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Enkelit, riivaajat, nephilim ja näkymätön maailma

Video: https://www.youtube.com/watch?v=7nYuSlxeo68

Jos joku ehtisi suomentaa näitä niin olisipa hienoa. Itsellä kun on vain 24 tuntia vuorokaudessa ja 
vain ja ainoastaan 7 päivää viikossa ja vain ja ainoastaan 365 päivää (keskimäärin) vuodessa 
käytettävissä. Ja välillä pitäisi käydä töissäkin. Ja, niin, tietysti, sitten on se elämä kaiken tämän 
lisäksi. Joten, te kristityt, apuanne kaivataan suomennoksiin. Koska Suomi elää pimeydessä. Me 
emme tiedä, kristityt, mistään mitään. Käytännössä. Todellisuudessa. Siksi Suomen hengellinen 
elämä, taloudellinen elämä, perhe-elämä, hallinto, opetus, kulttuuri ja taide ovat pysähdyksissä ja 
jopa menossa alamäkeen – pimeyden suuntaan. Me tarvitsemme kirkon ryhdistäytymistä. Enää ei 
riitä passiivinen osallistuminen. Nyt on toimittava. Sinä uskova. Jeesukseen Kristukseen uskova. Tee
hyvä työ ja aloita jostain. Osallistu Jumalan projektiin. Älä ole vain passiivinen sivustaseuraaja vaan
osallistu, osallistu, osallistu ja osallistu. Tämä koskee kaikkia Suomen kirkkoja. Vaikka on opillisia 
eroja, kirkko, kuitenkin tulee olemaan Jeesuksen Kristuksen hallintojärjestelmän pää. Sitten kun sen 
aika koittaa.

Mutta minä uskon, näen ja tiedän, että tulee tapahtumaan sellainen herätys, uudestisyntyminen, 
eloon herääminen, uudelleen rakentaminen kirkon sisällä, kirkkojen välillä ja kristinuskon 
vahvistuminen tulee olemaan niin valtavaa Suomessa, että me tulemme ihmettelemään mistä on 
kysymys. Mutta, se vaatii jokaiselta kristityltä työtä. Jumala ei tarvitse meitä. Me tarvitsemme 
Jumalaa. Siksi rukoilkaa kristityt, profetoikaa, kertokaa unenne ja tulkintanne niistä. Kertokaa 
ilmestyksenne ja oma tulkintanne. Kertokaa, mitä Herra teille sanoo Suomen nuoret profeetat. 
Kertokaa, mitä Herra teille sanoo Suomen kokeneet profeetat. Ja ennen kaikkea, te, jotka olette 
havainneet olevanne väärässä lahkossa, kirkossa, kultissa tai joita on petetty, harhaan johdettu ja 
harhautettu: rukoilkaa Herraa. Te saatte unen. Te saatte näyn. Te saatte ymmärryksen. Te saatte 
Pyhän Hengen voiman itsellenne. Te saatte sen, mikä tarvitaan, että kirkkonne käännetään ylös 
alaisin niin, että se saa uuden nimen ja uuden suunnan ja uuden hahmon. 

Koska minä näen, että Suomen kirkoista jää jäljelle vain profeetat ja apostolit. Vain perustus. Tämä 
koskee ennen kaikkea Jehovan todistajia, mutta kädenlämpöinen evankelis-luterilainen kirkko on 
saman puhdistuksen alla. Sama koskee monia muita, aikoinaan voimakkaita liikkeitä, mutta jotka 
ovat nyt taantuneet maailman vaikutuksesta paljon. Monella kirkolla on hyvä perustus apostoleissa 
ja profeetoissa, mutta se onkin ainoa hyvä asia mitä heillä on. Siksi Suomi on hengellisesti kuollut. 
Suomi on käytännössä kuollut hengellisesti. Täällä on niin sanottuja hot-spotteja. Kuumia 
paikkakuntia ja kuumia alueita, joilla Herran henki toimii voimakkaasti. Mutta, käytännössä koko 
muu Suomi on täysin kuollut hengellisesti. 
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Suomessa vallitsee kädenlämpöinen kristillisyys, uuspakanuus, ateismi ja uutta tuloaan tekevä 
krislam. Kristinuskon ja islamin risteytys, joka valtaa alaa, joka kerran, kun kristitty ja muslimi 
tekevät yhteistyötä. Ja niin ei pitäisi olla. Mitä tekemistä on valolla ja pimeydellä? Niin, ei mitään.

Siksi tarvitaan profeettoja yhä enemmän ja enemmän ja enemmän. Meidän pitää tuhota nämä 
syöpäpesäkkeet kuten islam, jehovan todistajat, mormonit, ateistit, agnostikot ja vaalean punaiseen 
pantteriin uskovat (huumoriosuus). Vastustajia on paljon, mutta Jumalan henki auttaa meitä uskovia.

Miten kristitty hyökkää vastustajaansa kohtaan? Rukoilemalla. Rukoilkaa kristityt, että väärät kirkot,
väärät opettajat, väärät profeetat, väärät pastorit, väärät evankelistat, väärät apostolit paljastuvat ja 
että joutuvat katumaan Jumalan edessä. Että he tulevat päivän valoon aivan samaan tapaan kuin 
USA:ssa tapahtuu. Koska niin käskee Raamattu! Tuokaa pimeyden työt päivän valoon. Kertokaa 
väärinkäytöksistä kirkossa. Kertokaa vääryydestä työpaikalla. Kertokaa vääryyksistä kristityt. Vain 
olemalla rohkea, asia menee eteenpäin. Paholainen haluaa painostaa sinut äänettömäksi.

Ja ennen kaikkea rukoilkaa kristityt, että sudet lampaiden vaatteissa, kaikista julmin vastustajamme, 
vieressämme istuva näköiskristitty paljastuu. He ovat juuri niitä susia lampaiden vaatteissa. Se sinun
uskonveljesi. Se sinun uskonsisar. Se sinun sukusi jäsen. Me, jotka olemme uudestisyntyneitä 
kristittyjä, kuulumme Jumalan perheeseen. Ne, jotka eivät kuulu, voivat olla susia lampaiden 
vaatteissa. Ja me näemme heidän näytelmänsä lävitse.

Ja panteismi, ja buddhalaisuus ja hindulaisuus ja horoskooppi ja kädestä ennustaminen, näitähän 
löytyy pilvin pimein. Aivan lukematon määrä Raamatun ulkopuolista hengellistä elämää, mitä 
kristityn pitää kavahtaa yhtä paljon kuin itse Herraa. Herran pelko on viisauden alku.

Ja alkakaa lukemaan Raamattua itse. Vuoden 1992 versio on mielestäni helpoin aloittaa. Sitten 
vuoden 1933/38 on ihan okei myös vaikka sanat ovat jo jonkin verran vanhahtavia nykylukijalle. Ja 
uutta suomennostahan pukkaa koko ajan. Joten materiaali ei lopu kesken. Sen sijaan älä lue jehovan 
todistajien uutta maailmankäännöstä, koska se on erittäin taitavasti ja tarkoituksellisesti tehty 
väärennös. Tiesivät he sen itse tai sitten eivät. Mutta niin se vain on. Ja se on totta. 

Minun salainen aseeni on oma rukoushuone. Ihan oma paikka, missä kohtaan, nöyrryn, Jumalan 
edessä joka päivä. Se on kristityn paras tapa puhdistaa itsensä. Nöyrtyä Jumalan edessä joka aamu 
ennen kuin lähtee töihinsä. Sen jälkeen ei ainakaan ylpeys pääse nousemaan egosta esille työpäivän 
aikana. Rukoilkaa ja etsikää Herra, Jeesus Kristus, hän kyllä sitten osoittaa itsensä teille. Ota yksi 
askel Jumalan suuntaan niin hän ottaa monta askelta sinun suuntaasi. Halleluja. Ylistäkää Herraa.

Aamen.
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