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Tämän hetken seurakunnassa on tapahtunut niin paljon asioita, mitkä ovat saaneet useat
ihmiset näkemään seurakunnan kuin sillä ei olisi enää toivoa ja pelkäämään seurakunnan
puolesta.
20 Minun telttani on hävitetty, ja kaikki minun telttaköyteni ovat katkotut; minun lapseni ovat
lähteneet luotani, eikä niitä enää ole. Ei ole enää, kuka telttani pystyttäisi ja nostaisi seinieni
kankaan.
21 Sillä paimenet olivat järjettömät eivätkä etsineet Herraa; sen tähden he eivät menestyneet, vaan
koko heidän laumansa hajotettiin. (Jeremia 10:20-21)
HERRA sanoo tässä keskustelussa, että Israelin kansa on turmeltunut uudelleen luopumukseen ja
siksi Israelin JUMALA lähetti sanoman, että he olisivat kauhuissaan ja tuskissaan ja alkaisivat näin
etsimään HÄNTÄ uudestaan. Näet HERRAN sydämen kaipauksen, että Israel voisi palata takaisin,
mutta jos katsot seurakunnan tilaa nykypäivänä, niin näet että olemme menneet uudestaan kehän
ympäri. Itseasiassa tämä mitä tapahtui Israelille, puhui ennalta seurakunnan olevan taas tässä
samassa tilassa vielä jonakin päivänä. Tänään tässä sanomassa haluan keskittyä Mustan Hevosen
Ratsumieheen, näkyyn 19. huhtikuuta 2008. Annoin tämän profetian lauantaina ja sunnuntaina 2324. elokuuta 2008. Tämä näky taloudellisesta kriisistä toteutui saman tien ja kuten näet se tuhoaa
maailman kansakuntia. Miksi olen uudelleen nostamassa tätä profetiaa esiin? Siksi koska vahvasti
uskon sen olevan yksi niistä profetioista, jonka HERRA lähetti annettavaksi maailmanlaajuisesti.
Profetia, joka ravisteli koko maailmaa, mutta tärkeintä kaikista on tämän profetian täyttymisestä
seurannut ilmestys, joka on itseasiassa identifioinut KRISTUKSEN Morsiameen. Tämä oikeastaan
erotti Morsiamen maailmasta ja määritteli hänen erottautumisensa. Raamattu antaa selkeän
määritelmän siitä kuka on Kristuksen Morsian. Halleluja! Kun sinä tunnet sen määritelmän, niin
voit tehdä hengellisen inventaarion ja katsoa mittakepillä oletko täyttänyt KRISTUKSEN
Morsiamen standardin. Täyttääkö minun maani seurakunta tai se seurakunta jossa olen pastorina
KRISTUKSEN Morsiamen vaatimuksen? Kävelen nyt kanssasi askel askeleelta. Tässä prosessissa
katsoessamme tätä profetiaa ja KRISTUKSEN Morsiamen määritelmää, niin HERRA tulee
alleviivaamaan luopumuksen. Punainen kortti, ole varovainen!
37 Mutta Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä.
38 Ja temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti.
39 Mutta kun sadanpäämies, joka seisoi häntä vastapäätä, näki hänen näin antavan henkensä,

sanoi hän: "Totisesti tämä ihminen oli Jumalan Poika". (Mark. 15: 37-38)
Tässä sanotaan, että JEESUS huusi suurella äänellä ja antoi henkensä ja kun HERRA teki tämän,
niin se esirippu repesi joka erotti loput tabernaakkelista, temppelin ja Kaikista Pyhimmän. Hän siis
henkäisi viimeisen kerran, viimeisen elämän henkäyksen ja kun Hän teki näin, niin väliverho repesi
siinä hetkessä ja paikassa. Tämä saa minut mietteliääksi, sillä tässä on Golgatan voima. Tämä on se,
mitä Hän meni tekemään Ristille. Hän meni Ristille kuolemaan ja ristiinnaulittavaksi mutta
seuraamuksena oli se, että esirippu repesi, jotta Hän pystyisi saattamaan seurakunnan Kaikista
Pyhimpään. Katsoessasi maailmanlaajuista seurakuntaa näet sen hämmennyksen, että seurakunta ei
ole ymmärtänyt tämän tapahtuman voimavaikutusta. Jos menet Keniaan, niin ihmiset siellä ovat
kenialaisia ja kun menet Amerikkaan, niin ihmiset siellä ovat amerikkalaisia. Seurakunnan olisi
tullut ymmärtää se, että Risti muuttaa meidän identiteettimme. HERRA muutti seurakunnan
identiteetin esiripun repeämisessä. Jolloin kuolema ei enää ahdistaisi, eikä synti syyttäisi, sillä Hän
antoi henkensä. Hän antoi henkensä ja tässä prosessissa esirippu repesi, jotta sinä voisit olla
hyväksytty. Tätä tapahtumaa ennen sinun olisi tullut olla sääntöjen mukaan leeviläinen päästäksesi
sisälle eläimen uhriveren kanssa ja pakanat olivat ulkopuolella (gentiles). Hän siis antoi henkensä,
jotta esirippu voisi repeytyä ja seurakunta päästä sisälle. Hän päästi seurakunnan Kaikista
Pyhimpään ja mitä tämä vaatisi seurakunnalta? Pyhä kansa eli seurakunta päästettiin Kaikista
Pyhimpään ja näin Risti muutti sen identiteetin ja seurakunnan määrättiin olemaan pyhä. Tästä
syystä aloitin tämän keskustelun Mustan Hevosen Ratsumiehellä, sillä näin tulet näkemään sen
suuren luopumuksen ja eksytyksen seurakunnassa. Sinähän tiedät Euroopan, Amerikan, Afrikan ja
Aasian jne. seurakunnan tämän hetkisen tilan. Kuunnelkaahan tätä kallisarvoiset ihmiset, haluan
lukea toisen jakeen, joka tulee valaisemaan teitä sillä pelastuksen voimalla, joka tuli esiripun
repeämisestä. Halleluja!

Uhrilaki ja tarkan lain voimavaikutus
Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa, joka
ottaa pois maailman synnin! (Joh 1:29)
Toisessa Mooseksen kirjassa HERRA Taivaan JUMALA määrittelee tärkeän asian nimittäin uhrilait.
Hän sanoo, että jos joku menee uhraamaan HERRALLE, niin siihen liittyy tiettyjä lakeja. Katson
nyt uhrilain määrittelyä, jotta viimein ymmärtäisit pelastuksen voiman väliverhon repeytymisessä.

5 Ja karitsanne olkoon virheetön, vuoden vanha urospuoli; lampaista tai vuohista se ottakaa.
(2. Moos 2:5)

Askel askeleelta rakennan tätä. Johannes 1:29, Hän sanoo: "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois
maailman synnin. Ja näemme sen olevan johdettu Toisesta Mooseksen kirjasta. Laki joka määritteli
uhrin, oli jo voimassa ja mitä tämä laki sanoi? Tämä laki sanoi, että valitsemiesi eläimien tulee olla
virheettömiä. Kuulittehan? Hän sanoo, että tämä on tarkka laki, jota ei voida rikkoa. Tämä laki
sanoo, että jos menet uhraamaan JUMALALLE, niin tämän karitsan tulee olla virheetön, ilman
epämuodostumaa, vikaa tai tahraa. Ymmärtääksesi tämän lain voimavaikutuksen etenen kanssasi
askel askeleelta, koska olen odottanut sitä että sinä kuulet tämän. Haluan painottaa sen lain vaativaa
ja täydellistä luonnetta ja kuinka HERRA pyytää meidän olevan uskollisia tälle uhrilaille. Tämän
jälkeen kuljen kanssasi tarkastelemaan profetiaa Mustan Hevosen Ratsumiehestä ja KRISTUKSEN
Morsiamen identiteetistä. Näet HÄNEN määrittelevän luopumuksen sekä sen kuka KRISTUKSEN
Morsian todella on.
Liiton rikkominen tahratulla uhrilla
6 Poika kunnioittakoon isää ja palvelija herraansa. Mutta jos minä olen isä, missä on minun
kunnioitukseni? Ja jos minä olen Herra, missä on minun pelkoni? sanoo Herra Sebaot teille, te
papit, jotka pidätte halpana minun nimeni. Mutta te sanotte: "Miten me olemme pitäneet halpana
sinun nimesi?"
7 Siten, että tuotte minun alttarilleni saastutettua leipää. Mutta te sanotte: "Miten me olemme sinut
saastuttaneet?" Siten, että sanotte: "Herran pöytä on halpana pidettävä".
8 Ja kun te tuotte uhriksi sokean eläimen, niin se muka ei ole paha! Ja kun tuotte ontuvan ja
sairaan, niin se muka ei ole paha! Vie se maaherrallesi: mielistyykö hän sinuun, ja onko hän
sinulle suosiollinen? sanoo Herra Sebaot.
9 Ja nyt: lepyttäkää Jumalaa, että hän meitä armahtaisi. Tällaista on teidän kädestänne tullut:
olisiko hän teille suosiollinen? sanoo Herra Sebaot.
10 Jospa olisi teidän joukossanne joku, joka sulkisi ovet, ettette pitäisi tulta minun alttarillani
turhaan! Ei ole minulla mielisuosiota teihin, sanoo Herra Sebaot, enkä minä mielisty ruokauhriin,
joka tulee teidän kädestänne. (Malakia 1:6-10)
Tämä on se lain voima ja tarkkuus, joka määrittelee uhrin. Tämä laki sanoo että ne
eläimet jotka valitset, tulee olla virheettömiä. Näet myös sen seuraamuksen jos annat
viallisen tai sairaan eläimen, niin HERRA vihastuu. Jonkun tulisi mieluummin mennä ja
paiskata temppelin ovet kiinni, jotta turhia tulia ei sytytettäisi HÄNEN edessään.
Ymmärsitkö? Jos tämä on se laki joka määrittelee uhrin, niin nyt alat ymmärtämään Joh
1:29 sanomaa MESSIAAN kutsusta. Se sanoo ” Sinä olet Uhrikaritsa”. Sinä olet yltänyt
täyttämään lain vaatimukset. Mennään eteenpäin seuraavaan kohtaan missä Hän on
uhrattu ja katsotaan mitä tapahtuu. Tänään sinun palvelustyösi ja pelastuksesi tulee
muuttumaan, koska HERRA tulee käyttämään minua tuomaan tämän pelastuksen voiman
sinulle ja tulet olemaan tyrmistynyt. Miksi ihmeessä olenkaan käyttänyt hyväksi tätä
kaikkea?!

Uhrin valmistaminen

1 Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?
2 Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta
eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet.
3 Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki
kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet.
4 Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me
pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,
5 mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme
tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me
olemme paratut.
6 Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta
Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. (Jesaja 53:1-6)
Tarkkaahan tätä! Et kuule tästä muualta, sillä tämä ei ole suosittua kuultavaa. Halleluja! Katsohan
sitä uhriprosessia. Hän sanoo, että kun Hän oli mitannut uhrin standardin ja kun Hän oli uhrattu,
niin se uhrausprosessi runteli ja murskasi Hänet. Hän oli jo runneltu, murskattu ja haavoitettu. Ja se
sanoo, että Hänessä ei ollut mitään johon olisimme mielistyneet. Kun menet Jesaja 52:13-15, niin
Hän on vielä havainnollistavampi.
13 Katso, minun palvelijani menestyy, hän on nouseva, kohoava ja sangen korkea oleva.
14 Niin kuin monet kauhistuivat häntä-sillä niin runneltu, ei enää ihmisenkaltainen, oli hänen
muotonsa, hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo15 niin hän on saattava ihmetyksiin monet kansat, hänen tähtensä kuninkaat sulkevat suunsa. Sillä
mitä heille ei ikinä ole kerrottu, sen he saavat nähdä, mitä he eivät ole kuulleet, sen he saavat
havaita. (Jesaja 52:13-15)
Hän määritteli sen uhrilain, jonka tulee täyttyä. Johannes 1:29 sanoo Uhrikaritsa, joka
tarkoittaa että Hän täytti tämän vaatimuksen olla virheetön. Näemme nyt, että kun Hän
meni Ristille, niin Hän on haavoitettu, runneltu, lävistetty eli tuhottu ja ei edes näyttänyt
enää ihmiseltä. Hän oli todella murskattu muodottomaksi! Nyt haluan tuoda eteesi tämän
päivän todellisuuden. Käännetään Heprealaiskirje 6:4-6. Etenemme askel askeleelta
pastorit. Siunattuja ovat he, jotka tämän kirjoittavat ylös ja tallentavat. Voitte saarnata
tätä seurakunnissanne ja he pääsevät sisälle pelastukseen!
4 Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä
Hengestä osallisiksi tulleet
5 ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia,
6 ja sitten ovat luopuneet-taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat
Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät. (Hep 6: 4-6)
Tässä vielä toinen jae, joka uudelleen korostaa tätä paikkaa:
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". (2 Piet 2: 19-22)
Luetaan vielä yksi jae ja sitten jatkan:
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.
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. (Hep 10: 26-31)
Annahan kun selitän näitä jakeita. Olet nähnyt sen lain joka koskee uhria. Sen täytyy olla
täydellinen ja virheetön, siis täydellinen. Sitten Malakia 1:6-10 sanoo, että kun tuot
virheellisen sairastuneen eläimen uhriksi, niin voi kuinka toivonkaan, että joku menisi
sulkemaan tuon oven! Nyt näet tässä siis seurakunnan tilan ja Hän varoittaa armon
väärinkäytöstä. Armon väärinkäyttö on samaa kuin eksytys! Kun katsot tarkemmin, niin se
siis tarkoittaa harhaoppia! Se on luopumusta totuudesta pois mitä Hän määrittelee tässä.
Heprealaiskirje 6:4-6 sanoo, että jos me olemme vastaanottaneet totuuden, valistetut ja
Taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet, maistaneet tulevan
ajan voimia aivan kuten näimme täällä tänään. Me näimme hiukan tulevan ajan voimia
MESSIAAN ajasta kun sairaudet lakkaavat tekemästä linnakkeitaan seurakunnissa. Kun
sairaudet lakkaavat kidnappaamasta ja soluttautumasta seurakunnassa ja kun seurakunta
tulee olemaan vapautettu. Ketkä ovatkaan niitä, joista Hän puhuu tässä? Hän kuvailee
tässä seurakuntaa. Se on niin epäonnista, sillä hän kuvailee sitä seurakuntaa joka on jopa
vastaanottanut Pyhän Hengen. Hän sanoo, että jopa sen jälkeen kun on vastaanotettu
Pyhä Henki, totuus, ollaan tultu totuuden tuntoon ja sen jälkeen luovumme pois, niin ei ole
enää uhria edestämme. Kun kuulet ”ei ole enää uhria syntiemme edestä” niin alleviivaa se
kohta. Hän sanoo että ei ole enää uhria edestämme jos vastaanotamme jalon totuuden,
tämän kallisarvoisen pelastuksen ja sitten luovumme siitä armon väärinkäytön vuoksi.
Miksi Hän sanoo näin? Uhrilaki ajaa HERRAA sillä Hän on kirjoittanut sen ja Hänen tulee
noudattaa sitä, vaalia ja tarkkailla sitä, suojella sitä. Jos näin ei olisi, niin Hän olisi
valehtelija. Laki sanoo, että sen tulee olla ilman virhettä, ilman tahraa, ilman
epämuodostumaa. Hänet on jo uhrattu ilman tahraa mutta toisaalla tämän prosessin
lopussa, Hän tuli ulos tahrattuna ja runneltuna. Tämä tarkoittaa sitä, että Hän ei voi

mennä enää takaisin Ristille. JEESUS ei siis voi mennä enää Golgatan Ristille, sillä Hän ei
täytä enää Ristin vaatimusta. Laki vaatii, että Hän olisi ilman vikaa, mutta kun Hän meni
kuolemaan puolestanne, niin Hänestä tuli epämuodostunut ja murskattu. Nyt jos Hän
yrittäisi mennä takaisin, niin Häntä ei voisi päästää, sillä Hän ei täytä enää tämän lain
vaatimuksia. Kerroinhan, että tulemme näkemään pelastuksen voiman. Kun pelastus
repäisi väliverhon, niin Hän päästi meidät Kaikkein Pyhimpään. Nyt kysymys kuuluu: Mitä
sitten maasi seurakunta tekee Kaikista Pyhimmän ulkopuolella? Hän hyväksyi sinut ja
koska tulet Egyptistä, niin sanot: ”mutta HERRA me ikävöimme Egyptin suuria kurkkuja ja
lihakulhoja ja tähän aikaan päivästä kantaisimme lämmintä leipää” ja sitten palaatte
takaisin Egyptiin. Hän sanoo: ”Mitä teette Egyptissä, vaikka teidät on jo päästetty Kaikista
Pyhimpään?” Se on Pyhä paikka, johon HERRA itse asetti seurakunnan. Ihmettelen sitä
kuinka seurakunta maailmanlaajuisesti sanoo olevansa sisällä Kaikista Pyhimmässä. Mutta
se ei ole sanoissa vaan teoissa! En siis halua teidän kirjoittavan selkäänne ” Kaikista
Pyhimmän kansalainen”. Hän sanoo, että palvotte ja ylistätte HERRAA koko elämällänne ja
elämäntyylillänne. Kuinka elätte elämäänne seurakuntana, KRISTUKSEN Ruumiina ja
Kristittyinä? (Muuten kun Herätys tulee, niin on shokeeraavaa kuinka ihmiset eivät edes
mene nukkumaan koteihinsa. Huomennakin he ovat täällä kokouspaikalla eivätkä tahdo
lähteä pois. He eivät nuku. JEESUS varoitti meitä nukkumasta, sillä se on suurin ansa,
vaara Getsemanen puutarhassa. Hän nuhteli nukkumisesta. Keskittykää tähän. Halleluja!)
Kuunnelkaa tätä kallisarvoisat ihmiset. Hän puhuu luopumuksen ja eksytyksen
seurakunnasta. Herra on puhunut minulle jo joitain vuosia Jumalan palvelijoista
maailmanlaajuisesti, jotka lentävät yksityislentokoneillaan ja niin edelleen tähän malliin.
Näissä unissa HERRA on näyttänyt minulle mitä on meneillään ja Hän käski minua mennä
kehottamaan heitä parannuksen tekoon ”Mene ja kerro hänelle, että meidän tulisi
valmistaa seurakuntaa KRISTUKSELLE MESSIAALLE!” Näissä unissa näen heidän
kieltäytyvän ja sanovan: ”Ei, en halua sitä!”. Kun katsot KRISTUKSEN seurakuntaa
maailmanlaajuisesti, niin HERRA on oikeutettu julistamaan Heprealaiskirjettä 6:4-6! Hän
sanoo, että JEESUS antoi henkensä, jotta te voisitte päästä sisälle Kaikista Pyhimpään ja
kun päätätte lähteä sieltä pois, niin Heprealaiskirje 10 sanoo, että hirmuista on langeta
Elävän Jumalan käsiin! Jumala tuomistee teitä! Hän puhuu KRISTUKSEN Ruumiista, joka
oli vapahdettu Pyhän Hengen kanssa, mutta nyt he ovat jo voitelemassa homoseksuaaleja
piispoja virkoihinsa! Ei, ei, ei! Älä näytä hämmästyneeltä, koska jos olet kristitty HERRAN
kokouksessa ja sitten palaat takaisin kotiisi ja alat himoiten katsomaan naisia kotimatkalla,
niin tämä menee samaan sarjaan homoseksuaalisuuden synnin kanssa. Sitä kutsutaan
myös nimellä seksuaalisynti ja älä sano olevasi nyt yllättynyt. Kun alat himoitsemaan naisia
tai miehiä, niin olet samanlainen kuin se, joka voitelee homoseksuaaleja virkoihinsa, koska
olet osallistunut seksuaalisyntiin. Siksi HERRA nostaa esiin kysymyksen: ” Mitä teette siellä
ulkona, vaikka Minä repäisin esiripun ja annoin henkeni teidän tähtenne?” Itse Elävän
JUMALAN POIKA. Me emme tiedä mistä ikuisuus alkaa, mutta koskaan Hän ei ole ollut
erotettu ISÄSTÄ. Mutta tuona päivänä Hän antoi henkensä sinun tähtesi. Hän oli virheetön

ilman vikaa ja syntiä, Kunnian Kuningas ja Hän oli runneltu sinun tähtesi. Olen jakanut jo
kanssanne Taivasnäyn, missä Hän ensimmäisenä näytti minulle naulojen reiät ja jäljet
käsissään. Hän ei siis enää ole ilman tahraa sinun tähtesi. Hän ei voi enää mennä Ristille
täyttämään uhrilakia. Miksi sitten heittäisit hukkaan tämän pelastuksen jonka Hän maksoi?
Miksi hyväksikäyttäisit sitä Golgatan pelastusta? Hänen ollessaan janoinen Ristillä, niin he
antoivat Hänelle hapanviiniä kepin päässä Hänen suuhunsa. Hän oli hyvin janoinen koska
Hän oli menettänyt paljon nesteitä ja verta, mutta Häntä pilkattiin ja Hänet häväistiin ja
annettiin hapanviiniä. Voitko kuvitella Kirkkauden Kuningas, Virheetön Karitsa on nyt
viallinen ja hän ei voi mennä enää Ristille takaisin. Kysymys on se, että miksi seurakunta
hyväksikäyttää armoa? Tämä armo oli yhden kerran. Hän maksoi meidät armossaan jo
kerran elämällään ja tämä tapahtui vain yhden kerran. Hän ei voi mennä takaisin Ristille,
joten miksi seurakuntaa kulkisi synnissä nyt? Ilmoitukset ovat selvät. Tuomiot ovat selvät.
Minkä seuraamuksen näette tästä? Hän sanoo, “Ei ole enää uhria, vaan hirmuinen tuomion
odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava Jumalan vastustajat”. Tämä tarkoittaa, että kun
hyväksikäytätte armoa, niin ei ole toista uhria. Jos he tahallaan jatkavat synnin tekemistä,
niin heidät on luokiteltu JUMALAN Vihollisiksi! HERRA sanoo, että Hänellä on nolla
toleranssi eksytyksen, harhaoppien ja luopumuksen suhteen. Nyt toteat, että: ”Hei minä
olen siitä ja siitä seurakunnasta ja meidät tunnetaan maassamme laajalti eksytyksen
seurakuntana”. Miksi sitten olet vielä siellä? Hän sanoo, joko menet repäistyn esiripun
kautta tai sitten ei ole pelastusta ollenkaan. Hän ei ota luopumusta kevyesti, koska olisi
ollut parempi, etteivät olisi tulleet tuntemaan vanhurskaiden ja totuuden tietä, kuin että
sen tunnettuaan kääntyvät pois. Se on kuin koira palaisi oksennukselleen. Se tapa ei ole
mukava, miten HERRA kuvailee tätä.
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". (2 Piet 2: 19-22)

JUMALALLA on nollatoleranssi luopumukseen
Lukisin vielä jakeen ja sitten linkitän sen Mustaan Hevoseen. Tätä eivät monet
seurakunnat tohdi lukea teille. He sanovat, että ”paimenien ei tulisi lyödä lampaitaan liian
kovaa, vaan heidän tulisi pysyä hiljaa, koska elämme nyt uuden sukupolven aikaa,
postmodernia aikakautta. Tiedätkö nykypäivänä HERRA ei katso eikä välitä miten
pukeudut, Hän katsoo vain ja ainoastaan sydämeen”. He tekevät kaikkensa paetakseen
tätä, mutta se ei ole mahdollista koska tämä on Raamatullinen tosiasia ja sen tulee täyttyä
joku päivä, pidit sinä siitä tai et. Ei tule olemaan mitään konsultaatioaikoja sillä se vain
tulee täyttymään. Näetkö luopumuksen ja eksytyksen voiman seurakunnassa? Se on

tärkeä sanoma juuri tässä ajassa. Kun luemme 5 Mooseksen kirjaa, niin ymmärrät että
alusta saakka JUMALALLA ei ole toleranssia luopumuksen suhteen. Luen nyt Israelin
JUMALAN Oraakkeleita Viidennestä Mooseksen kirjasta. Hän on se sama JUMALA, jota
palvot, ellet sitten palvele jotain toista jumalaa. Hän on se sama JUMALA, jota ylistät,
joten vaatimukset ovat samat.
5. Moos 13:12-18
12 Jos sinä kuulet sanottavan, että jossakin kaupungeistasi, jotka Herra, sinun Jumalasi, antaa
sinun asuttaviksesi,
13 sinun keskuudestasi on lähtenyt kelvottomia miehiä, jotka viettelevät kaupunkinsa asukkaita
sanoen: 'Käykäämme palvelemaan muita jumalia', joita te ette tunne,
14 niin tutki, tiedustele ja kysele tarkoin; ja jos on totta ja varmaa, että sellaista kauhistusta on
harjoitettu sinun keskuudessasi,
15 niin surmaa sen kaupungin asukkaat miekan terällä ja vihi tuhon omaksi se ja kaikki, mitä siinä
on, ja tapa sen karjakin miekan terällä.
16 Ja kokoa kaikki siitä otettu saalis keskelle sen toria ja polta tulella sekä kaupunki että kaikki
siitä otettu saalis kokonaisuhrina Herralle, sinun Jumalallesi; ja jääköön se rauniokummuksi
iankaikkisesti, älköönkä sitä koskaan enää rakennettako.
17 Älköön siitä tuhon omaksi vihitystä mitään tarttuko sinun käsiisi, että Herra kääntyisi pois
vihansa hehkusta, antaisi sinulle armon ja armahtaisi sinua ja sallisi sinun lisääntyä, niin kuin hän
on vannonut sinun isillesi,
18 jos sinä vain kuulet Herran, sinun Jumalasi ääntä ja pidät kaikki hänen käskynsä, jotka minä
tänä päivänä sinulle annan, ja teet sitä, mikä on oikein Herran, sinun Jumalasi, silmissä."
Ylistämämme Israelin JUMALA sanoo, että tässä on se tie, tämä tässä on se tie jonka
näytän sinulle. Seuraa tätä tietä sillä tämä tie on Ylistyksen tie! Jos haluat tuoda uhrisi,
niin tämä on se tie. Hän sanoo, että jos kuulet, että kaupungeistasi, jotka Herra sinun
Jumala antaa asuttavaksesi, on lähtenyt kelvottomia miehiä, jotka alkavat johdattamaan
ihmisiä harhaan ja eksyksiin. Mene siihen kaupunkiin ja sinun tulee ennen kaikkea tutkia
perin pohjin, kysellä ja tiedustella. Jos löydät olevan totta, että sellaista kauhistusta on
tapahtunut kaupungeissasi, niin ota miekka ja mene tuohon kaupunkiin. Sinulla on jo
todisteet ja nyt ei tarvitse enää esittää kysymyksiä. Ehkä he palvovat vääriä jumalia,
epäjumalaa, patsasta mitä tahansa, niin surmaa sen kaupungin asukkaat miekalla,
katkaise heidän kaulansa, älä jätä mitään tuhoamatta. Hän sanoo, että kun olet sen
tehnyt, niin ota heidän omaisuutensa keskelle julkista aluetta ja polta tulella pois. Hän
sanoo, että älköön siitä mitään jääkö sinun käsiisi ja älköön sitä enää koskaan
rakennettako uudelleen. Näetkö nyt miten HERRA näkee luopumuksen? Hän on antanut
sinulle kaupungit ja kylät, seurakunnat. Siinä sanotaan, että ”Herra antaa minun
asuttavakseni”. HERRA sanoo, että Hänellä on nollatoleranssi luopumuksen suhteen.
Puhun tässä epäjumalien palvonnasta eli jonkun toisen jumalan palvelemisesta. Jotkut
teistä sanovat, että ”Jumalan mies, mehän palvomme ainoastaan Herraa, emme me
palvele ketään muuta jumalaa”. Hän sanoo kuitenkin, että tämä tie tässä on PYHYYDEN
VALTATIE! Jos siis haluat ylistää Minua, niin, sinun tulee palvoa tähän tyyliin ja jos alat

palvomaan jollain toisella tyylillä, niin ainoastaan miekka on vastaus, sillä päämääriähän on
kaksi, eikä yksi. Kun olet sillä toisella tiellä, niin olet hyvin kuolettava koska olet
johdattanut myös toisia harhaan ja eksyksiin. Katsokaan tätä, joka kerta kun kotiin menon
aika on koittanut ja lampaat palaavat takaisin kotiin, niin he aina kävelevät ryhmässä. Ne
ovat niin vilpittömiä siinä varmuudessaan, että ovat kävelemässä kotiin. Vaara piilee siinä,
että vaikka lampaat kävelisivät harhaan, niin silti ne kuitenkin uskovat kävelevänsä kotia
kohti! Tästä syystä HERRA on tyrmistynyt. Hän sanoo, että paimenet voivat olla
kuolettavia. Miten tämä sitten liittyy profetiaan Mustasta Hevosesta? Ensinnäkin tiedätte
nyt, että HERRALLA on nollatoleranssi harhaopin suhteen, joten älä anna kenenkään
valehdella sinulle! Sanoen, että: ”Mehän olemme moderneja kristittyjä” ja sitten löydät
itsesi eksytyksestä. Nyt tiedät, että jotain on vialla ja meillä on ongelma. Älä hyväksy sitä
koska ylistämälläsi HERRALLA, Israelin JUMALALLA on nollatoleranssi luopumuksen
suhteen. Hän sanoo, että ei ole enää uhria syntiemme puolesta, vaan hirmuinen tuomion
odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. Hän antoi sinulle Kaikista Pyhimmän
kansalaisuuden ja astuitkin ulos synnin kansalaisuuteen hyläten armon vaikka tunsit
totuuden. Joten kun muslimit katsovat sinua, niin he toteavat, että pelastus ei näköjään
enää auta näinä päivinä. Kun ei-kristityt näkevät sinut kamppailevan saman seksuaalisen
moraalittomuuden kanssa, joista hekin kärsivät, niin tällä tavalla sinä häpäiset JEESUKSEN
Veren.

Luopumuksen todellisuus maailmanlaajuisesti
Katsoessani KRISTUKSEN Ruumista maailmalaajuisesti, niin kuulen sen itkevän HERRALLE
sanoen: ”Katso, ensimmäinen Golgata ei ollut riittävä vapauttaan meitä. Katso olemme
uudestisyntyneitä, mutta kaula-aukkomme paljastaa rintamme seurakunnassa. Katso
olemme uudestisyntyneitä seurakunnassa ja olemme pukeutuneet minihameisiin ja
nostelemme jalkaa toisen päälle eturivissä. Katso Herra himoitsemme vieläkin
pastoreitamme ja silti olemme uudestisyntyneitä. Herra katso olemme uudestisyntyneitä
seurakunnassa ja silti olemme kiinni eksytyksessä ja maallisen menestyksen ja
vaurastumisen himossa, menestysteologiassa. Me operoimme seurakunnan
rahanvaihtajina, kylvä siemen ja kerää siunauksesi opissa, teemme rahapesua
seurakunnassa! Ei Herra, ei ei, ensimmäinen Golgata ei riittänyt meille! Lähetä Jeesus
meille uudestaan! Ensimmäisen Veri ei ollut riittävä! Lähetä Hänet meille uudestaan
kuolemaan puolestamme!” Tätä kuulen seurakunnan sanovan ja HERRA taas sanoo, että
JEESUKSEN Verellä on lopullinen voima ja jos olet maailmassa, niin se pesee sinut ja
sinusta tulee JUMALAN lapsi. Jos olet pimeydessä, niin se pesee sinut ja sinusta tulee
Valon Lapsi ja se sanoo, että heitä ei tuomita jotka ovat KRISTUKSESSA JEESUKSESSA.
Ketkä ovat heitä, jotka ovat KRISTUKSESSA JEESUKSESSA? Mitä KRISTUKSESSA
JEESUKSESSA oleminen tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että olen kadottanut itseni ja nyt

KRISTUS tekee työtään minussa ja tiedän, että KRISTUS on Pyhä ja minä tulen myös
olemaan pyhä. Silloin tulee olemaan sovinto sinun ja HERRAN välillä kun olet sovitettu.
Sitten voit elää ikuisessa rauhassa odottaessasi MESSIASTA ja vaikka kuolisit tänään, niin
kaikki on kohdallasi hyvin kun olet sovitettu HERRASSA. Jos näin ei ole, niin se onkin sitten
ongelma. Tästä syystä puhun siitä kuinka HERRA nostaa JEESUKSEN Veren lopulliseksi
auktoriteetiksi. Hän sanoo, kuinka kauhistuttavaa, että Veri pesee sinut ja sitten palaat
takaisin himoitsemaan naisia, menet sinne puhujapönttöön kädet taskussa sanomaan:
”Kylvä siemen ja kerää siunauksesi!” Kerrot valheita ja sanot: ”Näen viisi ihmistä täällä,
Herra haluaa siunata juuri teitä! Tarvitsen ainoastaan nämä viisi ja jokaisen heistä tulee
kylvää kipeätä tekevä siemen! Tarvitsen 2000 euroa heiltä jokaiselta. Nyt puhun vain
ihmisille, jotka ovat tosissaan, jotka haluavat suuren siunauksen! En halua ketään muita.
Haluan vain ne, jotka haluavat tulla suuresti siunatuksi!” Saarnaajat sanovat
”pankkisiirtolapulle sijoitus!” Annahan kun selitän lisää. Kerran vuonna 2004 kävelin
Nairobin katuja ja joitain nuoria miehiä tuli luokseni sanoen: “tunnemme sinut Jumalan
mies”. Kysyin heiltä: “poikani, kuinka voisin rukoilla puolestanne?” He vastasivat
“Haluaisimme kutsua sinut Machakokseen, mutta mikä on sinun finanssiprotokollasi?”
Tuohon aikaan en vielä tiennyt mitä se tarkoittaa. Mietin, että mitäköhän taloudellisia
järjestelyitä he oikein tarkoittavat. USAN ja Euroopan seurakunnassa on
rahoitusjärjestelmiä, varmasti Keniassakin. Seurakunnissa on ihmisiä, jotka vastaavat
varainhankinnasta. Heillä on vain yksi missio ja he tietävät temput kuinka toimia ja kerätä
rahaa! Heillä on kaikenlaisia järjestelyitä ja se sanovat: ”Sinä saat 40% ja minä otan 60%.
Amerikassa se on todella yleistä, Nigeriassa, Ugandassa ja jopa Keniassakin sitä esiintyy!
Seurakuntaan kävelee ihmisiä kaikessa itsevarmuudessaan sanoen: ”Tänään haluan jakaa
kanssasi opetusta viisauden avaimista ja nämä avaimet tulevat avaamaan sinulle oven
maailman rikkauksiin!” Hänellä on tietynlainen puhetyyli ja liikelahjat. Opin myöhemmin
mitä tarkoittaa finanssiprotokolla. Se tarkoittaa, että ennen kuin saarnaaja tulee
vieraaksesi, niin sitä ennen on tiettyjä rahallisia vaatimuksia. Ensin sinun tulee tehdä
maksusitoumus, sekä tallettaa etukäteismaksu hänelle. Kuinka nämä ”profeetat” tulevat
esimerkiksi Afrikasta Eurooppaan, pyytäen vähintään 100 000 dollaria käynnistään.
Angolalainen vieraani kertoi, että siellä oli saarnaaja vaatinut 250 000 dollaria! Sinun tulee siis
ensin tehdä etukäteistalletus heidän tililleen. He sanovat ”Herra on puhunut minulle maastanne.
Tulen tykönne sanan kanssa, mutta ensin minun täytyy lähettää agenttini tiedustelemaan
etukäteisrahatalletuksesta!” Kun näet seurakunnan tällaisessa tilassa, niin sinun tulee kysyä
kysymys: ”Miksi seurakunta nukkuu?” Tämä kysymys on ainoa kysymykseni. Hän nukkuu niin
paljon. Miksi seurakunta nukkuu? Meidän ei tarvitse olla neroja avataaksemme Raamatun ja
nähdäksemme kuinka HERRA lähetti Jeremiaan tai Jesajan Hänen Sanan kanssa ja he eivät
pyytäneet rahaa! Sinun ei tarvitse olla tämän maailman nero ymmärtääksesi sen yhtälön ja
derivaatan, että tämä tässä on huijari! Rahan pyytäminen ennen kuin edes olen saarnannut Sanaa
tarkoittaa, että seurakunta on kadottanut uskonsa. Mitä usko vaatii? Usko vaatii uskoa
JUMALAAN. Nyt en sano, että ainoastaan uskon JUMALAAN vaan myös uskon JUMALAA.

Tämä tarkoittaa, että uskon ja elän Hänen Sanaansa todeksi. Mitä tahansa Hän sanoo, niin ota se
uskossa vastaan. Herra sanoo: Minä pidän teistä huolen. Älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte
tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne
kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole
paljoa suurempiarvoiset kuin ne? Tästä syystä sanon, että kaikki se miten olen kuvaillut luopumusta
ja eksytystä ei ole mielikuvituksen tuotetta vaan se on todellista. Tätä kaikkea tapahtuu
seurakunnassa tänä päivänä ja se on selvästi nähtävissä. HERRA nostaakin tänä päivänä uuden
papiston, joka ei tee kompromisseja maailman syntien kanssa! Tiedättekö mitä? HERRA ei kutsu
sinua sen takia, että haluaisi häpäistä sinut! Minun kanssani on hieman erilaista. Hän voi käskeä
minua kävellä kaksi vuotta tai kymmenen vuotta ilman paitaa. Jesaja käveli alasti Israelin edessä
kolme vuotta. Tämä on erilaista. Tämä tarkoittaa, että Hän antaa sanoman, profetian. Hän kertoi
Israelille, että riisun sinut alasti kansakuntien edessä. Mutta kuunnelkaahan tätä kallisarvoisat
ihmiset: HERRALLA on nollatoleranssi luopumuksen ja eksytyksen suhteen. Pelastuksesi on kaikki
tai ei mitään! Pelastus KRISTUKSESSA ei siis tarkoita 50% syntiä ja 50% vanhurskautta.

HERRAN nollatoleranssi luopumukseen liittyen KRISTUKSEN
Morsiamen identiteettiin ja profetiaan Mustan Hevosen vapauttamisesta
Annahan kun menen nyt profetiaan Mustasta Hevosesta. Kun kuljin ympäri maailmaa antaen
profetian tuosta nyt jo tapahtuneesta taloudellisesta kriisistä, niin siinä oli sanoma itsessään.
Lukiessasi seuraavan kohdan ymmärrät mitä tarkoittaa nollatoleranssi luopumuksen ja harhaopin
suhteen ja mitä se puhuu tässä ajassa. Ilmestyskirja 6:5.6:
5 Ja kun Karitsa avasi kolmannen sinetin, kuulin minä kolmannen olennon sanovan: "Tule!" Ja
minä näin, ja katso: musta hevonen; ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka.
6 Ja minä kuulin ikään kuin äänen niiden neljän olennon keskeltä sanovan: "Koiniks-mitta nisuja
(vehnää) yhden denarin, ja kolme koiniksia ohria yhden denarin! Mutta älä turmele öljyä äläkä
viiniä."
Katsokaahan tätä kallisarvoisat ihmiset. Olen puhunut tätä koskevaa profetiaa
kansainvälisesti, mutta pohjustan vielä. HERRA nosti minut ylös ja löysin itseni seisomassa
suoraan JUMALAN Valtaistuimen edessä Taivaassa ja Kirkkaus ympäröi valtaistuimen
edessäni. Hän anoi minun tietää, että Hän, joka istuu Valtaistuimellaan, istui nyt siinä
Valtaistuimella. Numero kaksi. Olen kuvaillut kuinka Kirkkaudesta tuli olento ja olen
kuvaillut muutamia yksityiskohtiakin niin kuin HERRA on sallinut, mutta kaikkea en ole
voinut jakaa. Tämän jälkeen olento tuli luokseni. Myöhemmin ymmärsin syyn, koska ensin
olin kauhuissani, mutta sitten hän kääntyi ympäri ja meni takaisin Kirkkauteen. Ymmärsin,
että HERRA halusi minun tunnistavan ja identifioivan hänet. Sen jälkeen kun hän meni
takaisin, niin Hän vapautti Mustan Hevosen Ratsastajan kanssa, jota olen paljon kuvaillut
ympäri maailmaa. Näet Ilmestyskirjassa 6:5-6 miksi menin maailmanlaajuisesti

ilmoittamaan taloudellisesta kriisistä ja nälänhädästä. Olen jo kuvaillut näyn
Ilmestyskirjasta 6. Se keskustelu, jonka JEESUS kävi Öljymäellä Matteus 24:ssä. Tehän jo
tiedätte, sillä nämä olen jo teille opettanut. Öljymäen profetia liittyi Ilmestyskirja 6:een.
Kerroinhan, että se itseasiassa viittaa, että lähtölaskenta on nollassa koskien loppua,
MESSIAAN tulemusta ja aikojen loppua! Mennään nyt asiaan. Mikä Ilmestyskirja 6:5-6:ssa
puhuu HERRAN nollatoleranssista luopumuksen suhteen samalla kun Hän kuvailee
Morsianta? Katso mitä Hän sanoo tässä: Hän sanoo, että kun Musta Hevonen on
vapautettu, niin hänelle annettiin ohjeita, että kun lähdet sinne ja löydät heidät, jotka juuri
ja juuri tulevat toimeen vehnällä ja vähän ravintoarvoja omaavalla ohralla... Annahan kun
kuvailen hieman tätä tilannetta. Israelissa karvas/kitkerä leipä (bitter bread) on heidän
perusruokaansa. Jopa valtion tuella on saatu tuon leivän hintaa alas, jotta jokaisella olisi
varaa siihen, koska se on perusta. On heitä jotka elävät tällä perustasolla jota on kuvailtu
tässä. Hän sanoo, että se päiväpalkka, jonka saat työpäivän jälkeen, tulisi riittää sinun
perheesi ja sinun itsesi ruokkimiseen. Hän kuitenkin sanoo, että se palkka riittää vain
yhteen neljäsosaan vehnää, joten Hän todellakin puhuu nälänhädästä. Heprealaisittain
määriteltynä neljäsosa vehnää on juuri ja juuri tarpeeksi yhdelle ihmiselle päiväksi. Tämä
puhuu todellakin nälänhädästä, koska normaalisti ruokkisit koko perhekuntasi. Toinen
vaihtoehto olisi huonoravinteinen ohra, jota saisit ¾ päiväpalkalla. Vaikutus on sama eli
ihmiset tulevat olemaan joka tapauksessa aliravittuja, köyhällä ruokavaliolla. Siihen sisältyy
kaksi profetiaa: ensimmäinen on nälänhätä, eli mene ja vie nälänhätä heille! Toinen
profetia on se, että jos kuitenkin löydät öljyä ja viiniä, niin älä turmele sitä! Israelissa
varakkaissa hyvinvoivissa kodeissa he tarjoilivat juustoa kastaen sen oliiviöljyyn ja ryystäen
vielä ylijäämän oliiviöljyn. He söivät juustoa oliiviöljyssä ja tarjoilivat sitä näin runsaalla
aterialla. Näin söivät varakkaat ja hyvinvoivat ihmiset. Lisäksi oli lasillinen viiniä lopusta
hapanviinistä ja kuumaa leipää korissa käärittynä liinaan pitääkseen lämmön. Joten
syödessään he avasivat liinan ja ottivat kitkerän leivän (bitter bread) ja katkaisivat sen ja
söivät sen juuston kanssa joka oli imenyt oliiviöljyn itseensä. Siinä oli myös tarjolla
oliivinpaloja. Välillä saattoi olla myös kalaa mukana. Tässä oli siis pääasiallinen ruoka.
Kasvikset ja muut lisukkeet aseteltiin lautasen reunalle. He asuivat korkeammalla ja he
heittivät roskansa alas. Näin elivät siis rikkaat ja kun samaan aikaan köyhät elivät pelkällä
leivällä (bitter bread), jos he ylipäätään onnistuivat saamaan sitä. Ero oli siis siinä, että
puutteessa olevat söivät pääasiallisesti vähän leipää ja jos he sattuivat saamaan jotain
muuta, niin se oli plussaa. Heillä taas jotka elivät runsaudessa, niin heillä oli myös juustoa
uitettuna öljyssä sekä viiniä. Kuunnelkaahan, tästä syystä puhuin nälänhädästä. Tästä
syystä JEESUS antoi profetian Matteus 24 ja sanoi, että nälänhätää tulee olemaan monissa
paikoin, ei kuitenkaan kaikkialla. Mikä on öljylle ja viinille hengellinen selitys? Öljy
merkitsee PYHÄN HENGEN virtaa ja viini sen voitelun voimaa! Tästä syystä kun
uusi viini oli puristettu, niin tiedettiin häitä juhlittavan pian. Kun uusi vahvempi viini oli
puristettu, niin kuulit paljon juhlintaa ja häiden viettoa näillä alueilla ja ihmiset
riemuitsivat. Kuuntelehan tätä, Hän sanoi että toinen ryhmä juuri ja juuri tuli toimeen

leivällään. Hän sanoo, että jos löydät heidät jotka juuri ja juuri tulevat toimeen leivällään,
niin mene ja tuhoa heidät! Hän kantoi vaakaa käsissään tarkoittaen, että hän oli tulossa
punnitsemaan myös heidän tekonsa. Hän erotti kaksi seurakuntaa toisistaan. Hän sanoo,
että jos löydät öljyä ja viiniä, niin säilytä se ja suojele sitä. Annahan kun selitän. JEESUS
puhui (Matteus 25: 1-13) MESSIAAN tulemuksesta sekä viisaista ja tyhmistä neitsyistä.
Viisaat neitsyet pääsivät Taivaaseen. Ainoa ero viisaiden ja tyhmien neitsyiden välillä oli se
öljyastia joka viisailla oli mukanaan. Viisailla neitsyillä HERRA kuvaa Morsianta, joka
pääsee sisälle ja nyt ISÄ puhuu siitä tässä sanoen: ”Tiedän että olet menossa sinne
Mustan Hevosen Ratsumies ja tiedän, että tulet tapaamaan kaksi eri seurakuntaa. Jos
tapaat seurakunnan joka juuri ja juuri tulee toimeen leivällä, aliravitun seurakunnan ¼
vehnällä, yhden päivän palkalla, joka riittää juuri ja juuri yhdelle ihmiselle, niin tuhoa tuo
seurakunta! Tuo ei ole KRISTUKSEN Morsian! Jos kuitenkin löydät seurakunnan, jonka
pöytä notkuu öljyä ja viiniä, niin säilytä tämä seurakunta. Suojele tätä seurakuntaa, sillä
tämä on KRISTUKSEN Morsian!” Annahan kun selitän tämä sinulle. Seurakunta on
lohduttomuudessa, jolla ei ole ruokaa, Sanaa. Sana puuttuu! Seurakunta, jolla on öljyä ja
viiniä on se joka nauttii HERRAN Herätyksestä, PYHÄN HENGEN Herätyksestä! Pyhyyden
Herätyksestä! PYHÄ PYHÄ PYHÄ, PYHYYS! Ainoastaan PYHÄ HENKI voi sytyttää
Herätyksen. Kun PYHÄ HENKI tuo Herätyksen, niin unohda se mitä näet Yhdysvalloissa
“herätys, herätys herätys!” – unohda tuo! Puhun tässä nimittäin HERRAN Herätyksestä.
Ainoastaan Pyhyys voi säilyttää sen! Ilman PYHYYTTÄ herätys kuolee! Olette säilyttäneet
Herätyksen Keniassa jo vuosia! Miksi? Koska on ollut jatkuva nuhtelu synnistä! Syntiä
kutsutaan synniksi! Syntiä ei maalata valkoiseksi, vaan syntiä kutsutaan synniksi! HERRA
siis antoi profetian, että tulee olemaan kaksi seurakuntaa Mustan Hevosen Ratsumiestä
varten. Kun käytät tätä Sanan paikkaa kuin linssinä katsoessasi seurakuntaa, niin tulet
näkemään seurakunnan sisällä kaksi eri ryhmää. Näet heidät joilla on öljyä ja viiniä ja näet
heidät, jotka ovat yksinäisyydessä/hävityksessä/lohduttomuudessa (desolation).
Seurakunta, joka kärsii ilman leipää on se sama seurakunta missä ei tunneta Sanaa ja sitä
on niukasti. Heillä ei ole edes ilmestystä Sanasta, koska ilmestys tulee ainoastaan Pyhältä
Hengeltä. Heillä ei ole Sanaa ja Sana on totuus ja paholainen pelkää totuutta. Tästä syystä
seurakunta otetaan pois ennen kuin laittomuuden ihminen ilmestyy (2 Tess 2:3-7).
Kuunnelkaa tätä tarkoin: Laittomuuden ihminen ei voi selviytyä siellä missä on totuus,
koska hän on valheiden isä. Seurakunta jossa on puute Sanan ilmestyksestä on näin
alttiina manipuloinnille. Tästä syystä väärät profeetat voivat tulla ja ryöstää hänet, raiskata
hänet, häpäistä ja saastuttaa hänet. He voivat tehdä mitä vaan ja sanoa mitä tahansa ja
päästä kuin koira veräjästä! Kuitenkin se seurakunta, joka nauttii PYHÄN HENGEN
Herätyksestä, on runsauden ja hyvinvoinnin seurakunta. Tästä syystä olin niin siunattu
kuullessani kansainvälisten vieraiden rikkaista maistaan tulevan tänne Keniaan ikuisten
rikkauksien tähden. Kun löydätte todellisen Herätyksen seurakunnan, niin sanotte: ”Haluan
päästä mukaan sisälle, mikä maa tämä onkaan? Ai, Kenia? Oi, kuinka kaunis oletkaan!”
Hän sanoo, säilytä tuo ja pidä siitä huolta, koska hän on MESSIAAN toivo! Hänet on

rakennettu vastustamaan syntiä ja siksi toiset kansakunnat tulevat tänne ottaakseen sitä
mukaansa. Jos haluat puhua isoista pilvenpiirtäjistä ja maailman rikkauksista, niin Kenian
pääkaupungista Nairobista tulee pieni likainen kylä. Jos katsot vaikka Italian kyliä, niin ne
ovat täydellisiä, kehittyneitä, upeita: tiet, arkkitehtuuri, jopa Italian luotijunat ovat
miellyttävämpiä kuin lentokonematkustus. Katsoessasi Italian valtateitä, supermaanteitä,
niin ne ovat maailman huippuluokkaa! Joten et siis tullut Keniaan siksi, että näkisit hienoja
rakennuksia! Et tullut siksi! Sillä näet niitä New Yorkissa, Itävallassa, Ruotsissa, EteläKoreassa. Tulit tänne siitä syystä, että ymmärsit seurakunnassasi olevan köyhyyden ja
puutteen, missä tuskin saadaan leipää hankittua laisinkaan. Tästä syystä homoseksuaalit
tulevat seurakuntaan ja sanovat haluavansa olla piispoja. Kun kysyt heiltä kuinka he voivat
edes sanoa tuollaista ja et voi suostua siihen, niin he vastaavat sinulle, että. ”Kuinka voisit
muka minut pysäyttää? Tuohan on rasismia! Se on sama asia jos sanot, että musta henkilö
ei voisi toimia pastorina, siltä minusta tuntuu!” He muuttavat ja vääristävät kaiken
perverssiksi! Huomaat siis eron. Jossain vallitsee puute ja toisaalla taas öljy ja viini
virtaavat. Minä en suostu vain istumaan ja kuolemaan nälkään. Minä lähden ja haen öljyä
ja viiniä ja juoksen sen kanssa! JUMALA jota he palvovat on se sama JUMALA jota minä
ylistän. Tämä seurakunta, jonka Hän käski Mustan Hevosen Ratsumiehen mennä
tuhoamaan, on seurakunta, joka on korruptoitunut ja eksynyt harhaoppiin. Hän sanoo
Mustan Hevosen Ratsumiehelle, että jos löydät tällaisen seurakunnan, niin tuhoa se
miekallasi, sillä se ei ole KRISTUKSEN Morsian. Kuitenkin kun löydät sen öljyn ja viinin
seurakunnan, niin huolehdi siitä, sillä häntä Taivas odottaa!

Rukous
Väkevä ISÄ olen puhunut oraakkeleitasi täällä ilman kompromisseja
kaikella auktoriteetilla ja selkeydellä. Pyydä sinua ISÄNI, auta näitä
ihmisiä pitämään huolta herätyksestä tässä maassa, jotta he
ymmärtäisivät Ristin ja Veren voiman, esiripun repeämisen voiman,
Kaikista Pyhimmän todellisuuden. Auta heitä jotka ovat muista maista
vastustamaan eksytystä ja ottamaan öljyä ja viiniä mukaansa, että
HERRA heitä muistaisi ja herätys voisi tulla heidän maihinsa ja kun
MESSIAS tulee, niin he voivat päästä sisälle loisteliaaseen ikuiseen
JUMALAN Valtakuntaan. JEESUKSEN nimessä. Aamen.

(Dr David Owuor. Kenian Kisumun uudenvuoden Herätys- ja Parantumiskokouksen saarna
1.1.2013. YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=szwEL4jztzE. 3h 40min kohdalta
alkaa)

