JUMALAN JOHDATUS PILVEN KAUTTA
[suomennos Dr. Owuorin profeetallisesta artikkelista God’s Leading through the Cloud]
Tämän päivän seurakunnan täytyy rukoilla armoa, voidakseen olla Pyhän Hengen
johdatuksessa, niin kuin Israel oli JUMALAN johdatuksessa erämaassa. Kun JUMALA
laskeutui alas HÄNEN Kirkkautensa Pilvessä joulukuun 31. päivänä 2012 HÄN toi
oleellisesti johdatuksensa tämän päivän Kristuksen seurakunnalle. Parhaiten
korostaaksemme, kuinka merkittävä JUMALAN erämaavierailu israelilaisten luona
tarkalleen oli, näemme, että tuo kohtaaminen määritti Israelin kansan JUMALAN liiton
kansaksi. Myös tänä päivänä JUMALA on laskeutunut HÄNEN Kirkkautensa Pilvessä
Kisumun herätyskokoukseen tavalla, joka kuvastaa täydellisesti Israelin
erämaakohtaamista. Tämän kaltainen hengellinen kahtiajako yhdistää kiinteästi Israelin ja
seurakunnan toisiinsa heidän suhteessaan JUMALAAN. Jos HERRA tuli silloin taivaasta
saakka alas johdattaakseen Israelia sen epätoivoisimmalla hetkellä, niin on sanomattakin
selvää, että myös tässä tilanteessa JUMALA ehdottomasti tulee vierailemaan tämän päivän
seurakunnalle tänä puutteenalaisimpana hetkenä. Tälläkin kertaa JUMALAN Kirkkauden
Pilven saapumisen on todella täytynyt tulla tuomaan JUMALAN johdatus tämän päivän
seurakunnalle. On silloin perusteltua korostaa tässä, että samalla tavoin kuin JUMALA
käytti HÄNEN Pilveään erämaassa määrittämään Israelin HÄNEN valituksi kansakseen, on
HÄN tullut myös nyt kaivertamaan itselleen oman pyhän, valitun seurakuntansa tänä
ajankohtana. Tällä tavalla HERRA aikoo käyttää HÄNEN johdatustaan tämän 31. joulukuun
2012 Pilven kautta selvästi määrittämään ja paljastamaan tälle sukupolvelle, keitä
tarkalleen ottaen todelliset JUMALAN lapset ovat.
Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. (Room. 8:14)
Näin ollen, JUMALAN jälkimmäisen kirkkauden kantajien paljastuminen maan päällä tulee
olemaan riippuvainen ainoastaan Pyhän Hengen johdatuksesta. Tämän ajankohdan
kirkkaus edustaa nyt tätä hämmästyttävää JUMALAN Kirkkauden Pilveä, joka laskeutui alas
taivaasta 31. joulukuuta 2012. Tämä on se loistava seurakunta, jonka määrittelevät viisaat
morsiusneidot, jotka tulevat perimään ylösnousemuksen parannuksenteon hedelmänä.
Täten, parannuksen teosta tulee mittapuu, jonka mukaisesti seurakunnan öljyn arvokkuus
tulee näkyväksi maan päällä. Ollessaan erämaassa Israelin kansan täytyi alistua täysin tälle
mahtavalle Pilvelle nauttiakseen kirjaimellisesti JUMALAN täydellisestä johdatuksesta,
kunnes he astuivat sisälle Luvattuun Maahan. HÄNEN Henkensä kautta, joka laskeutui alas
tässä Pilvessä, Israel saattoi vastaanottaa päivittäisen neuvon JUMALALTA sen LUOJALTA.
Ja tuossa JUMALAN johdatuksessa, tietyssä paikassa viipymisen pituus, ja sieltä eteenpäin
lähdön nopeus, oli HERRAN tarkasti määräämä. Näin oli siksi, koska HERRA uskollisesti
johti heitä Pilvenpatsaassa päivällä ja valaisi heidän tiensä Tulenpatsaassa yöllä.
Ja Herra kulki heidän edellänsä, päivällä pilvenpatsaassa johdattaaksensa heitä tietä
myöten ja yöllä tulenpatsaassa valaistaksensa heidän kulkunsa, niin että he voivat vaeltaa
sekä päivällä että yöllä. (2. Moos. 13:21)
Tämän Pilvenpatsaan kautta päivällä ja tietä valaisevan valon kautta yöllä, Israel
vastaanotti jumalallista neuvoa ja ylläpiti vertaansa vailla olevaa suhdetta ja täydellistä

riippuvuutta JUMALAAN. Jos tuosta hämmästyttävästä erämaakokemuksesta on tämän
päivän seurakunnalla jotakin opittavaa, niin sen täytyy olla se tosiasia, että tänä JUMALAN
peljättävän Pilven hallinnan aikana ei yksikään Israelin kansan jäsen rohjennut
kyseenalaistaa HÄNEN johtoaan. Tämä merkitsee muuttumattomasti sitä, että johtuen
heidän saamastaan peljättävästä ilmestyksestä siitä, kuka JUMALA tarkasti ottaen on,
leirissä ei kukaan enää koskaan yrittänyt kiistää JUMALAN johtoa heidän elämässään.
Tämä oli seurausta siitä hirvittävästä tuomiosta, joka oli tullut niiden osaksi, jotka kerran
yrittivät kiistää JUMALAN johdon. Heistä jäi pysyvä muistomerkki Israelille, siitä tosiasiasta,
että JUMALAN johto on käytännöllisesti katsoen kiistämätön. Edellä mainittuun
pohjautuen, tänään kuitenkin vakava tragedia uhkaa vallitsevaa seurakuntaa sen
omaksuman hengellisen asenteen johdosta suhteessaan JUMALAAN. Kun nykypäivän
Kristuksen Ruumis on omaksunut täysin tämän ajan postmodernismin ja sen seurauksena
liberaaliteologian, niin vihollinen näyttää käynnistäneen täysimittaisen hyökkäyksen
kristittyä pelastusta vastaan. Tämä on vahvistanut täysin luopumuksen tämän päivän
seurakunnassa. Ottaen huomioon tämänkaltainen vallitseva rappio, on vain ihmeteltävä,
kuinka tämä sukupolvi voi koskaan jäljitellä sitä täydellistä alistuvaisuutta, jota Israel
HERRAN edessä osoitti. On muistettava, että vain suostumalla HÄNEN määräysvaltaansa
täysin Israel vastaanotti päivittäin JUMALAN johdattavan neuvonannon. Kuinka sitten
tämän kaltainen kapinoiva seurakunta pääsee sisään JUMALAN johdatukseen näinä
vaarallisina päivinä? Sitä vastoin, rappeutuneen pelastuksensa johdosta toiminta tämän
päivän seurakunnassa merkitsee suoraa JUMALAN johdon kiistämistä. On ikään kuin tämän
päivän seurakunta olisi onnistunut uhmaamaan jokaista sille annettua käskyä ja täten
sisällyttämään välinpitämättömyyden ja laittomuuden kristilliseen pelastukseen. Tässä
säälittävässä tilassa tämän päivän seurakunnalla ei ole mitään mahdollisuutta vaatia
iankaikkisuutta JUMALAN kanssa.

PUNAISEN MEREN TIE
Israelilaisten epätoivoinen kokemus Egyptissä näyttää selvästi viestittäneen heille sen
tavan, jolla he käsittelivät JUMALAN Pilven päivittäistä kohtaamista. Ottaen huomioon, että
julma orjuus määritteli laajalti heidän elämäänsä Egyptissä, niin on ymmärrettävää, että
leirissä syntyi kipeä tarve JUMALAN johdatukselle. Vaikka he olivat täysin tottuneita
täydelliseen alistumiseen ja egyptiläisten orjuuttajiensa päivittäisiin komentoihin, niin nyt
Israelilaiset kohtasivat täysin uuden haasteen, jota he eivät koskaan olleet odottaneet. Se
oli haaste, joka oli lähtöisin siitä tosiasiasta, että nyt Israelin kansan oli ensi kertaa
opittava elämään elämäänsä täydellisessä vapaudessa erossa orjuuttajistaan. Tästä
vapaudesta, jossa ’sai tehdä mitä halusi’ tuli valtava ongelma, joka israelilaisten oli
voitettava kestääkseen leirissä. Kuitenkin, JUMALAN itse oli tultava alas Pilvessä
antaakseen heille käskynsä HÄNEN haluamansa suunnan ja järjestyksen saavuttamiseksi.
Tämä tuo selvästi esiin sen, että JUMALAN Pilven liike määrää täydellisesti israelilaisten
liikkumisen. Tällä tavalla JUMALA KAIKKIVALTIAS käytti HÄNEN Pilveään pannakseen
toimeen HÄNEN vanhurskaat käskynsä, jotka auttoivat israelilaisia suunnistamaan
turvallisesti. Kun HÄN käski heidän pysähtyä, he pysähtyivät. Huomaamme edelleen, että
Pilven viipyminen Ilmestysmajan päällä määräsi myös heidän lepoaikansa, mikä merkitsee
sitä, että JUMALAN johdatus sisältää niin suurta myötätuntoa, että HÄN tietää milloin
tarvitsemme lepoa ja uudelleen ravitsemista pelastuksemme matkalla. Myös israelilaisten
täytyi saada voimistua jaksaakseen lähteä seuraavalle osuudelle matkallaan Luvattuun
Maahan. Ja koska Pilvi vetäytyi joko päivällä tai yöllä heidän matkatessaan, niin voimme

selvästi nähdä, että Israelin ehdoton uskollisuus Pilven johdatukselle asetti heidät
JUMALAN taivaalliselle tielle. Kun Pilvi viipyi joskus viikkoja, kuukausia, tai vuoden ajan,
tuona aikana israelilaiset eivät liikkuneet, koska he kuuliaisesti ja peljäten noudattivat
HERRAN neuvoa. Näemme, että kun he niin tekivät HERRA todella päätti johtaa HÄNEN
kansaansa Pilvellä ja Tulenpatsaalla HÄNEN ennalta suunnittelemaansa polkua pitkin.
Täten JUMALAN johdatus tarkoituksella valitsi Punaisenmeren tien erityistä tarkoitusta
varten. Hämmästyttävintä on kuitenkin israelilaisten harvinainen kuuliaisuus seurata tätä
Pilveä järkkymättömällä lannistumattomuudella ja innokkuudella. Arvostaessaan heidän
uskollisuuttaan JUMALA päätti siis valita tämän Punaisenmeren tien siunatakseen heidän
järkkymätöntä kuuliaisuuttaan HÄNEN käskyjänsä kohtaan. Ja kun he kuuliaisesti
seurasivat JUMALAN johdatusta Punaisenmeren tiellä, HERRA hukutti heitä kiivaasti takaa
ajaneet egyptiläiset. Samoin näemme esimerkistä, kun Henki johdatti HERRAN JEESUKSEN
erämaahan saatanan kiusattavaksi, niin HÄN voittaisi paholaisen ja lopulta hukuttaisi
vastustajansa tuohon erämaan 'Punaiseen Mereen'.
Sitten Henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi
(koeteltavaksi). (Matt. 4:1)
Ja HÄN sanoi: ON KIRJOITETTU...
Silloin perkele jätti hänet; ja katso, enkeleitä tuli hänen tykönsä, ja he tekivät hänelle
palvelusta. (Matt. 4:11)
Minkä opetuksen seurakunta voi tästä oppia? Tässä näemme myös, että laskeutumalla
taivaasta HÄNEN peljättävimmässä Pilvessään JUMALAN KAIKKIVALTIAAN on täytynyt
suunnitella tulevansa alas tuona joulukuun 31. päivänä 2012 pannakseen toimeen HÄNEN
vanhurskaat käskynsä seurakunnassa. Tämä JUMALAN Pilven kunnioitusta herättävä
vierailu Kisumussa kirjaimellisesti käynnisti vakavan hengellisen uudelleenjärjestelyn
aloittamisen HERRAN huoneessa. Kokemuksesta, joka israelilaisilla tämän Pilven kanssa oli,
ymmärrämme tänään sen vaikuttavan sanoman, jonka JUMALAN Pilvi välittää tämän
päivän seurakunnalle. Tämä historiallinen vierailu on epäilemättä tarkoitettu uudelleen
muotoilemaan uutta polkua tämän päivän kristitylle uskovalle sen tosiasian johdosta, että
nykypäivän seurakunta on todellakin langennut. On sanomattakin selvää, että tämän
päivän seurakunta on todella toiminut erilaisessa hengellisessä komennuksessa, kaukana
siitä alkuperäisestä polusta, jonka JUMALA oli sille määrännyt. JUMALAN alkuperäisen
suunnitelman tarkoituksena oli ohjata seurakunta kulkemaan Golgatan tietä pitkin, jotta
sen egyptiläiset vastustajat ristiinnaulittaisiin Golgatan ristille, sen itse astuessa sisälle
luvattuun ikuisuuteensa. Seuraamalla eri polkua kuin sitä, minkä HERRA oli kartoittanut,
tämän päivän seurakunta on, näin ollen, selvästi langennut. Miljoonan dollarin kysymys siis
kuuluu: miten tämän päivän seurakunta voi saavuttaa ’Punaisen Meren polkunsa’ tällä
myrskyn hetkellä?
Kuinka JUMALA voi hukuttaa seurakunnan 'egyptiläiset orjuuttajat', jotka selvästikin ajavat
sitä kiivaasti takaa, sen ollessa eri polulla, poissa JUMALAN johdatuksesta? Egyptiläiset
orjuuttajat ovat tottuneita hyväksikäyttämään seurakuntaa ja väärinkäyttämään sitä
pahojen tavoitteidensa saavuttamiseksi. He ovat päättäneet viedä seurakunnan takaisin
Egyptiin. Tämän pitäisi olla vakava opetus ja varoitus tämän päivän papistolle, joka
näyttää himoitsevan kaikkea maailmallista Kristuksen seurakunnan sisällä. Siinä sivussa

rahan himo on varastanut seurakunnalta puhtauden, kun pastorit ovat kaupallistaneet
evankeliumin. He opettavat suurimmaksi osaksi egyptiläis-tyyppistä evankeliumia suurista
lihapadoista ja kurkuista. Lisäksi, saatana on käyttänyt hyödykseen sen ahneutta
maalliseen vaurauteen esittämällä sille valheellisen johdatuksen huolenpidosta. Vastustaja
on hyödyntänyt tätä rappiota eksyttääkseen tämän päivän seurakunnan lankeamaan
kauimmaksi JUMALAN polulta. Ei ihme, että tämän päivän seurakunta on kauimpana, kuin
voi olla JUMALASTA KAIKKIVALTIAASTA.

JUMALAN JOHDATUKSEN/PILVEN SEURAAMISEN EDUT
Kun HERRA Jeesus nöyrimmällä tavalla ilmestyi tuohon Betlehemin seimeen, niin HÄN tuli
näyttämään meille JUMALAN johdatuksen tien. Tällä JUMALAN johdatuksen tiellä HERRA
JEESUS tulisi varmistamaan, että HÄN vetää seurakunnan pyhyyden valtatielle. Tämä
valtatie, jota juhlistetaan hienosti Jesajan luvussa 35:8-9 näyttää meille puhtauden ja
vanhurskauden tien. Kuitenkin, näyttäessään meille tämän Ristin kautta kulkevan suoran
tien taivaaseen HÄN todella täytti oman tehtävänsä ja luovutti seurakunnan Pyhän Hengen
johdatukselle. Tämä Pyhän Hengen johdatus on nyt suurenmoisesti näyttäytynyt sen
Pilven kautta, joka vieraili tuona joulukuun 31. päivänä 2012. Tästä Pilvestä on siitä lähtien
tullut kauan odotetun jälkimmäisen vierailun tunnusmerkki seurakunnassa. Kaikesta
huolimatta, siitä johtuen mitä nyt on vaakalaudalla Messiaan tulemusta koskien, JUMALA
KAIKKIVALTIAS ITSE katsoi hyväksi laskeutua alas seurakuntansa keskelle tuona joulukuun
31. päivänä paimentaakseen seurakuntansa perille HÄNEN taivaalliseen
ylöstempaukseensa. Ja tässä taivaallisessa paimentamisessa, jota JUMALA ITSE johtaa on
merkittäviä kertyviä etuja. Aiemmin Israel oli nauttinut sen kaltaista statussymbolia
erämaassa JUMALAN johdatuksen suojelemana. Näemme ensinnäkin, että kun HERRAN
johdatus paimensi Israelia erämaassa, se ei koskaan eksynyt. Se tarkoittaa ainoastaan
sitä, että jos tämän päivän seurakunta samalla tavalla kuuntelisi JUMALAN johdatusta
tämän joulukuun 31. päivän Pilven kautta, se ei varmasti milloinkaan eksyisi. HERRA on
Hyvä Paimen, eikä koskaan ole ketään parempaa.
Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se,
mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja
tulevaiset hän teille julistaa. (Joh. 16:13)
Lisäksi, JUMALAN johdatuksella tuon Pilven kautta on kyky saada kristityt pysymään lujina
pyhällä ja vanhurskaalla HERRAN tiellä. Näin tehdessään JUMALAN johdatus tehokkaasti
estäisi tämän päivän seurakuntaa tekemästä vääriä ratkaisuja tässä pahassa maailmassa.

HENGELLINEN SOKEUS
Näemme siis hyvin selvästi, että JUMALAN vierailu tuon joulukuun 31. päivän Pilven kautta
oli pohjimmiltaan tarkoitettu antamaan seurakunnalle tärkein tiekartta sen sisäänpääsyyn
Taivaan Valtakuntaan. Tänä päivänä käytetään yleisesti sähköisiä autonavigaattoreita, joilla
on kyky puhua kuljettajalle, ovatko he vielä oikealla reitillä, vai ovatko siltä poikenneet.
Samoin HERRA ITSE on ilmoittanut tässä monumentaalisessa Pilvessään olevansa tärkein
reittinavigaattori tämän päivän seurakunnalle, niin ettei se enää ikinä eksyisi tieltä, vaan
saapuisi lopulta taivaalliseen määränpäähänsä. Epäilemättä, nykyisessä tilassaan tämän

päivän seurakunta tarvitsee epätoivoisesti JUMALAN johdatusta. Samalla, kun tämä
moderni seurakunta on tullut tunnetuksi lukemattomista sopimattomista
tunnuspiirteistään, niin yksi on kuitenkin ylitse muiden; sen hengellinen sokeus.
Valitettavasti nykyinen postmoderni maailma on tänä päivänä täydellisesti sokaissut
seurakunnan. Tämä selittää, miksi tämän päivän kristityt voivat nyt tieten tahtoen katsella
maallisia elokuvia, harjoittaa uskontojenvälisiä seurustelusuhteita, käydä ulkona treffeillä,
pukeutua moraalittomasti, juoda alkoholia, polttaa tupakkaa ja mennä rannalle mitä
haureellisimmissa asuissa, ilman minkäänlaista pelkoa. Tämän jatkuessa pastorit ovat
täysin eksytettyjä tavoittelemaan rahaa saarnaamalla maallista menestyksen evankeliumia,
jossa ei ole mitään pelastavaa, eikä vapauttavaa voimaa. Tämä kauhistuttava hengellisen
sokeuden muoto on aiheuttanut sen, etteivät uskovat löydä vanhurskauden tietä, joka
alunperin kartoitettiin heille Ristillä. Tässä pahimmassa alennustilassaan tämän päivän
seurakunta todella tarvitsee epätoivoisesti JUMALAN johdatusta löytääkseen tiensä
takaisin, ja saadakseen jälleen kiinni näkynsä Taivaallisesta Ylöstempauksesta.
Minä johdatan sokeat tietä, jota he eivät tunne; polkuja, joita he eivät tunne, minä
kuljetan heidät. Minä muutan pimeyden heidän edellään valkeudeksi ja koleikot
tasangoksi. Nämä minä teen enkä niitä tekemättä jätä. (Jesaja 42:16)
Ja sinun korvasi kuulevat takaasi tämän sanan, milloin poikkeatte oikealle tai vasemmalle:
"Tässä on tie, sitä käykää". (Jesaja 30:21)

TARKOITUS ELÄMÄLLE
Lisäksi, JUMALAN johdatuksella tuon HÄNEN läsnäolonsa Ihmeellisen Pilven kautta on kyky
antaa tarkoitus tämän päivän kristityn elämälle. Tämä on erityisesti kriittisintä tänä
ajankohtana, jona elämä näyttää täydellisesti menettäneen tarkoituksensa. Matkallaan
erämaan halki Israelin kansa oli yhtälailla menettänyt elämän tarkoituksen. Tämä johtui
heidän vähenevistä varastoistaan; epämukavasta tilasta, josta he löysivät itsensä useiden
päivien erämaamatkan jälkeen. Tämä vakava puutteen ja turmeltuneisuuden tila johti
suureen levottomuuteen ja kapinaan leirissä. Kuitenkin, kun HERRA vastasi heidän
ahdistukseensa tulemalla ITSE Pilvessään alas, niin HÄN alkoi täydentää Israelin varastoja
päivittäin. He olivat nyt HERRAN ITSENSÄ valvovien silmien alla, koska HÄN oli nyt antanut
avoimen taivaan Israelin ylle. Tämä tarkoittaa, että ainoastaan JUMALAN johdatuksen tiellä
uskovalla on pääsy HÄNEN rajattomaan Taivaalliseen huolenpitoonsa. Seurakunta voi oppia
tästä pysyvän opetuksen JUMALAN iankaikkisesta huolenpidosta ja lopettaa turmeltuneet
yrityksensä selviytyä omin voimin. Näin ollen, JUMALAN johdatuksesta tuon joulukuun 31.
päivän 2012 Pilven vierailun kautta tulee merkittävä julistus HÄNEN kyvystään lopullisesti
hävittää nykyinen rahallinen ja aineellinen epätoivo, joka on korruptoinut seurakunnan.
Näin tehdessään HERRA ITSE ennallistaa jalon kristillisen elämäntavan merkityksen.
Ottaen huomioon, että tämän päivän kristityistä on myös tullut epätoivoinen joukko, joiden
rukoukset näyttävät keskittyvän aineellisen huolenpidon ympärille, niin voimme helposti
päätellä, että laskeutuessaan alas HÄNEN Pilvessään tuona joulukuun 31. päivänä 2012
HERRA ei tullut alas ainoastaan ohjaamaan kristityn vaelluksen tietä, vaan myös
elvyttämään sen toimeentulon. Tämän HERRA tekee ennallistamalla merkityksen tämän
päivän seurakunnan pelastukselle antamalla sille yltäkylläisiä hengellisiä ja aineellisia
voimavaroja taivaasta. Tämä lopunajan ennallistaminen ja herätys esittää avoimen
loukkauksen tämän päivän seurakunnan vallitsevalle tilalle, joka on ollut jo pitkään vallalla

seurakunnassa. Vallitsevassa tilassaan tämän päivän seurakunta on valinnut johdatuksen
omien aistiensa mukaan, JUMALAN johdatuksen sijasta. Tämän tyyppistä lihallista
pelastuksen muotoa väkevä, peljättävä JUMALAN Pilvi laskeutui nuhtelemaan tuona
joulukuun 31. päivänä 2012 Kisumun herätyskokouksessa.
Heidät ravitaan sinun huoneesi lihavuudella, sinä annat heidän juoda suloisuutesi virrasta.
(Psalmi 36:8)

JUMALAN JOHDATUS VAHVISTAA SEURAKUNNAN VALTUUDET
Kun HERRA näki, että Mooseksen taakka Israelin kansan puolesta alkoi käydä liian
raskaaksi, HÄN päätti siirtää joitakin vastuita vanhimmille. Siitä tuli käännekohta, jolloin
HERRA käski Moosesta nostamaan esiin luotettavia vanhimpia Israelille heidän matkallaan
läpi erämaan. HERRAN käskyä täydellisesti noudattaen Mooses valitsi 70 hyvämaineista
vanhinta israelilaisten joukosta erämaassa.
Silloin Herra puhui Moosekselle: "Kutsu kokoon minua varten seitsemänkymmentä
miestä Israelin vanhimpia, jotka tiedät kansan vanhimmiksi ja päällysmiehiksi; tuo heidät
ilmestysmajalle, ja he asettukoot sinne sinun kanssasi. Minä sitten astun alas ja puhun
siellä sinun kanssasi ja otan henkeä, joka sinussa on, ja annan heille; siten he voivat
auttaa sinua tuon kansataakan kantamisessa, ettei sinun tarvitse sitä yksinäsi kantaa.
(4. Moos. 11:16-30)
Tämän vanhinten neuvoston nimittämisen oli tarkoitus auttaa Moosesta hallitsemaan
tiettyjä elämänalueita Israelin kansan keskuudessa leirissä. Korotettuaan nämä 70
vanhinta Mooses yhtäkkiä kohtasi suurta närkästystä ja moitetta israelilaisten taholta
erämaassa. Tottuneina ottamaan ohjeita vastaan ainoastaan Moosekselta Israelin kansan
oli vaikeaa alistua toisen auktoriteetin linjan alle. Täten, omasta tahdostaan he päättivät
hylätä koko 70 nimitetyn vanhimman johdon. Sillä hetkellä HERRA päätti puuttua asiaan
Mooseksen puolesta kukistaakseen levottomuuden. Ja tuossa vastauksessaan HERRAN
Pilvi laskeutui ilmestysmajan päälle ja HERRA käski Mooseksen ottaa 70 vanhinta
mukaansa. Kaksi vanhinta kuitenkin jäi leiriin, eivätkä he onnistuneet tulemaan Mooseksen
mukaan. HERRAN kohtaamisen jälkeen Mooses sitten johti 70 vanhinta takaisin
israelilaisten leiriin. Silloin yhtäkkiä HERRAN Henki tuli 70 vanhimman päälle ja he kaikki
alkoivat profetoida jonkin aikaa.
Niin Mooses meni ulos ja kertoi kansalle Herran sanat. Sitten hän kutsui kokoon
seitsemänkymmentä miestä kansan vanhimpia ja asetti heidät majan ympärille. Silloin
Herra astui alas pilvessä ja puhutteli häntä, otti henkeä, joka hänessä oli, ja antoi sitä niille
seitsemällekymmenelle vanhimmalle. Kun henki laskeutui heihin, niin he joutuivat
hurmoksiin, mutta sen jälkeen he eivät enää siihen joutuneet. Mutta leiriin oli heitä jäänyt
kaksi miestä, toisen nimi oli Eldad ja toisen nimi Meedad. Heihinkin henki laskeutui, sillä
hekin olivat luetteloon merkityt, vaikka eivät olleet lähteneet majalle; nämä joutuivat
leirissä hurmoksiin. (4. Moos. 11:24-26)
Tämä aiheutti suuren järkytyksen israelilaisten keskuudessa, ja jotkut heistä anoivat
Moosesta, että tämä nuhtelisi vanhimpia profetoimisesta. Mooses ei kuitenkaan
vaivautunut moittimaan heitä tietäen, että tämä oli jumalallinen väliintulo HERRALTA. Kun

HERRAN Henki kohtasi vanhimmat ja sai heidät profetoimaan, niin israelilaiset lopulta
pelkäsivät ja kunnioittivat heitä. Näin tapahtui, koska Israelin kansa havahtui tietoisuuteen
siitä, että nämä vanhimmat olivat valittuja ja tehtävään asetettuja Israelin johtajia. Se sai
koko leirin täysin alistumaan vanhimpien johtoon osoittamatta heitä kohtaan enää
halveksuntaa. Tällä tavalla JUMALAN johdatus tämän Pilven kautta vahvisti 70 vanhimman
valtuudet ja auktoriteetin israelilaisten edessä saaden heidät täysin alistumaan. Ja tuosta
päivästä lähtien israelilaiset tottelivat vanhimpia, jotka työskentelivät Mooseksen
alaisuudessa.

USKOTTAVUUDEN PALAUTTAMINEN SAARNATUOLIIN
Tämän Israelin Pilven hämmästyttävän tapauksen kautta JUMALA pohjimmiltaan opettaa
HÄNEN johtoaan seurakunnalle. Niin kuin oli Israelissa, niin on myös tämän päivän
seurakunnassa. Tässä kontekstissa HERRA pääasiallisesti antaa ankaran opetuksen tämän
päivän Kristuksen seurakunnalle, koskien alamaisuutta HÄNEN äänelleen. HERRA
pääasiassa tuo esille HÄNEN suuren tyytymättömyytensä nykyiseen rehellisyyden ja
lahjomattomuuden menetykseen saarnatuolissa seurakunnan sisällä. Tämä tapahtuu siitä
syystä, että tämän kaltainen rehellisyyden, oikeamielisyyden ja totuudellisuuden puute,
minkä tänä päivänä näemme saarnatuolissa ottaa automaattisesti pois evankeliumin
voiman auktoriteetin, joka luovutettiin meille Golgatalla. Tällä tavalla JUMALA
KAIKKIVALTIAS painottaa tämän päivän seurakunnalle sitä tosiasiaa, että
se päivä, kun seurakunta täysin alistuu HÄNEN Läsnäolonsa nuhtelevan voiman alle, joka
on laskeutunut alas HÄNEN Pilvessään on myös seurakunnan ennallistamisen päivä.
Käännekohtaa seurakunnan nykyisestä luopumuksesta ei näin ollen tule ennen kuin tämän
päivän seurakunta täysin alistuu JUMALAN auktoriteetin alle. Tämän takia JUMALA ITSE
tuli taivaasta saakka alas HÄNEN peljättävässä Kirkkauden Pilvessään henkilökohtaisesti
valvomaan tämän päivän seurakunnan ennallistamista. Tämä tekee vuoden 2012
joulukuun 31. päivästä hyvin vaikuttavan päivän seurakunnan kalenterissa, koska se
tullaan muistamaan ikuisesti päivänä, jolloin JUMALA ITSE tuli alas maan päälle, ja
suureen herätyskokoukseen. Avain tuohon vierailuun silloin on se tosiasia, että HERRA
JUMALA ITSE tuli alas valvomaan seurakunnan ennallistamista ja sitä seuraavaa tien
valmistamista MESSIAAN tulemukselle. Se on julistus, missä JUMALA ITSE on ilmoittanut
olevansa Valvoja seurakunnan toiminnan yllä. Nähdäksemme tämän oikeasta
näkökulmasta meidän on muistettava, kuinka tällainen vierailu tuli kerran alas israelilaisten
keskuudessa käsittelemään tottelemattomuuden kysymyksiä, ja kolhua, jonka
nuriseminen, epäkunnioitus ja levottomuus yrittivät aiheuttaa Mooseksen valtuuksille.
Tästä tulee jälleen yksi vakava kutsu seurakunnalle täydellisesti alistua JUMALAN
KAIKKIVALTIAAN käskyjen alle, ottaen huomioon, että HÄN ITSE on nyt tullut alas
johtamaan vanhurskauden ja pyhyyden ennallistamista HERRAN Huoneessa. Johtuen
vakavasta luottamuspulasta, joka tänä päivänä on kohdannut seurakuntaa, näemme, että
monet tämän päivän pastorit ovat nyt päättäneet hankkia itselleen erilaisia tutkintoja ja
tohtorin arvoja teologiassa epätoivoisessa yrityksessä vahvistaa vähentynyttä asemaansa
yhteiskunnassa. Tämä asioiden säälittävä tila sai JUMALAN ITSE tulemaan alas ja
käsittelemään seurakunnan lankeemusta kiireellisenä asiana. Jos vain seurakunta, ja vielä
enemmän paimenet olisivat tienneet, että vain HERRALLA on voima ennallistaa heidän
valtuutensa ja auktoriteettinsa, niin silloin ei kaivatuin parannuksenteon herätys olisi
viipynyt päivääkään. Tänä päivänä pastorit ja saarnatuoli ovat kohtaamassa seuraamuksia

uskottomuudesta HERRAN vanhurskaille käskyille (Hepr. 12:14). Asiat ovat käyneet niin
pahoiksi, että lampaat ovat menettäneet uskonsa ja luottamuksensa pastoreihin, johtuen
siitä suuresta eksytyksestä ja rahasta saarnaamisesta, joka on vakavasti syönyt
saarnatuolia. Lisäksi, tänä päivänä jopa uskomattomat ovat ruvenneet suhtautumaan
varauksellisesti mitä tämän päivän pelastuksen rehellisyyteen tulee, puhumattakaan
pastorien käytöksestä julkisuudessa. Jos koskaan on ollut hetkeä, jolloin HERRAN
huone tarvitsee kipeästi JUMALAN johdatusta, niin se on todella nyt. Tässä on opiksi
otettavaa. Eikä ole mitään mahdollisuutta, että voitaisiin unohtaa mitä opetus Israelin
uskottomuudesta omaan aikaamme heijastaa.

JULKISET SUHTEET
Sen sijaan, että tämän päivän seurakunta olisi kääntynyt JUMALAN puoleen HÄNEN
Taivaallista johdatusta saadakseen, seurakunta on rakentanut itselleen maallisen julkisten
suhteiden koneiston ennennäkemättömässä yrityksessään korjata sitä iskua, joka on
kolhinut kristinuskon kuvaa. Ja silti totuus on, että kaikki nuo inhimilliset yritykset ovat
turhia, eivätkä tuota hedelmää, ellei HERRA puutu asioihin tämän päivän lohduttomassa
seurakunnassa. Seksuaalisen synnin ja moraalittomuuden skandaalit ovat saavuttaneet
ennennäkemättömiä mittasuhteita ja syöneet suuren osan Kristuksen Ruumiin imagosta.
Tämä häväisty pelastuksen kuva on saavuttanut katastrofaalisen mittakaavan, siinä
määrin, että tämän päivän seurakunnassa näyttää olevan paljon enemmän syntiä ja
pahoja tapoja, kuin itse pahassa maailmassa.
Mutta se on niskoitellut minun oikeuksiani vastaan jumalattomammin kuin pakanat ja
minun käskyjäni vastaan jumalattomammin kuin maat, jotka ovat sen ympärillä; sillä
minun oikeuteni he ovat pitäneet halpoina ja minun käskyjeni mukaan he eivät ole
vaeltaneet. Sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Koska teidän metelinne on ollut pahempi
kuin pakanain, jotka ympärillänne ovat, ja koska te ette ole vaeltaneet minun käskyjeni
mukaan, ette ole noudattaneet minun oikeuksiani ettekä ole tehneet niiden pakanainkaan
oikeuksien mukaan, jotka ympärillänne ovat (Hesekiel 5:6-7)
Tehden asian vielä pahemmaksi, tämän tyyppiset seksuaalisynnin petokset eivät ole
säästäneet saarnatuolia. Tämän seurauksena paimenet ovat tehostaneet vakavaa väärien
apostolien ja väärien profeettojen kampanjaa HERRAN huoneessa. Tähän kiertokulkuun
syyllistyvät useat eri teologiset koulut, jotka ovat säälimättömästi jatkaneet syytämään
ulos suuria määriä omatekoisia apostoleja ja profeettoja, jotka eivät toiminnassaan ole
osoittaneet omaavansa minkäänlaista kutsumusta HERRALTA. Tällä tavalla korruptio ja
luopumus ovat tulleet tämän päivän jumalanpalveluksen tunnusmerkiksi. Kaikki nämä
paheet ovat vieneet pois sen auktoriteetin, jolla saarnatuolin olisi pitänyt palvella näinä
viimeisinä päivinä. Tästä syystä JUMALA ITSE päätti tulla alas HÄNEN Kirkkauden
Pilvessään tuona joulukuun 31. päivänä 2012. Tämä vierailu on maamerkki, josta on nyt
tullut herättävä kutsuhuuto papistolle palata HERRAN luo. Tällä hetkellä Herran johdatus
vaatii seurakuntaa käymään vakavaan ja syvään parannuksentekoon, joka puhdistaisi pois
synnin ja pahuuden, joka on kiusannut sitä. Se on ainoa tie, jolla seurakunnan ja sen
saarnatuolin uskottavuus ja lahjomattomuus voidaan ennallistaa tarpeeksi hyvin, niin että
se voi palata takaisin tehtäväänsä korjaamaan sielujen satoa tänä kriittisenä ajankohtana.

JUMALAN JOHDATUS AVAA TAIVAAN
JUMALAN johdatus Pilven kautta tuo lisäksi aina esille avoimen Taivaan virvoittavan
aikakauden. Voimme nähdä, että tällainen Pilven vierailu oli aikaisemmin tuonut esille
merkittävän Pyhän Hengen vuodatuksen israelilaisten ylle erämaassa. Kun HERRA avasi
taivaat 70 vanhimman ylle, ja sen seurauksena Israelin ylle ja HERRAN Henki vuodatettiin
heidän päällensä, niin he profetoivat. Tämä voi vain jäljitellä niitä profetioita, joita
profeetta Joel myöhemmin kirjoitti, koskien Pyhän Hengen vuodatusta (Joel 2:28-32).
Tämä kertoo meille selvästi, että HERRA kehottaa seurakuntaa heräämään unesta ja
omaksumaan HÄNEN neuvonsa nyt, kun HÄN on tullut alas Pilvessään. Toisin sanoen,
JUMALA KAIKKIVALTIAS menettelee seurakunnan kanssa, kuten HÄN menetteli Israelin
kanssa. Kun JUMALA ITSE tuli alas Pilvessä Israelin kansan luo, HÄN oleellisesti toi
merkittävän julistuksen avoimen Taivaan aikakauden tulosta Israelin ylle. Koska
JUMALAN peljättävän Pilven tulemus on pääasiassa samanaikainen kauan odotetun
myöhemmän voitelun aikakauden kanssa, niin HÄNEN tarkoituksensa julistaa avoimen
Taivaan aikakausi pitäisi olla hyvin ymmärrettävissä. Vain tämä avoimen Taivaan aikakausi
voi ennallistaa seurakunnan kuvan ja valtuudet, ja sen aseman, joka on raskaasti
kolhiintunut kansakuntien silmissä.

JUMALAN JOHDATUS VÄHENTÄÄ HARHAILEMISTA
Silloin koko kansa alkoi huutaa ja parkua, ja kansa itki sen yön. Ja kaikki israelilaiset
napisivat Moosesta ja Aaronia vastaan, ja koko kansa sanoi heille: "Jospa olisimme
kuolleet Egyptin maahan tai tähän erämaahan! Jospa olisimme kuolleet! Ja miksi viekään
Herra meitä tuohon maahan, jossa me kaadumme miekkaan ja vaimomme ja lapsemme
joutuvat vihollisen saaliiksi! Eikö meidän olisi parempi palata Egyptiin?"
(4. Moos. 14:1-3; 2. Moos. 16:1-20)
Neljäs Mooseksen kirja, jossa JUMALAN Pilven vierailu ilmestyy tuomaan jumalallisen
johdon, käytännössä dokumentoi Israelin elämää, kun se vaelsi Siinain vuorelta Luvattuun
Maahan. Tämä matkaosuus, joka johtaa Siinain vuorelta Luvattuun Maahan, ei ollut
ainoastaan mielenkiintoisin, vaan myös haastavin koko matkan aikana. Tämä johtui
ensisijaisesti siitä, että se suurimmaksi osaksi määritteli viimeisen matkaosuuden, josta
Israelin kansan oli selviydyttävä ennen pääsemistä Kanaanin maahan. Kuitenkin on myös
tärkeää muistaa, että Israelin matkan aikana JUMALAN johdatuksesta tuli erittäin kriittistä
tällä viimeisellä osuudella, koska se oli vaihe, jossa oli niin paljon vaakalaudalla. Yleensä
matkan viimeisessä perille pääsemisen vaiheessa on hyvin suuri vaara, että vihollinen
pääsee ryöstämään, ja täten saa HERRAN tulemaan alas ja henkilökohtaisesti ottamaan
määräysvallan. Ja heti alusta alkaen olisi viisasta arvostaa sitä alkuperäistä sanomaa,
jonka JUMALAN Kirkkaus välittää Kristuksen seurakunnalle tänä hetkenä. Ottaen
huomioon, että JUMALAN Kirkkauden Pilvi on tänä hetkenä tullut samalla tavalla myös
seurakuntaan, niin se voi tarkoittaa ainoastaan sitä, että olemme astuneet viimeiselle
osuudelle kohti seurakunnan ylöstempausta. On tärkeää huomata, että Israelin harhailu
erämaassa todella tapahtui tällä viimeisellä osuudella matkalla Siinain vuorelta Luvattuun
Maahan. Tämä umpimähkäinen harhailu sai JUMALAN hyvin huolestuneeksi Israelin
kohtalosta, ja siksi tuomaan HÄNEN johtonsa alas antaakseen heille suuntavaiston. Ja
todellakin, kun tänä kriittisimpänä hädän hetkenä JUMALA ITSE laskeutui alas Pilvessä,

HÄN ITSE paimensi Israelia koko matkan ajan aina lopulliseen Luvattuun Maahan pääsyyn
saakka. Kohta kohdalta voimme selvästi nähdä, että JUMALAN ITSENSÄ Pilvessä alas
tuleminen sattuu selvästi samaan aikaan myös tämän päivän seurakunnan epävakaimman
harhailemisen kanssa. Ja todellakin, nopea vilkaisu tämän päivän seurakunnan
käyttäytymiseen paljastaa seurakunnan, joka harhailee ylös ja alas hengellisessä
maisemassa. Kun jotkut pastorit tekevät jo salaa yhteistyötä pankkien kanssa huijatakseen
lampailta heidän säästönsä turvatakseen itselleen erityisetuja, niin voi vain ihmetellä,
kuinka kauas tämä harhaileminen on seurakunnan ajanut. Yhdessä nöyryyttävän
seksuaalisyntinsä, väärien profeettojen ja väärien apostolien kanssa tämän päivän
seurakunnan harhaileminen on selvästi saavuttanut vaaralliset mittasuhteet sen takia, että
se voi yhtä hyvin olla matkalla takaisin Egyptiin sitä itse tajuamatta. Niin kuin tämä ei olisi
vielä tarpeeksi rankkaa kannettavaksi, niin tulee kysymys ajasta. Ei voi olla kysymättä,
onko nykyinen seurakunta tietoinen siitä, että me elämme viimeisiä kuolemisen hetkiä
ennen lopullista perille pääsyämme taivaallisen ylöstempauksen Luvattuun Maahan?
Israelille JUMALAN Pilven ilmestyminen merkitsi heidän viimeistä matkaosuuttaan kohti
perille pääsemistä. Ja näin ollen on sanomattakin selvää, että tämän joulukuun 31. päivän
JUMALAN vierailun HÄNEN Pilvessään on täytynyt tulla HERRAN suuren huolestuneisuuden
johdosta, koskien sitä holtitonta harhailemista, johon tämän päivän seurakunta on
joutunut.

JUMALAN JOHDATUS TORJUU KAPINAN
Kaunistelematta voidaan sanoa suoraan, että niiden tunnusmerkkien joukossa, jotka
viimeinen matkaosuus Siinain vuorelta Kanaanin maahan tuo esiin, Israelin toimeen
panema massiivinen kapina, kohoaa huomattavaksi. Sen kaltainen kapina, jonka Israel
HERRAA vastaan nosti, oli niin uskomaton, että se itse asiassa edelleen erottuu
merkittävänä maamerkkinä siitä, mitä seuraamuksia tottelemattomuus ja niskoittelu voivat
aiheuttaa. Tämän takia JUMALAN johdatuksesta tuli kriittisin tuona hetkenä, ja vielä
enemmän siitä syystä, että se on hetki, jolloin Israelin kansa valitti eniten.
Mutta kansa tuskitteli, ja se oli paha Herran korvissa. Kun Herra sen kuuli, vihastui hän,
ja Herran tuli syttyi heidän keskellään, ja se kulutti ulommaisen osan leiriä. Silloin kansa
huusi Moosesta, ja Mooses rukoili Herraa; niin tuli alkoi sammua. Ja sen paikan nimeksi
pantiin Tabeera, koska Herran tuli oli siellä syttynyt heidän keskellään. (4. Moos. 11:1-3)
He valittivat matkasta hyvin katkerasti tavalla, joka todella kuvasi heidän kaipauksen
tunnettaan palata takaisin Egyptiin. Ottaen huomioon, että he olivat pohjimmiltaan olleet
orjayhteisö, jonka olo Egyptissä oli ollut suorastaan piinallista, niin on vain ihmeteltävää,
minkä tason harhakuvitelma oli voinut tulla sisään leiriin niin, että he halusivat takaisin
Egyptiin! Näyttää siltä, että tavoitellessaan vapauden kotimaata, Israel alkoi vähitellen
menettää keskittymistään Kanaanin maahan ja keskittyä merkittävästi tämän hetkisiin
koetuksiin. He näyttivät lopulta alistuneen arvostamaan jotakin epämääräistä
lohdutusta, josta heillä oli ollut tapana nauttia Egyptin kurjuuden keskellä. JUMALA
KAIKKIVALTIAS ei ottanut tätä kevyesti. Lisäksi, tuolla viimeisellä matkaosuudella Israel
edelleen nosti esiin jonkin vakavan valituksen koskien ruokaa, jota HERRA heille antoi.
JUMALA KAIKKIVALTIAS oli antanut heille päivittäisen annoksen mannaa, joka riitti heidän
normaaliin elantoonsa. He alkoivat kuitenkin kohta napista JUMALAN huolenpidosta.

Mutta heidän keskuuteensa kerääntyneessä hylkyväessä heräsivät himot, ja niin
israelilaisetkin rupesivat jälleen itkemään, sanoen: "Voi jospa meillä olisi lihaa
syödäksemme! Me muistelemme kaloja, joita söimme Egyptissä ilmaiseksi, kurkkuja,
melooneja, ruoholaukkaa, sipulia ja kynsilaukkaa. Mutta nyt me näännymme, sillä eihän
täällä ole mitään; emme saa nähdäkään muuta kuin tuota mannaa." (4. Moos. 11:4-6)
Mistä minulla on lihaa antaa kaikelle tälle kansalle, kun he ahdistavat minua itkullaan
sanoen: 'Anna meille lihaa syödäksemme'? (4. Moos. 11:13)
Mannaleipä, jota JUMALA antoi Israelille taivaasta päivittäin, oli itse asiassa makeaa,
happamatonta leipää ilman hiiva, minkä vapauttaminen symbolisoi sitä happamatonta
Elämän Leipää, jonka Herra myöhemmin vapauttaisi seurakunnalle taivaasta Golgatalla.
Näin ollen, kun Israel katkerasti valitti ja hylkäsi sen mannan, minkä JUMALA oli
vapauttanut päivittäin taivaasta, niin siitä tuli myös todellinen symbolismi siitä Elämän
Leivästä, josta tämän päivän seurakunta katkerasti valittaisi ja, jonka se tulisi lopulta
hylkäämään. Nopea katsaus seurakuntaan maailmanlaajuisesti paljastaa murheellisen
näkymän, jossa juuri Jeesuksen Kristuksen Ristillä vapauttama seurakunta on nyt hyvin
jyrkästi hyljännyt HÄNET. Tämän ajan postmodernismi on synnyttänyt uuden mieltymyksen
kristittyjen keskuudessa siinä määrin, että he kaipaavat nyt modernisoitua evankeliumia.
Tämä on perinpohjaisesti korruptoinut pelastuksen siinä mittakaavassa, että suurimmat
jäsenmäärät täyttävät seurakunnat ovat myös niitä, jotka ovat yhdistäneet maailmallisen
elämisen vaivattomasti käytäntöönsä. Kaikki tämä tapahtuu sen yhteisen ymmärryksen
taustalla, että se evankeliumi, jonka Jeesus antoi perinnöksi Golgatalla todella oli
tinkimätön ja ehdoton sanoma Pelastuksen puhtaudesta. Tämä vanha Golgatan Ristin ja
Veren evankeliumi pitää sisällään avaimen tämän päivän lopunajan herätykseen. Siitä
huolimatta moderni kristitty on hylännyt sen ja valinnut sen sijaan makeamman,
karamellisoidun ja hapatetun evankeliumin korvasyyhyyn, joka miellyttää lihaa. Jos siis
Israel erämaavaelluksensa aikana hylkäsi mannan taivaasta, niin kuinka paljon enemmän
tämän päivän seurakunta onkaan osoittanut hylkäävänsä Kristuksen, Elämän Leivän?
Tämän päivän nuorisoseurakunnat on muutettu diskoiksi ja puhtauden evankeliumista on
tullut alusta, josta piittaamatta voidellaan avoimesti homoseksuaalisia pastoreita. Kuinka
paljon enemmän hylkäämistä tämän päivän seurakunnan pitäisi vielä kohdistaa
Kristukseen, että heitä voitaisiin kutsua kapinallisiksi? Nämä ovat todella vaarallisia päiviä,
joista on jo kauan puhuttu, ja kuitenkin vain happamattomalla Tosi Elämän Leivällä on
pelastuksen ja vapautuksen voima. Lisäksi näemme myös, että Israelin kansa
katkerasti valitti Moosesta, JUMALAN miestä vastaan. Tämä tapahtui, koska Mooses
JUMALAN mies oli HERRAN profeetta, ja hänen kantansa syntiä ja pahuutta vastaan täytyi
olla hyvin selkeä ja horjumaton. Tällaisessa tilanteessa, kun HERRAN profeetta ei anna
periksi, hänen julistuksensa syntiä vastaan usein käy uhkaavaksi. Hänen on täytynyt
nuhdella heidän syntiään ja hylätä heidän pahuutensa. Tämän päivän Kristuksen
seurakunnassa olemme kirjaimellisesti todistaneet Raamatun kirjoitusten toistumisen. Näin
on tapahtunut, koska se kapina ja valitus, jolla tämän päivän seurakunta on sotinut
JUMALAN ääntä vastaan, ei millään tavalla eriä siitä kauhistuttavasta teosta, johon Israel
syyllistyi Moosesta, JUMALAN miestä vastaan. Koska tämän päivän Kristuksen seurakunta
on hylännyt HERRAN sanoman se on taitavasti tehnyt itselleen väärien profeettojen ja
väärien apostolien kartellin, joka puhuu sille mitä se haluaa kuulla. Rauha, rauha, vaikka ei
rauhaa ole.

Sillä kaikki, niin pienet kuin suuretkin, pyytävät väärää voittoa, kaikki, niin profeetat kuin
papitkin, harjoittavat petosta. He parantavat minun kansani vamman kepeästi, sanoen:
"Rauha, rauha!" vaikka ei rauhaa ole. (Jeremia 6:13-14)
Huolellinen tarkastelu siihen, miksi vallitseva Kristuksen ruumis ei ota avosylin vastaan
HERRAN ääntä paljastaa, että vanhurskauden ja pyhyyden sanoma on modernille kristitylle
vastenmielinen. Seurakunta on päättänyt selviytyä maallisen vaurauden ja menestyksen
evankeliumilla, ja näin tehdessään toteuttanut seuraavan Raamatun kohdan:
Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin
itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen
tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia,
panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä,
hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he
kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta. (2. Tim. 3:1-5)
Tuossa erämaakokemuksessaan Israelin kansa ei lopettanut tähän, vaan jatkoi edelleen
valittamista jättiläisistä uudessa maassa (4. Moos. 13:33) ja lisäksi johtajistaan (4. Moos.
16:3). Ikään kuin siinä ei olisi ollut tarpeeksi, he myös jatkoivat valittamistaan JUMALAN
tuomioita (4. Moos.14:41) ja erämaasta vastaan (4. Moos. 20:21). Lisäksi, he valittivat
jopa ruoasta ja vedestä (4. Moos. 21:3). Yhdessä nämä kapinan kohtaukset todistavat
israelilaisten suuren epäuskon pimeimmästä hetkestä heidän matkansa aikana, siten
vaatien JUMALAN johdatusta suunnan löytämiselle. Samaan hengenvetoon, emme saa
menettää näkemystä siitä, että vallitseva Kristuksen seurakunnan valloilleen päästämä
kapinan vuodatus myös todella kertoo kristittyjen suuresta epäuskosta tänä päivänä. Tämä
vaatii myös JUMALAN johdatusta, jos tämän päivän seurakunta aikoo ikinä päästä
taivaalliseen Luvattuun Maahansa. Sen tähden, että tämän päivän seurakunta on leijunut
kovin kauas ja eksynyt pois HERRAN sille kartoittamalta tieltä, voimme vain ihmetellä,
kuinka se koskaan pääsee takaisin ’Punaisenmeren’ tiellensä. Ottaen huomioon, ettei
tämän päivän seurakunta ole 'Punaisenmeren' tiellä, niin kuinka sitten HERRA voi hukuttaa
'Punaiseenmereen' sitä kiihkeästi takaa ajavat 'egyptiläiset’. Tämä voi tarkoittaa vain sitä,
että jos tämän päivän seurakunta epäonnistuu ottamaan vaaria JUMALAN johdatuksesta,
niin se voi ainoastaan merkitä tuomiota. Lisäksi, ollessaan niin pahasti eksyksissä
egyptiläiset saavat sen varmasti kiinni ja tappavat sen, samalla kun vievät toisia
vangittuina takaisin Egyptiin. Ensisijainen sanoma, jota joulukuun 31. päivän 2012
JUMALAN Pilvi, näin ollen, julistaa ei ole mitään muuta, kuin: TEHKÄÄ PARANNUS, SILLÄ
JUMALAN VALTAKUNTA ON KÄSILLÄ.

