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Vastaanotin tämän Pyhältä Hengeltä alkukesällä 2005. Pyhä Henki näytti minulle, että 
lähitulevaisuudessa on tulossa petoksen* (katso selitys lopusta) tulva seulomaan USA:n 
seurakuntia (henkien erottamisen lahja on siksi entistä tärkeämpi). 
 
Henki opetti minua lisää ja näytti, että Jumala on kaikkivaltias ja tämä on Hänen tahtonsa. Minä 
näin, että vaikka tämä kasvava petoksen määrä tulee koettelemaan USA:n kristittyjä, se myös 
seuloo maailmanlaajuista seurakuntaa eroon vähemmän luotettavista USA:n hengellisistä 
opettajista ja vähentää niiden vaikutusta maailmanlaajuisessa Kristuksen ruumiissa. 
 
Monet maailman laajimmista ja parhaiten tunnetuista hengellisistä opettajista tulevat USA:sta. 
Minulle näytettiin, että monet heitä levittävät kelvotonta, väärin korostettua tai harhaanjohtavaa 
julistusta. Herra sanoi minulle, että Hän ei voi sallia heidän jatkavan vaikuttamistaan 
maailmanlaajuisessa seurakunnassa siten, kuin he tällä hetkellä tekevät. Tämä sen takia, koska 
olemme pian astumassa lopunaikoihin, ja se ajanjakso tulee koettelemaan meidän kaikkien uskoa. 
Jumala siksi haluaa Hänen omiensa olevan valmistettuja tähän hyvällä opetuksella, jossa on se 
sama korostus ja painoarvo kuin mikä löytyy Uudesta Testamentista. 
 
Seulontatapahtuma: Minulle näytettiin, että julistajilla, jotka opettavat väärin painotuksin, tämä 
heidän oppinsa heijastuu myös heidän omaan vaellukseensa Jumalassa. He eivät siksi ole 
juurtuneita syvälle totuuteen, vaikka monet heistä saattavat olla hyvinkin tunnettuja opettajia ja 
saarnaajia. Tällaiset ihmiset ovat siksi helposti avoimia petoksen tulvalle. Kun he altistuvat 
tällaiselle petokselle, monissa heissä alkaa lisääntyä hengellisten erehdysten ja mielettömyyksien 
määrä. Monet tulevat eksytetyiksi, kun he eivät pysty erottamaan, mikä hengellinen ilmiö on 
peräisin Herrasta, ja mikä on vihollisesta peräisin olevaa jäljitelmää. Heidän todellinen hengellinen 
kypsyytensä tulee paljastetuksi kaikille. 
 
Monet kristityt ympäri maailman – ne, jotka ovat oikeasti huolissaan tästä – alkavat kysellä edellä 
mainittujen julistajien opetuksen ja kypsyyden perään. He alkavat katsoa tarkemmin tuollaisia 
opetuksia ja huomaavat virheet ja väärät painotukset – joita he eivät ole aiemmin huomioineet. 
Ihmiset alkavat tämän jälkeen kääntyä pois huonoista opettajista, ja alkavat sen sijaan kuunnella 
niitä, jotka opettavat Sanaa kirjoitusten mukaan. Tämän tuloksena kaikenkaikkinen opetuksen taso 
maailmanlaajuisessa Kristuksen ruumiissa tulee paranemaan. 
 
Kuinka tämä vaikuttaa palvelutyötä tekeviin tahoihin: Ne, joiden opetus on surkeimmalla tasolla, 
tulevat vähiten suosituiksi tämän seurauksena – ympäri maailman. Ne julistajat, jotka ovat 
kypsimpiä ja joiden julistus on oikeanlaista, tulevat suositummaksi kuin aiemmin. Kaiken kaikkiaan 
tämän seulonnan seurauksena julistuksen laatu paranee maailmanlaajuisessa Kristuksen 
ruumiissa. 
 
Menestysteologia: Jumala näytti minulle, että Hän on huolissaan sellaisesta opetuksesta, joka 
kulkee nimellä ”menestysteologia”. Vaikkakin siinä opetetaan oikeitakin asioita, minä ymmärsin, 
että siinä opetetaan myös virheellisesti ja väärin painotuksin. Nyt tämänkaltaisella opetuksella on 
merkittävä osa maailmanlaajuisessa Kristuksen ruumiissa. Sen seurauksena monet uskovat 
saavat itseensä vääriä vaikutteita. Minä näin, että Herra ei halua tällaisen tilanteen jatkuvan. 
Olemme menossa lopunaikoihin lähitulevaisuudessa, ja Herra haluaa meidän olevan vahvoja, 
rakennettuina hyvällä ja luotettavalla opetuksella, joka valmistaa meitä kohtaamaan vaikeuksia ja 
antamaan ne uhrit, jotka ovat Kristuksen seuraajien osana. 
 
Kansallisten kirkkokuntien uudelleenjärjestelyt yleismaailmallisella tasolla: Herra haluaa, että niillä 
seurakunnilla, jotka elävät Hänen tahtoonsa taipuneina, olisi suurin osuus tunnetuista hengellisistä 
liikkeistä maailmanlaajuisesti. Henki näytti minulle, että tällä hetkellä USA on yliedustettuna tällä 
alueella. Tämä seulontaprosessi tulee vähentämään USA:n hengellisten liikkeiden määrää; 
vastaavasti muut seurakunnat muualla maailmassa tulevat suositummiksi. Koko USA:n kirkon 



vaikutusvalta tulee siten vähenemään maailmanlaajuisen Kristuksen ruumiin sisällä tämän 
seulonnan takia. Joidenkin muiden maiden seurakuntien (jotka ovat täysin alistuneet Kristukselle) 
vaikutusvalta sen sijaan kasvaa. Vastaavasti USA:ssa monet pienet liikkeet nousevat suurten 
liikkeiden varjosta – niiden suurten liikkeiden varjosta, joiden julistus on ollut huonolla tolalla. 
 
Tämä on Jumalan tahto, ja sen seurauksena Kristuksen ruumis vahvistuu. Herra haluaa, että 
Kristuksen ruumista johdetaan parhaiden kansainvälisten kristillisten järjestöjen toimesta, ja joiden 
esimerkkiä seurataan. Hän myös haluaa, että maailmanlaajuinen seurakunta ottaisi vaikutteensa 
niistä kansallisista seurakunnista, jotka ovat täysin sitoutuneita Jeesukseen. 
 
* Ymmärrän ”petoksen” tarkoittavan kaikenlaisia Pyhän Hengen jäljitelmiä, väärennöksiä. Nämä 
sisältävät valheellisia Jumalan voiman liikehdintöjä, joiden lähteenä ovat muut henget New Agesta, 
okkulttiset henget, valheparantumiset ja jopa ihmeet, väärä opetus, valheprofetiat, väärät vihollisen 
antamat näyt, väärät taivaskokemukset, väärät Jeesuksen ilmestymiset, ja – huomioi tämä – monia 
vääriä enkeli-ilmestyksiä, jotka todellisuudessa ovat langenneita enkeleitä, jotka tulevat 
eksyttämään kaikki jotka ovat avoimia niille. Tottakai kristityillä voi olla tämänkaltaisia aitoja 
kokemuksia Herrasta, mutta valhekokemusten määrä kasvaa sitä mukaa kuin menemme kohti 
lopunaikoja. Vihollinen yrittää ”eksyttää, jos mahdollista, valitutkin” (Matt. 24:24). 


