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JUMALAN PILVEN VIERAILU

Jumalan Pilvi & Yleinen mielipide
Halleluja! JEESUS on HERRA. Nyt, rukoilkaamme heti, ennen kuin aloitan. Rukoilen
JEESUKSEN Nimessä. Aamen.
ISÄ, JEESUKSEN väkevässä Nimessä. Pyydän Sinua ISÄNI, että auta tätä Kokousta. Ja auta
meitä jälleen tänä iltana kuulemaan HERRAN Ohjeistus. Oppia tuntemaan Sinun
johdatuksesi seurakunnalle tänä hetkenä. Olkoon Sinun Nimesi Kirkastettuna täällä,
JEHOVA, Taivaan JUMALA, Israelin JUMALA. Siunaan Sinua tämän kansakunnan tähden,
että olet päättänyt Puhua tälle kansakunnalle tänä hetkenä. HERRA, ota kiinni heidän
sydämistään, vangitse heidän mielensä, jotta he voisivat kuulla nämä Sanat. Ja
valmistautua MESSIAAN Loisteliasta Tulemusta varten. JEESUKSEN väkevässä Nimessä.
Halleluja! Mikä Siunaus olla täällä. Kiitos hyvin paljon. Kiitos hyvin paljon. Voimmeko
istuutua HERRAN edessä. Halleluja! Tämä on jälleen toinen väkevä päivä, jonka HERRA on
antanut meille. HERRA on antanut meille erityisen päivän tänään. Eilen oli kaunista täällä,
kuulla, mitä HERRA Sanoo seurakunnalle nyt. Eilen kuulimme sen, mitä HERRA Puhuu
seurakunnalle tänä hetkenä. Ja siitä tuli vakava keskustelu, sillä kuulimme HERRAN
Ohjeistuksen seurakunnalle juuri nyt. Ja tuossa Ohjeistuksessa HERRA korottaa
vanhurskauden. Kuulimme, että HERRA Ohjeistaa seurakuntaa, koskien vanhurskautta. Hän
pyytää, että seurakunta muuttaa suunnan. On suuri tarve seurakunnassa, siitä kuulimme
eilen. Suuri tarve. Ja tuo suuri tarve seurakunnassa vaati seurakunnalta harkittua toimintaa.

Jaoin teille, koskien sitä keskustelua, joka meillä oli, joka HERRALLA oli kanssani hiljattain,
15. tammikuuta, kun Hän jälleen kerran näytti minulle, kuinka Hän tulee ottamaan
seurakunnan. Tämä tarkoittaa, että HERRA totisesti tulee ottamaan seurakunnan. Hän tulee
lopultakin ottamaan seurakunnan. Sanoin, että tämä kansakunta on Siunattu, sillä tämä on
neljäs kerta, kun HERRA on lähettänyt minut tänne, neljäs. Jokaisella kerralla, olen antanut
HERRAN Suunnan tälle maalle, että ilman pyhyyttä ei kukaan ole näkevä JUMALAN
Valtakuntaa, siitä on tullut jatkuva herääminen seurakunnassa Suomessa. Se on ihana asia,
sillä suomalaiset näkevät JUMALAN Loisteliaan Valtakunnan, jos he kuuntelevat näitä
Ohjeistuksia ja laittavat ne käytäntöön. Ja eilen käsittelin hieman luopumuksen vaaroja.
Sanoin, että synnin palkka on vieläkin kuolema. Ja jos on olemassa hetki, jolloin kääntyä pois
synnistä, se hetki on nyt saapunut, se on täällä. Halleluja!
Nyt, tänään haluan käsitellä hyvin, hyvin tärkeää Sanomaa. Haluan Puhua JUMALAN Pilven
vierailusta. Ja kuten olette pian näkemässä, tämä tulee olemaan hyvin, hyvin vakava
keskustelu, keskeinen teema. Tämä on itseasiassa se ajankohtainen Sanoma, joka kulkee
kaikkialla maailmassa juuri nyt. Se on se Sanoma, jonka HERRA lähettää halki maailman
neljän äären juuri nyt, Sanoma tästä valtavan suuresta JEHOVAN vierailusta.
Ja haluan Sanoa nyt täällä tänään, että tänä iltana HERRA Puhui kanssani jälleen. Antakaa
kun toistan. Tänä iltana HERRA jälleen Puhui kanssani ISÄ JUMALAN vierailusta. Näin tänä
iltana ISÄ JUMALAN jälleen tulevan vierailemaan Hänen Palvelijansa luona. En tiedä, missä
se tulee olemaan. Rukoilen, että se olisi Suomessa. Halleluja! Sillä olen nähnyt, tänä iltana
Hän näytti, kuinka Hän tulee saman Pilven kanssa ja koskettaa alas siellä, missä minä seison.
Tämä tarkoittaa, että elämme todella historiallisia aikoja koko maailman historiassa. Tänä
iltana näin tämän JUMALAN Pilven (osoittaa JUMALAN Pilven kuvaa), todella tämän saman
Pilven. Tämän Pilven. Ja seisoin jossakin saarnaamassa ja Hän kosketti alas ja Hän meni tällä
tavoin (näyttää kädellään, kuin tornado ylöspäin).
Elämme siis todella shokeeraavassa ajassa; Hänen Kirkkautensa päiviä, Hänen vierailunsa
päiviä! Tämä on siis hyvin peljättävää, sillä luulen, että meillä, tällä sukupolvella on suuri
vastuu. Tänään luen teille joitakin sananpaikkoja, kun tuon teille tämän Sanoman. Ja noissa
kirjoituksissa näette niiden Profeettojen, jotka tulivat ennen minua, näette heidän itkevän
nähdessään tämän sukupolven. He toivoivat voivansa elää tämän hetken. Sillä he näkivät
Hänen tulevan tämän sukupolven luokse, sukupolven luo, joka kantaa JUMALAN voimaa,
sukupolven luo, joka kantaa JEHOVAN vierailua. Tänä iltana HERRA siis tuli luokseni ja Hän
näytti, kuinka Hän tulee jälleen vierailemaan Hänen Palvelijansa luona. Ja näen tämän Pilven
ja se kosketti alas, ja nousee ylös tällä tavoin.
Kun näen nämä asiat, se saa minut todella pelkäämään. Keitä me oikein olemme? Mikä
sukupolvi me oikein olemme? Jotta voimme edes kokoontua täällä ja keskustella tästä.
Halleluja! Siksi olen todella Siunattu saadessani tuoda tämän Sanoman teille. Nyt, tämä
Sanoma tulee olemaan hyvin, hyvin syvällinen ja hyvin laaja saarna tänään. Haluan Puhua
JUMALAN Kirkkauden vierailusta. Toisin sanoen, Jälkimmäisestä Kirkkaudesta ja MESSIAAN
Tulemuksesta. Halleluja! Ja tämän päivän lopussa tulee olemaan suurempi ymmärrys siitä,
että aika on muuttunut.

Nyt, haluan aloittaa alkupisteestä tässä Profetiassa. Annoin sen Profetian samoin kuin
tämän tänään. Annoin tämän Profetian vuonna 2012, se oli 21. marraskuuta. Ja HERRA
näytti minulle tuon Kokouksen ennen kuin se tapahtui. Aivan niin kuin nyt olen nähnyt
tämän Kokouksen, minne Hän tulee. Näin sen Kokouksen, jonka HERRA näytti minulle tänä
iltana. Ja samalla tavoin 21. marraskuuta näin Kokouksen, joka tulisi tapahtumaan 31.
joulukuuta. Ja näin, että Hän tulisi Pilvessä ja koskettaisi alas maahan, koko matkan
Taivaasta saakka, planeettojen takaa, planeettojen ja tähtien takaa. Joten annoin Profetian
tuona 21. marraskuuta, ja tuo Profetia on netissä. Se on kaunis asia YouTubessa, että kun
Puhun Profetian ja laitan sen nettiin, niin päivämäärä leimataan. Ja voit mennä takaisin
Profetiaan. Jos se on uutisissa, voit katsoa, katsella uutisia ja seurata tuota Profetiaa.
Ja sitten löydät, että HERRAN Profetia on itseasiassa yksityiskohdissa, yksityiskohdissa. Aivan
kuten annoin Profetian maanjäristyksestä, joka oli tulossa Italiaan sinun seurakunnastasi
käsin (osoittaa Italian Arkkipiispaa). Ja Puhuin sinisistä ikkunoista, sinisistä ikkunoista. Ja se
oli hyvin erikoista. Ja näet, että kun tuo Profetia täyttyi, niin CNN:n ja BBC:n tuli sanoa:
siniset ikkunat. Heidän täytyi toistaa minun Sanani. Ja kun näit kuvia maanjäristyksestä, näit
kuvia rakennuksista, jotka olivat sortuneet, joissa oli sinisiä ikkunoita. HERRAN Profetia on
yksityiskohdissa. Yksityiskohdissa. Siellä on sisällä yksityiskohtia; sen Profetian sisällä on
yksityiskohtia. Aivan niin kuin nyt, kun olen nähnyt Parantumisia, joita tulee tapahtumaan
täällä huomenna.
Joten rakkaat ihmiset, 21. marraskuuta, 2012, Puhuin tästä vierailusta. Mutta olin hyvin
huolissani ennen kuin menin Puhumaan livenä maailmanlaajuisessa radiossa. Sillä yhtäkkiä
ihmettelin, että koska te olette moderneja ihmisiä, niin kuin tämä kansakunta tässä. Kun
ajan katujen läpi, olen shokissa, kuinka modernia, uskomattoman modernia. Uskomattoman
modernia, uskomattoman. Te olette todella moderneja ihmisiä. Ja tiesin, että teidän
modernismissanne teille on opetettu tietty teologia. Teille on kerrottu, että te elätte armon
aikakaudessa. Silti HERRA pyysi minua seisomaan edessänne ja kertomaan teille, että Pilvi,
joka vieraili Mooseksen aikana, Lain aikakaudessa, on tulossa takaisin. Lain aikakaudessa.
Näette siis, millaiseen tilanteeseen HERRA laittoi minut. Hän laittoi minut tilanteeseen, jossa
melkein ajattelin, onko tämä ristiriitaista, vai mitä? Koska te tiedätte todella hyvin, mitä
tämä Pilvi teki Vanhassa Testamentissa.
Mutta kuinka voisin mennä ja seisoa kansakuntien edessä ja alkaa kertoa heille, että Lain
Pilvi, JUMALAN Pilvi, joka vieraili Mooseksen aikana, on tulossa takaisin? Vaikka tämä on
armo, armon aikakausi. Kuinka, kuinka voin tehdä näin? Ymmärsit siis sen ironian ja sen
ristiriitaisuuden sisälläni, josta kärsin. Sillä meillä on radioasema, ja aina kun he tietävät, että
tulen antamaan Profetian siellä radiossa, silloin näet todella koko maailman, näet kaikki
maailman kaupungit kuulolla, koko maailman. Kuinka voisin seisoa koko maailman edessä ja
kertoa heille: Kuunnelkaa, rakkaat ihmiset, sama JUMALAN Pilvi, joka tuli Mooseksen
aikakautena ja toi itseasiassa tuomion, ja te tiedätte tämän todella hyvin, Hän tulee takaisin
armon aikakaudessa. Yhtäkkiä tunsin, että wow, pelkään sanoa tämän.
Mutta kiitän JUMALAA yhdestä asiasta, kiitän JUMALAA, sillä kun Hän kutsui minut, Hän
opetti minulle jotakin, joka on auttanut minua todella paljon. Ja se tulee myös auttamaan
teitä tänään jatkamaan eteenpäin. Hän aina opetti minua, että lähetän sinut, mutta nuo
ihmiset, joiden luokse sinut lähetän, juuri nyt he ovat synnissä ja luopumuksessa. Ja he eivät

tule pitämään sinusta, sillä tulet menemään ja todistamaan maailman syntiä vastaan. Ja kun
JEESUS teki näin, he tappoivat Hänet. Olin siis tietoinen tästä tiedosta. Ja numero 2) Hän
laittoi minut ymmärtämään, että kun Hän lähettää minut tähän maailmaan, minun ei
koskaan, ei ikinä, tule välittää yleisestä mielipiteestä. Halleluja! Sillä juuri nyt seurakunta
yrittää elää poliittisesti korrektilla tavalla. Poliittinen korrektius. Julkinen mielipide on niin
tärkeä seurakunnalle, kristitylle, uskovalle, HERRAN huoneelle juuri nyt. Olen ollut monissa,
monissa maissa halki maailman. Julkinen mielipide, sillä on väliä. Itseasiassa pastorit
haluavat saarnata sellaista evankeliumia, että kun he päättävät saarnan, niin lampaat
taputtavat heitä selkään. Yleinen mielipide.
Joten HERRA opetti minulle, että älä koskaan ikinä välitä yleisestä mielipiteestä, siitä, mitä
ihmiset sanovat. Sillä tämä on armon aikakausi ja aion tulla sinne ja seisoa ja sanoa, että se
sama Pilvi, joka vieraili Mooseksen aikana, Lain ja Tuomion aikakaudessa, tulee teidän
luoksenne. Ei, se ei tule olemaan helppoa. Joten minun täytyi turvautua siihen, mitä HERRA
opetti minulle. Siihen, mitä Hän opettaa teille nyt. Hän Sanoo teille, että niin kauan kuin
HERRA vaeltaa sinun kanssasi, niin kauan kuin HERRA Puhuu sinun kanssasi, niin kauan kuin
HERRA käyttää sinua, älä välitä siitä, mitä maailma sanoo! Halleluja! Jopa pelastuksessasi.
Jopa pelastuksessasi. Älä välitä siitä, mitä työkaverisi toimistossa sanovat, koska olet pyhästi
pukeutunut. Älä välitä. Älä välitä sellaisista asioista, välitä sinä vain HERRASTA.
Ja toinen asia, jonka opin, kun HERRA oli lähettämässä minua, Hän antoi minun ymmärtää
todella, todella hyvin, että tämä Sanoma ei kuulu minulle, ei ollenkaan. Tämä Sanoma
kuuluu JEHOVALLE. Vaikka siinä ei olekaan järkeä lihalliselle olennolle, vaikka kuinka paljon
Sanoma ei kuulostakaan loogiselta lihalliselle olennolle, älä välitä siitä. Hän aina opetti
minulle, että mene ja sano se uskollisesti aivan niin kuin olen antanut sen sinulle. Älä muuta
sitä! Sillä se ei ole sinun Sanomasi. Itseasiassa sinä päivänä, kun muutan sen, sinä päivänä
laitat minut sivuun. Miksi? Sillä on 7000, jotka eivät ole vielä kumartaneet. Kyllä. Hän tulee
käyttämään heitä. Joka kerta, kun HERRA antaa sinulle mahdollisuuden palvella Häntä; olla
Pastori, olla paimen, niin joka kerta anna se miljoonaprosenttisesti. Sillä jos et tee näin, niin
joku toinen tulee ja antaa sen miljoonaprosenttisesti. Halleluja! Sillä me olemme
yksinkertaisesti etuoikeutettuja palvelemaan Häntä. Se ei ole oikeus. Se ei ole oikeus.
Halleluja! Halusin tuoda tämän teidän huomioonne.
Joten sen jälkeen, kun sain tarpeeksi tietoa, että, ei, älä välitä siitä, mitä maailma sanoo. He
saattavat sanoa, väärä oppi, väärä oppi! Miksi Pilvi on tulossa, olemme armon ajassa. Hän
Sanoi, Minä Puhun sinun kanssasi, älä välitä. Älä välitä niistä ihmisistä, mene vain ja kerro
aivan niin kuin se on. Voit auttaa heitä. Ja sen jälkeen annoin Profetian. Ja sanoin, että
JEHOVA JAHVEN, HERRAN JUMALAN, ISÄ JUMALAN Pilvi, Hän on tulossa. Ja Sanoin, että Hän
on tulossa vierailemaan seurakunnassa. Itseasiassa tänään löydän olevani hyvin vaikeassa
paikassa. Sillä toistan tätä Profetiaa perustuen siihen, mitä Hän antoi minulle tuona yönä.
Itseasiassa näin Hänen jo tulevan. Tiedättehän sen tavan, jolla Hän Puhuu kanssani? Hän
laittaa minut jo elämään tuon päivän. Hän on jo vieraillut. Olen siis jo elänyt tuon päivän.
Joten toistaessani tämän Profetian, se on ihmeellistä. Järjestelen tätä Profetiaa, mutta
annan myös yhden Profetian lisää tänään. Se on ihmeellistä.
Mutta se, mikä shokeerasi minua, on seuraava, että kun Raamattu sanoo, että Jälkimmäinen
Kirkkaus tulee olemaan suurempi kuin aikaisempi, se Jälkimmäinen Sade tulee olemaan

suurempi kuin aikaisempi, se Jälkimmäinen Herätys tulee olemaan suurempi kuin
aikaisempi. Kun Raamattu Sanoo nämä asiat, niin se, mikä minua shokeerasi, on, että me
emme koskaan ikinä tienneet sen yksityiskohtia. Joten kun julistimme tuon Profetian,
historiallinen Herätys puhkesi Keniassa. Yksin tuon Profetian julistamisen johdosta Herätys
puhkesi. Ja monia tuhansia ihmisiä alkoi tulla tekemään parannusta ja vastaanottamaan
JEESUKSEN ja ottamaan kasteen. Tehden parannusta ja muuttaen tiensä, muuttaen
sydämensä. Se oli niin suurta, että meidän täytyi jakaa kastetilaisuudet alueittain. Älkää
tulko, jos olette sieltä puolelta, menkää vain siellä kasteelle. Sillä se määrä oli liian suuri.
Huudan Suomen kansakunnan puoleen. Pyydän, älkää ohittako tätä Jälkimmäistä Herätystä.
Se on mahtava, se on kaunis, se on voimallinen. Näette monien, monien, monien yliopistoopiskelijoiden tulevan vastaanottamaan HERRAN ja ottamaan kasteen ja muuttamaan
elämänsä; nuoret, yliopisto-opiskelijat. Ja näette heidän menevän joka viikonloppu, nyt he
alkavat palvelemaan HERRA. Se on ihmeellistä katsella! Älkää menettäkö tätä Jälkimmäistä
Herätystä, Siunatut ihmiset. Näette ihmisten tulevan alkoholismista, prostituutiosta, mistä
vain. Teidän poikanne ja tyttärenne tulevat takaisin kotiin, tullen takaisin kotiin. Halleluja!
Joten älkää menettäkö tätä Herätystä. Pelkästään tuon Profetian julistaminen ja silloin suuri,
historiallinen Herätys iski tuohon maahan.

JUMALAN Vierailu
Mutta tuossa Profetiassa, tuossa unessa 21. marraskuuta 2012, seisoin jo tuossa
Kokouksessa. Elin jo tuon kokouksen. Hän laittoi minut tuohon Kokoukseen ja näin, että
Taivas avautuisi ja Hän tulisi suoraan alas siihen Kokoukseen, tällä tavoin. Ei New York
Cityyn, ei Los Angelesiin, ei Pariisiin, vaan tähdäten suoraan tuohon Kokoukseen; näin
tämän. Mutta, kun Taivas avautui, en tiedä mistä syystä unohdin, että olin juuri nähnyt
Taivaan avoinna ja Hänen tulevan, sillä se on liian iso asia unohdettavaksi. Mutta se syy,
miksi unohdin, on, koska kun Taivas avautui, niin historiallinen Parantumisvoitelu iski
tuohon Kokoukseen tällä tavoin, iski tuohon Kokoukseen. Joten rammat alkoivat kävellä,
sokeat, ja niin edelleen, ja löysin itseni kävelemässä sokeiden lapsien kanssa, ja niin
edelleen.
Näen lapsen, joka tulee kävelemään täällä huomenna. En ymmärrä; on lapsi, jonka kanssa
näen käveleväni täällä huomenna. Halleluja! En tiedä, voin vain kertoa teille sen, mitä näen.
En tiedä tämän lapsen sairautta, en tiedä, onko hän musta vai valkoinen lapsi, mutta näen
itseni kävelevän lapsen kanssa. Ja näen jonkun hampaat. Kuulen joitakin asioita, kun olen
täällä. Ja näen jonkun polven. En tiedä, oletko pitkä, on polviongelma. Huomenna on
Parantumiskokous. Mutta kuunnelkaa minua, rakkaat ihmiset. Antaessani tuon Profetian,
sanoin, että kun Taivas avautui ja Pilvi tuli alas, unohdin sen tuon valtavan suuren
Parantumisvoitelun tähden, joka iski tuohon Kokoukseen. Kunnes vain huomasin yhdessä
hetkessä, että Pilvi oli tullut alas suoraan Alttarin eteen tuossa unessa. Ja sitten Hän alkoi
syöksyä Alttaria kohden. Muistan tuossa unessa, kuinka Hän alkoi syöksyä, todella suuri Pilvi
Hänen syöksyessään, pelkäsin. Joten kaaduin alas antaakseni Hänen kulkea ylitseni. Sillä
pelkäsin; tiesin tarkalleen, kuka oli tulossa. Tämä oli siis se Profetia, jonka annoin.

Nyt, kuunnelkaa, rakkaat ihmiset. Tuon Profetian tähden monet ihmiset ympäri maailmaa
halusivat tulla Keniaan. He sanoivat, menkäämme katsomaan tätä. Tunnemme JUMALAN
Miehen, kun Hän Puhuu, asioita tapahtuu. Haluamme nähdä tämän tässä. Kyllä. Tuleeko
JUMALA alas? Jotkut ihmiset tulivat siis uteliaisuudesta. Ja se on ok, sillä on aina hyvä asia
nähdä Kirkkaus, on aina hyvä nähdä. Halleluja! Monesti saan nähdä Kirkkauden unessa ja
pelkoni normaalisti on, että ihmiset eivät tule näkemään. Mutta joskus Hän itseasiassa avaa
muutaman silmät nähdä. Tyttäreni Anna Anttila tässä, hiljattain nauhoitit sen, eikö vain?
Hän on yksi niistä harvoista. Meillä oli Kokous Pyhitystilaisuuden aikana. Hän oli yksi niistä
harvoista, jotka itseasiassa nauhoittivat, kun Kirkkaus tuli, loisti, saapui ja loisti Hänen
yllensä, joka Puhuu kanssanne. Jotkut ihmiset täällä näkivät, jotkut ihmiset täällä näkivät,
eivät ehkä kaikki. Se on Hänen valtaoikeutensa, tietää kenelle näyttää Kirkkaus. Sen tähden
rukoukseni on, koko ajan rukoilen, koko ajan rukoilen aina. Sanon, HERRA pyydän, avaa
heidän silmänsä, jotta he näkisivät Sinun Kirkkautesi. Halleluja!
Joten kun tuo päivä saapui, tämä on se Profetia, jonka annoin, ja sitten ihmiset tulivat.
Tuona päivänä, kun ihmiset tulivat, täytin myös oman Profetiani. Sillä nuo Siunatut, he
katsoivat Profetian uudelleen YouTubesta ja he ymmärsivät tarkalleen, mitä siinä sanottiin.
Profetia sanoi, että kun Taivaat avautuvat ja JEHOVA JUMALA tulee alas Hänen
Kirkkaudessaan, niin historiallinen Parantumisvoitelu tulee iskemään tuohon Kokoukseen.
Joten tuossa Kokouksessa, kun historiallinen Parantumisvoitelu iski Kokoukseen, niin nuo
Siunatut, he muistivat sen. Joten kun kaikki, rampa kävelee, sokea; se oli todella kaoottista,
todella kaoottista. Sillä on rampa täällä, sokea tuolla; se on todella kaoottista. Te, jotka
olette tulleet Keniaan, olette nähneet, kuinka kaoottista siitä tulee. Näen aivan niin kuin
huomenna tulee myös olemaan hyvin kaoottista täällä! Se on YouTubessa, se on
YouTubessa, laitoin sen jo YouTubeen. Siitä tulee todella kaoottista, sillä on tämä rampa,
jota käsittelet ja ennen kuin lopetat, on toinen sokea täällä. Sinä olet ollut siellä, se on siis
todella kaoottista. Joten he, jotka ovat Siunattuja, viisaita, kun he näkivät sen Ihmeiden
kaaoksen puhkeavan. Sillä on voimallista nähdä, kuinka rampa opettelee nyt kävelemään, se
on todella voimallista! Sillä kaikki keskittyvät siihen, se on suurta, se on suurta!
He kuitenkin muistivat tämän (osoittaa Pilven kuvaa). Minä en muistanut tätä, täytin oman
Profetiani. En muistanut, sillä muistattehan, että tuossa Profetiassa jostain syystä unohdin ja
olin tempautuneena ihmeisiin. Vasta silloin, kun Hän saapui, niin kaaduin maahan.
Ymmärrättehän, täytin siis omat Sanani. Kuitenkin he, jotka muistivat, näkivät sen
historiallisen Parantumisvoitelun sanoen itselleen, nyt on se hetki, jolloin HERRAN täytyy
olla tulossa! Ja kun he katsoivat ylös, uskomatonta! Edetkäämme siis askel askelelta. Kun
JUMALAN Mies saapui tuohon Kokoukseen, tämä on se, mitä hän Sanoi. Hän alkoi
osoittamaan noiden kolmen puun suuntaan: "Olen nähnyt HERRAN Kirkkauden! Olen nähnyt
JEHOVAN Kirkkauden! HERRA on tulossa tänne tänään! Ja hän osoitti noita kolmea puuta.
Kun Hän saapui, tämä oli se, mitä tapahtui. Mutta oli hyvin tärkeää, että he, jotka muistivat,
dokumentoivat. Se ehkä tapahtui uteliaisuudesta, mutta se on ok. He dokumentoivat, he
vain päättivät dokumentoida kaiken. He halusivat saada kiinni sen todellisen hetken.
Sen jälkeen historiallinen Parantumisvoitelu iski tuohon Kokoukseen. Tämä oli sokea lapsi,
sokeana syntynyt (osoittaa lapsen kuvaa videonauhalla), ja sokeat silmät olivat juuri
avautuneet. Kun laitoin mikrofonin [hänen eteensä], näet, että lapsi vain seuraa silmillään
näin, seuraten mikrofonia. Se on siis valtava hetki. Se oli shokeeraavaa. Ja yhtäkkiä he

näkevät nyt. Joskus valo on heille liikaa, he yrittävät peittää myöskin (peittäen silmänsä).
Tuo valo. Mutta teidän täytyy katsoa se video, se video on parempi. Sillä videossa näet
minun kävelevän ramman lapsen kanssa, sokeat silmät täällä. Se video on todella
dramaattinen! Ja kaikki tämä on YouTubessa, se on ilmaista. Näette siis, se oli ihmeellistä.
Kun liikutin mikrofonia, hän liikutti silmiään (osoittaen yhteen suuntaan), tällä tavoin, kun
liikutin sitä, hän liikutti silmiään (osoittaen toiseen suuntaan), tällä tavoin. Kun liikutin
mikrofonia ylös, hän teki tällä tavoin (nostaen silmät ylös). Se oli shokeeraava hetki. Näette
jälleen nuo kolme puuta, sitten he, jotka muistivat.
Tuleeko sokeita silmiä avautumaan täällä huomenna? Miksi näen kepin? Minkä kepin näen,
joka on nostettuna ylös tällä tavoin? Se on aivan niin kuin valkoinen sokeain keppi. Näen
kepin nostettuna ylös huomenna. Halleluja! Voin kertoa teille vain sen, mitä näen. Voin
kertoa teille vain sen, mitä HERRA näyttää minulle, en mitään muuta. Näen aivan kuin keppi
olisi. En tiedä, missä kokouspaikka on; näen myös yläkerran. Näen myös heidät, jotka ovat
yläkerrassa, aivan niin kuin olisi tulossa. Herätys on tulossa tähän maahan! Herätys on
tulossa tänne! Joten HERRA on tuomassa Herätyksen maahanne! Siitä ei ole epäilystäkään,
sillä täällä on meneillään jatkuva keskustelu.
Joten nyt, kun tämä oli tapahtumassa, nuo Siunatut, myöskin viisaat, ehkä voit kutsua heitä
viisaiksi, he muistivat tuon Profetian. Profetia sanoi, että kun historiallinen
parantumisvoitelu iskee, katsokaa ylös ja näette. Kun he katsoivat ylös, tämä oli se, mitä he
näkivät koko matkan aina sinne saakka, missä lentokoneet lentävät. Se on niin dramaattista,
niin shokeeraavaa. Kuinka kuvailisin sitä, se musertaa sinut. Sillä kun näet Hänen tulevan,
Hän saattaa mennä jonnekin toisaalle. En tiedä, mitä heidän mielessään liikkui, yritän vain
kuvitella. Sillä mahdollisesti he sanoivat, wow, toivon, että Hän ei mene toisaalle. Kyllä.
Minulla on myös samanlainen ajatustapa, jos näkisin Hänet siellä ylhäällä.
Sitten Hän tuli koko matkan alas tällä tavoin (tekee kädellään pyörteiden liikkeitä), kuten
tornadonne tekevät, niin kuin suppilo. Tuossa Profetiassa kuulet minun Puhuvan, että Hän
tulee aaltoina. Sillä olen jo elänyt ja nähnyt tuon vierailun, ja nuo aallot ovat sivaltaneet
kasvojani tällä tavoin. Tästä syystä annoin yksityiskohtia. Kuulet siis minun sanovan
Profetiassa, että Kirkkaus, Hän tulee Kirkkauden Pilvessään, ja Hän tulee aaltoina, swooh,
swooh, tällä tavoin. Sen tähden annoin yksityiskohdat. Ja sitten näet nyt, että tämä on se,
miten Hän tuli. Sen tähden näet nuo kolme puuta tässä. Ihmeellinen, ihmeellinen tilanne. Ja
sen jälkeen Hän laskeutui alas. Valtavaa! Halleluja! Profetia siis täyttyi, mutta sanon, että
viisaat ihmiset itseasiassa muistivat. Minä en muistanut ennen kuin kaikki tämä tapahtui. En
muistanut, sillä olin tempautuneena vastaanottaen todistuksia. Minun täytyi täyttää
Profetiani, joten en muistanut katsoa ylöspäin. Mutta sitten Hän laskeutui alas. Ja siitä
lähtien tästä on tullut keskeinen keskustelu seurakunnassa maailmanlaajuisesti.
Sen jälkeen oli hiljattain Nakurussa jälleen tämä vuonna 2016. Mitä tapahtui tässä
vierailussa Nakurussa, minkä näytän teille, kun annoin jälleen Profetian, että ISÄ JUMALA
tulee Pilvessään? Hän tulee Alttarin yläpuolelle, jossa Hänen Palvelijansa tulee seisomaan.
Hän tulee sen yläpuolelle. Ja sitten Hän tulee satamaan alas, Hän tulee myös satamaan alas.
Se on valtava hetki. Nämä ovat niitä todistuksia, nämä ovat tämän hetken vierailuja, ja ne
ovat valtavia. Kuunnelkaa minua, rakkaat ihmiset. Tässä tietyssä vierailussa; haluan antaa
teille kaikki ne Profetiat ennen kuin annan teille Sanoman. Tässä tietyssä, 27.-28. elokuuta,

2016, nyt, katsokaahan tätä tiettyä, se oli tarkasti YouTubessa. Se oli jopa yksi niistä, kun
olen teltassa, olin telttakokouksessa. Kuunnelkaa, rakkaat ihmiset. Tällä kertaa HERRA toisti
Raamattua, sillä Hän kertoi minulle Kokouksen sijainnin. Ja pystyin näkemään sen
rakennuksen; Hän kuvaili minulle tiettyä rakennusta. Hän Puhui jatkuvasti yksityiskohtia
tuosta Kokouksesta, sen sijainnista. Ja pystyin näkemään sen rakennuksen, jossa oli tämän
kaltainen katto, aivan kuin portaat. Ja lopulta ymmärsin, että se oli siilo. Itseasiassa se oli
viljasiilo, minne he varastoivat viljaa. Silloin ymmärsin sen sijainnin. Se on tarkalleen
vastapäätä vuorta nimeltään Menengai.
Kutsuin sitten vanhimmat paikalle aivan niin kuin Mooses teki Raamatussa. Kutsuin siis
vanhimmat ja pyysin heitä ottamaan kuvan tuosta sijainnista ja tuomaan sen minulle. Ja he
toivat sen kuvan. Tämä on se rakennus, näettekö? (osoittaa videon kuvaa viljasiilosta). Kyllä,
tämä on se rakennus. Joten tiesin, että tuossa paikassa Hän tulee vierailemaan. Hän oli
pyytänyt minua kokoamaan ihmiset sinne, aivan niin kuin Raamatussa. Ja he ottivat tämän
kuvan. Tapasin heidät ja kerroin heille, että tänne heidän tulee koota ihmiset, Hän tulee
vierailemaan siellä. Kun tulen sinne, Hän tulee myös antamaan minulle auktoriteetin käskeä
Taivasta avautumaan ja tuomaan nyt Sateen, Sateen. Se tulisi olemaan suuri vierailu.
Tapasin siis vanhimmat ja kuvailin heille sen sijainnin. Ja sitten he menivät takaisin ja
alkoivat valmistamaan tuota Kokousta ja valmistamaan seurakuntaa. Erityinen vierailu,
spesifisessä paikassa.
Ja kun tuo päivä saapui, se oli tietysti, Taivas laskeutui alas, se oli suurta, todella suurta.
Itseasiassa se on valtavaa. On monia eri nauhoituksia; kun Pilvi oli tulossa ja se Yhtäkkinen
vierailu. Oli Yhtäkkinen vierailu hetkenä, jolloin kaikki rammat päättivät vain nousta ylös,
tiedättehän? Se oli kontrolloimatonta. Jopa Tuli, tuli alas. Se sama Tuli, joka tuli alas
Mooseksen aikana polttaen pensaan. Ja sitten tämä, tämän Hän näytti minulle aikaisemmin
unessa (kuva Profeetta Elian JUMALAN Tulesta, joka laskeutui alas uhrialttarille, kuvattuna
kameralle), ja Hän kertoi minulle, että kun Hän tuo Tulen tuon Kokouksen ylle, Hän nostaa
minut ylös ja tuon Tulen sisälle. Olin siis jo elänyt tämän, olin nähnyt tämän. Ja sitten kaikki
nämä asiat tapahtuivat. Olin tuon Tulen sisällä, siellä oli joku toinen. Olin siis nähnyt nämä
asiat.
Nyt, kun HERRA antoi tämän Profetian, ja se täyttyi, niin mikä on nyt se Sanoma
seurakunnalle Euroopassa? Tästä haluan aloittaa tänä iltana. Mikä on se Sanoma Pastoreille,
saarnastuolille, KRISTUKSEN ruumiille? Ja kuljen kanssanne hyvin hitaasti askel askelelta,
sillä tämä on todella kriittistä. Kuunnelkaa, rakkaat ihmiset. Seurakunnan tilan tähden
maailmanlaajuisesti, haluan kulkea läpi todella tärkeän esittelyn ennen kuin tulemme
Raamattuun. Olen aina opettanut, että joka kerta, kun HERRA Puhuu, sinun tulee löytää se
Raamatusta. Halleluja! Jopa ne ohjeet, sieltä löydät ne ohjeet. Joten kuunnelkaa tätä ennen
kuin menemme Raamattuun. Haluan teidän ymmärtävän tämän, että on olemassa
JUMALAN Profeetallinen aikajana. JUMALAN Profeetallinen aikajana, jota HERRA seuraa.
Itseasiassa, kun katsot Raamattua, huomaat, että Raamattu on itseasiassa JUMALAN
Profeetallinen aikajana. Ja aikajanalle on merkitty useita tapahtumia, kun laskemme aikaa.
Tämä on todella tärkeää, jotta ymmärrätte tämän vierailun.
Aina kun HERRA näkee, että Hänen on aika toteuttaa tietty suunnitelma maailmassa. Sillä
aikajanalla, milloin tahansa HERRA näkee, että aika on saapunut ja Hän haluaa toteuttaa

tietyn suunnitelman, niin on aina kaksi tapa, joilla HERRA voi tehdä sen. Riippuen
suunnitelmasta, riippuen suunnitelman vakavuudesta, HERRA voi päättää nimittää
edustuston. Se on aivan kuin avata virka. Se on aivan kuin menin Suomen suurlähetystöön
hakemaan viisumia, matkustaakseni. Toimisto, lähetystö. Auktorisoitu lähetystö. Olkaa
varovaisia, sillä on monia lähetystöjä, jotka eivät ole auktorisoituja, ja toimivat
seurakunnassa. Olkaa hyvin varovaisia. Käytän Sanojani erityisesti, tarkoituksellisesti tässä.
Auktorisoitu lähetystö. Hän voi avata auktorisoidun lähetystön; antaa auktoriteetin.
Ja kun HERRA avaa auktorisoidun lähetystön avaten lähetystön, Hän antaa auktoriteetin
riippuen siitä missiosta, jonka Hän haluaa toteuttaa. Siitä missiosta. Sitten Hän antaa sille
lähetystölle auktoriteetin. Ja tuo auktoriteetti on aina tarpeeksi suuri toteuttamaan tuon
mission. Nyt, tuo auktoriteetti, sitä kutsutaan JUMALAN voiteluksi sen lähetystön yllä.
Seuratkaa minua tässä. Olen ollut Uudessa-Seelannissa, Australiassa, olen tullut koko
matkan Eurooppaan aina tänne saakka. Olen ollut Kanadassa, olen ollut Etelä-Koreassa,
Etelä-Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa. Seurakunnan tila vaatii sitä, että kerron heille
tämän, siksi sanon tämän. Tämä on hyvin tärkeää tuoden meidät samalle viivalle. Jotta kun
annan teille tämän vierailun ilmestyksen ja sen, mitä Hän on Sanonut Ääneen, silloin tulette
nyt ymmärtämään, sillä olemme samalla sivulla.
Milloin tahansa HERRA aikoo toteuttaa mission seurakunnassa, maailmassa, on kaksi tapaa,
jolla Hän voi sen tehdä. Mission vakavuudesta riippuen, Hän voi päättää avata edustuston,
nimittää edustuston; nimittäminen. Hän on se nimittävä auktoriteetti nimittäen lähetystön
ja auktorisoiden lähetystön. Ja tuo auktoriteetti on aina tarpeeksi suuri tuota missiota
varten. Joten tuo auktoriteetti, jonka Hän antaa toteuttamaan tuon mission, on se, minkä
sinä ja minä tiedämme olevan JUMALAN voitelu tuon lähetystön yllä. Ja kun tuo lähetystö
ottaa tuon auktoriteetin, tuon voitelun, ja alkaa toteuttamaan JUMALAN suunnitelmaa,
JUMALAN missiota, silloin se, mitä tapahtuu, on seuraava. Kun he alkavat toteuttaa sitä
missiota, niin se, mitä sinä ja minä näemme, sitä kutsutaan JUMALAN ilmentymäksi siinä
lähetystössä. Annahan kun sanon sen paremmin teille, JUMALAN elämän ja voiman
ilmentymä tuon lähetystön yllä. Elämä ja voima. Tämä on hyvin tärkeää, todella voimallista.
JUMALAN elämän ja voiman ilmentymä, joka on talletettu tuohon lähetystöön. Luuni ovat
Tulessa! Ymmärsittekö siis, rakkaat ihmiset. Tämä on tärkeää, tämä on tärkeää teille. Jotta
ymmärrätte Sanoman, jonka annan teille tänään. Sen, mitä Hän sanoi minulle Äänellään,
kun Hän saapui.
Hän siis sanoo, että kun Hän päättää tietyn tyyppisen mission, suunnitelman tähden
auktorisoida, asettaa JUMALAN lähetystön, JUMALAN lähetystön, aivan kuin suurlähetystön,
JUMALAN suurlähetystön. Menet ja haet viisumin. Kyllä. Ja kun Hän auktorisoi tuon
lähetystön, se tarkoittaa, että Hän voitelee; voitelu. Ja sitten, kun he toteuttavat sen
mission, se, mitä sinä ja minä näemme, sitä kutsutaan JUMALAN ilmentymäksi tuossa
lähetystössä. Se on itseasiassa JUMALAN elämän ilmentymä tuossa lähetystössä ja
JUMALAN voima tuon lähetystön sisällä. Olemmeko nyt yhdessä? Halleluja! Ja riippuen siitä,
minkä tyyppinen ilmentymä tapahtuu, kun tuo lähetystö toteuttaa JUMALAN suunnitelmaa,
voit nähdä, kuinka lähellä tuo lähetystö kulkee JUMALAN kanssa. Voit melkein nähdä, voit
nähdä, kuinka lähellä he kulkevat JUMALAN kanssa, tiukasti, riippuen siitä ilmentymästä,
jonka näet. Itseasiassa, kun tuo lähetystö on lankeamassa kauemmaksi JUMALASTA, voit
myös nähdä sen, kuinka kaukana he kulkevat. Mitä yritän korostaa tässä? Sanon, että voit

melkein nähdä, kuinka pyhästi tuo lähetystö kävelee, kuinka pyhästi. Sillä kulkea hyvin
tiukasti JUMALAN kanssa, pyhä, sinun tulee olla pyhä, ehdottomasti, se on ehdotonta. Voit
siis kertoa näitä asioita tuosta lähetystöstä. Halleluja!
Nyt, numero 2) riippuen siitä missiosta, jonka HERRA haluaa toteuttaa maailmassa ja
seurakunnassa, HERRA voi päättää valita toisen tavan laittaa täytäntöön tuon mission
maailmassa. Riippuen tuon mission vakavuudesta, HERRA voi päättää tulla alas Itse.
Halleluja! Muistamme todella hyvin, kun Hän tuli alas Sodomaan ja Gomorraan. Hän sanoi,
Olen tullut, koska raportit, jotka olen saanut, ja valitukset, joita olen saanut, ne ovat liian
vakavia, ja se huuto Sodomassa on liian kova. Olen Itse tullut tarkastamaan sen. Ja jos saan
selville, että se on totta, niin tiedän, mitä teen. Sama asia tapahtui New Orleansissa, kun
Hän tuli ja Puhui kanssani. Ja Hän tuli tarkastamaan, mitä siellä tapahtui. Siksi annoin
Profetian 16. ja 18. heinäkuuta, ennen kuin Hän tuli tuhoamaan New Orleansin. Tämä on
tarkalleen se, mitä tapahtui.
Joten riippuen mission vakavuudesta, JUMALA Itse, ISÄ JUMALA, ISÄ JUMALA JAHVE Itse voi
päättää tulla alas. Hän ei lähetä ketään, vaan tulee alas Itse. Esimerkiksi, kun Hän tulee
hakemaan seurakunnan. Myöhemmin luemme 1. Tess. 4:16-17, jossa löydät Hänen sanovan,
että HERRA Itse tulee alas. HERRA Itse tulee alas pasuunan kanssa. Ja Hän mainitsee kaikki
asiat, jotka merkkaavat Kuninkaan saapumisen; pasuunan soitto. Antakaahan, kun jaan
hieman enemmän. Tämä tässä vuodelta 2016, 27.-28. elokuuta, kun Hän vei minut ylös
Tuleen, siellä oli joku sisällä pasuunan kanssa, joka julisti, että Hän on juuri saapumaisillaan.
On siis kaikki merkit Kuninkaan saapumisesta. Tiedätte, että HERRA on Kuningas, Hän on
Kuningas. Voitte siis vain kuvitella. On niin paljon, mitä tiedän, jota en ole jakanut.
Kun ISÄ JUMALA Itse päättää siis tulla alas, koska hetki Profeetallisella aikajanalla on
saapunut Hänen laittaa täytäntöön tietty suunnitelma, nyt, koska Hän on se voiteleva
auktoriteetti, Hän ei voitele Itseään. Sen minkä näet saapuvan, on JUMALAN Kirkkaus.
Voinko mainita tämän jälleen. Muistatteko sen nimitetyn lähetystön? Voideltu auktoriteetti,
voideltu tehden työtään, ja sitten näet JUMALAN elämän ja voiman ilmentymän tuossa
lähetystössä. Mutta nyt ISÄ JUMALA Itse saapuu. Sen sijaan, että näkisit voitelun, sillä Hän
on se voiteleva auktoriteetti, et voi nähdä voitelua. Sen sijaan, että näet voitelun, näet
JUMALAN Kirkkauden. Näet Pilven, näet JUMALAN Kirkkauden. Ja kun Hän alkaa toteuttaa
tuota missiota, et näe JUMALAN elämän ja voiman ilmentymää, ei. Sillä tämä on nyt
JUMALA. Se, mitä näet nyt, sitä kutsutaan JUMALAN ilmestykseksi. On tärkeää, että
ymmärrät tämän. Joten haluan kysyä, kuka Hän silloin on? Mitä Raamattu puhuu Hänen
tulemuksestaan tässä muodossa?

JUMALAN esittely
Kääntäkää kanssani Psalmi 68:4. Halleluja! Askel askeleelta. Tämä on Konferenssin viimeinen
päivä. Olen todella Siunattu. Ja sitten [seuraavalle maalle] annetaan sama mahdollisuus,
jotta he voivat valmistautua. Psalmi 68:4, Hän Sanoo:
4 Laulakaa Jumalalle, veisatkaa hänen nimensä kiitosta. Tehkää tie hänelle, joka kiitää
[Pilvissä] halki arojen. Hänen nimensä on Herra, riemuitkaa hänen kasvojensa edessä.

Askel askeleelta alan siis esittelemään teille, kuka Hän on (osoittaa Pilven kuvaa). Hän
Sanoo, Hänen nimensä on JEHOVA, Hän, joka kiitää Pilvissä. Halleluja! Nyt, sama Psalmi 68
jae 33. Aloitan jakeesta 32:
32 Te maan valtakunnat, laulakaa Jumalalle, veisatkaa Herran kiitosta, -Sela- 33 hänen, joka
kiitää ikuisten taivasten taivaissa! Katso, hän antaa äänellänsä väkevän jylinän.
Voimmeko edetä? 5. Moos. 33:26. Sitten selitän tämän kaiken. Hän Sanoo näin, esittelen
teille nyt, kuka on vieraillut seurakunnassa. On ihmeellistä, että seison täällä ja esittelen
teille JEHOVAN. Tämä tarkoittaa, että te olette todella, todella moderneja ihmisiä. Minun
täytyy esitellä teille Israelin muinainen JUMALA. Hän Sanoo, 5. Moos. 33:26:
26 Ei kukaan ole niinkuin Jesurunin Jumala, joka kulkee taivasten yli sinun apunasi ja
korkeudessaan pilvien päällitse.
Hän Sanoo, että ei ole muuta JUMALAA, Israelin JUMALAN kaltaista. Sillä Jesurun tässä on
Israel. Hän Sanoo:
26 Ei kukaan ole niinkuin Jesurunin Jumala, joka kulkee taivasten yli sinun apunasi ja
korkeudessaan pilvien päällitse.
Tämä on todella voimallista! Alamme etenemään askel askeleelta ymmärtääksemme tämän
vierailun, pienissä askelissa. Nyt, tarkoitukseni on tämä; jatkaessani esittelemään Häntä
teille, hyvin hitaasti alatte ymmärtää Hänen tulonsa tarkoituksen, Hänen tulonsa
päämäärän. Tämä on tarkoitukseni. Halleluja! Jotta lopulta näette Hänen missionsa. Mutta
Hän Sanoo jo nyt, että ei ole toista Jumalaa Israelin JUMALAN kaltaista, joka kiitää tällä
Pilvellä. Hän Sanoo, että Hän tulee auttamaan teitä. Tarkoittaen, että apu on tulossa, apu on
tulossa, rakkaat ihmiset. Tarkoittaen, että apu ei ole myöhässä. Sillä monesti, kun käytät
KLM:ää, Finnairia, Lufthansaa, Kenyan Airwaysia, British Airwaysia, he sanovat, että
saapumisaikamme on myöhässä. Hän kuitenkin Sanoo, että JEHOVAN saapumisaika on
ajallaan, kun Hän päättää tulla auttamaan sinua. Voimmeko lukea Psalmin 104:2-3, Hän
Sanoo:
2 Sinä verhoudut valoon niinkuin viittaan, sinä levität taivaat niinkuin teltan; 3 sinä rakennat
salisi vetten päälle, teet pilvet vaunuiksesi ja kuljet tuulen siivillä.
Eih! Voinko selittää, mitä Hän tässä Sanoo? Hän Sanoo, nyt kuunnelkaahan tätä. Hän
verhoutuu valoon aivan niin kuin sinä verhoudut vaatteeseen. Ja Hän Sanoo, että Hän tekee
Pilvet vaunuikseen. Sitten Hän Sanoo, että kun Hän haluaa rakentaa Valtaistuimensa Yliset
Salit, Hän menee myrskyjen varastoihin, vetten varastoihin ylhäällä tuolla. Ja tuon varaston
yllä Hän laskee nyt Ylisten Saliensa perustukset sinne. Hän laskee Ylisten Saliensa
perustukset sinne ylös, ylös, ylös ja ylös, sateen varastojen ylle.
Mitä Hän Sanoo? Ennen kuin annan teille Sanoman, esittelen vain Hänet teille. Mitä Hän
Sanoo seurakunnalle Suomessa? Toisin sanoen Hän Sanoo, että ei ole muuta JUMALAA kuin
JEHOVA. Ja että kaikki muut jumalat ovat itseasiassa alhaalla täällä; hindujumalat,

muslimijumalat, epäjumalat. Kaikki muut jumalat ovat täällä (osoittaa alas maahan). Ja
kuitenkin JEHOVA, kun Hän haluaa rakentaa Salinsa, Yliset Salinsa, Hän laskee sen
perustukset vesivarastojen, myrskyn varastojen ylle. Toisin sanoen, tässä esittelyssä Hän
Sanoo KRISTUKSEN seurakunnalle Suomessa, että ei ole muuta JUMALAA kuin JEHOVA. Ja
että JEHOVA on kaikista korotetuin JUMALA! Hän Sanoo, että Hän on kaikista Korkein
JUMALA, ja kaikki muut jumalat ovat alhaalla täällä. Olen iloinen, että palvon JEHOVAA. Hän
sanoo, että JEHOVA on kaikista Korkein JUMALA! Ei siis voi verrata, ei voi verrata. Ja Hän
sanoo, että kun Hän saapuu, Hän käyttää Pilveä ja tuulta vaunuinaan. Saapuminen on
ajallaan, se on ajallaan juuri nyt!
Voinko edetä hieman ennen kuin annan teille Sanoman? Minun täytyy edetä hyvin nopeasti.
Jesaja 19:1. On tärkeää esitellä HERRA tälle modernille kansakunnalle. Esittelen Israelin
muinaisen JUMALAN modernille seurakunnalle, Israelin muinaisen JUMALAN, muinaisen.
Esittelen Hänet nyt hyvin modernille maalle, se on liian moderni. Liikennevaloja on
kaikkialla, kaikki on tasaista, tiet, yhteydet, kaikki tiet, Nokia. Ne ovat liian korkeatasoisia. On
liian korkeatasoista, on liian modernia. Minun täytyy tulla seurakunnan luo ja esitellä
muinainen Israelin JUMALA sille vuonna 2017. Halleluja! Jesaja 19:1, Hän sanoo:
1 Ennustus Egyptistä. Katso, Herra ajaa nopealla pilvellä ja tulee Egyptiin. Silloin vapisevat
Egyptin epäjumalat hänen edessään, ja sydän raukeaa Egyptin rinnassa.
Wow! Antakaahan kun selitän tämän. Hän sanoo, että Profeetta Jesajalla oli mahdollisuus
nähdä JEHOVAN matkareitti. Hän pystyi näkemään JEHOVAN matkareitin. Ja kun Hän katsoi
JEHOVAN, Israelin JUMALAN matkareittiä, Hän näki, että siihen oli kirjoitettu, päämäärä:
Egypti. Ja kun Hän näki, että päämäärä oli Egypti, hänen katsoessaan lentoreittiä,
lentoreittiä, reittiä, jota me lennämme, ja keinoa, millä päästä sinne, hän näki, että nopea
Pilvi, nopea tuuli. Wow! Tarkoittaen, päämäärä: Egypti, ja saapuminen tulee olemaan
ajallaan.
Mutta kun Jesaja tarkasteli sitä missiota, sitä tarkoitusta, miksi Hän meni Egyptiin - sanoin,
että pian alatte näkemään sen tarkoituksen - Jesaja näki, että JEHOVA Sanoi Egyptille: Minä
olen katsellut teitä monien vuosien ajan. Minä olen katsellut teitä monien vuosien ajan ja
olen nähnyt sen epäjumalanpalvonnan. Minä olen nähnyt sen. Ja olen nähnyt, että on
joitakin epäjumalia, jotka leikkivät sydämillänne. Muistakaa, että aina on kyse palvonnasta,
se koskee aina palvontaa. Kaikki koskee aina palvontaa. Hän Sanoo, Minä olen katsellut
sinua, Egypti, monien vuosien ajan. Ja saatat ajatella, että en ole nähnyt, mutta Minä olen
nähnyt sen kaiken. Ja Egypti tunnettiin yli 300 epäjumalasta. Jotkut rakensivat niille
pyramideja, mitä tahansa. Jotkut niistä olivat suuria epäjumalia, hedelmällisyyden
epäjumalia, mitä tahansa, kaikenlaisia. Ja Hän sanoo, että Jesaja näki, että päämäärä: Egypti.
Toisin sanoen, Jesaja näki, että HERRA Sanoi Egyptille, että tämä on jo tarpeeksi! Minun
täytyy nyt tulla. Ja Jesaja sanoi nähdessään - hän näki jo, kuinka se tulee tapahtumaan - että
kun HERRA tulee Egyptiin, jossa heillä on 300 epäjumalaa, niin saapuminen tulee olemaan
ajallaan. Sanoin jo teille, saapuminen tulee olemaan täsmällinen.
Mutta Jesaja näki, katsokaahan tätä nyt, että kun HERRA JEHOVA saapuu, niin vain
saapuminen yksin, vain saapuminen. Hän ei ole vielä aloittanut työtään, vain saapuminen.
Kun JEHOVA saapuu Egyptiin, niin nuo suuret, mahtavat epäjumalat alkoivat vapisemaan,

bum bum bum bum...ja ne kaatuivat alas! Ne kaatuivat alas! Ne kaatuivat alas! Näin Jesaja
sanoo. Koska egyptiläiset kunnioittivat epäjumaliaan niin paljon, kun he näkivät sen tavan,
millä JEHOVA, minun JUMALANI, Israelin JUMALA murskasi alas heidän epäjumalansa, niin
heidän sydämensä raukesivat heidän sisällään.
Nyt olen Helsingissä. Kuunnelkaa minua, suomalaiset, tämä on voimallista, tämä on suurta.
Tänään, tänään, tänään illalla, JEHOVA antoi minulle etuoikeuden nähdä Hänen
matkareittinsä. Tämä on se ensimmäinen Profetia, jonka annoin, kun saavuin tänne. Aiaiai!
Tämä on ihmeellistä, kuinka tämä Sanoma liittyy tämän päivän Profetiaan. Kuunnelkaa
minua, suomalaiset. Olen nähnyt JEHOVAN, Israelin JUMALAN tulevan. Ja kun näen
JEHOVAN, Israelin JUMALAN tulevan, olen itseasiassa nähnyt Hänen matkareittinsä. Ja kun
katsoin Hänen matkareittiään, näin, että päämäärä: Helsinki! Näin sen, näin sen, katsoin
sitä, näin sen, näin sen, näin sen, näin sen. Hän Sanoo, päämäärä: Helsinki!
Toisin sanoen, Hän Sanoo, kuunnelkaa Helsinki! Olen katsellut teitä monien vuosien ajan.
Olen katsellut teitä. Ja Hän Sanoo, että tässä palvonnan asiassa, tämä on jo tarpeeksi! Hän
Sanoo, että koskien tätä asiaa tässä, palvonnan asiaa, Minä en ole valmis lähettämään ketä
vain! Minä en ole valmis lähettämään ketä vain! Tätä asiaa koskien, Minä haluan Itse tulla
sinne ja selvittää sen Itse, ja nähdä sen omin silmin. Halleluja! Hän Sanoi, että tätä varten,
Minä en voi lähettää ketä vain.
En tiedä, mitkä epäjumalat ovat häirinneet Suomea. En tiedä, mitkä epäjumalat ovat olleet
ylivertaisia tässä maassa. Tiedän muutaman, tiedän muutaman. Mutta te tiedätte ne kaikki,
kuten moraalittomuuden epäjumalan. Hän Sanoo, että on tiettyjä epäjumalia, jotka ovat
piinanneet suomalaisia. Seurakunta yrittää palvoa, mutta he eivät, he tuntevat, että
palvonta ei pääse sisälle. Se ei pääse sisälle; he yrittävät, he yrittävät. On monia epäjumalia.
Yhden niistä Hän näytti minulle viime yönä unessa. Jaoin sen tiimilleni, kun olin matkalla
tänne.
HERRA Sanoo, että Hän tulee Egyptiin! Anteeksi. Hän tulee Suomen Egyptiin! Halleluja! Hän
tulee Suomeen. Anteeksi, vaihdoin maanne Egyptiin. Kyllä. Kyllä. Sillä tavoin me elämme
tänä päivänä. Kyllä. Me elämme siellä. Ja Hän Sanoo, että Hänen saapumisensa Helsinkiin,
on mitä? On ajallaan. Älkää ymmärtäkö väärin. Mutta kun JEHOVA saapuu, niin, ahaa, ne
vapisevat yksi toisensa jälkeen ja ne kaadetaan maahan. Jos tämä modernismi; modernius,
modernius, sivistys on estänyt teitä palvomasta JEHOVAA, silloin te tiedätte sen, mitä tulee
tapahtumaan tuona päivänä. Te tiedätte, mitä Hän tulee tekemään. Hän Sanoo, että
suomalaisten sydämet, kun suomalaiset tulevat näkemään, mitä JEHOVA on tehnyt heidän
kauniille epäjumalilleen, jotka ovat tärkeimpiä heidän sydämissään, heidän sydämensä
tulevat raukeamaan heidän sisällään. Eih!
Nyt siis ymmärrän. Hän tulee taistelemaan. Hän tulee taistelemaan, ja on kyse palvonnasta.
Haluan lukea vain yhden Raamatun jakeen lisää, ja ymmärrätte, että kahta Jumalaa ei voi
palvoa samanaikaisesti. Ei, ei! Jos raha ja modernismi ovat ne jumalat Suomessa, pyydän,
silloin palvokaa vain niitä. Mutta älkää sekoittako niitä, ei ole mahdollista sekoittaa.

Daagon
Kääntäkää kanssani 1. Sam. 5. Esittelen teille vain HERRAN ennen kuin annan teille
Sanoman. Sanoma on sanoin kuvaamaton. Kun aloitan Sanoman, kuten voitte jo nähdä,
Sanoma on sanoin kuvaamaton, se on valtava. Halleluja! Tämä on seurakunnan hetki. 1.
Sam. 5:1-12, rakkaat ihmiset:
1 Kun filistealaiset olivat ryöstäneet Jumalan arkin, veivät he sen Eben-Eseristä Asdodiin. 2 Ja
filistealaiset ottivat Jumalan arkin ja veivät sen Daagonin temppeliin ja asettivat sen
Daagonin rinnalle. 3 Kun asdodilaiset nousivat varhain seuraavana päivänä, niin katso:
Daagon makasi kasvoillaan maassa Herran [minun JUMALANI] arkin edessä. Mutta he
ottivat Daagonin ja asettivat sen takaisin paikoillensa. 4 Kun he taas nousivat varhain
seuraavana aamuna, niin katso: Daagon makasi kasvoillaan maassa Herran [Israelin
JUMALAN] arkin edessä, mutta Daagonin pää ja molemmat kädet olivat katkaistuina
kynnyksellä, ja ainoastaan muu ruumis oli jäljellä. 5 Sentähden eivät Daagonin papit eikä
kukaan, joka menee Daagonin temppeliin, astu Daagonin kynnykselle Asdodissa vielä
tänäkään päivänä.
Keskittykää minuun, jotta voin selittää tämän. Haluan selittää tämän lukemalla samasta 1.
Sam. 17:54, sen jälkeen selitän kaiken. Halleluja! Hän Sanoo:
54 Ja Daavid otti filistealaisen pään ja vei sen Jerusalemiin, mutta hänen aseensa hän asetti
majaansa.
Voitteko keskittyä minuun, jotta voin selittää teille tämän, rakkaat suomalaiset, Suomen
kansakunta. Kuunnelkaa minua, suomalaiset. Tuohon aikaan, kun ihmiset menivät sotaan,
kun ihmiset menivät taistelemaan, he aina tekivät niin kutsutun päiden laskun, erityisesti
silloin, kun he saivat voiton. Kuunnelkaahan tätä nyt. Mesopotamian alueella Baal oli paha
epäjumala, paha epäjumala. Hän oli sekainen, hän sekoitti ihmiset kokonaan, jopa Israelin.
Hän sekoitti Israelin tuona hetkenä. Baal oli vaikea epäjumala, ja ihmiset pelkäsivät sitä.
Mutta Daagon oli itseasiassa Baalin isä, voit siis kuvitella, kuinka ylivertaisena Daagonia
pidettiin. Itseasiassa, he sanoivat, että hän oli ylivertaisin epäjumala sillä alueella. Kuitenkin
kun filistealaiset kuulivat Israelin JUMALASTA ja Hänen väkevyydestään ja voimastaan, he
sanoivat, ei, tuodaan hänet ja asetetaan hänet Daagonin lähelle, ja katsotaan
mahdollisuutta, jos voisimme palvoa molempia. Sillä elämässä on periaate nimeltään
yhteisvaikutus, että kun tuodaan kaksi yhteen, siitä saattaa tulla suurempaa. Eih!
Filistealaiset ottivat JEHOVAN, JUMALANI Arkin, ja he veivät sen Daagonin temppeliin. Ja te
tiedätte, että tämä Pilvi istuu Armoistuimella, joka on lepytyksen paikka. Lepytys on
JUMALAN rauhoittaminen, se, missä Veri virtaa. Tämä Kirkkaus istuu JUMALAN Arkin
Armoistuimella. Sillä JEHOVA on ainoa JUMALA, joka istuu kruunattuna Valtaistuimella
kahden Kerubin keskellä. Voitte siis kuvitella, kuinka Arkki oli siellä sinä päivänä. Voitteko
seurata minua tässä. He sanoivat, että ottakaamme Israelin väkevä JUMALA, me olemme
kuulleet Hänen väkevistä teoistaan. Suomi, seuratkaa minua tässä, tämä on tärkeää.
Seuratkaa minua tässä. Me olemme kuulleet Hänen väkevistä teoistaan, Hänen väkevistä
ihmeistään, ja nyt Hän taistelee Israelin puolesta. Itseasiassa sodassa he laittoivat JUMALAN

Arkin sinne edelle. Lisätkäämme Hänet ylivertaisen jumalamme lisäksi, nimeltään, Daagon,
Baalin isä.
Ensimmäisellä kerralla, kun he laittoivat JEHOVAN, minun JUMALANI tämän Daagonin
viereen, jota he pelkäävät, he menivät kotiin. Minun JUMALANI, Hän teki näin, baah! Ei, ei,
ei! Sinun ei tarvitse liikkua liikaa, yksinkertaisesti teet vain, baah! Ja Daagon, Raamattu
sanoo, että Daagon kaatui (näyttää, kasvoilleen maahan), se jumala, jota he pelkäsivät
eniten. Kun he tulivat takaisin, he sanoivat, ei, ei, ei! Tämän täytyy olla virhe ja he siirsivät
hänet suoraan takaisin paikoilleen ajatellen, tämä oli vahinko, tämä ei ole totta. Seuraavana
päivänä he laittoivat hänet sinne. Ja mitä minun JUMALANI teki? Hän oli yksinkertaisesti
kuuliainen sodan säännöille tuona aikana, että kun menet taisteluun suomalaisessa
armeijassa, Suomen armeijassa ja menet taistelemaan, en nyt sano Venäjän kanssa, mutta
maan kanssa, sanotaan, että jonkun maan kanssa, ja saatte voiton.
Minun JUMALANI oli kuuliainen, Hän yksinkertaisesti oli kuuliainen sodan säännöille. Kun
menet taisteluun kuten Daavid ja Goljat, kun hän iski Goljatia päähän, niin ensimmäiseksi
hän noudatti sodan lakeja. Hän meni sinne ja veti miekan esille ja hän astui pään päälle ja
hän leikkasi pään irti! Kyllä. Hän siis vain noudatti lakeja, sodan lakeja. Sen tähden luimme 1.
Sam. 17:54, jossa hän otti pään palkintona Jerusalemiin. Palkintona, tarkoittaen, että olen
saanut voiton. Itseasiassa he sanovat, että hän vei palkinnon voittoleiriin. Tuota leiriä
kutsutaan voittoleiriksi. Jos tämä on armeijassa, se tarkoittaa nyt, että olet ottanut myös
lipun, olette vieneet heidän lippunsa teidän leiriinne, ja siellä on suuri paraati, joka tapahtuu
siellä, ampumisia ilmassa. On suuri juhlinta.
Joten myös minun JUMALANI, Israelin JUMALA, kun Hän meni sotaan Daagonin kanssa. Sillä
kaksi JUMALAA ei voi, antakaahan kun aloitan lakimiehistä, lakimiehistä. Kaksi lakimiestä ei
voi seisoa samanaikaisesti yhdessä oikeussalissa. Kun yksi seisoo, toinen istuu. Se on
voimallinen asia, kun katsot sitä TV:stä. Kun yksi seisoo, toinen istuutuu heti tällä tavoin.
Kun yksi seisoo, niin toinen istuutuu. On tietynlainen kuri. Sama asia tässä. JEHOVA Sanoo,
että kaksi Jumalaa ei voi jäädä seisomaan samanaikaisesti. Ei! Yhden täytyy olla ylempi. Ja
se, joka voittaa, sitä tullaan palvomaan aina ja ikuisesti. Kyllä. Kuunnelkaahan tätä nyt.
Oikeussalissa kaksi lakimiestä ei voi seistä samanaikaisesti. Ei! Normaalisti, kun yksi seisoo,
toinen menee alas. Sama asia JEHOVAN kanssa.
JEHOVA Sanoo Suomelle, että kaksi Jumalaa ei voi seisoa samanaikaisesti ja olla palvonnan
kohteena samanaikaisesti. Halleluja! Hän Sanoo, että tulee olemaan taistelu, kamppailu,
taistelu, kahden Jumalan välillä. Ja se Jumala, joka voittaa, häntä tullaan palvomaan aina ja
ikuisesti, Aamen. Se Jumala, joka pysyy seisomassa, häntä tullaan palvomaan aina ja
ikuisesti, Aamen. Hän siis Sanoo, että kun JEHOVA, minun JUMALANI, asetettiin Daagonin
viereen, Hän murskasi Daagonin. Kun Daavid taisteli Goljatin kanssa, hän murskasi hänet. Ja
seuraten sodan lakeja, astui pään päälle ja leikkasi pään irti. Sitä kutsutaan palkinnoksi. Ja
hän vei sen Jerusalemiin. Eih! Filistealaiset, he yrittivät palvoa kahta. Ja JEHOVA murskasi
sen epäjumalan, Hän tönäisi sen alas, astui sen pään päälle, Hän leikkasi pään irti ja myös
kädet, ja vei sinne voittoleiriin. Halleluja! Hän vei sen sinne voittoleiriin Taivaassa,
todistaakseen heille, että voitto oli saavutettu.

Antakaahan kun tulen nyt Suomeen. Katsoessani suomalaisia ihmisiä, ihmettelen, mikä
oikein on vialla! Aloittaen tästä kansallisesta lipusta, eikö tämä ole risti, jonka näen? Risti.
Risti. Te aloititte niin hyvin. Jotkut teistä käytte seurakunnassa. Te olette seurakunnassa, te
sanotte, rakastan JEHOVAA, haluan palvoa Häntä, sanotte näin. Rakastatko Häntä? Kyllä,
rakastan. Palvotko Häntä? Kyllä, palvon. Mutta tarkastaessasi heitä, löydät, että totuus on,
että he palvovat myös toista jumalaa. Te suomalaiset ihmiset, te olette niin älykkäitä. Kuinka
te voitte tehdä niin? Sillä kahta jumalaa ei voi palvoa samanaikaisesti. Jos JEHOVA on
JUMALA täällä Helsingissä tänään, silloin pyydän, palvokaa JEHOVAA. Pyydän. Kuitenkin,
JEHOVAN palvonta ja samalla tämä muiden asioiden palvonta, sen HERRA on tullut tuomaan
loppuunsa. Halleluja! Tuomaan loppuunsa. Sinä et voi palvoa kahta.
Sillä palvoessasi JEHOVAA, katsot vain seurakuntaa ja tiedät, että nämä ihmiset palvovat
JEHOVAA. Heidän omistautumisensa HERRALLE, heidän sitoutumisensa HERRALLE,
evankeliumin muuttava voima heidän elämässään, sinä vain näet sen. Mutta tämä asia, että
suomalaiset palvovat JEHOVAA ja kävelevät alasti, tämä asia tulee loppuunsa alkaen tänään!
Jos JEHOVA on JUMALA, niin palvotaan JEHOVAA, HERRA Sanoo näin. Mutta se, että
kävellään alasti, mennään sisälle seurakuntaan pukeutuneina sillä tavoin, kuin näette
ihmisten olevan pukeutuneina täällä tänä päivänä, niin mikä oikein on se ongelma? Mikä on
se ongelma? Toivon, että teillä on sama Raamattu kuin minulla: Olkaa pyhät, sillä Minä olen
Pyhä. Toivon, että teillä on sama Raamattu kuin minulla: Olkaa pyhät, sillä Minä olen Pyhä.
Kuinka te voitte toimittaa tuplapalvontaa tällä tavoin? Missä on Pastori tässä maassa? Miksi
ette voi nuhdella syntiä? Synti on syntiä, ja synnin palkka on kuolema. Tuo Sananpaikka on
voimassa.
JUMALANI on siis tullut taistelemaan tässä maassa. Ja tiedän, että teidän suurin ongelmanne
on tämä modernismi, te laitatte sen päähänne. Postmodernismi. Te otatte sen ja te laitatte
sen päähänne ja sydämeenne. Te toimitatte siis tuplapalvontaa. JEHOVAN palvojat, he
palvovat Häntä Hengessä ja totuudessa. Ja olen todella iloinen, että täällä on vanhempia
seurakunnan johtajia. Ja Pyhä Henki, Hän on täällä, paljastaakseen teille JEESUKSEN
pyhyyden. Mikä Jumala se on, jota Suomi palvoo alasti, alasti? Naiset ovat alasti. Te tulette
seurakuntaan halkion, vaatteessa olevan viillon kanssa. Kuka puhui teille sellaisesta? Jos se
on ensimmäinen kertasi seurakunnassa, niin ymmärrän. JEHOVA on tullut tuomaan alas
tämän Daagonin, joka on häirinnyt sinua niin pitkään. Halleluja! Kaatamaan sen alas. Ja
näyttämään sinulle yhden tien: pyhyys, pyhyys. Sillä ilman pyhyyttä ei kukaan ole näkevä
HERRAA. Yksi asia, mitä rakastan Suomessa, on, että te olette kuuliaisia. Kun te kuulette, niin
te muututte. Halleluja! Sillä ihmiset haluavat mennä Taivaaseen. Halleluja!

Kenkien riisuminen
Voimmeko edetä, rakkaat ihmiset? Nyt, tämä vierailu (osoittaa JUMALAN Pilven kuvaa) on
siellä Raamatussa. Raamatussa, löytäessäsi tämän vierailun sieltä Raamatusta, niin siellä on
JUMALAN Palvelija, jonka elämä ja elämän missio, toisin sanoen, palvelustyö, on
samankaltainen tämän kanssa. Halleluja! Mennessäsi Raamattuun, siellä on JUMALAN
Palvelija siellä Raamatussa, HERRAN Palvelija siellä Raamatussa. Raamatussa, siellä on
HERRAN Palvelija, tuo HERRAN Palvelija, jonka elämä ja elämän missio on samankaltainen
tämän kanssa (osoittaa JUMALAN Pilven kuvaa), jonka nimi on Mooses. Halleluja! Mooses,

JUMALAN Mies. Mooses, JUMALAN Mies, hän, jonka elämä ja elämän missio on hyvin
samankaltainen, melkein yhtäläinen tämän vierailun kanssa (osoittaa JUMALAN Pilveä). Heti
syntymästä saakka. Mooses syntyi leeviläis-pariskunnalle, mutta aikana, jolloin Mooses
syntyi, oli historiallinen ahdinko. Israel oli Egyptissä ja orjuus oli liian raskas heidän yllään.
Siinä mittakaavassa, että, jos kukaan heprealaisnainen synnytti poikalapsen, se piti tappaa
sen ankaran ahdingon tähden.
Kun Mooses syntyi, tarvittiin JUMALAN Ihme, että Mooses jäi henkiin. JUMALAN Ihme, sillä
hänet olisi kuulunut tappaa. Itseasiassa Raamattu sanoo, että äiti oli nopea, siinä
mittakaavassa, että kun äiti synnytti Mooseksen, niin HERRAN Palvelija, jonka elämä ja
elämän missio on samankaltainen tämän vierailun kanssa (osoittaa JUMALAN Pilven kuvaa),
hän vastaanotti ohjeistuksen JEHOVALTA valmistaa kori ja sinetöidä se, varmistaa, että
yhtään vettä ei saa tulla sinne, sinetöidä se ja laittaa vauva sisälle koriin. Hän vastaanotti
saman ohjeistuksen, minä Nooa vastaanotti. Sinetöidä se tervalla tehden siitä vesitiiviin.
Sitten hän otti vauvan ja vapautti hänet Niilin jokeen. Vauva olisi voinut kuolla; käärme olisi
voinut purra vauvaa, krokotiili olisi voinut syödä vauvan, virtahepo olisi voinut syödä
vauvan, vauva olisi voinut hukkua.
Tarvittiin JUMALAN ihmeellinen pelastus, jotta edes Mooses säilyisi hengissä. Itseasiassa,
kun Faaraon tytär meni sinne alas avustajiensa kanssa ja he näkivät vauvan siellä korissa ja
hän valitsi pelastaa vauvan, niin hän itseasiassa antoi hänelle nimen Mooses, joka tarkoittaa,
pelastin hänet Niilin vesistä. Tämä tarkoittaa, että jopa hänen nimensä, jopa nimi puhuu
JUMALAN ihmeellisestä pelastuksesta. Ihme. Halleluja! Nyt, kun HERRA pelasti Mooseksen,
se oli Profetia, hän puhui Profetian käyttäen omaa elämäänsä. Hän sanoi, että sillä tavalla,
millä Minä olen pelastanut sinut ihmeellisesti, tulen käyttämään sinua pelastamaan myös
Israelin orjuudesta, ihmeellisesti. Halleluja! JUMALAN ihmeellinen pelastaminen. Minä olen
pelastanut sinut, mutta käytän sinua tekemään Profetian. Minä käytän sinua pelastamaan
Israelin, ja myös ihmeellisesti. Luemme 2. Moos. 2:1-10, halleluja! Hän Sanoo:
1 Niin eräs mies, joka oli Leevin sukua, meni ja nai leeviläisen neidon. 2 Ja vaimo tuli
raskaaksi ja synnytti pojan. Ja kun hän näki, että se oli ihana lapsi, salasi hän sitä kolme
kuukautta. 3 Mutta kun hän ei voinut sitä enää salata, otti hän kaisla-arkun, siveli sen
maapihkalla ja piellä, pani lapsen siihen ja laski sen kaislikkoon Niilivirran rantaan.
Jätän sen tähän, ja menen 1. Moos. 6:14. 1. Moos. 6:14 sanotaan, aloitan jakeesta 13:
13 Silloin Jumala sanoi Nooalle: "Minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta, sillä maa
on heidän tähtensä täynnä väkivaltaa; katso, minä hävitän heidät ynnä maan.
Jae 14:
14 Tee itsellesi arkki honkapuista, rakenna arkki täyteen kammioita, ja tervaa se sisältä ja
ulkoa.
Ja takaisin 2. Moos. 2, jae 3:

3 Mutta kun hän ei voinut sitä enää salata, otti hän kaisla-arkun, siveli sen maapihkalla ja
piellä [samalla piellä], pani lapsen siihen ja laski sen kaislikkoon Niilivirran rantaan. 4 Ja
lapsen sisar asettui taammaksi nähdäksensä, mitä hänelle tapahtuisi. 5 Silloin faraon tytär
tuli alas peseytymään virrassa, ja hänen seuranaisensa kävelivät virran rannalla; ja kun hän
näki arkun kaislikossa, lähetti hän palvelijattarensa ja otatti sen ylös. 6 Ja kun hän avasi sen,
näki hän lapsen; ja katso, siinä oli poikanen, joka itki. Niin hänen tuli sitä sääli, ja hän sanoi:
"Tämä on hebrealaisten lapsia". 7 Niin lapsen sisar sanoi faraon tyttärelle: "Menenkö
kutsumaan sinulle hebrealaisen imettäjän, joka voi imettää sen lapsen sinulle?" 8 Faraon
tytär vastasi hänelle: "Mene!"
Ja Mooses pelastettiin ihmeellisesti. JUMALAN Palvelija, jonka elämä ja elämän missio on
samankaltainen tämän JUMALAN Pilven kanssa (osoittaa JUMALAN Pilven kuvaa), hänen
elämänsä heti syntymästä saakka puhuu JUMALAN ihmeellisestä pelastamisesta. Halleluja!
Itseasiassa, jopa hänen nimensä. Hän kutsui häntä Moosekseksi, joka egyptin kielellä
tarkoittaa, Minä pelastin hänet ihmeellisesti Niilin vesistä. Mutta myöhemmin, kun JUMALA
tulee käyttämään hänen elämäänsä ihmeellisesti pelastaakseen Israelin, niin tämä Pilvi oli
instrumentaalinen. Tämä Pilvi oli instrumentaalinen. Hei! Tämä Pilvi, tämän Pilven missio oli
tulla ja pelastaa Israel. Israelin ihmeellinen pelastaminen orjuudesta. Mutta kun JEHOVAN
Kirkkaus tuli kutsumaan Mooseksen 2. Moos. 3:4-5, luetaan se:
4 Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, huusi hän, Jumala, hänelle pensaasta ja sanoi:
"Mooses, Mooses!" Hän vastasi: "Tässä olen". 5 Hän sanoi: "Älä tule tänne! Riisu kengät
jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa."
Nyt, kun JUMALA on pelastanut hänet syntymässä ja HERRA haluaa lähettää hänet
pelastamaan Israelin, niin sama ISÄ JUMALA, Hän ilmestyi, mutta tällä kertaa palavana
pensaana, aivan niin kuin se Tuli, jonka näitte Nakurussa elokuussa 2016, tässä ajassa. Kun
ISÄN Kirkkaus ilmestyi ja Mooses näki, että pensas paloi, mutta se ei kulunut. Hän Sanoo,
että kun Hän näki, että Mooses oli mennyt katsomaan, "Mooses! Mooses!", "Tässä olen!",
tästä itseasiassa tuli Profeetan klassinen kutsuminen.
JEHOVAN ensimmäinen ohjeistus Moosekselle on, älä tule yhtään lähemmäksi! Eih! Kuinka
palvot tätä JUMALAA? Hän Sanoo, älä tule yhtään lähemmäs, poista nuo kengät, nyt nyt nyt!
Miksi? Tämän vierailun tähden (osoittaa JUMALAN Pilven kuvaa). Katso, seisot nyt pyhällä
maalla. Ja katsoessani tätä Pilveä, Suomen kansa, suomalaiset, katsoessani tätä Pilveä, näen,
että se on kristillinen Kokous. Kristillinen, se on ristiretki. Mitä HERRA siis Sanoo? Hän Sanoo,
että juuri nyt puhuessamme, juuri nyt ISÄN JUMALAN Kirkkauden vierailu on HERRAN
huoneessa. Halleluja! Askel askeleelta, askel askeleelta. Halleluja! Hän Sanoo, että HERRAN
vierailu on JEHOVAN huoneessa, se on seurakunnassa. Ja Hän Sanoo, Pastori! Pastori!
Suomalainen Pastori, suomalainen Pastori! Suomen Pastori, Suomen Pastori! Etkö ole
tietoinen, että juuri nyt ISÄN Kirkkaus on HERRAN huoneessa! Ja Hän Sanoo, älä tule nyt
yhtään lähemmäs! Riisu nuo kengät, ennen kuin voit lähestyä. Miksi? Sillä HERRAN
huoneesta on tullut nyt pyhä maa. Halleluja!
Eilen Pastorit ehkä saarnasivat täällä antaen moderneja teorioita, postmoderneja
filosofioita, postmoderneja teologioita. Eilen olit ehkä kiireinen keskustellen siitä, uskotko
ennen ahdistuksen aikaa tapahtuvaan ylöstempaukseen, ahdistuksen ajan keskellä

tapahtuvaan ylöstempaukseen, tai ahdistuksen ajan jälkeen tapahtuvaan. Keskustelit
ihmisten filosofioista ja teologioista. Eilen saarnasit ehkä täällä ja annoit vääriä profetioita,
vääriä. Sillä voit olla varma, että Mooses laidunsi siellä joitakin päiviä aiemmin. Voit olla
varma siitä. Mooses laidunsi siellä joitakin päiviä aiemmin, ja se oli ok. Hän pystyi
laiduntamaan, hän pystyi menemään ympäriinsä, hän pystyi kävelemään siellä, kaikki näytti
olevan ok. Mutta nyt, ISÄ JUMALAN vierailun johdosta, he eivät voi tulla. Sillä siellä on
Jumalallinen Läsnäolo. "Mooses! Mooses! Älä tule nyt yhtään lähemmäs!", pidätellen häntä.
"Poista ensin nuo kenkäsi!"
Mitkä ovat nuo kengät, joiden kanssa te palvotte, Suomi? Ja te tiedätte ne itse. Pystyn
näkemään ne, voin mainita todella monia. Mutta te tiedätte ne itse. Sillä te luette samaa
Raamattua, kuin minä. Jopa Hollannissa, tyttäreni, Mireille, sinä tiedät ne kengät, joita siellä
on. Suuria kenkiä, poikani, suuria kenkiä. Myös Italiassa, myös Ruotsissa. Vanhemmat
seurakunnan johtajat istuvat täällä. Myös Etelä-Koreassa, tiedät ne kengät. Jokainen
kansakunta voi kehittää oman listansa kengistä. HERRAN huoneen Omistaja on tullut alas.
Aiotteko vieläkin sallia ihmisten tehdä kaikkea, mitä he vain haluavat HERRAN huoneessa?
Hän Sanoo, että syvän kunnioituksen täytyy nyt tulla ennalleen asetetuksi kristillisen
palvonnan kokemuksessa. Syvä kunnioitus, JUMALAN pelko, ja se toimii, se toimii todella
hyvin. Sillä JUMALAN pelko on viisaus. Kenian seurakunta, he katsovat juuri nyt siellä. Kun
he kuulivat tämän, he syleilivät JUMALAN pelkoa, ja heidän Herätyksensä on liian suuri! Se
toimii, se toimii. Se todella toimii. Teknologian pelko, se ei toimi, talouden pelko, se ei toimi.
Mutta HERRAN pelko toimii. Halleluja! On monia esimerkkejä, Angolassa, tietysti Angola on
mukana, mutta Namibia on tullut mukaan. Italia on tullut mukaan. Halleluja! Te (Suomi)
olette myös tulleet mukaan. Se toimii! Kun kuulet, että viisi viisasta neitsyttä Matteuksen
evankeliumissa 25, he astuivat sisälle Taivaaseen, Hän yksinkertaisesti Sanoo, että
seurakunta, joka vaeltaa JUMALAN pelossa. Katso, JUMALAN pelko, se on viisautta. Ajan
takia, antakaahan kun kiirehdin näiden läpi.
Kenkien poistamisen merkitys nyt. Kenkien pois ottaminen merkitsee parannuksentekoa.
Heille, jotka kirjoittavat, numero 2) se merkitsee syvää kunnioitusta. Numero 3) se
merkitsee, erotettu yleisestä paikasta. HERRAN huone on nyt erotettu. Tämä on todella
voimallista! HERRAN huone tänään Helsingissä, HERRA erottaa nyt sitä. Hän itseasiassa
erottaa HERRAN huonetta. Halleluja! Kyllä. Tämä on kaunista. Hän on erottamassa HERRAN
huonetta. Kristittyjä erotetaan juuri nyt koko maailmasta ja muista uskonnoista, Hänen
Läsnäolonsa tähden. Tämä tarkoittaa, että Hän Sanoo, että me olemme ainoita ihmisiä,
jotka palvovat todellista Elävää JUMALAA. Numero 4) kenkien riisuminen merkitsee myös,
että JUMALAN lähestymiselle Häntä palvoaksemme on korkea standardi. Halleluja! Se on
korkea standardi. Sinun täytyy ensin poistaa kengät. Se edustaa kunnioitusta JUMALAA
kohtaan, korkeaa arvostusta JUMALAA kohtaan, arvostan HERRAA suuresti. Se edustaa
myös totisuutta vakavuudessa. Se edustaa JUMALAN pelkoa, se edustaa HERRALLE
erotettua paikkaa, HERRALLE erotettua, se edustaa pyhitettyä paikkaa.
Nyt olen siis tullut Eurooppaan kertomaan seurakunnalle Euroopassa, että tämä on se hetki
ennallistaa kaikki nämä asiat palvonnan kokemuksessasi: erottautuminen, JUMALAN pelko,
JUMALAN kunnioittaminen, JUMALAN syvä arvostus, kaikki. Tämä on kaunis Sanoma
erityisesti tämän kaltaiselle maalle, missä JUMALAN pelko on heitetty ikkunasta ulos.

Keniassa saarnaan miljoonille ja miljoonille. Itseasiassa juuri nyt paljon ihmisiä, miljoonittain,
on kuulolla. Mutta minulle tämä on enemmän kuin miljoona (katsoo yleisöä), tämä on liian
paljon. Tämä on uusi alue. Halleluja! Teitä kaikkia siis voimaannutetaan. Menet Jyväskylään
ja kerrot heille, ei, ei, ei, nyt HERRAN huone on pyhä maa! Halleluja! Ja olen tulossa
Jyväskylään. Älkää ymmärtäkö väärin, kun tulen Jyväskylään, en tule Helsinkiin, vaan tulen
suoraan sinne. Halleluja! Sillä te kutsuitte minut, eikö?

JUMALAN taistelu
Nyt, kenkien riisuminen. Mitä nuo kengät sitten ovat? Olen sanonut, mitä ne symboloivat.
Kenkien riisuminen, olen sanonut, että se on parannuksenteko. Tarkoittaen, että se on
pelastuksen todellinen määritelmä, riisua kengät. Mitä kengät sitten ovat? Kenkiä voidaan
itseasiassa yhteenvetona kutsua luopumukseksi. Voinko laittaa tämän paremmin? Synti.
Mikä tahansa, mikä on syntiä, se täytyy riisua. Sillä nämä ovat nyt niitä päiviä, joista
Raamattu sanoo, Minä tulen ja asetan ennalleen palvonnan. Palvontaa ennallistetaan
pyhäksi palvonnaksi. Nyt voit mennä takaisin seurakuntaasi ja kertoa nuorille miehille siellä,
jotka pukeutuvat, miten haluavat, tai tekevät, mitä haluavat seurakunnassa, voit kertoa
heille, että nyt te voitte lopettaa sen. Nyt te voitte tehdä näin, sillä voima on tullut! Mitä
nuo kengät ovat? Kaikkea, mikä on syntiä; seksuaalisynti, väärät profetiat, valheapostolit,
jotka tulevat, postmodernismi. Ja kaikkea muuta, mikä korottaa itsensä KRISTUKSEN
JEESUKSEN yläpuolelle. Sinun täytyy tuoda se alas.
Nyt, kun tämä Kirkkaus kohtasi Mooseksen, tämä Kirkkaus muutti Mooseksen muuttaen
hänet täysin. Mooses huolehti Jetron lampaista, maallisista lampaista, maailmallisista
lampaista. Itseasiassa Jetron rikkaus, hän oli maallisten lammasten paimen, hän oli
maallisen rikkauden paimen. Mutta Raamattu sanoo, että kun hän meni sinne katsomaan,
JEHOVA kutsui häntä kahdesti, "Mooses! Mooses!". Kun olin Israelissa Karmelin vuorella,
niin tämä Pilvi (osoittaa JUMALAN Pilven kuvaa) kutsui minua, kahdesti. Siitä tuli HERRAN
Väkevän Profeetan klassinen kutsuminen. Mutta Mooses, joka piti huolta Jetron lampaista,
maailman rikkaudesta, kun hän kohtasi Hänet (osoittaa JUMALAN Pilven kuvaa), se muutti
hänet. Hän meni huolehtimaan JUMALAN lampaista, hän meni huolehtimaan JEHOVAN
lampaista, joita kutsutaan Israeliksi.
Kertokaa minulle, en tiedä, mistä lampaista Suomen Pastorit pitävät huolta? Mutta HERRA
kutsuu sinua nyt. Hän kutsuu sinua alkamaan pitää huolta JUMALAN lampaista. Alkamaan
pitää huolta Taivaan lampaista. Teidän täytyy mennä takaisin heidän luokseen kertomaan
heille asioita, jotka tulevat muuttamaan heidät. Kertokaa heille, että JEHOVA on Pyhä,
kertokaa heille vanhurskaudesta. Jotta te ette pitäisi huolta Suomen lampaista, vaan
pitäisitte huolta Taivaan lampaista. Halleluja! Teidän täytyy muuttua. Kun Mooses kohtasi
tämän Pilven, hän muuttui. Hän muuttui. Joosuan kirjan luku 5, hyvin nopeasti, rakkaat
ihmiset. Kun Joosua kohtasi tämän saman Pilven, luulen, että se on luku 13. Hän Sanoo:
13 Jerikon lähellä ollessaan Joosua näki eräänä päivänä edessään miehen, jolla oli
paljastettu miekka kädessään. Joosua meni miehen luo ja kysyi häneltä: "Oletko meikäläisiä
vai vihollisiamme?" 14 Mies vastasi: "En kumpaakaan. Olen Herran sotajoukon päällikkö ja

olen juuri saapunut tänne." Silloin Joosua lankesi polvilleen, kumartui maahan saakka ja
sanoi: "Herrani, mitä tahdot minun tekevän?"
Halleluja! Kun Mooses kohtasi JUMALAN Pilven, JUMALAN Pilvi ohjeisti Moosesta ja antoi
Moosekselle toimeksiannon mennä Egyptiin ja omistaa JUMALAN taistelu, ja omistaa
JEHOVAN taistelu, ottaa se omaksi taistelukseen. Omistaa siis JEHOVAN taistelu omakseen
ja mennä nyt Egyptiin ja taistella JEHOVAN puolesta vapauttaen JEHOVAN kansa, jotta he
voisivat mennä ja palvoa JEHOVAA. Joten kun Mooses kohtasi JUMALAN Pilven, JUMALAN
Pilvi antoi hänelle toimeksiannon mennä Egyptiin ja omistaa JEHOVAN taistelu, ottaa se
omakseen. Ja taistella JEHOVAN puolesta ja vapauttaa HERRAN kansa, jotta he voisivat
mennä ja palvoa puhtaassa palvonnassa. Kun Joosua kohtasi HERRAN Kirkkauden, josta
olemme juuri lukeneet, kun Joosua kohtasi ISÄ JUMALAN JEHOVAN Pilven, se muutti hänet
ja antoi hänelle toimeksiannon mennä Jerikoon ja omistaa JEHOVAN taistelu ja vapauttaa
JUMALAN kansa siitä piirityksestä, Jerikon piirityksestä.
Nyt, kun Suomen Pastorit kohtaavat JEHOVAN Kirkkauden, JUMALA itseasiassa antaa nyt
toimeksiannon ihmisille, suomalaisille ihmisille, Suomen ihmisille. Ja Hän Sanoo, että tämä ei
ole hetki neutraaliudelle. Tämä ei ole hetki sanoa, oo, tiedättehän, että me suomalaiset
ihmiset, me olemme neutraaleja, me emme kuulu NATOON, me emme kuulu kenellekään.
Hän Sanoo, ei, tämä on nyt aika ihmisten ottaa puolensa. JUMALAN Pilvi antaa Pastoreille
nyt toimeksiannon, että neutraalius on ohi! Poliittinen korrektius on ohi! Hän Sanoo, että
teidän tulee nousta ylös! Teille on annettu toimeksianto mennä tuonne ulos ja ottaa
omaksenne JEHOVAN taistelu, ja taistella JEHOVAN puolesta vapauttaen JEHOVAN kansa!
Tässä kaupungissa! Tässä maassa! Siitä piirityksestä, piirityksestä. On meneillään piiritys.
Vihollinen on kidnapannut seurakunnan. He ovat kertoneet seurakunnalle, sinun tulee olla
moderni. Ja sitten he toivat luopumuksen. HERRA siis antaa sinulle nyt toimeksiannon.
HERRA antaa sinulle nyt toimeksiannon mennä ja omistaa se taistelu, tehdä siitä taistelusta
sinun omasi. Ja Hän Sanoo, että voitto on varma. Voitto on varma.
Ja Hän Sanoo, menkää tuonne ulos ja taistelkaa aivan kuten se olisi teidän omanne. Hän
Sanoo, jotta voitte vapauttaa nämä ihmiset alkoholismista täällä, prostituutiosta täällä,
moraalittomuudesta täällä, maailmallisuudesta täällä. He ovat täysin pakanoita, he ovat
ateisteja täällä. Kysyt yhdeltä heistä, tunnetko sinä JEESUKSEN? Kysyt yhdeltä heistä,
muistat siis sen (katsoen kenialaisia Piispoja)? Tunnetko sinä JEESUKSEN? he sanovat,
itseasiassa, en ole varma, tunnenko Hänet. Hän Sanoo, että sinun tulee mennä ja taistella
näiden ihmisten puolesta. Myös he haluavat päästä sisälle. Tämä on se toimeksianto, joka
annetaan juuri nyt täällä. Halleluja! Jälleen, Kenia on paras viite tässä nyt, että se toimii.
Voitto on varma. Mene Hollantiin ja omista itsellesi JUMALAN taistelu ja taistele JUMALAN
puolesta. Voitto on varma. Mene Etelä-Koreaan ja omista itsellesi JEHOVAN taistelu ja
taistele JEHOVAN puolesta. Voitto on varma. Katso näitä ihmisiä takanasi täällä, katso näitä
monia Pastoreita takanasi täällä. Tämä on jo voitto Etelä-Korealle. Halleluja! Italiassa,
Ruotsissa, joka puolella. Taistellaan HERRAN puolesta. Paholainen ei tule ikinä koskaan
taistelemaan JEESUKSEN puolesta, ei koskaan. Halleluja!
On siis todella suomalaisista ihmisistä kiinni valita itse ja sanoa, että me haluamme mennä
Taivaaseen, ja alkaa taistelemaan. Te aloitatte perheestänne, aloitatte lapsistanne. Kertokaa
heille, pyydän, mennään seurakuntaan. Meidän täytyy nähdä enemmän nuoria ihmisiä

Suomessa tulevan takaisin seurakuntaan tullen takaisin. He ovat suurissa, suurissa luvuissa
juomassa alkoholia. Eilen me ajoimme ja näimme heidät suurissa ryhmissä istuen ryhmässä,
luulet, että se on ristiretki, tai jotakin sellaista, yhdessä syömässä ja juomassa. Ja sanon,
meidän täytyy tuoda nämä ihmiset takaisin JEESUKSEN luo. Halleluja! Tämä on se, mitä
HERRA Sanoo tässä. Halleluja! Haluan käsitellä vielä yhtä asiaa, joka on hyvin tärkeä. Tämä
on siis ihmeellistä aikaa seurakunnan historiassa. Aloitan siis hyvin tärkeän osuuden, joka on
syvällisempi. Nyt, tämä on todella syvällistä. Se, mitä nyt aloitan, se on todella syvällistä. Ja
tulen jatkamaan siitä iltapäivällä.
Nyt olemme siis nähneet, että HERRA tulee itseasiassa taistelemaan. Sillä vihollinen ei ole
koskaan luovuttanut seurakuntaa ilmaiseksi sillä tavoin. Se on aina taistelu. Sinun täytyy
mennä, olit sitten ylistäjä. Olet sitten jopa ylistäjä, sinun todella täytyy mennä. Antakaahan
kun kerron teille, Keniassa, he katselevat nyt, he katselevat nyt. Jotkut heistä ovat
kokoontuneet seurakuntiin. Ja osa tästä lähetetään tuon maan radiolähetyksessä. Katsokaa,
mitä tapahtuu. Ja tämä ei ole Sanoma Kenialle. Keniassa, sanoin heille, että ylistäjät;
ylistyksen johtaja ja ylistystiimi, joka kerta sunnuntaikokouksen jälkeen, menkää vain
markkinapaikalle, menkää avoimelle alueelle naapuruston lähellä, sinne missä ihmiset ovat.
Älkää sanoko sanaakaan, ottakaa kosketinsoitin, ja alkakaa ylistämään. Ja sitten te näette
aviomiesten ja vaimojen tulevan. Lyhyessä ajassa näette 500 ihmistä, ja he ylistävät. Sitten
luet vaikka Sananpaikan. Sen jälkeen johdatat heidät JEESUKSEN luo.
Sen jälkeen annat heille kortteja, johdatat heidät seurakuntaan, Raamattua opettavaan
seurakuntaan. Ei moderniin seurakuntaan, kuten voitte kuvitella. Seurakuntaan, jossa
opetetaan Raamattua. Sillä on olemassa monen tyyppisiä seurakuntia; menestysteologian
seurakuntia, rahan seurakuntia, mitä vain seurakuntia, kaikkea tapahtuu, moraalittomia
seurakuntia. Joten tällä tavoin myös ylistäjät menevät ulos omistamaan JUMALAN taistelu ja
taistelemaan JUMALAN puolesta. Ja he voittavat. Halleluja! Tämä on se hetki!
Haluan siis aloittaa hyvin tärkeän osuuden tässä. Nyt, kuunnelkaahan tätä. Olemme nähneet
hyvin tärkeän näkökulman liittyen tähän vierailuun, että joka kerta, kun ISÄ JUMALA tulee
alas, Hän ensimmäiseksi pidättelee: "Mooses! Mooses! Älä tule lähemmäs, siirry pois!" Miksi
Hän tekee näin? Ja jos Hän tekee näin, miksi Hän on nyt tullut heidän keskelleen, ihmisten
keskelle? Halleluja! Tämä tulee etenemään askel askeleelta, rakkaat ihmiset. Voimmeko
lukea 2. Moos. 19:12 ja 21, eikö? Tämä on syvällistä, tämä on todella syvällistä. Seurakunnan
tulee tehdä parannus. Sen täytyy riisua kaikki kengät. Seurakunnan tulee pelätä JUMALAA
tässä maassa. Halleluja!

Välimies Jeesus
Nyt, 2. Moos. 19:12, Hän Sanoo:
12 Ja merkitse raja kansalle yltympäri ja sano: 'Varokaa nousemasta vuorelle tahi
koskettamasta sen juureen. Jokainen, joka vuoreen koskee, rangaistakoon kuolemalla.
Rakkaat ihmiset, ISÄ JUMALA, JEHOVA JAHVE, Hän ilmoitti israelilaisille, että juuri tämä
tietty Pilvi (osoittaa JUMALAN Pilven kuvaa) tulee alas Siinain vuorelle. Tarkoittaen, että on

tulossa ISÄN vierailu. Ja Hän sanoi, että jos ISÄ tulee vierailemaan, niin täytyy olla
valmisteluja. Sinun tulee valmistautua. Itseasiassa Hän Sanoo asioita kuten, peskää
vaatteenne. Hän Sanoi, että kun ISÄ tulee alas, ja tämä Pilvi, jonka tässä näet (osoittaa
JUMALAN Pilven kuvaa), koskettaa Siinain vuorta, koskettaa sitä, niin koko Siinain vuoresta
tulee pyhä maa.
Sitten Hän Sanoi, laita rajat ihmisille, rajoita ihmisiä, ja kerro heille, että he eivät voi mennä
ylös. Miksi? Sillä Kirkkaus on tullut alas, niin että koko Siinain vuori on nyt pyhää maata.
Sitten Hän sanoi, että et voi koskettaa edes sen juurta, Siinain vuoren juurta, Siinain vuoren
pyhää maaperää. Kuinka voit palvoa tätä JUMALAA, kun Hän pidättelee sinua? Hän pidätteli
Moosesta. Nyt Hän Sanoo, että kuka tahansa vain koskettaakin Siinain vuoren pyhää
maaperää, hänen täytyy varmasti kuolla. Kun JUMALA Sanoo näin, se on vakavaa. Mutta
miksi Hän on tullut ihmisten keskelle nyt? Jakeessa 21, Hän pyytää Moosesta menemään
takaisin.
21 Niin Herra sanoi Moosekselle: "Astu alas ja varoita kansaa tunkeutumasta lähelle Herraa,
häntä nähdäkseen, sillä silloin heistä monta kaatuu.
Keskittykää minuun. Hän Sanoo, että te ette voi koskettaa, te ette voi koskettaa. Mutta Hän
Sanoo myös, että te ette voi mennä edes ulos katselemaan, katsomaan. Kun tämä Pilvi
tulee, ette edes katsomaan. Miksi HERRA Sanoo näin? Ja Miksi Hän tulee nyt alas?
Itseasiassa, eräänä hetkenä, kun vierailu saapui, ja se tuli, se savu, se pätsi, ne
maanjäristykset, ne pasuunat, kun nuo asiat alkoivat tapahtua, niin eräänä hetkenä
israelilaiset itse, he sanoivat Moosekselle: Pyydämme, älköön JUMALA Puhuko meille.
Miksi? Ja nyt Hän on tullut alas. Haluan mainita kaksi muuta esimerkkiä, sillä tämä on hyvin
moderni kaupunki, moderni seurakunta. Te saatatte ajatella, että tämä vierailu on joku vitsi,
että se on kevyttä. Tämä on peljättävä vierailu, kauhistuttava vierailu, hirmuinen vierailu.
Mutta miksi HERRA teki näin? Ennen kuin menemme toiseen pointtiin. Numero 1) näemme
jotakin ihmeellistä, eikö? Se egyptiläinen sivilisaatio, joka oli todella voimakas; Egypti oli
suurvalta. Israelilaiset rakensivat sen sivilisaation, he rakensivat kaikki ne rakennukset ja
kaiken, eikö? Ennen kuin menen siihen toiseen osaan, rakkaat ihmiset, seuratkaa tätä. Me
näemme, että siellä on niin paljon palatseja, joissa kuninkaat asuvat. Siellä on niin paljon
kaupunkeja, joita israelilaiset orjat rakensivat. Kaunista asutusta, jossa oli valoa, koteja,
palatseja. Mutta JUMALA valitsee rosoisen vuoren erämaassa. Eih! Ja katsoessasi hyvin
tarkasti, niin Siinain vuorelle ominaista ovat piikkipensaat, siellä ei ole kaunista. Sen sijaan,
että JUMALA olisi valinnut ne palatsit, joita israelilaiset olivat rakentaneet, JUMALA valitsee
erämaan, joitakin karuja pensaita, sellaisen paikan, jonkun pensaan. Ja Hän muuttaa tämän
vuoren Hänen Kirkkautensa Paviljongiksi.
Eikö tässä ole Sanoma Suomelle tämän JUMALAN Teistä? Eikö tässä ole Sanoma tälle
kansakunnalle tämän JUMALAN Teistä? Hän Sanoo, JEHOVA ei valinnut Kairoa, Hän ei
valinnut Alkesandriaa, Hän ei valinnut Sharm-El-Sheikhia. Luulen, että on toinen ylhäinen
paikka, nimeltään Sharm-El-Sheikh, jotakin sen tapaista, jonne presidentit, kuninkaat
menevät lomailemaan. Mutta Hän valitsi erämaan, alkukantaisen paikan. Ei sivilisaatiota.
Eih! Myös täällä (osoittaa JUMALAN Pilven kuvaa, ja Kokousta, mihin Pilvi laskeutui), HERRA
ei valinnut New York Citya, heidän huippupalatsejaan siellä. Eikö tässä ole Sanoma

Suomelle? Brutaali opetus. Hän ei valinnut kaikista sivistyneintä Incheonia tai Boreongia tai
Bushania tai Seoulia, tai Etelä-Koreaa. Korkeita rakennuksia, tällä tavoin, tällä tavoin, tällä
tavoin. Hän ei valinnut Helsinkiä. Mutta nyt hän tulee Helsinkiin!
Rakkaat ihmiset, kun nyt päätämme tämän, niin se, mitä sanon tässä, on tämä. Teille, jotka
katselette tätä monista kansakunnista. Sanon teille, että meidän tulee olla varovaisia
JUMALAN Teiden kanssa. Sillä HERRA ei valinnut Faaraon palatsia, vaan Hän valitsi erämaan,
jossa on pensaita ja piikkejä. Hän otti rosoisen vuorenhuipun erämaassa, ja Hän teki siitä
Hänen Kirkkautensa Paviljongin, Hän teki siitä Hänen Kirkkautensa palatsin. HERRA Sanoo,
aivan kuten Johannes tuli saarnaten: Tehkää parannus, sillä JUMALAN Valtakunta on lähellä!
Ja hänellä oli yllään kamelinnahkavaate, hän söi heinäsirkkoja ja villihunajaa protestina. Hän
protestoi vallitsevaa tilannetta vastaan, ajan rappiota vastaan. HERRAN huoneessa oli
toimintahäiriö. Joten Johannes saarnasi ulkopuolella. Ja hän sanoi, meidän tulee olla
varovaisia, HERRA valitsi erämaan protestina sitä postmodernismia vastaan, jolla on vakava
vaikutus pyhään kristilliseen elämään.
HERRA Sanoo, että meidän tulee olla varovaisia. Sillä nämä ovat niitä päiviä, jolloin Hän
vierailee. Ja tämä paikka Keniassa, jossa Hän vieraili (osoittaa JUMALAN Pilven kuvaa, ja
Kokousta, mihin Pilvi laskeutui), kuten näette siellä ei ole mitään taloa, se on erämaan
keskellä. Joskus meidän täytyy nöyrtyä, jotta HERRA vierailisi meidän luonamme. Saarnaan
parannuksentekoa ja julistan MESSIAAN tulemusta teidän koteihinne! Ja se, mitä tuon
teidän koteihinne tänään, on palaaminen vanhurskauteen. Sillä kun tämän kaltaisia suuria
asioita tapahtuu, silloin me alamme ymmärtää, että nämä ovat ajan merkkejä, ja että
MESSIAS on tulossa! HERRA Siunatkoon teitä. Tehkää parannus ja kuunnelkaa tätä Ääntä, ja
menkää sisälle tämän Kirkkauden (osoittaa JUMALAN Pilven kuvaa) Loisteliaaseen
Valtakuntaan.
Voitte siis ymmärtää, rakkaat ihmiset, että Hän ei tullut New York Cityyn, Malpensaan,
italialaisiin muotishow’hun, Malpensa, se on Italiassa. Hän ei tullut sinne, sivistyksen
kaupunkeihin. Tukholmaan, Ruotsiin. Amsterdam on tunnettu, tunnettu, kaikki Euroopassa
tuntevat Amsterdamin ja menevät sinne. Jyväskylä on tunnettu. Rakkaat ihmiset, Pariisi,
Dublin. Olen halukas vierailemaan luonanne, mutta teillä tulee olla maalaismainen
mielenlaatu, maalaismainen. Maalaismainen mieli, alkukantainen mieli. Sellainen mieli, että
kun teille sanotaan, olkaa pyhät, niin vain olet pyhä. Älä kyseenalaista sitä. Lapsen
yksinkertainen mieli. Halleluja!
Voitte siis nähdä, että HERRA opettaa Israelille. Hän käyttää Siinain vuoren pyhää maaperää,
opettaakseen Israelille, että on suuri välimatka, joka on HERRAN ja ihmiskunnan välillä. Hän
käyttää tätä, ’älä koske tähän’, opettaakseen Israelille, että on suuri välimatka JEHOVA
JUMALAN ja ihmiskunnan välillä. Hän käyttää tätä keskustelua. Ennen kuin tulen siihen
Sanomaan. Tämä ei ole se Sanoma. Haluan yksinkertaisesti mainita kolme tapausta, joissa
HERRA pidätteli ihmistä, ja sitten selitän teille, miksi Hän tulee nyt alas (osoittaa JUMALAN
Pilven kuvaa). Tämä on se Sanoma, Sanoma on todella syvällinen. Mutta siinä prosessissa,
kun käsittelemme jokaista tapausta, löydämme siellä olevan rikasta tietoa seurakunnalle.
Numero 1) Hän opettaa ihmiskunnalle, että on olemassa suuri JUMALAN ja ihmisen välillä
oleva etäisyys. Numero 2) Hän opettaa ihmiskuntaa käyttäen luotua asiaa, Siinain vuorta,

joka on luotu, opettaakseen heille JEHOVAN peljättävästä, Majesteettisesta Läsnäolosta.
Peljättävästä. Toisin sanoen, JUMALAN pelosta. ISÄN peljättävästä, Majesteettisesta
Läsnäolosta. Numero 3) Hän käyttää tätä opettaakseen heille JUMALAN peljättävästä
pyhyydestä. Numero 4) Hän käyttää tätä paljastamaan heille ihmisen syntisyyden, että
ihminen on itseasiassa syntinen. Numero 5) Hän käyttää tätä ihmisen syntisyyden
paljastamista saamaan heidät tarvitsemaan Välimiestä. Ymmärrättekö te, minne olemme
tähtäämässä? Hän käyttää tätä korostaakseen heille, että katso, ihminen on syntinen.
Ihminen tarvitsee siis välimiestä.
Ja me tiedämme, kun Israel itse sanoi, HERRA, älä anna meidän puhua sinulle, älä Puhu
meille enää. Hän sai Israelin pelkäämään jopa puhumista Hänelle. Se maanjäristys, se
pasuunan ääni. Ne maanjäristykset sillä vuorella, se pasuuna, se tuli, se savu, kunnes Israel
itse sanoi, HERRA, olkoon meillä välimies. Puhu Moosekselle, ja hän tulee kertomaan meille,
ja me kuuntelemme ja teemme sen mukaan. Ja kun meillä on jotakin sanottavaa Sinulle, niin
sanomme sen Moosekselle, jotta hän sanoo sen Sinulle. Kyse ei itseasiassa ollut
Mooseksesta. Hän yksinkertaisesti vain loi heille tarpeen, jotta he näkisivät tarpeen
MESSIAALLE. Halleluja! Ymmärsittekö? Kyllä. Tämä on todella voimallista! Ja sitten Hän
Sanoo, Hän loi heille tarpeen, jotta he näkisivät tarpeen parannuksenteolle. Halleluja!
Tämä on siis vain yksi tapaus. Haluan käsitellä kolmea tapausta iltapäivällä, sitten menen
syvemmälle Sanomaan. Tämä on se voimallinen vierailu, kalliit ihmiset. JUMALAN
Valtakunta on käsillä, aivan käsillä. Hän loi siis tarpeen. Israel ei voi koskaan sanoa, että he
eivät voi nähdä MESSIASTA, ei koskaan. Se oli tarkoitettu vain yksinkertaisesti Puhumaan
ihmiskunnalle kertoen heille, että te tarvitsette MESSIASTA. Seuraava asia, jota käsittelen
tänä iltana tulee olemaan se, kun JUMALAN Arkki viedään Ashdodiin. Ja seuraava on - suuria
asioita tapahtui siellä, kasvaimia – kun Arkki viedään Bet-Shemeshiin. Ja se, mitä tapahtui
Bet-Shemeshissa. Sen jälkeen käsittelen Ussaa, kun Ussa meni hakemaan Arkkia Daavidin
kanssa. Ja sen jälkeen tehtyäni näistä yhteenvedon, tuon teille Sanoman. HERRA
Siunatkoon teitä, rakkaat ihmiset. Halleluja!
Toistakaa tämä rukous, kalliit ihmiset. Sanokaa:
Kallis JEESUS, tulen eteesi tänään ja teen parannuksen. Teen parannuksen kaikesta
synnistä. Ja pyydän Sinua antamaan minulle anteeksi, ja uudistamaan sydämeni, ja
täyttämään minut vanhurskaudella ja pyhyydellä. Ja täytä minut Pyhällä Hengellä.
Vastaanotan Sinut tänään koko sydämestäni HERRAKSENI ja Pelastajakseni. Pyydän,
valmista minut ja minun palvelustyöni Herätystä varten, Lopunajan pyhyyden Herätystä
varten. Ja voitele minut voimalla, ja anna minulle toimeksianto mennä ulos tuonne, ja
taistella JEESUKSEN puolesta. JEESUKSEN väkevässä Nimessä. Olen uudestisyntynyt.
ISÄ, JEESUKSEN väkevässä Nimessä, pyydän Sinua Siunaamaan näitä Pastoreita, jotka ovat
täällä. Ja kaikkia ihmisiä, jotka ovat täällä. Tuo heille voitelu tähän hetkeen ja ¨
täytä heidät Pyhällä Hengellä, ja käytä heitä hyvin hyvin väkevästi tässä maassa
taistelemaan JEESUKSEN puolesta. Ja sadonkorjaamaan tämä kansakunta. Ja
valmistamaan tämä kansakunta MESSIAAN Loisteliasta Valtakuntaa varten. JEESUKSEN
väkevässä Nimessä. Aamen.

Olen Siunannut teitä kaikkia HERRAN JEESUKSEN väkevässä Nimessä. HERRA tulee
kulkemaan kanssanne, Hän tulee voitelemaan palvelustyönne, Hän tulee Siunaamaan teitä.
Kiitos paljon TV7 Suomi, kiitos, kiitos todella, me arvostamme sitä. Halleluja! JEESUS
Siunatkoon teitä.
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