
SEURAKUNNAN YLÖSTEMPAUS
YLÖSTEMAPUKSEN PÄIVÄ on erityinen päivä, jonka JUMALA KAIKKIVALTIAS on määrännyt 
peljättäväksi tilinteon hetkeksi, kun HERRA JEESUS tulee takaisin taivaasta kirjaimellisesti 
ottamaan HÄNEN pyhän seurakuntansa tästä maailmasta loisteliaaseen Taivaan Valtakuntaan. 
Se on salainen tapahtuma, joka tulee tapahtumaan hetkessä, silmänräpäyksessä, tavalla jota 
kukaan ihminen ei voi käsittää. Se on päivä, joka tulee kuin varas keskiyöllä ilman 
minkäänlaista ilmoitusta tai julistusta. Tuon päivän toteutuessa taivaan portit tulevat 
lennähtämään auki, kovaääninen käskyhuuto, ylienkelin Ääni ja sitten voimallinen JUMALAN 
pasuunan kaiku sitä seuraten. Tuolloin HERRA JEESUS tulee lopulta ilmestymään pilvissä ja 
Kristuksessa kuolleet, jotka ovat parhaillaan unessa maan tomussa tulevat heräämään. Nämä 
kuolleet pyhät kristityt tulevat ylösnousemaan, nousemaan ensimmäisinä ilmaan ja tulemaan 
HERRAA vastaan pilvissä. Vasta sen jälkeen kristityt, jotka tulevat vielä olemaan elossa 
ylöstempauksen hetkenä ja jotka ovat eläneet elämänsä Jumalan pelossa ja tuona hetkenä 
täydellisessä pyhyydessä tullaan nostamaan ylös ja saavuttamaan muut yläilmoissa matkalla 
HERRAA vastaan taivaalla.  

NÄKY YLÖSTEMPAUKSESTA 

On äärimmäisen hämmästyttävää, että niin kauan aikaa sitten kuin vuonna 2004 HERRA, 
JUMALA KAIKKIVALTIAS taivaassa oli jo aloittanut huomioni kiinnittämistä tähän MESSIAAN 
loisteliaan tulemuksen painavaan aiheeseen ja valmistautumiseen, jota siihen vaaditaan. Tuona 
ikimuistoisena päivänä 17. toukokuuta vuonna 2004, HERRA päätti puhua kanssani MESSIAAN 
tulemuksesta. Tuossa näyssä HÄN näytti minulle, kuinka tuo eniten odotettu ja peljätty 
Kristuksen pyhän seurakunnan loisteliaan ylöstempauksen päivä tulisi tapahtumaan. Kaikki 
tämä tapahtui yöllisessä näyssä, kun HERRA vakuutti minulle seurakunnan tarpeesta maailman 
neljällä kulmalla tehdä parannus, kävellä pyhyydessä ja valmistautua loisteliaaseen 
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ylöstempaukseen. Israelin LUOJA näytti minulle tämän näyn kahdessa osassa tuona yönä 17. 
toukokuuta 2004. Ensimmäinen osa tätä vierailua oli niin syvällinen, että se salpasi henkeni. 
Tämä siksi, koska tuossa JUMALAN näyssä löysin itseni seisomassa täällä maapallolla samalla, 
kun katselin suoraan taivaalle, yläpuolellani. Kun vielä katselin kiinteästi taivaalle, niin 
tapahtumat alkoivat levittäytymään taivaan oikeanpuoleisessa osassa, tavalla, jota ei ole 
koskaan ennen todistettu. Tuonne oikeanpuoleiseen osaan taivasta taivaalle ilmestyivät 
yhtäkkiä vaakatasossa olevat kultaiset sormukset. Nuo vaakatasossa olevat mahtavat 
sormukset, jotka ilmestyivät taivaan oikealle puolelle, olivat niin taipuisia, että ne muuttivat 
muodostelmaansa jatkuvasti. Silloin HERRAN kirkkaus osui näihin kahteen hääsormukseen, 
samalla, kun ne muuttivat muodostelmaansa. Koko ajan, kun ne muuttivat muodostelmaansa 
vaakatasossa, niin ne oli asetettu vierekkäin ja ne esittivät muodostelmaa, joka näytti aivan 
kuten numero 8 kirjoitettuna vaakasuoraan. Sormukset itse muodostuivat kauniisti koristellusta 
pilkullisesta kruunumaisesta muotoilusta, joka kulki kaikkialla niiden pinnassa. 

PASUUNAN PUHALLUKSET 

Kun kaikki tämä tapahtui, koskien loisteliaita hääsormuksia, niin silloin yhtäkkiä kuului 
kovaääninen huuto taivaasta ja se ällistytti minua suuresti. Tuota taivaasta tullutta huutoa 
seuraten, kuulin silloin mahtavan äänen taivaasta, taivaan äärimmäisellä oikeanpuoleisella 
laidalla julistavan, sanoen: 

“KATSO, HERRA ON PIAN TULOSSA ILMESTYMÄÄN TAIVAALLE.” 

Silloin JUMALAN Kirkkaus säteili hyvin kirkkaasti ja intensiivisesti tuossa oikeanpuoleisessa 
osassa taivasta. Tuossa hetkessä uusi tapahtumien paljastuminen oli juuri purkautumaisillaan. 
Tätä seurasi välittömästi taivaan HERRAN, JUMALAN KAIKKIVALTIAAN mahtava pasuunan 
puhalluksen ääni. Pasuunan puhallukset, jotka kuulin kajahtivat tuolla taivaan äärimmäisellä 
oikeanpuoleisella laidalla, jossa sormukset olivat.  

LOISTELIAS KRUUNU 

Tuona hetkenä HERRAN Kirkkaus yhtäkkiä ilmestyi siihen tarkkaan sijaintiin, missä 
hääsormukset olivat. Tuossa hetkessä JUMALA KAIKKIVALTIAS antoi minun ymmärtää, että 
tapahtumien lopullinen huipennus tulisi juuri tapahtumaan taivaalla. Tuolloin HERRA lopulta 
käveli ulos Taivaasta taivaalle ja seisoi siinä suoraan edessäni, katsoen minua. Saatoin hyvin 
selvästi nähdä HÄNEN KAUNIIN KRUUNUNSA, jota HÄN kantoi ja HÄNEN VALKOISTA 
VALKOISEMMAN VIITTANSA, mukaan lukien sen punaisen vaatteen, joka jatkui HÄNEN 
hartioidensa yli oikealta vasemmalle. KRUUNU, jota HERRA kantoi, sädehti niin valtavaa rikkaan 
kullan ja joidenkin sinertävien kauniiden koristelujen kirkkautta, jota kukaan ihminen ei voi 
kuvitellakaan. Kaunis, hieno sinertävä kulta, joka oli kiinnitetty KRUUNUUN, todella erottui ja 
korosti sen koristelua. Tuolloin HERRA kiinnitti huomioni tarkoituksellisesti lähemmäksi HÄNEN 



MAHTAVAA KRUUNUAAN, jotta voisin tarkkailla sitä selvemmin, mukaan lukien sen hienoimpia 
yksityiskohtia. Tuossa hetkessä HERRA otti HÄNEN naulan lävistämän vasemman Kätensä ja 
ojensi sen minua kohti näyttääkseen minulle naulan jäljen, jota se kantoi. Tuo naulan lävistys, 
minkä HERRAN Kädessä näin, oli niin loistelias, aivan kuten HÄNEN Kätensä. Heti kun HERRA, 
LUNASTAJAMME oli varma, että olin kiinnittänyt täydellisen huomioni HÄNEN naulan 
lävistämään vasempaan Käteensä, niin HÄN viimein päätti ottaa tuon Käden ja käyttää sitä 
valmistamaan HÄNEN LOISTELIAAN KRUUNUNSA HÄNEN Päähänsä. 

Tuossa hetkessä, valmistaessaan HÄNEN RUNSAASTI KORISTELTUA KRUUNUANSA, HERRA 
silloin kääntyi ja katsoi taivaan vasemmalle puolelle päin, ja sitten upeimmassa tapahtumassa 
HÄN ällistyttävästi käveli halki taivaiden koko matkan kohti taivaan äärimmäisintä vasemman 
puoleista laitaa. Tämä oli upein tapahtuma, jota olin koko elämäni aikana koskaan todistanut. 
HERRA JEESUS, MESSIAS nyt kirjaimellisesti käveli halki taivaiden kohti taivaan äärimmäisintä 
vasenta laitaa, samalla kun seurasin. HÄNEN kävellessään voimallisesti halki taivaiden, minua 
kuitenkin eniten vavisutti ja minussa aiheutti pyhää pelkoa se tosiasia, että joka ikinen ASKEL, 
jonka HÄN taivaalla otti, jätti jälkeensä ällistyttävän kirkkauden jalanjäljen, joka kirjaimellisesti 
loisti halki taivaiden. Pystyin kirjaimellisesti jäljittämään nuo loisteliaat jalanjäljet, joita HERRA 
jätti halki taivaiden koko matkan taivaan oikealta puolelta saakka, josta HÄN oli aloittanut 
matkansa. Eräs toinen hämmästyttävä asia, jota olin etuoikeutettu todistamaan, oli se tosiasia, 
että välittömästi kun HERRA ilmestyi taivaalle, niin HÄN näytti ottaneen täydellisen vastuun ja 
täyden kontrollin taivaista maapallon yläpuolella, niin että mikään muu ei enää voinut tuottaa 
minkäänlaisia seuraamuksia. 

Tuona päivänä sain maistaa pienen pilkahduksen siitä mitä MESSIAAN valtakausi ja HÄNEN 
auktoriteettinsa siellä tulee tuomaan mukanaan. Kun HERRA lopulta kuitenkin saavutti taivaan 
äärimmäisen vasemman puoleisen laidan, niin HÄN pysähtyi ja kääntyi minuun päin. Tuolloin 
HÄN välittömästi otti HÄNEN naulan lävistämän oikean Kätensä ja valmisti KRUUNUN, jota HÄN 
kantoi. Hyvin tietoisena siitä, että olin nyt täysin keskittynyt HÄNEEN, HERRA otti sitten HÄNEN 
naulan lävistämän oikean Kätensä ja tarkoituksellisesti ojensi sen minua kohti liikkeessä, jonka 
oli tarkoitus näyttää minulle nuo naulan jäljet, jotka tänä päivänä ovat merkkinä myös HÄNEN 
oikeassa Kädessään. Kun olin vielä temmattuna shokin ja syvän kunnioituksen tilaan naulan 
jäljestä HÄNEN oikeassa kädessään ja siitä kirkkaudesta, jota se kantoi, niin tuolloin yhtäkkiä 
HERRA kääntyi ja taivas avautui, ja HÄN kirjaimellisesti käveli suoraan taivaaseen, samalla kun 
katselin vierestä. Muistan tuossa hetkessä huutaneeni HÄNELLE sanoen: 'HERRA, anon, ota 
minut mukaasi.' Se tunne ja kokemus olla HÄNEN välittömässä läheisyydessään ja fyysisessä 
läsnäolossaan oli niin ylivoimainen, ettei kukaan ihminen voisi vaihtaa sitä mihinkään muuhun 
asiaan, oli se sitten kuinka suuri tai kallis tahansa. Muistan vielä elävästi, kun huusin HÄNELLE, 
että HÄN ottaisi minut mukaansa taivaaseen, jota kohti HÄN oli kävellyt, niin kyyneleeni 
valuivat, kun HÄN käveli sisään taivaaseen ja Pilvet alkoivat peittämään HÄNTÄ sinne. Tuona 
hetkenä TAIVAAN JUMALA puhui minulle ääneen kuultavalla Äänellä sanoen: 'KATSO, HÄN ON 
TULOSSA PIAN TAKAISIN!' Silloin luovuin pyrkimyksestäni, että HÄN ottaisi minut HÄNEN 
mukaansa. Mutta tuossa hetkessä jäin nyt keskittymään taivaalle ja olin täysin ällistynyt niistä 
loisteliaista JALAN JÄLJISTÄ, joita HÄN oli jättänyt taakseen halki taivaiden. Tuolloin heräsin ja



menin niin shokkiin siitä, mitä minulle oli juuri tapahtunut, että en voinut pidätellä itseäni. 
Lyyhistyin!   

ILMESTYS 

Koko HÄNEN julkisen palvelustyönsä aikana maailmassa HERRAMME JEESUS oli useassa 
tilanteessa luvannut seurakunnalle, että eräänä päivänä HÄN tulisi lähtemään heidän luotaan ja 
menemään ylös ISÄN Taloon taivaassa ja valmistamaan heille sijan. Tuossa juhlituimmassa 
lupauksessa HERRA vihjasi siihen tosiasiaan, että HÄNEN ISÄNSÄ Talossa on monta huonetta ja 
että HÄN tulisi ottamaan tehtäväkseen valmistaa nuo huoneet loisteliaalle pyhälle 
seurakunnalle (Joh. 14:1). On hämmästyttävää, että siinä prosessissa pyrkiessään täyttämään 
tämän lupauksen, niin eräänä päivänä Jeesus vei HÄNEN opetuslapsensa Öljymäelle. Tämä 
tapahtui sen jälkeen, kun HÄN oli saattanut päätökseen HÄNEN missionsa vapauttaakseen 
ihmisen ja HÄN oli loisteliaasti ylösnoussut kuolleista, niin silloin HERRA Jeesus vei HÄNEN 
opetuslapsensa Öljymäen itäisille rinteille, paikkaan nimeltä Betania. Tuossa paikassa HÄN nosti 
ylös HÄNEN naulan lävistämät Kätensä siunatakseen heidät. Sitä voidaan pitää HÄNEN 
jäähyväislausuntonaan heille. Kun HÄN oli siunaamassa heitä, niin JUMALAN Pilvi kuitenkin 
ilmestyi ja nosti HÄNET ylös loisteliaaseen Taivaan Valtakuntaan. Tuo Pilvi kirjaimellisesti 
ylöstempasi HERRAN Jeesuksen taivaaseen. ON USEITA erinomaisia Raamatun jakeita, jotka 
eivät ainoastaan dokumentoi, vaan myös suuresti juhlivat ylöstempauksen päivää 
merkittävimpänä päivänä taivaan kalenterissa. Eräs näistä Raamatun jakeista nousee selvästi 
esille luvaten, että tuo ylöstempauksen päivä tulee olemaan suuresti salaperäinen ja kätketty 
päivä, jonka synonyymiksi voidaan rinnastaa ainoastaan varas, joka tulee varastamaan keskellä 
yötä (Ilm. 16:15). Samoin, jotkut niistä muista Raamatun jakeista, jotka dokumentoivat 
ylöstempauksen tapahtumia ovat edenneet kuvailemaan sitä ennalta-arvaamatonta nopeutta, 
jolla ylöstempaus tapahtuu, vastaten hetkeä, silmänräpäystä (1. Kor. 15:50-56). Kuitenkin 
merkittävin Sanan paikka, joka selvästi asettaa sen mekanismin ja protokollan, jonka kautta 
ylöstempaus tulee tapahtumaan, on 1. Tessalonikalaiskirje 4:16-17.  

16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan 
kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 17 sitten meidät, jotka olemme elossa, 
jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan 
yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. (1. Tess. 4:16-17). 

JUMALAN HUUTO 

Tämä tärkeä Sanan paikka elävästi suunnittelee ylöstempauksen tapahtumat, kuten ne ovat 
tapahtuneet yllä kuvatussa 17. toukokuun 2004 näyssä. Voimme nähdä, että edeltäviä 
tapahtumia seuraten, HERRA JEESUS ITSE tulee kirjaimellisesti laskeutumaan alas taivaasta 
hakeakseen HÄNEN pyhän seurakuntansa. Ennen kuin HERRA ITSE kuitenkin laskeutuu alas 
hakemaan HÄNEN pyhiä valittujaan, niin taivaiden täytyy ensin säilyttää HÄNET, kunnes 
tapahtuu kaiken palauttaminen. Raamatussa kuulutetun kaiken ennallistamisen jälkeen HERRA 
JEESUS tulee silloin ilmestymään HÄNEN kirkkaudessaan, tällä kertaa kuitenkin toisella tavoin 



kuin HÄN teki HÄNEN ensimmäisessä ilmestymisessään. Vaikka HÄN on saattanut ilmestyä 
ensimmäisellä kerralla hiljaisella ja nöyrällä tavalla tuohon Betlehemin seimeen, niin HÄNEN 
tulemuksensa ylöstempauksessa ei tule olemaan millään tavoin nöyrä. Tämä HERRAN 
ilmestyminen tulee olemaan suuressa loistossa ja voimassa, jota ei ole tapahtunut maailman 
luomisesta lähtien. Tässä ylöstempauksen näyssä 17. toukokuuta 2004 voimme selvästi nähdä, 
että ennen kuin HERRA ilmestyy, niin oli kovaääninen JUMALAN KAIKKIVALTIAAN huuto, jota 
seuraa ylienkelin ääni ja sitten JUMALAN pasuunan soitto. Kun Raamattu vahvistaa, että HERRA 
ITSE tulee laskeutumaan alas noiden edellytettyjen julistustapahtumien kanssa, niin HÄN 
pohjimmiltaan tarkoittaa, että nuo edeltävät tapahtumat tulevat olemaan toisiinsa liittyviä 
olosuhteita, jotka pitävät huolta HÄNEN ilmestymisestään. Painottamalla JUMALAN Äänen 
kuulutusta taivaasta ennen kuin MESSIAS ilmestyy, niin voimme selvästi nähdä, että HERRA 
tekee johtopäätöksen siitä tosiasiasta, että kuulutuksen on tarkoitettu olemaan signaali siitä, 
että Kuningas on tulossa Voiman ja Auktoriteetin kanssa. JUMALAN huuto on tarkoitettu 
kuvaamaan tulossa olevan VALLOITTAJAN auktoriteettia. On tärkeää huomata, että kun HERRA 
ilmestyy tässä näyssä, niin ensimmäinen asia, minkä HÄN tekee, on valmistaa HÄNEN KAUNIISTI 
KORISTELTU KRUUNUNSA, joka välittää selkeän sanoman kansakunnille, koskien sitä tosiasiaa 
että tällä kertaa HÄN on tulossa VOITOKKAANA KUNINKAANA ja VALLOITTAJANA. JUMALAN 
käskyhuuto on näin ollen tarkoitettu antamaan käsky taivaallisille joukoille HÄNEN 
kulkueessaan, jotta he voisivat valmistautua, koska HÄN on astumassa ulos. Se on myös 
käskyhuuto, joka pääasiallisesti antaa toiminta-ohjeen HÄNTÄ palveleville taivaallisille joukoille, 
jotta he tietävät, että viimeinen, HÄNEN lopullisen hyökkäyksensä riemuvoitto ja tulva syntiä 
vastaan on käynnissä.  

YLIENKELIN ÄÄNI 

Tässä näyssä 17. toukokuuta 2004, kun ylienkelin ääni tuli kuuluviin, niin HÄN huusi taivaan 
vasemmalla puolella, sanoen:  

“KATSO, HERRA ON JUURI TULOSSA ILMESTYMÄÄN TAIVAALLE.” 

Voimme nähdä, että ylienkelin ääni, joka tuli kuuluviin ennen kuin MESSIAS ilmestyi taivaalle, 
oli pääasiallisesti tarkoitettu kutsumaan koolle lukematon määrä taivaallisia enkeleitä, joiden 
tehtävä on pitää HÄNESTÄ huolta tuona päivänä, jolloin HÄN tulee takaisin pyhiä valittujaan 
varten. Tällä tavalla ylienkeli tulee antamaan ilmoituksen tuosta lähestymisestä ja Suuren 
Lunastajan ja Tuomarin loisteliaasta ilmestymisestä.  

JUMALAN PASUUNA 

Sen jälkeen kun ylienkeli on julistanut, että HERRA on juuri tulossa ilmestymään taivaalle, niin 
voimme selvästi nähdä, että se on julistus, joka etenee kuuluttaakseen JUMALAN PASUUNAN 
soitoilla. Koska kun PASUUNA soi, niin sen tehtävä on herättää nukkuvat JEESUKSESSA 
KRISTUKSESSA. Nämä ovat kristittyjä, jotka ovat maan tomussa ja näin ollen heidät kutsutaan 
koolle JUMALAN PASUUNAN puhalluksilla. Tämä PASUUNAN soitto on sama PASUUNAN 
puhallus, joka normaalisti saattelee JUMALAN ilmestystä kun HÄN ITSE tulee alas HÄNEN 



Voimansa kirkkaudessa. Voimme yhtä lailla nähdä, että myös aiemmin tätä samaa PASUUNAN 
puhallusta käytettiin kutsumaan koolle JUMALAN kansa, Israel, pyhään kokoukseen sinä aikana, 
kun JUMALA ITSE päätti laskeutua alas taivaasta ja vierailla heidän luonaan Siinain vuorella.  

16 Ja kolmantena päivänä, kun aamu oli tullut, alkoi jylistä ja salamoida, ja paksu pilvi laskeutui 
vuoren ylle, ja kuului ylen kova pasunan ääni, niin että koko kansa, joka oli leirissä, vapisi 
pelosta. (2. Moos. 19:16) 

5 Jumala astuu ylös riemun raikuessa, Herra pasunain pauhatessa (Psalmi 47:5) 

2 "Tee itsellesi kaksi hopeatorvea, tee ne kohotakoista tekoa, käyttääksesi niitä kansan 
kokoonkutsumiseen ja leirien liikkeelle-panemiseen. (4. Moos. 10:2) 

Muinaisista ajoista asti JUMALAN käytäntö on aina ollut käyttää PASUUNAN puhalluksia 
kutsumaan koolle israelilaisten yhteisö, jotta he voisivat noudattaa pyhää kokousta. Tässä 
näyssä voimme myös selvästi nähdä, että HERRA käyttää HÄNEN PASUUNAN puhalluksiaan 
kutsumaan koolle Jumalan valitut kerääntymään yhteen merkittävässä alustavassa askelessa 
heidän kirkastamistansa varten ylöstempauksen aloituksena.  

8 Niinikään, jos pasuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taisteluun? (1. Kor. 
14:8) 

HERRA ITSE 

Kuuluttamalla, että HERRA ITSE tulee laskeutumaan alas tuona päivänä, niin tuo Raamatun Sana 
pääasiallisesti tarkoittaa, että ylöstempauksen päivänä HERRA tulee laskeutumaan alas 
henkilökohtaisesti koko HÄNEN Majesteettisuudessaan ja Läsnäolossaan aivan kuten olemme 
tässä näyssä nähneet, eikä HÄN tule antamaan sitä tehtävää kenellekään toiselle taivaan 
edustajalle. Toisin sanoen, tuossa tapahtumassa HERRA ei tule antamaan sijaistoimijan 
tehtävää enkeleille, eikä HERRAN Hengelle, vaan HÄN ITSE tulee ottamaan ohjat 
henkilökohtaisesti, kun kysymys koskee kuninkaallisen morsiamen kidnappausta keskiyöllä. 
HÄN tulee laskeutumaan alas taivaasta ja tulemaan ilmatilaan ja avaruuteen maapallon 
yläpuolelle, toteuttaakseen tuon vaalitun, jalon taivaallisen tehtävän. On hämmästyttävää, että 
HERRA JEESUS nousi ylös taivaaseen HÄNEN ylösnousemuksensa jälkeen ja kulki läpi samojen 
aineellisten taivaiden ylempiin korkeimpiin taivaisiin. Samalla tavoin HÄN ITSE tulee kulkemaan 
näiden samojen aineellisten taivaiden läpi ylöstempauksessa, tullakseen alas ilmatilaan 
kohtaamaan loistelias seurakunta. Tämä ei tule millään tavoin olemaan yksinkertainen, hiljainen 
tapahtuma, vaan mahtava tapahtuma täynnä loistoa ja massiivista voimaa ylimmästä taivaasta. 
HÄN tulee laskeutumaan taivaalle maapallon yläpuolelle, aivan kuten HÄN nousi ylös 
ylösnousemuksensa jälkeen.  

11 ja nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka 
otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen 
menevän." (Apt.t. 1:11) 



Näin ollen, kun tuo ylöstempauksen päivä toteutuu, niin HERRA JEESUS MESSIAS tulee 
laskeutumaan alas taivaasta samalla tavoin kuin HÄN nousi ylös. Tästä näystä tulee erittäin 
tärkeä symbolinen keskustelu, joka vakiinnuttaa lujasti sen, että Raamattu on totta ja on tulossa 
nyt täyttymykseensä.  

KRISTUKSESSA KUOLLEET NOUSEVAT 

Kristuksessa kuolleet ovat niitä, jotka ovat nukahtaneet kuoleman uneen Kristuksessa 
Jeesuksessa. Tässä tapauksessa voimme epäilemättä nähdä, että kuolema ei tuhoa heitä, koska 
he ovat vain unessa ja temmattuina häiritsemättömään lepoon. Nämä kristityt ovat 
pohjimmiltaan vetäytyneet lepoon heidän töistään ja murheistaan tästä vaivalloisesta 
maailmasta, ollen levossa Kristuksessa Jeesuksessa. Näin ollen he ovat vielä yhtä Kristuksessa ja 
ollen liitossa HÄNEN kanssaan he nukkuvat HÄNEN erityisen huolenpitonsa ja suojelunsa alla. 
Näin ollen heidän sielunsa ovat HÄNEN Läsnäolossaan ja HÄNEN voimansa alla, joten he eivät 
ole hukassa, eivätkä he ole häviäjiä. Päinvastoin he ovat suuria voittajia kuolemassa ja heidän 
pois ottamisensa maailmasta on heidän parhaaksensa. He ovat näin ollen niitä, jotka tullaan 
nostamaan ylös kuolleista ja herättämään unestaan. Tämä oppi kuolleiden ylöstempauksesta 
Kristuksen tulemuksessa toimii suurena vastalääkkeenä kuoleman pelkoa vastaan, joka 
useimmiten kuluttaa jokaista miestä, naista sekä lasta. Sillä kuolleista ylösnousseena 
Kristuksesta ITSESTÄÄN on tullut ensihedelmä niiden joukossa, jotka nukkuvat.  

20 Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. (1. Kor. 15:20) 

Näin ollen tämä näky hyvin pitkälti alleviivaa sitä, että HÄNESSÄ kuolleet eivät todellakaan ole 
hukassa, eivätkä kadotuksessa. Kristuksen ylösnousemuksesta on tullut vahvistus ja testattu 
todiste kaikesta siitä mitä HÄN ikinä puhui evankeliumissa. JUMALAN Sana on näin ollen tuonut 
valon ja elämän kuolemattomuuden aivan kuten HÄN lupasi. Tämä voi ainoastaan tarkoittaa, 
että Kristuksessa Jeesuksessa nukkumassa olemisen tila voi ainoastaan parantua, sillä 
ylöstempauksen päivänä he tulevat olemaan kirkastettuja ja onnellisempia, kun he 
vastaanottavat heidän ikuiset katoamattomat ruumiinsa. Näin ollen tästä näystä näemme, että 
Kristuksessa kuolleet ovat niitä kristittyjä, jotka kuolemansa hetkellä elivät parannusta tekevää 
ja pyhää, vanhurskasta elämää. Se ei millään tavoin viittaa kaikkiin kristittyihin, jotka ovat 
kuolleet, vaan osoittaa suoraan ainoastaan niihin, jotka kristityn vaelluksessaan periksi 
antamattomasti tavoittelivat vanhurskautta, pyhyyttä ja sitä seuraavaa jumalisuutta.  

ELOSSA OLEVAT 

Aivan kuten Raamattu yksityiskohtaisemmin käsittelee, niin Kristuksessa kuolleet valitut tulevat 
näin ollen ylösnousemaan, heidät tullaan nostamaan ja heille tullaan ensin antamaan 
kirkastetut ikuiset ruumiit ennen kuin Kristuksessa elossa olevat pyhät kristityt muutetaan. 
Niiden pyhien kristittyjen, jotka tulevat olemaan elossa ylöstempauksen hetkenä tulee 
kuitenkin ottaa tehtäväkseen se etuoikeus ja kunnia saada läpikäydä merkittävä muutos, joka 
on itseasiassa samankaltainen kuoleman ja ylösnousemuksen kanssa. Tämä sen takia, koska 
heidät täytyy muuttaa tästä kuolevaisesta valtapiiristä HERRAN kuolemattomaan, 



katoamattomaan Valtakuntaan. Tällä tavalla heidät tullaan muuttamaan heidän kuolevaisista 
ruumiistaan taivaan kuolemattomiin ruumiisiin. Tässä kohtaa täytyy sanoa, että tämä muutos 
on niin salaperäinen, että kukaan ihminen ei voi sitä käsittää tämän elämän aikana. Tämän 
kuolevaisen ruumin tulee läpikäydä merkittävä muunnos kuolemattomuuteen, jota tämän 
hetkinen liha ja veri ei millään tavoin ole kykenevä ottamaan tehtäväkseen.  

51 Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me 
muutumme (1. Kor. 15:51) 

Näin ollen kaikki, jotka tullaan ottamaan ylös ylöstempauksessa tulevat pääasiallisesti silloin 
kohtaamaan HERRAN pilvissä taivaalla, jotta HÄN voi onnitella heitä hyvin tehdystä työstä. 
Todennäköisimmin, juuri tuolloin tuo palkitsemisseremonia tulee tapahtumaan, kullekin heidän 
tekojensa mukaan. Ylöstemmatut pyhät tulevat tuolloin saamaan heidän kirkkauden kruununsa 
seremoniassa, joka tulee olemaan kaikkien ylöstemmattujen autuus, kun he tapaavat HERRAN 
kasvoista kasvoihin. Ja kun Raamattu sanoo, että tulemme olemaan yhdessä heidän kanssaan, 
niin HERRA käytännössä viittaa ylöstemmattujen kuolleiden ja ylöstemmattujen elävien 
kristittyjen yhdistämiseen, muodostamaan yksi ruumis JUMALAN ylöstemmatuista valituista.    

PILVISSÄ 

Ylöstempauksen päivänä taivaan JUMALA tulee myöntämään pyhitettyjen pyhien ylle saman 
kunnian, joka oli annettu HERRALLEMME Jeesukselle. Aivan kuten HÄNET otettiin ylös pilvissä 
HÄNEN taivaaseen astumisessaan, niin samoin tullaan ottamaan myös ylöstemmatut pyhät ylös 
pilvessä heidän ylösnousemisessaan.  

9 Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois 
heidän näkyvistään. (Apt.t. 1:9)  

On todella sanoinkuvaamatonta ja ehdottoman hämmästyttävää, että tämä on se sama pilvi, 
jonka kanssa HERRA tulee palaamaan Jerusalemiin ylöstempauksen jälkeen, kun lähestymme 
entisestään aikojen loppua.  

7 Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, 
ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen. (Ilm. 1:7)  

Nämä pilvet totisesti kuuluvat HERRALLE yhdessä niiden riemullisten vaunujen kanssa, joita ne 
kantavat HÄNEN saapuessaan. 

3 sinä rakennat salisi vetten päälle, teet pilvet vaunuiksesi ja kuljet tuulen siivillä. (Psalmi 104:3) 

HERRAA VASTAAN YLÄILMOIHIN 

Kun Raamattu sanoo, että meidät temmataan yläilmoihin HERRAA vastaan, niin se 
pääasiallisesti tarkoittaa, että kaikki ylöstemmatut pyhät tullaan tempaamaan ylös eräälle 
alueelle aivan maapallon yläpuolella, ja tuo on se paikka, jossa kohtaaminen HERRAN ja pyhien 
välillä tulee tapahtumaan. Matteuksen evankeliumissa 25:1 ylivertaisesti näemme, että ne 



pyhitetyt pyhät, joita nimitetään viisaiksi neitsyiksi, menevät tapaamaan sulhasta. Tämä on se 
pyhä seurakunta, jolla on Pyhän Hengen voitelu, symboloiden öljyastiaa, jotta he voivat kävellä. 
Mutta kaikkein tärkeintä heidän kävelyssään on se, että he menevät tapaamaan sulhasta.  

1 "Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa 
ja lähtivät ylkää vastaan. (Matt. 25:1) 

Tällä tavoin HERRA sanoo, että pyhät tulevat nousemaan ylös, samalla kun HERRA laskeutuu 
alas, jotta he voivat kohdata yläilmoissa maapallon yllä. Pyhät tulevat pääasiallisesti nousemaan 
ylös taivasta kohti samalla, kun HERRA laskeutuu alas kohti maapalloa, kunnes he kohtaavat 
yläilmoissa maapallon yläpuolella.  

6 Mutta yösydännä kuului huuto: 'Katso, ylkä tulee! Menkää häntä vastaan.' (Matt. 25:6) 

Lisäksi, kun HERRA sanoi 'ja niin me saamme aina olla Herran kanssa’, niin siitä tuli jälleen yksi 
ilmaus lisää, että ylöstempauksen tapahtuessa ei tule olemaan enää jäähyväisiä pyhien ja 
HERRAN välillä. Ottaen huomioon, että viisaat neitsyet lähtivät HERRAA vastaan, tämä 
pääasiallisesti tarkoittaa, että sen jälkeen ei tule olemaan enää pois lähtemistä.  

12 Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde 
sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden 
Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni. (Ilm. 
3:12)  

Tärkein asia on, että tuona hetkenä, Kristuksessa kuolleet tulevat olemaan tasavertaisessa 
asemassa niiden kanssa, jotka MESSIAS löytää elossa ja pyhinä. Pohjautuen tähän 17. 
toukokuuta 2004 näkyyn pyhien ylöstempauksesta, voimme siksi elävästi nähdä, että se oli 
todella hyvin syvällinen keskustelu Kristuksen morsiamen kanssa. Tulee olemaan Jumalan 
kovaääninen käskyhuuto, Ylienkelin ääni sitä seuraten, ja sitten väkevä Jumalan PASUUNAN 
puhallus. Sen jälkeen HERRA ITSE tulee laskeutumaan alas taivaasta samalla, kun pyhät ja 
vanhurskaat valitut nousevat ylös kohti taivasta. He tulevat kohtaamaan toisensa pilvissä 
yläilmoissa maapallon yläpuolella, ja HERRA ja ylöstemmatut pyhät tulevat olemaan ikuisesti 
yhdessä loisteliaassa JUMALAN Valtakunnassa. AAMEN. ■ 




