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“Suomen yllä käydään taistelua. Se on taistelu Suomen kohtalosta ja  syntymäoikeudesta.”

 Kuullessani nämä Herran sanat, enkeli ilmestyi minulle. Enkeli oli pukeutunut viittaan, jossa oli
sateenkaaren  värit.  Tiesin heti,  että  tämä oli  Jumalan seitsemän hengen enkeli,  joka on Herran
valtaistuinsalissa.  Aiemmilla  kahdella  kerralla,  kun  olen  nähnyt  tämän  enkelin,  hän  on  tuonut
minulle sanoman ennalleenasettamisesta ja reformaatiosta. Kun katsoin enkeliä, hän nosti ylös vaa
´an. Vaa´an kupit alkoivat liikkua. Ja kuulin Herran sanovan: ”Suomen kansa on äärirajalla.” Ja
jälleen näin, että Suomen yllä oli taistelu. Yhtäkkiä enkeli lähti pois.

Aloin  rukoilla  Hengessä,  ja  hyvin  voimakas näky avautui  eteeni.  Herra näytti  minulle  Suomen
kansan, Kristuksen seurakunnan Suomessa. Näin Helsingin, ja näin, että Herran käsi tarttui kansaan.
Näin, kuinka Herra laittoi Suomen kansan tuleen, ahjoon. Katsoin, kuinka Herran käsi lisäsi ahjon
kuumuutta.  Kuulin  Herran  sanovan minulle:  ”Suomi tullaan  tuntemaan kansana,  joka  on  taottu
minun  kunniani  tulessa.”  Sitten  Herra  otti  kansan  tulesta,  toi  sen  lähelle  kasvojaan,  katseli  ja
tarkasteli sitä. Sitten hän laittoi sen takaisin tuleen. Ja taas hän kuumensi ahjoa lisää. Herra toisti
tämän kaiken seitsemän kertaa. Joka kerta, kun hän laittoi kansan tuleen, hän lisäsi kuumuutta. Joka
kerta kun hän otti kansan tulesta, näin kuinka hän otti vasaran ja takoi kuumana hehkuvaa kansaa.
Seitsemännellä kerralla hän laittoi kansan öljyyn. Kun kansa upotettiin öljyyn, liekit nousivat ylös.
Herran käsi teki tämän kolme kertaa.

Kysyin Herralta: “Mitä Sinä teet?” Hän sanoi minulle: “Muotoilen kansan uudelleen ja uudistan
sen.” Katsoin kuinka Herra vasaroi metallinpalaa, joka laitettiin ahjoon. Katsoin, kun Hän muotoili
siitä miekan. Herra sanoi: ”Minä teen Suomen kansasta voimakkaan sota-aseen.”

Seuraavana  yönä  Herra  vei  minut  takaisin  samaan  näkyyn.  Kysyin,  mitä  hän  oli  katsonut  ja
tarkastellut  kansassa.  Hän  näytti  minulle,  että  seitsemännellä  kerralla,  kun  hän  otti  miekan,  ja
tarkasteli  sitä,  hän  pystyi  näkemään  oman  kuvansa  heijastuksen  siitä.  Kuulin  Herran  sanovan:
“Suomen kansa ei ainoastaan kanna enemmän kunniaani, voimaani ja auktoriteettiäni, vaan se myös
heijastaa minua.“

Herra näytti minulle lisää. Hän otti kansan, joka oli nyt muotoiltu voimakkaaksi, ja hyvin kiiltäväksi
ja teräväksi  miekaksi,  ja  Hän lävisti  sillä  pimeyden.  Herra lävisti  miekalla  vihollisen sydämen.
Herra  sanoi:  “Seuraavan  seitsemän  vuoden  aikana  teen  taivaallista  uudistustyötä.  Uudistan  ja
puhdistan. Ja minun Sanastani tulee vasara, joka uudelleen muotoilee kansan. Ja Hengen öljy tulee
yhteen minun Sanani kanssa. Kansa tulee menemään eteenpäin kuin mahtava sota-ase, joka lävistää
vihollisen sydämen. Minä teen uutta ruumiissani.”

Herra näytti, kuinka monet Kristuksen ruumiissa olivat tulleet tylsiksi ja tylpiksi. Hän sanoi: “En
ainoastaan  tee  puhdistustyötä  seitsemän  vuoden  ajan,  vaan  sen  jälkeen  tulee  seitsenkertainen
ennalleenasetus.” Herra näytti,  että Hän on lähettämässä apostoleitaan ja profeettojaan Suomeen
tällä hetkellä. Nämä tuovat puhdistuksen ja katumuksen sanomaa, ja he tulevat mukanaan Herran
Sana, joka on kuin vasara. Öljy tulee virtaamaan kuin joki. Herra sanoi: “Jo nyt, kun kuuntelet tätä
sanaa, minä uudelleen muotoilen sinua. Minä puhdistan sinua. Sanani tulee vasaroimaan sydämesi
kovuutta. Otan pois kivisydämen ja annan sinulle lihasydämen.”

Tämä oli se näky, jonka Herra näyttti minulle: Seuraavana seitsemän vuotena Herra tekee uutta
tässä kansassa. Mutta tulee olemaan monia, jotka yrittävät vastustaa sitä, mitä Herra on tekemässä.
Puhdistustyö ei tule olemaan mukavaa, eikä miellyttävän tuntuista. Mutta Herra tulee murtamaan
tämän kansan ylpeyden.



Aamulla Herra sanoi minulle: “Rukoile Suomen puolesta.” Rukoilin, ja näin Raamatun huoneessa.
Herra sanoi:” Ota Raamattu, minun sanani vasara.” Otin sen, ja laitoin sen rinnalleni. Välittömästi
näky aukeni eteeni, ja näin, kuinka Jeesus itki tämän kansan ihmisten tähden. Ja Herra sanoi: “
Minä lähetän itkevät profeettani ja itkevät apostolini tähän maahan.” Vaivuin maahan, ja aloin itkeä
Suomen seurakuntien tilan tähden. Ja Herra sanoi: “Jo nyt minä alan liikkua tässä maassa ja kansani
yllä.  Ja  minä liikun sellaisella  tavalla,  että  se saa monet  nousemaan ja  itkemään tämän kansan
puolesta.” Kun ihmiset itkivät, ja Jeesus itki Suomen seurakuntaruumiin tähden, näin, kuinka suuri
ja kirkasvetinen joki alkoi virrata maan halki. Kysyin Jumalalta: “Mitä tämä on, mitä näen?” Hän
vastasi: “Tämä on kyynelten joki.” Katsellessani sitä, joki alkoi muodostaa valtatietä maan halki.
Kysyin: “Mitä joki nyt tekee?” ja kuulin: “Se tekee tietä herätyksen virroille.”

“Kerro Suomelle,  kerro seurakunnalleni,  että  olen pitkään koputtanut  Suomen ovelle.  Päästätkö
minut  sisään?  En  aio  murtaa  ovea,  vaan  odotan,  että  minun  seurakuntani  vastaa.  Odotan,  että
seurakuntani nöyrtyy, katuu ja uudelleen järjestää itsensä. Odotan, että seurakuntani antaa minun
tulla sisään. Jos saan tulla sisälle, pyörremyrskyni tulee tähän maahan. Suuri herätys tulee tähän
maahan.  Suuri  ennallistaminen  ja  uudistus  tulevat.  Mutta  monet  johtajat  Suomessa  ovat
jäykkäniskaisia.  He ovat  enemmän huolissaan omista  agendoistaan.  He eivät  etsi  kasvojani.  He
tavoittelevat  kuuluisuutta.  Kerro  Suomelle,  että  aika  on  lyhyt,  sillä  olen  laittanut  heidät
päätöksenteon  laaksoon.  Ja  jo  nyt  maailman  kansojen  keskuudessa  on  käynnissä  taivaallinen

erottelu.  Kansat ovat puimapaikalla, ja minun seitsemän hengen
pyörremyrskyni  on  tulossa  puimatantereen  ylle.  Erottelen
lampaat  vuohista.  Mutta  valinta  on  Suomella.  Tuleeko  siitä
lammas- vai vuohikansa? Suomi on ystäväni. Minä itken maan
tähden.
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