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HERRA Siunatkoon teitä. HERRA Siunatkoon teitä. HERRA Siunatkoon teitä. Rukoillaan saman tien. Väkevä ISÄ. Taivas
on valtaistuimesi ja Kirkkautesi vierailee maailmassa. HERRA JUMALA, Aabrahamin JUMALA, Iisakin ja Jaakobin
JUMALA. HERRA, katso, tänä iltana olemme astumassa yhdestä vuodesta 2014 seuraavaan 2015. HERRA, haluamme
kunnioittaa Sinua elämän lahjasta. Niistä monista, jotka olisivat halunneet nähdä tämän päivän, niin olet valinnut
meidät näkemään tämän päivän. HERRA, olet huolehtinut näistä ihmisistä, suojellut heitä, turvannut heitä koko
vuoden läpi tähän hetkeen saakka, jotta HERRA, he ovat voineet nähdä vuoden 2015. Me kunnioitamme Sinua
JUMALA ja arvostamme Sinua ja kiitämme Sinua. HERRA huomioimme, että tälle elämälle on tarkoitus, että Sinun
tahtosi voi nyt tapahtua näiden ihmisten sydämessä. HERRA tässä paikassa olemme nähneet valtavan Vierailusi. Olet
parantanut ja vapauttanut ihmisiä ja asettanut heidän sydämiinsä, että Sinä olet JUMALA ja ei ole toista jumalaa.
Tästä me kiitämme Sinua, että olet valinnut vierailla täällä. Kallisarvoinen ISÄ, tänä aamuna, kun aloitan puhumaan
näille ihmisille, niin valtaa heidän sydämensä ja puhu heille heidän sielujen syvyyksiin saakka, jotta he voivat kuulla
tämän ja valmistaa loisteliaan tien MESSIAAN loisteliaalle tulemukselle. JEESUKSEN väkevässä nimessä. Aamen, ja
aamen, ja aamen, ja aamen. Siunaan teitä kaikkia HERRAN JEESUKSEN nimessä.
Haluan jakaa hyvin tärkeän keskustelun liittyen MESSIAAN tulemukseen, kun olemme kokoontuneet tänne
nauttimaan JUMALAN töistä ja siitä, että lopulta voimme myös ymmärtää mikä on syy tälle valtavalle vierailulle ja
historialliselle voitelulle, jonka näitte täällä, niille lukuisille parantumisille. Mikä on se syy? Jotta sinun hengelliset
silmäsi avautuisivat. Haluan kuvailla aluksi näkyä, jonka jälkeen menen Raamattuun ja tuon sen ilmestyksen. On
suuri kunnia jakaa tämä, erityisesti näinä päivinä. Tässä näyssä noin 05.38 aamuyöllä HERRA nosti minut maailman
yläpuolelle ja pystyin näkemään maailman sieltä missä olin. Kun katsoin maailmaa, niin olin järkyttynyt siitä mitä
näin, koska ajattelin, että massiivinen historiallinen maanjäristys oli iskenyt maailmaan. Maan pinta oli järkkynyt ja
sekoittunut ja paljon kiviä pomppi. Sanoin itselleni, että tuo on maanjäristys, koska oli niin paljon kiviä, tomua ja
maa-ainesta.

Hetken ajan kuluttua ymmärsin, että tämä ei ole maanjäristys, koska näin ihmisiä heidän kirkastetuissa
ruumiissaan alkaen tulla ulos haudoistaan. Minusta on ihmeellistä, että kun katsoin ja näin tämän, niin ymmärsin,
että HERRAN Kirkkaus oli jossain täällä. Itseasiassa se oli HERRAN Kirkkaus, joka osui maailmaan. Se on HERRAN
Kirkkaus, joka tulee avaamaan haudat. HERRAN Kirkkaus iski maailmaan, aloittaen vetämään ulos ihmisiä, ihmisiä
heidän kirkastetuissa ruumiissaan. Tämä kertoo minulle, että tämä oli se sama Kirkkaus, joka ei ainoastaan
osunut maailmaan, poistaen heitä haudoistaan, vaan myös muutti heidät, antaen heille kirkastetut ruumiit.
Kun jatkoin tämän ilmiön katselemista, kun heitä vedettiin haudoistaan, niin näin heidät kirkkaissa ruumiissaan ja
kirkkaus oli sekoittunut tomuun. Se Kirkkaus, joka veti heidät haudoista, oli nyt sekoittunut tomuun, joka oli syntynyt
siitä järistyksestä. Mitä enemmän he nousivat ylös kohden sitä missä HERRAN Kirkkaus sijaitsi, niin sitä enemmän he
menivät sisälle JUMALAN puhtaaseen Kirkkauteen. He jättivät tomun taakseen maailmaan ja nyt menivät täyteen
Kirkkauteen. Näin Pilven tulevan ja peittävän heidät Taivaaseen.
HERRAN Ääni ylhäältä sanoi, että suurin osa heistä jäi maan tomuun. Mitä HERRA puhuu seurakunnalle tällä
keskustelulla, kun Hän näyttää minulle kuolleiden ylöstempauksen? Mikä on sanoma Kristuksen seurakunnalle?
Sananpaikka, joka kuvailee seurakunnan ylöstempausta, se Sananpaikka, joka puhuu MESSIAAN tulemuksesta on:
Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja
Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne,
temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran
kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla (1. Tess. 4:16-17).
Mikä on se sanoma, jonka HERRA tuo seurakunnalle puhumalla minulle kuolleiden ylöstempauksesta? Kallisarvoiset
ihmiset, 1. Tessalonikalaiskirjeen luvussa 4, melkein näet sen mekanismin, kuinka MESSIAAN tulo tulee tapahtumaan
sekä seurakunnan ylösotto, seurakunnan kidnappaus. Kun katsot sitä mekanismia, niin näet että ensin kuolleiden
seurakunta, eli he jotka ovat kuolleet KRISTUKSESSA, nostetaan ylös ennen eläviä kristittyjä. Kuolleet nostetaan ensin
ylös ja sitten heidän ruumiinsa muuttuvat kirkkaiksi ja heidät otetaan ylös. Minä olen nähnyt tämän aivan samalla
tavalla, kun annoin profetian pienestä lapsesta, joka tulisi lähtemään kävelemään täällä 2 kuukautta ja 6 päivää
takaperin ja se täyttyi tänään. Niin tämäkin tulee tapahtumaan. Hän sanoo, että kuolleet herätetään ensin ja heidän
ruumiinsa muuttuvat ja ne otetaan ylös ja samaan aikaan elossa olevat kristityt muuttuvat ja heidät otetaan myös
ylös heidän kanssaan.
Tiedämme nyt, että tämä on se mekanismi. Mikä on se näky seurakunnan ylösotosta? Olen sanonut tämän ennenkin
ja sanon sen uudestaan, kun HERRA kutsui minua, niin yhdessä näistä monista kutsuista Hän toi minut
Valtakuntasaliin Taivaaseen ja esitteli JUMALAN uuden Liitonarkin. Toisella puolella Armoistuinta oli Mooses,
JUMALAN Mies ja Mooseksen vieressä samalla puolella oli Elia, HERRAN Väkevä Profeetta. Tällä puolella yksin oli
Daniel, peljättävä JUMALAN Profeetta, jota edes leijonat eivät voineet syödä. Siitä lähtien Hän on tehnyt paljon
näiden ihmisten parissa ja tässä palvelustyössä (osoittaa väkijoukkoa).
Löysin, että HERRA oli jakanut Profeetta Danielille tämän keskustelun liittyen kuolleiden ylöstempaukseen ja Hän on
jakanut kanssani melkein kaikki Danielin näyt, ja se on valtavaa, mutta tämä on yksi niistä. Kun Daniel näki tämän
kuolleiden seurakunnan ylöstempauksen, niin Daniel tallensi ja dokumentoi sen Danielien kirjan lukuun 12. Monet
kerrat olen sanonut, että ainoa tapa ja tie puhdistaa rappioitunut maailmanlaajuinen seurakunta on se, että kun joku
tulee ja sanoo, että ”HERRA on puhunut”, niin voisimme käyttää Raamattua viitekehyksenä ja näin eksytys voi lähteä
seurakunnasta! Koska Raamattu on totuus! Totuus ja eksytys eivät voi asua yhdessä. Kun katsot Raamatusta
Danielin kirjan lukua 12, niin ymmärrät Sanoman tälle uudelle vuodelle. Daniel näkee tämän näyn ja hän
dokumentoi sen ylös, joten luetaan jakeet 1-4 ja sitten annan teille HERRAN Sanoman. Muistakaa, että elämme
päiviä, joina totuus on harvassa. Käyttäkäämme siis aina Raamattua vaakana, peilinä.
1 Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on
oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti.
Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat.
2 Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen
kauhistukseen.
3 Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin
tähdet, aina ja iankaikkisesti.

4 Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys
lisääntyy. (Daniel 12:1-4)
Mitä HERRA Sanoo tässä näyllä liittyen kuolleiden seurakunnan ylöstempaukseen? Kuunnelkaahan kallisarvoiset
ihmiset, kun Daniel näki tämän, niin hän laittoi sen Danielin kirjan lukuun 12. Kun Daniel näkee tämän näyn, niin
Daniel näkee suuren ahdistuksen, joka tulee ja tämä ahdistus on historiallinen. Hän sanoo, että sen kaltaista ei ole
ollut ennen, joka tarkoittaa, että maailma ei ole ollut tällä tiellä vielä koskaan ennen. Tämän jälkeen jakeessa 2 Daniel
näkee seurakunnan ylöstempauksen, mutta ennen ylöstempausta jakeessa 1 on suuri ahdistus. Kun Daniel näkee
tämän ahdistuksen, niin hän näkee myös Kirjan. Hän sanoo, että kun ahdistus on tullut niin ne, joiden nimet ovat
Kirjassa, tullaan vapauttamaan tuosta historiallisesta ahdistuksesta. Daniel painottaa seurakunnalle, että tuona
aikana on tärkeää, että sinun nimesi löytyy Kirjasta! Me kaikki tiedämme, että tuo Kirja on Karitsan Elämän Kirja. Hän
sanoo, että on olemassa ihmisiä, joita Hän kutsuu ”Minun kansakseni”. Hän sanoo, että Minun kansani – seurakunta
tullaan vapauttamaan. Tämä on se seurakunta, joiden nimet ovat Kirjassa.
Olen käynyt Haitissa, Hispaniolan saarilla 22.-29. marraskuuta 2009, puhuen että maanjäristys, jollaista ei ole ennen
ollut, on tulossa. Siellä oli ongelma. Ihmiset ihmettelivät, ”mitä tarkoitat sanomalla, että jollaista ette ole nähneet
koskaan ennen? Kuinka varmaa tämä tapahtuma on? Sitten se tapahtui 2010. Olen ollut Chilessä ja sanoin samaa
siellä, että historiallinen maanjäristys on tulossa ja tämä tapahtui vuoden päästä. Se päivä oli tarkka, kun sanoin, että
samaan aikaan on homoseksuaalien juhla rannalla ja meri tulee oksentamaan maalle. Olin hämmästynyt siitä, että
kun tämä profetia täyttyi Chilessä, niin meri kirjaimellisesti totteli sanojani. Tuona päivänä oli vuosittainen
homoseksuaalien juhla, ja mikä ihmetytti minua oli se, että meri kirjaimellisesti oksensi, kuten sanoin, oksensi. Koska
se vuodatti veneet, mustekalat ja kalat kaupungille. Se oli niin kauheaa, 8.8 voimakkuus, kunnes maan kallistui ja
päivän normaali pituus väheni pysyvästi. Niin vakavaa se oli. Olen puhunut maailmanlaajuisesta talouskriisistä. Olen
puhunut sodista, joita näet arabimaissa, joka paikassa, Syyriassa, Libyassa ja kaikista näistä profetioista, Ebolasta.
Kun katsot maailmaa tällä hetkellä, niin näet sen käyvän läpi jotakin ja me emme ole olleet tällä tiellä koskaan ennen.
Kun menet jakeeseen 2, niin saat sen sanoman tälle uudelle vuodelle. Jakeessa 2, jossa ahdistus alkaa
muotoutumaan, niin Daniel näkee niiden väkijoukkojen, jotka maan tomussa nukkuvat, tulevan nyt ulos. HERRA
näytti Danielille saman näyn, kuolleiden seurakunnan ylöstempauksen ja hän näkee heidän tulevan ulos ja
ylösnousevan. Daniel näkee tässä kaksi ryhmää: ne jotka ylösnousevat JUMALAN Ikuiseen Valtakuntaan ja ne jotka
ylösnousevat tuomioon. Daniel näki nämä päivät jo tuolloin ja te kaikki tiedätte, että Daniel on lopunajan
profeetta. Daniel siis näkee kahden ryhmän ylösnousevan yhdessä: toiset ikuiseen elämään ja toiset kadotukseen
ja tuomioon. Kun ylöstempaus on lähellä, niin HERRA tulee näyttämään minulle kuitenkin ainoastaan sen ryhmän,
joka tulee ylösnousemaan JUMALAN Valtakuntaan. Ja Ääni puhuu, että suurin osa on jäänyt maan tomuun! Hän on
puhunut kahdesta ryhmästä. On kaksi eri ylösnousemusta. Kun ensimmäinen tapahtuu ylöstempauksessa, niin
seurakunta lähtee. Muistakaa ne 7 vuotta ja Tuhatvuotinen Valtakunta. Tämän ja viimeisen tuomion välissä on siis
aikaa.
HERRA näyttää minulle tämän näyn sanoen, että suurin osa on jäänyt maan tomuun, ja tässä on se Sanoma. Toisin
sanoen, Hän sanoo, että vähemmistö on lähtenyt, jäännös on lähtenyt! Olisin huolissani tästä. Tiedäthän, että
Hän antaa minulle normaalisti hiukan enemmän yksityiskohtia, joita en voi jakaa täällä. Näin esimerkiksi, kuinka
heidät vedettiin joka puolelta maailmaa tiettyyn kulmaan ja paikkaan maailmassa, jonka tiedän ja siinä oli portti
auki. Olisin kuitenkin huolissani siitä, että HERRA sanoo, että suurin osa on jäänyt jälkeen. Tämä on se Sanoma!
Toisin sanoen Hän sanoo, että jäännös, pieni osa, vain muutama otetaan. Olisin huolissani tästä. Kun katsot
seurakunnan tilaa tänä päivänä, niin olet melkein samaa mieltä HERRAN kanssa. Jos tänään olisi ollut ylöstempaus,
niin missä sinä olisit?
Kun Daniel näkee jakeessa 2 kansanpaljouksien tulevan maan tomusta, niin hän näkee toisten menevän ylös
ja toisten tuomioon. Jakeessa 3 hän sanoo, että ne jotka ovat viisaita, siis ne jotka ovat viisaita, loistavat niin
kuin taivaanvahvuus loistaa! Juuri tässä on se Sanoma, jota etsit vuodelle 2015! Sitten Hän jatkaa sanoen, että ne,
jotka saattavat monet vanhurskauteen, niin ne loistavat vielä kirkkaammin! Mikä on HERRAN Sanoma
seurakunnalle tänä uutena vuotena? Hän on jo näyttänyt minulle, kuinka ylöstempaus tulee tapahtumaan ja
olen mennyt ympäri maailmaa julistaen sitä. Kun katsot tätä kuvausta, niin Hän sanoo, että ne jotka ovat
viisaita. Hän haluaa minun juoksevan ja kysyvän seurakunnalta vakavia kysymyksiä. Hei, Kristuksen seurakunta,
siitä saakka kun sinusta tuli uudestisyntynyt, niin oletko sinä todella kävellyt JUMALAN viisaudessa?! Tämä on
vuoden kysymys! Tästä tulee viisauden ajanjakso seurakunnassa.

Kun katsot seurakuntaa maailmanlaajuisesti, niin ihmettelet, että kuinka se on unohtanut JUMALAN viisauden? Se
jätti sen jälkeensä ja lähti pois. Kun näet miten seurakunta käyttäytyy, niin ymmärrät, että tämä ei ole
nyt johdonmukaista. Hän sanoo Jobin kirjassa:
Mistä siis tulee viisaus ja missä on ymmärryksen asuinpaikka? Se on peitetty kaiken elävän silmiltä,
salattu taivaan linnuiltakin. Manala ja kuolema sanovat: 'Korvamme ovat kuulleet siitä vain kerrottavan'.
Jumala tietää tien sen luokse, hän tuntee sen asuinpaikan. Sillä hän katsoo maan ääriin saakka, hän näkee
kaiken, mitä taivaan alla on. Kun hän antoi tuulelle voiman ja määräsi mitalla vedet, kun hän sääti lain sateelle
ja ukkospilvelle tien, silloin hän sen näki ja ilmoitti, toi sen esille ja sen myös tutki. Ja ihmiselle hän sanoi:
'Katso, Herran pelko-se on viisautta, ja pahan karttaminen on ymmärrystä'." (Job 28:20-28).
HERRA Sanoo, että tämä ajanjakso, jota olen kulkenut ympäriinsä julistamassa, nähnyt sen, joka tarkoittaa, että se
tulee tapahtumaan. Aivan kuten annoin tarkan profetian siitä kuinka tämä lapsi tulee parantumaan täällä, hänen
toinen jalkansa, kunnes tämä lapsi ilmestyi tänne. HERRA käyttää tätä varoittamaan teitä, että samalla tavalla tämä
ylöstempaus, jonka hän on nähnyt, tulee tapahtumaan. Hän sanoo, että kun tämä aika koittaa, niin ainoastaan viisas
seurakunta otetaan JUMALAN Ikuiseen Valtakuntaan. Hän sanoo, että kun yrität ymmärtää mitä on tämä viisaus,
niin Hän sanoo: Katso se on HERRAN pelkoa! Tämä on viisautta.
Hän sanoo, juokse Nakurun Kaptembwan kentälle ja seiso siellä, sillalla kahden vuoden välillä ja kun he astuvat
vuoteen 2015, julista heille, että koska aika on ohi, niin tästä tulee JUMALAN pelon noudattamisen vuosi
seurakunnassa. Hän sanoo, viisauden noudattamisen, joka on HERRAN pelkoa. Jos kysyt mitä HERRA haluaa tältä
vuodelta, niin se on tämä. HERRAN viisauden harjoittaminen! Jos näet lyhyitä minihameita naisilla seurakunnassa ja
sitten kysyt yhden kysymyksen: Mikä oikein on vialla? Mitä he eivät ole ymmärtäneet? Mitä Raamattua heidän
pastorinsa saarnaavat? Koska minun Raamattuni kertoo, että HERRA JUMALA on pyhä, pyhä ja pyhä! Hän sanoo,
olkaa pyhät, sillä Minä olen pyhä! Joten tämän vuoden tulee olla viisauden harjoittamisen vuosi. Kun luet
Matteuksen evankeliumin lukua 25:1-13, jossa myös JEESUS puhuu viisaista neitsyistä ja yhdistää viisauden Öljyyn,
niin ymmärrät mitä tapahtui täällä tänään kun Öljy virtasi täällä.
Hän sanoo, kun menet Suomeen; Helsinkiin, Turkuun, Tampereelle, Jyväskylään ja moniin muihin kaupunkeihin,
niin huomaat heidän juuri viimeaikoina hyväksyneen homoseksuaalisuuden! HERRA Sanoo: synti on synti! Tämä
on se vuosi kun Suomen seurakunnan aika on nousta ja sanoa: synti on synti! Tänä vuonna! Myös Ruotsissa ja joka
puolella, Australiassa ja kaikkialla! Hän sanoo: kuinka kauan aiot tanssia kahden tien välillä? Jos homoseksualismi on
ollut jumalasi, niin lopeta nyt tanssiminen kahden tien välissä! Jos homoseksualismi on ollut jumalasi, niin
pyydän, käänny nyt ympäri ja ala keskittymään HERRAAN ja ylistä Häntä! Ylistetään JUMALAA! Hän sanoo,
JUMALAN Valtakunnassa ei ole sekoittamista muuhun. Sinun pitää valita yksi ja ylistää Häntä. Tämä on
vain yksi esimerkki. Entä alastomuus, valehtelu, väärät profeetat, väärät apostolit? Jos yksikin näistä
ihmeistä, joita näimme tänään, olisi laskeutunut väärän apostolin kämmenelle, niin hän olisi kerännyt jo
valtavan suuren määrän rahaa. Tämä on seurakunnan tila tällä hetkellä.
Jos tänä vuonna aiot sanoa, että haluat ylistää JUMALAA, niin pyydän, ylistetään JUMALAA! Hän on Pyhä. Hän
on Pyhä! Koska Hän sanoo, että tietynlainen käyttäytyminen HERRAN huoneessa ei ole johdonmukaista
viisauden kanssa HERRAN huoneessa. On tiettyä käytöstä Kenian seurakunnassa, joka ei heijasta JUMALAN
viisautta. Hän Sanoo, että viisaus on JUMALAN pelkoa. Voisin sanoa, että annahan, kun menen saarnamaan
evankeliumia Libyaan tai Sierra Leoneen. He kysyvät, että etkö sinä pelkää Ebolaa ja vastaan, että en! Pelkään
HERRAA! Prioriteettien tulee muuttua! Niin, että et pelkää Aidsia, mutta pelkäät HERRAA! Luulen, että meidän
tulee priorisoida uudelleen. Kun pelkäät HERRAA, niin silloin kävelet HERRAN Valtatiellä. Hän sanoo, että tämä
on viisauden vuosi seurakunnassa. JUMALAN pelko uskovien sydämissä. Hän sanoo, että ne skandaalit, joita näet
seurakunnassa, USA:ssa, Keniassa, Tansaniassa, Zambiassa, Ugandassa, Burundissa ja kaikkialla, niin nuo
skandaalit näyttivät, että seurakunta on menettänyt HERRAN pelon! HERRA näyttää minulle unissa
evankeliumin saarnaajia ja heidän käytöstään ympäri maailmaa, ja kun herään, niin olen kauhuissani. Sanon,
wau, kuinka voit tehdä noin ilman JUMALAN pelkoa? Onko JUMALA sokea? Hän, joka loi silmät, väitätkö, ettei
Hän muka näkisi? Kun opimme, että elämme JUMALAN Silmien alla, niin pelkäämme HERRAA ja alamme elämään
Hänelle.

Hän sanoo, että kun viisas seurakunta, jolla on HERRAN pelkoa, nousee ylös, niin se ryhmä on jaettu kahteen
alaryhmään: viisaaseen seurakuntaan ja siihen seurakuntaan, joka johdattaa ihmiset vanhurskauteen. Joten melkein
näet tämän kuvan. Hän sanoo, että yksi ryhmä on ne viisaat, mutta ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat,
loistavat vielä kirkkaammin kuin se viisas seurakunta. Kun kirkkaalla taivaalla loistaa tähti, niin se tähti näyttää
loistavan vieläkin kirkkaammin. Palkinto on suurempi, kun johdatat ihmisiä vanhurskauteen. Tämä on se vuosi, jona
Kristuksen seurakunnan tulisi harjoittaa vanhurskautta!
HERRA sanoo, juokse, niin minä juoksen. Hän sanoo, seiso siellä Kaptembwan Alttarilla, sillalla kahden vuoden
välissä. Kysy seuraavia kysymyksiä: Kristuksen seurakunta, siitä saakka kun sinusta tuli uudestisyntynyt, niin oletko
sinä johdattanut ihmisiä HERRAN vanhurskauteen? Oletko ymmärtänyt kysymyksen? Tämä on se kysymys, jonka
seurakunnan tulee kysyä tänä vuonna. Tulet yllättymään, kun kuulet kuinka lesket menevät pastorien luokse kertoen
kärsivänsä ja sitten pastori alkaa neuvomaan heitä. Joskus he juoksevat tämän jälkeen minun luokseni, sanoen
JUMALAN Mies, pyydän auta meitä, koska kun olin hädässä ja tarvitsin apua, niin tämä pastori, hän halusi maata
kanssani. Kerro minulle nyt, onko tämä viisautta?
Monessa asiassa seurakunta on johdattanut ihmiset pois vanhurskaudesta. Jos etsit totuutta, jota työstää, niin tämä
on se totuus. Sinun täytyy tietää mikä on tämän hetken tila, jotta voit tietää kuinka paljon on työtä edessä.
Seurakunnassa tehdään abortteja. Nuoret miehet seurakunnassa pukeutuvat paljastaviin, ylikireisiin housuihin ja
voit nähdä heidän alushousunsa ja ylistäessään HERRAA he pyörittävät lanteitaan! Olen tyrmistynyt siitä millä tavoin
he ylistävät JUMALAANI! JUMALA, joka muisti rampaa pikkupoikaa nimeltä Kibet, jonka hänen äitinsä ja isänsä olivat
heittäneet pois. HERRA puhui minulle tästä pienestä Kibet-pojasta, ja nyt kun kuulen yksityiskohtia, niin ole
tyrmistynyt. Koska pojan jalat olivat niin heikot, etteivät ne kannatelleet, niin vanhemmat kuvittelivat hänet
makaamassa patjalla koko elämänsä ja he päättivät heittää ulos tämän lapsen. Tänään sanoin, JUMALA, Sinä todella
olet väkevä JUMALA, koska puhuit profeetallesi tästä hyljätystä lapsesta ja sitten Sinä paransit tämän lapsen! Sinä
varmastikin sanoit, että voi, sinä olet hylätty, heitetty pois, Minä tulen muistamaan sinua! Ihmettelen sitä minkälaisia
ihmisiä JUMALA muistaa. Kuinka Väkevä JUMALA! Kuinka Pyhä JUMALA!
Ylistätkö häntä tiukoissa anatomiaa esittelevissä housuissa? Ei! Tänä vuonna puhdistamme seurakunnan! Meidän
täytyy aloittaa työ. Kun näen sitä ylistystä mitä näytetään televisiossa, niin painan TV:n kiinni. Sillä, mille jumalalle
sinä tanssit tuolla tavoin? Sille Pyhälle JUMALALLE, jonka näimme täällä tänään? Ei, ei, ei! Pyhälle Israelin
JUMALALLE? Ei, ei, ei. Hän on pyhä! Ymmärsitkö? Hän sanoo, että vanhurskaudesta ja vanhurskauden
harjoittamisesta on tultava keskeinen teema, keskeinen hymni, keskeinen laulu seurakunnassa! Oikeastaan
olen hyvä sinulle, kun sanon tämän, koska yritän auttaa sinua. Sanon sinulle, että et tule pääsemään sisälle,
jos et muuta näitä asioita.
Olen nähnyt seurakunnan ylöstempauksen. Olen myös nähnyt minkälaisen seurakunnan Hän ottaa, joten
tämä keskustelu on ok meidän välillämme. HERRA itseasiassa sanoo, että tämä on se hetki, kun seurakunnan aika
on alkaa tosissaan välittämään ikuisuudestaan. Hän sanoo kaksi asiaa: JUMALAN pelko ja vanhurskaus.
Näistä tulee standardeja ylöstempaukselle. Jos kysyt ihmisiltä täällä, haluatko päästä Taivaaseen, niin näet
kaikkien käsien nousevan ylös. Jos haluat päästä Taivaaseen, niin noudata edellä mainittuja. Annetaan
ylistyksen muuttua seurakunnassa! Annetaan pastorien saarnojen muuttua! Voit sanoa, että minuun ja minun
palvelustyöhöni tulee tästä lähtien muutos! Kun saarnaat, niin sen täytyy osoittaa JUMALAN Valtakuntaa.
Näet seurakunnan kamppailevan päivittäisen elämänsä kanssa. Pastorit lähtevät lomille. Kysy näiltä pastoreilta
täällä ottavatko he lomaa? He esittävät sinulle vastakysymyksen: ottiko HERRA JEESUS lomaa? Et voi! Se työn
määrä mikä meillä on kastaen ja saarnaten Pyhässä Hengessä! Pastorit kuitenkin lähtevät lomalle
kävelläkseen alasti uimarannoilla kuten kaikki muutkin. Onko tämä JUMALAN pelkoa? Onko tämä viisautta?
Tästä syystä tänä vuonna meidän täytyy kysyä vakavia kysymyksiä seurakunnalta. Meidän täytyy keskittyä
ikuisuuteen.
Teen yhteenvetoa. Jesaja näki saman näyn: menkää, Minun kansani, tämä sama ’Minun kansani’. Daniel näkee
nämä täällä: mutta siihen aikaan, ’Sinun kansasi’, kaikki joiden nimet ovat Kirjaan kirjoitetut. Kun Jesaja näkee,
niin hän sanoo: Mene, kansani, huoneisiisi, ja sulje ovet jälkeesi (Jesaja 26:19-21). Kun Jesaja näki tämän saman
näyn, jonka HERRA näytti minulle, niin Jesaja näkee ’Minun kansani’ -seurakunnan, rakastetun seurakunnan, jota
HERRA kutsuu ’Minun kansani’. Jos haluat tietää keitä ’Minun kansani’ pitää sisällään, niin mene 2.
Korinttilaiskirjeen lukuun 6:14-18. Kuulet Hänen sanovan: sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai

mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Pimeys ynnä valkeus on aina yhtä suuri kuin pimeys! Hän sanoo,
’Minun kansani’ -seurakunta on se seurakunta, joka ei voi yhdistää valoa pimeyteen! Nyt kukaan ei voi valehdella
sinulle. Totuus on tullut koteihinne, olohuoneisiinne ja tämä Totuus sanoo, että se seurakunta, joka pääsee
Taivaaseen, ei voi koskaan sekoittaa valoa ja pimeyttä! Tähän täytyy keskittyä tänä vuonna! Meidän tulee
alkaa poistamaan pimeyttä pois seurakunnasta. Poistamaan pimeyttä kristillisestä pelastuksestasi. Poistamaan
pimeyttä sydämestäsi. Meidän tulee poistaa pimeys tänä vuonna! Jesaja näkee tämän näyn ja myöhemmin hän
näkee ’Minun kansani’ -seurakunnan menevän sisälle joihinkin huoneisiin Taivaassa.
"Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta huonetta
-- enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa
mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen (Joh. 14:1-3).
Jesaja näkee nämä huoneet. Hän näkee sen rakastetun ’Minun kansani’ -seurakunnan menevän sisälle huoneisiin,
joita JEESUS meni valmistamaan. Tässä on kuitenkin ongelma. Jesaja näkee myös: nyt, kansani, mene huoneisiisi,
sisälle, sulje ovet jäljessäsi. Pysy piilossa lyhyt hetki. Jesaja näkee kaksi aikakautta. Jesaja näkee Avoimien Taivaiden
aikakauden. Jos luet eteenpäin Jesaja 26: 19-21, niin kuulet hänen keskustelevan aamukasteesta. Hän puhuu
Myöhemmästä Voitelusta aamukasteena. Jesaja sanoo, että hän näkee Avoimen Taivaan ja Vuodatuksen, mutta kun
seurakunta menee sisälle, niin sitten hän myös näkee suljetun Taivaan. Ole varovainen. Hän myös näkee, että
Taivaan portti on sulkeutunut.
HERRA näyttää minulle tämän näyn ja käskee minun tulla tänne. Hän sanoo: mene sinne ja seiso siellä heidän
edessään julistaen, että olet nähnyt kuolleiden seurakunnan ylöstempauksen! Kerro heille julistaen, että tämä
tarkoittaa tämän Avoimen Taivaan, jonka näitte täällä tänään, sulkeutuvan pian! Pian Taivaat sulkeutuvat. Olen myös
nähnyt hampaiden kiristelyn ja kieriskelyn maassa. Tiedätkö, että kun Herra puhuu, niin Hän saa sinut tekemään
näin. Hän sai minut kieriskelemään, kiristellen hampaitani, itkien. Tällä tavoin voin antaa sen myös muille juuri niin
kuin se on. Jesaja sanoo, että kun tämä näky ylöstempauksesta paljastetaan ja se on tapahtumaisillaan, niin ei ole
epäilystäkään, että sinun tulee silloin elää Avoimien Taivaiden alla. Ole kuitenkin varovainen, sillä hyvin pian Taivas
tulee sulkeutumaan.
Kuulet Jesajan sanovan, että ’maa paljastaa verivelkansa, eikä surmattujansa enää peitä’. Tarkoittaen, että
tämä ajanjakso ja tämän hetken Voitelu on tarkoitettu paljastaman synti. Kun paljastat synnin, silloin
vastaanotat parannuksenteon Herätyksen. Hän sanoo, että tämä on se ajanjakso, kun kukaan ei voi sanoa, että ei
tiennyt veren vuodatuksesta, eli synnin harjoittamisesta täällä! Tämä on se ajanjakso ja se vuosi, jolloin syntiä
kutsutaan synniksi! Kun kutsut syntiä synniksi, niin ihmiset sen jälkeen yrittävät välttää tätä syntiä. Tämä on se
vuosi, kun sinun tulee tunnistaa realiteetit itsestäsi. Et voi elää joissain fantasioissa ja illuusiossa ikuisesti! Sinun
tulee päästä siihen samaan paikkaan, kuin verenvuototautia sairastanut nainen katsoessaan itseään peilistä,
puhuen itselleen totuuden realiteetteja.
Tuhlaajapoika syötti sikoja ja Raamattu kertoo kuinka hän alkoi miettimään itseään ja tämä paikka on hyvä olla,
sillä se tarkoittaa että Totuus on iskenyt sinuun ja nyt voit aloittaa seuraamaan HERRAA. Voit sanoa, että tämä ei
ole se alkuperäinen suunnitelma minun luomiselleni. Annahan kun käännyn ISÄNI puoleen tunnustaen Hänelle,
että olen tehnyt syntiä Häntä ja Taivasta kohtaan. Olen tullut sellaisena kuin olen tekemään parannusta. Tämä on
hyvä paikka olla. HERRA sanoo, että tämä 1% seurakunta, joka tarvitsee parannuksentekoa on parempi kuin 99%
seurakunta, joka ei tarvitse parannuksentekoa. Ollaan varovaisia.
Ei – miksi hän kehottaa meitä parannuksentekoon? Mehän olemme jo seurakunnassa ja teimme jo parannuksen
kun tulimme uskoon! Sinun ei tarvitse olla tiedemies katsoessasi seurakuntaa sanoen: hei, seurakunta, olet
todella luopunut! Kun JEESUS meni Ristille tuoden Ristin uskonnon, Veren pelastuksen, niin jokainen ihminen,
jonka Hän loi tähän maailmaan, ymmärtää erittäin hyvin Ristin pelastuksen standardin. Tästä syystä, kun
pastori lankeaa luopumukseen, niin maailman media näkee tämän ja sanoo, että tämähän on pastori, eihän
pastorin sovi tehdä näin! Jokainen ymmärtää pelastuksen standardin Ristillä! Et siis voi sanoa minulle: hei, en minä
tiennyt mikä on syntiä ja mikä ei ole syntiä seurakunnassa. Naisten pukeutuminen tiukkoihin anatomiaa
esitteleviin housuihin seurakunnassa on syntiä! Tai ylitiukat paljastavat housut miehilläkin on syntiä! Rastat ja
lävistykset miehillä nenässä ja muualla on syntiä! Menestysteologian evankeliumi, joka juhlii rahaa heittäen
pyhyyden menemään, on syntiä! Väärät profeetat ovat syntiä! Väärät apostolit ovat syntiä! Tämä on se hetki,
jolloin tulee kutsua syntiä synniksi ja seurata HERRAA!

Jos tiedät, että siitä saakka kun sinusta tuli kristitty, niin jokin sinun tilassasi ei ole heijastanut JUMALAN pelkoa, tai
jos sinun tilasi ei ole johdattanut ihmisiä vanhurskauteen, niin aloitetaan tämä kaunis vuosi luvaten HERRALLE, että
tänä vuonna tulen harjoittamaan vanhurskautta. Jos tunnistat itsesi, niin nosta kätesi todella ylös huutaen kovalla
äänellä:
RAKAS JEESUS, HERROJEN HERRA, KUNINKAIDEN KUNINGAS, TEEN PARANNUKSEN TÄNÄ ILTANA JA ALOITAN
VUODEN 2015 PUHTAALTA PERUSTUKSELTA JA VASTAANOTAN SINUT KOKO SYDÄMESTÄNI. PYYDÄN ASETA
MINUUN VANHURSKAUS JA VIISAUS JA JUMALAN PELKO. JEESUKSEN VÄKEVÄSSÄ NIMESSÄ. TÄNÄÄN
OLEN UUDESTISNTYNYT. HALLELUJAA! SIUNAAN TEITÄ, SIUNAAN TEITÄ, TEIDÄN MAITANNE, KOTEJANNE, ETTÄ
VIIME VUONNA, KUN KÄRSITTE SYNNIN SEURAAMUKSISTA, NIIN TÄNÄ VUONNA HERRA TULEE SUOJELEMAAN
TEITÄ, TUODEN TEIDÄT VANHURSKAUTEEN, ANTAEN TEILLE IKUISUUDEN. SIUNAAN LESKIÄ, ORPOJA, KODITTOMIA,
KÖYHIÄ, ETTÄ TÄNÄ VUONNA HERRA TUO SATEEN, JOTTA KÖYHILLÄ IHMISILLÄ TULEE OLEMAAN HYMY HEIDÄN
KASVOILLAAN, HERRA SIUNATKOON TEITÄ, SIUNATKOON TEITÄ. SHALOM HAVERIM, TODA RABA, BOKER TOV.
SHALOM.
(Alkuperäinen Saarna YouTubessa: https://www.youtube.com/watch?v=zA8KqjO3O3Q)

