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Tuleva kuningas prinssi Charles on antanut lausuntoja, että ihmisiä täytyy vähentää. Korona liittyy
tähän siten, että saadaan ihmiset ottamaan rokotus ja pelkäämään sitä. Testataan ihmisten
kuuliaisuutta ja tottelevaisuutta, miten nopeasti saadaan esim. pedon merkki ihmisille. Tämä korona
on siis testi. Minä halusin tähän kuitenkin tuoda lohdullisen ja rohkaisun sanoman Jeesukselta, että
hän on tiennyt, että tämä tapahtuu. Hän silloin aikanaan minulle sanoi, että tulee tapahtumaan jotain
sellaista, että koko maailmasta sähköt katkeavat ja sitä ei enää saa.
Rahajärjestelmä horjutetaan niin että koko sosiaalijärjestelmä tuhotaan sen varjolla. Jeesus vielä
sanoi, että kerro minun omilleni – hän käytti minun omiani ja minun kansaani. Hän sanoi
näin: ”Kerro minun omilleni, että he hankkivat sellaisia laitteita, joiden käyttö ei vaadi sähköä.”
Minä olen kirjoittanut nämä paperille, koska minä en muuten muista näitä sanoa. ”Kerro, että
kaikkien minun omien tulee ottaa mallia alkuseurakunnasta ja palata 100% apostoliseen aikaan.”
Minä näin tänä keväänä unen näistä asioista ja kerron unesta kohdan. Oli hankittu suuri varastohalli
– jotkut uskovat olivat hankkineet, joita en tuntenut ollenkaan. Minä olin vienyt siihen halliin kaikki
minun huonekaluni: mm. kaksi kristallikruunua ja kaikki vaatteeni. Olin etsimässä sieltä, jotain mitä
olin sinne vienyt. Joku, joka oli vartijana, sanoi, että ota mitä tarvitset ja sain vapaasti liikkua siellä.
Jeesus käski minun Taivaassa käydessäni luoda uskovien keskuuteen sellainen järjestelmä, josta
saamme hakea kaiken ruokamme – kylmäkellari ja huonekaluvarasto. Ja että meidän tulee ostaa
pieni kerrostalo, jolla on varaa, koulu tai ihan mikä vaan, jossa on huoneita yksinäisille,
perheellisille, joilla on lapsia.
Minä näin sellaisen unen, että oli sellainen 4 kerroksinen korkea talo ja keskellä oli
kirkkohuoneisto – seurakuntasali, jossa kokoonnuttiin Jumalanpalvelukseen ja se toimi myös
kouluna lapsille. Olen siitä kirjoittanut vielä, että keneenkään ei tarvinnut käyttää rahaa parturiin,
ompelijalle, ravintolaan, vanhustenhuoltoon, sairaanhoitoon, lääkärille, autohuoltoon, kodinhoitoon,
kouluun ja lastenhoitoon. Kaikki saatiin uskovien vapaaehtoisesta uudesta elämänmuodosta, jossa
palataan siihen apostoliseen elämänmuotoon.
Meillä puhutaan apostolisesta ajasta, mutta meillä ei ole nähty sitä kokonaisuutta. Kaikki toivat
apostolien jalkojen juureen omasta talostaan tai maatalilasta saamansa rahat ja he jakoivat kaiken

keskenään. Kukaan ei sanonut, että jokin kuuluu hänelle tai puhuttu puutteesta. Kenelläkään ei ollut
mistään puutetta. Jeesus sanoi, että tämä tapahtuu kirjaimellisesti. Hän sanoi minulle, että
hankkiutukaa maaseudulle vesilähteiden äärelle.
Kun se aika lähestyy tai tulee lähelle, ja minä koin, että olemme nyt lähellä sitä aikaa. Amerissakin
on lähdetty tekemään näin dramaattisia ja pelottavia asioita. Mene ja kerro minun omilleni, että he
menevät maanpeittoon. Ja Hän sanoi minulle, mitä se tarkoittaa: ”Puhu vain silloin, kun olet varma,
että minä käsken sinun puhua.” Hän puhui vielä porttokirkosta ja hän sanoi, että porttokirkko on
luterilainen kirkko ja ortodoksi kirkko.
Vaihtoehtona saa kuulua vain näihin kirkkoihin, koska vainot alkavat viimeiseksi sieltä.
Ensimmäisenä vainot alkavat Helluntaiseurakunnasta ja kaikista muista seurakunnista. Minun
taivaskäyntini tapahtui 1999 vuoden lopulla ja Hän kertoi laista, joka on tullut voimaan ja ystäväni
vahvistivat tämän minulle, kun olin palannut normaali elämään.
Oli tehty laki, josta Jeesus kertoi minulle ennen kuin se oli julkinen. Hän sanoi, että tehty sellainen
laki, ettei saanut kuulua kuin yhteen kirkkokuntaan. Ei saanut kuulua enää vapaaseen suuntaan,
luterilaiseen-, ortodoksikirkkoon vain yhteen ainoaan ja sen takana oli Tarja Halonen, joka oli
määrännyt tämän paavin käskystä. Jeesus sanoi, että inkvisitio on perustettu uudelleen. Hän sanoi,
että kun helluntaiseurakunnassa vaatii kantamaan sosiaaliturvatunnukset ja nimet, että ei kuuluta
enää kuin yhteen kirkkokuntaan. Jeesus sanoi, että heille maksettiin jokaisesta ihmisestä ja he
möivät sielut. Jeesus kertoi, että silloin tapahtuu hajoaminen. Osa suostui antamaan nimensä ja osa
ei suostunut.
Minä kuulin, että nimi muutettiin Helluntaikirkoksi ja niillä pysyi Helluntaiseurakuntana, jotka
eivät suostuneet paavin järjestelmään. Jeesus sanoi, että vainot alkavat ensimmäisenä vapaista
suunnista. Tämä tarkoittaa sitä, että jos nimi on näissä suunnissa, ei enää saa valtiollista eikä
kunnallista työtä. Herra puhui minun omistani ja minun kansastani eri tavalla. Hän kertoi näistä
tapahtumista, miten tulee tapahtumaan juuri ennen hänen tuloansa.
Jotkut ihmiset joutuvat kärsimään enemmän, jotkut vähemmän ja eivät joudu kärsimään oikeastaan
ollenkaan. Hän muistutti ajasta, kun Egyptissä piti tehdä veriliitto: piti uhrikaritsan verellä maalata
oven pihtipielet ja yläosa. Luin myöhemmin hepreaa sen verran, että ymmärsin, millainen kuvio
maalauksesta syntyi.
Siitä kuviosta syntyi Jumalan nimen alkukirjain: YHWH Jahve alkukirjaimet. Jeesuksen nimessä on
myös tämä kirjain, joka on kuin väärinpäin oleva U-kirjain. Jeesuksesta sanotaan, että minä tulen
Isäni nimessä ja minua te ette ota vastaan. Tulee toinen, joka tulee omassa nimessään ja hänet te
otatte vastaan. Jeesuksessa Kristuksessa meissä on tämä veren merkki, kun me häneen oikeasti
uskomme, luotamme ja turvaamme.
Tuhoajaenkeli menee tänäkin päivänä kaikkien niiden ohi, joissa on veren merkki ja kenenkään ei
tarvitse pelätä koronaa eikä mitään muutakaan, koska tuhoajaenkeli kulkee ohi. Nyt luetaan, että
jotkin ihmiset ovat olleet syömässä ravintolassa ja on tapahtunut, että ainoastaan yksi henkilö on
saanut vakavan koronan ja kaikkiin muihin pariin kymmeneen se ei ole tarttunut, vaikka he ovat
olleet vierekkäin.
On tapahtunut, että suuressa laumassa vain jotkut tietyt ovat sen saaneet: jotkut selvinneet ja jotkut
kuolleet. Tämä miten tämä Suomessa alkoi ja ilmoitettiin tämä korona, siinä oli minulle Herran
ilmoitus. Kävin helmikuussa Ruotsissa, kun minun tätini kuoli ja sain kutsun perunkirjoitukseen.
Tein 3 vuorokauden matkan Örebron lääniin.

Suunnilleen kaksi viikkoa tämän minun matkani jälkeen Ruotsi suljettiin suomalaisilta. Suomalaiset
eivät voineet sinne enää mennä ja korona julistettiin pandemiaksi. Juuri ennen pandemian julistusta
Pyhä Henki antoi minulle sanat: ”Kuka miekkaan se miekkaan, kuka ruttoon se ruttoon, kuka
nälkään se nälkään.” Ja Matteus 24:25 nousi mieleeni ja etenkin tyhmät ja viisaat neitsyet.
Korona näyttäytyi minulle ruttona tästä syystä. Mihin sitten liittyy miekka nälkä, löytyykö
taivaskäynniltä tähän se vastaus, että onko inkvisitio alkamassa nyt ja nälkä siten, että tulee nälkä,
kun rahajärjestelmä tuhoutuu. Koronaa käytetään siinä suunnittelussa hyväksi. Pedonmerkki jaetaan
siten, että kun ei ole rahaa, ihmiset ottavat merkin, kun heille sanotaan, että sinä saat kaiken, vaikka
sinulla ei olisikaan rahaa. Sitten minulle alettiin puhua juutalaisten maailmanlaajuisesta
liikehdinnästä kohti Israelia.
Aloin nähdä sellaisia laivoja, jotka tulevat Amerikasta kohti Israelia. Silloin minulle nousi
Raamatun sana Tarsiin laivoista. Siinä kerrottiin rikkauksista, jotka ovat tulossa Israeliin.
Amerikasta on helppo tulla suurilla laivoilla Israeliin. Kun miljoonat tulevat Israeliin, ei lähi-idän
arabeilla tai millään ole mahdollista taistella heitä vastaan. Raamatussa sanotaan, että Herra vetää
heidät sinne ja tuomitsee heidät siellä. Herra sanoi minulle taivaassa, että kun kuulet, että
juutalaisten vainot ovat alkaneet, samalla minun omat joutuvat vainoihin. Hän sanoi, että jossakin
päin maailmaa vainot ovat jo alkaneet. Kuulin niistä vainoista, kun selvisin ja olen nähnyt, että ne
ovat lisääntyneet. Eräs suomalainen juutalaistaustainen mies kertoi, että Herra antoi hänelle
rukousaiheeksi tämän Valtatie 77, joka tarkoittaa kaikkia ristinlipun maita täällä Pohjolassa. Kaikki
ristinlipun maat ja heimot, jotka eivät sinänsä ole maita vaan heimoja. Kaikkien näiden puolesta
tulisi rukoilla, koska juutalaisia vastaan on alkanut tulla metsästäjiä.
Hän oli lukenut Raamatusta, että ensin tulee kalastajia ja sitten metsästäjiä. Kalastajien aika on ohi
– heitä on yritetty kalastaa, yritetty käännyttää ja heille on julistettu Sanaa: kuka on ottanut vastaan
kuka ei. Nyt tulee sitten metsästäjät, jotka pakottavat heidät Israeliin, koska Jumala sanoo Sanassa,
että Hän neljästä maailmanääristä heitä tuo. Tämä on eräänä merkkinä siitä, että Jeesuksen tulemus
on hyvin lähellä. Minä näin kuinka Jeesus kutsui pilvenpäältä ihmisiä ja näin kuinka ihmisiä alkoi
nousta sinne.
Minä en ehtinyt kasvoja nähdä enkä tunnistanut kenenkään kasvoja ja minä itsekin katosin sinne.
Herra sanoi minulle kyyneleet silmissä, että minun on kerrottava heille, että heidän täytyy rakastaa
toisiaan. Minusta tuntui silloin, että miten pystyn muille puhumaan tästä, jos en itse pysty
rakastamaan. Jouduin taistelemaan kauan tämän asian kanssa, kunnes viime vuonna 2019
helmikuussa, jolloin jouduin herätykseen. Olin siihenkin asti ollut uskossa, mutta en puhunut näitä
asioita vaan olin vaiennut. Itkin polvillani joka ilta, miksi minun on täytynyt tehdä niin paljon syntiä
elämäni aikana, miksi en ole saanut elää synnitöntä elämää.
Sitten Herra johti minun luo mies saarnaajat seurakunnassa, jotka rukoilivat kahteen otteeseen
toisistaan tietämättä samoja asioita minun puolestani. Silloin vapauduin rakkauden herätykselle.
Minussa tapahtui rakastuminen Jumalaan, Jeesukseen ja Hänen tahtoonsa. Ja minulle tuli vapaus,
että en ole ollut synnitön, mutta nyt saan elää synnitöntä elämää Jeesuksen armosta.
Se lähti siitä, että minä aloin tuntea rakkautta. Se ei ollutkaan enää sitä, että minä tottelen pelon
tähden tai käskyn tähden vaan sen tähden, että minä rakastan Jumalaa ja Jeesusta ja minä haluan
totella. Ja tulin ymmärtämään, mitä totteleminen on. Kun Herra sanoi, että kerro minun omilleni,
minä tajusin, että Jeesuksen omia ovat vain he, jotka tekevät hänen tahtonsa Herra sanoi omilleen,
että mitä ikinä he pyytävät, sen he saavat ja eivät saa lopettaa rukousta ennen kuin vastaus tulee.
Sitten minut vietiin katsomaan sitä aluetta, mistä rukousvastaukset tulevat. Minulle näytettiin, että
nyt joku rukoilee, ja kun hän jatko rukoilemistaan ja ikään kuin kaksin käsin veti sitä vastausta
taivaasta.

Mitä ikinä me anomme, me saamme sen, jos me teemme Jumalan tahdon. Jeesuksen tahdosta
puhuttiin, että se on rakkautta – veljesrakkautta. Jeesuksella oli kyyneleet silmissä, kun hän sanoi,
että mene ja kerro, että he rakastaisivat toisiaan.
Raamatunkohtia
1. Piet. 1, 2 ja 3 kertovat tästä veljesyhteydestä- ja rakkaudesta: Rakastakaa toisianne, Älkää
pelätkö, mitä he pelkäävät eli Herra sanoo, että meidän ei tule pelätä esim. koronaa.
1 Joh. puhuu elämän sanasta heti ensimmäisen luvun alussa ja siinäkin puhuu keskinäisestä
rakkaudesta ja yhteydestä keskenämme.
1 Joh. 2: 3-6 sanoo, että me olemme velvollisia vaeltamaan niin kuin hän vaelsi.
9-11 Joka vihaa veljeään on pimeydessä.
1 Joh 3 Joka ei noudata vanhurskautta, se ei ole Jumalasta eikä sekään, joka ei rakasta veljeään.
1 Joh. 4:7-8 Rakkaani rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka
rakastaa on syntynyt Jumalasta. Joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.
11 Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, mekin olemme velvollisia rakastamaan
toisiamme.
16 Jumala on rakkaus. Joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Miten
me pääsemme pois kaikesta pelosta, masennuksesta, ahdistuksesta, tuskasta jne.
18 kertoo sen: Pelkoa ei rakkaudessa ole vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Sillä pelossa on
rangaistusta, joka pelkää ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa.
19 Me rakastamme, koska hän on rakastanut ensin meitä. Kun me tunnistamme sen rakkauden, jolla
hän on rakastanut meitä, mekin alamme rakastamaan.
20 Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa veljeään, hän on valehtelija. Sillä joka ei
rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt.
21 Tämä käsky meillä on häneltä, joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeään.
Joh. 14 on paras ja kertoo, kuka Jumala on ja että hän tulee meihin.
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