Profeetallinen sanoma 5.-6.3.16:
Olimme mieheni kanssa kävelyllä 5.3.15
ja rukoilimme. Tällöin Pyhä Henki puhui:
”Valvokaa sillä minä tulen pian!”
Ymmärsin, että Pyhä Henki puhui oman
sydämen valvomisesta ja että Hän halusi
puhua jotain enemmän. Sunnuntaina
6.3.16 rukoillessani sanoma jatkui:
”Minä suren tätä riitaa keskuudessanne.
Minun sieluni on syvästi murheellinen
kansastani. Kääntykää ja tehkää
parannus. Nyt on aika valvoa – valvoa
omaa sydäntä ja murehtia mitä sieltä
löytyy. Älkää murehtiko toisen sydämiä,
omassanne on riittävästi tekemistä.
Tehkää parannus ja kääntykää. Tehkää
niitä ensimmäisiä tekoja, palatkaa
ensirakkauteen. Valvokaa rakkaat
lapseni, valvokaa – etten löytäisi teitä
palatessani alastomana ja paljaana (Ilm.
3:18, 16:15).
Muistakaa tämä sana – minä tulen pian.
Muistakaa sana, jonka sanoin. Kun näette
oksissa silmut, tiedätte että kevät on jo
lähellä. Kun nämä kaikki tapahtuvat,
tiedätte, että aika on jo lähellä. Mutta
monen sydän kylmenee, rakkaus
vähenee ja veli nousee veljeä vastaan.
Veljeä syytetään epäpyhästä sydämestä
käsin.
Muistakaa sana, jonka Pyhä Henki puhui:
ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä
Herraa. Pyhitystä minä haluan – se on
sydämen armahtavaisuutta ja laupeutta
toisia kohtaan. Heitäkin kohtaan, jotka
vaeltavat samaa tietä, mutta matkaavat

eri kohdassa ja erilaisen taakkojen
rasittamina. Nähkää, että saatana on
laittanut heidän selkäänsä taakkoja, kiviä
kompastukseksi ja vaatteet ovat
tahraantuneet. Olkaa armollisia myös
heitä kohtaan, jotka eivät vielä ole tätä
tietä löytäneet. Olkaa armahtavaiset, niin
saatte itsekin kokea armoa. Muistakaa
sana jonka olen puhunut: millä mitalla
mittaatte, sillä teille mitataan. Teidän
tekonne kiertyvät eteenne. Laupeutta
minä tahdon, en uhria.”
Sitten katseeni vietiin Saudi-Arabiaan.
Siellä oli jotain liikehdintää tapahtumassa,
mutta Pyhä Henki ei puhunut muuta, kuin
näytti maan ja sen, että sieltä lähti liikettä
pohjoiseen. Sitten Irak ja Turkki nostettiin
keskiöön. Näin, että valtava enkeli oli
asettanut jalkansa Eufrat- virran alueelle.
Toisen jalan virran eteläpäähän, toisen
pohjoiseen.
”Pasuunaan on jo puhallettu, enkelini
seisoo jo Eufrat-virran alueella, tuon
eteläisen maan yllä. Etelästä lähtee virta
liikkeelle (Ilm. 9:14).”
Näin virran nousevan ja muodostavan
aaltoja etelästä pohjoiseen. Aallot
huuhtovat laajaa aluetta, aaltoja tuli
useita ja ne peittivät kansoja ja maita.
Henkeni alkoi täristä, ruumistani heikotti.
”Puhu sinä minkä minä sanon. Älä jätä
ainoaakaan sanaa sanomatta.
Rukoilkaa lapseni, rukoilkaa kansani
puolesta, siunatkaa omaisuuskansaani
Israelia. Näiden kaikkien täytyy tapahtua,
että kirjoitukset täyttyvät.
Pidä sinä kiinni minun sanoistani, sillä ne
ovat puhtainta kultaa, ota ne aarteeksesi.
Varjele sanojani sydämessäsi ja pidä ne
silmiesi edessä niin ne suojaavat sinut
siltä mitä tuleman pitää.”
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