Dr Owuorin uudenvuoden (1.1.2014) profeetallinen
saarna suomennettuna
HALLELUJA! Siunatkaamme HERRAA. HALLELUJA! Mikä mahtava uusivuosi on juuri alkanut, ja mikä
mahtava tapa aloittaa uusivuosi. Tiedän, että ihmiset katsovat tätä lähetystä TV-ruutujen välityksellä. Kiitos
hyvin paljon. Kuulin heidät. Kiitos hyvin paljon. HALLELUJA! Nyt, tänä uudenvuoden uutena päivänä
puhuin täällä, kun uusivuosi vaihtui. Puhuin ennen rukousta sekä rukouksen aikana, että tänä vuonna
rukoukseni on, että herätys, tämä massiivinen herätys tulee vierailemaan näissä monissa kansakunnissa, jotka
täällä näen. HALLELUJA; Koska HERRA on valmis vierailemaan kansakunnissanne, mutta että teidän
sydämenne olisi valmiina.
Haluan jakaa erittäin tärkeän sanoman tänä iltana. Tulen kuvailemaan saamani näyn ja sitten tulen hyvin
hitaasti antamaan teille ilmestystä siitä mitä HERRA puhuu niin, että ymmärrätte. Kerron siis teille saamani
näyn ja sitten selitän teille ilmestystä siitä. Tämä siis tapahtui 3. toukokuuta 2007, ja kerroin teille
päivämäärän, jotta ymmärtäisitte kuinka paljon aikaa on tässä keskustelussa kulunut. Tiedän, että miljoonia
ihmisiä katsoo tätä lähetystä kodeissaan. Tämä sanoma on tärkeä. Kun olin Intiassa 3. toukokuuta 2007 vein
julistusta Intiaan: “Katsokaa, nyt on aika palata HERRAN luo täydellisessä pyhyydessä, ja antautua HERRAN
vanhurskaudelle.”

Julistaessani tätä sanomaa Hyderabadissa HERRA, HERRAMME JEESUKSEN JUMALA tuli yöllä 3.
toukokuuta 2007 puhumaan kanssani MESSIAAN paluusta. Aion nyt kuvailla kaikki yksityiskohdat tästä
keskustelusta. Siinä näyssä katselin pilkkopimeää taivasta, sakeaa pimeyttä, joka oli peittänyt taivaankannen.
Ja kun katselin tätä sakeaa pimeyttä, joka peitti taivaankannen, yht’äkkiä Taivas avautui; Taivas avautui
keskelle sakean pimeää taivaankantta. Ja kun Taivas avautui, näin HERRAN KIRKKAUDEN alkavan
laskeutumaan Taivaasta alas rykelminä – ensimmäinen rykelmä, toinen rykelmä.

Ja kun HERRAN KIRKKAUS tuli ulos avoinna olevasta Taivaan ovesta KIRKKAUS alkoi muuttamaan
taivaan pimeyttä. Sitten yht’äkkiä valtava kultainen kello laskettiin alas taivaalle - jos keskitytte minuun näette
miten se tehtiin - tällä tavalla, tällä tavalla, tällä tavalla. Vielä kerran, valtava kultainen kello laskettiin alas
Taivaasta tällä tavoin. Kun katsoin punaruskeaa kultaa, erittäin kallista kultaa, jota oli käytetty kellon
valmistamiseen, se oli vaikuttava näky katsella. Mutta kun katsoin kellotaulua, olin shokissa! Syy miksi
HERRA puhuu profeetoilleen unessa on, että Hän vangitsee huomiosi silloin kun tulet paniikkiin (kwa hivyo
ukishtuka), eli jos tulet paniikkiin HERRA on saanut sen aikaan. Menin siis paniikkiin, kun katsoin taivaalla

olevan valtavan kultaisen kellon kellotaulua. Miksi? Koska kun katsoin minuutti- ja tuntiviisaria – olen iloinen,
että annan tämän sanoman tähän aikaan yöstä – menin paniikkiin tajutessani, että kello näytti yhtä minuuttia
vaille keskiyön. Kuitenkin, kun katsoin pidempää punaista sekuntiviisaria se liikkui niin nopeasti, niin
nopeasti.

Näyssä HERRA antoi minun ymmärtää, että kun kello lyö kaksitoista keskiyöllä MESSIAS saapuu; se sai
minut paniikkiin. Menin siis paniikkiin. Sitten, näyn toisessa osassa pilvi tuli ja peitti puolet taivaalla olevasta
valtavasta kultaisesta kellosta, sen alaosan. Pilvi siis peitti kellon alaosan ja yläosa jäi näkyviin. Kellon yläosa
muuttui nyt valtavaksi kirjoitukseksi taivaalle. Kun katsoin taivaalla olevaa kirjoitusta, näin siinä luki:
puoliympyrässä, ylempänä oli kirjoitettu suuremmilla kirjaimilla ja alempana pienemmillä kirjaimilla.
Kummatkin kirjoitukset oli kirjoitettu isoin kirjaimin. Kun luin taivaalla olevan kirjoituksen, ylempänä luki
“JEESUS NASARETILAINEN” ja alempana luki “ON TULOSSA.” HALLELUJA! Sitten heräsin. Tästä
haluan alkaa tämän illan sanoman. Mitä HERRA haluaa sanoa KRISTUKSEN seurakunnalle, KRISTUKSEN
ruumiille, kansakunnille tämän mahtavan keskiyön hetken näyn kautta?

Mitä siis HERRA haluaa puhua kansakunnille tämän mahtavan, huomiota herättävän keskiyön hetken näyn
kautta? HALLELUJA! Tästä aloitamme tänä iltana. Kuunnelkaa minua, kallisarvoiset ihmiset. Ennen kuin
menemme syvemmälle tähän, haluan sanoa muutaman asian teille. Numero 1: Joka kerta kun HERRA puhuu,
Hänen täytyy nuhdella syntiä! Tervetuloa JUMALAN VALTAKUNTAAN. Joka kerta kun HERRA puhuu,
Hänen sanomansa täytyy keskittyä JUMALAN pyhyyteen seurakunnan keskellä. On monta asiaa. Olen
puhunut niistä siellä täällä. Kuitenkin, joka kerta kun kello näyttää yhtä minuuttia vaille kaksitoista keskiyöllä
se tarkoittaa, että vanha päivä on mennyt ja katso, uusi päivä on tullut. Kuitenkin, miksi HERRA puhuisi
minulle keskiyön tunnista, vaikka RAAMATTU erityisesti sanoo, ettei kukaan tiedä päivää, eikä hetkeä.
HALLELUJA!

Pysyttekö kaikki mukana? RAAMATTU sanoo, ettei kukaan tiedä päivää, eikä hetkeä, eivät enkelit, eikä edes
MESSIAS, mutta kuitenkin Hän näyttää minulle Taivaan ajan. HERRA tietenkin tiesi, että vaikka Hän kertoi
minulle Taivaan kellon näyttävän tällä hetkellä yhtä minuuttia vaille kaksitoista keskiyöllä, ei ole mitään
taikakaavaa; ei ole mitenkään mahdollista muuntaa sitä aikaa kymmeneksi vuodeksi, kymmeneksi päiväksi,
kymmeneksi viikoksi tai kymmeneksi kuukaudeksi; ei ole mitenkään mahdollista. HALLELUJA! Kuitenkin,
keskiyön hetken näky on tärkeä keskustelu seurakunnan kanssa. Miksi? Koska RAAMATTU sanoo, että
MESSIAS tulee keskiyöllä. Ennen kuin selitän ilmestystä näystä pohjustan vielä sanomaa, jotta kaikki
ymmärtäisivät.

Kuunnelkaa, kallisarvoiset ihmiset. Keskiyön hetki, RAAMATTU sanoo, että kun MESSIAS tulee hakemaan
valmista morsiantaan on keskiyö. HALLELUJA. Kuunnelkaa kallisarvoiset ihmiset. Seuraavaksi haluan
johdattaa teidät askel askeleelta sisälle sanomaan, jonka HERRA haluaa välittää kansakunnille tämän
mahtavan keskiyön hetken keskustelun kautta. Kuunnelkaa minua. RAAMATTU puhuu keskiyön hetkestä.
Kuunnelkaa minua nyt.

Kun luette RAAMATTUA siellä sanotaan, että eläessään hirvittävässä, väkivaltaisessa orjuudessa Israelin
kansa huusi JUMALAA avukseen, silloin kun heidän isäntänsä tulivat väkivaltaisiksi ja heidän taakkansa liian
raskaaksi. RAAMATTU sanoo, että he huusivat JUMALAA avukseen. RAAMATTU sanoo, että kun he
huusivat JUMALAA avukseen, Hän kuuli heidän huutonsa. Kun Hän kuuli heidän huutonsa; keskittykää
kaikki tähän hetkeksi. Luemme Raamatun Sanaa. Älkää olko huolissanne.

Haluan, että kaikki ymmärtävät yhtä hyvin. Kun JUMALA kuuli heidän huutonsa, Hän sanoi: “Nyt olen valmis
pelastamaan Jaakobin huoneen.” Niin Hän lähetti heille Mooseksen, Mooseksen JUMALAN miehen.
Seuratkaa kaikki minua nyt. Kun HERRA lähetti heille Mooseksen tuomaan sanomaa JUMALAN
pelastuksesta, Hän antoi Moosekselle muutaman ohjeen kuinka valmistautua keskiyön hetkeä varten.
HALLELUJA! Tämä päivä on siis meille erittäin tärkeä päivä, jona pystymme lainaamaan tätä vaatimusta,
JUMALAN ohjetta keskiyötä varten. Hän sanoi Moosekselle: “Mene Jaakobin huoneeseen ja sano Jaakobin
jälkeläisille, Israelin kansalle, että Minä olen päättänyt tulla pelastamaan heidät, ja jos Minä tulen pelastamaan
heidät se tulee tapahtumaan keskiyöllä. Ja jos se pelastus...” Tämä tulee olemaan erittäin syvällinen sanoma
tänään. Tiedän, että olen puhunut tämän sanoman konferensseissa joidenkin teidän maissanne, mutta seuratkaa
minua nyt.

Tämä tulee olemaan hyvin syvällinen sanoma tänä iltana. ”Jos Minä tulen pelastamaan Israelin kansan
keskiyöllä, niin näin heidän tulee valmistautua keskiyötä varten.” Numero 1, Hän sanoo, että keskiyötä
koskien, uhrin täytyy nyt muuttua. Hän sanoi, että heidän piti valmistaa täydellinen karitsa, täydellinen,
virheetön karitsa. HALLELUJA! Tiedän, että ihmiset ympäri maailmaa katsovat. Tämä on siis avain. Tämä on
voimallinen alusta aloittaa uusi Vuosi, valistuksella. Kuunnelkaa tätä. “Jos Minä tulen keskiyöllä pelastamaan
Jaakobin jälkeläiset sano heille, että näin heidän tulee valmistautua.” Numero 1, heidän tulee ottaa virheetön
karitsa, karitsa ilman vammaa; karitsa ilman vikaa; karitsa ilman epämuodostumaa, täydellinen karitsa,
tarkoittaen, että keskiyö vaatii täydellistä uhria; Numero 1, täydellinen karitsa. HALLELUJA!

Numero 2: “Sano Jaakobin huoneelle, että jos tulen pelastamaan heidät keskiyöllä, näin heidän tulee
valmistautua: heidän tulee ottaa happamatonta leipää.” Ei hapatetta keskiyöllä. HALLELUUJA! Tämä on
voimallista. Kuunnelkaa tätä nyt. Numero 3: He tarvitsevat karvaita yrttejä; hierba amarga espanjaksi; karvaita
yrttejä. Kolme asiaa – täydellinen, virheetön karitsa; numero 2, happamatonta leipää; numero 3, karvaita
yrttejä. Ja Hän sanoi: ” Kun keskiyön hetki on hyvin lähellä, lähestymäisillään, sano heille, että heidän tulee
uhrata täydellinen, virheetön karitsa ja ottaa täydellisen, virheettömän karitsan täydellistä verta, ottaa sitä ja
sivellä sitä ovenpieliin ja ovenkamanaan taloissa, joissa he asuvat.”

HALLELUJA! Näin on. Näköjään tänään PYHÄ HENKI puhuu ihmisille; he melkein ymmärtävät sanoman
suoraan. Te melkein ymmärrätte sanoman suoraan. Te ymmärrätte sanoman. Te ymmärrätte. Se paljastuu
suoraan, koska Hän sanoo; Hän puhuu VERESTÄ. HALLELUJA! Mutta antakaa minun edetä hitaasti, jotta en
hukkaisi teitä, tai te minua. HALLELUJA! Ja Hän sanoo: “Kun sivelette verta ovenpieliinne ja
ovenkamanoihinne Minä tulen keskiyöllä, ja tulen tuomitsemaan Egyptin jumalat, Egyptin epäjumalat. Ja kun
tulen tuomitsemaan heidät ja jos näen veren”, joku ymmärsi juuri sanoman suoraan. “Kun siis tulen, ja jos
näen veren, niin tulen pelastamaan teidät HERRAN suojaan, kun tuomitsen Egyptin.”

HALLELUJA! Ja Hän sanoo: “Sinun täytyy ottaa verta.” Mutta sitten Hän puhuu myös happamattoman leivän
syömisestä; pan sin levadura espanjaksi. Kuunnelkaa siis. Syökää happamatonta leipää ja karvaita yrttejä;
saanko lukea teille. Minulla on RAAMATTU. Tiedän, että jotkut teistä seuraavat, kun luen. Teidän ei tarvitse
lukea, luen teille ääneen. 2. Mooseksen kirja 12. En ole tehnyt näin Keniassa. Annoin julkisen opetuksen
Kenian yliopistossa, jossa sivusin jonkin verran sitä mitä saarnaan kansakunnissa; miksi olen aina menossa,
menossa, menossa. ”Älä lopeta.” Hän sanoo: “Jatka eteenpäin; mene vaan.” Mutta Kenia ei aina ymmärrä tätä.
Ne ovat JUMALAN salaisuuksia. Eikö niin? 2. Mooseksen kirja 12:5; Luen 2. Mooseksen kirjasta 12 jakeet 5,
12, ja 29 paikoittain. Jae 5 sanoo: “5 Eläimen tulee olla virheetön, vuoden vanha uros” Jos olisin sinä
alleviivaisin sanan ’virheetön’. Minä alleviivaisin sen. “...virheetön, vuoden vanha uros, ja se voi olla lammas
tai vuohi.” Jae 12: “12 Sinä yönä minä kuljen läpi Egyptin ja surmaan Egyptin jokaisen esikoisen, niin
ihmisten kuin eläintenkin. Minä, HERRA, annan tuomioni kohdata kaikkia Egyptin jumalia.” Jae 29: “29
Puolenyön aikaan HERRA surmasi Egyptissä jokaisen esikoisen, valtaistuimella istuvan faraon esikoisesta
vankiluolassa istuvan vangin esikoiseen, sekä kaikki karjan esikoiset.” Kuunnelkaa minua kallisarvoiset
ihmiset. Keskittykää minuun hetkeksi. Mitä HERRA tässä sanoo?

Kuunnelkaa minua tarkkaan. Kun pelastuksen hetki on lähellä, kun kello on lyömäisillään tasan kaksitoista
keskiyöllä HERRA sanoo, että se on myös erottautumisen aika. Ensiksikin, tapa, jolla Hän puhuu, ja tulen juuri

siihen. Hän sanoo: “Keskiyön uhrin täytyy olla täydellinen uhri.” Ette ymmärtäneet minua täydellisesti nyt.
Toisin sanoen, kaikki muut uhrit, joita olette tuoneet; mitä keskiyön hetkeen tulee, mitä ikinä teitte Goshenissa,
Egyptissä: “Niin, olin leipuri; niin, olin kätilö; ei, olin yhteisön johtaja; olin se, joka pidin huolta orvoista.”

Hän sanoo, että mitä ikinä teitte, se on hyvä. Kuitenkin, kun keskiyön hetki koittaa HERRA sanoo, ettei
mikään muu ole enää silloin tärkeää Hänelle kuin VERI. HALLELUUJA! Askel askeleelta, askel askeleelta,
tämä on erittäin syvällinen sanoma. Minun täytyy kuitenkin edetä hieman nopeammin; ettei siis mikään muu
enää silloin ole Hänelle merkityksellistä kuin se, että kun Hän tulee ja kun Hän katsoo kansaansa,
erottautunutta kansaansa, sopimuksenmukaista kansaansa, Hän näkee VEREN.

HALLELUJA! Askel askeleelta, seuraavaksi, seuraavaksi Hän sanoo, että keskiyöllä Hän tulee iskemään
kuoliaaksi kaikki esikoiset; esikoiset kuninkaista alhaisimpiin. Hän sanoo, että esikoiset jopa eläimistä. Ja Hän
sanoo: “Kuitenkin, lupauskansani” katsokaa tätä nyt: “teidän, teidän tulee etsiä täydellinen, virheetön karitsa ja
ottaa täydellisen, virheettömän karitsan täydellinen veri, ja kun te uhraatte tämän karitsan” Hän sanoo: “se
symbolisoi, se tarkoittaa, se edustaa Taivaan esikoista.” HALLELUJA. “JUMALAN esikoista, joka oli jo
annettu teille siitä saakka; Ikiaikainen, joka on ollut ikiajoista saakka, ja joka oli annettu teille jo maan
perustuksesta lähtien.” Oletteko ymmärtäneet minua tähän saakka?

Askel askeleelta. Sitten Hän sanoo, että: “Keskiyön hetkenä, kun otatte täydellisen, virheettömän karitsan, se
edustaa Minulle tätä liittoa, katso, ihmisen synnin vuoksi; syntiinlankeemuksen, Eedenin puutarhassa
tapahtuneen uskosta luopumisen vuoksi, katso, Minä olin jo suunnitellut uhraavani esikoiseni elämän
pelastaakseni toisen elämän.” Katsokaamme nyt seurakuntaa. On aina tärkeää palata katsomaan seurakuntaa.
Miten tämä sitten koskee seurakuntaa? Tämä oli Israel. Miten tämä koskee seurakuntaa? Kuunnelkaa. HERRA
sanoo, että tällä hetkellä jälleen samalla tavalla; samalla tavalla, sama mitä Hän vaati Israelilta keskiyön
hetkenä Hän, sama JUMALA vaatii samaa päämäärää seurakunnalta. Hän siis sanoo, että tässä keskiyön
hetken näyssä oli sanoma seurakunnalle. Ja sanoma seurakunnalle on tämä: Hän sanoo, että: “Niin, istutin
seurakuntia. HERRA, sinun nimessäsi paransin sairaita. HERRA, kastoin ihmisiä. HERRA, evankelioin
ihmisiä. HERRA, pidin huolta orvoista.”

JUMALA sanoo että, kun keskiyön hetki koittaa mikään muu ei enää ole Hänelle merkityksellistä kuin se, että
tullessaan Hän löytää lupauskansansa peitettynä täydellisellä, virheettömällä VERELLÄ. Johanneksen
evankeliumi 1:29. HALLELUJA! On tärkeää tehdä näin. Tämä on erittäin voimallista, koska se palauttaa
seurakunnan HERRAN luo. HALLELUJA! Johanneksen evankeliumi 1:29 ja sitten jatketaan Ensimmäiseen

Johanneksen kirjeeseen 2:2. Luen nyt. Ja Hän sanoo: “29 Seuraavana päivänä Johannes näki, että Jeesus oli
tulossa hänen luokseen. Johannes sanoi: "Katsokaa: JUMALAN KARITSA, joka ottaa pois maailman synnin!”
Jatketaan yhdessä Ensimmäiseen Johanneksen kirjeeseen, ennen kuin selitän tämän. Ensimmäisessä
Johanneksen kirjeessä 2:2 hän puhuu JEESUKSESTA. Jakeessa 2 hän sanoo: “2 Hän on meidän syntiemme
sovittaja, eikä vain meidän vaan koko maailman.” Keskittykää kaikki hetkeksi minuun.
Mitä HERRA tässä sanoo? Kuulette HERRAN sanovan, että koskien keskiyön hetkeä JEESUS KRISTUS,
Elävän JUMALAN Poika on täydellinen, virheetön JUMALAN KARITSA meille, seurakunnalle. Keskittykää
tähän kaikki. Askel askeleelta siis, koska on olemassa laki. On olemassa uhrilaki, JUMALAN laki
täydellisestä, virheettömästä karitsasta. JUMALAN laki keskiyön uhrista on, että kun keskiyön hetki koittaa
ainoa tapa Jaakobin huoneen esikoisille pelastua on tulla osalliseksi tästä liitosta, jossa JUMALAN täydellinen
KARITSA on uhrattu heidän edestänsä.

Hän on uhrannut elämänsä heidän edestään. Se on ainoa tie, jonka kautta heidän esikoisensa, poikansa ja
tyttärensä tulisivat pelastumaan. Miten tämä koskee seurakuntaa? Katsokaa kaikki tätä. Hän sanoo, että
keskiyön hetken kuuluttaminen julistaa seurakunnalle päämääräisesti seuraavaa: Numero 1: VEREN aikakausi.
Se on tärkeää, se on tärkeää seurakunnalle. Antakaa minun selittää miksi. Saanko kertoa teille? Hän sanoo,
että: “Mene heidän luokseen. Seiso Kakamegan alttarilla ja katso seurakuntaa siellä, KRISTUKSEN ruumista,
ja kysy heiltä tärkeä kysymys. Kysy heiltä: “KRISTUKSEN seurakunta, oletteko tietoisia siitä, että aika on
loppunut?” Koska, vaikka emme koskaan tule ymmärtämään mitä yksi minuutti vaille kaksitoista keskiyöllä on
muutettuna maan päälliseksi ajaksi, viesti kuitenkin on selkeä: aika on loppunut! Joten, KRISTUKSEN
seurakunta, oletteko tietoisia siitä, että aika on loppunut? Tänä päivänä sen voi melkein ymmärtää jo uutisista,
siitä mitä ympärillämme tapahtuu. Annan teille tässä profetian. Näen itseni talon sisällä, ja kun olen talon
sisällä sen seinät alkavat järkkymään rajusti. Olin kauhuissani ja aloin juoksemaan henkeni edestä. Näin myös
monia ihmisiä juoksemassa henkensä edestä.

En tiedä onko se rakennus, jonka näen sortuneena. En ole varma. Näen kolme rakennusta, tai mitä hyvänsä sortuneena. Olen pitänyt tämän itselläni nyt jonkin aikaa tähän saakka, mutta nyt minun pitää sanoa se. Näen,
että maanjäristys on tulossa. Näen maanjäristyksen tulevan tälle alueelle, jopa Keniaan, koska olin sisällä
talossa ja sen seinät järkkyivät rajusti. Siksi sanon, että MESSIAAN tulon merkit ovat ilmiselvät.
HALLELUJA!
Olen yrittänyt rukoilla, jotta se voisi lieventyä. Tiedätte varmaan, että rukous on voimallinen pienentämään,
lieventämään [tuomiota]. HALLELUJA! Joka tapauksessa, HERRA sanoo, että keskiyön hetki, tämä keskiyön
hetken näky julistaa kansakunnille, että: “Katsokaa, nyt mikään muu ei enää merkitse mitään. Kääntykäämme
takaisin VEREEN; VEREN EVANKELIUMIIN.” Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että HERRA sanoo,

että meidän täytyy palata takaisin VEREN EVANKELIUMIIN. Siksi HERRA on oikeutettu lähettämään minut
tänne kysymään seurakunnalta maailmanlaajuisesti: “KRISTUKSEN seurakunta, siitä lähtien, kun vastaanotit
HERRAN JEESUKSEN oletko tosiaan elänyt suojattuna JUMALAN täydellisen KARITSAN täydellisellä
VERELLA?” HALLELUJA!

Mikä voimallinen kysymys kysyttäväksi KRISTUKSEN seurakunnalta. Hän sanoo: “KRISTUKSEN
seurakunta, siitä lähtien, kun vastaanotit JEESUKSEN oletko tosiaan elänyt suojattuna JUMALAN täydellisen
KARITSAN täydellisellä VERELLA?” Miksi? Siksi, koska samassa keskiyön hetken julistuksessa kuulette
toisen julistuksen, joka sanoo, ettei HERRAN huoneessa missään nimessä sallita armon väärinkäyttöä. Antakaa
minun toistaa: armon väärinkäyttö ei ikinä tule olemaan sallittua HERRAN huoneessa. Miksi? Koska Hän
kysyy: “Oletteko todella suojattuina?” Miksi? Keskittykää minuun. Koska VERI on täydellinen uhri,
tarkoittaen lopullinen uhri, viimeinen uhri, kaikkein voimallisin.

Mutta, jos se on kaikkein voimallisin, sitten kysymys kuuluu; se tarkoittaa, että jos se on kaikkein voimallisin,
miksi sitten kristityt tänä päivänä, miksi KRISTUKSEN seurakunta tänä päivänä huutaa ja itkee HERRALLE
sanoen: “HERRA, katso, olemme uudesti syntyneitä, olemme HERRAN huoneessa, mutta emme ole
vapautettuja.” Miksi? Miksi hän huutaisi HERRALLE näin? Kuunnelkaa. Hän sanoo, ettei ole korkeampaa
uhria kuin JEESUKSEN VERI. Ei ole voimallisempaa uhria kuin JEESUKSEN VERI tarkoittaen, että
JEESUKSEN VERI voi kirjaimellisesti ottaa maailman lapsen ja muuntaa hänet Taivaan valtakunnan lapseksi,
pimeyden lapsen valon lapseksi, synnin orjan vanhurskauden palvelijaksi. Miksi siis, jos VERI on lopullinen
uhri tarkoittaen, ettei korkeampaa ole; jos VERI on lopullinen uhri, miksi sitten tämän päivän seurakunta
pyytää toista Golgataa, toista Golgataa?

Kun katsotte kristittyjen pukeutumista seurakunnassa tiedätte, että Herran huoneessa on ongelma, ja ongelma
on seuraava: ”Kuka opettaa SANAA?” Koska minun Raamattuni; olen joskus käydessäni maissanne sanonut
teille, että luulen, että minun RAAMATTUNI ja teidän RAAMATTUNNE täytyvät olla erilaiset. Olen joskus
sanonut teille, että luulen, että minun JUMALANI ja teidän JUMALANNE ovat täytyy olla kaksi eri Jumalaa,
koska minun RAAMATTUNI sanoo Heprealaiskirjeessä 6:4-6: ”Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat
valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet...” Voimmeko lukea sen?
HALLELUJA! Tänään on herätyksen päivä. Te tulitte tänne etsimään keskiyön hetkeä. ”Haluan mennä sinne ja
ylittää oikealle puolelle.” Mutta on toinen paljon vakavampi ylitys, sellainen, joka pitää sisällään vaatimuksia,
standardeja ja mittapuita.
Heprealaiskirje 6:4-6 sanoo: “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.” Julkisesti; julkisesti; julki häpäisevät, eli häpäisevät JEESUSTA julkisella
paikalla! Kiitos oikein paljon. Ymmärsittekö te?
Hän puhuu jollekin, ja jos luen tämän henkilön tunnusmerkkejä, ominaisuuksia, tämän henkilön identiteettiä
Hän puhuu; olen shokissa, koska Hän puhuu seurakunnalle. Hän puhuu seurakunnalle. Hän puhuu
seurakunnalle, joka on tullut jopa PYHÄSTÄ HENGESTÄ osalliseksi ja maistanut taivaallista lahjaa,
maistanut tulevan maailmanajan voimia.

Tänään näitte tulevan maailmanajan voimia täällä, kun rammat nousivat ylös ja lähtivät kävelemään.
Ymmärrätte siis mistä tämä aikakausi, johon olemme matkalla puhuu: voimasta, JUMALAN voimasta. Mutta
Hän puhuu seurakunnalle. Ja kun katselen tätä kuvausta ja vertaan sitä nyky-ajan seurakuntaan, tämän päivän
seurakuntaan mitä näenkään? Näen häiritsevän samankaltaisuuden, häiritsevän samankaltaisuuden. Ja siksi
sanon, että, jos JEESUKSEN VERI on lopullinen voima, silloin pastoreilla ei ole minkäänlaista syytä saarnata
rappeutuneisuutta, koska heidän olisi kuulunut tulla vapautetuksi siitä.
Hän sanoo, että jos JEESUKSEN VERI on lopullinen uhri, niin silloin, katsokaa tätä. Hän sanoo, ettei ole
mitään perustetta miksi homoseksuaalisuutta saisi olla seurakunnassa. Hän sanoo, että jos JEESUKSEN VERI
on lopullinen voima, silloin ei ole mitään perustetta pornografialle seurakunnassa. Jos JEESUKSEN VERI on
lopullinen uhri - keskiyön uhri - silloin ei ole mitään perustetta väärille profeetoille seurakunnassa, koska
heidän olisi kuulunut tulla vapautetuiksi.

Hän sanoo, että jos JEESUKSEN VERI on lopullinen voima ja auktoriteetti, silloin ei ole mitään perustetta
sille, että on kouluja – profeettakouluja - joissa opetetaan sanomaan: ”Näin sanoo HERRA, näin sanoo
HERRA.” He muuttavat äänensä. Ei ole minkäänlaista perustetta, että on kouluja, joissa koulutetaan
JUMALAN profeettoja ja annetaan valmistumistodistuksia ja suosituskirjeitä.
Kysyn itseltäni: “Onko JUMALANI, Israelin JUMALA vajonnut näin alas?” Ei! Ei! Kiitän JUMALAA, että
sanotte kiivaasti “Ei”. Toivon, että etupäässä Kenialaiset sanovat näin, ettekä te, vai sanotteko tekin “Ei”?
Kyllä! Kyllä, koska Hän sanoo, että ensimmäisen Golgatan olisi pitänyt olla riittävä vapauttaakseen
seurakunta. Katsokaa nyt tätä. Miksi sanon? Puhun tässä erittäin voimallista sanomaa, jota Keskiyön hetken
näky myös julistaa: ei enää luopumusta, ei enää armon väärinkäyttöä. Miksi? Jesajan 52:14 takia. Se on
laajempi sanoma. Mitä voimme tehdä? Puhun nyt teille siitä osasta, joka meillä on tällä kertaa aiheena.
Se on erittäin laaja sanoma. Hyvä, yritän kertoa sen teille puolessa tunnissa. Jesaja 52:14 nopeasti; luen Jesajan
52:14. Hän sanoo: “14 Niinkuin monet kauhistuivat häntä - sillä niin runneltu, ei enää ihmisenkaltainen, oli
hänen muotonsa, hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo.” Sitten jatkan lukuun 53:5. Jakeessa 5 Hän

sanoo: “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
parannetut.” Jakeessa 10 sanotaan: ”10 Mutta Herra näki hyväksi, että hänet ruhjottiin”.

Kuunnelkaa nyt tätä. Mitä HERRA puhuu tämän keskiyön hetken näyn kautta? Hän sanoo, että Hän julistaa
VEREN aikakautta ja sanoo: “Vain VEREN voimalla pelastutte.” Toisin sanoen, kuulette Hänen sanovan, että
ette saa väärinkäyttää JEESUKSEN VERTA. Miksi? Koska on olemassa laki, joka hallitsee keskiyön uhria, ja
se laki sanoo, se sanoo. Hän sanoo, että sen, joka uhraa elämänsä toisen puolesta täytyy täyttää täydellisen
uhrin lain vaatimukset. Ja kuitenkin, jos katsot koko ihmiskuntaa, ei ole olemassa ketään tarpeeksi kelvollista
uhraamaan elämäänsä toisen puolesta - saati sitten koko ihmiskunnan puolesta.
Tähän lukemani kohtaan perustuen HERRA sanoo, että kun Hän katsoo seurakunnan tilaa; ilmoitin
viimeisimmästä 11/11 näystä, 11. marraskuuta 2013 saamastani näystä, jonka yhdessä osassa Hän ilmestyi
viereeni, kääntyi ja näytti naulojen lävistykset. Tämä on voimallista, koska joka kerta kun HERRA on tullut
luokseni puhumaan ja näyttäytynyt - ne muutamat kerrat kun Hän on tehnyt niin, sisältäen sen kerran kun Hän
käveli taivaan halki - ensimmäiseksi Hän näyttää [naulojen lävistykset]. Tunsin joka kerta HERRAN sanovan:
“Katso mitä tein puolestasi?” Toisin sanoen, tunsin Hänen sanovan: “Katso. Olen kuitenkin iloinen, siitä että
tein sen. Riippumatta seurakunnan tämän hetkisestä tilasta, olen kuitenkin iloinen, että tein sen.”
Ja tämä kohta musertaa minut, koska olen juuri oivaltanut toisenkin sanoman - etenkin viimeisimmän
sanoman. Melkein kuulin Hänen sanovan: “Mene ja kysy heiltä: miksi olette unohtaneet tämän?” Koska, jos
seurakunta ei valmistaudu, ei tule olemaan täydellistä morsianta, ja silloin JEESUS nöyryytetään toisen kerran.
Melkein kuulin HERRAN sanovan: “Katso, olen jo särkynyt.“ En ole enää täydellinen. Minulla on vammoja
kehossani ja arpia. En pysty enää täyttämään täydellisen uhrin lakia. Anon teitä, varmistakaa, että astutte sisään
ensimmäisen Golgatan kautta, koska katsokaa, ISÄ ei voi hyväksyä minua [uhrina enää toisen kerran], vaikka
haluaisinkin. Rakastan seurakuntaa niin paljon. Jos he kysyisivät minulta, vastaisin heille: ”Tekisin sen
uudelleen”. Vaikka minulta kysyttäisiin: ”Jos sinulle annettaisiin tilaisuus täyttää se uudelleen, tekisitkö sen?”
Hän sanoo: ”Sen rakkauden tähden, joka minulla on seurakuntaa kohtaan, tekisin sen uudelleen.” On kuitenkin
olemassa täydellisen uhrin laki. On olemassa keskiyön uhrin laki.

Se sanoo: “ilman vammaa, ilman epämuodostumaa, ilman virhettä, ilman vikaa, ilman tahraa, ilman merkkiä,
ilman sairautta, ilman syntiä.” Kun Hän katsoo itseään Hän näkee arvet, jotka Hän kärsi ja, jotka Hänelle
aiheutui RISTILLÄ. En tiedä miksi Hän näyttää minulle tämän joka kerta - noin kolme kertaa; kolme kertaa,
joka kerta. Yhtenä näistä kerroista Hän näytti minulle kämmenensä; en tiedä miksi. Hän olisi voinut näyttää
minulle toisen arven, haavan jossain muualla, mutta hyvä on. Kuunnelkaa tätä nyt.
Hän sanoo: “En voi enää mennä takaisin.” Tämän päivän seurakunnan täytyy syntyä uudesti ylhäältä, pelastua

ja vapautua ensimmäisen VEREN kautta. Sen takia puhun, että keskiyön hetken julistus, näky sanoo; se sanoo:
“Et saa väärinkäyttää armoa.” Tämä on herätys seurakunnalle, joka istuu seurakunnassa ilman, että on
vapautunut seksuaalisesta synnistä, joka istuu seurakunnassa ja saarnaa menestysteologiaa, horisontaalista
evankeliumia, evankeliumia, joka puhuu siitä mitä tapahtuu tässä ja nyt, tarkoittaen mitä syön nyt – vatsan
evankeliumia. Täällä Keniassa se on TV-ohjelman kautta tuleva evankeliumi, jonka yhteydessä käytetään MPESAa. M-PESA on kännykän kautta toimiva elektroninen rahanlähetysohjelma. He sanovat: “Lähetä rahasi
nyt, niin saat profeetallisen sanomasi.”

Jos JEESUKSEN VERI on lopullinen voima, sitä voimaa ei voi ostaa; sitä ei voi ostaa. Ymmärsittekö mitä
sanoin? Sitä; sitä kello julistaa. Hän sanoo, että hetki, jonka näemme; sallikaa minun mennä eteenpäin ajan
takia, koska haluan edetä siihen kohtaan, jossa JEESUS itse puhui keskiyön hetkestä. Mutta kuunnelkaa tätä
nyt. Hän sanoo: “happamatonta leipää” keskiyön hetkeen valmistautumiseen.
Mutta, jos katsotte leipää, jota pastorit jakavat tänä päivänä, he antavat syötäväksi makeaa leipää, antavat
syötäväksi hapanta leipää, koska happamaton leipä ei maistu miltään. HALLELUJA! Sitä kutsutaan nimellä
matzah; se on pyhää leipää. Miksi? Se kestää. Jos jätät happaman leivän kotiin viikonlopun yli ja palaat
takaisin; homeessa. He myös söivät happamatonta leipää, koska se on kestävää, se kestää.
Miksi? Miksi tämän päivän seurakunta rakastaa hapanta leipää? Maistuvaa lihalle, makeaa lihalle, vaikka sillä
ei ole minkäänlaista vapautuksen ja pelastuksen voimaa! Tämän takia ihmiset istuvat seurakunnassa lähes
vapautumattomina ja pelastumattomina. Kuunnelkaa minua kallisarvoiset ihmiset. Minun täytyy kiirehtiä tämä
läpi. HERRA sanoo, että tätä happamatonta leipää, tätä happamatonta leipää ei saa turmella. Joten, koska
keskiyön hetki on lähellä, anon teitä, lopettakaa tämän leivän hapattaminen, jotta se olisi makeampaa
lampaille.

Jotkut maistanne eivät pitäneet sanomasta, jonka toin kun tulin maahanne. Olen tottunut siihen. Mutta katsokaa
kuinka Kenia pitää siitä, koska siinä sanomassa on pelastus; siinä happamattomassa leivässä on pelastus, siinä
on herätys, siinä on parantuminen, siinä on toivo. Ymmärrättekö mitä sanon? Haluan nyt siirtyä eteenpäin ja
selittää teille syyn miksi; miksi ette pidä happamattomasta leivästä.
Sallikaa minun nyt selittää se. HERRAMME JEESUS; voinko ensin puhua karvaista yrteistä, mitä ne tuovat
seurakuntaan sisään ja vievät sieltä ulos? Hän sanoo seuraavaa: He syövät karvaita yrttejä, joka kerta kun he
muistavat Pesachia, Pääsiäistä. Miksi? Koska sen kuuluu muistuttaa heitä siitä mistä heidät oli pelastettu; on
aina hyvä muistaa mistä olet tullut. Se saa sinut näkemään sen kuin aarteen.

Se muistuttaa heitä katkerasta hyljätyksi tulemisesta, katkerasta orjuudesta. Ja kuitenkin tämän päivän
seurakunnassa kaikki haluavat pastorin, joka saa heidät viihtymään, viihtymään; vaan viihtymään, viihtymään

seurakunnassa. “Pidän pastoristani, hän saa minut hyvälle tuulelle.” Kun minä puolestani tulin teidän
luoksenne teidän kansakuntiinne, ja myöskin tänne Keniaan; te tiedätte miten tulen. Tulen miekan kanssa
tarkastamaan Kristuksen ruumista. Jos löydän kasvaimen leikkaan sen irti, leikkaan sen; leikkaan sen, poistan,
heitän sen ulos, koska Kristuksen ruumiin täytyy olla terve. Hän lähetti minut puhdistamaan. Siksi kannan
lapiota valmistaakseni tietä. Totisesti, jos en valmista tietä KUNINGAS ei kulje täältä.

Ei. Ei, vaan minun täytyy valmistaa hyvä tie. Kuunnelkaa tätä nyt, kallisarvoiset ihmiset. Haluan tulla siihen
mitä JEESUS sanoi Matteuksen evankeliumin luvussa 25, kun HERRA JEESUS itse puhui keskiyön hetkestä.
Kuunnelkaa tätä. Hän antoi vertauksen kymmenestä morsiusneidosta; vertauksen kymmenestä
morsiusneidosta. Hän sanoi, että silloin, kun kello on juuri lyömässä kaksitoista keskiyöllä viisaat ja tyhmät
morsiusneidot; viisailla morsiusneidoilla on öljyastia. Tyhmillä morsiusneidoilla ei ole öljyä.
Mutta kummatkin ovat nukahtaneet väsyneinä odotuksesta. Ja kun matkustan ympäri maailmaa ja katson
KRISTUKSEN seurakuntaa näen seurakunnan sikeässä unessa. Siksi Matteuksen evankeliumin 13:24 mukaan
vihollinen menee ja kylvää rikkaviljaa, kun seurakunta nukkuu. Mutta kuunnelkaa tätä nyt. On kuitenkin
ongelma. Hän kuitenkin sanoo, että kun he kaikki nukkuvat ja keskiön huuto kuuluu; kun joku tulee ja sanoo:
“Hei, olen nähnyt keskiyön kellon; olen nähnyt keskiyön hetken näyn.” Hän sanoo, että heidän kaikkien on
herättävä ja pantava lamppunsa kuntoon tarkoittaen, että kaikki lamput olivat sammuneet.
Haa! Ja sitten Hän sanoo, että viisaiden morsiusneitojen täytyy nyt lisätä öljyä lamppuihinsa pitääkseen
lamppunsa palamassa, antaakseen valoa keskiyöllä. Mutta Hän sanoo, että tämä voitelu, jonka näette täällä,
joka pitää lamppua palamassa; tänään näimme sen pitämässä lamppua palamassa täällä, tänään näimme sen
pitämässä valoa palamassa täällä. HALLELUJA. Hän sanoo, että tämä öljy; sillä on ongelma. Sillä on vaara; se
on vaarassa joutua varastetuksi, koska näette tyhmien morsiusneitojen tulevan kysymään: “Voitteko antaa
meille vähän öljyänne?” Hän sanoo, että keskiyön öljyä ei voi jakaa. Se on kiinni valmiudesta. Hän sanoo, että
öljyn antaa ISÄ. Jokaisella on oikeus; oikeus.

Kun kysyt, niin saat. Pysyttekö perässä? Sallikaa minun mennä eteenpäin. Ja sitten myöhemmin Hän sanoo,
että tyhmät morsiusneidot menevät ostamaan öljyä. Ja se järkyttää minua, että he voivat kirjaimellisesti lähteä
ja mennä ostamaan öljyä. Mutta kun he tuovat öljyä heidän lamppunsa palavat. Ennen kuin alan puhumaan
ovesta antakaa minun selittää se, että heidän lamppunsa palavat. He todella menevät kauppaan ja todella
ostavat öljyä, ja tulevat takaisin lamppuinensa, jotka palavat.
Tämä kertoo minulle, että tällä hetkellä on mahdollista, että kaksi lamppua palaa seurakunnassa. Koska tämä
profetia, jonka JEESUS antoi Matteuksen evankeliumin luvussa 25 on profetia kahdesta seurakunnasta – viisas
seurakunta ja tyhmä seurakunta. Daniel antoi saman profetian Danielin kirjassa 12:9-10. Hän kuitenkin sanoo,
että viisaita jatkuvasti seulotaan, sulatetaan ja puhdistetaan. Jumalattomat elävät kuitenkin jumalattomina.

JEESUS siis sanoo, että on kaksi seurakuntaa. Kuunnelkaa minua kallisarvoiset ihmiset. Tärkein sanoma, joka
nousee keskiyön hetken julistuksesta, keskiyön hetken näystä on: “Hei KRISTUKSEN seurakunta, oletteko
tietoisia siitä, että tämä on öljyn aikakausi?” Onko teillä öljyä? Ilman öljyä ette nyt selviä; tämä on voitelun
aikakausi.

Tämä on PYHÄN HENGEN aikakausi seurakunnassa. Mutta tiedän miksi ette pidä tästä aikakaudesta. Siksi,
koska, kun JEESUS oli synnytystuskissa Getsemanen puutarhassa, Hän hikoili VERTA. Ja Hän sanoi “ISÄ, jos
sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja.” Sitten Hän sanoi “ Henki tosin on altis, mutta liha on heikko.”
Ja sen jälkeen Hän lähti sieltä ja PYHÄ HENKI vei Hänet suoraan RISTILLE ja ristiinnaulitsi Hänet siihen;
PYHÄ HENKI. Ja sen jälkeen kun hän astui alas tuonelaan sama PYHÄ HENKI nosti Hänet ylös kuolleista;
sama PYHÄ HENKI, joka oli tuonut Hänet Betlehemiin.
Siksi pelkäätte tätä, koska JEESUKSESSA ei ollut syntiä. Hän vain näytti meille tien ISÄN luo. Ja Hän sanoi,
että tie ISÄN luo kulkee RISTIN kautta. Ja olen sanonut, että, jos vastaanotat PYHÄN HENGEN tänään
Hänen täytyy ristiinnaulita lihasi. Tätä seurakunta pelkää. Seurakunta pelkää lihansa ristiinnaulitsemista, koska
kun liha ristiinnaulitaan syntyy hengellinen ihminen. Tämän JEESUS kertoi Nikodeemukselle.
Hän kertoi Nikodeemukselle, että sinun tulee syntyä uudesti ylhäältä. Tätä on uudestisyntyminen: että vanha
minä, liha on kuollut; uusi minä, henki on täällä. Koska kello, jonka näin Taivaassa on hengellinen kello.
Kellonaika, jonka näin; en voi tietää mitä aikaa kello näyttää maan päällä, koska kello, jonka näin on
hengellinen kello. KARITSAN häät ovat hengelliset häät. JUMALAN VALTAKUNTA on hengellinen
valtakunta. MESSIAS, SULHANEN on hengellinen MIES; HENGELLÄ täytetty MIES. Ja täydellisen
KRISTUKSEN morsiamen täytyy olla hengellinen seurakunta! Jos olet hengellinen se tarkoittaa, että olet
vastaanottanut PYHÄN HENGEN. Kun vastaanotat PYHÄN HENGEN tämä on mitä Hän tekee: Hän
ilmoittaa yhä enemmän KRISTUKSEN persoonaa sinulle.

Toisin sanoen, Hän ilmoittaa yhä enemmän KRISTUKSEN pyhyyttä sinulle ja vaikuttaa sinussa, niin että
muutut yhä enemmän KRISTUKSEN pyhyyden kaltaiseksi, kunnes saavutat saman aseman, saman korkeuden,
tilos, maduro, kypsyyden! Kuunnelkaa. Seurakunnassa on ongelma. Tämän päivän seurakunta on keskittynyt
ostamaan öljyä TV:stä. He sanovat “Jos haluat minunkaltaiseni voitelun osta kaksi pulloa, yksi maksaa 10.000
Kenian shillinkiä, tällä tavoin saat sen.”
Hän sanoo; kallisarvoiset ihmiset, Hän sanoo, että tällä hetkellä on tärkeää, että kysyt itseltäsi yhden
kysymyksen: ”Olenko todella suojattu KRISTUKSEN VERELLÄ?” Monet pastorit eivät ole suojattu
KRISTUKSEN VERELLÄ. Monet lampaat eivät ole suojattu KRISTUKSEN VERELLÄ, koska kun olet sillä
suojattu, siinä on lopullinen voima. Se vapauttaa ja pelastaa sinut. Vaikka kaikki ei olekaan viety loppuun
tänään, olet työ, joka on vielä kesken. Työ, joka on vielä kesken; parhaillaan työn alla oleva työ

KIRKKAUDESTA KIRKKAUTEEN, kunnes olet kypsä. MESSIAS on tulossa. Olen nähnyt MESSIAAN
tulon.

Lähde:
Teksti suomennettu Dr David Owuorin Kenian Kakamegan kokouksen uudenvuoden 1.1.2014 yösaarnasta:
http://www.youtube.com/watch?v=Zdareu0DDxU&list=UU1Ej2mG1R8L4R2c1I7Sqq4A&feature=c4overview

