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Halleluja! Rukoilen JEESUKSEN väkevässä Nimessä. Olen hyvin Siunattu tullessani takaisin.
Voinko rukoilla nyt? Kiitos.
ISÄ, JEESUKSEN väkevässä Nimessä. HERRA, Iankaikkisuus kuuluu Sinulle ja Taivas kuuluu
myös Sinulle. Ja tänään Sinulla on merkittävä keskustelu tämän kansakunnan kanssa,
koskien Ikuisuutta. Pyydän, auta tätä ihanaa maata, näitä ihania ihmisiä, jotka rakastavat
Sinua. Jotta he voisivat päästä sisälle Taivaan Ikuisuuteen. Ota kiinni heidän mielistään
tänään. Ja auta heitä tänään, saamaan kiinni tämä Sanoma. Jotta he voisivat kuulla Sanat,
jotka Sinä Puhut täällä. Ja näkisivät JUMALAN Valtakunnan. JEESUKSEN väkevässä
Nimessä. Aamen.

Halleluja! Istukaa alas, rakkaat ihmiset. On hienoa nähdä teidät, luvut ovat kasvaneet.
Halleluja! Tänään aamukokouksessa, meillä oli hyvin voimallinen keskustelu täällä, koskien
HERRAN vierailua, JEHOVAN Jälkimmäistä vierailua seurakunnassa auttamaan seurakuntaa.
Huomasin aamulla, että tämä Kokous on globaali; koko maailma on kytkettynä ja kuulolla
TV:n livelähetyksen lkautta, Internetin ja radion kautta. Tämä on siis todella suuri
Konferenssi.
Nyt, aamulla näimme, että JEHOVAN vierailu tuo Ohjeistuksen seurakunnalle. Hän käyttää
Hänen vierailuaan Ohjeistamaan meitä, antamaan Ohjeistuksen, jotta voisimme laittaa
elämämme samaan linjaan HERRAN vaatimusten kanssa. Ja kuten näimme tänään, HERRA
Sanoo, että Hänen vierailunsa tuo pyhityksen HERRAN huoneeseen, se pyhittää. Ja sitten
Hän julistaa, että tämä on pyhä maa. Ja sanoimme, että on suuri Siunaus tietää se. Silloin
pystymme nyt täyttämään HERRAN vaatimukset, erityisesti palvonnan kokemuksessamme.
Sillä se lopullinen päämäärä on, että me voisimme miellyttää JEHOVAA ja saisimme nähdä
JEHOVAN Iankaikkisen Valtakunnan.
Haluan edistää keskustelua. Näimme, että on tiettyjä asioita, joita HERRA haluaa uudelleen
järjestää HERRAN huoneessa. Näimme, että uudelleen järjestäessään HERRAN huonetta,
Hän haluaa ennallistaa syvän kunnioituksen JEESUSTA kohtaan, JUMALAN pelon. Hän haluaa
ennallistaa JEHOVAN kunnioituksen, JUMALAN kunnioittamisen, HERRAN arvostamisen. Hän
haluaa ennallistaa JUMALAN pelon tavassa, jossa me lähestymme uhrialttaria. Hän haluaa
meidän tekevän eron HERRAN huoneen ja yleisen paikan välillä.
Sitten myös näimme, että Kirkkaus myöskin, Hän tulee Kirkkaudessa antamaan
seurakunnalle toimeksiannon, Ohjeistamaan seurakuntaa. Ja kun Hän antaa seurakunnalle
toimeksiannon, Hän pääasiassa Ohjeistaa meitä menemään tuonne ulos taistelemaan
HERRAN puolesta, jotta Hän voisi käyttää meitä vapauttamaan HERRAN kansan. Taistella
HERRAN puolesta ja vapauttaa Hänen kansansa, sillä myös heidät luotiin palvomaan Häntä.
Jotta he voivat nyt myös tulla ulos ja palvoa Häntä. Tämä on Herätyksen merkitys, että
monet ihmiset rakastaisivat JEESUSTA.
Olemme myös nähneet, että totisesti totisesti, on shokeeraavaa, että voimme elää
seurakunnassa tätä hetkeä, tätä aikaa. Se on shokeeraavaa, se on peljättävää. Sillä aloin nyt
kävellä Suomen kansakunnan kanssa tämän vierailun vakavuuteen ja painoarvoon, kun
viimein toin teidät siihen, kuinka tämä sama Pilvi, sama Pilvi, sama vierailu tuli alas Siinain
vuorelle. Ja se, mitä Hän teki, oli hyvin shokeeraavaa. Hän pyhitti täysin sen koko vuoren.
Näette tämän, Hän pyhitti koko sen vuoren. Hän siis julisti nyt sen olevan pyhä maa. Ja
näyttääkseen sen vakavuuden, Hän antoi varoituksen Moosekselle, että mene ja pyydä heitä
valmistautumaan tällä tavoin. Että he pesevät vaatteensa, pysyvät erossa seksuaalisesta
kanssakäymisestä, pesevät vaatteensa, pysyvät poissa suhteesta vaimoonsa. Sitten Hän
Sanoi, kun he ovat valmiita, niin silloin Hän tulee.
Mutta mielestäni on ihmeellistä, että kun Mooses menee sinne ylös, niin tämän vierailun
tähden (osoittaa JUMALAN Pilven kuvaa) HERRA lähettää hänet takaisin. Tämä on 2. Moos.
19:21, jonka jo luimme. HERRA lähettää hänet takaisin. Hän Sanoo: Haluan Puhua kanssasi,
mutta pyydän, mene ensin takaisin, mene takaisin. Kerro heille, että he eivät voi koskettaa,
mutta he eivät voi myöskään katsoa.

Joten tämän vierailun vakavuus ja painoarvo Suomen modernille seurakunnalle. Se video,
missä Pilvi liikkuu (Profetia JUMALAN Pilvestä, joka puolustaa Israelin rajoja), kyllä, tämän
vierailun painoarvo. Annoin tämän Profetian vuonna 2012 samasta JUMALAN Pilvestä,
samana vuonna, mutta tehden kaksi eri asiaa. Sama JUMALA tekee kaksi eri asiaa. Kun Hän
tuli alas tänne Kisumussa, niin Hän tuli parantamaan heidät, sillä näitte sen historiallisen
parantumisvoitelun, joka iski tuohon Kokoukseen.
Mutta olisin epäonnistunut tehtävässäni, jos olisin epäonnistunut alleviivaamaan tämän
vierailun vakavuuden ja painoarvon. Samanaikaisesti, kun annoin tämän Profetian,
kirjaimellisesti kutsuin ISÄN menemään puolustamaan Israelin rajoja, tällä tavoin.
Kirjaimellisesti kutsuin ISÄN JUMALAN tuossa Profetiassa menemään, menemään vain
rajojen ympärille, vain rajojen ympärille, ja kulkemaan vain rajalla tällä tavoin, tällä tavoin
puolustaen Israelia. Kun katsoin sitä uutisista, se shokeerasi myös minua niin paljon, se
shokeerasi minua hyvin paljon. Sama JUMALA, sama Pilvi, sama Kirkkaus. Mutta sillä on
vakavuutta ja painoarvoa.
Sitä yritin tehdä tänä aamuna, tuoda modernille seurakunnalle Israelin JUMALAN vierailun
vakavuuden ja painoarvon. Ja tiedän, että tulen lopulta käsittelemään MESSIASTA, esittelin
Hänet jo siinä lopussa, MESSIASTA, jonka Hän tulee laittamaan keskipisteeseen
elämässämme.

Ussan epäkunnioittava hairahdus
Nyt, haluan edetä toiseen osaan, tuodakseni teille myös tämän vierailun painoarvon.
Kääntäkää kanssani, 2. Sam. 6. Katson nyt niitä kolmea esimerkkiä ja sitten tulen nyt
Sanomaan Suomelle. Toinen Sam. 6, halleluja! Voit lukea jo jakeesta 1 alkaen, mutta luen
jakeet 6-7. Otsikossa lukee: Arkki tuodaan Jerusalemiin. Jakeessa 6, Hän Sanoo:
6 Mutta kun he tulivat Naakonin puimatantereen luo, ojensi Ussa kätensä Jumalan arkkiin ja
tarttui siihen, sillä härät kompastuivat. 7 Silloin Herran viha syttyi Ussaa kohtaan, ja Jumala
löi hänet siinä hänen hairahduksensa tähden, niin että hän kuoli siihen, Jumalan arkin
ääreen.
Voinko kuvailla tätä, rakkaat ihmiset? Se kuva, jonka HERRA esittää tässä, on kuva JEHOVAN
Liitonarkista ja Ussan kuolleesta ruumiista. Voitte vain kuvitella sen kuvan. Jos on olemassa
kuvaa, joka kertoo, kuinka peljättävä tämä vierailu on, se on tämä kuva. Hän esittää kuvan
JEHOVAN Liitonarkista ja Ussan kuolleesta ruumiista siinä vieressä, Arkin vieressä. Ja haluan
kävellä tämän läpi hyvin tarkasti ja tuoda teille sen Sanoman. Se maalaus, se kuva, kuulkaa
rakkaat ihmiset, JUMALAN Arkki siirrettiin siitä telttamajasta, jossa se oli. Ja jos kuulet
Daavidin sydämen huudon ja halajamisen. Hän kysyy, kuinka voin asua setripuusta tehdyssä
talossa, ja silti JUMALANI Arkki makaa verhoillussa telttamajassa? Joten se, mitä Daavid
ryhtyi tekemään, oli hyvä asia, siirtää JUMALAN Arkki ja tuoda se Jerusalemiin.
Kuunnelkaa hyvin tarkkaan, rakkaat ihmiset. Ja kun Daavid tuo sen Arkin Jerusalemiin, kun
Daavid on tuomassa sitä Arkkia, niin Ussaa ohjeistetaan pitämään huolta Arkista. Seuratkaa

minua tässä, tämä on hyvin tärkeää, ennen kuin tulen siihen Sanomaan, lasken perustusta
sille. Ussa tekee siis sen, mikä on oikein, minä olisin tehnyt niin, sinä olisit tehnyt niin. Härät
ovat vetämässä HERRAN Liitonarkkia, ja sitten ne kompastuvat. Sinä olisit tehnyt saman
pelastaaksesi sen. Hän tekee sen, mikä on oikein. Sen mitä sinä ja minä olisimme tehneet.
Oikean teon; tarkoitus on oikea. Mutta HERRA, Hän iski hänet kuoliaaksi. Miksi tämä
tapahtui? Kuunnelkaa minua, tämä on tärkeää.
Sillä HERRA JEHOVA jota me palvomme, Hänellä on kaava, kaava, Hänellä on järjestys. Ei
meidän, vaan Hänen järjestyksensä. Aivan kuten eilen, kun Puhuin siitä vaatteesta. Sanoin,
hienoin pellava, loisteliaan puhdas, annettiin seurakunnalle, hänelle ylleen. Sitten Hän
Sanoo Ilmestyskirjan luvussa 19, että hienoin pellava on seurakunnan vanhurskautus. Näette
siis, että se pyhyyden standardi, se ei ole meidän, se on JEHOVAN. Hän antaa sen meille. Ja
Hän Sanoo, tämä on minun mallini, tämä on minun järjestykseni, jonka mukaan sinun tulee
palvoa Minua. Tämä on Minun vaatimukseni, jonka mukaan sinun tulee palvoa minua.
Meidän tulee siis ymmärtää tämä hyvin tarkasti. Sillä seurakunta ei ole ymmärtänyt tätä, ja
siksi heillä on eri standardeja halki maailman. Siksi jopa samassa maassa voitte löytää
helluntaiseurakuntia, evankelisia seurakuntia, presbyteeriseurakuntia; löydätte kaikenlaisia
seurakuntia, joilla on kaikilla eri Jumalan standardi. Kuunnelkaahan tätä hyvin tarkasti.
HERRA JEHOVA, Hän päättää Hänen vaatimuksensa, Hänen standardinsa, ja Hän antaa sen
seurakunnalle, jonka mukaan heidän tulee palvoa Häntä. Jos te palvotte jotain muuta, se on
ok. Mutta jos te palvotte Häntä, niin on olemassa Hänen standardinsa. Jos se taso on pyhä
Melbournessa Australiassa, silloin sen tulee olla pyhä myös Helsingissä Suomessa.
Nyt, HERRA oli asettanut mallin, jonka mukaan siirtää JUMALAN Arkki. Sillä me tiedämme,
että Kirkkaus istuu JUMALAN Arkin Armoistuimella. Ja Hän on siis asettanut standardinsa
sille, kuinka Arkki tulee siirtää; Hänen standardinsa, Hänen järjestyksensä. Voimmeko lukea
sen nyt. Luemme vain yhden jakeen. 4. Mooseksen kirja 4:15. Voit myös lukea jakeeseen 20
saakka, jos haluat. Mutta nyt vain jae 15. Halleluja! Ja tämä tulee olemaan hyvin tärkeää,
sillä HERRA tulee käyttämään minua nyt Ohjeistamaan seurakuntaa koskien palvontaa. Jotta
Suomen seurakunta voisi noudattaa HERRAN palvonnan mallia. Ei meidän, vaan HERRAN.
Halleluja! 4. Moos. 4:15.
15 Ja kun leirin lähtiessä liikkeelle Aaron ja hänen poikansa ovat valmiiksi peittäneet
pyhäkön ja pyhäkön kaiken kaluston, niin tulkoot Kehatin pojat kantamaan, mutta älkööt
koskeko pyhäkköön, etteivät kuolisi.
Ja sitten Hän Sanoo:
Tämä on ilmestysmajasta se, mikä on Kehatin poikien kannettava.
Voinko kuvailla tätä teille? Hän Sanoo, että JUMALAN järjestys, koskien Arkin siirtämistä, on,
että Leevin heimon, leeviläisten keskuudessa Aaronin tulee mennä sinne poikiensa kanssa ja
peittää ne pyhät kalusteet. Ja peittää se Arkki ja kaikki ne palvonnan esineet. Mutta
erityinen leeviläinen alaheimo, jota kutsutaan kehatilaisiksi, he olivat vastuussa JUMALAN
Arkin kantamisesta. Suomi, kuunnelkaa minua hyvin tarkasti, tämä on keskeistä, tämä tulee
muuttamaan elämänne, tämä tässä. Tulette ymmärtämään sen Ohjeistuksen, jonka HERRA

tuo läpi, ennen kuin saavun siihen Sanomaan. Hän Sanoo, että kehatilaisten täytyy tulla,
mutta he eivät saa katsoa tai koskettaa. Muistatteko 2. Moos. 19:12 ja 21? Minä tulen sille
vuorelle, te ette voi koskettaa sen juurta, Siinain vuoren pyhää maaperää. Muistatteko
jakeen 21? Mene takaisin ja kerro heille, että he eivät voi edes katsoa.
Joten epäonnistuessaan noudattamaan JUMALAN järjestystä, JUMALAN mallia; 1) Ussa ei
ole leeviläinen. Numero 2) Ussa kosketti sitä. Ja Hän Sanoo, että sen kaltaisesta
epäkunnioittavasta teosta; koskettaminen on epäkunnioittavaa. Olen niin iloinen, että
Puhun tälle kauniille kansakunnalle JUMALAN vaatimuksista, JUMALAN syvästä
kunnioittamisesta. Monet elämät tulevat muuttumaan! Ihmiset tulevat nyt ymmärtämään,
että on vierailu HERRAN huoneessa. Tämä on voimallista! Hän Sanoo, epäonnistuminen
noudattamaan sitä mallia, JUMALAN järjestystä, on yhtä suuri kuin epäkunnioitus. Et voi
koskettaa, et voi katsella, katsoa. Ja Hän Sanoo, että hän teki hyvän asian. Ussa teki oikein,
hänen tarkoituksensa on oikea. Mutta katsokaa, mitä tässä tapahtuu.
Ensimmäinen virhe on modernismi, eikö? Jos kysyt minulta, niin mielestäni ensimmäinen
virhe on modernismi tai postmodernismi. Yrittäen tuoda postmodernismin meidän
palvontaamme. Tämä on se Sanoma, jonka opin täällä, opin tämän opetuksen täällä. Sillä
HERRA Ohjeisti jo Hänen mallinsa, kuinka siirtää JUMALAN Arkki, missä tämä Kirkkaus
(osoittaa JUMALAN Pilveä) istuu. Tämä on se, miten kehatilaiset liikkuvat (näyttää kantaen
olkapäällä kuin kantopuita). Ymmärsittekö? Antakaahan kun toistan. Neljä ihmistä (näyttää
kantaen olkapäällä kuin kantopuita). Kuinka sitoisit sen kulkuneuvon perään? Kuinka voisit
laittaa sen kärryyn ja se liikkuisi tällä tavoin (näyttää hyppelehtien kuin kuoppaisella tiellä)?
Ymmärsittekö? Ensimmäinen virhe on modernismi. Sillä he konsultoivat sen tekemisen
helppoutta velvollisuuden sijaan. He konsultoivat sitä helppoutta, kuinka helposti voimme
siirtää sen, kuinka helposti. Sen koko evankeliumin velvollisuuden sijaan, tehtävän kutsun
sijaan. Ja konsultoidessaan sen siirtämisen helppoutta sen JUMALAN kutsun sijaan,
tehtävän, kutsun sijaan. Katsokaa nyt, Arkki melkein kaatui. Ja kuollut ruumis makaa siinä
sen vieressä.
Mitä HERRA sitten sanoo seurakunnalle Suomessa? Hän Sanoo, että JUMALA on asettanut
Hänen mallinsa palvontaa koskien, ja Hän vaatii, että me noudatamme sitä.
Epäonnistuminen noudattaa sitä mallia, siitä tulee epäkunnioittava teko. Sillä Hän Sanoo,
että he valitsivat oikotien. Nyt kuunnelkaahan minua kaikki. Tarkoitus saattaa olla hyvä,
hyvä tarkoitus, todella hyvä. Se olisi se, mitä sinä tekisit ja mitä minä tekisin
pelastaaksemme sen. Mutta Hän Sanoo, että hyvä tarkoitus ei voi pyhittää epäkunnioittavaa
tekoa. Antakaahan kun toistan tämän. Hyvä tarkoitus ei voi pyhittää epäkunnioittavaa
tekoa. Et voi sanoa, että HERRA tuntee aikomukseni, joten voin mennä ja rikkoa lakia, koska
aikomukseni on hyvä. Tämä on se suurin Sanoma, joka tulee seurakunnalle Suomessa, ja
halki Euroopan.
Hän Sanoo, että tarkoitus saattaa olla hyvä, mutta seuraako se JUMALAN asettamaa mallia?
Esimerkiksi juuri nyt JUMALAN asettama malli seurakunnalle on Heprealaiskirjeen luvussa
12:14. Hän Sanoo, että tämä on nyt JUMALAN malli palvonnalle. Ja olen todella iloinen, että
Puhun Euroopalle. Tämä on kriittistä. Kuunnelkaahan minua nyt. Se malli, jonka Hän on
antanut seurakunnalle, kuinka palvoa HERRAA, jonka tässä annan. Hän siis Sanoo, että oli
tarkoituksenne seurakunnassa sitten hyvä, teidän tulee kuitenkin noudattaa JUMALAN

asettamaa mallia. Itseasiassa Hän Sanoo, että sen epäonnistuminen tehdä niin, on yhtä suuri
kuin epäkunnioitus, joka on korkea petoksen muoto HERRAN edessä. Hän Sanoo, Hepr.
12:14:
14 Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä
Herraa.
Joten ottakaa huomioon seuraava. Sanotaan, että olet Pastori Helsingissä ja johdat
seurakuntaa, ja sinulla on esimerkiksi omat menetelmäsi, koska olet modernissa maassa ja
haluat käyttää menetelmiäsi evankelioimiseen ja HERRAN huoneen täyttämiseen. Ehkä
saatat sanoa, että kaupungissa on tunnettu koomikko, annahan kun tuon hänet
seurakuntaan sunnuntaina, jotta hän voisi viihdyttää ihmisiä. Kiitos, että ravistelit päätäsi. Se
on todella hyvä. Ravistelit päätäsi oikein kunnolla. Se on todella voimallista. Kaupungissa on
tunnettu koomikko, tai on tanssiryhmä. Tunnettu koomikko ja ehkä tanssiryhmä, ja sanot,
että esittelenpä heidät ja annan heidän tehdä juttujaan tanssien seurakunnassa, niin ihmiset
tulevat ja tulevat olemaan iloisia.
Kysymys kuuluu: Tarkoitus on hyvä, haluat täyttää HERRAN huoneen, haluat vetää ihmisiä
sisään, mutta seuraako se HERRAN asettamaa mallia? Ymmärrättekö opetuksen, joka tulee
ulos tästä Ussan tapauksesta? Tämä on valtavaa! Ehkä sanot, että katsokaamme jalkapalloa
seurakunnassa, haluat varmistaa, tuot siis tiimisi sinne, näytät siellä jalkapalloa, laitat esille
popcornia, Kokista. Joten olette kuin yhteisö, katsotte jalkapalloa. Tämä on menetelmä
tuoda ihmisiä sisälle, yrittää pitää heidät sisällä. Mutta seuraako se JUMALAN mallia?
Hän Sanoo, että ehkä haluat tuoda jalkapallon seurakuntaan, ja aikomus on hyvä, haluat
täyttää HERRAN huoneen. Tarkoitus on todella hyvä. Haluat jopa vetää lisää ihmisiä sisälle
katsomaan jalkapalloa, ja sillä tavoin voisit tavoittaa ja pitää heidät sisällä HERRAN
huoneessa. ”Voitteko tulla sunnuntaina?” Aikomus on siis hyvä. Tarkoitus on todella hyvä.
Sanot, että katsotaan Euroopan UEFA cupia seurakunnassa, ja tuot sinne hunajalla
kuorrutettuja popcorneja, hunajan kanssa valmistettuja sekä Kokiksen, ja istuudut. Se mitä
Sanon, sellaista tapahtuu. Ja he istuvat siellä ja naurat, maali, maali! Teet näin. Se tarkoitus
on hyvä, haluat muodostaa koossapysyvän seurakunnan. Haluat tuoda ihmisiä sisälle, mutta
seuraako se JUMALAN asettamaa mallia?
Ehkä seurakunnassanne menette piknikille. Sillä näen tämän kaupungin ja en ole koskaan
nähnyt tämän kaltaista kaupunkia. Heillä on puistoja, puistoja, puistoja. Voit kävellä ja istua
alas. Ja siellä on turvallista, se sana on turvallista. Turvattua. Muistakaa tuo sana,
turvallisuus. Se ei ole enää mikään vitsi juuri nyt. Siellä on turvallista, ehkä haluat mennä
ulos seurakuntana niin kutsutusti luomaan läheisempiä suhteita toisiinne, piknikeille. Ja
sitten niillä piknikeillä seurakuntana, jotkut tytöt liittyvät yhteen miesten kanssa ja jotkut
miehet liittyvät yhteen tyttöjen kanssa. Seuraako sellainen JUMALAN asettamaa mallia?
Tämä on se Sanoma, joka tulee esille Ussan tuomiosta liittyen tähän Kirkkauteen. Hän kysyy,
onko se linjassa tämän määräyksen kanssa: Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen,
sillä ilman sitä seurakuntasi ei ole näkevä KRISTUSTA, kukaan ei ole näkevä KRISTUSTA,
kukaan ei ole näkevä HERRAA. Ymmärsittekö tämän Sanoman? Hän Sanoo, että meidän
tulee palata takaisin syvään kunnioitukseen. Ja se myös alleviivaa, se osoittaa yhteen hyvin

tärkeään asiaan, se sanoo, että JUMALALLA on tarkka laki. Kun Hän Sanoo, että ilman
pyhyyttä ei kukaan ole näkevä HERRAA, silloin Hän tarkoittaa sitä. Toinen JUMALAN
standardi on Heprealaiskirjeen luku 10:26-31.
Joten mitä tahansa teetkin, on se sitten ylistystä, evankeliointia, köyhien ihmisten
tavoittamista, niin seuraako se JUMALAN asettamaa standardia ja mallia? Muistakaa, että
HERRA, joka antoi meille JEESUKSEN ja lähetti meille Pyhän Hengen, on hyvin tarkka
vaatimuksissaan. Toisin sanoen, et voi väärinkäyttää armoa.

Armon väärinkäyttö
Hepr. 10:26-31. Hän Sanoo, Hepr. 10:26-31:
26 Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää
uhria meidän syntiemme edestä, 27 vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on
kuluttava vastustajat.
Ja Hän Sanoo jakeessa 28:
28 Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen
nojalla kuoleman: 29 kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen
ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa
hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä! 30 Sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut:
"Minun on kosto, minä olen maksava"; ja vielä: "Herra on tuomitseva kansansa". 31
Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin (joka tuomitsee sinut).
Espanjaksi he sanovat, horrenda cosa. Tarkoittaen, että se on hirvittävä asia. Se on
kauhistuttavan hirvittävä asia langeta elävän Jumalan käsiin, joka tuomitsee sinut. Tämä on
siis yksi niistä astetuista malleista, jonka mukaan meidän tulee palvoa JEESUSTA. Hän Sanoo,
että kun olet vastaanottanut JEESUKSEN ja sitten harkitusti - se sana on harkitusti,
tarkoituksellisesti - menet takaisin syntiin, Hän Sanoo, että ei ole enää uhria sinun edestäsi.
Kun luin tämän sananpaikan, niin vapisin. Sillä, Hän Sanoo, että jos me harkitusti jatkamme
synnintekemistä sen jälkeen, kun olemme vastaanottaneet JEESUKSEN, niin Elävän
JUMALAN Elävä Sana sanoo, että ei ole enää olemassa muuta uhria. Oletteko koskaan
lukeneet tämän sananpaikan? Tämä on peljättävää. Ei ole enää jäljellä toista uhria meidän
puolestamme, koska se uhri, jota juuri nyt väärinkäytimme, on itseasiassa se korkein uhri.
Annoin esimerkin eilen, kuinka HERRA näytti minulle, siinä näyssä halki Taivaan, Hänen
Naulan Lävistämät Kätensä. Toisin sanoen, lähettäen minut teidän luoksenne kertomaan
teille, että pyydän anoen, syntykää uudesti sen ensimmäisen Golgatan kautta yksin, sen
ensimmäisen kautta. Kun Hän näytti minulle ne Naulan Lävistämät Kädet, Hän lähetti minut
teidän luoksenne. Hän Sanoi, että HERRAN täydellisen uhrin laki edellyttää, että se uhri, joka
voi kuolla jonkun puolesta, kuolla meidän puolestamme, sen täytyy olla täydellinen, ilman
virhettä, ilman vikaa, ilman erhettä, ilman epämuodostumaa.

Ja näyttämällä minulle ne Naulan Lävistykset, Hän pääasiassa Sanoi: Juokse Helsinkiin! Ja
kerro seurakunnalle Suomessa, että kun katson heitä ja näen, kuinka ne nuoret miehet ovat
pukeutuneita seurakunnassa, ja se mitä he tekevät nuorisoseurakunnassa tyttöjen kanssa. Ja
katson, kuinka naiset ovat pukeutuneita seurakunnassa, ja mitä siellä tapahtuu. Silloin
tunnen aivan kuin seurakunta Suomessa huutaisi. Se sanoo: JEHOVA, JEHOVA, katso, olen
uudestisyntynyt, mutta se ensimmäinen Golgata, Veri, ei ole tarpeeksi voimallinen täysin
vapauttamaan minua. Ei, ei, Sinun täytyy lähettää JEESUS uudelleen Ristille.
Mutta siinä näyssä Hän näytti minulle nuo Naulan Lävistykset, tarkoittaen, että Hän Sanoi:
Juokse Helsinkiin! Ja kerro heille, että kun katson seurakuntaa Suomessa, näen aivan kuin he
huutaisivat toista vapautusta. Mutta kerro heille, että heidän tulee vain uudestisyntyä
ensimmäisen Golgatan kautta, sillä nyt, katso, katso, ISÄ ei voi hyväksyä minua enää, vaikka
haluaisinkin mennä heidän puolestaan uudestaan Ristille. Ja rakastan Suomea niin paljon,
että jos minun käskettäisiin mennä uudestaan Golgatalle heidän puolestaan, niin menisin!
Kuitenkin, on olemassa JEHOVAN täydellistä uhria hallitseva laki. HERRAN täydellisen
Karitsan tulee olla virheetön. Mutta nyt, katsokaa, minussa on virheitä. Mene ja kerro
Suomelle, että nyt minussa on virhe, minussa on arpia, arpia. Ymmärsittekö?
Siksi Hän Sanoo, että tämä on Armon laki; JEESUKSEN Veri on lopullinen uhri Taivaassa,
maan päällä ja kaikkialla maailmankaikkeudessa. Ja Hän Sanoo, että JEESUKSEN Veressä on
tarpeeksi voimaa vapauttaa minkälainen syntinen tahansa, jopa murhaaja. Tee parannus,
vastaanota JEESUS. JEESUKSEN Veri on riittävä vapauttamaan jopa murhaajan. Mene
vankilaan, johdata hänet JEESUKSEN luo. Hän on siis vankilassa ja joku on siellä ulkona, joka
ei ole uudestisyntynyt, mutta hän on uudestisyntynyt. Ja kun MESSIAS tulee, niin vankilassa
oleva tulee pääsemään sisälle. Hän tulee pääsemään sisälle, kyllä, hän tulee menemään
sisälle. Kyllä, tämä on todella voimallista! Hän Sanoo, että JEESUKSEN Veri on maksimi, siinä
on maksimivoima!
Huomenna Parantumiskokouksessa tulemme käsittelemään sitä Parantumisihmettä, joka
tapahtui Etelä-Koreassa. Halleluja! Sillä se käsi voi nyt (kääntyä). Hän rukoili Keniasta käsin
Nairobissa ja käski JEESUKSEN Veren voiman mennä Etelä-Koreaan päästämään hänet
vapaaksi ja tekemään sen, mitä lääkärit sanoivat, että ei voi tapahtua. Kuunnelkaahan minua
siis, tämä on käytännöllisyyttä.
JEESUKSEN veri on korkein voima maan päällä sekä Taivaassa. JEESUKSEN Veren voima on
korkeampi kuin EU:n, Euroopan Unionin voima. JEESUKSEN Veren voima on voimallisempi ja
korkeampi kuin Naton voima. Voimallisempi, vahvempi kuin YK:n turvallisuusneuvosto,
voimallisempi kuin IMF, kansainvälinen valuuttarahasto, maailmanpankki. Ymmärsittekö
minua? Hän siis Sanoo, tämä asia, jota he tekevät Suomessa: Juokse sinne ja lue heille
Ussasta. Ja kerro heille, että JUMALALLA on Hänen asettamansa malli, ja sitä tulee
noudattaa. Tarkoitus saattaa olla hyvä yrittäen luoda läheisiä suhteita seurakunnassa ja
tavata puistossa, mutta nuori mies siellä ottaa tytön ja menee seksuaalisyntiin. Hyvä
aikomus ei voi pyhittää pahaa tekoa. Se ei voi pyhittää epäkunnioittavaa tekoa.
Voimmeko lukea JUMALAN mallista. Halleluja! Tämä on todella voimallista tänä iltana! Ja
sama asia. Sama laki koskee myös kaikkea muutakin. Ehkä sinulla on menetelmäsi, koskien
taloudellista varainhankintaa seurakunnassasi, mutta seuraako se JUMALAN asettamaa

mallia? Ehkä Pastorina päämääräsi on, että sinulla olisi suuri rahatili, mutta seuraako se
JUMALAN asettamaa mallia? Sillä monissa seurakunnissa, Usassa ja täällä ja kaikkialla, nyt se
on jonkinlainen keskittymisen aihe tällä hetkellä. Mutta onko se JUMALAN asettaman mallin
mukaista? Ehkä se on evankeliointi, ehkä haluat Herätyksen seurakuntaasi, ja sitten tuot sen
väärän profeetan viihdyttämään ihmisiä seurakunnassa. Onko se JUMALAN asettaman
mallin mukaista? Kyllä. Halleluja!
Voimmeko lukea JUMALAN asettamasta mallista, rakkaat ihmiset. Jesajan kirjan luku 1:1217. Halleluja! Teidän tulee ymmärtää, että HERRALLA meidän JUMALALLAMME on Hänen
vaatimuksensa. Jesaja 1:12-17 Halleluja! Aamen. Eikö?
12 Kun te tulette minun kasvojeni eteen, kuka sitä teiltä vaatii-minun esikartanoitteni
tallaamista? 13 Älkää enää tuoko minulle turhaa ruokauhria; suitsutus on minulle kauhistus.
En kärsi uutta kuuta enkä sapattia, en kokouksen kuuluttamista, en vääryyttä ynnä
juhlakokousta. 14 Minun sieluni vihaa teidän uusia kuitanne ja juhla-aikojanne; ne ovat
käyneet minulle kuormaksi, jota kantamaan olen väsynyt. 15 Kun te ojennatte käsiänne,
minä peitän silmäni teiltä; vaikka kuinka paljon rukoilisitte, minä en kuule:
Hän jatkaa:
teidän kätenne ovat verta täynnä. 16 Peseytykää, puhdistautukaa; pankaa pois pahat
tekonne minun silmäini edestä, lakatkaa pahaa tekemästä. 17 Oppikaa tekemään hyvää;
harrastakaa oikeutta, ojentakaa väkivaltaista, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa.
Näette siis hyvin selvästi, että Hän Sanoo: Minulla on malli, miten palvoa minua. Minulla on
malli. Sinun tulee yksinkertaisesti noudattaa minun malliani. Jos palvonta koskee Minua,
silloin on olemassa malli. Voimmeko lukea Jesaja 66:3? Nyt te näette, että se, mitä tapahtui
Ussalle, se miksi hänet tuomittiin: Numero 2) on uskottomuuden, uskottomuuden tähden.
Sillä tämä Väkevä, Väkevä Kirkkaus istuu Arkin päällä. Tämä Väkevä, Väkevä Kirkkaus, ISÄ
Itse. Onko Hänen Kätensä liian lyhyt pelastamaan Arkkia? Miksi Hän salli Arkin kaatua? Onko
ISÄN Käsi liian lyhyt pelastamaan Arkkia?
Jos Hän voi ojentaa Kätensä, jos voin Sanoa Keniasta käsin, ISÄ, ojenna pitkälle ojennettu
Kätesi nyt ja paranna rammat toisessa maassa, rammat, jotka ovat unessa. Ja se tapahtuu
Porvoossa, yli 6.900 km:n päässä! Näyttääkö se teistä lyhyeltä Kädeltä, joka ei voisi pelastaa
Arkkia? Ja en tiedä, kuinka monen tuhannen kilometrin päässä Etelä-Koreassa? Halleluja!
8.000 kilometrin päässä. Ja lääkärit ovat sanoneet, unohda se, unohda se, et tule koskaan
liikuttamaan sitä. Sillä nivelsiteet ja jänteet olivat revenneet ja vaurioituneet. Vaikka he
leikkaisivatkin sen, et voi enää tehdä näin (liikuttaa kättänsä), unohda se. Ei edes näin
(liikuttaen sormia kämmentä kohti). Ja HERRA, yli 8.000 km päässä JEESUKSEN Veren
voimalla, ja HERRANI pitkälle ojennetun Käsivartensa voimalla, Hän paransi sen!
Hän Sanoo, Minä olen kumonnut lääkärit! Ja mitätöin sen! Mitätöin sen! Ja annan sinulle
uuden lääkärin lausunnon. Ja Sanon, Minä olen HERRA. Siinä missä ihminen epäonnistui,
teknologia epäonnistui, se ortopedi-kirurgi epäonnistui, siinä Minä tulen nyt mukaan! Ja
katso, Minä teen uutta! Halleluja! Kuulostaako tämä teille liian lyhyeltä Käsivarrelta, joka ei
voisi pelastaa sitä Arkkia? Ja huomenna Hän tulee Parantamaan ihmisiä täällä. Nyt, en tiedä,

mistä maasta Hän Puhui minulle Ääneen kuultavalla Äänellä, Ääneen. Rukoilen, kuten
tiedätte, kun menen johonkin maahan, haluan heidän näkevän sen, mitä Kenia on nähnyt.
Haluan aina, että kun Hän Puhuu heille sieltä käsin, tapahtukoon se siellä, jotta myös he
näkevät sen, eikö?
Hän Puhui kanssani Ääneen, että on maa, ja rukoilen, että se olisi täällä, mutta tiedän, että
Kenia on ainoa maa, missä he laittavat radioita sairaaloihin, lääkärit laittavat radioita
potilaiden viereen Parantumiskokousten ajaksi. Mutta rukoilen, että se voisi tapahtua täällä.
Sillä Hän Sanoi, että kun puhuin ääneen parantumisen, niin Hänen Äänensä, joka Puhuu
kanssanne täällä tänään, Hän Sanoi, että Hän Sanoi hänelle ääneen kuultavalla Äänellä, että
sinun Äänesi meni sinne sairaalaan sisälle, ja melkein tyhjensi koko sairaalan!
En siis tiedä, luulen, että on jotakin suurempaa seurakunnan edessä. Kaikki uskonnot tulevat
nyt palvomaan HERRAAMME JEESUSTA! Kyllä. Kyllä. Sillä tämä kertoo minulle, että tässä
edessämme on suuri Herätys! Kaikkien maiden täytyy tulla mukaan. Edessämme tässä on
massiivinen Herätys! Haluan, että jokainen maa tulee mukaan, jotta voimme sytyttää koko
maailman liekkeihin! Ja palvoa JEESUSTA! Se on minun huutoni. Joten kun heräsin siitä
unesta, ihmettelin, mikä maa se on? Sillä minulla on Parantumiskokous huomenna
HERRALLE. Mutta he eivät laita radioita sairaaloihin täällä. Monesti Hän rakastaa Keniaa niin
paljon, että Hän Puhuu minulle Keniasta, kun olen Missiolla. Ja se todella särkee sydämeni
joskus.
Keniassa he laittavat, lääkärit laittavat radiot sairaaloihin Parantumiskokousta varten.
Hiljattain oli se suuri kasvain, joka hävisi. Ja sokea nainen sairaalassa, jonka silmät avautuivat
myös samassa sairaalassa. Ja oli myös kolmas, joka parantui ja hänet vapautettiin
sairaalasta. Hän sanoo, että JEESUKSEN Veren voima on pian astumaisillaan sisälle
sairaalaan tyhjentäen sairaalavuoteet. Mombasassa oli vain tämän kaltainen Konferenssi, ja
joku hyvin, hyvin sairas kiidätettiin ambulanssilla (sairaalaan). Kun he ohittivat sen
Kokouspaikan läheltä, niin hän hyppäsi pois ambulanssista. Se shokeerasi meitä. Se on
YouTubessa. Kaikki nämä asiat ovat YouTubessa. Näette hänet sairaalavaatteissa. Mutta hän
shokeerasi meitä, sillä hän tuli sinne sisälle. Se oli suurta. Olin tällä tavoin siellä Alttarilla. Ja
hän tuli sinne tällä tavoin, ja tiedättehän, hän oli suurikokoinen, todella isokokoinen. Ja joku
myös juoksi tuon Konferenssin sisälle seuraten häntä, ja hän tuli kirjan kanssa. Ja hän seisoi
tällä tavoin (kirja kädessä), ja hän sanoi: Herrani, tämä mies oli potilaamme. Herätys on
tulossa! Haluan Suomen olevan tämän Herätyksen sisällä. Siksi kaikista vanhimmat pastorit
istuvat täällä kaikkialla. Kyllä.
Hän Sanoo, että Hän tuomitsi Ussan uskottomuuden tähden, sen tähden, että hänellä oli
vähän uskoa. Vain vähän uskoa. Ja tämä on se Sanoma Suomelle. Minun todella täytyy
Puhua kaikille teille, Eurooppa, ja Suomelle ja Etelä-Korealle. Tämä on Sanoma Suomelle.
Hän Sanoo, että joskus täällä Suomessa joitakin syntejä pidetään pieninä synteinä
seurakunnassa. Aah, se on vain pieni synti. Mutta juuri nyt näette täällä, että HERRALLE,
kuinka pieni tahansa se synti onkin, se on synti! Siksi kaipaan Puhua seurakunnalle. Hän
Sanoo, että hyvä aikomus ei voi pyhittää tai puhdistaa epäkunnioittavaa käytöstä. Se mikä
merkitsee HERRALLE, on HERRAN syvä kunnioittaminen. Syvä kunnioittaminen. Minun
täytyy edetä.

Näette siis, että he konsultoivat; heille oli tärkeämpää, kuinka helposti voimme sen siirtää.
Pyydän, tästä päivästä alkaen, seurakunnassasi Pastorina, älä koskaan ikinä välitä siitä,
”kuinka helppoa minun olisi rakentaa tämä seurakunta nopeasti”. Jos se on hitaasti, niin
tulet saarnaamaan vanhurskautta ja pyhyyttä. Tulet saarnaamaan sitä. Ja ihmiset alkavat
nousemaan ylös ja lähtemään pois. Tulet nuhtelemaan syntiä, ja ihmiset tulevat nousemaan
ylös ja kävelemään ulos, perheidensä kanssa. Perheidensä kanssa. Ja sinun vaimosi; kun
saarnaat pyhyyttä, ja olet kova siinä, nuhdellen syntiä ja keskittyen pyhyyteen, niin älä katso
vaimoasi tuona hetkenä. Sillä kun puolet seurakunnasta lähtee, niin vaimosi ja poikasi, he
ihmettelevät, miksi sinä tuhoat kauniin seurakunnan. Mutta kerro heille, että mitä
enemmän ihmisiä lähtee, ja vaikka jäisinkin vain kolmen perheen kanssa, en tule koskaan
ikinä muuttamaan Sanomaa! Siihen saattaa siis sisältyä tämä prosessi, siihen saattaa sisältyä
tämä prosessi.
Mutta HERRA tulee ja Hän tulee täyttämään HERRAN huoneen. Ja kun Hän tulee täyttämään
HERRAN huoneen, niin mieluummin sinulla on jäljellä 1000 ihmistä, jotka ovat menossa
Taivaaseen, kuin 10 000, jotka eivät ole menossa Taivaaseen. Joten lopetetaan tehtävän
helppouden konsultoiminen. Se kuinka helppoa on tehdä se, kuinka nopeasti pystyn. Ei ei ei
ei! Antakaa HERRAN rakentaa todistus! Halleluja! Minun tulee edetä, sillä minulla on hyvin
pitkä Sanoma tässä. Tämä oli kertomus Ussasta, hänet lyötiin maahan, Arkin edessä.
Voimmeko lukea muita raamatunjakeita ennen kuin päätän tämän. Jesaja 66:3:
3 Joka teurastaa härän, mutta myös tappaa miehen, joka uhraa lampaan, mutta myös
taittaa koiralta niskan, joka uhraa ruokauhrin, mutta myös sian verta, joka polttaa
suitsuketta, mutta myös ylistää epäjumalaa: nämä ovat valinneet omat tiensä. Ja niin kuin
heidän sielunsa on mielistynyt heidän iljetyksiinsä, 4 niin minäkin valitsen heidän
vaivaamisensa.
Hän Sanoo, että jos olet uudestisyntynyt Suomessa, pyydän, silloin ole uudestisyntynyt. Jos
olet uudestisyntynyt. Leikkaa vain pois ne sekulaariset elokuvat TV:ssä, muuta
pukeutumisesi, pitkään pyhään pukeutumiseen. Jos tupakoit, leikkaa se pois. Jos juot
alkoholia, lopeta se. Kysy itseltäsi. Kysy itseltäsi, olisiko JEESUS elänyt tällä tavoin? Sillä sinä
olet KRISTUKSEN imago, sinä olet KRISTUKSEN lähettiläs. Olisiko JEESUS tehnyt tällaista? Jos
me haluamme olla uudestisyntyneitä Suomessa, vastaanotetaan vain HERRA ja ollaan
uudestisyntyneitä.
Mutta tällainen asia, että olet uudestisyntynyt ja siinä sivussa deittailet miehen kanssa tai
deittailet naisen kanssa. Hän Sanoo, että se on aivan kuin uhraisit karitsan, mutta näytät
aivan siltä kuin katkaisisit koiralta niskan HERRAN edessä. Halleluja! Jos me olemme
uudestisyntyneitä, puetaan lapsemme hyvin. Jos me olemme uudestisyntyneitä, ei sallita,
että tyttäremme menevät tällä kertaa nukkumaan poikaystävänsä luo. Tiedättehän, sen
kaltainen asia kuin kouluissa. Ei ei ei ei! Sellainen ei ole kristillisyyttä! Sillä Skandinaviassa,
Euroopassa te teette niin, että tyttärelläsi on ystävä ja koulu sanoo, että tällä kertaa hänen
pitää mennä sinne yöksi. Ollaan uudestisyntyneitä ja suljetaan sellaiset ovet!
Jos me olemme uudestisyntyneitä ja koulu opettaa heille, että on monia jumalia, on monia
teitä Jumalan luo, niin poistetaan heidät sieltä ja viedään kristilliseen kouluun, joka sanoo,
että vain JEHOVA on JUMALA! Oikeaan, aitoon kristilliseen kouluun, joka sanoo, että vain

JEHOVA on JUMALA! Hän on Elävä JUMALA, joka vastaa Tulella! Miksi olisit uudestisyntynyt
ja leikkisit sellaisella?! Te näette, että tyttärenne on nuori ja hän on menossa väärään
suuntaan; hän tulee kotiin "poikaystävän" kanssa. Ollaan uudestisyntyneitä! Kuina muslimit
voivat pukeutua pyhemmin kuin seurakunta!?
Seurakunnassa on Pyhä Henki, teillä on Pyhä Henki. Teidän JUMALANNE on todellinen Elävä
JUMALA. Hän saapuu tällä tavoin (osoittaa JUMALAN Pilven kuvaa). Se saa ihokarvani
nousemaan. Teidän JUMALANNE on todellinen Elävä JUMALA. Hän saapuu tällä tavoin
(osoittaa JUMALAN Pilven kuvaa). Mikään muu JUMALA ei ilmesty tällä tavoin. Miksi, miksi
te tekisitte nyt kompromissin? Teillä on kuitenkin Pyhä Henki.
Sinun täytyy vain kertoa tyttärillesi, että, tyttäreni, tässä kodissa me pukeudumme JEESUSTA
varten. ”Ei, mutta isä, tiedäthän, ystäväni”. Sinä sanot, ”Anteeksi kuinka”? (Tytär sanoo),
”Mutta he nauravat meille”. Sano heille: Minä ja minun kotini, me palvelemme HERRAA. Ja
kerro heille, ”Kulta, minä tiedän, mutta toivon, että sinäkin tietäisit. Yritän vain
yksinkertaisesti auttaa sinua. Sillä isänäsi, olen viisaampi kuin sinä. Annan sinulle vain
parasta. Älä huoli siitä, että he nauravat, kun olet puettu pitkään hameeseen. Älä huoli siitä.
Meillä on meidän JUMALAMME”.
Hän Sanoo, ollaan uudestisyntyneitä. Ei ole olemassa pientä syntiä. Sanoen, että
aikomukseni mennä seurakuntaan on hyvä, mutta pukeutumiseni ei ole oikein. Hyvä
aikomus ei voi pyhittää epäkunnioittavaa tekoa. Halleluja!

Väkevä Pastorikonferenssi Helsingissä kesäkuussa 2017.

Valkeus ajaa pois pimeyden
Katsomme joitakin sananpaikkoja, sitten menemme Bet-Shemeshiin.
Hepr. 8:5, Hän Sanoo:
5 ja jotka palvelevat siinä, mikä on taivaallisten kuva ja varjo, niin kuin ilmoitettiin
Moosekselle, kun hänen oli valmistettava maja. Sillä hänelle sanottiin: "Katso, että teet
kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin".
JUMALAN malli, JUMALAN järjestys. Hän on hyvin tarkka järjestyksensä suhteen. Hän Sanoo:
Pyydä Moosesta rakentamaan se tarkalleen sen mallin mukaan, jonka näytin Hänelle täällä
ylhäällä. 2. Moos. 25:37-40. Tämä on voimallista! Sillä minun olisi itseasiassa kuulunut tulla
ja julistaa vain: MESSIAS on tulossa! Näen Hänen tulevan! Ja sitten lähteä takaisin
lentokentälle. 2. Moos. 25:37-40, Hän Sanoo:
37 Ja tee siihen seitsemän lamppua, ja lamput asetettakoon niin, että seitsenhaarainen
lamppu heittää valonsa etupuolelle. 38 Ja sen lamppusakset ja karstakupit olkoot puhdasta
kultaa. 39 Yhdestä talentista puhdasta kultaa tehtäköön sekä se että kaikki nämä kalut. 40
Ja katso, että teet ne sen kaavan mukaan, joka sinulle niistä vuorella näytettiin."
Katsotaan, minkä mallin HERRA on näyttänyt meille seurakuntana Suomessa. Nyt, mennään
2. Piet 2:19-22, Hän Sanoo:
19 ja lupaavat heille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia; sillä kenen voittama joku
on, sen orja hän on. 20 Sillä jos he meidän Herramme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen
tuntemisen kautta ovat päässeetkin maailman saastutuksia pakoon, mutta niihin taas
kietoutuvat ja tulevat voitetuiksi, niin on viimeinen tullut heille ensimmäistä pahemmaksi. 21
Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi tulleet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että sen
tunnettuaan kääntyvät pois heille annetusta pyhästä käskystä. 22 Heille on tapahtunut, mitä
tosi sananlasku sanoo: "Koira palaa oksennukselleen", ja: "Pesty sika rypee rapakossa".
Näettekö sen mallin, jonka Hän antoi seurakunnalle Helsingissä? Sen mallin, jonka Hän antoi
KRISTUKSEN seurakunnalle maailmanlaajuisesti. Tämä on ihmeellistä. Hän Sanoo, että on
parempi olla tuntematta JEESUSTA, kuin tuntea Hänet ja sitten heittää se roskiin, kääntää
selkäsi ja lähteä pois. Hän käyttää vahvoja sanoja. Hän Sanoo, että se on aivan kuin koira,
joka oksentaa ja menee takaisin nuolemaan, syömään sitä maasta. Tämä on liian vahvaa.
Tämä on se malli, joka annettiin seurakunnalle, että kun palvot JEESUSTA, niin se armo
Pyhän hengen kanssa; et voi hyväksikäyttää tätä armoa, et koskaan! En tiedä, kuuletko, mitä
minä kuulen, tai tunnetko, mitä minä tunnen? Hepr. 6:4-6. Luimme sen eilen. Hepr. 10:2631, 2. Piet. 2:19-22. Kuulen Hänen melkein kertovan seurakunnalle, että tämä on JUMALAN
malli JEESUKSEN palvonnalle: JEESUKSEN palvonta on yksisuuntainen liikenne. Kun olet
matkalla tähän suuntaan, niin menet tähän suuntaan. Et koskaan käänny takaisin ja mene
takaisin.
Olen iloinen, että Puhun modernille maalle. Ei ole toista paikkaa, jossa tämä on niin tärkeää
kuin Suomessa. Sillä modernismi on pehmentänyt pelastuksen, pehmentänyt sen. Ja siinä

prosessissa mukauttanut synnin. Hän Sanoo, että kuinka tahansa pieni synti onkin, on se
sitten vain hyvä aikomus, haluten pelastaa Arkki. Hyvä, hyvä aikomus, näin pieni synti
(osoittaa sormen päillä), pieni uskonpuute. Mutta sen palkka, palkkio, on kuolema. Tämä on
hyvä, tämä on hyvä. Nyt voimme peljätä JUMALAA. Ja muistakaa, että tämä ei ole se
Sanoma; käyn vain yksinkertaisesti kolme tapausta läpi. Käyn nyt läpi Bet-Shemeshin, kuinka
he käsittelevät Arkkia, uudestaan. Sen jälkeen tuon nyt Sanoman seurakunnalle. Sillä tämä
on viimeinen päiväni teidän kanssanne, koskien tätä Ohjeistusta. Halleluja! Aamen. Hän
Sanoo siis, ollaan uudestisyntyneitä!
Hän Sanoo, että pelastuksessa ei ole olemassa harmaata aluetta. Sillä kun näin näyn niistä
Kahdesta Hääsormuksesta taivaalla. Kun Taivas avautui 1. marraskuuta 2006, tarkalleen klo
03 aamuyöllä, niin Kirkkaus tuli ensin ulos. Ja taivaalla oli sitä ennen paljon pimeyttä. Enkä
nähnyt, että Kirkkaus olisi neuvotellut pimeyden kanssa. Katsoessasi sitä kirjoitusta itseasiassa se on kaikkialla netissä - siinä kirjoituksessa, jonka annoin, koskien sitä näkyä,
Sanoin, että kun Kirkkaus tuli alas Taivaasta, niin JEHOVAN Kirkkaus osoitti minulle, toisin
sanoen, minä näin JUMALAN todellisen voiman. Sillä kun Kirkkaus tuli, se voitti pimeyden. Se
ei neuvotellut. Kun Kirkkaus tuli, kirjoitin myös, että Kirkkaus valtasi pimeyden. Se oli
sotilaallinen valtaus. Sitä kutsutaan vallankaappaukseksi. Näin vallankaappauksen taivaalla,
Korkeuksissa, Taivaissa. Kukistaminen. Pimeys kukistettiin, ja mitätöitiin, ja kumottiin. Ja
kaikki tuli valkeudeksi.
En nähnyt valkeuden neuvottelevan pimeyden kanssa. En nähnyt sellaista. Sanon, että se
malli, jonka JUMALA on asettanut meille JEESUKSEN palvontaa varten, tämä on se malli. Se
malli sanoo, että JEESUS kuoli Ristillä. Ja se kuolema toi riittävän voiman muuttaa syntisen
maailmasta JUMALAN lapseksi Taivaassa; muuttaa jonkun synnin lapsesta ja orjasta
JUMALAN lapseksi ja vanhurskauden orjaksi; poistamaan jonkun pois kuolemasta aina
Iankaikkiseen Elämään saakka. Tuon sinulle Elämän, yltäkylläisen Elämän. En koskaan
lukenut missään kohtaa Raamatusta, että JEESUKSELLA ei olisi ollut tarpeeksi voimaa ja että
Hän olisi siirtänyt meidät vain harmaalle alueelle. Olen lukenut Raamatun, ja en ole koskaan
törmännyt missään kohtaa sananpaikkaan, joka sanoisi, että JEESUKSELLA ei olisi ollut
tarpeeksi voimaa, joten Hän poisti meidät pimeydestä vain keskialueelle täällä.
Jos asia on siis näin, mitä seurakunta Euroopassa silloin tekee harmaalla alueella?! Näin
HERRA tässä Sanoo. Hän Sanoo, että synti on syntiä, kuinka pieni tahansa se onkaan. Kun
Ussa teki synnin, sen pienen synnin. Sellaisen, mitä moderni maailma kutsuisi pieneksi
synniksi. Pieni uskottomuus, mutta aikomus oli hyvä. Pjah! Kuollut ruumis on tässä, Arkki on
tuossa. Ja HERRA Sanoo, että se oli armon teko Israelille. Sillä koko Israel katsoi, kuinka Ussa
lyötiin. Ja siitä päivästä lähtien, se pelasti Israelin. He alkoivat noudattamaan JUMALAN
vaatimaa mallia palvonnalle. Kukaan ei enää mennyt koskemaan Arkkia. Kukaan ei mennyt
enää katsomaan. Se pelasti Israelin. Pelasti Israelin. Ymmärsittekö? Halleluja! Olen tulossa
Sanomaan.
Halleluja! Mennään 1. Sam 6:19, vain yksi jae. Minulla on niin paljon annettavaa Suomelle.
Teidän tulee todella kutsua minut takaisin. Teidän täytyy. Sillä Herätyksen täytyy tulla.
Mutta oikea perustus tulee laskea. Jos kysytte minulta, että mitä teemme täällä tänään,
kerron teille, että tänään me kaikki palaamme takaisin HERRAN tykö. Palaamme takaisin
pelastuksen perusteisiin. Pelastuksen perusteisiin. Sinne, missä on syvä kunnioitus, ja missä

me voimme kunnioittaa JEESUKSEN Verta. 1. Sam. 6:19. Halleluja! Minun täytyy edetä nyt,
sillä minulla ei ole aikaa. Minulla ei ole koskaan tarpeeksi aikaa missään maassa, eikö? Ja
Puhun hymy kasvoillani, tarkoittaen, että rakastan tätä maata. Halleluja! Sillä joskus menen
Haitille ja Puhun toisella naamalla, ja sitten maanjäristys tapahtuu, eikö? Ja sitten yli 30 000
ihmistä kuolee. On siis myös toinen puoli, eikö? 1. Sam. 6:19, Hän Sanoo:
19 Mutta Herra surmasi Beet-Semeksen miehiä sen tähden, että he olivat katsoneet Herran
arkkia; hän surmasi kansasta seitsemänkymmentä miestä, viisikymmentä tuhatta miestä; ja
kansa suri sitä, että Herra oli surmannut niin paljon kansaa. 20 Ja Beet-Semeksen miehet
sanoivat: "Kuka voi kestää Herran, tämän pyhän Jumalan, edessä? Ja kenen luo hän menee
meidän luotamme?"
On käännös, joka sanoo, että 50 000 miestä surmattiin tuona päivänä. On käännös, jossa
lukiessasi koko luvun, 50 000 nuorta miestä surmattiin. Teurastus oli liian suuri. Miksi?
Miksi? Sen tähden, koska epäonnistuttiin noudattamaan HERRAN mallia. Tämä luopumus,
jonka näet Suomessa, se on todella kuolettavaa, äärimmäisen kuolettavaa. Tämän halusin
tuoda teille. Hän Sanoo, että tämä toleranssi synnille seurakunnassa, jossa sanotaan, 'me
olemme moderneja, voimme sietää syntiä hiukan'. Hän Sanoo, että se on kuolettavaa, se on
todella kuolettavaa. Hän kutsuu siis Suomea palaamaan takaisin. Tämä on koko se
keskustelu siitä saakka, kun saavuin. Tämä on se keskustelu tässä.

Tie kotiin
Kääntäkää kanssani nyt Jes. 1:3. Ennen kuin etenen seuraavaan aiheeseen ja annan teille
HERRAN Sanoman. Ja tiedän, että Kenia kuuntelee, Uusi-Seelanti kuuntelee ja katselee sekä
Euroopan maat. Tämä koskee teitä kaikkia. Jes. 1:3. Tämä on se, mitä Hän Sanoo, siitä
saakka, kun saavuin.
3 Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen; mutta Israel ei tunne, minun kansani ei
ymmärrä.
Tämä on se, mitä Hän on Puhunut täällä. Hän Sanoo:
3 Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen; mutta Israel ei tunne, minun kansani
[heitä ei huolestuta, heillä ei ole minkäänlaista harkintaa] ei ymmärrä.
Kaikki se, mitä HERRA on Sanonut täällä käyttäen Ussan tapausta ja tätä Vierailua tässä
(osoittaa JUMALAN Pilven kuvaa), Hän Sanoo, että se sonni, lehmä, härkä, kun se härkä on
eksyksissä; ne toiset lehmät lähtivät, menivät takaisin kotiin, ja härkä jäi sinne jonnekin
syömään ruohoa eksyksissä. Kun aika muuttuu ja ilta on tullut, Hän Sanoo, että se härkä;
sonni, lehmä, härkä, pystyy havaitsemaan, että, ei! Aika on muuttunut! Ja sitten se pystyy
prosessoimaan, syntetisoimaan, prosessoimaan ja tietämään, että, minä olen eksyksissä. Ja
tietämään, että jos pelleilen täällä, niin minut tullaan tappamaan täällä. Annahan, kun etsin
tieni takaisin kotiin. Härkä, jolla ei ole ollenkaan Pyhää Henkeä, härkä, jolla ei ole GPS
navigaattoria, jonka näet tässä kaupungissa. Se ei tiedä, kuinka syöttää siihen sitä osoitetta,
kuinka ajaa siellä. Tämä on kytketty, tämä on uskomaton kaupunki täällä, koska se auto, joka

toi meidät, kertoi jopa, kuinka monta minuuttia on jäljellä ennen kuin saavumme. Se on
täsmällinen, noilla kaduilla.
Se härkä, jolla ei ole Pyhää Henkeä, joka ei ole käynyt yliopistoa eikä tehnyt tohtorin teesiä,
se pystyy prosessoimaan ja analysoimaan ja päätymään loogiseen johtopäätökseen, että:
Aika on ohi! Pimeys on tullut, ja olen eksyksissä. Minulla on isäntä, kyllä, minun täytyy
päästä takaisin kotiin isäntäni luo. Härkä. Se pystyy havaitsemaan, milloin se on eksyksissä.
Ja se, mikä minua ihmetytti, on, että härkä pystyy prosessoimaan sen tiedon. Se, mikä
shokeerasi minua kaikista eniten, on, että härkä pystyi jäljittämään tiensä takaisin
omistajansa luo. Härkä, jolla ei ole Pyhää Henkeä, joka ei ole vielä mennyt yliopistoon, se
tietää, että sillä on omistaja. Ja että sen tulee palata takasisin omistajansa luo.
Mutta Suomi, Suomen seurakunta, jolla on GPS-navigaattori, jolla Pyhä Henki on saatavilla,
he ovat hyvin korkeasti koulutettuja. Mutta numero 1) he eivät pysty havaitsemaan, että he
ovat eksyksissä, ei. He eivät pysty katselemaan ympäristöään ja prosessoimaan ja
sanomaan, että, luulen olevani eksyksissä. Olen eksyksissä. Seurakunta Suomessa, jolla on
kaikki teknologia, WhatsApp. Voit kirjoittaa ystävällesi WhatsAppiin: Olen eksyksissä, miten
pääsen takaisin kotiin? Ja he voivat vastata sinulle sanoen: Peter, se on totta, olet
eksyksissä. Lopeta se alkoholin juonti. Peter, lopeta se huumeiden käyttö. Lopeta se
huumeiden käyttö. Tule takaisin kotiin. Heillä on teknologia! Se GPS-navigaattori, jonka näin
siellä autossa, se kertoo jopa jäljellä olevan matkan määrän minuuteissa. Tarkoittaen, että
se GPS-navigaattori on laskenut kaikki ne liikennevalot. Ja lähtiessäni nyt, kuinka pitkään
tulen olemaan niissä liikennevaloissa.
Suomi! Kaikki se teknologia, joka teillä on ylhäällä siellä satelliitteineen, ette edes pysty
näkemään, että aika on lopussa! Aika on muuttunut! Katsokaa, katsokaa nyt! (osoittaa
JUMALAN Pilven kuvaa). Sen täytyy muuttua! Aika on muuttunut! Katsokaa vain ylös
tuonne! Aika on todella muuttunut! Aika on todella muuttunut! Mutta te ette pysty
havaitsemaan, te ette pysty näkemään. Tämä on minun neljäs kertani Suomessa. Numero 4,
neljäs kerta. Ettekö pysty näkemään, että aika on muuttunut?! Katsokaa vain tämän
vierailun laatua. Voitte havaita, että todella, aika on muuttunut! Suomi, kaiken
koulutuksensa ja modernisminsa kanssa, ei pysty huomaamaan, että itseasiassa hän on
eksyksissä. Tämä pelastuksen sekoittaminen muiden asioiden kanssa, tarkoittaa, että hän on
eksyksissä.
Suomi, kaiken sen koulutuksen ja teknologian kanssa, ei pysty tietämään, että heillä on
Omistaja. Heillä on Omistaja, he kuuluvat jollekin. He sanovat, ei ei ei ei. Jos olen sairas,
menen syöpäsairaalaan. Jos haluan mennä jonnekin, käytän navigaattoria. He ovat
saapuneet pisteeseen, jossa he uskovat, että he eivät muka tarvitse JUMALAA, he ovat
vapaita sieluja, heillä ei muka ole Omistajaa. He ovat kaduilla, he juovat. Se teknologia. He
ovat saapuneet pisteeseen, jossa kaikki on nyt saatavilla. Kaikki on täsmällistä ja tarkkaa
täällä, tässä kaupungissa täällä. Joten he eivät näe, he eivät koskaan näe tarvetta JUMALAN
puoleen. He eivät siis tiedä, että heillä on Omistaja.
Joten kaikista tyhmin eläin, aasi, Hän Sanoo tässä, että aasi pystyy prosessoimaan. Hän
Sanoo, että aasi tuntee omistajansa, omistajansa seimen. Tarkoittaen, että aasi tuntee
omistajansa. Tarkoittaen, että aasi tuntee omistajansa äänen, Hänen äänensä. Ja kun

omistaja kutsuu sitä, se seuraa häntä mennen sitten kyntämään tehden raskasta työtä tai
syömään. Mutta kun omistaja kutsuu sitä, aasilla on kapasiteetti tunnistaa omistajansa ääni!
Kun omistaja kutsuu aasia, aasi tunnistaa omistajansa äänen. Kun toinen henkilö kutsuu sitä,
se ei voi mennä. Jos toinen henkilö kutsuu sitä, se ei voi mennä. Hän Sanoo, jos joku toinen
kutsuu sitä aasia, aasi ei mene. Mutta jos omistaja kutsuu aasia, joka on tyhmin eläin, aasi
pystyy tunnistamaan omistajansa äänen. Ja kun hän kutsuu, aasi pystyy tottelemaan ja
seuraamaan häntä. On se sitten kantaen kuormaa tai kyntäen, alkaen kyntää maata. Kuinka
raskas se työ tai taakka onkaan, aasi pystyy tottelemaan ja tulemaan, on se sitten syömään
tai tekemään työtä.
Ymmärsittekö? Tämä on se keskustelu, jonka halusin käydä livenä seurakunnan kanssa. Ja
olen todella iloinen, että olemme TV:ssä. Kyllä. Sillä heräämisen hetki on NYT NYT NYT.
Kansakunnissa vieraillaan historiallisilla tavoilla. Hän Sanoo, että aasi pystyy tietämään,
kuinka mennä takaisin. Se ei ainoastaan tunne omistajaansa, vaan tuntee myös kodin,
omistajansa kodin. Ja tuntee myös tien ulos, kuinka mennä takaisin. Ja Hän Sanoo, että aasi
pystyy prosessoimaan ja laskemaan yhteen ne hyödyt. Ja tietämään, että tämä omistajani
on niin hyvä minulle. Talvella hän antaa minulle olkia ja syön niitä. Ja hän antaa minulle
suojan, seimen. Aa! Tämä omistajani on niin hyvä minulle, en voi tuottaa hänelle
pettymystä. Minun täytyy palata hänen luokseen ja alistua hänelle.
Mutta seurakunta Suomessa ei pysty erottamaan Omistajansa Ääntä. Kun väärä profeetta
tulee Ruotsista, niin he seuraavat häntä. Ruotsista. He menevät sinne. Mutta aasi, kun joku
muu kutsuu sitä, se ei mene sinne. Jos menet lähelle sitä, niin se voi potkaista sinua. Se voi
olla vihamielinen. Ymmärsittekö? Tämä on se keskustelu, jonka halusin käydä seurakunnan
kanssa. Kaikki se teknologia, Pyhä Henki on saatavilla. Kaikki se koulutus; yksi kaikista
koulutetuimmista maista maailmassa. Ettekö te tiedä, kuinka prosessoida JEESUKSEN
hyötyjä?! Ettekö te pysty laskemaan yhteen JEESUKSEN etuja? Ja sanoa, että tämä JEESUS
on niin hyvä minulle! En voi tuottaa Hänelle pettymystä! Hän on minun Isäntäni. Minä
kuulun Hänelle. Olen eksyksissä. Aika on lopussa! Minun täytyy mennä takaisin kotiin!
Ettekö pysty prosessoimaan sitä?
Tämä on se keskustelu. Tämä on se syy, miksi HERRA lähetti minut; kysymään tätä. Hän
Sanoi, mene seurakuntaan, seiso Alttarilla, ja kysy näitä kysymyksiä. Ettekö te tiedä, että
teillä on Omistaja? Ja te elätte tällä tavoin moraalittomasti?! Aasi on valmis menemään
takaisin omistajansa luo, missä sille annetaan aina raskas taakka kannettavaksi. Ja silti te
sanotte, että HERRAN palvominen Hänen mallinsa mukaan on liian raskasta minulle!?
HERRAN palvominen, JUMALAN vaatimusten noudattaminen. Te sanotte, että se on liian
raskasta teille, te ette pysty selviytymään siitä. Ja silti aasi sanoo, ei! Se kuinka hyvä tämä
mies on, hän on omistajani, minun tulee mennä takaisin hänen luokseen. En voi tuottaa
hänelle pettymystä. Minun tulee mennä maahan ja alistua hänelle.
Voinko mennä siihen Sanomaan, sillä minun tulee antaa teille Sanoma. Tämä ei ole se
Sanoma. Jotkut ihmiset tulevat luoksenne ja sanovat, konferenssi on tulossa pyytäen
rekisteröintimaksua tai mitä onkaan. Rekisteröinti maksu, maksa luottokortillasi. Hän
(pastori yleisössä) sanoo, että jopa nyt puhuessamme, jossakin täällä on väärä profeetta
veloittaen jotakin, naisilta 50 euroa ja miehiltä 150 euroa nyt. Ja tämä on vain pääsymaksu.
Mutta sitten, kun hän alkaa tekemään, tekemään siellä noituutta ja mitä vain sellaista,

jonakin hetkenä hän saattaa pyytää viittä ihmistä antamaan 1000 euroa, ja hän ottaa sen
myös laukkuunsa.
Lipussanne on risti, risti. Siinä on risti. Ettekö tiedä? Ettekö vieläkään tiedä, että teillä on
Omistaja? Ja voitte laskea yhteen tämän Omistajan hyödyt: Hän kuoli puolestanne Ristillä,
Hän on pitänyt teidät elossa tähän päivään saakka, Hän rakastaa teitä. Ettekö pysty
laskemaan yhteen niitä etuja ja sanomaan, palaan takaisin? Hän kuoli puolestasi Ristillä. Kun
heräsit tänä aamuna, Hän herätti sinut. Hän on pitänyt sinut elossa tähän hetkeen saakka.
Hän ruokkii sinua joka päivä. On monia ihmisiä kaikkialla maailmassa, jotka ovat nälkäisiä,
heillä ei ole ruokaa. Mutta sinua Hän ruokkii joka päivä, Hän antaa sinulle juomavettä ja juot
sitä, kun olet janoinen. Etkö voi laskea niitä etuja yhteen ja palata Hänen luokseen?

Väliverhon repeäminen
Halleluja! Näet siis Bet-Shemeshin pojat. He vastaanottivat Arkin, mutta he eivät
noudattaneet sitä mallia 2. Moos. 12:21. Itseasiassa Arkki oli juuri saapunut takaisin
filistealaisilta. Filistealaiset olivat antaneet periksi ja sanoneet: Me emme pysty
käsittelemään tätä! Halleluja! Me emme pysty käsittelemään tätä asiaa! Me emme pysty
käsittelemään tätä! Ja he hylkäsivät sen nyt sinne. Bet-Shemeshin pojat menivät ja he
koskettivat sitä ja tuijottivat sinne. Jos katsot eri käännöksistä, muistaakseni he sanovat
54.000, 57.000 kaatui, jotakin sen tapaista. Miksi HERRA JEHOVA rajoittaa ihmisen, koskien
tätä vierailua? Nyt minun tulee edetä siihen Sanomaan. Miksi JEHOVAN täytyy rajoittaa
ihminen, koskien sitä vierailua? Miksi? Kuulkaa, rakkaat ihmiset.
Ennen kuin HERRA JEESUS KRISTUS, Hän saapui, he sanoivat: HERRA, älä anna meidän kuulla
Ääntäsi enää, jotta me emme kuole! Jos meillä on mitään, mitä meidän tarvitsee sanoa
Sinulle, kerromme sen Moosekselle, ja Hän tulee luoksesi. Sanoin, sillä ei ollut mitään
tekemistä Mooseksen kanssa. HERRA toi maanjäristyksen ja Tulen ja pasuunan ja savun ja
liekit Siinain vuorella, kun tämä Pilvi (osoittaa JUMALAN Pilven kuvaa) tuli alas. Sanoin, että
se syy, miksi Hän teki näin, oli, jotta Hän pystyisi osoittamaan heille Hänen
Majesteettisuutensa peljättävän Läsnäolon, Hänen Pyhyytensä peljättävän Läsnäolon. Ja
siinä prosessissa osoittamaan heille heidän syntisyytensä, ja siinä prosessissa osoittamaan
heille heidän tarpeensa MESSIAALLE. He siis sanoivat, että he eivät halua kuulla.
Tarkoittaen, että Hän sai heidät pyytämään välimiestä. Hän sai sen aikaan. Mennään nyt
sinne. Matt. 3, nyt aloitamme sen Sanoman. Matt. 3:16-17. Kyllä, se ei ole mikään vitsi. Siksi
halusin tulla, tunsin, että minun täytyy tulla tänne; oli tarve. Matt. 3:16-17, Hän Sanoo:
16 Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki
Jumalan Hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. 17 Ja
katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen
mielistynyt".
Nyt, koko tämän ajan, palavasta pensaasta lähtien "Älä tule yhtään lähemmäs!", Siinain
vuorelle "Älä tule yhtään lähemmäs!", aina Ussaan saakka "Älä tule yhtään lähemmäs!", aina
Bet-Shemesiin saakka "Älä tule yhtään lähemmäs, tai kuolet!" Ja jätin pois Ashdodin, sillä
käsittelimme sitä aamulla "Älä tule yhtään lähemmäs!", kunnes kaikissa kaupungeissa oli

kasvaimia. "Älä tule yhtään lähemmäs!". Mutta nyt, kun KRISTUS MESSIAS tulee, ja MESSIAS
astuu vain jalallaan Jordanin jokeen. Eih! Laittaen jalkansa Jordanin jokeen ja Hänet
kastetaan Jordanin joen vesissä. Kun Hän tulee ylös tällä tavoin, niin Taivas avautuu, ja
samat ihmiset, jotka sanoivat, "Älä anna meidän enää kuulla Hänen Ääntään", nyt Taivas
avautuu ja he pystyvät kuulemaan Hänet ääneen kuultavalla Äänellä sanoen: "Tämä on
minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt." He pystyvät nyt kuulemaan JEHOVA
JAHVEN Äänen. Halleluja!
Kun Välimies tulee, kun Välimies saapuu, niin ihminen pystyy nyt kuulemaan Hänen
Äänensä. Me voimme kuulla Hänen Äänensä, emmekä kuole. Eeeeei, me voimme nyt kuulla
Hänen Äänensä, emmekä kuole. JUMALAN Poika, Välimies MESSIAS. HERRA oli siis koko ajan
sanonut, että "Älkää tulko lähemmäs, sillä te ette ole vielä valmiita tulemaan." Hän, joka
valmistaa teidät ei ole vielä tullut. Kun Hän tulee, niin Hän valmistaa teidät ja pystyn
vierailemaan seurakunnan sisällä (osittaa JUMALAN Pilven kuvaa). Halleluja! JEESUS on
HERRA. Suomi JEESUKSELLE! Helsinki JEESUKSELLE! Halleluja! Nyt voimme kuulla Hänen
Äänensä, ja Hän voi tulla ja jakaa ajatuksia kanssamme ja olla yhteydessä kanssamme.
Mutta kuinka tämä tapahtui (osoittaa JUMALAN Pilven kuvaa)? Voinko näyttää teille, miten
se tapahtui? Mennään nyt Matteuksen evankeliumiin. Matt. 27:50-51. Halleluja! Tämä on
nyt se Sanoma, jonka olen valmistanut teille, Sanoo HERRA. Matt. 27:50-51:
50 Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. 51 Ja katso, temppelin esirippu
repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat, 52 ja haudat aukenivat, ja
monta nukkuneiden pyhien ruumista nousi ylös. 53 Ja he lähtivät haudoistaan.
Ymmärsittekö, kuinka se tapahtui? Tähän halusin tuoda seurakunnan Suomessa. Hän Sanoo,
että oli suuri väliverho, hyvin paksu, 60 jalanmittaa kertaa 30 jalanmittaa. Halleluja! Hän
Sanoo, että siellä oli se suuri väliverho, valtavan suuri. Ja se, miten se oli kudottu, se oli
todella paksu. Ja se väliverho erotti sen telttamajan, teltan, temppelin, palvonnan huoneen
muut osat. Se erotti Pyhän paikan, esipihan siitä Kaikkein Pyhimmästä, jossa se Arkki, joka
kantaa tätä Kirkkautta (osoittaa JUMALAN Pilven kuvaa), istuu. Se Arkki on sen väliverhon
takana Kaikista Pyhimmän sisällä. Ja ainoastaan ylipappi, vain kerran vuodessa, meni sinne
Yom Kippurina, ei koskaan ilman verta. Sitten hän meni sinne ja uhrasi omasta puolestaan ja
ihmisten puolesta. Hän meni sinne sisälle ja hän uhrasi.
Mutta kun JEESUS kuoli Ristillä ja Hän huusi toisen kerran kovaan Ääneen, ihme ja merkki
tapahtui. Väliverho repesi ylhäältä alas asti. Ja Hän otti seurakunnan ja Hän toi sen suoraan
sisälle tänne! Hän päästi seurakunnan sisälle. Hän siis Sanoi, että väliverho repesi, se repesi
ylhäältä alas. ja Hän otti seurakunnan ja päästi seurakunnan sisälle. Ja nyt me voimme
päästä yhteyteen tämän Pilven kanssa ja Hän voi tulla HERRAN huoneeseen. Tämä on
väkevää! Tämän näyn Kantajana, minulla oli velvollisuus tuoda tämä tieto teille. Peljättävä
JUMALAN Pilvi. Kuulkaa minua, kalliit ihmiset. Matt. 4:17, siitä hetkestä eteenpäin JEESUS
meni ulos. Matt. 4:17:
17 Tästä lähtien Jeesus julisti:
Tehkää parannus! Tehkää parannus! Sillä Taivasten Valtakunta on tullut lähelle! Halleluja!
Tämä tarkoittaa, että kun Hän kuoli ja väliverho repesi ja Hän päästi seurakunnan sisälle,

Hän ojensi meille, Hän antoi meille parannuksenteon evankeliumin. Parannuksenteon
evankeliumin. Sillä JUMALAN Valtakunta on tullut lähelle! Kuinka kaunis evankeliumi! Hän ei
tuonut meille menetysteologian evankeliumia! Hän toi meille Evankeliumin: Tehkää
parannus! Tehkää parannus! Ja kääntykää pois synnistä! Sillä JUMALAN Valtakunta on
saapunut (osoittaa JUMALAN Pilven kuvaa), se on tullut lähelle! Mikä on siis Sanoma
Suomelle? Askel askeleelta nyt. Nyt, kääntäkää 1. Kor. 15. Sanoma Suomen seurakunnalle:
Ei ole olemassa mitään toista evankeliumia. On vain yksi Evankeliumi: Tehdään parannus!
Käännytään pois synnistä! Ja mennään sisälle JUMALAN Valtakuntaan. Minä palautan
Suomen takaisin Ristin ja Veren Evankeliumiin. Risti ja Veri on parannuksentekoa. Tämä on
sivistynyt maa, ja moderni, ultramoderni. Voimallinen maa, niin kuin Suomi, nyt minä
palautan hänet siihen vanhaan ikiaikaiseen Evankeliumiin, siihen vanhaan, muinaiseen,
likaiseen Rosoiseen Ristiin! Halleluja!

Pelastuksen pilarit
Halleluja! Suomi JEESUKSELLE! 1. Kor. 15:50-56, sen jälkeen, kun väliverho oli revennyt. Hän
Sanoo:
50 Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä [tämän JUMALAN Valtakuntaa
(osoittaa JUMALAN Pilveä)] Jumalan valtakuntaa,
Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä [JEHOVAN loisteliasta
Valtakuntaa], eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. 51 Katso, minä sanon teille
salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, 52 yhtäkkiä,
silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat
katoamattomina, ja me muutumme. 53 Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman
katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. 54
Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu
kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: "Kuolema on nielty ja voitto
saatu".
Ja kun jatkat lukemaan eteenpäin, kuulet Hänen nyt ivaavan kuolemaa, piinaavan kuolemaa,
pilkkaavan kuolemaa. Halleluja! Hän Sanoo, että kun MESSIAS kuoli ja nousi ylös kuolleista,
Hän repäisi väliverhon kahtia ja Hän avasi Tien, josta luimme eilen, 1. Moos. 3:22-24, Tien
joka johtaa sinne, missä ISÄ JUMALA on, Tien joka johtaa sinne, missä Ikuisuus on, Tien joka
johtaa sinne, missä Elämän Puu on. Halleluja! Hän Sanoo, että kun JEESUS tuli ja väliverho
repesi kahtia, Hän avasi meille Tien Iankaikkisuuteen. Ja Hän Sanoo, että nyt me voimme
mennä sisälle! Ja nyt kysyn seurakunnalta Suomessa, Hän Sanoo: Mutta tämän minä sanon,
veljet, sen jälkeen, kun Hän repäisi väliverhon kahtia ja päästi seurakunnan sisälle, niin nyt
Hän Sanoo: Mutta tämän minä sanon, veljet, elämä lihassa ja veressä, elämä lihassa ja
veressä, ei voi periä Ikuista Elämää, tämän Loisteliaan Kirkkaan JUMALAN Iankaikkista
Valtakuntaa! Eih!
Kun Hän kuoli, nousi ylös kuolleista ja avasi Tien, jonka Kerubit olivat sulkeneet liekehtivien
miekkojen kanssa, Tien Elämän Puun luo, sinne missä ISÄ on, Tien Iankaikkiseen Elämään,
Tien Iankaikkisuuteen, Tien Taivaaseen, Tien kuolemattomuuteen, Tien

katoamattomuuteen, Tien turmeltumattomuuteen. Kun Hän avasi sen, Hän Sanoi nyt: Olkaa
varovaisia veljet, kerron teille nyt, liha ja veri, jossa elätte tänä päivänä seurakunnassa
Suomessa, eivät tule perimään tätä Kirkkautta (osoittaa JUMALAN Pilven kuvaa). Wow! Hän
Sanoo, että Hän antoi nyt varoituksen. Hän antoi nyt varoituksen tehtyään työnsä. Hän
Sanoi, Mutta tämän minä sanon, veljet: Olkaa varovaisia nyt, liha ja veri, jossa elätte
seurakunnassa Suomessa, joskus minun täytyy aivan kuin poistaa ne hanskat ja edetä
nyrkeillä. Halleluja! Hän varoitti seurakuntaa.
Toisin sanoen, mitä KRISTUKSEN seurakunta Suomessa tekee eläen pelastuksessa, jossa on
lihaa ja verta, jossa he pukeutuvat kuin maailma, he ovat alasti. Naiset ovat alasti
seurakunnassa. Naiset eivät ole hyvin pukeutuneita. Ja miehet menevät myös seurakuntaan
etsimään tyttöystäviä. Ja kun saarnaat evankeliumia, sinun täytyy saarnata lihalle makeaa
evankeliumia tyynnyttämään heitä ja lohduttamaan heitä, ja rohkaista heitä. Rohkaista
heitä, rohkaista heitä. Jos nuhtelet heitä liikaa, he saattavat juosta pakoon. Mutta minä olen
tullut kertomaan teille, että jos joku rakastaa seurakuntaa Suomessa, sen henkilön täytyy
tulla siihen seurakuntaan ja kustua lapiota lapioksi ja lusikkaa lusikaksi. Lapiota lapioksi. Ja
kutsua syntiä synniksi! Kun teet näin, silloin todella rakastat Suomea. Ja kerrot heille, että
tämä Valtakunta tässä (osoittaa JUMALAN Pilven kuvaa), joka on tulossa, tämä Valtakunta ei
hyväksy elämää synnissä. Ja jos haluat päästä sisälle sinne, niin sanoudutaan irti synnistä!
Tämä asia, että tehdään niin makeaksi ja karamellisoidaan evankeliumi, makeutetaan
evankeliumi; he menevät elokuviin, he juovat olutta ja juhlivat, juovat viiniä. Ja kestität
tällaista, jopa pastori on mukana. Hän Sanoo, että on toinen pelastus. Toinen. Uudestaan.
Hän Sanoo, että on toinen pelastus, toinen, missä ihmiset ovat uudestisyntyneitä ja he
valitsevat pyhyyden. Ja Pyhä Henki auttaa heitä. Ja kun he katsovat syntiä, he hylkäävät sen.
Ja kun he kuulevat väärän profeetan tulevan, he hylkäävät hänet. He sanovat, hei, on vain
yksi JUMALA, Israelin JUMALA. Ja Israelin JUMALASSA, Hänessä on yksi asia, Hän on Pyhä. Ja
Hän on hyvä, Hän on hyvä meille. Kun Hän antoi JEESUKSEN, Hän lähetti myös Pyhän
Hengen auttamaan meitä. Joten, kyllä, se on mahdollista. Se on mahdollista.
Kuunnelkaa siis tätä nyt. Tämä on se, mitä Hän Sanoo. Hän Sanoo, että se pelastus, jonka
JEESUS antoi meille, kun väliverho repesi, tämä on se paradigma. Se pelastus on tässä ja sitä
tukevat vahvat pilarit. Yhtä pilaria kutsutaan katoamattomuudeksi. Toista pilaria kutsutaan
kuolemattomuudeksi. Kolmatta pilaria kutsutaan turmeltumattomuudeksi. Joten kun JEESUS
astui esiin Matt. 4:17, valmistaakseen meitä tähän, Hän Sanoi: Tehkää parannus! Ja
kääntykää pois synnistä! Sillä JUMALAN valtakunta on tullut lähelle! Ja Hän Sanoi, että tätä
evankeliumia ei voi muuttaa. Sillä vain tässä evankeliumissa on vapautuksen voima. Hän
Sanoo, että kun joku vastaanottaa tämän evankeliumin, se alkaa tekemään työtä hänen
pelastuksessaan.
Ja kun tämä evankeliumi tekee työtään, kun se kohtaa mitä vain, mikä on mätänevää, mitä
vain katoavaista, se tappaa sen. Ja käyttää jotakin ikuista materiaalia nostamaan esiin
vahvan tornin, vahvan katoamattomuuden pilarin. Hän Sanoo, että tämä on se, mitä
evankeliumin kuuluisi tehdä seurakunnassa Suomessa. Tarkoittaen, että sinun tulisi olla
etenevässä prosessissa, niin että etenet Kirkkaudesta Kirkkauteen pelastuksessasi. Aivan
kuten Kenia teki. Ja he vieläkin tekevät. Kun se parannuksenteon evankeliumin kohtaa
jotakin kuolevaista sinussa, se tappaa sen. Ja nostaa ylös tornin, jota kutsutaan

kuolemattomuudeksi. Hän Sanoo, kun se parannuksenteon evankeliumi jatkaa tehden työtä
sinussa ja kohtaa korruption; naiset pukeutuvat lyhyisiin vaatteisiin, tiukkoihin housuihin, ja
niin edelleen, nuoret miehet pelleilevät seurakunnassa, tämä turmeltuneisuus. Kun
parannuksenteon evankeliumi näkee tämän kaltaista turmeltuneisuutta sinussa, se tappaa
sen. Ja nostaa ylös vahvan turmeltumattomuuden pilarin.
Ja kun nämä kolme vahvaa pilaria, ikuista pilaria, tukevat nyt pelastustasi, Hän Sanoo:
Kuolema on nyt voitettu, olet nyt valmis menemään. Halleluja! Tämä on se Sanoma, jonka
toin. Tämä on Sanoma Suomelle. Hän Sanoo, että siitä saakka, kun tämä vierailu tuli, yksi
kansakunta toisensa jälkeen on nyt kokenut evankeliumin muutosvoimaa, joka tulee
parannuksenteosta ja synnistä pois kääntymisestä. Ja he ovat kiireisiä rakentaen elämäänsä
tätä kuolematonta Valtakuntaa varten, tätä katoamatonta Valtakuntaa varten, tätä
turmeltumatonta Valtakuntaa varten. Halleluja! JEESUS on HERRA! Rakkaat ihmiset,
kuolemattomuus on meidän pelastuksemme, katoamattomuus on meidän pelastuksemme,
turmeltumattomuus on meidän pelastuksemme.
Mutta kun katsot Raamattua, ymmärtääksesi mitä tämä kuolemattomuus on, silloin löydät,
että alun perin se oli suunniteltu yksin JUMALAA varten. Vain JUMALA on kuolematon.
Mutta kun JEESUS tuli, JEESUS osoitti maailmalle kuolemattomuuden. Suuri opetus. Hän
näytti meille seurakuntana, että voit saavuttaa kuolemattoman elämän. Sen
kuolemattomuuden, jonka menetimme, kuolemattomuuden, jonka JUMALA antoi meille
takaisin JEESUKSEN kautta. Ja Hän näytti seuraavilla tavoilla, numero 1) Hänen hiljaiselonsa
aikana, kun Hän oli hiljaa, Hän osoitti meille, että kyllä, voit elää kuolematonta elämää
seurakuntana. Hänen elämänsä alkupäivinä, ennen kuin Hän aloitti julkisen Palvelustyönsä,
Hän eli hyvin esimerkillistä elämää, joka voitti saatanan ja kuoleman. Muistakaa, että synnin
palkka on kuolema. Kun siis voitat synnin, silloin voitat kuoleman. Elämänsä alkupäivinä Hän
eli synnittömästi. Kun MESSIAS oli nuori, Hän eli ilman syntiä, synnittömänä. Kun Häntä
kiusattiin erämaassa, Hän myös osoitti, että kyllä, on mahdollista elää kuolematonta elämää
seurakuntana tässä maailmassa.
Suomi, kuunnelkaa minua. Kun Hän meni ja paholainen kiusasi Häntä erämaassa, Juudan
erämaassa, Hän osoitti jälleen kerran seurakunnalle, että kyllä, se on totta, voit voittaa
saatanan ja voittaa synnin ja elää kuolematonta elämää. Eih! Kun Hän nosti Lasaruksen
kuolleista, Hän myöskin osoitti tämän. Kun Hän meni Ristille, Hän osoitti tämän. Kun Hän
kesti sen pilkan; he pilkkasivat Häntä joka päivä. Hänen omat veljensä pilkkasivat Häntä.
Mutta kun Hän kesti, kun Hän ei luovuttanut, niin Hän osoitti, että kyllä, se on mahdollista,
voit myös vastustaa paholaista. Kun Pietari ja muut opetuslapset antoivat Hänelle painetta,
he halusivat heittää pyyhkeen kehään, he halusivat luovuttaa. He sanoivat, tämä
evankeliumi on liian vaikeaa. Hän pysyi lujana ja Hän sanoi Pietarille: Väisty saatana! Hän
osoitti uudelleen, että kyllä se on mahdollista. Pystymme elämään kuolematonta elämää
Pyhän Hengen avulla. Halleluja!
Tämä on se Sanoma, jonka tuon Suomelle. Hän Sanoo, että kun Hän kuoli Ristillä ja nousi
ylös kuolleista, Hän jälleen osoitti, että kyllä, se on mahdollista, seurakunta voi elää
kuolematonta elämää. Joten tehdään työtä, vastaanotetaan Pyhä Henki ja annetaan Hänen
auttaa meitä, tutkia meitä. Ja jos Hän kohtaa mitään, mikä on turmeltunutta, annetaan
Hänen surmata se. Jotta Hän voi rakentaa kuolemattomuutta, turmeltumattomuutta. Jos

Hän kohtaa jotakin meidän pelastuksessamme, jos Hän kohtaa jotakin, joka on kuolevaista,
niin meidän tulee sallia Hänen tappaa se. Ongelma Suomessa on yksi, se koskee kontrollia.
Kristityt eivät halua antaa ja vapauttaa elämäänsä. Se liittyy kontrolliin, että, ei, haluan itse
kontrolloida omaa elämääni. JEESUS pyysi, antakaa vapauttaa elämänne. Anna Minun
evankeliumini tehdä työtä sinussa vapaasti. Kristityt Suomessa antavat JUMALALLE vain
osan sydämestään.
HERRA Sanoo, anna Minun evankeliumini tehdä työtä sinussa. Ja nostaa sinussa esiin
katomaton kristitty, kuolematon kristitty, turmeltumaton kristitty. Hän Sanoo, että tämä
kristitty on se, jonka näin 15. tammikuuta 2017, kun näin Hänen nostavan seurakunnan. Se
kääntyi oikealle ja oli kasvotusten tämän Pilven kanssa, se oli suuri, puolikkaan maapallon
kokoinen. Ja se katsoi suoraan sitä kohti ja oli puettuna loisteliaan Kirkkaisiin vaatteisiin, ja
turbaanin kaltainen sidottuna päähän. Jotkut olivat lastensa kanssa. Ja kun he olivat juuri
menossa sisälle, niin Pilvi avautui. Näin muutaman kahden portaan ilmestyvän. Pilvi on jo
kulkemassa heidän ohitseen. Kaksi porrasta ilmestyi, hyvin loisteliaan Kirkasta porrasta. Ja
pystyin näkemään sen Pilven läpi, ja he astuivat jaloillaan ja astuivat jaloillaan. Ja he menivät
sisälle, ja Pilvi sulkeutui. Tämä on se kristitty, jonka näin. Hän, jossa evankeliumi on nyt
saavuttanut lopullisen tarkoituksensa.
HERRA myöskin sanoi nyt, tämän jälkeen, että: Vanhurskaus. Nyt kun vaellat
vanhurskaudessa, Hän palkitsee sinut nyt tällä kuolemattomuudella. Toisin sanoen, se
hyllyikä. Kun menet supermarkettiin, valitset sieltä leivän ja katsot päivämäärän, viimeisen
myyntipäivän. Hän Sanoo, että se on tämä vanhurskaus, jonka näet Ilm. 19:6-9. Tämä
vanhurskaus on se vaate, jota tulin julistamaan tähän maahan. Hän Sanoo, että tämä
vanhurskaus on se, mikä lisää nyt seurakunnan elinikää, hyllyikää, muutamasta päivästä,
kuolevaisuudesta, ikuiseksi. Ainoastaan vanhurskaus tekee seurakunnasta ikuisen. Ja kun
vanhurskaus muuttaa seurakunnan ikuiseksi, silloin Hän Sanoo, että tuo seurakunta on nyt
kuolematon. Ja pystyy perimään JUMALAN kuolemattoman Valtakunnan.
MESSIAS on tulossa! Valmistakaa tie! Valmistakaa tie, rakkaat ihmiset. Olen nähnyt
MESSIAAN tulevan. MESSIAS on tulossa seurakuntaa varten. Se seurakunta, jonka näin
Hänen ottavan, on kuolematon seurakunta, katoamaton seurakunta, turmeltumaton
seurakunta. Siinä seurakunnassa ei ole korruptiota. Se seurakunta on kuolematon. Kaikki ne
asiat, jotka voi Hänessä kuolla, on jo surmattu.

Sinun tuolisi Taivaassa
Kuunnelkaa, Siunatut Pyhät, Keskiyön hetki on lähellä. Ja HERRA Sanoo, että kun he
odottivat Keskiyön hetkeä, vapautuksen hetkeä, Egyptissä. Hän Sanoo tämän, että JUMALA
on Pyhä. Ja Taivaan Oikeussaleissa oli oikeustapaus. Kun Adam ja Eeva lankesivat, oli syyte,
joka tapahtui siellä. Ja se oikeustapaus tuotiin Iankaikkisen Tuomarin eteen. Ja katsoessasi
niitä Kirjoituksia ja todistajalausuntoja liittyen tähän oikeudenkäyntiin, ne sanoivat: synnin
palkka on kuolema. Ja sitten tuomio kirjoitettiin Ikuisen Kuninkaan toimesta. Ja Hän Sanoi,
kyllä, totisesti, se on totta, että HERRA JUMALA, HÄN on Pyhä. Ja siksi synnin palkka on
kuolema. Ja sitten Hän Sanoo, siinä Kirjoituksessa, siinä tuomiossa, sen tähden tästä
hetkestä lähtien, jos joku ihminen tekee syntiä, niin rangaistus on kuolema.

Tämän oikeudenkäynnin käsittelyn aikana, tämä on nyt se, milloin MESSIAS kuuli sen
tuomion langettamisen, että JUMALA on Pyhä ja synnin palkka on kuolema. Ja että kuka
tahansa tekeekin syntiä, hänen täytyy nyt kuolla. Kun MESSIAS kuuli, Hän astui esille
Oikeuden Yläsaleissa Taivaassa. Ja Hän nosti ylös Hänen oikean Kätensä ja Hän Sanoi:
Kuitenkin JUMALAN perheen puolesta astun esiin ja Minä maksan ne lunnaat, Minä maksan
ne nyt. Ja JUMALAN perhe on seurakunta ja Israel. Hän astui esiin Esikoisena ja Hän Sanoi:
Olen kuullut sen tuomion, mutta kuitenkin, Minä puolustan JUMALAN perhettä. Ja Hän
Sanoi: Kuka tahansa vastaanottaa JEESUKSEN ja uskoo Häneen HERRANA ja Pelastajanaan, ja
hyväksyy Pyhän elämän JEESUKSESSA.
Ja kun teurastat virheettömän KARITSAN ja otat sen täydellisen virheettömän KARITSAN
täydellisen Veren ja sivelet sitä ovenkarmeihin ja ikkunanpieliin. Miksi? Sillä Hän Sanoo, että
kun sen tuomion täyttämisen hetki, keskiyön hetki saapuu, ja nyt kun HERRA tulee Egyptiin
tuomitsemaan Egyptin heidät heidän syntiensä tähden, kun HERRA näkee sen Veren
Keskiyön hetkellä, kun Hän näkee sen täydellisen Karitsan täydellisen Veren, silloin Hän
tulee tietämään, että kuolema on tapahtunut täällä, kuolema on jo tapahtunut täällä. En voi
tappaa ketään täällä, Sijaiskärsijän kuolema on tapahtunut täällä. Ja synnin palkka on
vieläkin kuolema. Tässä kodissa kuitenkin, tässä kodissa Karitsan Veri muistuttaa JEHOVAA
niistä lunnaista, jotka JEESUS maksoi. Ja Hän Sanoi, JUMALAN perheen puolesta olen
maksanut kaiken. Älä heihin koske. Mene heidän ohitseen ja vapauta heidät.
Mutta Hän Sanoo, jopa Suomessa Keskiyön hetki on lähellä! Ja juuri nyt Hän Sanoo, että
teidän tulisi olla peitettynä JUMALAN täydellisen Karitsan täydellisellä Verellä. Jotta kun
HERRA saapuu Suomeen, Hän tulee tietämään, että teidän kodissanne, seurakunnassanne,
kuolema on jo tapahtunut, Sijaiskärsijän kuolema. Sijaiskärsijän kuolema on jo tapahtunut.
Joten Hän ei tule koskemaan sinuun. Sillä nyt olet peitettynä Hänen Verellään. Pyydän siis
teiltä Suomi, pyydän anoen, lopettakaa peittämästä itseänne teknologialla. Lakatkaa
peittämästä itseänne rahalla ja rikkaudella. Lopettakaa peittämästä itseänne
nykyaikaisuudella ja modernismilla, niillä Milanon viimeisimmillä trendeillä. Lakatkaa
peittämästä itseänne teknologialla.
Keskiyön hetki on lähellä. Pyydän anoen, peittäkää itsenne JEESUKSEN Verellä. JEESUKSEN
Verellä. Ja Hän Sanoo, kun Hän tulee näkemään sen Veren, Hän tulee tuomaan sinut
HERRAN lepoon. Lepäämään. Ja Hän Sanoo, että se syöttövasikka on teurastettu, juomat
ovat valmiina, ne ruoat ovat valmiina. Kun pääset sinne pöytiin, siellä on jotakin, missä
lukee: Varattu. Tällainen paperilappunen, istuinpaikka, missä lukee: Varattu. Huoneet ovat
varattuna. Ja kun Taivas katsoo Suomen seurakuntaa, sinun huoneesi, jota JEESUS meni
valmistamaan, se huutaa sinulle ja kysyy sinulta. Tämä huone kysyy sinulta, sinun huoneesi.
Sinun huoneesi, jonka JEESUS varasi sinulle, kysyy sinulta: Oletko tulossa? Katso, sinun
huoneesi! Siellä on tuoli, istuin, jossa on sinun nimesi, siellä Karitsan hääaterialla. Ja siinä
tuolissa lukee: Tuulikki. Tämä tuoli huutaa: Tuulikki! Katso, sinun tuolisi! Oletko tulossa?
Matt. 8:10-11. Kun JEESUS näki sen Sadanpäämiehen uskon, ja kun Hän näki niiden
heprealaisten ihmisten epäuskon. Kun JEESUS kohtasi Sadanpäämiehen uskon, sen valtavan
suuren uskon, Raamattu Sanoo, Hän, joka on Luoja, meidän uskomme Alkaja ja Täyttäjä,
Hän oli todella hämmästynyt. Se Alkaja, Hän, joka loi uskon meille kaikille, kun Hän kohtasi

sen Sadanpäämiehen uskon, on vain kaksi kohtaa Raamatussa, jossa sanotaan, että JEESUS
oli hämmästynyt. Hän oli ihmeissään sen roomalaisen Sadanpäämiehen uskosta. 'Ei! En ole
sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. Sinä olet koko maailmankaikkeuden KUNINGAS. Sinä
olet MESSIAS. Olet kaiken Luoja. Koko luomakunta tottelee Sinua. Sano vain se Sana'. Hän
kohtasi tämän uskon, pakanassa, Sadanpäämiehessä. Hän oli ihmeissään. Mutta kun JEESUS
kohtasi israelilaisten epäuskon, se on se toinen kohta Raamatussa, jossa sanotaan, että Hän
oli hämmästyksissään.
Sitten Hän Sanoi: "Monet tulevat niin kaukaa idästä kuin Etelä-Korea, ja monet tulevat niin
kaukaa lännestä, mistä tahansa sieltä, mihin aurinko laskee. Monet tulevat niin kaukaa
pohjoisesta kuin Suomen takaa täällä. Ja monet tulevat niin kaukaa etelästä kuin Australian
ja Uuden-Seelannin takaa. Ja katso, Hän Sanoi, he tulevat kulkemaan Israelin lasten ohitse,
ja he tulevat kulkemaan suoraan ja menemään sisälle JAHVEN Ikuiseen Valtakuntaan. Ja Hän
Sanoo, he tulevat istumaan alas pöydän ääreen, sinne pöydän ääreen, illallispöydän ääreen
siellä Hääaterialla. He tulevat istumaan sen pöydän ääressä siellä Karitsan Hääaterialla. Ja he
tulevat istumaan Israelin patriarkkojen kanssa. He tulevat istumaan Aabrahamin kanssa,
Iisakin kanssa, Jaakobin kanssa, ja Jaakobin JUMALAN kanssa. Istuen juuri siellä. Ja ne
pakanat, jotka eivät alun perin olisi saaneet istua heidän kanssaan ja syödä. Mutta Israelin
lapset kieltäytyivät tulemasta ottamaan heidän paikkansa.
Hän julisti nyt tämän pakanaseurakunnan Herätyksen. Se on se Profetia, joka toi tämän
Herätyksen. Kun Hän Sanoi, että toiset ihmiset tulevat nyt sisälle pääsyn hetkenä. Ja he
tulevat ohittamaan Israelin lapset. Ja he tulevat menemään ja istumaan niille samoille
istuimille, jotka kuuluvat Israelin lapsille ja syövät Karitsan Hääaterialla. Pakanat, ne ihmiset,
joilla ei ole mitään. Kun Hän kohtasi sen naisen Tyyrossa ja Siidonissa alhaalla siellä, nainen
sanoi: 'Minun tyttäreni kuolee, pyydän, auta minua'! Hän sanoi: 'Ei, nainen, ei Minua sinua
varten lähetetty. Minut lähetettiin Israelin kadonneitten lampaiden tykö.' Ja Hän Sanoi:
'Miksi ottaa lasten leipä pois pöydältä ja heittää se pöydän alle koirille, penikoille'. Näin
pakanoita kutsuttiin. Mutta ne pienet leivänmurut niille koirille, tämä nainen vastasi
takaisin: 'HERRA, jopa me koirat täällä pöydän alla, me tulemme toimeen näillä pienillä
leivänmuruilla, jotka putoilevat tänne'. Ja Hän Sanoi: Oi! Kuinka suuri onkaan sinun uskosi'!
Ja nyt, ne koirien leivänmurut, ne muruset siellä pöydän alla, ja sinä, ne muruset siellä
pöydän alla vievät sinut sisälle.
Olkaa varovaisia. Älkää menettäkö tuolianne. Älkää menettäkö huoneitanne. Minä olen
nähnyt MESSIAAN ottavan seurakunnan. En ole turmellut Sanaa. Joka kerta, kun olen tullut,
olen tuonut teille JUMALAN uskollisen Sanan. Pyydän, peittäkää itsenne JEESUKSEN Verellä.
Ja kun peität itsesi Verellä, sinun ei tarvitse silloin kirjoittaa minulle. Jokainen voi vaan
nähdä, että tuo henkilö on JEESUKSEN Veren peittämä. Kuka vaan voi nähdä sen, sillä sinun
identiteettisi tulee muuttumaan. Tulet lopettamaan sen modernismin, jonka näen täällä. Ja
tulet tavoittelemaan JUMALAN Valtakuntaa.
" Halleluja, Halle-lu-jaa…
Väkevä väkevä, Sinä olet väkevä, HERRA…
Halleluja, Halle-lu-jaa…"

Rukoillaan, niiden puolesta, jotka haluavat vastaanottaa HERRAN. Jos heitä ei ole, sitten
lähden. Jos heitä ei ole, olen jo julistanut MESSIAAN tulemuksen ja lähden. Mutta jos haluat,
rukoilemme yhdessä. Ja sitten me lähdemme. Sano:
Kallis JEESUS. Siunaan Sinua JEESUS, ja vastaanotan Sinut nyt JEESUS, HERRAKSENI ja
Pelastajakseni. Pyydän, rakenna minuun katoamattomuutta, kuolemattomuutta ja
turmeltumattomuutta. Jotta voisin päästä sisälle Iankaikkiseen Taivaan Valtakuntaan.
Siunaa minua, HERRA. JEESUKSEN väkevässä Nimessä. Aamen.
Kiitos. MESSIAS on tulossa! Ja pyydän, valmistautukaa. Valmistakaa Tie, MESSIAS on tulossa!
Pyydän, Valmistakaa Tie. Palataan takaisin vanhurskauteen. HERRA tulee auttamaan teitä. Ja
teille, jotka ette ole täällä huomenna, jos olet vastaanottanut HERRAN ensimmäistä kertaa,
varmista, että sinut kastetaan. Ja teille, jotka eivät ehkä ole täällä, joita en näe huomenna,
toivotan teille turvallista matkaa Taivaaseen. Jotta eräänä päivänä tulemme kohtaamaan
siellä ylhäällä, ja tulemme muistelemaan näitä päiviä. Halleluja! Shalom, Shalom.
Seuraavan kerran, kun tulen Suomeen, tulen olemaan Jyväskylässä. Meidän tulee antaa
heille mahdollisuus. Meidän tulee antaa heille mahdollisuus. Joten HERRA Siunatkoon teitä.
Ja HERRA tulee tekemään töitä täällä huomenna. Ja Hän tulee tekemään töitä ja
työskentelemään ja työskentelemään, Veren voiman kautta. Rakastan teitä JEESUKSEN
rakkaudella, Suomi. Shalom.

Ja koko seurakunta, sisältäen Piispat ja Pastorit, tekivät parannuksen ja palasivat HERRAN luo.
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