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Profetia HERRAN tulemuksesta tempauksessa keskittyy hyvin paljon tapahtumien ympärille 
Jerusalemissa. Samalla kun kohtaamiset elävän JUMALAN kanssa väistämättä synnyttävät pelkoa, 
HERRAN JEESUKSEN tulemus ihmisen muodossa avasi seurakunnalle ilmoituksen uuden luvun. 
Keskeinen näiden joukossa on se virstanpylväsilmoitus, joka koskee Hänen omaa paluutaan. Kun 
JEESUS yleisesti puhui tapahtumista, jotka olisivat ominaisia Hänen tulemukselleen, hän aina 
viittasi viikunapuuhun tärkeimpänä maamerkkinä. On muistettava, että erään kerran puhuessaan 
opetuslapsilleen tulemuksensa merkeistä HERRA JEESUS itse vihjasi, että kun seurakunta näkisi 
synnytystuskien alun, sen pitäisi seisoa ja nostaa päänsä, sillä sen lunastus on silloin lähellä. Tuossa 
yhteydessä Hän sanoi sanatarkasti: ”Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita. Kun ne jo puhkeavat 
lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä” (Lk. 21:28-30). Silti 
me tiedämme, että joka kerran, kun JEESUS puhui viikunapuusta, Hän käytännössä tarkoitti 
Israelin kansaa. 

Siksi ratkaisevan tärkeää viikunapuuvertauksen ymmärtämiselle on se tosiasia, että joka 
kerran, kun viikunapuu alkaa kantaa ensihedelmiään, se tavallisesti merkitsee, että kasvuaika on 
silloin, mutta kasvuajan esiintuleminen merkitsee ehdottomasti, että talviaika on silloin ohi. 
Luonnossa kevätsateet tavallisesti vahvistavat satoa. Hengen maailmassa kevätsateet kuitenkin ovat 
aina tarkoitetut merkiksi Pyhän Hengen myöhemmästä vuodatuksesta, joka oli tarkoitettu tuomaan 
lopunajan herätys ja sielujen sadonkorjuu. Siksi pyytämällä seurakuntaa kiinnittämään erityistä 
huomiota siihen, kun viikunapuu alkaa puhjeta kukkaan, HERRA JEESUS itseasiassa puhui 
seurakunnalle tärkeistä tapahtumista, jotka tapahtuisivat Israelissa. Jopa tärkeintä on se, että 
HERRAMME JEESUS yhdisti kukkaan puhkeavan viikunapuun kesän läheisyyteen. Se painottaa 
voimakkaasti, että JEESUS toi seurakunnan tietoisuuteen tiettyjen avaintapahtumien roolin 
Israelissa ja kuinka ne tarkasti paljastaisivat, kuinka lähelle Hänen Tulemuksensa on tullut. 

Näky tapahtumista Israelissa & Tempaus 

JOHDANTO 

Joka kerran, kun HERRA JUMALA puhuu ihmiselle unien ja näkyjen kautta, käy ehdottoman 
tärkeäksi arvostella ja esittää sanoma yleisölle äärimmäisellä tarkkuudella. Esimerkiksi, kun Jahve 
esitti Sakarjalle näyn neljästä sarvesta, kävi ilmi, että Hän oli aiemmin esittänyt samankaltaisen 
sarvia koskevan näyn Danielille ja tutkimalla huolellisesti JUMALAN Sanaa voimme nähdä, että 
HERRA käytti sarvia unessa vallan symbolina ja JUMALA antoi ymmärtää, että Israelin sortajat 
lopulta kukistettaisiin. Tänä päivänä myös Kristuksen seurakunta voi löytää rohkaisua ja toivoa siitä 

tosiasiasta, että JUMALA lopulta kukistaa sen sortavan vallan, joka vallitsee sitä. Toinen esimerkki 
on HERRAN profeetta Sakarjalle antama näky miehestä, jolla oli mittanuora. Kaikkialla 
JUMALAN Sanassa käy ilmi hyvin selvästi, että nimenomaan tuossa näyssä JUMALA 
Kaikkivaltias oli kiinnostunut Israelin jälleenrakentamisesta ja kotiuttamisesta karkotuksesta. 
Lisäksi näky ylimmäinen pappi Joosuasta seisomassa HERRAN edessä saastaisissa vaatteissa edusti 

sitä, miltä Israel näytti HERRAN edessä. Jahve oli valinnut Israelin olemaan pyhä kansa ja 
kuninkaallinen Papisto, mutta sen antautuminen syntiseen käytökseen ansaitsi saastaiset vaatteet, 



joissa se esiintyi HERRAN edessä, kun saatana syytti sitä. Seurakunta myös voi oppia paljon tästä, 

koska se demonstroi meidän JUMALAMME pyhää luonnetta ja että kun tottelemme Hänen 
käskyjään, Hän on uskollinen ja antaa anteeksi syntimme ja palauttaa kutsumuksemme. 

NÄKY PROFEETALLISISTA TAPAHTUMISTA ISRAELISSA 

Kuin paimen, joka viheltää laumalleen, JUMALA Kaikkivaltias aina kutsuu kansansa takaisin 
karkotuksesta, kun oikea aika koittaa. Kun juutalaisten täytyi palata vankeudesta JUMALANSA luo 
uskossa, se samalla tavalla viittasi aikaan (dispensation), jossa JUMALAN olisi kutsuttava 
seurakunta takaisin palaamaan ja etsimään Hänen tahtoaan itseään varten ja noudattamaan sitä. Se 
on se paimenen vihellys, joka monesti esiintyy HERRAN väkevissä näyissä suunnattuna 
seurakunnalle sen palaamiseksi. Se oli juuri sinä merkittävänä huhtikuun 2. päivänä 2004, kun 
JUMALA Kaikkivaltias puhui minulle näkyjen ja unien kautta hyvin tärkeistä lopunajan 
tapahtumista, jotka täyttyisivät (consummate) Israelissa ja Hänen puheensa tavasta ymmärsin heti 
sen äärimmäisen vakavuuden, joka noilla tapahtumilla on seurakunnalle. Niiden tärkeiden 
keskustelujen joukossa, joita HERRALLA on ollut kanssani koskien MESSIAAN paluuta 
JUMALAN Karitsan häissä, tämä nimenomainen näky oli erikoisin ja vakavin. Tässä näyssä 
HERRA mainitsi erikseen hyvin tärkeitä maamerkkitapahtumia, joita tapahtuisi Israelissa ja joilla 
kuitenkin olisi kauaskantoiset vaikutukset seurakuntaan. HERRA oli tarkoittanut nämä suuret 
tapahtumat rajaamaan aikataulua koskien MESSIAAN paluuta tempauksessa. 

Ensimmäinen osa tätä näkyä sisälsi JUMALAN kirkkauden, joka näkyi Hänen valtaistuimensa 
edessä ja neljä apokalyptistä hevosta, joita oltiin vapauttamassa. Näin neljä hevosta JUMALAN 
valtaistuimen kirkkauden ympärillä ja ne olivat valmiina vapautettaviksi maan neljälle äärelle. Juuri 
tuolla hetkellä HERRA esitti Johannes Kastajan oikealla puolellani ja hän alkoi puhua kanssani 
HERRAN tulemuksesta. Ne neljä apokalyptista hevosta, jotka HERRA esitti tässä näyssä, ovat ne, 
jotka vapautetaan, kun Karitsa murtaa ensimmäiset neljä kirjakäärön sinettiä JUMALAN 
valtaistuimen luona. 

PAKANASEURAKUNNAN SAAPUMINEN ISRAELIIN 

Johannes Kastajan ilmestyminen tässä huhtikuun näyssä käynnisti sen keskustelun toisen vaiheen, 
joka HERRALLA oli minun kanssani. Tässä näyn toisessa osassa HERRA sitten nosti minut 
taivaalle ja näytti minulle suuren määrän kristittyjä lennoillaan matkalla Jerusalemiin. Näkemäni 
lentokoneet olivat pilvissä ja kuljettivat paljon kristittyjä, kun he matkasivat Jerusalemiin. HERRA 
sanoi, että tämä tapahtuma olisi tärkeä virstanpylväs profeetallisessa kalenterissa kohti HERRAN 
Tulemusta. Näin sen vuonna 2004 ja aloin julistaa tätä profetiaa kaikkialla maan neljällä äärellä 
USA:sta Afrikkaan, Latinalaiseen Amerikkaan ja Eurooppaan. Tuossa julistamisessa aloin julistaa 
kristittyjen suuren virtauksen tulemusta Jerusalemin kaupunkiin ja se tapahtuisi hyvin pian 
valmistamaan tietä HERRAN Tulemukselle. 

En koskaan lakkaa ihmettelemästä, kuinka HERRA JUMALA vaatii viatonta kuuliaisuuttamme 
Hänen Sanalleen täydellisessä luottamuksessa. Muistelen tätä julistamista aina vuodesta 2004 
koskaan ajattelematta, mitä arvostelijat  seurakunnissa sanoisivat. Muistan vain, että HERRA oli 
puhunut ja velvollisuuteni oli viedä se kansojen kuuloon ja kaikkialle maapallolle. On 
mielenkiintoista, että annettuani tämän suuren 
profetian kaikkialla maailmassa tuli sen valtava ja tarkka kirjaimellinen toteutuminen, jossa 
jokainen HERRAN suun puhuma sana toteutui. Tapahtuen vuonna 2008 täsmälleen neljä vuotta 
ensimmäisen julistamisen jälkeen tämän profetian toteutumisesta on tullut yksi suurimmista 
maamerkeistä matkalla kohti HERRAN tulemusta. Toukokuussa 2008 Israel juhli valtiollisen 



itsenäisyytensä 60. vuosipäivää ja paljon kristittyjä kaikkialta maailmasta matkusti Israeliin tämän 
tapahtuman kunniaksi. Ihmeellisesti samalla, kun HERRA puhui minulle tämän tapahtuman 
tulemisesta huhtikuussa 2004 oli uskomatonta tajuta, että Hän oli itseasiassa antanut profeetta 
Jesajalle saman ilmoituksen. Se sai Jesajan kysymään: ”Keitä ovat nuo, jotka lentävät niinkuin 
pilvet ja niinkuin kyyhkyset lakkoihinsa? (Jes. 60:8) 

Profeetta Jesaja oli ymmärtänyt, että nämä eivät olleet juutalaisia ja että he saapuisivat Israeliin ajan 
täyttymyksessä. Ensinnäkin, kun HERRA näytti minulle kristittyjen suuret joukot lentokoneissa 
lentämässä Israeliin niin, vaikka se oli vaikea käsittää, minulle oli helppo ymmärtää, että 
historialliset määrät lentoja laskeutuisi Israeliin, kun tämä profetia toteutuu. Kuitenkin, kun 
profeetta Jesaja näki tämän näyn, lentokoneita ei ollut keksitty eikä JEESUS ollut vielä lunastanut 
seurakuntaa ristillä. 

Ihmiset 
pelkäävät usein käsitellä syntejään rehellisesti ja pelästyvät, että jos alkavat avautua totuudelle, 
heille käy huonosti, mutta se, mitä he eivät ymmärrä, on, että synnistä vapaa elämä Kristuksessa on 
niin kaunis näky HERRAN edessä ja se on syy, miksi HERRA esitti nuo kristityt, jotka matkasivat 
Jerusalemiin kuin kyyhkyset pesissään lentämässä kuin pilvet. Profeetta Jesaja näki lentokoneet 
lentämässä pilvien kanssa, siitä kuvaus. Ei ole parempaa keinoa kuvailla tätä, kuin kuvitella tuota 
hetkeä, kun istuu normaalisti lennolla ja pilvet kiitävät koneen ohi. Mahtavasti hätkähdyttävintä on 
se samankaltaisuus, jonka Jesaja näkee kristityissä ja kyyhkysissä. Tiedämme, että kyyhkynen on 
Pyhän Hengen symboli, joten HERRAN on täytynyt puhua Hengellä täytetyistä uskovista, joiden 
oli määrä mennä Israeliin. Kauniisti tämä profetia toteutui toukokuussa 2008, kun Israel juhli 60. 
itsenäisyyspäiväänsä. Israelin valtio julistettiin virallisesti menestyksen jälkeen vuoden 1948 
sodassa arabeja vastaan ja Palestiinan brittimandaatin päätyttyä. Juhlallisuudet alkoivat virallisesti 
toukokuun 7. päivänä, joka on Israelin itsenäisyyspäivä (Yom Ha’atzmaut) ja loppuivat toukokuun 
8. päivänä, vaikka todellinen vuoden 1948 julistuksen vuosipäivä oli toukokuun 14. päivä. 

Useat 
maailman johtajat osallistuivat eri seremonioihin mukaanlukien USA:n silloinen presidentti George 
W. Bush, joka saapui toukokuun 14. päivänä 2008. Israel käytti jopa 28 miljoonaa dollaria tähän 
vuosipäivään, johon kuului juhlia, konsertteja, työpajoja ja uutta infrastruktuuria, kuten pyöräilytie 
poikki Israelin. Kun Israel juhli 60. vuosipäiväänsä vuonna 2008, sen väestö oli ennätykselliset 
7 282 000. Tätä voidaan verrata siihen, kun Israel perustettiin; vain 873 000 asukasta, mikä 
merkitsee, että sen asukasluku on tullut kahdeksankertaiseksi noista ajoista. Juhlan aikaan Israelin 
tilastollinen keskustoimisto ilmoitti, että 75% väkiluvusta (7 282 000) oli juutalaisia ja heistä 69% 
Israelissa syntyneitä. JUMALA oli suunnitellut, että Kristuksen seurakunta todistaa Hänen 
kirkkauttaan ja antaa toivon toisille, että Hän voi muuttaa heidän elämänsä. Tämä juuri on sitä, mitä 

kristityt uskovat tekivät, kun he tulvivat Israeliin historiallisin lukumäärin juhlimaan sen 60. 
vuosipäivää ja samaistumaan siihen tänä vaikeana aikana. Se oli syy, että HERRA oli tarkoittanut, 
että kristityt lentävät pilvissä kuin kyyhkyset pesissään mennäkseen ja rukoillakseen Jerusalemin 
rauhan puolesta. Sellaista rukousta tarvitaan hyvin paljon juuri nyt erityisesti johtuen lisääntyneestä 
vihamielisyydestä ja Iranin ydinaseiden kehittelyn vaaroista. Iran on toteuttanut epäilyttävää 
ydinohjelmaa ja vannonut presidenttinsä Mahmoud Ahmadinejadin kautta tuhoavansa Israelin 
maailmankartalta. Sellaiset julkiset puheet kutsuvat Pyhällä Hengellä täytettyjä uskovia 
rukoilemaan Israelin puolesta. Kuitenkin on myönteistä, että kristittyjen kokoontuminen Israeliin 
merkitsi myös suuren saavutuksen saavuttajat Raamatun profetian toteutumisessa. Israelia ja sen 
kasvua vastustavat voimat ovat suuria, koska maailma vastustaa JUMALAN suunnitelmia. Meidän 
uskovina täytyy siksi vastustaa sitä, mitä maailma sanoo ja tehdä JUMALAN valtakunta 



tärkeimmäksi huoleksemme rukoilemalla Jerusalemin rauhan puolesta. Se on syy, että HERRA 
näytti minulle tuon väkevän profetian, jossa monet kristityt uskovat matkasivat Jerusalemiin 
samaistuakseen Israeliin. Se myös korostaa, että JUMALAMME ei suvaitse toimettomuutta – ettei 
auteta niitä, jotka kärsivät. 

JUMALA Kaikkivaltias on tehnyt hyvin selväksi, että Hänen 
suunnitelmaansa seurakunnalle sisältyy, että kristityt auttavat toisiaan ja rukoilevat toisten puolesta, 
kun he tarvitsevat tukeamme. Israel tarvitsee seurakunnan tukea tänä päivänä, kun sivuutamme 
kriittisen vaiheen kohti seurakunnan tempausta. Israelin hallitus itse tunnusti, että aina siitä saakka, 
kun Israelin valtio muodostettiin vuonna 1948 David Ben Gurionin toimesta, vuosi 2008 oli 
ilmiömäinen vuosi, jollaista ei koskaan oltu nähty koko sen historiassa. He sanoivat näin, koska he 
rekisteröivät kaikkien aikojen suurimmat määrät ja tiheydet lentoja, jotka laskeutuivat Tel Aviviin 
päivässä ja viikossa. Tämä on se peljättävä vuoden 2004 huhtikuun 2. päivän profetian 
toteutuminen, joka on hengellinen maamerkki sille, että seurakunnan tempaus on lähellä. 

Jesaja 
tekee selväksi, että JUMALA oli halunnut asua meissä Hengellään. HERRAN halu on muuttaa 
meidät ja aloittaa hengellisen uudistamisen malli, joka siirtyy sukupolvelta sukupolvelle. Sillä 
tavalla kristityt JUMALAN kansana ovat kutsutut antamaan valonsa loistaa kansoille. Kun 
pakanaseurakunta kokoontui Israeliin juhlimaan sen 60. itsenäisyyspäivää, niin on varma, että 
JUMALAN valo loisti seurakunnan kautta pimeään maailmaan. Siitä tuli suurin osoitus 
JUMALAN halusta muuttaa meidät ja sitten käyttää meitä tuomaan Hänen totuuttaan toisille. 
Vaikka kansojen enemmistö ahkeroi äänekkäästi Israelin tuomitsemiseksi, seurakunta seisoi 
JUMALAN totuuden kautta; että Israel on se Luvattu Maa ja israelilaiset JUMALAN valittu kansa. 
Kuten valo, joka paistaa tiensä hitaasti, mutta vähitellen pimeyden läpi, niin JUMALA tarkoitti, että 

Pyhän Hengen vierailu pakanaseurakuntaan sen perään paistaisi JUMALAN totuuden valoa 
maailmaan. Tämä valo on se, joka toisi maan kansoille ilmoituksen, että israelilaiset ovat 
JUMALAN valittu kansa, joiden kautta MESSIAS annettiin maailmalle. Vuosi 2008 näki alun 
tapahtumasarjalle, joista HERRA oli vihjannut Raamatussa sanoessaan: ”Nouse, ole kirkas, sillä 
sinun valkeutesi tulee, ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja 
synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herra, ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Kansat 
vaeltavat sinun valkeuttasi kohti, kuninkaat sinun koitteesi kirkkautta kohti.” (Jesaja 60:1-8). 

Ja todellakin vuonna 2008 kaikki kansat menivät katsomaan 
Jerusalemin valoa. Samalla tavalla mahtavimmat maan kuninkaista, kuten USA:n presidentti, 
menivät katsomaan Jerusalemin kirkkautta. Jos osallistui Israelin itsenäisyysjuhliin, niin oli yksi 
tapahtuma, jota ei voinut ohittaa; pyrotekninen lasershow, jota juutalaisvaltio näyttää taivaalla. Se 
on sellainen lasershow, joka huipentuu luultavasti yhteen näyttävimmistä ja mahtavimmista 
ilotulituksista maan päällä. Kuten Raamattu oikein ennusti, että maailman kauppiaat toisivat 
Israeliin rikkautensa monista maista, niin todella vuonna 2008 Israelin turismi koki kukoistuksensa 
huipun, kun ihmiset jokaisesta maasta toivat varallisuuttaan Israeliin. Rukoilkaa Jerusalemin 
rauhan puolesta! 

ISRAELIN JOHDON VAIHTUMINEN KAKSI KERTAA 

Yksi dramaattisimmista kohdista HERRAN näyssä huhtikuun 2. päivänä vuonna 2004 oli, kun 
HERRA nosti minut ylös ja vei minua poikki koko Lähi-Idän. Tuohon aikaan Pyhä Henki alkoi 



puhua kanssani toisesta tapahtumien sarjasta, joka tapahtuisi Israelissa. HERRA sanoi, että nämä 
tapahtumat sinkoaisivat seurakunnan uudelle tasolle ja merkitsisivät tempauksen kynnystä. Kun 
seisoin siinä ja taivas oli vielä avoin, niin Hän, joka istuu Valtaistuimella, puhui kanssani kahdesta 
hallituksen vaihtumisesta, joiden oli määrä pian tapahtua Israelissa merkkinä, että tempaus on 
lähellä. Kun vielä seisoin siellä, näin ensimmäisen hallituksen vaihtumisen tapahtuvan ja yhtäkkiä 
toinen hallituksen vaihtuminen tapahtui aivan silmieni edessä. Nimenomaan tämä toinen hallituksen 

vaihtuminen näytti olevan tärkein maamerkkinä kohti seurakunnan tempausta. Katsellessani tätä 
näkyä näin koko maailman yllättyneenä ja järkyttyneenä Israelin johdon toisesta vaihdoksesta. He 
olivat järkyttyneitä, koska muodostettu hallitus oli pääosin hyvin oikeistolainen hallitus, joka ei 
mukautunut maailman odotuksiin. Sitten noihin aikoihin näin, että Benjamin Netanyahu'sta tuli 
uudelleen juutalaisvaltion johtaja. Se sai minut alkamaan profetoida huhtikuun 2004 jälkeen 
kahdesta johdon vaihtumisesta, jotka tapahtuisivat Israelissa. Sanoin, että näillä johdon 
vaihtumisilla olisi suuri vaikutus Kristuksen seurakuntaan, mitä tulee HERRAN Tulemukseen. 
Kaikesta huolimatta HERRA antoi minun jatkaa tämän väkevän apokalyptisen profetian 
kaksikerroksisuutta. Alinomaa viittailin siihen tosiasiaan, että Israelin johdossa tapahtuisi kaksi 
vaihtumista, joissa profetian seuraava taso olisi Benjamin Netanyahun johto kaksi kertaa 
pääministerinä. Viittasin jatkuvasti Benjamin Netanyahu 1:een ja Benjamin Netanyahu 2:een. No 
niin, tuli tammikuu 2006 ja silloinen Israelin pääministeri Ariel Sharon sairastui ja meni koomaan. 

Tämä kooma on jatkunut aina tähän päivään saakka. Tuon välivaiheen aikaan Ehud Olmert ryhtyi 
Israelin pääministeriksi, mutta lopulta vaihtui valtaan nykyinen hallitus, jossa Benjamin Netanyahu 
on julistettu pääministeriksi täyttymyksenä profetialle huhtikuussa 2004. Likud, joka on 
oikeistopuolue, on yhdessä Avigdor Lieberman'in Yisrael Beitenu'n kanssa nykyisin ahkerasti 
muodostamassa kaikkien oikeistopuolueiden, Shash mukaanlukien, koalitiota. Siitä tulee Israelin 
historian oikeistolaisin hallitus, aivan kuten se profetia julisti vuonna 2004. Ja kun Avigdor 
Lieberman'ista, joka johtaa Yisrael Beitenu'a, tehdään ulkoministeri, niin se varmasti toteuttaa 
HERRAN profetian suuremmalla tarkkuudella kuin koskaan. Yisrael Beitenu on nykyisin Israelin 
äärioikeistolaisin puolue jopa korvaten uskonnollisen Shash -puolueen. Itseasiassa maailman 
johtajat kaikkialla maapallolla ovat järkyttyneitä ja pelästyneitä, kun he ihmettelevät ja pohtivat, 
kuinka sitoutua Avigdor Lieberman'iin Israel-Palestiina -neuvotteluissa. Uskovina me tiedämme, 
että koko Israelin maa kuuluu juutalaisille eikä sen jakaminen ole totuudenmukaisesti Pyhän 
Hengen tahto. 

MITÄ NÄMÄ TAPAHTUMAT MERKITSEVÄT TEMPAUKSEN KANNALTA 

Näiden tapahtumien ja muutosten Israelissa ja sen, kuinka ne liittyvät tempaukseen, selvien 
seurausten ymmärtäminen voi tulla vain ISÄJUMALAN kätkettyjen salaisuuksien selvittämisestä. 
Näin on siksi, koska Raamattu sanoo, ettei kukaan tiedä hetkeä eikä päivää, jolloin JEESUS 
ilmestyy seurakunnalle. Kaikki, mitä on mainittu koskien MESSIAAN Tulemusta tempauksessa, 
on, että Hän ilmestyy, kuin varas keskellä yötä. 

Tuossa vuoden 2004 huhtikuun 2. päivän HERRAN näyssä se, mikä oli hämmästyttävintä johdon 
vaihduttua kahdesti Israelissa, oli HERRAN ääni, joka välittömästi seurasi. Kun tarkkailin ja näin 
viimeisen hallituksen vaihtumisen tapahtuvan Israelissa ja järkytyksen, joka valtasi maan kansat, 
niin yhtäkkiä HERRA käski Johannes Kastajaa valistamaan minua siitä, mikä oli kohtaamassa 
maata. Kun koko maa oli edelleen järkytyksen vallassa koskien oikeistolaisimman hallituksen 
muodostamista Israelissa, niin Johannes Kastaja, joka seisoi oikealla puolellani, ojensi kätensä ja 
sanoi: ”Katso, JUMALAN Karitsa. . .” Ja kun välittömästi käännyin katsomaan, mistä hän puhui, 
olin hyvin järkyttynyt nähdessäni kunniakkaimman JUMALAN Karitsan tulevan. Kunniakkain ja 



pyhin JUMALAN Karitsa tuli koko matkan kirkkaudesta, joka ympäröi JUMALAN Valtaistuinta ja 
matkasi kohti maata. Kaikki muu kirkastui Hänen tiellään alas pilvistä. Sitten Hän vei pyhät ja 
kirkkaat kristityt pois. Tuolla hetkellä taivas aukesi ja he menivät sisälle JUMALAN Kaikkivaltiaan 
Valtakuntaan. 

Aluksi, kun heräsin tästä väkevästä näystä, minulta vei jonkin aikaa ymmärtää ja tiedostaa juuri 
tapahtuneen koko vakavuus. Ymmärsin tarvitsevani jonkin verran aikaa rukouksessa rakentaakseni 
selvän kuvan siitä väkevästä sanomasta, jonka HERRA oli juuri puhunut seurakunnalle. Vasta 
myöhemmin julistettuani näitä näkemiäni tapahtumia kykenin vihdoin tunnistamaan sen koko 
syvyyden ja suhteen, joka näillä tapahtumilla oli tempaukseen. Tärkein niistä kaikista oli se osa 
näystä, jossa maan kansat olivat edelleen järkyttyneenä oikeistolaisesta johdosta, joka oli juuri
muodostettu Israelissa ja sitten miltei samanaikaisesti oli Ääni, joka sanoi: ”Katso JUMALAN 
Karitsa. . .” Silloin kykenin ymmärtämään, että hetkellä, jolloin tuo oikeistolainen johto 
pystytettäisiin Israelissa, silloin seurakunta istuisi kaikkien aikojen kriittisimmällä kynnyksellä 
tempaukseen. Kuunnelkoot ne, joilla on korvat! 

Koska nyt tiedämme, että Karitsan Häät ovat lähellä, niin minkä tyypin väkeä meidän pitäisi olla? 
Seurakunnan pitäisi jalostaa (refine) kristillinen vaelluksensa ja elää jumalisuudessa ja pyhyydessä. 
Nyt on aika herätä seurakunnassa ja puhdistaa sellaiset asiat, jotka ovat viime aikoina löytäneet 
tiensä sydämiimme ja mieliimme. Ei auta eikä myöskään osoita vastuullisuutta, kun kristityt 
altistavat itsensä alinomaiselle jumalattomien sonojen, musiikin ja kuvien tulitukselle. Ja kuitenkin 
toisaalta uskovaiset voivat pyrkiä kyllästämään mielensä JUMALAN Sanalla siten rakentaen 
vahvan puolustuksen joitakin niitä pahoja sanomia vastaan, joita maailma lähettää heille. Tämä 
merkitsee kiireistä kutsua kristityille kätkeä HERRAN Sana sydämiinsä. Raamattu julistaa: ”Minä 
etsin sinua kaikesta sydämestäni, älä salli minun eksyä pois sinun käskyistäsi. Minä kätken sinun 
sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan” (Ps. 119:10,11). 

Siksi on jokaisen uskovan 
suurin velvollisuus varjella sydäntään pitämällä listaa kaikesta, mitä piilee sen sisällä. Kuitenkin 
vain JUMALAN Sanan kätkeminen sydämeensä voi kahlita paholaisen juonet uskovan sydämessä. 
Sydän on sellainen aarre ja seurakunnan täytyy muistaa, että se on ainoa asia, jonka vuoksi JEESUS 
kuoli Golgatalla. Koska aika on nopeasti loppumassa, jokaisen kristityn täytyy tehostaa vartiointia 
voimakkaasti. Lisäksi heidän täytyy ymmärtää, että taistelu ei ole lihassa, vaan Hengessä, joten se 
on hyvin ankara ja näkymätön taistelu. Koska se on niin raivoisa hengellinen taistelu, niin vain siinä 
on järkeä, ettei kristityllä ole muuta mahdollisuutta kuin pukeutua JUMALAN koko sota-asuun (Ef. 
6:10-18). Mutta mitä pikemmin ymmärrämme, että olemme täysin avuttomia tässä taistelussa, 
ellemme täysin antaudu HERRALLE, sitä parempi se on uskonelämällemme. Tämä on täydellisen 
HERRALLE antautumisen teko. Emme saa menettää näkyä siitä, että se on se sama valkoinen puku 

(liinavaate, hohtava ja puhdas), jota me valmistamme nyt Karitsan Häitä varten ja jota me pidämme 
koko ikuisuuden. Ja nyt me tiedämme, että se liinavaate Karitsan Häitä varten on pyhien 
vanhurskaus. Edes Uudessa Jerusalemissa, kaupungissa, joka laskeutuu taivaasta kuin morsian 
yljälleen; tuossa kultaisessa kaupungissakaan ei ole kenenkään muun, kuin vanhurskasten koti. 


