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Visio, näky, kuva

Minä näin ison vision näyn tai kuvan - ihan miksi sitä halutaan sanoa. Mutta, tämä väärä uskomus, 
väärä valtaa haluava uskomus, se imaistiin maan alle. Maaperä aukeni itsestään ja kaikki väärät 
menivät sinne. Näin sellaisen näyn. Se oli visio. Se oli näky, elävältä Jumalalta itseltään. Ja se tulee 
tapahtumaan. Jumala, Jeesus Kristus, tulee puhdistamaan tämän koko maapallon.

Koska Jumala ei tee mitään ennen kuin ilmoittaa siitä profeetoilleen.

Ja ne ihmiset, jotka katuvat, pääsevät Herran läsnäoloon. Heillä ei ole mitään vaivaa, ahdistusta tms. 
Mutta ne, jotka lukuisista varoituksista huolimatta kapinoivat Herraa vastaan, te tulette kokemaan 
nopean lopun. Mitä tapahtuu, kun maa imaisee maan? Mitä tapahtuu, kun maasta syntynyt menee 
takaisin maahan? Se on oman sielunsa menettämistä. Se on sitä, ettei sinulla ole enää ääntä. Se on 
sitä, ettei sinulla ole sitä, mitä Jumala on yrittänyt sinulle kaikki nämä vuodet tyrkyttää, kertoa, 
selittää ja kirkastaa. Se on sitä, ettet ymmärrä tekeväsi väärää politiikkaa maassasi. Se on sitä, että 
olet väärä ministeri, väärä kansanedustaja, väärä virkamies, joka ei tee sitä, minkä vuoksi pääsit 
virkaasi. Äänestäjäsi ovat pettyneitä sinuun. Ja jos äänestäjät eivät ole pettyneitä sinuun, Jumala on. 

Ja toinen Jumalan sana Suomelle ja kaikille valtioille. On tulossa aika, että todellinen Jumalan 
kirkko nousee niin vahvaan asemaan, että jopa valtioiden johtajat alkavat kuuntelemaan Jumalan 
profeettoja. Eikä valtiossa voi olla kuin yksi johtava profeetta. Koska, eihän valtiossa voi olla kuin 
yksi presidentti. Haloo, miten yksinkertaista. Mutta, niin on jokaisessa valtiossa maan päällä. Ja niin 
on ollut aikojen alusta lähtien. Yksi valtio, yksi presidentti, yksi profeetta. Ja niin tulee aina 
olemaan. Ennen demokratiaa mentiin näin: yksi kuningas, yksi profeetta ja yksi ylipappi. Se oli 
standardi ennen vanhaan. Vanhan Testamentin aikaan. Olihan siellä sitten tiettyjä Jumalan säätämiä 
asetuksia leeviläisille, jotka eivät saaneet omaa maata, mutta he saivat kansalta elantonsa uhreina 
temppelissä. Se oli yksinkertaista. Se oli käytännöllistä. Niin saivat papit elantonsa.

Ja koska en ole nähnyt mitään profeetallista Suomessa koko kahden viime vuoden aikana, minun on 
avattava jälleen suuni. Ja tämä kirjoitus on puhetta Suomen profeetalta Suomen kansalle. Meidän on 
herättävä. Koko tämän Suomen kansan. Olemme ongelmissa nyt, mutta olemme vielä suuremmissa
ongelmissa tulevaisuudessa, jos emme herää. Meidän ei pidä päästää epäpuhdasta porukkaa 
rajojemme sisällä, koska meillä ei ole tarpeeksi kuumaa uunia puhdistamaan kuonaa kullasta ja 
hopeasta. Piste. Period.

Meillä on kädenlämpöinen evankelis-luterilainen kansankirkko, jolla on hyvät kuviot ja rutiinit, 
mutta josta ei löydy Totuuden Hengen voimaa. Meillä on vielä taidokkaammin koristeltu 
ortodoksinen kirkko, jossa on vielä taitavammat kuviot ja rutiinit ja vielä vähemmän Totuuden 
Hengen voimaa. Meillä on vapaat suuntaukset kuten helluntailaiset ja vapaa kirkko, joista ihan 
aikuisten oikeasti löytyy Totuuden Hengen voimaa. Mutta nuokin lahkot ovat vihollisen kahleissa. 
Älkää maksako jäsenmaksua mihinkään noista edellä mainituista.
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Netistä löytyy hyviä kirkkoja, joissa Pyhä Henki tekee sitä, mitä tarvitsette. Pyhä Henki tulee 
sisällenne. Ja te vapaudutte. Teistä tulee sillä hetkellä uusi luomus Jeesuksessa Kristuksessa. Se on 
sitä, mitä tapahtuu, kun Jumala tekee työtään. TV7 oli kanava, joka avasi minulle tien Totuuden 
Henkeen, Jumalan Pyhään Henkeen. Mutta, en usko, että yksikään Suomessa oleva ja elävä kirkko 
voi toimia täydellä teholla, koska täällä on näköalattomuuden henki. Ihmiset ovat sokeita. Ja 
kirkossa sitäkin enemmän. Ihmiset ovat sokeita. Sokeita. Sokeita.

Kun Jumalan henki tulee ihmiseen ja ryhmään ihmisiä ja valtaa isoja alueita, kuulemme 
kommentteja: herätys on tullut. Herätys on tullut! Ja ihmiset tarvitsevat herätystä. Mutta, minäpä 
kerron teille totuuden Suomen kansalaiset. Herätys ei tule! Me emme koe mitään suurta herätystä. 
Me koemme paikallisia herätyksiä ja Jumalan hengen voimaa. Paikallisesti. Jos me haluamme 
Suomessa suuren herätyksen, koko meidän ajattelumaailmamme pitää kääntyä toisin päin. Ja koko 
lainsäädäntömme pitää muuttua. Luuletteko te, Suomen kansalaiset, että Jumala siunaa valtiota, 
jossa homoavioliitot ovat arkipäivää? Luuletteko tulevaisuutemme olevan kirkkaampi, kun Tarja 
Halonen, SETA:n kannattaja on presidenttimme. Luuletteko, että julkkishomo Pekka Haavisto, on 
ulkoministerimme. Ajatteletteko Jumalan siunaavan tällaista valtiota?

Ajatteletteko, että sateenkaariperhe on Jumalan hyväksymä perhe? Ajatteletteko, että se muslimi 
naapurissasi on Jumalan hyväksymä henkilö? Ajatteletteko, että muslimi menee taivaaseen 
kuoltuaan? Ajatteletteko, että jehovan todistaja menee taivaaseen kuoltuaan? Ajattelettekoko, että
ateisti menee taivaaseen kuoltuaan. Ajatteletteko, että muun uskoinen menee taivaaseen kuoltuaan. 
Oletuksena tietenkin on, että jokaiselle sielulle kerrottiin heidän elämänsä aikana: valitse Jeesus tai 
menet synkimpään pimeyteen eristysselliin ikuiseksi ajaksi - helvettiin. 

Koska, kun kuolet, Jumala kysyy sinulta: kerrottiinko sinulle, Jeesus Kristus on ainoa tie minun 
luokse? Ja jos vastauksesi on: kyllä. Ja et hyväksynyt Jeesusta Kristusta elämäsi Herraksi, 
Kuninkaaksi ja Pelastajaksi elämäsi aikana, olet ikuisissa ongelmissa. Mikään ei sinua pelasta 
ikuiselta pimeydeltä. 

Tämä on vain niin hyvä esimerkki, herrasväki. Hyväksykää Jeesus Kristus elämänne Herraksi ja 
Kuninkaaksi ja Pelastajaksi tänään. Hän on teidän henkilökohtainen Pelastajanne helvetiltä. Hän 
tekee sitä koko ajan eläessänne, mutta vielä enemmän ollessanne syntisiä. Menkää rauhassa 
Kristuksen nimessä

Ja tuleehan se uusi maa ja niin edelleen, mutta kuitenkin. Tiedätte, mitä tarkoitan.

J.K. Sillä ei ole merkitystä MIKSI, Turkki teki sitä, mitä teki. Mutta sillä on merkitystä, miten siihen 
vastaamme. 

Menkää rauhassa, Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Aamen.
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