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Kun Jumalan miehen 
palvelija aamulla nousi ja 
meni ulos, kaupungin ym-
pärillä oli kaikkialla sotilai-
ta, hevosia ja vaunuja. Pal-
velija sanoi Elisalle: “Voi, 
herrani! Mitä me nyt teem-
me?” [Toisin sanoen: miten 
voimme selvitä tästä pu-
lasta ehjin nahoin?] Sitten 
Elisa sanoi palvelijalleen: 
Älä pelkää, sillä niitä, jotka 
ovat meidän kanssamme, 
on enemmän kuin niitä, 
jotka ovat heidän kanssansa. Ja Elisa 
rukoili [JUMALAA] ja sanoi: HERRA, 
avaa hänen silmänsä, että hän näkisi. Ja 
HERRA avasi palvelijan silmät, ja hän 
näki, ja katso: vuori oli täynnä tulisia 
hevosia ja tulisia vaunuja Elisan ympä-
rillä.” (2. Kuningasten kirja).

Samainen armeija tai JUMALAN 
sotajoukko, jonka Elisa pyysi JUMA-
LAN näyttävän Elisan palvelijalle, oli se 
samainen armeija tai JUMALAN sota-
joukko, joka sorti Jerikon muurit (Joo-
sua 6:20). Joosua tapasi JUMALAN 
sotajoukon PÄÄMIEHEN Jerikossa 
tällä tavoin: ”Ja tapahtui Joosuan olles-
sa Jerikon luona, että hän nosti silmän-
sä ja näki miehen seisovan edessään, 
paljastettu miekka kädessä. Ja Joosua 

meni HÄNEN luokseen ja sanoi HÄ-
NELLE: Oletko SINÄ meikäläisiä vai 
vihollisiamme? Niin HÄN sanoi: EN, 
VAAN MINÄ OLEN HERRAN SO-
TAJOUKON PÄÄMIES [JEESUKSEN 
ruumiillistuma] JA OLEN JUURI NYT 
TULLUT. Niin Joosua heittäytyi kas-
voilleen maahan, kumarsi ja sanoi HÄ-
NELLE: Mitä HERRALLANI on sa-
nottavana palvelijalleen? Ja HERRAN 
sotajoukon PÄÄMIES sanoi Joosualle: 
Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa 
seisot, on pyhä. Ja Joosua teki niin.

”Mutta Jeriko sulki porttinsa ja oli 
suljettuna israelilaisilta: ei kukaan käy-
nyt ulos, eikä kukaan käynyt sisälle. 
[Tämä johtui siitä, että tiedettiin JU-
MALAN olevan israelilaisten puolella, 

ja he tiesivät myös, että JU-
MALA tulisi tuhoamaan 
heidät.] Niin HERRA sa-
noi Joosualle: ’Katso, minä 
annan sinun käsiisi Jeri-
kon sekä sen kuninkaan 
ja sotaurhot. Kulkekaa siis, 
kaikki sotakuntoiset mie-
het, kaupungin ympäri, 
kiertäkää kerta kaupunki; 
tee niin kuutena päivänä. 
[Näin pystytiin pelotte-
lemaan Jerikon syntisiä 
ihmisiä ennen Jerikon 

tuhoutumista.] Ja seitsemän pappia 
kantakoon seitsemää oinaansarvista 
pasuunaa arkin edellä. Seitsemäntenä 
päivänä kulkekaa kaupungin ympäri 
seitsemän kertaa, ja papit puhaltakoot 
pasuunoihin. Ja kun pitkä oinaans-
arven puhallus kuuluu, kun kuulette 
pasuunan äänen, niin nostakoon koko 
kansa kovan sotahuudon; silloin kau-
pungin muuri kukistuu siihen paik-
kaansa, ja kansa voi rynnätä sinne ylös 
[tämän suoritti HERRAN taivaallisen 
sotajoukon näkymätön käsi], kukin 
suoraan eteensä.’”

”Silloin Joosua, Nuunin poika, kut-
sui papit ja sanoi heille: Ottakaa liiton-
arkki, ja seitsemän pappia kantakoon 
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(Jatkoa sivulta 1)
seitsemää oinaansarvista pasuunaa 
HERRAN arkin edellä. Sitten hän sa-
noi kansalle: Lähtekää ja kulkekaa 
kaupungin ympäri, ja aseväki käyköön 
HERRAN arkin edellä. Ja tapahtui niin 
kuin Joosua oli kansalle sanonut. Ne 
seitsemän [juutalaista] pappia, jotka 
kantoivat niitä seitsemää oinaansarvis-
ta pasuunaa HERRAN edellä, lähtivät 
ja puhalsivat pasuunoihin, ja HERRAN 
liitonarkki kulki heidän jäljessään. Ja 
aseväki kulki pasuunaa puhaltavien 
pappien edellä, mutta muu väki kulki 
arkin jäljessä, samalla kun pasuunoi-
hin yhtenään puhallettiin. Ja Joosua 
käski kansaa sanoen: Älkää nostako 
sotahuutoa älkääkä antako äänenne 
kuulua, älköönkä sanaakaan pääskö 
teidän suustanne ennen kuin sinä päi-
vänä, jona minä teille sanon: ‘Nostakaa 
sotahuuto’, silloin se nostakaa.”

”Ja hän antoi HERRAN arkin kulkea 
yhden kierroksen kaupungin ympäri; 
sitten he menivät leiriin ja jäivät yöksi 
leiriin. Joosua nousi varhain seuraava-
na aamuna, ja papit ottivat HERRAN 
arkin. Ja ne seitsemän pappia, jotka 
kantoivat niitä seitsemää oinaansar-
vista pasuunaa HERRAN arkin edellä, 
kulkivat puhaltaen yhtenään pasuunoi-
hin, ja aseväki kulki heidän edellään, 
mutta muu väki kulki HERRAN arkin 
jäljessä, samalla kuin pasuunoihin yh-
tenään puhallettiin. Ja tänä toisenakin 
päivänä he kulkivat kerran kaupungin 
ympäri ja palasivat sitten leiriin. Niin 
he tekivät kuutena päivänä.”

”Mutta seitsemäntenä päivänä he 
nousivat varhain aamun sarastaessa ja 
kulkivat kaupungin ympäri samalla ta-
valla seitsemän kertaa. Ainoastaan sinä 
päivänä he kulkivat kaupungin ympäri 
seitsemän kertaa. Ja kun papit seitse-
männellä kerralla puhalsivat pasuunoi-

hin, sanoi Joosua kansalle: Nostakaa 
sotahuuto, sillä HERRA antaa teille 
kaupungin. Kaupunki ja kaikki, mitä 
siinä on, vihittäköön tuhon omak-
si HERRAN kunniaksi; ainoastaan 
portto Raahab jääköön henkiin, hän 
ja kaikki, jotka ovat hänen kanssaan 
hänen talossansa, sillä hän piilotti tie-
dustelijat, jotka me lähetimme. Mutta 
karttakaa tuhon omaksi vihittyä, ettette 
vihi jotakin tuhon omaksi ja kuitenkin 
ota tuhon omaksi vihittyä ja niin tule 
vihkineiksi Israelin leiriä tuhon omaksi 
ja syökse sitä onnettomuuteen. Ja kaik-
ki hopea ja kulta sekä vaski- ja rauta-
kalut olkoot pyhitetyt HERRALLE; ne 
joutukoot Herran aartehistoon.”

Silloin kansa nosti sotahuudon ja 
pasuunoihin puhallettiin. Kun kansa 
kuuli pasuunan äänen, niin se nos-
ti kovan sotahuudon; silloin kukistui 
muuri siihen paikkaansa [tämän teh-
tävän suoritti JUMALAN taivaallinen 
sotajoukko ja sen PÄÄMIES], ja kansa 
ryntäsi ylös kaupunkiin, kukin suoraan 
eteensä. Niin he valloittivat kaupungin. 
(Joosuan kirja 5:13-6:20).

Henokin kirjassa mahtava profeetta 
Henok näkee valvojat ennalta. Nämä 
valvojat ovat JUMALAN enkeleitä, ja 
he muodostavat taivaallisen sotajou-
kon. Heitä kutsutaan toisinaan myös 
JUMALAN pyhien maanpäällä olevien 
ihmisten suojelusenkeleiksi.

On olemassa langenneita enkeleitä, 
kuin myös hyviä enkeleitä. Ilmestyskir-
ja 12:4 sanoo, että kolmannes enkeleistä 
– eli langenneet enkelit – viskattiin alas 
taivaasta johtajansa, Saatanan, kans-
sa (Evankeliumi Luukkaan mukaan 
10:18). Mutta muista, kaksi kolman-
nesosaa enkeleistä – eli hyvistä enke-
leistä – jäivät JUMALAN palvelukseen. 
Langenneet enkelit, yksi kolmasosa en-
keleistä, eivät ole vain langenneita vaan 
myös hyvin pahoja.

Ilmestyskirja 12:3 sanoo, ”Ja näkyi 
toinen merkki taivaassa, ja katso: suuri, 
tulipunainen lohikäärme [piru], jolla 
oli seitsemän päätä...” ”Seitsemän päätä 

tarkoittaa seitsemää vuorta [Roomassa, 
Italiassa], joilla nainen istuu” (Ilmes-
tyskirja 17:9). Tämä nainen on väärän 
kirkon pää, sen kultin, sen hirviön pää, 
joka on Vatikaani, hän on roomalaiska-
tolilaisen, lapsia hyväksikäyttävän kir-
kon epäaito profeetta.  

Ilmestyskirja 12:3 jatkuu sanoen, 
että näillä seitsemällä päällä on kym-
menen sarvea. Nämä kymmenen 
sarvea ovat symboleja kymmenelle 
eurooppalaiselle kansakunnalle, jot-
ka ovat tukeneet Rooman Vatikaania 
(YK:ta, Uutta maailmanjärjestystä) 
jonkin aikaa (viimeisimpänä Kreikka), 
mikä on yhdistetty Saatanan uuteen 
maailmanjärjestykseen tai yhteen maa-
ilmanhallitukseen ”… Ja nämä seitse-
män kruunua päässään [nämä seit-
semän kruunua symbolisoivat pirun 
uutta maailmanhallitusta, mikä tällä 
hetkellä hallitsee seitsemää mannerta, 
toisin sanoen, koko maailmaa].”1

”Pyrstöllään se pyyhkäisi pois kol-
manneksen taivaan tähdistä [Tähdet 
ovat pahoja enkeleitä.2 Ilmestyskirja 
1:20 sanoo, että tähdet ovat enkeleiden 
symboleja], ja [lohikäärme, Saatana] 
sinkosi ne [kolmasosan ilkeistä ja pa-
hoista enkeleistä] maahan. Lohikäärme 
[piru] asettui synnyttävän naisen eteen 
[jolla on 12 tähteä kruunussaan. Tämä 
(nainen) on KRISTUKSEN morsian, 
uusi Jerusalem, joka on KRISTUK-
SEN KEHO täällä maan päällä, aito 
Israel, ne jotka ovat kristittyjä, eivätkä 
koskaan katolilaisia, jotka ovat peräi-
sin JUMALAN valikoimasta kansasta, 
juutalaisista. Nyt JUMALA on tarjon-
nut pelastuksen ihmisille kaikista kan-
soista, kaikille niille, jotka hyväksyvät 
Kristuksen pelastuksekseen]” (Ilmes-
tyskirja 12:4).

Ilmestyskirja 12:4 sanoo, että tämä 
nainen (KRISTUKSEN KEHO) oli 
valmis synnyttämään lapsensa, joka 
oli KRISTUS. Tämä on takauma ajas-
ta, jolloin Saatana kuningas Heroden 
armeijan avulla seisoi Israelin edessä 
tuhotakseen KRISTUKSEN HÄNEN 

1 Dan. 2:40, 7:19-25, Ilm. 13:2-8, 14:8, luku 17, 18:2-24   2 Esa. 14:12-17, Matt. 25:41, Luuk. 10:18, 2 Piet. 2:4, Juud. 6, Ilm. 12:3-4, 7-9   3 Matt. 2:1-18   
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synnyttyään ja/tai kaksi vuotta myö-
hemmin,3 koska KRISTUS oli ja on 
yhä kuninkaiden KUNINGAS ja her-
rain HERRA, maailman PELASTAJA. 
HÄN, joka tuhoaisi Saatanan työn pe-
lastamalla ne sielut, jotka hyväksyisivät 
HÄNET pelastuksekseen ja auktori-
teetikseen.4 Kirje Kolossialaisille 2:15 
sanoo, että ”HÄN riisui aseet hallituk-
silta ja valloilta ja asetti heidät julkisen 
häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen 
kauttaan voiton riemun.”

Nämä ovat viimeisiä päiviä.5 Maa on 
täynnä JUMALAN armeijaa, ja ilma on 
täynnä JUMALAN ilmavoimia. Nämä 
ovat ufoja, joita miljoonat ihmiset ovat 
nähneet ympäri maailmaa. Koska maa-
ilman ihmiset eivät tiedä JUMALAN 
SANASTA, he yhä uskovat näiden ufo-
jen olevan avaruusolentoja. Kun tun-
nemme Raamatun, tiedämme kuinka 
harhaan johdettuja maailman ihmiset 
ovat, koska nämä ”lentävät lautaset”, 
joita kutsutaan usein ufoiksi, eivät ole 
toisilta planeetoilta. Ne ovat ”valvojia”, 
JUMALAN enkeleitä, jotka tarkkaille-
vat maata juuri ennen kuin KRISTUS 
palaa jälleen maahan. Valvojat valmis-
tautuvat tuomioon.

Ilmestyskirja 16:1 sanoo: ”Ja minä 
kuulin suuren äänen temppelistä sano-
van niille seitsemälle enkelille: ’Menkää 
ja vuodattakaa ne seitsemän JUMA-

LAN vihan maljaa maan päälle.’” Da-
nielin kirja 4:13: ”Ja vuoteellani minä 
näyssäni uneksin, että pyhä valvojaen-
keli laskeutui alas taivaasta”. Se tuli vie-
mään JUMALAN tuomiota eteenpäin 
kuningas Nebukadnessarin ylle, joka 
sanoi Danielin kirjassa kohdassa 4:30, 
”Eikö tämä ole se suuri Baabel, jonka 
minä väkevällä voimallani [ei Jumalan 
voimalla] olen rakentanut kuninkaal-
liseksi linnaksi, valtasuuruuteni kun-
niaksi [eikä JUMALAN kunniaksi]!”

Tässä on JUMALAN tuomio, joka 
on annettu valvojalle tehtäväksi. Näin 
valvojan tulee tehdä kuningas Nebu-
kadnessaria kohtaan: ”Vielä oli sana 
[ylimielisen] kuninkaan suussa, kun 
taivaasta tuli ääni: ’Sinulle, kuningas 
Nebukadnessar, julistetaan: Sinun val-
takuntasi on otettu sinulta pois. […] 
Sillä hetkellä se sana toteutui Nebukad-
nessarissa: hänet ajettiin pois ihmisten 
seasta, ja hän söi ruohoa niin kuin raa-
vaat, ja hänen ruumiinsa kastui taivaan 
kasteesta, kunnes hänen hiuksensa 
kasvoivat pitkiksi kuin kotkan sulat ja 
hänen kyntensä kuin lintujen kynnet.” 
(Danielin kirja 4:31-33).

Jeremian kirjassa 4:16 JUMALA 
sanoo Jeremialle: “Kehoittakaa kan-
soja. Katso, kuuluttakaa Jerusalemia 
vastaan: Valvojat tulevat kaukaisesta 
maasta ja kohottavat huutonsa Juudan 
kaupunkeja vastaan.” On ollut pal-
jon vihaa Juudan kaupunkeja vastaan. 

Tämä johtuu siitä, että he yhä tänä päi-
vänä torjuvat JEESUKSEN MESSIAA-
NAAN.  

Uskon, että lähes jokainen maail-
massa tuntee miljoonat nähdyt ufot 
(tunnistamattomat lentävät esineet), 
mutta ne eivät ole ufoja. Ne ovat valvo-
jia tai JUMALAN enkeleitä, jotka tark-
kailevat maata juuri ennen JUMALAN 
tuomiota, ennen maailman loppua, 
ennen ajan loppua. JUMALAN armos-
sa, HÄN antaa kaikille luvan nähdä 
satoja lopun ennustuksia, merkkejä ja 
ihmeitä, niin kuin valvojia, JUMALAN 
enkeleitä, jotka tarkkailevat maata niin 
kutsutuissaan ”lentävissä lautasissa” 
juuri ennen sen (maailman) tuhoutu-
mista.  Jooelin kirja ennustaa tämän6, 
kuin myös apostoli Pietari Apostolien 
teot- kirjassa: ”Ja on tapahtuva vii-
meisinä päivinä, sanoo JUMALA, että 
minä vuodatan HENKENI kaiken li-
han päälle, ja teidän poikanne ja tyt-
tärenne ennustavat, ja nuorukaisenne 
näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia 
uneksuvat. Ja myös palvelijani ja palve-
lijattarieni päälle MINÄ niinä päivinä 
vuodatan HENKENI, ja he ennustavat. 
Ja MINÄ annan näkyä ihmeitä ylhääl-
lä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan 
päällä, verta ja tulta ja savupatsaita. 
Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu 
vereksi, ennen kuin HERRAN päivä 
tulee, se suuri ja julkinen. Ja on tapah-
tuva, että jokainen, joka huutaa avuksi 
HERRAN nimeä, pelastuu.” (Aposto-
lien teot 2:17-21).

Valvojat, eli taivaan enkelit, ja me, 
jotka olemme kristittyjä (emme kato-
lilaisia), olemme sukua, sillä JUMALA 
on luonut meidät. JUMALA loi enkelit 
ja meidät. On olemassa hyviä ihmisiä 
ja pahoja ihmisiä, koska vain muuta-
mat meistä tottelemme JUMALAA.7 

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2:3-4: 
”Ja siitä me tiedämme HÄNET tunte-
vamme, että pidämme HÄNEN käs-
kynsä. Joka sanoo: ’Minä tunnen HÄ-
NET’, eikä pidä HÄNEN käskyjänsä, se 

(Jatkuu sivulla 4)

4 Dan. 7:13-14, 1 Tim. 6:14-16, Hepr. 2:14-15, 1 Joh. 3:8, 
4:14-15, Ilm. 17:14, 19:16   5 Matt. luku 24   

Pappi Wilimena Thomas (Lauderdale Lake, Florida) vastaanotti pak-
kauksensa. Kaikki Raamatun lukupiirin naiset istuivat alas ja lukivat 
”Jumalan armeija ja lentovoimat.” Hän sanoi, että he oppivat siitä kirjoi-
tuksesta enemmän kuin kaikilta papeilta, joita he ovat kuunnellet vuosia 
(he eivät ole kuunnelleet pappeja vähään aikaan).  He kaikki pitivät tuo-
tannosta ja kuuntelevat cd-levyjä. He sanoivat, että kukaan ei osaa selit-
tää niin hyvin kuin Tony. Wilimena Thomas pyysi jatkossa lähettämään 
cd-levyjä ja kirjoituksia. He haluavat meidän tietävän, että he kokoontu-
vat ja viettävät yhdessä rukouskokouksia. He rukoilevat Tonyn ja kirkon 
puolesta. Hän pyysi vielä, että kerromme uusimmista kirjoituksista ja 
cd-levyistä. Hän pyysi myös kirkkoa rukoilemaan kolmen arvaamatto-
man lapsenlapsensa puolesta. He ovat todistaneet uskoaan vuosia. 

24-tuntisesta rukous- ja informaatiolinjastamme

6 Joel 2:28-32   7 Matt. 7:13-14, 21-23, Luuk. 13:23-30   
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on valehtelija, ja totuus ei ole hänessä.”
Jotkut ihmiset kerskailevat ja sano-

vat rakastavansa HERRAA. Kuitenkin 
heidän jokapäiväisessä elämässään he 
eivät vastaa JUMALAN kutsuun, vaan 
pitemminkin sulkevat HÄNEN äänen-
sä pois. Jotkut sanovat rakastavansa 
HERRAA vain kun he ovat emotionaa-
lisesti innostuneita. Esimerkiksi kun he 
toivovat näkevänsä elokuvan tai tv-oh-
jelman, urheilu- tai musiikkitapahtu-
man, heidän omatuntonsa kieltää hei-
tä, mutta he menevät siitä huolimatta. 
He tietävät, että heidän ei pitäisi tehdä 
syntiä mutta he eivät huomioi syntejä, 
joita he itse pitävät vähäpätöisinä. Ru-
koillessaan jumalanpalveluksissa he 
voivat jopa väittää tuntevansa HER-
RAN HENGEN. On olemassa monia 
kristittyjä, jotka ovat tällaisia. Oikeas-
taan HERRAN rakastaminen tällä ta-
voin on hyödytöntä.8

Tietty sisko voi olla niin intohimoi-
nen palvellessaan HERRAA, että edes 
kymmenen veljeä yhdessä eivät voi 
voittaa häntä. Kun hän puhuu HER-
RAN rakastamisesta, kuuntelijat voivat 
liikuttua kyyneliin. Uskomatonta, mut-

ta kun sisko raivostuu, kukaan ei pys-
ty pysäyttämään häntä. Luonnollinen 
elämä on epätodellista elämää (elämä, 
joka ei tule JUMALASTA). Eräänä päi-
vänä kaikki, mikä on luonnollista elä-
mää, tulee särkymään palasiksi. Mei-
dän tulee todella liikuttua HERRAN 
takia nähdäksemme, että innokkuu-
temme; teeskennelty tai epäaito into-
himo, epäaito rakkautemme HERRAA 
kohden ja epäaidot jumalanpalveluk-
set HERRAN kunniaksi ovat kaikki 
luonnollisia ja lyhyitä JUMALAN ra-
kastamisen osasia, mutta eivät aitoja. 
Huolimatta siitä montako teräskerros-
ta ja paljonko messinkiä seinissämme 
on, huolimatta siitä onko portti ulko-, 
keski- tai sisäportti, kaikki tulee avata 
yksitellen HERRAN kunniaksi sisäi-
sen HENGEN mukaan. Sitten voim-
me ymmärtää, että innokkuuden ja 
intohimon osoituksillamme emme voi 
nähdä HERRAA. Vain kun liikutum-
me HERRAN takia, voi HÄN oikeasti 
loistaa sisältämme ja kantaa hedelmää, 
niin kuin mainittiin Johannek-
sen evankeliumissa 15:2. Oksan 
hedelmä syntyy sisäisestä ELÄ-
MÄSTÄ.

Ihmiset, jotka ovat sukua 
pahoille enkeleille, ovat pahoja 
ihmisiä. Mutta muista, on ole-
massa enemmän JUMALALLI-
SIA enkeleitä kuin pahoja enke-

leitä. Elisa todisti palvelijalleen tämän, 
kun Syyrian armeija ympäröi heidät. 
Elisa pyysi HERRAA avaamaan palve-
lijansa silmät, jotta palvelija voisi näh-
dä, että monet olivat hänen ja Elisan 
puolella eivätkä Syyrian. ”Katso: vuori 
oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia vau-
nuja [HERRAN taivaallinen sotajouk-
ko] Elisan [ja hänen palvelijansa] ym-
pärillä.” Juuri niin kuin tämän päivän 
JUMALAN valtakunnan sotajoukko, 
valvojat ympäröivät ja suojelevat mei-
tä tarkkaillen kaikkea, mitä jokainen 
sanoo ja tekee täällä maan päällä (2. 
Kuningasten kirja 6:17). Tämä tapah-
tuu JUMALAN kaikkien taivaassa ole-
vien valvojien, jotka lentävät lentävillä 
lautasillan, ja maan päällä olevien val-
vojien, avulla – JUMALAN armeija ja 
ilmavoimat.9

Kaikkien ympäri maailmaa on jo 
korkea aika katua syntejään ja etsiä 
JUMALAA koko sydämellään, sielul-
laan, mielellään ja voimallaan, mikä on 

(Jatkoa sivulta 3)

www.alamoministries.com
ALAMO MINISTRIES ONLINE

Kenia

Peru
(Käännetty espanjan kielestä)

Jumala siunatkoon teitä veli  ja Tony Alamon 
seurakunta,

Ilmoitan teille Jumalan loiston kunniak-
si, että olemme nyt uudessa kirkossa. Se on 
kolmen tunnin matkan päässä Sullanasta, 
joka on Piuran lähellä, paikassa nimeltä Se-
chura, jossa asuu 23 aikuisjäsentä ja 33 lasta. 
Teimme inhimillistä työtä jakaen julkaisuja-
ne jokaiseen taloon, ja monet halusivat jat-
kaa oppimista. Eilen tapasimme uudelleen, 
ja monet jäsenet tulivat paikalle. He hyväk-
syivät Herran, ja tapaamme jälleen kolmen 
viikon päästä. Herra olkoon loistossaan. Jee-
sus tulee kohta.
Andres Chiroque Silva
Tony Alamo Ministries
Sullana, Peru

Rakas pastori Tony Alamo,
Tervehdys nimeen, joka on kaikkien muiden nimien yläpuolella, herra 

pelastaja Jeesus Kristuksen nimeen. Olen iloinen ilmoittaessani teille, että 
olemme vastaanottaneet kaupunkiimme teidän tarjoamianne Alamo-jul-
kaisuja. Olemme kertoneet kaikille uskostamme: niille, jotka ovat pelastu-
neet, kuin myös niille, jotka eivät ole. Viimeisen kuukauden aikana näim-
me 15 ihmisen pelastuvan, ja he käyvät kirkossamme. Sen lisäksi olemme 
vastaanottaneet paketin, jonka lähetitte 21. joulukuuta. Haluamme kiittää 
teitä ja pyytää lisää tekstejä ja Raamattuja, jotka tulevat tarpeeseen. Jumala 
siunatkoon teitä jatkaessamme rukoilua, jotta Jumala auttaisi pastorimme ti-
laa, koska tiedämme kaiken olevan mahdollista rukoilun avulla.
Terveisin Hänen palveluksessaan,
Pastori Dalmas Munoko        Bungoma, Kenia

9 2. Aik. 16:9, Sak. 1:7-11, 4:10, 6:1-7, Ilm. 7:1-3   

8 Matt. 7:21-23, luku 25   

Jumalan armeija 
ja ilmavoimat 

(valvojat)
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ensimmäinen ja tärkein käsky.10 Kohta 
itätaivas on pullollaan IHMISEN POI-
KA -merkkejä. On olemassa monia 
kirjoituksia, joissa luonnehditaan tätä 
tapahtumaa. Yksi niistä on peräisin 
Matteuksen evankeliumista luvusta 
24. Toinen on peräisin Jesajan toisesta 
luvusta. Yksi taas on peräisin Johan-
neksen ilmestys -kirjan kuudennesta 
luvusta. 

Matteuksen evankeliumissa luvussa 
24:30-51 sanotaan: “Ja silloin IHMI-
SEN POJAN merkki näkyy taivaalla, 
ja silloin kaikki maan sukukunnat par-
kuvat; ja he näkevät IHMISEN POJAN 
tulevan taivaan pilvien päällä suurella 
voimalla ja kirkkaudella. Ja HÄN lä-
hettää enkelinsä suuren pasuunan pau-
hatessa, ja he kokoavat HÄNEN valit-
tunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä 
hamaan toisiin ääriin. Mutta oppikaa 
viikunapuusta vertaus: kun sen oksa 
jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin 
te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin 
te myös, kun näette tämän kaiken, tie-
täkää, että se on lähellä, oven edessä. 
Totisesti minä sanon teille: tämä suku-
polvi ei katoa, ennen kuin kaikki nämä 

tapahtuvat. Taivas ja maa katoavat, 
mutta MINUN SANANI eivät koskaan 
katoa. Mutta siitä päivästä ja hetkestä 
ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, 
eikä myöskään POIKA, vaan ISÄ yk-
sin. Sillä niin kuin oli Nooan päivinä, 
niin on IHMISEN POJAN tulemus ole-
va. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä 
päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät 
ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen 
päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, 
eivätkä tienneet, ennen kuin vedenpai-
sumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on 
myös IHMISEN POJAN tulemus oleva. 
Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen 
korjataan talteen, ja toinen jätetään. 
Kaksi naista on jauhamassa käsikivil-
lä; toinen korjataan talteen, ja toinen 
jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, 
minä päivänä teidän HERRANNE tu-
lee. Mutta se tietäkää: jos perheenisän-
tä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, 
totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa 
murtauduttavan. Sen tähden olkaa te-
kin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette 
luule, IHMISEN POIKA tulee. Kuka 
siis on se uskollinen ja ymmärtäväi-
nen palvelija, jonka hänen herransa 

on asettanut pitämään huolta palvelus-
väestään, antamaan heille ruokaa ajal-
lansa? Autuas se palvelija, jonka hänen 
herransa tullessaan havaitsee näin te-
kevän! Totisesti minä sanon teille: hän 
asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoi-
tajaksi. Mutta jos paha palvelija sanoo 
sydämessään: ‘Minun herrani viipyy’, ja 
rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja 
syö ja juo juopuneiden kanssa, niin sen 
palvelijan herra tulee päivänä, jona hän 
ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, 
ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää 
hänelle saman osan kuin ulkokullatuil-
le. Siellä on oleva itku ja hammasten 
kiristys.”

HERRA antaa meille monia merk-
kejä, joten jos olet tarkkaavainen, tulet 
varmasti huomaamaan ne. Tässä on 
toinen visio, jota sinun tulisi ajatella 
mielessäsi, koska tämä visio muuttuu 
todelliseksi ennen kuin arvaatkaan: ”Ja 
minä näin taivaan auenneena [tämä 
on toinen JUMALAN suoma lopun 
näky]. Ja katso: valkoinen hevonen, ja 
sen selässä istuvan nimi on USKOLLI-
NEN ja TOTINEN, ja HÄN tuomitsee 
ja sotii vanhurskaudessa. Ja HÄNEN 

Nimeni on Steven Wedel. Täytin 59 
vuotta lokakuun lopussa vuonna 2012. 
Vastaanotin kristuksen henkilökohtai-
sena pelastajanani 4. marraskuuta vuon-
na 1971. Olin juuri täyttänyt 18 vuotta 
viikkoa aikaisemmin. Jos Kristus ei olisi 
astunut elämääni, niin kuin Hän silloin 
teki, olisitte varmaankin lukeneet kuo-
linilmoitukseni kymmenen vuotta sitten 
ettekä olisi saaneet mahdollisuutta lukea 
Jumalan voiman todistusta ja Hänen ky-
kyään muuttaa ihmisen elämää. Nyt te 
luette tätä todistusta.

Valmistuttuani high schoolista ke-
väällä 1971 minulla ei ollut minkäänlais-
ta intoa jatkaa collegeen. Olin valehippi. 
Suuntasin San Franciscoon, Kaliforni-
aan, ystävieni kanssa autossa ja sen jäl-
keen peukalo pystyssä liftasin San Fran-

ciscosta Boulderiin, Coloradoon. Sen 
jälkeen palasin takaisin Kaliforniaan ja 
suuntasin tällä kertaa Los Angelesiin.  

Olin matkustellut ystäväni kanssa. 
Hänen äitinsä omisti todella ison ja kau-
niin kodin Beverly Hillsissä. Hän kutsui 
meidät jäämään luokseen vähäksi aikaa, 
kunnes löytäisimme töitä ja asunnon, 
jonne muuttaa. Hänen talossaan oli kau-
nis ulkouima-allas, ja hänellä oli sisäkkö, 
joka kävi ostoksilla ja teki meille ruokaa. 
Se olisi ollut ihanteellinen nautittava lo-
mamiljöö, mutta se aika oli elämäni epä-
toivoisinta aikaa. 

Tunsin itseni eksyneeksi, ja elämäni 
oli toivotonta. Ei ollut mitään, mikä oli-
si voinut rauhoittaa ainaisen hämmen-
nyksen mielessäni ja sielussani koskien 
elämän tarkoitusta. Tunsin olevani hen-

Steven Wedelin todistus

(Jatkuu sivulla 6)

(Jatkuu sivulla 8)

kisessä ansassa. Halusin elämälleni tar-
koituksen, joka voisi auttaa myös muita. 
Olin ällistynyt maailmasta ympärilläni, 
korruptiosta, välinpitämättömyydestä, 
rikoksista ja verenvuodatuksesta. Halu-
sin elää rauhanomaisessa maailmassa. 
Ajattelin Kaliforniassa sijaitsevan hippi-
liikkeen tarjoavan minulle vaihtoehtoi-

Veli Steven Wedel

10 5. Moos. 4:29, 6:5, 10:12-13, 11:13-14, 13:3-4, 16, 20, 26:16, 30:6, Joos. 22:5, Matt. 22:37-40, Mark 12:29-31, Luke 
10:27   
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sen vastauksen ja pääsyn pois oravanpyö-
rästä. Ajattelin, että ruohon ja hasiksen 
polttaminen ja LSD:n ja muiden hallu-
sinogeenisten huumeiden ottaminen tar-
joaisi minulle oivalluksen, jota kaipa-
sin. Ajattelin, että ymmärtäisin elämän 
tarkoituksen. En halunnut työtä, jota 
tehdään kello yhdeksästä viiteen, enkä 
omakotitaloa koirineen ja kissoineen. 
En halunnut tulevaisuutta, joka ei johda 
mihinkään. Halusin tietää, minkälaista 
elämän tulisi olla. Huumeet vain ottivat 
pois minun jäljellä olevan järkeni ja jätti-
vät minulle vain vähän päättelykykyä jäl-
jelle. Luulin tulevani hulluksi, ja varmaan 
myös tulin. Mutta minua ei koskaan saatu 
pysähtymään ja miettimään.

 Olin viettänyt aiemmat vuoteni kas-
vaen merten takana. Isäni työskenteli 
kansainvälisessä NMKY-liikkeessä To-
kiossa, Japanissa. Kävimme uskollises-
ti kirkossa joka sunnuntai. Minulle on 
aina opetettu, että olemme kristittyjä 
ja meidän tulee olla humanitaarisia ja 
auttaa toisia. Tiesin joulun ja pääsiäi-
sen olevan erityisiä aikoja. Tiesin, että 
niillä ei ollut oikeasti mitään tekemis-
tä joulupukin ja pääsiäispupun kanssa. 
Uskoin sieluuni, niin kuin useimmat 
lapset. Uskoin, että on olemassa luoja, 
Jumala, joka oli luonut kaiken, mukaan 
lukien minut. Minulle opetettiin, että 
pitää uskoa Jeesuksen Kristuksen olevan 
pelastaja. En kuitenkaan tiennyt yhtään, 
minkälainen Jeesus oikeasti oli. Elämäni 
oli voimatonta. Minulla ei ollut tarpeeksi 
voimaa, joten sorruin tekemään syntejä. 
Nyt kun muistellaan, mikään kirkko ei 
ollut koskaan opettanut minulle, mitä 
synti oikeastaan oli. Olin kuullut nimi-
tyksen ”olla jälleensyntynyt Hengessä”, 
mutta en ollut koskaan nähnyt missään 
kirkossa kutsua alttarille, jossa sielut pe-
lastuivat. He olivat henkisesti kuolleita, 
niin kuin minä. 

Olin aloittamassa kymmenennen 
luokan, kun perheemme palasi Yhdys-
valtoihin. En halunnut olla henkisesti 
kuollut enää. Kaikkialla ympärilläni ih-

miset ”virittäytyivät”, ”syttyivät” ja ”jätti-
vät kesken”. Aloin todella etsiä vastausta 
sisäisiin kysymyksiini koskien elämää, 
kuolemaa, ikuisuutta ja tarkoitusta. Luin 
kirjoja kaukoidän uskonnoista, mysti-
sistä uskonnoista, intiaaniuskonnoista, 
filosofioista, ihmisten ideoista ja ihan-
teista, kommunismista, sosialismista, 
kapitalismista – luin kaikesta mitä tulin 
ajatelleeksi. Luin Raamatun, mutta sii-
hen aikaan, kun minulla ei ollut Juma-
lan henkeä, en osannut ymmärtää sitä. 
Harjoitin messuamista ja joogaa ja käve-
lin metsässä varmistaen, että en astunut 
kukkien päälle. Tein tämän kaiken pääs-
täkseni lähemmäs Jumalaa. Mikään ei 
täyttänyt sisälläni olevaa tyhjyyttä. Mi-
kään ei toiminut. 

En tiennyt silloin, mutta tiedän nyt, 
että Herra työsti minua ja vei minut 
paikkoihin, missä Hän voisi saada mi-
nun itsepäisen ylpeyteni nöyrtymään. 
Hän halusi minun hyväksyvän Herran 
pelastajanani. Hän sulki pois kaikki 

muut vaihtoehdot. Hän ei ole ehkä työs-
tänyt sinua tällä tavoin, mutta Hän tiesi 
tämän olevan ainoa keino saada minut 
järkiini. Hän oli antanut minun tulla Ka-
liforniaan ymmärtämään tämän tarkoi-
tuksen. Hän työsti minua, mutten tien-
nyt sitä vielä silloin. 

Hollywoodissa, Kaliforniassa, ei voi 
kävellä 60 metriä pitkin Hollywood 
Boulevardia ilman, että törmää todis-
tajiin Tony and Susan Alamo Christian 
Foundation -seurakunnasta. He olivat 
kaikkialla, minne menin. Joka kerta 
päädyin Hollywoodin, joko työnhaussa 
tai aikaa tappamassa. Joka kerta he oli-
vat kaikkialla ja ojensivat ilosanomaleh-
tisiä ja kutsuivat ihmisiä jumalanpalve-
luksiinsa kirkkoonsa. He olivat täynnä 
Jumalan kiihkoa. Minulle todistettiin 
Jumalan olemassaolo monia kertoja, 

(Jatkoa sivulta 5)

Steven Wedelin todistus

Alamo Ministryn veljiä 
ja siskoja saarnamassa 
vanhainkodin 
asukkaille.
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ja minut kutsuttiin kirkkoon niin kuin 
muutkin, mutta kieltäydyin heidän ku-
tuistaan kerta toisensa jälkeen. Olin 
yhä liian täynnä omaa itseäni, joten en 
kuunnellut, kun muut kertoivat Jeesuk-
sesta. Tosin useita kertoja, kun oli tyyniä 
öitä, kun päivän myllerrys oli ohi ja olin 
aivan yksin, Herra alkoi tuoda minulla 
asioita, joita kristityt halusivat minun 
omaksuvan. Kirjoituksia, joita he olivat 
näyttäneet Raamatusta maailmanlopus-
ta. Asioita, joita on helppo havaita ym-
pärillään. Kirjoituksia ikuisesta elämästä 
ja helvetistä. Nämä asiat saivat minut 
todella ihmettelemään. Toisaalta Saata-
na veti minua naruista, mutta sisälläni 
Jumala mursi minua. 

Eräänä iltapäivänä Jumala lopetti 
eräällä tapahtumasarjalla sen, minkä 
oli aloittanut. Tuntui siltä, että jotain ta-
pahtui elämässäni, mutten tiennyt mitä. 
Huomasin olevani Hollywood Boule-
vardilla jälleen sinä päivänä, enkä etsi-
nyt veljiä tai sisaria kirkosta vaan pitem-
minkin yritin välttää heitä. Sen sijaan 
törmäsin erääseen todistajasiskoista ka-
dunkulmassa. Hän ojensi minulle ilosa-
nomalehtisen ja kutsui minut kirkkoon 
sinä iltana. Annoin huonon tekosyyn, 
sanoin: ”Harkitsen asiaa.” Hän vastasi 
nopeasti sanoen: ”Harkitsisin sitä todel-
la, koska se saattaa olla viimeinen kerta, 
kun Jumala on sinun kanssasi missään 
tekemisissä!” Hän ei olisi voinut sanoa 
mitään muuta, mikä olisi vaikuttanut 
minuun samalla tavalla. Vain ajatus sii-
tä, että Jumala itse ei ehkä olisi kanssani 
missään tekemisessä, iski minuun ko-
vemmin kuin tonni tiiliä kasvoihini. Se 
pysäytti minut. Olin hullu, mutta en niin 
hullu, ettenkö olisi ymmärtänyt, että vii-
meinen asia mitä toivoin oli, että Jumala 
hylkäisi minut.  Se kauhistutti minua. 
Olin valmiiksi jo tarpeeksi onneton.

Kävelin koko päivän pitkin Hol-
lywood Bulevardia ja pitkin sivukatua, 
jonka varrella oli monia taloja ja isoja 
pihoja. Istuuduin alas yhdelle pihalle ja 
odotin, kunnes oli aika, jolloin bussi läh-
tisi viemään ihmisiä kirkkoon. Kävelin 
bussille, jonka sisälle ihmiset katosivat, 
ja astuin kyytiin ja istuuduin alas.

Matka Sauguksen kirkolle oli aika 
pitkä, mutta tunsin olevani kotona. Yksi 
kristityistä veljistä oli ottanut kitaransa 
esiin ja johti koko bussia laulaen gos-
pelia koko matkan kirkolle. Oloni oli 
rauhaisa, vaikka kaikki oli minulle aivan 
tuntematonta siihen aikaan.

Kun tulimme perille, kaikki bussissa 
matkustaneet vieraat kutsuttiin istumaan 
ja osallistumaan jumalanpalvelukseen. 
En ollut koskaan ennen ollut tällaisessa 
kirkossa, joka tuntui elävältä. Sillä ei ol-
lut sitä kuollutta tunnetta, joka kaikissa 
muissa käymissäni kirkoissa oli. Nämä 
veljet ja siskot lauloivat niin lujaa kuin 
pystyivät jumalanpalveluksen aikana. He 
nostivat kätensä ilmaan ja ylistivät Her-
raa. Vaikutti siltä, että jokainen, joka oli 
sinä iltana kirkossa, todisti miten Juma-
la oli vaikuttanut heidän elämäänsä. Jot-
kut olivat käyttäneet huumeita niin kuin 
minä, jotkut eivät. Jotkut olivat entisiä 
vankeja, jotkut tulivat katuojista ja jotkut 
olivat siniverisiä. Nämä olivat ihmisiä, 
jotka olivat samanlaisia kuin minä – on-
nettomia ja eksyneitä. Nyt he kaikki julis-
tivat Kristuksen pelastajakseen. He eivät 
enää olleet eksyneitä, vaan he olivat löy-
tyneet. Sielussani halusin kokea sen, mitä 
he olivat sinä jumalanpalveluksessa julis-
taneet. Halusin sellaisen elämän, mutta 
olin yhä epävarma monien asioiden suh-
teen. Saatana langetti päälleni miljoonia 
epäilyksiä. Se oli hänen viimeinen yri-
tyksensä pitää minut pelastumattomana. 
Raamattu sanoo: ”Usko Herraan Jeesus 
Kristukseen ja pelastut.” Alttarikutsulla 
sinä iltana Saatanan ote irtosi minusta. 
Uskoin Herraan Jeesus Kristukseen sinä 
iltana polvillani seurakunnan edessä, ja 
minä pelastuin! Ylistäkää Herraa ikui-
sesti Hänen minua kohtaan osoittamansa 
kärsivällisyyden ja armeliaisuuden vuok-
si! Olin syntynyt jälleen!

Tunsin Herran astuvan sydämeeni 
sinä iltana. Tunsin, että Hän ei koskaan 
lähtisi sieltä. Lähtiessäni rukoushuo-
neeseen jumalanpalveluksen jälkeen 
ja tietäessäni nyt varmasti, että Jumala 
oikeasti on taivaassa ja välittää minusta 
ja vastaa rukouksiini, se oli lohduttavin 
tunne kaikista tuntemistani tunteista. 

Kristus maksoi tämän omalla verellään. 
Hän kuoli, jotta me voisimme elää. Hän 
toi minut sinä iltana paikkaan jota en 
koskaan unohda. Hän antoi minulle Py-
hän Hengen kasteen noin kahden viikon 
jälkeen. Mikään ei voi koskaan saada 
minua vakuuttuneeksi siitä, että Juma-
laa ei ole olemassa. Hän elää, ja Hän elää 
ikuisesti. Hän pelasti minut, ja Hän voi 
pelastaa sinutkin. Olen nähnyt tuhansia 
ihmisiä, jotka ovat kääntyneet Kristuk-
sen puoleen tämän seurakunnan avulla 
siitä lähtien. Olen nähnyt monia, monia 
ihmisiä, jotka ovat parantuneet Jumalan 
voiman avulla sairauksista ja vaivoista, 
joita heillä on ollut. Olen nähnyt rik-
kinäisiä elämiä (niin kuin omani), jot-
ka ovat muuttuneet aikaansaaviksi. En 
vaihtaisi tätä kristittyä elämää mihin-
kään muuhun, mitä tämä maailma voisi 
tarjota. 

Tony ja Susan Alamo olivat ihmisiä, 
joita Jumala käytti, jotta ihmiset voisi-
vat löytää uuden kristityn elämän. He 
molemmat tekivät tätä hyvin epäitsek-
käästi. He eivät ole koskaan pyytäneet 
keneltäkään mitään vastineeksi, ai-
noastaan sen, että palvelemme Herraa. 
Susan lähti ollakseen Herran kanssa 
vuonna 1982, ja Tony on jatkanut ilo-
sanomaa joka päivä sen jälkeen. Hän 
jatkaa edelleen. Minä ja monet muut 
olemme hyvin kiitollisia molemmille. 
Ei vain siitä, että heillä on kiihko Juma-
laa kohtaan ja että he todistavat sitä ka-
duilla niille, jotka tarvitsevat apua, vaan 
myös siitä, että he tarjoavat paikkoja, 
missä ihmiset, niin kuin minä, voimme 
elää siunattua, hyvää elämää, emmekä 
ole tekemisessä tämän maailmaan pa-
hoissa asioissa. Ylistäkää Jumalaa!

Jos luet tätä todistusta etkä ole pe-
lastunut, älä enää odota. Jeesus Kristus 
on todella tämän maailman Pelastaja, ja 
Hän voi antaa sinulle kaiken, mitä ha-
luat. Hän pelasti minut. Hän antoi mi-
nulle jotain mistä kertoa, jotain minkä 
vuoksi elää ja kuolla. Hän voi tehdä sa-
man sinulle. Älä enää odota. Kutsu Hä-
net sydämeesi jo tänään!
Ylistäkää Jumalaa, 
Steven Wedel
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Ottakaa yhteyttä meihin, jos haluatte lisää tietoa tai kirjallisuutta, joka kiinnostaa teitä. Kiitos.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 6467  •  Texarkana, Texas 75505 USA

24-tuntinen rukous- ja informaatiolinja: +1 661 252 5686 • F ax +1 661 252 4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com

Tony Alamon kristilliset seurakunnat tarjoavat kodin ja kaiken elämälle tarpeellisen Yhdysvaltain toimipisteissämme
kaikille niille, jotka haluavat palvella HERRAA täysin sydämin, sieluin, mielin ja voimin.

Jumalanpalvelus pidetään New Yorkissa joka tiistai kello 20.00 ja toisissa paikoissa öisin. Soittakaa numeroon +1 908
937 5723 halutessanne lisää tietoa. ATERIOTA TARJOLLA JOKA JUMALANPALVELUKSEN JÄLKEEN.

Pyydä pastori Alamon kirjaa, Messias, joka näyttää Kristuksen Vanhasta testamentista. 
Yli 333 ennustuksessa Hänet tuodaan ilmi.

Kaikki kirjallisuutemme ja audio-viestimme ovat ilmaisia ja sisältävät kuljetuksen. Jos joku vaatii niistä
maksun, soittakaa ilmainen vastapuhelu numeroon +1 661 252 5686.

TÄMÄ JULKAISU SISÄLTÄÄ PELASTUMISEN TODELLISEN SUUNNITELMAN (Apt 4:12).
ÄLÄ HEITÄ SITÄ POIS, ANNA SE JOLLEKIN TOISELLE.

Te, jotka asutte toisissa maissa, me rohkaisemme teitä kääntämään julkaisun äidinkielellenne. Jos teetätte
painoksen, olkaa hyvä ja liittäkää mukaan tekijänoikeusilmoitus ja rekisteröinti:
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silmänsä olivat niin kuin tulen liekit, ja 
HÄNEN päässään oli monta kruunua, 
ja HÄNELLÄ oli kirjoitettuna nimi, 
jota ei tiedä kukaan muu kuin HÄN 
itse, ja HÄNELLÄ oli yllään vereen 
kastettu vaippa, ja nimi, jolla HÄNTÄ 
kutsutaan, on JUMALAN SANA. JA 
HÄNTÄ SEURASIVAT RATSASTEN 
VALKOISILLA HEVOSILLA TAI-
VAAN SOTAJOUKOT [tähän kuuluu 
Herra ja Hänen sotajoukkonsa, valvo-
jat], puettuina valkeaan ja puhtaaseen 
pellavavaatteeseen. Ja HÄNEN suus-
taan lähtee terävä miekka, että HÄN 
sillä löisi kansoja. Ja HÄN on kaitseva 
heitä rautaisella valtikalla [JUMALAN 
SANALLA], ja HÄN polkee kaikkival-
tiaan JUMALAN vihan kiivauden vii-
nikuurnan. Ja HÄNELLÄ on vaipassa 
kupeellaan kirjoitettuna nimi: “KU-
NINGASTEN KUNINGAS JA HER-
RAIN HERRA [tämä on HERRAM-
ME JEESUS.]” (Ilm. 19:11-16).

Elämme tällä hetkellä ajan viimei-
siä minuutteja. Kaikki merkit ovat 
täällä. Antikristuksen maailmanhal-
litus on tällä hetkellä käynnissä. JU-
MALAN ilmadivisioona on työsken-
nellyt vuosia, sadat miljoonat ihmiset 
ovat nähneet ne (lentävät lautaset, 
valvojat, enkelit, JUMALAN uskolli-
set ilmavoimat). Paavi Roomassa ke-
huu, kuinka ihana Uusi maailmanjär-
jestys on. Maailmassa on tsunameja, 
tulvia, maanjäristyksiä, erilaisia vit-
sauksia, tauteja, hämmennystä kan-
soissa, vainoamista ja satoja erilaisia 
kirouksia.

Olet joko hyvä tai paha.11 Joko vas-
taanotat KRISTUKSEN PELASTAJA-
NASI tai sitten hylkäät HÄNET. Valitse 
HÄNET nyt, ennen kuin on liian myö-
häistä. Olet vain yhden henkäyksen, 
yhden sydämenlyönnin päässä iäisyy-
destä.12 Sinun sielusi takia sinun tulee 
sanoa tämä rukous. Sitten sinut kaste-
taan, upotetaan veden alle ISÄN, PO-
JAN ja PYHÄN HENGEN nimeen.13 

Lukekaa [kuningas Jaakon] Raamat-
tua (vuoden 1938 käännös) ja totelkaa 
käskyjä.14 Vaeltakaa JUMALAN HEN-
GESSÄ.15

vertaan aikaisempien syntieni an-
teeksiannon vuoksi.16 Uskon, että JU-
MALA nosti JEESUKSEN kuolleista 
PYHÄN HENGEN mahdilla17 ja että 
HÄN istuu JUMALAN oikealla puo-
lella ja kuulee synnintunnustukseni ja 
tämän rukouksen.18 Avaan sydämeni 
oven ja kutsun SINUT sydämeeni, 
HERRANI JEESUS.19 Pese kaikki 
likaiset syntini pois kallisarvoisella 
verelläsi, jota SINÄ vuodatit minun 
sijastani Golgatan ristillä.20 Et kään-
nytä minua pois, HERRANI JEESUS; 
SINÄ annat minun syntini anteeksi 
ja pelastat sieluni. Tiedän sen, koska 
SINUN SANASI, Raamattu, sanoo 
niin.21 SINUN SANASI mukaan et 
käännytä ketään pois, et myöskään 
minua.22 Siksi tiedän SINUN kuulleen 
minua. Tiedän, että olet vastannut mi-
nulle ja että olen pelastunut.23 Ja kiitos 
HERRANI JEESUS sieluni pelasta-
misesta. Aion näyttää kiitollisuuteni 
tottelemalla SINUN käskyjäsi ja en 
enää tee syntiä.24

Nyt kun sinut on pelastettu, pal-
vele JUMALAA täydellä sydämellä-
si, sielullasi, mielelläsi ja voimallasi. 
(Markuksen evankeliumi12:30).

(Jatkoa sivulta 5)

Jumalan armeija 
ja ilmavoimat 

(valvojat)


