Rauno Helppin sanoma kaikille Jeesus uskoville Hengessä
Shalom Kristuksessa Jeesuksessa Ystävät
Herran erikoinen sotaanlähdön hetki on tullut. Valloita Suomi Jeesukselle.
Hengen kutsu kuuluu aivan samanlainen kuin David Wilkersonille ennen
tornien tuhoa New Yorkissa! Rukoile - rukoile ja rukoile, kutsu kansa
rukoukseen. Mekin saimme Keski-Lännessä ilmoituksen siitä silloin, että
jotain aivan kamalaa on tulossa. Se myös tapahtui aivan kuten Henki
ilmoitti, sillä tulevaiset Hän ilmoittaa, kuten Jeesus sanoi. Joh.16:13.
Hengen sanoma Jeesus uskoville on:
Erikoinen ajan haasteita vastaava 'Elia' Hengen voima,
ylivoimainen, kaikkiriittävä, kaiken kattava Jeesus-voitto
ja Jeesus-vahvuus kaikkiin elämän tilanteisiin,
kaikille Jeesus hallintaan suostuville
-----------------Toivoisin voivani myös Hengen ilmoituksena
välittää kaikille sanoman ulkonaisesti hyvistä ajoista,
mutta se ei ole mahdollista tässä tilanteessa.
Sillä "vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on sen häpeä (ja tuho)."
San.14:34. Kaikkien kansakuntien ja myös yksilöihmisten kohtalo
määräytyy sen mukaan mitä on Kirjoitettu Pyhässä Kirjassa. Kukaan ei ole
poikkeus Jumalan määrittelemistä elämän säännöistä. "Jos Herra ei
huonetta rakenna, niin sen rakentajat turhaan vaivaa näkevät ja jos Herra
ei kaupunkia varjele, niin turhaan vartija valvoo." Ps.127:1
Jumalan Sana on myös totta toisin päin sanottuna: jos Herra huoneen
rakentaa, niin se tulee rakennetuksi ja jos Herra kaupungin varjelee, niin se
tulee varjelluksi." Me laulamme eräässä laulussa - miksi Suomi olet
levoton? Tosiaan, ei olisi syytä olla levoton jos kansa antautuu Jumalan
hallintaan. Mutta koko Raamattu huutaa kannesta kanteen, ettei Jumala
varjellut edes Israelia kun se lankesi pois Jumalan yhteydestä.
5.Moos.28:15-68. Tuom.6:1-2. Ps.81:14-17.
Rukoukset kansan siunaamiseksi hyvään ja turvalliseen elämään ei ole
mahdollista, jos Jumalan Sanan määrittelemät edellytykset puuttuvat.
Kukaan ei voi 'ajelehtia' onneen elämän lakien vastaisesti. Se on yhtä
mahdotonta kuin kuvitella perunaa tulevan porkkanan kylvöstä. Suomi
kansakuntana ajelehtii tällä hetkellä myrskyävällä merellä ilman karttaa ja

kompassia. On aika herätä Jumalan Sanan mukaiseen ajatteluun ja
toimintaan. Suloiset sanomat hyvistä ajoista voi toteutua vain jos toimimme
Jumalan Sanan neuvojen mukaisesti. Viimeinen vaihe aikakausien
taistelussa hyvän ja pahan välillä on avautunut. Olemme astuneet
viimeiseen tuomion- ja vihanaikaan, ahdistuksen aikaan, josta Raamattu
on ennustanut selvin sanoin. Nämä vakavat vaiheet eivät tule aivankuin
veitsellä leikaten yht'äkkiä, vaan ne ovat jo alkaneet tulla vähitellen
lisääntyvästi aivankuin vuodenaikojen tulo tapahtuu vähitellen asteettain.
Siksi Jeesus sanoi:
"Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita. Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin
siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä."
Luuk.21:29-30
Nyt se mitä puhun tässä ei tapahdu teologisen pähkäilynaikaansaamiseksi.
Tarkoitukseni on osoittaa kuinka hämmästyttävän tarkka Jumalan Sanan
ilmoitus on tästä ajanvakavuudesta. Sillä nyt on viimeinen mahdollisuus
herätä turvallisuuden unesta ja virittää lepattavat lamput täyteen loistoon.
Matt.25:1-14
(1) Pakanakansojen vihastuminen toisen maailmansodan jälkeen ja
valkoihoisten vallan loppuminen niistä oli merkki Jumalan vihanajan
alkamisesta. Ilm.11:18.
(2) Kehitysopillisen ajattelun leviäminen maailmaa valloittavasti ja Jumalan
kieltäminen kaiken Luojana on merkki tuomionajasta. Ilm.14:6-7
(3) Seksuaalisten vääristymien leviäminen ja 'pakkosyöttö' kaikkialla
kehitysopillisten mielipiteitten seurauksena on merkki Jumalan vihanajan
alkamisesta. Room.1:18-32
(4) Kristikunnan lankeemus 'Babyloniana' Sodoman ja Gomorran tapaisiin
luonnonvastaisiin tapoihin on merkki länsimaisen kultuurin tuhosta
'Babyloniana'. Ilm.18:1-24. Juuda 7
(5) Hävityksen kauhistuksen (homoavioliittojen) tulo kristillisiin kirkkoihin on
merkki lopullisesta tuhosta. Matt.24:15
(6) Saastaisten henkien pesiytyminen kristillisiin piireihin on kuvattu
saastaisten kotkien kokoontumisella hengellisesti kuolleisiin 'raatoihin'.
Matt.24:28
(7) Pedon merkkiä koskevassa Jumalan Sanan kohdassa on sen
aiheuttajana tekstiyhteydessä kuvattu EU kymmensarvisena petona ja
U.S.A. + Kanada kaksisarvisena petona. Ilm.13:1,11-18. Nämä ovat

homoseksuaalista pakkovaltaa lietsovat pedot. Islam on raaka
väkivaltapeto. Venäjä on lopulliseen sotaan yhtyvä petovalta.
Viimeinen tuomion - ja vihanaika on jo pitkälle edennyt ja nyt on aika
asettua rukouskammioon Jes.26:20-21. Sillä niin vaikeat ajat ovat
edessämme, että niistä selviää vain Jeesus uskovat, Häntä lähellä
vaeltavat. Tästä Paavali ennusti kehoittamalla karttamaan pahan lietsojija:
"Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä
ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä,
herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita,
rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän
vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin
Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät
sen voiman. Senkaltaisia karta." 2.Tim.3:1-5
Koko Suomen yhteiskuntaelämä ja vieläpä koko Suomi kansakuntana on
tuhoutumassa median lietsomaan tapojen turmelukseen ja vieläpä
lainsäädännöllisten pakotteiden voimalla. Me Jeesus uskovat emme voi
estää kansakuntaa kurittavien voimien sisälle tuloa, ellemme toimi Jumalan
Sanan selvien neuvojen mukaisesti.

Kutsu kuuluu vanhan virren sanoilla: "Valmistu Herran kansa nyt
vastaanottamaan, kun saapuu taivaastansa kuningas päälle maan ...."

Saman aikaisesti kun saastaiset saastuu yhä enemmän, myös pyhät
pyhittyy yhä enemmän. Ilm.22:11.
Ennen näkemätön tapojen turmelus ja seksuaalinen pakkosyöttö on
turmellut kansan ja jopa seurakunnat aivan uskomattomalla törkeydellä.
Kaikki taju siitä mikä on oikeata ja mikä väärää näyttää kadonneet
kansasta ja jopa papeista ja piispoista. 2.Tim.3:1-5
Hävityksen kauhistus seksuaallisina vääristyminä on vallannut kirkon merkkinä siitä, että tuomion aika on alkanut - kuten Jeesus sanoi.
Matt.24:15
Hengellisesti kuollut kristillisyys on muuttunut mätäneväksi raadoksi, johon
korppikotkat - saastaiset linnut, saastaiset henget ovat pesiytyneet.
Merkkinä, kuten Jeesus sanoi, kaiken lopusta. Matt.24:28
Jumalattomuuden rehoittaminen mitä törkeimmällä pakkosyötöllä kaikille on
merkki lopullisesta tuhosta. Ps.92:8
Viinin juonnin muutto tavallisista astioista pyhiin astioihin Jumalaa pilkaten
on merkki tuomiosta. Dan.5:1-30
Homojen hyökkäys enkelien ja Lootin kimpuun raiskatakseen heidät vei
Sodoman ja Gomorran rajan yli tuomion alle ja tuli lankesi taivaasta
polttaen heidät kaikki. 1.Moos.19:1-25
Jumalan säätämät elämänlait - syyn ja seurauksien laki, on herättänyt
väkivallan vitsaksi jumalattomuudelle, kuten Hesekiel sanoi. Hes.7:11
Kansakunnan jumalattomuus on poistanut varjeluksen ja käytännöllisen
järjenvalon, niin että riemuiten on lausuttu 'pakanoista pahimmat' ISIS
taistelijat tervetulleiksi pesiytymään Suomeen. Hes.7:24
Jumala poisti aikoinaan varjeluksen Jerusalemista siellä harjoitettujen
kauheuksien tähden. Hän antoi Jerusalemin ja temppelin babylonialaisten
käsiin. Dan.1:1-2. Jeremian kautta Jumala kutsui Babylonian kuningasta
palvelijakseen. Jer.27:5-6. Jer.25:9.
Nyt voidaan samalla periaatteella sanoa Islamista ja Venäjästä: Katso,
Minun palvelijani Islam ja Venäjä tulee ja nämä tulee ruoskaksi
jumalattomuudelle. Tämä tilanne antaa Jeesus uskoville verrattoman

mahdollisuuden evankelioida Daniel vahvuudessa koko tunnettu maailma
ja kääntää koko kansakunta Elia vahvuudessa takaisin Jumala luo!
Mal.4:5-6. Aletaan elää ja toimi kuten Daniel ja hänen kolme ystäväänsä
toimi! Lue Danielin kirja - Raamattu on kirjoitettu esimerkiksi meille.
Jumalan varjelus on alkanut poistumaan läntisen maailman maista. He itse
ovat avanneet ovet Islamin sisään tulolle. Länsimaisen kultuurin
hyvinvoinnin edellytyksenä olleet peruspilarit ovat tuhoutumassa.
Historiassa ennennäkemätön henkinen pakkosyöttö ja lakisääteinen
pakkovalta ovat muuttaneet yhteiskunnallisen tilanteen kaikkialla
länsimaissa. Suomen kansan kohtalon hetket ovat nyt käsillä.
Lopullisen ratkaisun hetki on tullut. Nouskaamme kaikki yhteisrintamaan
kansallisen tuhon estämiseksi. Me Jeesus-uskovat voimme tuoda Jumalan
avun tähän tilanteeseen. Kaikki on mahdollista Jumalalle ja Jumalan
kanssa. Mark.10:27
Kristillisperinteisten elämänarvojen tuhoaminen merkitsee kansallista
itsemurhaa. Jokainen Suomessa asuva on vaikutettu niistä päätöksistä,
mitä kansanedustajat Eduskunnassa tekevät. Samoin siitä miten media
ohjelmoi kansaa. Meidän kaikkien oma elämä ja lastemme tulevaisuus on
vaakalaudalla. KARITSAN VAIMON - JEESUS USKOVIEN puettaminen
hääpukuun - historiassa ennen näkemättömään Jeesus vahvuuteen,
Jeesus valtuuteen, Jeesus voimaan - sen aika on nyt tullut. Ilm.19:6-9.
Sitä kuvataan Malakian kirjassa Mal.4:5-6 Elian voiteluna. Se merkitsee,
että kaikki Jeesus uskovat puetaan korkeudesta Elian hengen valtuuksiin ja
voimaan. Halleluja.
Mutta Elia avautui voimalla puettamiseen, koska hän "rukoilemalla
rukoili" Jaak.5:17-18. Ilman Hengen voimaa hän oli vain tavallinen,
masennukseen ja tappiomielialaan taipuvainen - jonkun verran arka ja
pelokas, melankoolikko. 1: Kun.19:1-4. Mutta Hengen voimassa ja enkelien
eväillä syötettynä hän oli suorastaan yliluonnollisessa ulottuvuudessa
vaeltava Hengen jättiläinen. 1.Kun.19:5-8. 1.Kun.18:1-46.
Jumala kutsuu nyt sinua Jeesus uskova pukeutumaan tämän ajan
haasteita vastaavaan Jeesus vahvuuteen, Jeesus voimaan, Jeesus
valtuuteen Pyhässä Hengessä.
Tule mukaan Suomi Jeesukselle rukouspäivätapahtumaan Karmel kodille
22.4. - 24.4.2016. Ohessa on liitteenä ohjelma ja ajo-ohjeet! Ohessa myös
nettilinkki Avunhuuto Sorrettujen Puolesta julkaisuun, joka paljastaa
vääristyneen avioliittolain vakavat, yhteiskuntaa tuhoavat seuraukset.

Tätä saa tilata ilmaiseksi ilmaisjakeluun Herätysseuran Kirjapainosta
OSOITE:Herätysseuran kirjapaino Niskalantie 9 44200 Suolahti
SÄHKÖPOSTI: kirjap@nic.fi PUHELINNUMERO: 044-7295005
Aineiston voi myös lukea www.suomijeesukselle.fi tai
www.raunohelppi.com nettisivuilta.
KATSO YLKÄ TULEE - HÄN KUTSUU SEURAKUNTAANSA
"Kuule! Rakkaani tulee! Katso, tuolla hän tulee.... ja sanoo minulle
(seurakunnalle): "Nouse, armaani, sinä kaunoiseni, ja tule. Sillä katso, talvi
on väistynyt, sateet ovat ohitse, ovat menneet menojaan. Kukkaset ovat
puhjenneet maahan, laulun aika on tullut, ja metsäkyyhkysen ääni kuuluu
maassamme. Viikunapuu tekee keväthedelmää, viiniköynnökset ovat
kukassa ja tuoksuavat. Nouse....ja tule." Korkea Veisu 2:8-13
HERRAN HENGEN KUTSU KUULUU
Irrottaudu maan tomusta ja vetovoimasta. Jes.52:1-2. Room.7:24-8:13
Pukeudu hääpukuun. Ilm.19:7-9. Ilm.21:9-10.
Istu valtaistuimellesi, sillä Karitsa on kuningas ja siinä mielessä, Hänen
vaimonsa on kuningatar. Ilm.3:21
"Kuka on neito, joka ylenee kuin aamunkoi, kauniina kuin kuu, kirkkaana
kuin päivänpaiste, peljättävänä kuin sotajoukot?" KV 6:10
"Herra antaa sanoman, suuri on voitonsanoman saattajatarten joukko."
Ps.68:12. Kotiin lähdön aika on tullut - tämä on viimeinen valmisteluvaihe!
JUMALAN SUUNNITTELEMA TARVE KARITSAN VAIMOLLE ON
(1) Vapaus maallisista asetelmista - siinä määrin kuin ne ovat Jumalan
suunnitelmien ja tahdon vastaisia. 1.Kor.1:2. Apt.26:18.
(2) Vapaus epäpyhistä liitoista - siinä määrin kuin ne ovat Jumalan
suunnitelmien ja tahdon vastaisia.
(3) Vapaus kaikesta maailmanhenkisyydestä. Jaak.4:4. Room.12:2

(4) Vapaus kaikesta lihanmielisyydestä. Room.8:13. Fil.3:1-9. Gal.5:16-17.
1.Kor.3:15. Room.13:14. 1.Piet.2:11.
(5) Vapaus kaikista uskonnollisista harhoista ja hengistä. Room.10:24.
Ilm.3:14-21. 1.Joh.4:1-3.
(6) Vapaus Jumalaa koskevista väärin käsityksistä. Hes.18:1-4. Ilm.14:6-7.
VARSINAINEN ONGELMA PAHAN HALLINNALLE ON
(1) Jeesus Kristus - Kuka Hän on! Taistelu on Jeesuksen Jumaluudesta.
Joh.14:6,9. Joh.8:24-28. Jes.9:5-6.
(2) Jeesus Nimi - Hän itse läsnäolevana tässä nimessä. Matt.18:20.
Joh.14:13-14. Fil.2:9-11. Ef.1:20-23. Joh.5:43.
(3) Jeesus veriuhrina - Hän itse kaikkiriittävänä aivan kaikkeen. Hän itse
verilunastajana on se lunastusmaksu. 1.Tim.2:6. 2.Kor.5:18-19.
(4) Pyhä Henki - 'Jeesus itse näkymättömänä läsnä' tässä ja nyt.
Joh.14:18-20. 2. Kor.3:17. Kol.1:27. Matt.28:20.
(5) Jumalan Sana - Jeesus itse kirjailijana läsnä. Joh.5:39-40. Ps.119.130.
Joh.14:21-23. 1.Sam.3:21. 2.Kor.3:14-16.
(6) Jeesus uskovat - Jeesus itse heissä. Joh.13:20
Antikristillisten voimien hyökkäys on Karitsaa, Jeesusta Kristusta vastaan ja
Jeesus-uskovia vastaan kristillisten elämänarvojen tuhoamiseksi.
Jos ajattelemme rehellisesti Israelin tilannetta lähi-idässä, niin sen
epäoikeudenmukainen kohtelu on suorastaan hämmästyttävä. Israel ei voi
koskaan tehdä mitään niin hyvää, että se hyväksyttäisiin länsimaissa.
Muslimit eivät voi koskaan tehdä mitään niin pahaa, törkeätä, kauheata ja
ihmisoikeuksia loukkaavaa, että sitä paheksuttaisiin lännessä.
Käytännönjärki ja oikeudenmukaisuus on täysin kadonnut länsimaista.
Samasta tilanteesta voidaan myös sanoa, että jos muslimit lopettaisivat
todella kaiken taistelun, niin Israel ei olisi heille miksikään vaaraksi - ei
sitten lainkaan! Israel ei hyökkäisi heitä vastaan! Isreal ei ole todellinen

vaara Islamille. Islamin todellinen vaara on elävä kristillisyys ja kristillinen
kultuuri. Koraanin peruspilarit horjuvat kristillisen kultuurin vaikutuksesta.
Yhteen törmäys näiden kahden kultuurin välillä on todella raju, sillä ne
edustavat molemmat täysin päinvastaisia yhteiskunnallisia asetelmia ja
tapoja. Tässä muutamista mainitakseni: (1) naisten tasa-arvoisuus (2)
uskonnonvapaus (3) puheen- ja mielipiteitten vapaus (4) poliittinen vapaus
(5) yksilövapaus ja yksilöoikeudet.
Islamin no.1 vaara ja vihollinen on kristinusko. Länsimaita valloittavan
antikristillisyyden no.1 vihollinen on elävä, Raamatullinen Jeesus usko ja
Jumalan Sanan opettamat elämänarvot, Jumalan Sanan viitoittamat
perhearvot ja avioliittoarvot.
Kaikki he sotivat nimenomaan Karitsaa vastaan, sillä saatanan varsinainen
pelonaihe on Jeesus Kristus.
"He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä Hän on
herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset
voittavat hänen kanssansa." Ilm.17:14.
"Ja minä näin...katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on
Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja hänen
silmänsä olivat niinkuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua,
...ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan,
on Jumalan Sana.... Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä
löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee
kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan. Ja hänellä on
vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi: "Kuningasten Kuningas ja herrain
Herra"..... Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa
kokoontuneina sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen
sotajoukkoansa vastaan." Ilm.19:11-19.
Rukouksen Hengessä Jeesus Voittajaa julistaen,
Rauno Helppi
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