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Näkymä mediavuorella

Lähde: https://elijahlist.com/words/display_word.html?ID=23277

Steve Shultzin työpöydältä:

Ei ole epäilystäkään, etteikö medialla olisi valtava vaikutus monen ihmisen radioaaltoihin ja 
vaikuttaa näin ollen ihmisiin...sekä myönteisesti että kielteisesti.

Helen Cobanov Australiasta sai kaikkein selvimmän näyn mediavuoresta ja hän paljastaa, mitä 
Herra puhui tuolle vuorelle. 

Me tulemme näkemään mediavuoren järkkyvän tänä vuonna niin kuin ei koskaan aikaisemmin... 
Lukekaa seuraava hitaasti ja ymmärtäkää sitä ja käyttäkää sitä omana rukousoppaananne tällä 
alueella. Noustaan ylös!

Näkymä mediavuoresta (Helen Cobanov, Brisbane, Australia)

Käärmeen kieli (The Tongue of a Serpent)

Herran osoitti minulle näyn liittyen median toimipisteisiin, lehtitoimittajiin, kirjeenvaihtajiin ja 
medialähteisiin. Minä näin heidän aukaisevan suunsa ja haarainen käärmeenkieli tuli ulos.

He keräsivät tietoa uutisiaan ja tarinoitaan varten ja kun he sitä tekivät, informaatio ja sanat menivät
sisälle heidän suuhunsa. He pureskelivat noita sanoja ja informaatiota suussaan - liikuttaen ja 
MANIPULOIDEN niitä edestakaisin suussaan ennen päätöstään siitä, mitä he halusivat julkaista. 
Sitten he aukaisivat suunsa uudelleen ja sanat julkaistiin "median suusta" ja sitten käärmeen kieli 
alkoi sihisemään ja sylkemään sanojaan kuin myrkkyä. 

Sitten kuulin Herran sanovan: "Sinä syöt sanasi!" Kun Hän sanoi tuon, minä havaitsin värähtelyä 
ilmapiirissä siellä, missä Hän sanoi sen. Hänen äänensä kaikui radioaalloilla aiheuttaen voima-
aallon kasvavan, myrkyllisten sanojen, jotka olivat tulossa ulos, edessä. Nuo sanat iskeytyivät 
aaltoon, ja ne peruuttivat takaisin sinne, mistä olivat tulleet, täydellä voimallaan, aivan kuten 
tsunami, sisälle median suuhun. 

Nuo myrkylliset sanat täyttivät heidän suunsa, mutta sitten heidän suunsa sulkeutuivat saaden heidät
pureskelemaan kunnes he nieleskelivät omat myrkylliset sanansa. Toksisuus, myrkyllisyys ja noiden
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sanojen sisältö täyttivät heidän vatsansa kunnes he eivät enää pystyneet sitä sulattamaan; sitten näin 
heidän kouristuvan kippuraan ja putoavan polvilleen. 

"He tulevat syömään omat sanansa"

Herra puhui minulla tästä asiasta sanoen: "Minä tuon heidät polvilleen! He syövät omat sanansa, 
koska minä paljastan vihollisen jumalattomuuden ja suunnitelmat mediavuorella!" Hän alkoi 
alleviivaamaan, kuinka viimeisten päivien, viikkojen, kuukausien, aikana on tullut yhä selvemmäksi
ja selvemmäksi, kuinka vihollinen on kasvavassa määrin työskennellyt mediassa. Heidän 
toimitustaan ja etuoikeutettua asemaansa ovat väärinkäyttäneet monet ihmiset, tarkoituksenaan 
aiheuttaa sekaannusta, draamaa, pelkoa, kipua, valheita, vihaa ja raivoa ihmisissä.

Me olemme nähneet ja kuulleet kasvavasta aktiivisuudesta totuuden manipuloinnissa, harhaan 
johtamisessa ja väärissä uutisissa, vastaiskuissa ja kostoiskuissa, aiheuttaen ihmisten kääntymisen 
hallitustaan ja johtajiaan vastaan, siten kääntäen ihmiset vastustamaan toisiaan - kaikki tämä 
julkisuuden, kannatuslukemien ja tehokkuuden nimissä.

Mediamogulit etsivät ihmisten huomiota, vastausta ja reaktiota, riippumatta seurauksista! 
Lapsellisesti tai tarkoituksellisesti, monet kirjeenvaihtajat, toimittajat ja muut, ovat hyväksyneet sen
tai heitä kiusataan kasvavalla paineella suoriutua ja saattaa työnsä päätökseen. 

Sitten näin Herran käden tulevan alas mediavuorelle (Media Mountain). Se valtasi ilmatilan tuon 
vuoren ympäriltä, asettaen paineen ilmatilaan ja radioaaltoihin. Tuo paine sai demoniset henget 
vääntelehtimään ja vetäytymään vuoren huipulta. Ja minä näin monta suurta käärmeen päätä, jotka 
olivat syvällä vuoren sisällä, tulevan ulos sen pinnalle. Sitten minä näin Herran käden tarttuvan niitä
niskasta ja puristavan niitä kunnes jokainen demoninen pää oli täysin paljastunut; sitten Hän veti ne 
ulos juuriaan myöten.

Nouskaa ylös ja tulkaa ulos varjoista

Sitten näin valojen syttyvän vuorella. Valot tulivat varjoista ja alkoivat siirtyä vuoren rinnettä 
ylöspäin. Valot alkoivat myös juosta vuoren suuntaan ja kiivetä ylöspäin. Herra sanoi: "Montaa 
hyvää ihmistä on kiusattu, hiljennetty ja työnnetty taka-alalle, piilotettu, uhkailtu ja jotka ovat 
vastaiskun pelossa ja jotka pelkäävät puhua ääneen tai jotka päät ovat nujertaneet. Monet ihmiset 
ovat jopa vältelleet uraa ja yhteyksiä mediassa, koska on ollut kielteistä julkisuutta. Mutta nyt on 
noiden ihmisten hetki nousta ylös ja tulla esiin varjoista - nousta seisomaan ja tulla 
huomatuksi!"

"Sillä minä nujerran ja paljastan mediavuoren päällä olevan jumalattomuuden ja ylpeät ja väärät 
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lankeavat polvilleen ja syövät omat sanansa! Sillä minä nousen ylös ja kutsun esiin vanhurskaat ja 
oikeudenmukaiset ihmiset, jotka eivät käytä väärin tätä voiman etuoikeutta. Minä anna heille 
vahvan selkärangan, joka pitää heidät pystyssä, nöyränä ja oikeudenmukaisena. Minä herätän 
viisauden hengen, joka ympäröi heidät ja asetan neljä pilaria kuin vartijat, jotka pitävät heidät 
rivissä ja vastuullisina." 

Sitten näin valojen loistavan ylös kohti taivasta ja näin median uutisoivan yliluonnollisista ja 
ihmeellisistä tapahtumista tuoden ihmiset polvilleen HÄMMÄSTYKSESTÄ ja IHMETYKSESTÄ. 
Se sai aikaan sen, että ihmiset söivät sanansa, jättäen heidät sanattomiksi sen suhteen, mitä 
kiistämättömästi oli tapahtunut.

Psalmissa 52:1-9 sanotaan:

"Sinä kutsut itseäsi voimakkaaksi mieheksi, mahtimieheksi? Miksi ylpeilet pahuudesta, jota olet 
tehnyt? Kuitenkin Jumalan rakkaus suojelee minut ja kantaa päivääni! Kuuntele, sinä pettäjä, toisten
huiputtaja: sinun sanasi ovat jumalattomia, haitaten ja vahingoittaen jokaista, joka kuulee niitä. Sinä
rakastat pahuutta ja vihaat sitä, mikä on hyvää ja oikein. Sinä mieluummin valehtelet kuin puhut 
totta.

Pysähdys Hänen läsnäolossaan

"Jumalaiset näkevät kaiken sen ja ovat hämmästyksissä. Sitten he nauravat jumalattomille, sanoen: 
'Näettekö nyt, mitä tapahtuu niille, jotka omasta mielestään ovat voimakkaita ja jotka eivät luota 
Kaikkein Korkeimpaan, joka heidät pelastaisi! Katsokaa, kuinka he luottivat vain omaisuuteensa ja 
saivat elantonsa tekemällä pahuutta.' Mutta minä olen kuin rehevä oliivipuu, voideltu Jumalan 
talossa. Minä luotan Jumalan loppumattomaan rakkauteen; Hänen intohimonsa minuun on ikuinen. 
Koska se on päätetty, minä ylistän sinua ikuisesti ja annan sinulle kiitoksen. Kaikkien sinun 
jumalaisten rakkaittesi edessä minä julistan sinun kaunista nimeäsi!"

Roomalaisille 14:11-13 sanoo: "On kirjoitettu: 'Niin totta kuin Minä elän', sanoo Herra, 'jokainen 
polvi polvistuu Minun edessäni; jokainen kieli tunnustaa Jumalan.' Niinpä sitten, jokainen meistä 
tekee tilin itsestään Jumalalle. Näin ollen lopetetaan toisten tuomitseminen. Sen sijaan, tehdään 
päätös, ettemme aseta yhtäkään kompastuskiveä tai estettä veljen tai sisaren polulle."

Rukoillaan!

Minä uskon, että tämä sana ja näky puhuu varoituksena joillekin ihmisille mediassa ja myös tarjoaa 
avaimet meille siinä, kuinka meidät täytyy rukoilla nähdäksemme vihollisen hiljenevän, paljastuvan
ja poistuvan. Mutta se myös puhuu kutsuna ja rohkaisuna niille, jotka ovat mediassa tai jotka 
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on kutsuttu vaikuttamaan mediassa, VALMISTAUTUMAAN NOUSEMAAN YLÖS ja 
ottamaan paikkansa siellä, minne Herra on heidät kutsunut.

Minä kuulen Herran sanovan noille ihmisille: "Olkaa valppaita! Olkaa vahvoja! Olkaa rohkeita ja 
tulkaa!" Joosua 1:9 sanoo: "Enkö Minä ole teitä käskenyt? Olkaa vahvoja ja rohkeita. Älkää 
pelätkö; älkää olko lannistuneita, koska Herra, teidän Jumalanne, tule olemaan kanssanne, minne 
tahansa menette." 

Rukoillaan, että media tulee olemaan totuudenmukainen äänitorvi kansakunnille Herran käsissä! 
Rukoilkaa rohkeutta, viisautta ja suojelusta niille, jotka Hän kasvattaa ja kutsuu esiin! Rukoilkaa, 
että jokainen vihollisen jumalaton suunnitelma paljastuu, hiljentyy ja poistuu. Ja että jokainen silmä
näkee, korva kuulee ja sydän tietää, että Jeesus Kristus on kansakuntien Herra! Aamen.

Helen Cobanov

His Light Tower

Email: helen@hislighttower.com

Website: www.hislighttower.com

Helen Cobanovilla on intohimo sytyttää Jumalan lapset ja herättää nukkuvat. Vuosien varrella 
Jumala on täyttänyt Helenan profeetallisilla sanoilla, lauluilla, unilla ja näyillä. Työnsä kautta 
Jumala käyttää Heleniä puhumaan toisten ihmisten sydämiin ja elämään, opettaen ihmisiä 
kiittämään Jumalaa kaikesta siitä, mitä Hänellä on heitä varten. Helen on avioliitossa Danielin 
kanssa ja heillä on kaksi teini-ikäistä poikaa. Hän on aktiivinen jäsen paikallisessa kirkossa ja 
naisten työssä ja rakastaa johtaa ihmisiä Jumalan läsnäoloon ylistyksen kautta. Hän on myös 
aktiivinen jäsen Australian profeetallisessa lautakunnassa (council) ja asuu Brisbanessa, 
Australiassa.
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