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Laulava profeetta Kim Clement. . .
. . . peseytyy Chuck Missler’in virrassa
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“Mutta te, minun lampaani! Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä tahdon tuomita
lampaan ja lampaan, oinasten ja vuohipukkien välillä. Eikö teille riitä, että olette hyvällä
laitumella, kun vielä tallaatte jaloillanne loput laitumestanne, ja että saatte juoda kirkasta

vettä, kun vielä hämmennätte jaloillanne loput? Ja onko minun lampaitteni oltava laitumella
siinä, mitä jalkanne ovat tallanneet, ja juotava sitä, mitä jalkanne ovat hämmentäneet? (Hes.

34:17-19)

 
Kim Clement juontaa Chuck Missler'in – Lopunajan konferenssin

(kuva Koinonia-instituutin sähköposti-ilmoituksesta 8.1.2015 )

By Gaylene Goodroad

“Ja hänellä [Naeman] on jokiongelma. Todellakin. Ja monet meistä eivät halua peseytyä joessa, 
koska meistä tuntuu, että omat jokemme ovat parempia... Ja siksi hän [Naeman] hävisi – hän olisi 
voinut hävitä parannuttuaan ja toivuttuaan. Minä olin siinä tilanteessa. En halua kastautua enkä 
peseytyä siinä joessa, koska meillä on jotakin parempaa. Mikä ilmeisesti oli Valtakunnan sanoma 
ja tiedäthän uskonsana ja kaikki tämä suurenmoinen, joka oli siellä – mutta niin tasapainotonta. Ja 
yksi oli tietysti lopunajat. Ja minä pilkkasin sitä monesti... lopulta Naeman menee ja peseytyy 
joessa ja tulee terveeksi. Älä hylkää tätä [Missler'in] jokea, koska luulet, että se, mitä sinulla on, 
on parempaa. Tarvitsemme jokia tekemään meidät terveiksi. Ja olen ylpeä sanoessani, että Herra 
Jumala vaimoni kautta toi meille tuon joen edustajan [Missler'in], jotta voisimme tulla terveeksi ja 
saada terveen näkökulman ja saarnata evankeliumia ja voittaa kadotettuja, kosketta 
koskettamattomia ja saavuttaa saavuttamattomia. Ja sitä me aiomme tehdä!...”
– NAR -profeetta Kim Clement[i] 

“Tätä se on. Olin epätoivoinen kuulemaan totuuden toisesta tulemuksesta ja tempauksesta.... 
Samaan aikaan vaimoni, joka muuten yli 30 vuotta enimmäkseen luotti siihen, mitä opetin... hän 
tiesi, että jossakin oli aukko... hän etsi ja löysi – kuunteli erilaisia opettajia. Ja hän oli tulossa 
intohimoiseksi. Ja sitten minä kuulin tämän äänen... Sanoin Grek'ille [Wark], Greg, kerro minulle 
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opettajasta, joka osaa kertoa meille sen koko asian pähkinänkuoressa, jotta minun ei tarvitse 
tuhlata päiviä ja tunteja ja viikkoja oppimiseen. Ja Greg sanoi, että on vain yksi mies, josta voin 
taata, että hän opettaa teitä ja siirtää teille jotakin. Hänen nimensä on tri. Chuck Missler. Ja 
minä sanoin Greg'ille. Okei, annan Jane'n kuunnella häntä... Hän on kertonut minulle, että Jesaja 
53 on kaikkeinpyhin ja kaikkea tätä (Holy of Holies and all this stuff). Ja niin minä pyysin Herraa 
tekemään samoin kuin Korneliukselle. Kornelius rukoili. Minä rukoilen paljon. Kornelius antoi 
almuja ja Jumala lähetti parhaan hänelle. Ja hän lähetti – ja tiedän, että tri Chuck ei halua edes 
tunnustaa sitä – mutta minä sanoin Herralle, 'Lähetä minulle se paras väkeäni varten, koska minä 
rakastan väkeäni.' 36 vuoden ajan kamppailin ollen pastori, tiedättehän sen. Ja sitten Hän antoi 
minulle kaikki nämä ihmiset. Meillä on melkein 15 000 hengen toimiva seurakunta. Minä sanoin, 
'miksi teette tätä? Minä en ole hyvä pastori.' No niin, näköjään olen, koska minä sain parhaan. Ja 
niinpä uskon, että meitä opetetaan. Ja tämä on kohtalokkaan hetken alku, jonka uskon olevan 
Jumalan järjestämä kauan ennen, kuin synnyimme.” 
– NAR -profeetta Kim Clement[ii]

“Kiitän teitä, että olen saanut tulla ja mikä ilo se onkaan, kun on todella niin sanannälkäistä väkeä. 
Ja me [Missler ja Ron Matsen] olemme niin iloisia saadessamme olla täällä. 
Ja meillä on tilaisuus, ei vai pieneen sessioon tai kahteen, vaan lopunajan näkökulman 
kokonaiseen tarkasteluun. Ja se intohimo, joka täällä on Jumalan sanaan, on niin virkistävää ja niin
tarttuvaa! En osaa kertoa teille, että Ron ja minä olemme niin innoissamme saadessamme 
osallistua tähän Kim, ja öh, me tunnemme todellisen kumppanuuden tulevan esiin Kimin ja 
itseni välillä. En voisi olla tyytyväisempi. Ja minä kiitän sinua [Kim] ja minä kiitän sinua Jane 
[Clement], että teitte tämän mahdolliseksi.” 
– Raamatunopettaja Chuck Missler[iii]

 
Missler ja Clement halaavat Clement’in Kohtalontalossa (House of Destiny).

“Tiedättehän, se on harvinaista – sanon sen suoraan. On harvinaista kohdata joku, jolla on
sellainen rehellisyys ja luonne, jonka näen tässä uudessa ystävässä – uudessa veljessä ja

ystävässä. Juuri sitä minä arvostan.”
– Chuck Missler[iv] 

CHUCK MISSLER’IN ‘VIRRAN’ ANALYYSI
Viime vuosien aikana olemme dokumentoineet merkittävän raamatunopettaja ja kirjailija Chuck 
Missler'in alati mystisiä taipumuksia ja lopulta listanneet hänet evankelikaalisten opettajien 
ryhmään, jolle olemme antaneet nimen PPP-johtajat (Postmodern Prophecy Paradigm = 
postmoderni profetiamalli), johtuen heidän vetovoimastaan pois yksin Raamatussa ilmoitetusta 
raittiista totuudesta yhdistettynä heidän kuumeisiin ponnistuksiinsa uudelleenmuotoilla lopunajan 
profetia sopimaan raamatun ulkopuolisiin spekulaatioihinsa. Olemme kirjoittaneet laajasti ja 
yksityiskohtaisesti näistä viettelevistä, muodonmuutoslähdöistä Jumalan Sanasta.[v] Lopputulos on
ollut myrkyllinen sekoitus totuutta ja harhaa – johtaen pois Kristuksesta ja päätäpahkaa 



okkultismiin.

Chuck Missler Q & A -session aikana Clement’in
Kohtalontalossa (House of Destiny)

Viime vuosina Missler on sotkeutunut useisiin kvanttimystiikkaa[vi], kryptisiä raamattukoodeja [vii] 
ja väärää nefilim-eskatologiaa[viii] käsitteleviin opetuksiinsa liittyviin kiistoihin. Hänet on myös 
saatu kiinni plagiarismista useammin kuin kerran.[ix]

Vuonna 2007 Missler aiheutti vielä uudenlaisen kiistan, esiintyessään puhujalavalla NAR-
profeettojen, mystikoiden ja opettajien kanssa konferenssissa nimeltä Quantum Leap2 – jossa 
toisena sponsorina oli ääriprofeetallinen entiteetti, TheElijahList.[x] 

Oli siksi omituinen seikka huomata, että NAR-profeetta Kim Clement oli isännöinyt Chuck 
Missler'iä 3-päiväisessä lopunaikojen konferenssissa – alkaen tämän vuoden tammikuun 9. päivä 
– halukkaana ”peseytymään” Missler'in ”joessa”[xi] (ks. ensimmäinen lainaus tämän postin alussa).
Konferenssin toisena päivänä Missler ilmoitti läsnäolevalle energiselle porukalle ja lukemattomalle 
video-yleisölleen: ”me tunnemme todellisen kumppanuuden tulevan esiin Kimin ja itseni 
välillä”[xii] (ks. alempi lainaus tämän postin alussa).

Kuka sitten on profeetta Kim Clement ja millainen kumppanuus tästä on tulossa? 

”Hämmästykää tästä, te taivaat, kauhistukaa, peräti tyrmistykää, sanoo Herra. Sillä minun 
kansani on tehnyt kaksinkertaisen synnin: minut, elävän veden lähteen, he ovat hyljänneet, 
ja ovat hakanneet itselleen vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä.” (Jer. 2:12-
13)

LAULAVA PROFEETTA JA HÄNEN SAASTUNUT KAIVONSA

‘Laulava profeetta’ Kim Clement

Kim Clement syntyi Etelä-Afrikan Durban'issa vuonna 1956. Hän sanoo tulleensa Jeesuksen 
seuraajaksi eräänä tuskallisena yönä vuonna 1974 heroiinin yliannostuksen ja lähes hengiltä 
puukotuksen jälkeen erään kapakan edessä kotimaassaan.  
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Hänen todistuksensa on hänen verkkosivustollaan: 

Juuri kun hän alkoi tuntea hengen lähtevän itsestään, käsi kurottui ja nosti hänet kuolemasta.
Käsi kuului kristitylle miehelle, joka kertoi Kimille sanoman Kristuksesta. Sinä yönä hänen 
elämänsä valui hänen rinnassaan olevasta veitsen haavasta. Kymmenien mentyä ohi, eräs 
muukalainen poimi hänet, kantoi autoonsa ja ajoi sairaalaan. Muukalainen oli kristitty. ”Olin 
yökerhossa ja joku käveli luokseni ja puukotti minua rintaan. Olin sekaisin, hoipertelin ulos 
kadulle ja kaaduin. Muistin silloin, mitä eräs anglikaanipappi sanoi minulle ollessani 9-vuotias.
Hän sanoi: 'Jeesus vaeltaa kaduilla vielä tänä päivänä. Eräänä päivänä sinä tarvitset häntä. 
Vain kutsu häntä ja hän koskettaa sinua.' (Kim Clement) Tuosta päivästä lähtien Kim oli 
Kristuksen seuraaja ja omisti elämänsä jakamaan tuota kallisarvoista sanomaa.[xiii] 
[korostus lisätty] 

Valitettavasti tämä ”kallisarvoinen sanoma” EI ole Herran Jeesuksen Kristuksen pelastava 
evankeliumi (1.Kor. 15:1-8). Siinä ei ole mitään mainintaa Jumalan mielen mukaisesta murheesta 
eikä sen epävanhurskaan käytöksen katumisesta, joka johti onnettomaan hyökkäykseen 
Clement'iä vastaan – siinä ei myöskään ole mitään Kristuksen ristinkuoleman tunnustamista, joka 
sovitti tuon synnin – niin, että hänet voitiin pestä puhtaaksi vääryyksistään ja pelastaa ikuisesta 
kuolemasta. 

NAR -profeetta Kim Clement ‘Puutarhassa’

Silti Clement, omaehtoinen pastori, profeetta ja psalmista[xiv] hypnotisoi yleisöjä 
maailmanlaajuisesti musiikillisella mystiikallaan ja karismaattisilla profeetallisilla lausumillaan, jotka 
tuodaan esiin voimakkaalla ja vangitsevalla etelä-afrikkalaisella äänellä. Hänen evankeliuminsa on 
valikoitu sekoitus Kingdom Now -teologiaa (dominionismi), uskonsanaa ja gnostilaisuutta 
yhteensulautettu sopimaan hänen yleisölleen. Eikä ihme, että Myöhäissateen inspiroima profeetta 
Bill Hamon konfirmoi hänet profeetaksi vuonna 1983[xv] ja hänet koulutettiin Oral Roberts 
-yliopistossa.[xvi] Hänen verkkoseurakunnassaan, nimeltään House of Destiny (Kohtalontalo, 
HOD), on maailmanlaajuisesti yli 15 000 jäsentä.[xvii]

Palvellakseen paremmin laumaansa Clement sanoo viettävänsä huomattavan paljon aikaa 
henkilökohtaisessa rukouksen 'Puutarhassaan,' jossa väittää saavansa erikoisia oivalluksia 
Jumalalta, joita sitten jakaa 'Royal Guard' -kumppaniensa (laumansa) kanssa sosiaalisen median 
kautta. Muihin Puutarha-sanomiin voidaan päästä Clement'in verkkosivustolla:

Ja sitten minä teen pieniä sanomia 'Puutarhastani.' Puutarhani on hyvin tärkeä paikka. 
Menen joka päivä sinne rukoilemaan – ensimmäinen asia aamulla ja sitten illalla. Ja sitten 
sunnuntaina selvittyämme Luolasta minä vien kaikki pyyntönne Puutarhaan ja tuon ne Herran
eteen. Ja joskus viivyn siellä tunteja. Ja lauantaina Luolan jälkeen me postitamme 
Facebook'iin. Ja me sanomme tämän: 'Postittakaa rukouspyyntönne nyt.' Ja meillä on välillä 
jopa 3000 ihmistä lähettämässä rukouspyyntöjään ja sitten he kirjoittavat kertoen meille 
saamistaan isoista läpimurroista.  

Tätä olen antautunut tekemään. Mutta joskus, varsinkin jos olen kumppanini ja sinusta voi 
tulla kumppani. Ja meillä on kahdenlaisia kumppanuuksia – ja ne ovat edullisia. Toista 
kutsutaan 'Kuninkaan Kaartiksi (The Royal Guard).' Kuninkaan Kaarti käsittää kaiken. Ja 
minä lähetän erikoissanomia Puutarhasta. Joskus ennenkuin profetoin jotakin, lähetän sen 
Puutarhastani sinulle. Kukaan muu ei saa sitä. Sinä saat kuvamateriaalia, jota ei saa kukaan 
muu – kulissientakaista kamaa; kokoelma asioita, joista voit nauttia.[xviii] 
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Toisin sanoen vain maksavat jäsenet saavat näitä 'erikoissanomia,' jotka ovat 'edullisia' ja joita 
Clement  muka saa 'Jumalalta' Puutarhassaan – käytäntö, jota Raamatun Jumala inhoaa. Apostoli 
Pietari sanoi noita Simonille, (joka yritti ostaa, mitä vain Pyhä Henki voi antaa): ”Mutta Pietari sanoi
hänelle: "Menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla 
saatavissa.” (Apt. 8:20. Ks. myös Ilm. 22:17.)

Kim Clement:
”Paavi Fransiskus – määrätty yhdistämään protestanttien

-katolisten -Hengellä täytettyjen sydämet”

Profetoitu 19.4.2014 – Luolasta

Uudistus – paljon suurempi kuin 60- 70-luvuilla

Kun seison tämän ristin luona, on yksi, jonka olen valinnut, joka on
polvistunut tämän ristin luona monta, monta kertaa. Puhun siitä,

joka kutsuu itseään pyhän Fransiskus Assissilaisen mukaan.
Herran Henki puhui hänen puolestaan tulla ja seisoa johdossa,

”mutta tämä mies ei ole kenenkään toisen kaltainen,” sanoo
Herra. ”Tämä mies on määrätty yhdistämään protestanttien –
katolisten – Hengellä täytettyjen sydämet. Ja minä teen jotakin
niin ainutlaatuista ja erilaista,” sanoo Herra, ”koska hän tunnustaa

minun voimani. 

Kim Clement'in profetia verkkosivustolla TheElijahList 2.5.2014

Clement myös juontaa joka viikonloppu ”Luolaksi” kutsumaansa radiolähetystä, joka sisältää 
profeetallista musiikkia ja opetusta, erikoisvieraita ja ”Koodinmurtajat” -osion, joka valaisee ja 
seuraa Clement'in profetioita: 

Lauantain Luolassa, joka on livenä klo 12 tyynenmeren aikaa, meillä on myös sellainen, jota 
kutsumme 'Koodinmurtajiksi.' Koodinmurtajat on hyvin jännittävä, koska Sunil Isaac ottaa 
profetoimani sanat ja ryhmän kanssa tutkimme. Ja he huomaavat missä se on toteutumassa 
– missä päin maailmaa – toteutuuko se Lähi-Idässä, Kauko-Idässä, Amerikassa – poliittisesti,
sosiaalisesti, hengellisesti, uskonnollisesti. Se on valtava tiedon piiri. Ja se auttaa suuresti 
ihmisiä.[xix]

Siellä ei sanota, kuinka Clement'in ”Luola” sai nimensä, mutta se on omituinen nimitys ns. Jumalan
profeetalle, ottaen huomioon, että sudet useimmiten yhdistetään luoliin. Raamatussa sudet tietysti 
yhdistetään vääriin opettajiin ja vääriin profeettoihin (Mt. 7:15; 10:16; Apt. 20:29.)

Sensijaan, että julistaisi Kristusta ja Häntä ristiinnaulittuna, Clement'in missio on tarjota maallinen 
toivo ja turvallisuus kärsivien ihmisten maailmalle innostavien ja kohottavien sanomien kautta: 

Missiomme on saavuttaa kaikki, jotka haluavat kuulla, Jumalan sanomalla toivosta ja 
rakkaudesta riippumatta heidän asemastaan elämässä. 

Me saavutamme kadotettuja, loukattuja ja särkyneitä, kyynisiä ja kyllästyneitä, unohdettuja, 
hyljättyjä, rikkaita ja köyhiä yhtälailla. Emme tuo syrjimistä ja tuomiota, vaan innostamme 
toivoa nostavan sanoman kautta tuoden parantumista elämään ja tulevaisuuteen ja usein 
parantaen myös menneisyydestä.[xx]

Jyrkkänä vastakohtana profeetta Jeremialle – joka oli 'itkevä profeetta' – Kim Clement tunnetaan 
'laulavana profeettana’[xxi], joka kieltäytyy varoittamasta Jumalan tuomiosta, mutta sensijaan 
pyrkii nostamaan ja voimaannuttamaan kuulijoitaan:

Profeetta on Jumalan instrumentti. Hänen sanansa tuovat aina toivoa ja rikastumista 
(enrichment) yksilölle ja yhteisölle. Yhteytensä kautta Herraan profeetta tarjoaa yksilölle 
huolettoman yhteyden Jumalaan ja Kristukseen (niin, että tämä voi unohtaa 
murheensa ja keskittyä juhlimaan. Suom. lisäys). Kokemus on kuulijalle tilaisuus päästää 
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irti menneisyydestään, kivustaan, kyynisyydestään, hyväksyä Jumalan armo ja rakkaus. 
Kuulija tehdään tietoiseksi, että voimaantuminen ja elinikäinen rikastuminen on tarjottu lahja 
ja että heillä on tilaisuus hyväksyä se.[xxii]

Sensijaan, että kutsuisi syntisiä parannukseen ja julistaisi, mitä Jumala on jo kirjoittanut 
Sanassaan, Clement, istuen pianoonsa kiinnitetyn mikrofonin takana, tarjoaa kuulijoilleen 
”kokoelman hengellisiä herkkuja” ja ”opetuksellisia aarteita,” joita ei löydy Raamatusta: 

Jos olet virheetön, et ole tervetullut. Jos olet täydellinen, et ole tervetullut. Mutta jos kannat 
arpia johtuen saamistasi haavoista, kenties uskonnosta, kenties vain huonoista ratkaisuista, 
niin olet oikeassa paikassa. Ja minä tarjoan sinulle kokoelman herkkuja – hengellisesti... 
Minulla on opetusten aarteisto, jota tarjoan ihmisille. 

Useimmat ihmiset pelkäävät profeettoja, koska he ajattelevat profeetoista ihmisinä, 
joilla on lahja tuomita ja tuoda tuomio, mutta asia ei ole näin, eikä se ole totuus.

Jesaja sanoi nämä sanat: hän sanoi, 'Herra on voidellut minut ja antanut minulle oppineen 
kielen, että minun pitäisi puhua sana aikanaan niille, jotka ovat väsyneitä.' Ja sen 
tekemiseen Jumala antoi minulle voiman – puhua sana oikeaan aikaan ja niille, jotka 
ovat väsyneitä.[xxiii]

Jesajan Jumalalta saatu tehtävä ei kuitenkaan ollut lohduttaa syntisiä kutsumatta heitä 
parannukseen – itseasiassa Jesaja ilmoitti Jumalan tuomiovaroituksen niille, jotka olivat 
tottelemattomia Hänelle! Isojen ja pienten profeettojen kirjallinen aineisto sekä Vanhasta että 
Uudesta Testamentista äänekkäästi kiistää Clement'in määritellyn roolin Herran profeettana.  

Myös sensijaan, että suoraan lainaisi Raamatun kohtia (mikä mahdollistaisi kuulijoille tarkistaa 
hänen lausuntonsa Raamatulla) Clement'illä on tapana löyhästi referoida Raamatun hahmoja ja 
tapahtumia sopimaan omaan ainutlaatuiseen teologiaansa. Clement'in em. lainaus on otettu 
jakeesta Jes. 50:4, joka itseasiassa viittaa Herraan Jeesukseen Kristukseen, ei Jesajaan.  

Myös toisin kuin Jesaja, Clement julistaa väärää, ei-loukkaavaa evankeliumia, joka on muotoiltu 
vetämään joukkoja ja kasvattamaan lahjoituksia työlle. Huomaa, kuinka ovelasti Clement vääristää 
jakeen Mt. 5:16 samalla tuputtaen menestysevankeliumia oikeuttaakseen laumansa roolin 
globaalin työn tukemisessa: 

Ihmisistä on tullut miljonäärejä johtuen saamistani sanoista, koska sitä Jumala haluaa. Hän 
iloitsee kansansa vauraudesta. Jotkut kysyvät, 'no niin, uskotko sinä 
menestysevankeliumiin?' Minä uskon hyvään uutiseen. Ja minä uskon, että kun sinä olet 
varustettu taloudellisesti, niin voit tehdä hyviä töitä. 

Olen tavannut hyvin harvoin ihmisiä, jotka ovat köyhiä ja voivat tehdä hyviä töitä – massiivisia
sellaisia – kun on puhe hyvistä töistä – ihmisethän kyllä tekevät hyviä asioita, mutta Jeesus 
sanoi nämä sanat, hän sanoi: 'Loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkevät 
teidän hyvät työnne ja kirkastavat minun Isääni, joka on taivaassa,' mikä tarkoittaa, että se on
evankeliumi: hyvien töiden tekeminen. Joten minä kyllä uskon, että Jumala haluaa 
vaurastuttaa kansaansa, eikä vain siksi koska minä henkilökohtaisesti uskon siihen, vaan 
koska se on raamatussa. 

Jotkut suurimmista, mahtavimmista ihmisistä olivat rikkaimpia ihmisiä maan päällä. Miksi 
kaiken rahan pitäisi olla pahoilla ja ilkeillä? Joten minä uskon uhraamiseen. Ja me teemme 
sitä hyvin ainutlaatuiseen tyyliin. Minä annan sinun kuulla Jumalaa. Se on ensimmäinen asia,
jonka teemme. Minä rukoilen ja sanon, 'kysy Herralta, mitä Hän haluaa sinun antavan.'[xxiv]

Vastakohtana Clemen'in menestyssaarnalle Herralla Jeesuksella Kristuksella oli erilainen sanoma 
samassa vuorisaarnassa, jota Clement edellä lainaa. Hän käski omiaan olemaan kokoamatta 



aarteita maan päälle ja palvelemaan yksin Häntä eikä mammonaa (rikkauksia): 

“Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat 
murtautuvat sisään ja varastavat. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi 
eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. Sillä missä sinun
aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi... Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän 
on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi 
palvella Jumalaa ja mammonaa.” (Mt. 6:19-21, 24)

UIMISTA CLEMENT'IN SAMEASSA JOESSA 

Mainos vuoden 2008 konferenssista Chicago Prophetic Blast (profeetallinen
räjähdys), jonka toinen sponsori oli ElijahList 

Clement on sidoksissa uuteen apostoliseen uskonpuhdistukseen (New Apostolic Reformation 
=NAR)[xxv] ja häntä mainostetaan rankasti NAR:in sivustolla The ElijahList. Hänen ”Profeetalliset 
Sanansa) julkaistaan siellä yhdessä muiden NAR:in merkkihenkilöiden vastaavien sanojen kanssa,
kuten: Chuck Pierce, Dutch Sheets, Rick Joyner, Bill Johnson, Francis Frangipane, Patricia King, 
Cindy Jacobs, Paul Keith Davis, Lance Wallnau, David Herzog, Johnny Enlow, James Goll, Bobby 
Conner ja monet monet muut.[xxvi] (Punaisella korostetut ovat tuttuja nimiä Suomessakin ja monet
ovat päässeet kansallisbibliografiaamme TV7:sta puhumattakaan. Noihin moniin moniin muihin 
kuuluu esim. Reinhard Bonnke. Suom. huom.)

Pahamaineinen 7-vuoren mandaatin (7-Mountain Mandate) johtaja Lance Wallnau[xxvii], joka 
puhui Clement'in rinnalla vuoden 2008 Prophetic Blast -konferenssissa Chicago'ssa,[xxviii] selittää 
Clement’in mystisiä profeetallisia kykyjä:

Kysyin kerran eräältä todistettavasti profeetalliselta ääneltä, ystävältä nimeltä Kim 
Clement: ”Kuinka sinä kuulet Jumalan ollessasi lavalla?” Se oli todella aika hämmästyttävää 
katsella. 

Hän sanoi kuuntelevansa, kunnes erottaa ihmisen oman henki-ihmisen äänen, joka voisi olla 
vetämässä häntä tiettyyn suuntaan. Sitten hän erottaa paholaisen äänen, joka yrittää uhkailla 
häntä. Sitten hän erottaa oman äänensä ja kuinka se käsittelee yleisön painostusta häntä 
kohtaan. Mitä jää jäljelle, on Jumala.   

Clement'in ja hänen seuraajiensa kannalta on traagista, että hän on juuri kuvaillut harjoitusta 
okkulttisessa mystiikassa, ei tervettä raamatullista käytäntöä. Tämä on kuitenkin Clement'in 
omaperäinen mystiseen musiikkiin perustuva profetiamenetelmä. 

Seuraavassa kuinka Clement'in verkkosivusto tulkitsee tätä ”innoitettua musiikillista ilmaisemista”:

Monet tuntevat Kimin ”laulavana profeettana.” Jos olet joskus osallistunut live 
kokoontumiseen, niin tiedät, että musiikki on tärkeä osa sanomaa, jota Kim tuo yleisöillensä 
ja välillä musiikki on sanoma. Matka alkaa ensimmäisestä nuotin iskusta. Ne, jotka 
kuuntelevat sydämellään, tietävät, ettei se ole vain ylistystä ja palvontaa; se on profetiaa 
tehty innoitetuilla musiikillisilla ilmaisuilla. ”Jumala puhuu ja me tulkitsemme äänen 
musiikin kautta,” sanoo Kim. On aikoja, jolloin Kim ei jätä pianoa ja silti musiikissa sanoma 

https://fennica.linneanet.fi/vwebv/searchBasic?sk=fi_FI
https://fennica.linneanet.fi/vwebv/search?searchType=7&searchId=458&maxResultsPerPage=25&recCount=25&recPointer=0&resultPointer=0&
http://2.bp.blogspot.com/-0fji2utAApA/VNI_Y0kw36I/AAAAAAAABNE/7_DDCpE88KM/s1600/Muddy6.jpg


on täydellinen. 

Toinen tämän profeetallisen musiikkilajin erottuva piirre on tämän luovan esiintulemisen 
spontaanisuus, koska suuri osa Kimin musiikillista esiintymistä on täysin harjoittelematonta ja
suunnittelematonta. Kim on luonut uuden ”profeetallisen” musiikin genren. Hänen 
musiikillisen esityksensä kutsumaton luonne sytyttää luovuuden esiintulemisen, joka on 
kiistämätön kaikille sitä todistaville. 

”Se, ettemme tiedä, minne me olemme menossa, jättää aina levottoman tunteen, mutta se 
ajaa meitä löytämään 'Herran laulun' joka kerran, kun kokoonnumme. Kaikkein jännittävin 
asia on, että on luotettava Hengen luovuuteen jokaisen esiintymisen aikana. Odotamme 
yhdessä löytääksemme 'Hengen mielialan koko kokoontumiseen ja näissä erityisissä 
hetkissä jokainen soitettu nuotti on profeetallinen.”  (Kim Clement)[xxxi]

Profeetallinen “psalmista” Kim Clement

Clement selittää edelleen tätä ns. profeetallista ”Herran laulua”:  

Olen myös muusikko. Olen ammattimuusikko, mutta annoin kykyni Jumalalle. Ja niinpä minä 
olen psalmista. Joten kun liityt minuun ylistyksessä ja palvonnassa, et vain laula lauluja, 
jotka tunnet, tai joita sinulle on opetettu, vaan sinä laulat jotakin sellaista, jota me 
kutsumme 'uudeksi lauluksi.' 

Mitä se on? Psalmi neljä, jae kolme: 'Hän on pannut uuden virren minun suuhuni. Monet 
näkevät sen ja pelkäävät ja luottavat Herraan.' Näistä uusista lauluista puhutaan myös 
Efesolaiskirjeessä, jossa Paavali puhuu laulujen laulamisesta – toinen toisellensa – ja toinen 
toisensa kehottamisesta psalmeilla ja virsillä ja hengellisillä lauluilla. 

Jotkut teistä voivat nyt sanoa: 'No niin, eikö psalmi ja virsi ole 'hengellinen laulu?' Nämä ovat 
– psalmit ja virret – lauluja, jotka on kirjoitettu kokemuksesta, mutta hengelliset laulut – ne 
ovat sinun laulusi. Se on sinun hengellinen laulusi, jonka Jumala laittaa sinuun. Ja sinä voit 
laulaa sitä ja me annamme sinulle tuon tilaisuuden lauantaina, kun laulamme Luolassa, jossa
on hetki, jossa jokainen vain laulaa. 

Se, mitä tapahtuu, on, että se vapauttaa profeetallisen äänen sisimmästäsi. Mikä – mikä
on helpompaa kuin se? Ajattele sitä. Voit todella laulaa yhdessä kanssamme ja äkkiä 
huomaat profetoivasi. Tämä on sitä, mitä minä teen Jumalan kansan hyväksi...”[xxxii]

Clement'in selitys ”uudesta laulusta” s.o. ”hengellisestä laulusta” ei kuitenkaan ole raamatullinen. 
Opettaen jakeista Ef. 5:19 ja Kol. 3:16 pastori Larry DeBruyn tunnistaa sellaisen musiikin 
”minäkeskeiseksi,” ”lihalliseksi” ja ”mystiseksi,” koska se on eronnut Kristuksesta ja Hänen 
Sanastaan:

Mutta Kristuksen sanan puuttuessa siitä musiikki ilman sanomaa ei ole palvontaa. 
Sellainen musiikki ei opeta eikä myöskään kehota toisia uskossa. Se voi olla viihdettä. Se voi
tarjota emotionaalisen suolentyhjennyksen, mutta niin tehdessään lauluista tulee 
minäkeskeisiä ja sellaisina siksi lihallisia eikä hengellisiä...
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Ylistyslaulujen, jotka opettavat ja kehottavat, täytyy tehdä se sanoilla, jotka sisältävät 
”Kristuksen sanan,” joka kirkastaa Herraa ja edistää ”toinen toistanne” paikallisessa 
Kristuksen ruumiissa. 

Kun sanan totuus oikein erotettuna Pyhän Raamatun ilmoittamana puuttuu niiden 
esittämisestä, niin ainoa pohja musiikin vetovoimalle on mystiikan valtakunta.[xxxiii]

Todellisuudessa Clement'in mystinen musiikki on väline hänen yleisönsä valmentamiseksi – 
altistamaan heidät hänen Raamatun ulkopuolisille ilmoituksilleen ja luulemaan olevansa 
lähempänä Jumalaa, kuin ne onnettomat sielut, jotka eivät ole läsnä ylistyksessä ja palvonnassa. 
”Läsnäolon” teologia on vallannut Uuden Apostolisen Uskonpuhdistuksen (NAR), varsinkin IHOP 
-liikkeen (International House of Prayer), kuten olemme dokumentoineet kattavasti.[xxxiv]  
Hiljattainen ”Hereskoopin” artikkeli tiivistää tämän harhaopin:

IHOP:in oppi uskoo, että näiden valtavien stadionnuorisokokousten tarkoitus on kutsua esiin
Jumalan ”läsnäolo” generoidun ”intohimon” kautta. Nämä kolme sanaa – intohimo, 
läsnäolo ja tarkoitus – on johdettu muutamista hyvin oudoista esoteerisista opeista, jotka 
saivat alkunsa  Latter Rain/Manifest Sons of God -kultissa.

“Läsnäolo” on suosittu. Hiljattain Warren Smith julkaisi kirjan, jossa hän teki meidät tietoisiksi 
yhä suositummasta uskomuksesta, että kristityt voivat kutsua esiin (invoke) Jumalan (tai 
”Jeesuksen”) läsnäolon kontemplatiivisilla aktiviteeteillaan.[8] On kuitenkin toinenkin 
”läsnäolon” käytäntö, joka on nopeasti valtaamassa evankelikaalisen maailman. 
IHOP/NAR:in piirissä ”läsnäolon” intohimoinen esiinkutsuminen ei tapahdu vain 
kontemplatiivisen mietiskelyn kautta. He uskovat, että ”läsnäolo” saavutetaan 
viimeistellyllä lavastuksella käyttämällä räikeää valaistusta, äänekästä musiikkia ja 
hypnoottista manipulaatiota jonkin sellaisen yhteydessä, jota he kutsuvat 
”ylistämiseksi.” 

Selkeä tarkoitus on luoda tietoisuuden muutostila – hengellinen/tunteellinen tila, jossa 
osallistuja altistuu harhaoppisille ehdotuksille, ”tuntee (feels)” olevansa lähempänä Jumalaa 
ja oppii voivansa jopa tulla jumalaksi.[9] Siten heidän ”intohimonsa” uskotaan kutsuvan 
esiin Jumalan ”läsnäolon.”[xxxv]

Clement kutoo opetuksensa ”läsnäolosta” läpikotaisin jokaiseen profetiaansa. Juhlallinen mielialaa 
luova musiikki soi jatkuvasti taustalla ja välillä profeetta itse vetelee piano-soolon. Esimerkki tästä 
oli tammikuun 24. päivän ”profeetallisen hälytys” -videon aikana, jonka Clement juonsi Luolassa.   
Clement jakoi muka Jumalalta saamansa näyn, koskien ”vireilläolevaa” terrori-iskua Yhdysvaltoja 
vastaan – ei kuitenkaan yhtä vakavaa, kuin syyskuun 2001 terrori-iskut – hän vakuutti kuulijoilleen. 
Ennenkuin antaa tarkempia tietoja profeetallisesta unestaan, Clement ohjaa oudon kommentin 
digitaaliselle yleisölleen: 

Saamani ilmoitus – eli uni, jonka sain, koski hyökkäystä – terrori-iskua USA:ssa. Nyt 
useimmat sanovat, 'no niin, se on aika selvää.' Itseasiassa se ei ole, koska olen saanut 
profetian, öh, ettei tule toista syyskuun 11. päivää – öh, sen kaltaista terrori-iskua – tarkoitan, 
ettei siinä mittakaavassa. Joten tiedän, että niin monet teistä katselevat kaikkialla 
maailmassa – ja meillä on live -yleisö paikalla – joka muuten on etuoikeutettu olemaan 
Jumalan läsnäolossa todellisessa rakennuksessa. Ja, öh, se todella on tärkeää. Joten 
minä kehotan sinua – jos sinulla on tilaisuus todella tulla tänne, niin huomaat eron. Se on 
uskomatonta. Joten – joten aiomme mennä ylistykseen ja sitten Jumala toivottavasti 
selittää sen, mitä sain.[xxxvi]

Toisin sanoen live -yleisö (Clement'in kanssa paikalla olevat) on ”etuoikeutettu olemaan Jumalan 
läsnäolossa todellisessa rakennuksessa.” Tuhannet muut, jotka eivät ole paikalla, EIVÄT ole 
Jumalan läsnäolossa. Tämä on harhaoppia. Pastori Larry DeBruyn on kirjoittanut erinomaisen 
tällaisten ”läsnäolon” opetusten apologeettisen kumoamisen otsikolla “The Present of ‘His 
Presence’: ‘Emmanuel’–God is with us?’ (Hänen 'läsnäolonsa lahja': Immanuel – Jumala 



kanssamme?')” Huomaa hänen rakentavat johtopäätöksensä kaikille uskoville: 

Jumala ei ole vain meidän ”kanssamme,” vaan Uuden Liiton mukaan Hän on meissä! Hän 
on meissä/meidän kanssamme kaikkina aikoina ja läpi kaikkien elämän, kuoleman ja 
ikuisuuden kokemuksien. Siksi Herra Jeesus kuvaili lahjaansa uskoville ”iankaikkisena 
elämänä” (Joh. 3:15, 16, 36; 6:40; 10:28; 17:2-3). Jatkuvasti Herran läsnäolo asuu 
uskovien kanssa ja uskovissa nykyhetkestä ikuisuuteen ja Hänen läsnäoloaan me 
viljelemme uskon kautta Jumalan Sanaan eikä askeesiharjoitusten tai 
hartausrukousten kautta.[xxxvii] [korostus lisätty]

Huomaa myös, että ”meneminen ylistykseen” aktivoisi syvemmän ymmärryksen Clement'in 
alkuperäisestä ilmoituksesta koskien mahdollista hyökkäystä Amerikkaan. Clement myös kertoo 
kuuntelevalle yleisölleen, että heidän ylistykseen osallistumisensa voisi estää kokonaan sellaisen 
iskun tapahtumisen. Kiinnitä huomiota siihen, mitä Clement sanoo seuraavaksi: 

Se oli niin musertavaa,että kun olin Puutarhassani tänä aamuna rukoillen, niin Jumalan Henki
tuli päälleni ja se oli todella musertavaa. Kun näin tiettyjä paikkoja ja minun oli sanottava 
Herralle: 'Mitä sinä haluat minun ilmoittavan? Mitä sinä haluat minun sanovan vaarantamatta 
itseäni?' En liioittele – ollenkaan. Se, kuinka Hän on jakanut kanssani salaisuuksia, öh, 
jotka ovat – no niin, ne ovat ratkaisemattomia. Sanon sen näin. Luulen, että rukous voi 
muuttaa. Ei, ei, en luule niin, minä tiedän, että rukous voi muuttaa. Tässä tapauksessa toivon,
että se muuttaa. Kyllä. Tiedäthän, Efesolaiskirjeen 6. luku. Minä, minä, minä olen rukoussoturi
ja rukoilen paljon. Mutta kun olin, öh, – tänä aamuna minulle tuli Efesolaiskirjeen 6. luku, 
jossa sanotaan, että meidän täytyy tulla Hänen tykönsä erilaisten rukousten kanssa – 
erilaisten rukousten. On siis rukouksen eri tasoja. Minä tarvitsen teitä – kaikkia teitä, jotka 
katselette minua – liittymään minuun rukouksessa, kun ylistämme Häntä. Siinä – te aina 
näette tämän tapahtuvan kanssani. Jotakin tulee tapahtumaan ja minä aloitan rukoilemisen 
tai julistamisen. Se, mitä sinun tarvitsee tehdä, on liittyä meihin, kun se tapahtuu, siitä vain.
[xxxviii]

Kun Clement jatkaa, on selvää, että hän kertoo yleisölleen, että vain Jumala voi estää uuden 
terrori-iskun Amerikkaan – jos he ryhtyvät riittävään hengelliseen sodankäyntiin (”ylistämällä” 
hänen kanssaan) lyödäkseen ”demoniset hallitukset,” jotka ovat tulleet ”ilmaan” Yhdysvaltojen yllä!:

Koska kun olin rukoilemassa aiemmin, siellä on demoninen hallitus, joka on tullut 
Yhdysvaltojen ilmaan – ilmaan, ilmakehään. Öh, se johtuu siitä – [yskii] anteeksi. Se 
johtuu siitä, mitä tapahtuu huipulla – huipputasolla Valkoisessa Talossa. Ja juuri nyt 
tehtävissä ratkaisuissa. Öh, en ole koskaan ennen nähnyt tätä, mutta minä, öh, tarkoitan, 
etten nähnyt tätä yhtä selvästi ennen – tulevia vierailuja ja demonisia linnoituksia. Minä 
en tykkää raataa demoniaiheen kimpussa, mutta ne ovat – me olemme hengellisessä 
sodassa. Efesolaiskirje sanoo selvästi, että me olemme hengellisessä sodassa. Myös 
Korinttolaiskirje sanoo, että meillä on – meidän – sota-aseemme eivät ole lihallisia, vaan ne 
ovat väkevät hajottamaan linnoituksia. Joten se, mitä vihollisen on tehtävä, on, että hänen 
on päästävä ihmisten päähän. Hänen on päästävä – siksi uutismedia on niin tärkeä ja 
tehokas. Heidän on päästävä ihmisten mieleen ja sieluun. Ja niin se on meidän 
rukouksemme, jolla Jumala kaataa tuon hallituksen. Mutta minä pelkään ihmisten 
puolesta, öh, että tämä, öm, terrori-isku tapahtuu.”[xxxix]

Joten tämän dynamiikan mukaan mitä enemmän on osallistujia, jotka työstävät intohimoa 
alapuolelta, sitä paremmin hänen pelottavan profetiansa katastrofaalinen toteutuminen torjutaan. 
Tämä on kuitenkin kauhea harhaoppi, joka iskee suoraan Jumalan suvereenisuuteen. Se tuo 
Jumalan alas ja nostaa erehtyvät syntiset asemaan, jossa Jumala ei koskaan tarkoittanut heidän 
olevan. PPP-porukka (PPP = Postmodern Prophecy Paradigm) on omaksunut samanlaisia 
hengellisen sodankäynnin oppeja ja myös väärinkäyttää kohtia Ef. 6 ja 2.Kor. 10. Puhuimme tästä 
kysymyksestä vuonna 2011 artikkelissa “Militant Prayer: Taking Spiritual Dominion over Dark 
Angels.” Siinä otimme kantaa ”linnoitusten hajottamiseen”:



Kun tutkitaan huolellisesti kohtaa 2.Kor. 10:4-5, jota myös usein lainataan oikeuttamaan 
tämä hyperhengellinen sodankäynti, niin paljastuu, että ”linnoitukset” ovat ”järjen 
päätelmiä (NASB: speculations)” ja ”ajatuksia,” jotka vastustavat Jumalan totuutta ja 
johtavat meitä tottelemattomuuteen ja syntiin. Me ”tuhoamme” niitä tuntemalla 
Jumalan Sanan ja tottelemalla sitä meissä asuvan Pyhän Hengen voiman kautta eikä 
harjoittamalla auktoriteettia demoneihin. Tämä ”paholaisen vastustamisen” mentaliteetti  
strategisen tason (sodankäyntirukouksen) ja teknodimensionaalisen hengellisen 
sodankäynnin (Techno-Dimensional Spiritual Warfare) (sotaisen rukouksen) kautta kieltää 
Herran suvereeniteetin. Lisäksi kun Saatanaa ja hänen lähettiläitään syytetään kaikista 
langennutta maailmaa ja ihmiskuntaa vaivaavista – ”paholainen / demonit saivat minut 
tekemään sen” – niin se on pelastuksen evankeliumin syvä vähätteleminen.[xl] [korostus 
lisätty]

Viikkoa myöhemmin toisen ”Profeetallinen Hälytys” -lähetyksen aikana Clement ilmoitti 
suunnitelmista mennä ryhmänsä kanssa Pariisiin – ja Israeliin palvellakseen viimeisten 
äärimuslimien terrori-iskujen uhreja. Lähetys alkoi videolla pienestä lapsesta, joka lauloi 
(hepreaksi) leikkiessään leluilla israelilaisessa pommisuojassa. Seurasi havainnollisia kuvia 
Holokaustista koristeltuna voimakkaalla musiikkipartituurilla ja sitten alkoi ”ylistyspalvonta.” Lyhyen 
musiikkitauon aikana Clement sanoo näin:

Mitä me teemme? Rukoilemme. Käymme hengellistä sotaa. Olen menossa Eurooppaan 
ja Israeliin käydäkseni jälleen hengellistä sotaa! Ja minulla on voima siihen – koska 
Hän neuvoi minua tekemään sen. Ja siksi me olemme menossa. Tarvitsen vain, että te 
osallistutte tuohon missioon [lahjoitusten kautta].[xli]

Ja niin Herra Jumala (joka ilmeisesti on kykenemätön valvomaan pimeyden voimia), on Clement'in 
konkurssikypsässä taloudessa (ja konkurssikypsässä etiikassa) antanut hänelle voiman ja 
määräyksen mennä näille terrorin valtaamille alueille lyömään näitä demonisia hallituksia – mutta 
hän ei edes onnistu ilman riittävää rahoitusta massoilta. 

”...En minä kuitenkaan pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena, kunhan vain täytän 
juoksuni ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut: Jumalan armon 
evankeliumin todistamisen. Ja nyt, katso, minä tiedän, ettette enää saa nähdä minun 
kasvojani, ei kukaan teistä, joiden keskuudessa minä olen vaeltanut ja saarnannut 
valtakuntaa. Sentähden minä todistan teille tänä päivänä, että minä olen viaton kaikkien 
vereen. Sillä minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkea Jumalan tahtoa. Ottakaa 
siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, 
paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut. 
Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka 
eivät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta 
puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa. Valvokaa sentähden ja muistakaa, että minä 
olen kolme vuotta lakkaamatta yötä ja päivää kyynelin neuvonut teitä itsekutakin.” (Apt. 
20:24-31) [korostus lisätty]



CLEMENT JA MISSLER JUOVAT TOISTENSA VIRRASTA 

Missler ja Clement vastaamassa kysymyksiin HOD:ssa lopunajan konferenssin
aikana 

“Joten tiedättehän, että se, mitä rakastan on, kun voitte vain palvoa ja lähestyä Jumalaa ja Hänen 
läsnäolonsa tulee sisälle. Juuri sitä tapahtuu näissä sessioissa. Tunnen jotakin hyvin syvää 
tapahtuvan meidän välillämme ryhmänä ja teidän [Missler] ihmisinä ja ryhmänä. Haluamme vain 
kiittää teitä, kun tulitte tänne luoksemme ja aiunaatte meitä tri. Chuck Missler. Me, öh, tunnemme 
jumalallisen yhteyden ja kohtalon paljastuvan tänä päivänä. Joten me haluamme kiittää teitä 
vielä kerran.” 
– Kim Clement[xlii]

“… En aio pyrkiä opettamaan teitä itse. Minulla on kaikista, kaikista, kaikista paras ja hän ei 
hyväksy sitä. Hän ei väitä olevansa paras, mutta hän on – hän on kenraali [Missler].”
– Kim Clement[xliii]

Chuck Missler'illä on ilmeisesti ollut hyvin dramaattinen vaikutus Clement'iin. Ylläolevissa 
lainauksissa Clement sanoo heidän kohtaamistaan ”jumalalliseksi yhteydeksi (divine connection).” 
Hän myös usein puhuu Missler'istä ”kenraalina”[xliv], joka on korkein sotilasarvo armeijassa. Tämä 
korkea titteli antaa Missler'ille uskottavuuden tason, jota hän ei ehkä omista. Kristityt eivät 
kuitenkaan tavoittele arvoasemia: 

“Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne: ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta 
mahtavaa, ei monta jalosukuista, vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi 
saattaaksensa viisaat häpeään, ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi 
saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeään, ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista 
ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, 
joka jotakin on, ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä.” (1.Kor. 1:26-29)

Kim Clement'in profetiatapahtuman mainos 30.12.2014
verkkosivustolla TheElijahList
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On murheellista, että sensijaan, että itse kaivaisi totuuksia Jumalan Sanasta, Clement kääntää 
itsensä, vaimonsa Jane'n ja tuhannet seuraajansa sen ”kaikista, kaikista, kaikista parhaan” 
raamatunopettajan puoleen, jonka (luulee) Jumalalla olevan: tri. Chuck Missler:

Sanoin Greg'ille [Greg Wark, entinen pastori] [xlv], Greg, kerro minulle opettajasta, joka osaa
kertoa meille koko asian, öh, pähkinänkuoressa. Niin minun ei tarvitse tuhlata päiviä ja 
tunteja ja viikkoja oppimiseen. Ja Greg sanoi, että on vain yksi mies, josta voin taata, että 
hän opettaa teitä ja antaa teille jotakin. Hänen nimensä on tri. Chuck Missler. Ja minä sanoin
Greg'ille. Okei, minäpä annan Jane'n kuunnella häntä...[xlvi]

Clement näyttää myös olevan erityisen ihastunut Missler'in Israelin valtiota käsitteleviin lopunajan 
opetuksiin – siinä määrin, että hän on jo ottanut joitakin niistä viimeaikaisiin ”Profeetallinen Hälytys”
-lähetyksiinsä. Tammikuun 28. päivänä samalla videolla, jolla on kuvia taaperosta laulamassa ja 
leikkimässä israelilaisessa pommisuojassa havainnollisten holokaustikuvien rinnalla, Clement  
(pianonsa takana) antaa seuraavan profeetallisen julistuksen live- ja verkkoyleisölleen: 

Se, mitä näette tänä päivänä, on muinaisten profeettojen kirjoittamaa. Psalmi 83 julistaa, että
kaikki nämä kansakunnat ympäröisivät Israelia ja sanoisivat: 'leikatkaamme heidät pois 
elävien maasta, niin ettei enää ole nimeä Israel.' Sitä se sanoo. Tätä ei ole vain tapahtunut 
tai yritetty vuosisatojen ajan, mutta nyt me olemme näkemässä sen silmiemme edessä. Me 
olemme se sukupolvi, joka kokee – hyvin todennäköisesti – Psalmin 83.[xlvii]

Ei ole sattumaa, että Clement puhuu ”Psalmin 83” toteutumisesta. 
Missler omaksui tämän suhteellisen uuden ja kiistellyn näkemyksen 
koskien Psalmia 83 toiselta PPP -opettajalta ja Tom Horn 
-julkistajalta, Bill Salus'ilta, kirjan, Isralestine and PSALM 83, The 
Missing Prophecy Revealed – How Israel Becomes the Next Mideast
Superpower (Isralestiina ja PSALMI 83, Puuttuva profetia paljastettu 
– Kuinka Israelista tulee seuraav Lähi-Idän suurvalta), tekijältä.[xlviii] 
Tämän 'puuttuvan profetian' sisältö on, että Israelin nykyiset naapurit
kiinnittävät sen suureen lopunajan sotaan, joka edeltää Ahdistusta – 
mutta Israel tuhoaa ne täydellisesti – mahdollistaen, että 
juutalaisvaltio lopulta elää suhteellisen rauhallisen kauden. 

Vuonna 2010 Missler julkaisi omassa uutispäivityslehdessään 
artikkelin otsikolla, “A Surprise in Psalm 83? The Magog Invasion: An
Alternative View (Yllätys Psalmissa 83? Maagogin hyökkäys: 
Vaihtoehtoinen näkemys),” korostaen näiden erikoisten Psalmia 83 
koskevien opetusten yksityiskohtia.[xlix] Huomaa Missler'in 
stimuloivat johtopäätökset (ja hänen tuttu hokemansa, että 'lukijoiden
tulee unohtaa ennakko-oletuksensa' ollakseen avoimia uudelle 
totuudelle): 

Mainos verkkosivustolla
TheElijahList 12.1.2008

Tämä sitten näyttäisi pystyttävän näyttämön senjälkeisille Hesekielin lukujen 38 ja 39 tapahtumille. 
Jos tämä näkemys on oikea, niin paljastumassa voi olla valtava yllätys, joka täydellisesti 
uudelleenmuotoilee Lähi-Idän! 

”Ainoa varma este totuudelle on ennakko-oletus, että sinulla jo on se.” Haasteemme on 
säilyttää avoin mieli ja tutkia ahkerasti, jatkuvasti uudelleen tarkastellen niitä lukuisia 
ennakko-oletuksia, jotka pyrkivät sokaisemaan meitä kaikkia. Olemme todella tulossa yhteen 
maaplaneetan historian jännittävimmistä ajoista! Saakoon Pyhä Henki olla sinun 
henkilökohtainen oppaasi, kun jatkat Pyhien Kirjoitusten tutkimuksen ”aarteenmetsästystä” 
todistamaan, että nämä asiat ovat niin![l]

Clement ei näköjään ole vain omaksunut tätä nimenomaista Missler'in (ja monien muiden PPP:n 
puolestapuhujien) mainostamaa opetusta[li], vaan hän kehottaa seuraajiaan juomaan sieltä, missä 
on oppinut mieheltä, jonka katsoo olevan yksi Jumalan ”kaikista parhaista” äänitorvista.[lii] 



Myöhemmin tällä samalla ”Profeetallinen Hälytys” -videolla Clement kehottaa yleisöään liittymään 
Missler'in Koinonia -instituuttiin: 

Joten jos haluat oppia lisää Israelista ja näistä lopunajan tapahtumista, niin mene ja 
kuuntele, mitä me – tri. Chuch Missler puhuu Kohtalontalossamme, joka on minun 
verkkokirkkoni. Mene sinne, löydä se ja tulet ihastumaan siihen, mitä hän opetti. Ja on niin 
paljon muuta, mitä hänen on opetettava. Tai sinä voit mennä K – K-taloon – anteeksi – K-
House.org'iin ja alkaa tutkimaan raamattua opiskelijana. Khouse.org. Aloita pronssilla. 
Vaimoni, hän aloitti pronssilla ja niin minäkin. Me aiomme suorittaa koko kurssin. Ja sinä 
suoritat tutkinnon ja sitten sinä – se on ihan fantastista, jollaista et koskaan ennen ole kuullut
tri. Chuck Missler'in ja Ron Matsen'in monien muiden opettavan. Menkää sinne.[liii]

Kenties parhaiten varjeltu salaisuus on, että Jumala tahtoo 
puhua sinulle!

Kirjailija Kim Clement on kuullut ja jakanut Jumalan sanaa vuosien
ajan. Hän on puhunut Herran sanaa yksilöille, seurakunnille ja 
kansakunnille kaikkialla maailmassa. 

Sanokaa minua hulluksi, mutta minä kuulen Jumalan on 
henkilökohtainen keskustelu yhden maailman johtavista 
profeetoista kanssa, joka haluaa laajentaa Jumalan valtakuntaa 
ilmoittamalla sinulle Jumalan äänen kuulemisen ”salaisuudet.”

Raamattuun perustuva raitis, totuus nykyajan profetiasta muuttaa 
elämäsi dramaattisesti – varsinkin luettuasi lukuisista toteutuneista
profetioista, kuten:

• syyskuun 11. päivä 2001
• Hurrikaani Katriina
• Saddam Husseini'n vangitseminen
• Monia muita yksilöitä ja julkkiksia

Opi, kuinka sinäkin voit olla Jumalan ääni maan päällä! 

Mainos verkkosivustolta TheElijahList, 10.6.2010

Mutta ne, jotka ”peseytyvät Missler'in joessa,” kastuvat likaisesta vedestä. Kysymys- ja vastaus-
osion aikana hänen luentonsa jälkeen Missler'iltä kysyttiin: ”...ovatko Nefilimit samoja, vai ovatko 
ne erilaisia ja ovatko ne demoneja?” Tässä Missler'in vastaus: 

No niin, öh, ennenkaikkea olkaamme tarkkoja. Öh, Nefilim on termi Raamatusta. Se on 
hybridi, joka oli seuraus langenneiden enkelien pahanteosta luvussa Genesis 6 vähintään 
yhtenä kahdesta. Se myös tapahtui, öh, Kanaanin maassa, öh. Sinun tarvitsee ymmärtää 
että, öh, Nefilimit esiintyvät läpi koko Vanhan Testamentin ja niin se on raamatullinen termi. 
Tiedämme paljon siitä, koska Raamattu kertoo meille niistä. UFO:t ovat kokonaan toinen 
alue, joista useimmat niitä tutkivat ovat taipuvaisia päättelemään, että ne jotenkin liittyvät 
Nefilimeihin ja useista pätevistä syistä. Mutta se on silti spekulaatiota. Sinun tarvitsee 
ymmärtää se. Ongelma UFO:jen suhteen – sattuu, että ne nauttivat salaista sotilaallista 
luokitusta, joka on korkeampi kuin salaisimmilla taistelukärjillämme, mikä on outoa. Ja niinpä 
niitä on hyvin vaikeaa tutkia.[liv]

Ennen kaikkea Jumalan Sana EI kerro meille ”paljon Nefilimeistä.” Genesis 6 on hyvin kiistelty ja 
hämärä luku Raamatussa, joka on johtanut monia PPP -johtajia (mukaanlukien Missler'in) 
okkultismin alueille yrittämään etsiä ymmärrystä kirjoitetun Jumalan Sanan ulkopuolelta. Olemme 
käsitelleet näitä kysymyksiä edellisissä artikkeleissa.[lv] Toiseksi, UFO:t ovat ”vaikeita tutkia,” 
koska niiden olemassaolosta ei voi olla mitään varmaa tietoa, vain ”spekulaatioita,” joka korvaa 
Raamatun – riippumatta niitä ympäröivistä sotilaallisista salaisuuksista. (Tutki viitteitä tämän 
artikkelin lopussa ja seuraa monia linkkejä aiempiin kirjoittamiimme artikkeleihin tästä esiintulevan 
nefilim-UFO-eskatologian kiistellystä aiheesta.)
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Kim Clement'in logo verkkosivuston TheElijahList
mainoksessa

Mutta voi, Missler tarttuu tilaisuuteen mainostaa itsensä lisäksi kolmen muun huomattavan PPP 
-kirjailijan (Tom Horn, Cris Putnam ja L.A. Marzulli) opetuksia. Hän puhuu myös itsensä (ja Mark 
Eastman'in) maamerkki UFO -kirjasta, Alien Encounters (”Hereskoopissa” on siitä kattava 6-
osainen arvostelu):

...jos olet todella vakava tutkija, niin kehotan sinua hankkimaan kirjan Exo-Vaticana. Se on 
outo nimi, jonka Tom Horn ja Cris Putnam ovat antaneet kirjalleen, mutta se on 
todennäköisesti parasta, öh, sisältäen teoreettisen analyysin UFO:jen ja eksobiologian 
(elämän tutkimus muilla planeetoilla) alueelta, mitä olen viime vuosina nähnyt. Ja minä 
seuraan sitä aluetta tarkasti. Käsitä kuitenkin, että UFO -alue on erilainen alue tutkia, mutta 
se yleensä yhdistetään, öh, Nefilimeihin ja kaikkeen siihen. Et tänä päivänä pääse 
Nefilimeihin olematta tietoinen L.A. Marzulli'n kirjoista ja tutkimuksesta ja löydöistä, joita hän 
on tehnyt kaikkialla maailmassa löytäen Nefilimien luurankoja. Joten se on kiehtova alue 
[nauraa] joillekin. Öh, minua hämmästyttää huomata, että vuosien mittaan hullu kirjamme – 
kauan sitten – kirja nimeltä Alien Encounters, jonka Mark Eastman'in kanssa teimme – 
kauan kauan sitten – on ollut ponnahduslauta tulla Herran Jeesuksen Kristuksen tykö 
useammille, kuin voit kuvitellakaan. Osittain siksi, koska kirja oli paketoitu näyttämään New 
Age -kirjalta, vaikka se ei todella ollut. Ja siksi ihmiset saattoivat antaa sen ystävilleen 
häpeilemättä. Muistan yhden kaverin, joka oli hyvin vihainen ja sanoi lukeneensa 10 lukua, 
ennenkuin hoksasi, että tämähän onkin kristillinen kirja [nauraa yleisön kanssa]! Mutta joka 
tapauksessa, öh, joten se on alue, joka kiinnostaa kovasti. Meillä todella on paljon 
materiaalia siitä...[lvi]

Missler jättää mainitsematta Horn'in & Putnam’in kirjan koko nimen: 
Exo-Vaticana: Petrus Romanus, Project L.U.C.I.F.E.R., and the 
Vatican’s Astonishing Plan for the Arrival of an Alien Savior (Project 
L.U.C.I.F.E.R. ja Vatikaanin hämmästyttävä suunnitelma vieraan 
vapahtajan saapumiselle). Kirjan kannessa on teksti, jossa lukee: 
”Johdanto tri. Chuck Missler'iltä.”[lvii] Tämä kirja oli myös Horn'in 
julkaisema. Mikään kirjan Exo-Vaticana sisältämä UFO:jen ja 
eksobiologian teoreettinen analyysi” ei tule Raamatusta. Ei myöskään 
mikään ns. arkeologinen ”todistusaineisto” ”Nefilimien luurangoista” tai 
edes ”muukalaisimplantit (alien implants), joita Marzulli kauppaa 
massoille, tule Raamatusta.[lviii] Olemme tarkastelleet kirjaa Exo-
Vaticana aikaisemmassa postissa.[lix]

Entä onko kirja Alien Encounters ollut ”ponnahduslauta tulla Herran 
Jeesuksen Kristuksen tykö” useammille kuin osataan kuvitellakaan? 
Tämä on hyvin kyseenalaista, koska Missler lainaa enemmän 

demonisten ”avaruusolioiden” lähetyksistä (New Age -kanavoitsijoiden nauhoittamina), kuin 
Raamatusta.[lx] Valitettavasti Missler'illä kyllä on ”paljon aineistoa” UFO:jen ja avaruusolentojen 
aiheesta, kuten Missler'in lauma epäilemättä huomaa. 

Missler’in vastaus edellyttää jatkokysymystä: ”...kun Nefilimit tulevat takaisin, niin ovatko ne 
muuttuneet kuvassaan? Näyttävätkö ne erilaisilta? Millaisilta ne näyttävät...?” Huomaa outo uusi 
oppi, jonka hän esittelee koskien enkeleitä: 
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Me emme tiedä, me emme tiedä, mutta haluaisin – me [nauraa] me kyllä tiedämme, että 
langenneet enkelit ovat erilaisia, kuin demonit, muuten – pikku asia. Käytämme sanaa 
'demoninen' kaikenkattavana, mutta demonit näyttävät olevan energiatehokkaita (power 
wise), paitsi siinä, kun kontrolloivat persoonallisuutta sisällemenemisen kautta. Langenneet 
enkelit – enkelit voivat materialisoitua. Ne voivat ottaa ihmisiä kädestä, ne voivat 
antautua taisteluun, ne, ne voivat – meille sanotaan Raamatussa – että monet ovat 
tietämättään kestinneet enkeleitä. Joten kun puhumme enkeleistä, niin se on yksi asia. Kun 
puhumme Nefilimeistä – ne ovat hybridi-jälkeläisiä. Eikä meillä ole mitään käsitystä, öh, 
mihin se todella johtaa. Siitä on paljon spekulaatiota, mutta en halua mennä siihen tässä 
yhteydessä.[lxi]

Vastauksellaan Missler vahvistaa uskovansa, että ”Nefilimit” ovat tulossa takaisin lopunaikoina 
(mitä Raamattu ei opeta) sanoessaan, ettei tiedä millaisilta ne näyttävät, kun lopulta 
materialisoituvat. Sitten hän heittää yleisölleen Nefilim -kierrepallon: ”Tiedämme, että langenneet 
enkelit ovat erilaisia kuin demonit,” ikäänkuin tämä opetus ilman muuta löytyisi Raamatusta. Ei 
löydy. Itseasiassa se löytyy valtoimenaan riehuvasta spekulaatiosta, koskien avaruusolentoja, 
UFO:ja, Nefilimejä ym. sellaisia pahaenteisiä olioita ja sekoittamalla okkulttisia lähteitä Jumalan 
Sanaan. On traagista, että tämä on eräänlainen pimeä Raamatun ulkopuolinen hetteikkö, jonka 
Missler'in oppilaat kohtaavat jokaisessa kirjassa, artikkelissa ja luennossa. (Kehotamme jälleen 
lukijaa tutkimaan monia alaviitteitä artikkelin lopussa.) 

LA Marzulli'n ilmoitetaan puhuvan NAR-konferenssissa
verkkosivustollaTheElijahList 3.6. 2013

Kuinka paljon tämä pimeä Raamatun ulkopuolinen suo vielä kasvaa, kun Misler'in ja Clement'in 
virrat yhtyvät? Ajattele tämän yhtymisen seurauksia? Chuck Missler, aikaisemmin valtavirran 
profetian ja Raamatun opettaja, on nyt liittymässä uuden apostolisen uskonpuhdistuksen (NAR) 
vääriin apostoleihin ja profeettoihin. Ja Kim Clement, NAR:in johtava profeetta, on johtamassa 
laumansa suoraan Missler'in vastenmielisiin Nefilim / UFO -eskatologian opetuksiin. 
Artikkelissamme Techno-Dimensional Prayer Combat varoitimme, että näin voisi käydä. Alla on 
esimerkki sellaisesta opetuksesta, jota voimme odottaa tästä liejuisten jokien yhtymisestä: 

http://herescope.blogspot.com/2013/06/techno-dimensional-prayer-combat.html
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Tarkoitus
Haluatko tietää menestyksen avaimet kaikissa olosuhteissa? Oletko valmis 
keskeyttämään päivittäisen rutiinin kuullaksesi Jumalalta? Niille teistä, jotka 
haluatte viettää viikonlopun Kirkkaudessa valmistautumassa ja 
varustautumassa vaeltamaan yliluonnollisessa tulevina päivinä: ette 
varmaan halua missata tätä tapahtumaa.

• Ovatko Nefilimit ja UFO:t todellisia?
• Onko muukalaisilmiö osa suurta petosta?
• Saat ymmärrystä, kun jokainen puhuja jakaa ilmestyksen siitä, 

mitä näkevät horisontissa olevan tulossa.
• Kuinka kiistanalaiset maailmalla kiertävät aiheet sopivat tähän 

kaikkeen?
• Kuinka Jumalan kirkkaus, voima, ihmeet ja profeetallinen 

sopivat tähän kaikkeen?
• Opi, kuinka elää yliluonnollisen maailmassa, joka asettaa sinut 

eroon muista.
• Opi, kuinka toimia Kirkkauden maailmassa, joka nousee 

yläpuolelle ja olla varustettu käytännön työkaluilla & strategioilla 
voittamaan!

• Viettää aikaa yhteisessä ylistyksessä & palvonnassa ja alkaa 
saada latauksia taivaasta.

Mukana David & Stephanie Herzog, Randy DeMain, L.A. Marzulli ja 
ylistyksessä Sevenshine kauniissa Arizona'n Sedona'ssa. Varaa aikaa 
kohdataksesi Jumala ja muuttuaksesi lopullisesti!

Samasta ilmoituksesta verkkosivustolla TheElijahList 3.6.2013.

TOTUUS:
Ota tarkka vaari Matthew Henry’n selityksestä koskien Mt. 7:15:

“Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä 
ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota 
viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita? Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta 
huono puu tekee pahoja hedelmiä.” (Mt. 7:15-17)

Mikään ei niin estä ihmisiä menemästä sisälle ahtaasta portista ja tulemasta Kristuksen tosi 
seuraajiksi, kuin totuutta vastustavien lihalliset, rauhoittelevat, imartelevat opit. He voivat olla 
tunnettuja johtuen oppiensa voimasta ja vaikutuksista. Jokin osa heidän luonnettaan ja käytöstään 
on vastakkainen Kristuksen mielelle. Nuo mielipiteet, jotka johtavat syntiin, eivät tule Jumalalta.[lxii]

“Minkä sinulle mainitsisin, mihin vertaisin sinua, tytär Jerusalem? Minkä asettaisin rinnallesi 
lohduttaakseni sinua, neitsyt, tytär Siion? Sillä suuri niinkuin meri on sinun sortumisesi; kuka voi 
sinut parantaa? Profeettasi ovat sinulle nähneet petollisia, äiteliä näkyjä. Eivät he ole paljastaneet 
sinun syntiäsi, niin että olisivat kääntäneet sinun kohtalosi, vaan ovat nähneet sinulle petollisia, 
eksyttäväisiä ennustuksia.” (Valitusvirret 2:13-14)

Viitteet:

[i] See: Clement/Missler End Times Conference video – Day 4 (from the 06:22/2:59:13 minute 

mark); http://www.kimclement.com/hod/video-hod.php.

[ii] See: Clement/Missler End Times Conference video – Day 1 (at the 00:26:59/02:36:59 minute 

mark); http://www.kimclement.com/hod/video-hod.php#Special_Teachings.

[iii] See: Clement/Missler End Times Conference video – Day 2 (from the 119:55/200:25 minute 

mark); http://www.kimclement.com/watch.php?id=011015Den1500.

[iv] See: Clement/Missler End Times conference video - Day 4, Part 4 (from the 0:12:59-0:13:11/1:22:39 minute 

mark); http://www.kimclement.com/hod/video-hod.php#Special_Teachings.

[v] See Herescope’s “Rise of End-time Occultism” series: “HOMO NEPHILUS: Extraterrestrials, Noah’s Flood, Pseudo-Humans, 

Pseudo-Science, Nephilim and Space Alien DNA Part 1 - The Rise of End-time Occultism,” Herescope, May 01, 

2013;http://herescope.blogspot.com/2013/05/homo-nephilus_6651.html; Gaylene Goodroad, “The ‘Return’ of 

the Alien Super Soldier: Awaiting the 2nd Coming of the Nephilim: Transhumanist Alien Super Soldiers —“as in the days of Noah” - The 

Rise of End-time Occultism, Part 2”, Herescope, June 01, 2013; http://herescope.blogspot.com/2013/06/the-return-
of-alien-super-soldier.html; Gaylene Goodroad, “Techno-Dimensional Prayer Combat: Promoting new methods of hyper-
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spiritual warfare devised to combat the Nephilim, pagan gods, dark angels, extra-terrestrials, and transhumanist monsters - The Rise of 

End-time Occultism, Part 3,” Herescope, June 06, 2013;http://herescope.blogspot.com/2013/06/techno-
dimensional-prayer-combat.html; Gaylene Goodroad, “The Second Coming of Apollo: Awaiting the Return of the pagan god 

Apollo (Nimrod/Apollyon/Antichrist) - The Rise of End-time Occultism, Part 4,” Herescope, June 12, 

2013; http://herescope.blogspot.com/2013/06/the-second-coming-of-apollo.html; Gaylene Goodroad & 

Sarah Leslie, “Nephilim are from Mars Fallen Angels are from Krypton - The Rise of End-Time Occultism, Part 5,” Herescope, June 20, 

2013;http://herescope.blogspot.com/2013/06/nephilim-are-from-mars.html; Gaylene Goodroad, “Metaphysical 

Mysticism Masquerading as Science: The Rise of End-Time Occultism Part 6,” Herescope, October 04, 

2013; http://herescope.blogspot.com/2013/10/metaphysical-mysticism-masquerading-as.html; Gaylene 

Goodroad & Sarah Leslie, “The Resurrection of Pagan Gods: Mingling Pagan Mythology with God’s Truth: The Rise of End-Time 

Occultism, Part 7,” Herescope, November 04, 2013; http://herescope.blogspot.com/2013/11/the-resurrection-of-
pagan-gods.html. See also: Gaylene Goodroad, Sarah Leslie & Dr. Martin Erdmann, “Transhumanism: A Posthuman Paradigm 

Shift? - End-Time Scenarios of the New Alchemists,” Herescope, November 01, 

2014;http://herescope.blogspot.com/2014/11/transhumanism-posthuman-paradigm-shift.html; “101 

Questions about "the Nephilim" - The New Prophetic Paradigm: Questions Regarding Genesis 6 and Matthew 24,” Herescope, April 02, 

2013;http://herescope.blogspot.com/2013/04/101-questions-about-nephilim.html; “The Rise of Apocalyptic 

Paganism in the Church: Bible Prophecy in Crisis,” Herescope, March 07, 
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[lxii] See: BibleHub.com, “Matthew Henry’s Concise Commentary, Matthew 7:15-20”;http://biblehub.com/matthew/7-
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