
” En anna tähän maanhan nälänhätää siinä määrin, kuin mitä monilla 

sivustoilla kerrotaan, mutta nälänhätä on totisesti tulossa! ” 

 

” Siunatkaa edelleen tätä nuorta pääministeriä. Hän ei todellakaan tiedä 

mihin hän on ryhtynyt.  Hän jopa ajattelee että kaikki vielä tulee täysin 

hyväksi. Hän on täysin eksytetty.  Hänetkin Minä tahdon pelastaa, rukoilkaa 

hänen puolestaan, yötä päivää, hetki hetkeltä, niin että hän saa murtua 

minun puoleeni, armoa pyytäen.”  

” Virvoittakaa väsyneitä, johdattakaa eksyneet oikean tiedon äärelle, 

johdattakaa parannuksen paikalle nämä ihmiset, jotka ovat ottaneet näitä 

injektioita, totisesti se on synti että ottaa näitä injektioita, ja niin uskoo 

maailman valheen.   

Synti on se että luottaa ihmisiin, ihmisvalheisiin, mutta parantuminen tulee 

Minulta,  syökää terveellisesti, välttäkää kaikkea synnin saastaa mitä tulee 

kuvaruudulta, niin teidän koko kehonne elpyy. Isän ja pojan ja Pyhän Hengen 

nimeen Aamen. ” 

 

Yllä on kolme lainausta kieltenselitys profetiasta, joka tarkemmin on alla! 

 

Online rukous 2022-07-23 lauantaina kokouksemme kesti 7 tuntia ja siinä oli 

paljon profeetallista, tässä jälkikokouksen kieltenselitysprofetia nro 4.  

 

Tähän tekstiin kirjoitan jälkikokouksesta kielten selityksestä erään 

rukouspalvelijan kautta  Herralta tullutta vakavaa asiaa. Tämä on vain pieni 

pala siitä kaikesta, mutta ajattelin tämän jakaa myös, Jeesus on Herra ryhmiin.  

 

Tässähän on luonnollista että jotkut profetiat ovat henkilökohtaisia, joita ei 

jaeta, jotkut ovat meidän ryhmällemme ja esimerkkinä tämä on koko Suomea 

koskevaa.  Jälkikokouksen profetiaäänipätkissä tämä teksti on numero 4, josta 

myös äänenä on poistettu henkilökohtainen osuus ennen sen jakamista 

meidän ryhmällemme. 

 



Kieltenselitysprofetia alkaa: Puhutaan kielillä….  

 

Nyt on meillä hetken rauhan aikaa.  Mutta tässä kansakunnassa tulee 

tapahtumaan kaikenlaisia mullistuksia näkyvällä tasolla, mutta myös 

näkymättömissä.   

 

Tämän kansakunnan johtajat ovat ihan kauhuissaan, varsinkin ne johtajat, 

jotka täysin tietämättöminä ovat tätä Uutta maailmanjärjestystä vieneet 

eteenpäin.  Ne, jotka ovat olleet tietämättömiä siitä että mitä kaikkea tämä 

pitää sisällään. Heitä erityisesti minä tahdon kohdata ja heidätkin pelastaa.    

 

Mutta nämäkin, jotka ovat tietoisesti kaiken tietäen tähän ryhtyneet, heidätkin 

tahdon Minä pelastaa ja olla heille armollinen.    

 

Siunatkaa edelleen tätä nuorta pääministeriä. Hän ei todellakaan tiedä mihin 

hän on ryhtynyt.  Hän jopa ajattelee että kaikki vielä tulee täysin hyväksi. Hän 

on täysin eksytetty.  Hänetkin Minä tahdon pelastaa, rukoilkaa hänen 

puolestaan, yötä päivää, hetki hetkeltä niin että hän saa murtua minun 

puoleeni, armoa pyytäen. 

 

Te näette maailmalla monia tapahtumia, kansannousuja.   

 

En anna tähän maanhan nälänhätää siinä määrin, kuin mitä monilla sivustoilla 

kerrotaan, mutta nälänhätä on totisesti tulossa! 

 

Moni etsii ruokakaapin perukoilta leivänpaloja, tai edes jotakin syötävää.  

Mutta kyllä tässä maassa riittää jaettavaa.  

 



Mutta siksi tarvitsen, että vielä keräätte ruokavarastoja, kuivatavaraa, 

erityisesti säilykkeitä, tonnikalaa, riisiä. Kaikkea sellaista mitä voi valmistaa 

hetkessä, tai syödä jopa sellaisenaan. 

 

Minä turvaan teidän selustanne, sivustanne, ja elämänne tilanteet tästä 

eteenpäin. Luottakaa täysin minuun. Antakaa kaikki yksityis – minun haltuuni. 

Kaikki mikä liittyy seksuaalisuuteen ja kansakäymiseen muiden ihmisten 

kanssa. 

 

Älkää enää osallistuko maailman ihmisten konsertteihin, tapahtumiin, 

kerhoihin, eikä muihin tilanteisiin, missä on maailman ihmisiä läsnä. 

 

Nyt on aika erottautua täysin maailmasta. Olette maailmassa, mutta ette ole 

maailmasta.  

 

En ota teitä maailmasta pois, mutta tahdon että erottaudutte etsimään minun 

kasvojani ja hiljaisuudessa, rauhassa minä puhun teidän sydämiinne. 

 

Aina iloon ja Rauhaan asti, Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen, nyt levätkää 

rauhassa, kokoontukaa taas pian, tuokaa ilon ja rauhan sanoma tullessanne.  

 

Virvoittakaa väsyneitä, johdattakaa eksytykset oikean tiedon äärelle, 

johdattakaa parannuksen paikalle nämä ihmiset, jotka ovat ottaneet näitä 

injektioita, totisesti se on synti että ottaa näitä injektioita, ja niin uskoo 

maailman valheen.  

 

Synti on se että luottaa ihmisiin, ihmisvalheisiin, mutta parantuminen tulee 

Minulta,  syökää terveellisesti, välttäkää kaikkea synnin saastaa mitä tulee 

kuvaruudulta, niin teidän koko kehonne elpyy. Isän ja pojan ja Pyhän Hengen 

nimeen Aamen. 

 



Online rukous kokoontuu lauantaisin ja keskiviikkoisin klo 19:00. Zoom 

Huone avataan jo 18:30.  

Tervetuloa! Ohjeet ovat tässä linkissä alla.  

https://start.biblecenter.se/online-rukous-zoom-videokokousjarjestelmassa/ 

Toimme Jumalanpalveluksen periaattein mutta meillä ei ole kaavoja, vaan 

olemme vapaita Pyhässä Hengessä ja kaikki saavat palvella tai puhua, kun aikaa 

vain riittää.  

Miten siis on, veljet? Kun tulette yhteen jokaisella (teistä) on jotain; on virsi, on 

opetus, on *kieli, on ilmestys*, on selitys. Kaikki tapahtukoon rakennukseksi. 

1Kor 14:26. TKSI eli Toivo Koilo Suuri Ilosanoma. 

Peruskokouksemme on seuraava.  

- Zoom avataan klo 18:30.  alussa voi olla juttelua tai rukousta kokouksen 

puolesta. 

- Kokouksemme alkaa alkurukouksella klo 19:00, sitten asiat, mahdollinen 

Jumalan sana ja yhteiset rukoukset ja rukouspalvelu. 

- Ehtoollinen on klo 20:30.  

- Kokouksemme voi päättyä jo 21:00, mutta toisinaan jatkuu 

jälkikokouksena niin kauan kuin tarvetta on, rukouspalvelua, profetioita 

niin kuin Pyhä Henki suo, keskustelua jne. 

Suora ZOOM linkki on tässä, jos ja kun Zoom on jo tuttu, tai olet ollut 

aikaisemmin Online rukouksessa tai muussa Zoom kokouksessa! 

https://zoom.us/j/96517716688 

 

Pari kohtaa, mitä Jumala on antanut profetiassa, omin sanoin tässä. 

- Älkää väheksykö pieniä kotikokouksia eikä Online rukousta, kun olemme 

uskollisia, sillä on suuri merkitys. 

- Yhdessä rukouksemme ovat voimakkaita! 

 

23 Pysykäämme toivon järkkymättömässä tunnustuksessa, sillä Hän, joka antoi 

lupauksen, on uskollinen.  

 

https://start.biblecenter.se/online-rukous-zoom-videokokousjarjestelmassa/
https://zoom.us/j/96517716688


24 Tarkatkaamme toisiamme rohkaisuksi rakkauteen ja hyviin tekoihin,  

 

25 jättämättä keskinäistä kokoontumistamme, niin kuin joillakin on tapana, 

vaan kehoittakaa toisianne sitä enemmän, kun näette päivän lähestyvän. ASUT: 

kääntäjän kommentti: Päivä" = se päivä, jolloin Kristus palaa kunniassaan. Hebr 

10:23-25 

 

Tervetuloa 

t. Jukka 

 

 

Pian sinä Jukka saat johtaa pientä evankeliointijoukkoa lähiseudullasi. Ja myös 

Marja-Liisan minä tahdon nostaa. 

 

Mutta nyt minä tahdon, että sinä Marja-Liisa alat syömään kunnolla  ja alat 

liikkumaan enemmän ja tällä tavoin otat vastaan minun suunnitelmani 

parantaa sinut täysin. 

 

Iloitse tyttäreni, olenhan minä sinut jo pelastanut ja olemmehan me jo 

tavanneetkin, kaikki valitus pois.  Kaikki kitka ja kutka pois, Iloitse tyttäreni, sillä 

Minä tulen sinulle  iloa antamaan, sillä sinä saat pian kaduilla julistaa minun 

Sanaani, tosin ajoneuvostasi käsin. Aamen. 

 

Minä näen, että ikään kujin Marja-Liisa on sellaisen skootterin päällä, sellainen 

musta, jossa istutaan ja siinä on kaksi rengasta takana.  

---- 

 

 

 



 

 

           

  

    

  


