaa itsensä ehdottomassa vanhurskaudessa
ja valmiudessa siihen, että heidät otetaan pois ylöstempauksessa.

PROFETIA EBOLASTA

Marraskuun julkilausuma, joka toi Ebolan
maailmaan

Välittömästi heinäkuun 29. 2009 HERRAN näyn jälkeen Johannesburgin O.R. Tambon
lentokentällä JUMALAN MIES, PROFEETTA alkoi kulkemaan ristiin rastiin läpi koko maapalloa
periksi antamattomassa ja käsittämättömässä kampanjassa julistaen maailmalle, että Hän
oli nähnyt Hallavan Hevosen Ratsumiehen vapauttamisen JUMALAN Valtaistuimelta. Ja
keskimmäisenä Hänen missiossaan oli se tosiasia, että JUMALAN MIES periksi
antamattomasti julisti, että aika on nyt tullut koko ihmiskunnalle kaikista roduista ja
uskonnoista täydellisesti alistua MESSIAAN, KRISTUKSEN JEESUKSEN kiistämättömälle
Herruudelle uudenlaisessa prosessissa aidossa parannuksenteossa, jotta heidät Herran
suunnitellussa aikataulussa vapautettaisiin. Tuon matkan viedessä HänetTuon matkan
viedessä Hänet Venezuelan kaupungeista Kanadaan asti, ja koko matkan Souliin, EteläKoreaan saakka, läpi Euroopan, Afrikan ja Australian, niin matkan keskeinen teema ei
kuitenkaan koskaan kadottanut keskittymistään pois Hallavan Hevosen Ratsumiehen
vapauttamisesta. Tuossa maailmanlaajuisessa keskustelussa, jota JUMALAN MIES,
PROFEETTA kävi Kristuksen seurakunnan kanssa ympäri maailman, niin HÄN aina elävän
selvästi painotti hirvittäviä, sietämättömiä, sanoinkuvaamattomia seuraamuksia, joita tämä
Hallavan Hevosen Ratsumies painaa uhkaavasti ihmiskunnan kohtalon ylle. Sen lisäksi, että
HÄN julisti tarvetta noudattaa herkkää parannuksentekoa, lievittääkseen sitä kärsimyksestä,
jota maailma tulisi pian läpikäymään, niin JUMALAN MIES myös selvästi kertoi tästä
sanomasta REPENTANCE & HOLINESS –LEHDEN MARRASKUUN 2009 PAINOKSESSA, JOSSA
OLI LAAJA PÄÄKIRJOITELMA HALLAVASTA HEVOSESTA.

POIMINTOJA Repentance &
Holiness -Lehden
MARRASKUUN 2009
PAINOKSESTA:
TÄYDET 5 VUOTTA ENNEN EBOLAN
PUHKEAMISTA
KALPEA VÄRI
Tämä Apokalypsin neljäs Ratsumies on ainoa, jonka oikea nimi tulee esiin Raamatusta (Ilm.
6:7-8) Hänen nimensä on KUOLEMA, ja tuonela seuraa häntä hyvin läheisesti. Kuitenkin se
pääidentiteetti, jota tämä neljäs Ratsumies tuo esiin on hänen kalpea värinsä. Hänen on
tarkoitettu pyyhkäisevän koko maailman halki jälkiseurauksineen. Tämä neljäs Ratsumies
viittaa itseasiassa RUTTOTAUTEIHIN. Englantilaisen sanakirjan mukaan ruttotauti voidaan

määritellä kuolettavaksi epidemiaksi tai sairaudeksi, joka johtaa useiden ihmisten
kuolemaan. Toiset englantilaisten sanakirjojen versiot määrittelevät ruttotaudin
TARTTUVAKSI INFEKTIOSAIRAUDEKSI, joka on erittäin VAARALLINEN ja tuhoisa. Lisäksi
toiset englantilaisten sanakirjojen versiot jatkavat RUTTOTAUTIEN määritelmää
kuolettavaksi ja ylivoimaiseksi sairaudeksi, joka vaikuttaa kokonaiseen yhteisöön. Hallava
Hevonen ja sen KALPEA väri viittaa sen tarkoitukseen ja tehtävään. On tärkeää korostaa,
että kalpea ilmentää tuhkanharmaata ulkonäköä, sellaista kuten tuhka on väriltään. Sen
tuhkanharmaa ulkonäkö muistuttaa KUOLLEEN ulkonäköä. Tästä syystä pelkästään kalpean
värin mainitseminen tuo normaalisti mieleemme jonkun joka on SAIRAS, ANEMISEN
NÄKÖINEN, KUOLLEEN NÄKÖINEN TAI SAIRAALLOINEN. Kalpea on suora käännös kreikan
sanasta chloros. Chloros pohjimmiltaan viittaa klorofylliin, joka on se aines joka antaa
kasveille niiden terveen vihreän värin. Raamatullisessa kontekstissa kalpea väri tulee täten
SAIRAUDEN ja TAUDIN väriksi ja tämän vuoksi toiset raamatulliset kontekstit kuvailevat
Hallavaa Hevosta tuhkanväriseksi hevoseksi. Raamattu myös määrittelee sen sairaanvihreäksi tai harmaankalpeaksi hevoseksi, vaikkakin tiedämme, että Kristus Jeesus on ainoa,
jolla on valta kuvailla seurakunnalle Hallavan Hevosen vapauttamisen merkitystä ja
vaikutusta. Kuten sanottu aiemmin, ainoastaan KRISTUKSELLA JEESUKSELLA on valta-asema
avata kirjakäärön neljäs sinetti.
"ja joka puolella on suuria maanjäistyksiä, nälänhätää ja ruttotauteja. kauhistuttavia
asioita tapahtuu, ja taivaalla näkyy suuria ennusmerkkejä." (Luuk. 21:11)

MARRASKUUN 2009 EBOLA-PROFETIA RAVISTELI KOKO MAAILMAA VUONNA 2014
Hallavan Hevosen Ratsumies tarkoittaa pian ilmestyviä MAAILMANLAAJUISIA VITSAUKSIA,
KULKUTAUTEJA ja PANDEMIOITA. Jopa suurempia MAAILMANLAAJUISIA PANDEMIOITA
TULLAAN PIAN RAPORTOIMAAN joka puolella maailmaa, kun Hallavan Hevosen Ratsumies
kulkee neljään maailmaan ääreen. Maailmanlaajuisesti leviävät epidemiat tulevat olemaan
suurin selviytymishaaste ihmiskunnalle tässä viimeisessä hetkessä ennen ylöstempausta.
Toisen, kolmannen ja neljännen Ratsumiehen välillä totisesti löytyy yhteys. JUMALA
KAIKKIVALTIAS vapauttaa nämä Ratsumiehet torjumaan sitä törkeää tottelemattomuutta ja
maailmallisuutta, jonka ihmiskunta on omaksunut häntä kohtaan tässä aikakaudessa.
”Sen tähden minä vielä käyn oikeutta teidän kanssanne, sanoo Herra, ja teidän lastenne
lasten kanssa minä käyn oikeutta.” (Jer. 2:9)
HERRA on totisesti iskenyt maailmaa tämän kaltaisella traumaattisella kokemuksella, jota ei
ole koskaan ennen todistettu (Dan. 12:1). Herra osoittaa selkeästi, että heidän tulee
vapautus olemaan, joiden nimet löytyvät Karitsan elämänkirjasta. Tämä voi ainoastaan
merkitä ihmiskunnan kärsivän tragedioista liittyen Ratsumiehiin. Apokalypsin Hallava
Hevonen imee elämän ja terveyden pois ihmiskunnasta siihen pisteeseen saakka, että se
jättää ihmisen kuihtuneeksi ja pyörtyneeksi. Hän tekee näin lisätäkseen sairauksien ja
tautien kauhistuttavia seurauksia ihmiskunnassa. Ratsumiesten kokonaisvaikutus näyttää
olevan saada ihminen täysin tuottamattomaksi ja tehottomaksi näiden tuhoavien
sairauksien tuloksena.

”Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, minä lähetän heidän sekaansa miekan, nälän ja ruton ja
teen heidät inhottaviksi kuin viikunat, jotka ovat niin huonoja, ettei niitä voi syödä. Ja minä
ajan heitä takaa miekalla, nälällä ja rutolla ja teen heidät kauhuksi kaikille valtakunnille
maan päällä, kiroukseksi ja kauhistukseksi, ivan vihellykseksi ja häväistykseksi kaikkien
kansojen keskuudessa, mihin minä heidät karkotan.” (Jer. 29:17- 18)
Aivan kuten HERRA varoitti Israelia ennen onnettomuuksien puhkeamista, niin hän on
varoittanut seurakuntaa ja maailman kansakuntia, käskien heitä tekemään parannuksen
tai muuten he joutuvat kohtaamaan vakavia seurauksia kapinointinsa tähden.
ENNALTA VAROITETTU
Kun kaikki nämä kivuliaat synnytyskipujen vihlaisut tapahtuvat tämän päivän modernin
ihmisen elämässä, niin yksikään kristitty ei voi väittää, että häntä ei olisi ennalta varoitettu
näiden Ratsumiesten tuhoisista vaikutuksista. Raamattu ei ole ollut epäselvä sen tosiasian
suhteen, että nämä Ratsumiehet tullaan vapauttamaan peräkkäisinä järjestyksessä tänä
hetkenä juuri ennen Karitsan Häitä. Danielin kirja todistaa meille tämän lopunajan
profetian kokonaisuudessaan. Profeetta Daniel totisesti kertoi ennalta näiden neljän
Ratsumiehen maailmaan tuomasta ilmiöstä, Danielin kirjassa 12:1, ja myös HERRAMME
JEESUS puhui tästä Matteuksen Evankeliumin luvussa 24. Modernismi ja tämän päivän
postmodernismi ei istu yhteen JUMALAN ihmiskunnalle antamien vaatimusten kanssa.
HERRAN standardi pyhyydelle kestää yli vuosisatojen ja koskee kaikkia kansakuntia
huolimatta varakkuudesta ja poliittisesta statuksesta. Aivan kuten HERRA määräsi Israelia,
että jos he seuraisivat hänen pyhiä säädöksiään, niin he olisivat siunattuja, niin samalla
tavoin hän käskee myös tätä sukupolvea. Samalla tavoin kuin HERRA nuhteli Israelia
epäonnistumisesta noudattaa hänen säädöksiään, joka tulisi olemaan heille
automaattinen kirous, niin sama koskee myös tätä sukupolvea. JUMALA ei muutu ja siitä
syystä hän antoi meille KRISTUKSEN JEESUKSEN NASARETILAISEN esirukoilijaksemme
Hänen edessään.

Profetia Hirvittävästä

EBOLAN
PUHKEAMISESTA
8. lokakuuta 2012

Profetia Vakavasta Erittäin Tarttuvasta
Sairaudesta, joka on tulossa maailmaan
Annettu SUORASSA LÄHETYKSESSÄ JESUS is LORD Radiossa.
Katso lokakuun 8. 2012 Profetia YouTubessa:

https://www.youtube.com/watch?v=Rk94qp34RR8
Kun JUMALA KAIKKIVALTIAS Puhui HÄNEN Palvelijansa PROFEETAN kanssa yöllä 8.
lokakuuta 2012, liittyen tulevaan EBOLA PANDEMIAAAN, niin JUMALAN MIES soitti Jesus is
LORD Radion suoraan lähetykseen. Kun HÄN soitti SUORAAN LÄHETYKSEEN, niin nämä
ovat ne sanat, jotka HERRAN PROFEETTA Puhui kansakunnille maailmanlaajuisesti, jotka
olivat kuulolla. Nämä sanat on siteerattu sanatarkasti tähän artikkeliin.

HERRAN PROFEETAN PROFETIA 8. lokakuuta 2012, jonka
Hän julisti LIVENÄ Jesus is LORD Radiossa koko maailmalle:
“HERRA puhui kanssani tänä aamuna keskustelussa, joka oli
juuri tullut KAIKKIVALTIAAN JUMALAN VALTAISTUINSALISTA.
Tässä keskustelussa, JUMALA KAIKKIVALTIAS, Taivaan ja maan
luoja, Israelin JUMALA puhui kanssani liittyen MESSIAAN
tulemukseen. Tässä keskustelussa HERRA puhui tulevasta
ahdistuksesta. HERRA puhui erittäin vakavasta sairaudesta,
joka on tulossa vierailemaan maailmaan. Nämä ovat
sairauksia – parantamattomia sairauksia, jotka ovat tulossa
maailmaan. Näen sairauksien tulevan maailmaan. Näen
erittäin vakavan sairauden iholla. Se näyttää lepralta, mikä on
tulossa maailmaan. Se on hyvin hyvin pelottava, koska tämä
sairaus on erittäin tarttuva. HERRA laittoi minut ennalta
näihin tuleviin tapahtumiin ja näin ihmisiä juoksemassa ja
painiskelemassa tätä erittäin tarttuvaa tautia vastaan. Kuka
tahansa koskee tähän sairauteen tervehtien kättelemällä
tulee saamaan tartunnan.

JA HERRAN PROFEETTA
SOITTI JESUS IS LORD
RADION SUORAAN
LÄHETYKSEEN JA
VAROITTI TULEVASTA
EBOLASTA

Se kasvaa kuin lepra ruumiissa, kenen tahansa ruumiissa. Kun tämä sairaus tulee, niin se
tulee kasvamaan maailmassa tartunnan saaneiden ihmisten ruumiissa. Se oli todella
häiritsevä uni. Olin hyvin järkyttynyt kun heräsin, koska se näytti niin pahalta. Nähdessäni
sen, se oli hyvin inhotavan näköinen. Toistan vielä, näen hyvin vakavan infektion iholla. En
tiedä onko kyseessä sairaus ruumiin sisällä, joka manifestoituu iholla, mutta se näyttää
aivan kuin infektiolta iholla, koska näin sen manifestoituvan iholla ja joka puolella ruumista.
Oli paljon hirvittävän näköisiä kasvaimia, kasvaimia ja tämä kasvusto näytti aivan lepralta
joka puolella ruumista ja kuka tahansa tartunnan saaja raapi niitä turvotuksia, niin ne
vuotivat runsaasti verta. Ne vuotavat verta ja märkivät – märkivä liha! Ja nämä
mätäpesäkkeet alkavat tartunnan saaneissa ihmisissä muotoutumaan ja kasvamaan. Se
kasvaa tartunnan saaneiden ihmisten selissä, eeeeeeeeeeh! (HUUDAHDUS)
Ne paiseet ja turvotukset, mitkä HERRA näytti minulle tulevat leviämään ihmisten selkiin ja
myös jalkoihin. Tarttuva tauti on totisesti tulossa maailmaan ja se näyttää lähinnä
ihosairaudelta ja näen sen kasvavan tartunnan saaneiden ihmisten ruumiissa. Se on hyvin
pelottava ja tarttuva sairaus, koska kuka tahansa tartunnan saanut koskee auton oveen,

niin se tulee tarttumaan
sitä kautta myös tätä
samaa auton ovea
koskeneisiin muihin
ihmisiin.
Näin ihmisten koskevan autojen ovia ja saaden tällä tavoin tartunnan! He jotka tervehtivät
kätellen, saivat myös tartunnan. Se oli hyvin hyvin tarttuva tässä väkevässä keskustelussa
HERRAN kanssa viime yönä. Näen tämän taudin tulevan olemaanäärimmäisen tarttuva ja
häiritsevä. Se tulee olemaan hyvin epämiellyttävä katsella, kun se tulee maailmaan. Kun
lapsi saa tartunnan, niin se on todella epämiellyttävää katsella samalla tavoin kuin lepra!
Joka tapauksessa, se tulee olemaan hieman pahempi kuin lepra, koska se kasvusto työntyy
esiin joka puolella ruumista. Se on täysin hullu näky katsoa! Se on hyvin epämiellyttävä.
Liittyen neljännen ratsumiehen vapauttamiseen RAAMATTU sanoo Ilmestyskirjan luvussa 6,
että ne välineet ja instrumentit, jotka ovat käytössä tässä ajassa, tulisivat olemaan
sairauksia. Nämä tapahtumat ovat lähtölaskenta kohti MESSIAAN tulemusta. Viidennen
sinetin avaamisessa tulet näkemään heidän sielunsa, jotka olivat vainottuja sen tähden, että
he saarnasivat KRISTUSTA – todistivat KRISTUKSESTA; ylistäen ja evankelioiden KRISTUSTA.
Tämä tarkoittaa sitä, että tuolloin seurakunta tulee olemaan jo poissa tästä paikasta, sillä
niin pitkään kuin seurakunta on maailmamassa, niin se aina todistaa KRISTUKSESTA, ylistää
KRISTUSTA ja evankelioi KRISTUSTA.
Tässä neljännessä sinetissä näet hyvin outojen tautien tulevan maailmaan kaikista
parantumattomissa muodoissaan, erittäin epämiellyttävinä! Se manifestaatio tulee olemaan
kaikista epämiellyttävimmän näköinen. Valmistakaa tie. Kääntykää takaisin vanhurskauteen
ja kävelkää pyhyydessä. Kääntykää pois seksuaalisynnistä, seksuaalisesta himosta.
Seurakunnassa on paljon seksuaalisyntiä ja himoa. Välinpitämättömyyttä; on niin paljon
välinpitämättömyyttä, tottelemattomuutta KRISTUKSEN seurakunnassa tänä päivänä. He
eivät edes tiedä miten HERRA puhuu. Vaikka HERRA puhuu, niin lihallisuuden tähden he
eivät voi hahmottaa ohjeita, he käyttävät sielullista lihaansa, heidän lihallisuuttaan. Heidän
lihalliset persoonansa ja lihalliset mielensä yrittävät ymmärtää HERRAN asioita. HERRA
kutsuu maailman kansakuntia ja KRISTUKSEN seurakuntaa valmistautumaan MESSIAAN
loisteliaaseen tulemukseen. Tämä on valmistautumisen hetki. Nämä ovat HERRAN käyttämiä
merkkejä, jotta seurakunta tietäisi ajan olevan lähellä, kun MESSIAS tulee hakemaan pyhiä
valittujaan. Aika on nyt lähellä. He joiden hengelliset korvat ovat auki, kuulkoon HERRAN
Ääntä. Shalom.” JA TOTISESTI, KUN HEINÄKUU 2014 SAAPUI, NIIN NÄMÄ TERÄVÄT
HERRAN VÄKEVÄN PROFEETAN SANAT TÄYTTYIVÄT TÄSMÄLLISESTI, JA EBOLA-VIRUS ISKI
MAAILMAAN TÄHÄN PÄIVÄÄN MENNESSÄ. Messias on tulossa!
Jopa 28.10.2010 Yösaarnan
aikana JUMALAN MIES,
PROFEETTA julisti, että
hirvittäviä tarttuvia ja
parantumattomia tauteja
on tulossa maailmaan.
YouTube: https://www.youtube.com/ watch?v=dFvkvcnJl4w

