
KUN AURINKO LASKI tuona marraskuun 10. päivän iltana 2013, ja kun pimeys alkoi laskeutua 
ympäröivien kukkuloiden rinteille, vähänpä tiesin, että tuona yönä kokisin erittäin järisyttävän 
kohtaamisen, mikä piirtyisi lähtemättömästi mieliimme. Kun kello tikitti yli puolenyön, ja kun 
edellinen päivä kohtasi uuden, näytti siltä, että näyttämö oli valmiina taivaan ja maan 
vuoropuhelulle. Kun marraskuun 11. päivä vuonna 2013 asettui kohdalleen ihmiselon 
kalenterissa, silloin ajan täyteys iski voimalla, kun Israelin JUMALA päätti vierailla luonani 
todella järisyttävällä ja täysin epätavallisella tavalla. Tuossa mahtavassa näyssä JEHOVA tuli alas 
taivaasta puhumaan minulle maailmassa tapahtuvista asioista. Kun tuo keskustelu eteni, käsitin 
pian, että se keskittyi yksinomaan Messiaan odotettuun, loistavaan paluuseen. Tuon taivaallisen 
vuoropuhelun kestäessä HERRA JUMALA äkkiä nosti minut ylös ja vei paikkaan, mitä en tähän 
päivään asti ole osannut paikallistaa. Kuitenkin tuossa pyhässä paikassa huomasin katselevani 
ylös kohti ylläni kaartuvaa taivasta. Näkemäni taivas muuttui epätavallisen loistavaksi, ja 
vieläkin enemmän, kun vaikutti siltä, että oli kova sademyrsky tulossa. Paremman puutteessa 
kuvailen sitä tyyneksi myrskyn edellä. Kun vielä katselin taivaalle, ilmestyi hämmästyttävä näky 
HERRALTA. Näin äkkiä JUMALAN taivaan avoimena, kun VALTAVA PILVI, mikä oli ollut taivaan 
porttien edessä, liukui pois. Ja silmänräpäyksessä alkoi harvinaislaatuinen HERRAN ilmestys.  

Näkemässäni ilmestyksessä oli sekä nykyisiä että tulevia tapahtumia ja huomattavin liittyi 
aikojen täyttymykseen. Kun olin vielä lumoutuneena taivaan valaisevasta JUMALAN 
Kirkkaudesta, niin äkkiä ja varoittamatta peljättävä ja kauhistuttava taivaallinen LEIJONA 
ilmestyi yläpuolelleni taivaalle. Näin mahtavan LEIJONAN tulevan alas taivaalta ja mikä 
kauhistutti minua oli hänen peljättävien kasvojensa ilmentyminen, ja tuo oli peljättävä JUUDAN 
HEIMON LEIJONA. Kun HÄN äkkiä ilmestyi taivaalle, näin että HÄN otti haltuunsa koko taivaan 
vahvuuden maan yllä, ja kun hän tuli alaspäin, JUUDAN HEIMON LEIJONA oli niin mahtava ja 
HÄNEN ulkonäkönsä niin hämmästyttävä, että hetken halusin paeta paikalta. HÄNEN 



kohdatessaan minut, tuntui siltä että Taivaan JUMALA oli lähettänyt JUUDAN HEIMON 
LEIJONAN kohtaamaan minua, jolloin HÄN läheni ja jäi maanpinnan yläpuolelle HÄNEN 
katseensa kiinnitettynä minuun. Tuossa ilmestyksen ratkaisevassa kohdassa JUUDAN HEIMON 
LEIJONA nopeasti lähestyi minua ja jäi paikoilleen noin 50 metriä maanpinnan yläpuolelle 
kohdalleni. Kun HÄN oli varma, että olin nähnyt HÄNET, ja että HÄN oli saanut täyden ja 
jakamattoman huomioni ja pelkoni, HÄN asettui taivaan pilviin katsellen suoraan silmiini. 
Huomasin, että HÄNEN kasvonsa olivat suunnattomat ja todella peljättävät katsella. Tuosta 
paikasta HÄN katseli minua jonkin aikaa ikään kuin aikoen sanoa minulle jotakin. HÄNEN 
kauhistuttavan katseensa alla tunsin halua juosta pois paikasta, mihin HERRA oli asettanut 
minut.  

LEIJONAKUNINGAS ON TULOSSA 

"Älä itke. Juudan heimon leijona, Daavidin juuriverso, on saanut voiton! Hän avaa kirjan ja 
murtaa kaikki seitsemän sinettiä”. Tämä kohta Raamatusta osoittaa, että taivaassa oli jatkuvaa 
itkua ja huolta. JUUDAN HEIMON LEIJONAN ilmestyminen tässä lopunajallisessa näyssä 
osoittaa, että JUMALA KAIKKIVALTIAS on päättänyt, että tulevan Valtakunnan kuningas on kuin 
LEIJONA ja Juudan juuriverso. 

"Juuda on nuori leijona; saaliilta olet, poikani, noussut. Hän on asettunut makaamaan, hän 
lepää kuin leijona, kuin naarasleijona - kuka uskaltaa häntä häiritä? Ei siirry valtikka pois 
Juudalta eikä hallitsijansauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on ja jota 
kansat tottelevat”! (Moos. 49:9-10). 

Juuri tämä alleviivaa sitä, että kun HERRA antoi TAIVAALLISEN LEIJONAN ilmestyä minulle 
tuossa näyssä, HÄN erityisesti korosti sitä, että hallitsijansauva annettiin Juudan sukukunnalle, 
josta Messias oli tuleva. Kun HERRA vapautti Israelin Egyptistä, HÄNEN tehtävänsä ja 
ilmoituksensa Israelille oli, että kun aikojen täyttymyksen hetki lyö, kaikkien ihmisten Lunastaja, 
HERRAMME Jeesus Kristus oli tuleva Juudan sukuhaarasta (Matt. 1:2-3; Hepr. 7:14).  Silti on 
tärkeää huomata, että tämä järjestely suunniteltiin tuomaan esiin vanhurskauden, pyhyyden ja 
synnin ehdottoman torjumisen sanomaa, joka luonnehtisi polkua, jonka kautta Messias tulisi. 

Kuninkaallinen suku 

"Minun on Gilead, minun on Manasse, Efraim on minun pääni suojus, Juuda minun valtikkani”. 
(Ps. 60:7). 

Vaikka Ruuben oli Israelin perheen esikoinen, hän menetti hallintovallan kauhistuttavan 
syntinsä takia. Kuninkaallinen arvo ja valta siirtyi Juudalle, joka noudatti tiukasti HERRAN 
vaatimuksia. Siis, vaikka, Ruuben saattoi olla oikeuden mukaan esikoinen, ei Messias tullut 
Ruubenin suvun leijonana, vaan Juudan LEIJONANA. Tämä selvästi osoittaa, että alusta lähtien 
JUMALA KAIKKIVALTIAS varmisti, että Messiaan tulo olisi mahdollisimman kaukana 
synnillisyydestä. Näin varmistetaan, että HÄNEN elämäntehtävänsä tähtäyspiste on nimen 
oman erottaa ihmiskunta synnistä. HÄNEN tulonsa puhtaasta ja synnittömästä sukukunnasta 
sovitetaan erityisesti siihen puhtauteen ja synnittömyyteen, jonka HÄN palauttaisi langenneelle 



ihmiselle. HÄN tuli Ainoana Täysin Pyhänä. Vielä nytkin, kun seurakunta siirtyy kohti aikojen 
täyttymystä ja hän saapuu LEIJONAKUNINKAANA ja kun hänen tulemuksensa lähestyy, hän 
erottaa syntiset sukukunnat vanhurskaista sukukunnista. Ruuben menetti esikoisuutensa ja 
oikeutensa Messiaaseen, koska Messiaan oli tultava ainoana pyhänä, jonka elämä viittaisi 
virheettömään uhrikaritsaan. Simeon ja Leevi suljettiin pois, koska he suorittivat veriteot 
Sikemissä.  

Tämä asettaa nykyajan uskovan vakavan opetuksen eteen, koska se osoittaa, että pikkuiset 
synnit, joita tämän päivän suvaitsevainen pelastususko sietää, voivat eräänä päivänä estää 
kriittisellä hetkellä pääsyn JUMALAN valtakuntaan. Simeon ja Leevi saattoivat tehdä Sikemissä 
vähäpätöisen synnin, mutta kun suurimman siunauksen aika tuli, synti Sikemissä kiertyi heidän 
eteensä (takaisin heihin). Niinpä pienet seksuaaliset lankeemukset, valkeat valheet, pieni 
uskottomuus jne. kiertyvät seurakunnalle takaisin, kun on kyse pääsystä taivaaseen. Silloin kun 
seurakunnan kannalta on kaikkein kriittisintä, kun kaikki asetetaan kohdalleen, kuten oli 
Ruubenin kohdalla, silloin lopultakin häpeän hetki paljastaa tuon synnillisen toiminnan, johon 
seurakunta on sekaantunut. Näin nähdään, että Ruubenin esikoisuus otettiin häneltä pois; se 
pantiin kahtia ja jaettiin niin, että kaksinkertainen osa materiaalista perintöä meni Joosefille, 
kun taas papillinen arvo meni Leeville (5. Moos. 21:15-17; 4. Moos. 3:12; 2. Moos. 13:15). 
Toisaalta suurin osuus ja hallitsijan arvo meni Juudalle, joka oli Israelin neljäs poika. Siten 
Messiasta kutsuttiin siitä lähtien JUUDAN HEIMON LEIJONAKSI (Ilm. 5:5). 

Daavidin valtaistuin 

Kristuksen jumaluus Poikana ja LEIJONANA on ainutlaatuisesti ISÄN soveltama Messiaan 
JUMALUUTEEN. Silti, kun kuvataan hänen tulevaa Hallintoaan ja Valtakuntaansa, niin tällä 
mahtavalla Juudan LEIJONALLA on mielenkiintoisesti olennainen suhde pyhään Daavidin 
juurivesaan ja jumalalliseen Iisain sukuhaaraan. 

"Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa”. (Jes. 11:1). 

Nyt on kulunut jo pitkä aika siitä, kun Juudan kuninkaallinen suku on ollut HALLITSIJANA, sillä se 
on ollut ikään kuin uinuvana, kuten puun kanto; kanto, jossa ei näytä olevan mitään todistetta 
elämästä. Kuitenkin, tuodessaan esiin Juudan heimon LEIJONAN tässä näyssä, HERRA paljastaa 
erityisesti, että tämä Juudan kuninkaallisen suvun kanto versoaa jälleen, kun hän nousee esille 
hallitsemaan kansoja tuona kauhistuttavana ylöstempaamisen päivänä. Näemme että HERRA 
kutsuu HÄNTÄ Daavidin juureksi ilmoittaessaan, että HÄN on se IKIAIKAINEN, joka tulee 
hallitsemaan ISÄNSÄ Daavidin valtaistuimella. HÄN ilmoittaa myös Messiaan olevan se 
IKIAIKAINEN, jonka synty on muinaisista ajoista jo ennen Aabrahamia.  

Lisäksi Juudan heimon LEIJONAN tuominen esille tässä näyssä puhuu suuresti siitä voitosta ja 
riemukulusta, jonka Kristus sai synnistä ja saatanasta. Toisin sanoen, HERRA sanoo, että kun tuo 
Messiaan paluun päivä on käsillä, hänen vuodatetun verensä tuottama hedelmä lopultakin 
julistaa pyhän seurakunnan voitollista saapumista taivaaseen. HERRA käyttää tätä näkyä 
LEIJONASTA sanoakseen, että voitettuaan saatanan ja pahan vallat, JUUDAN HEIMON LEIJONA 
tuona paluunsa päivänä saa takaisin oikeutensa ottaa asuinpaikkansa maan päällä, pois tämän 



maailman pahalta ruhtinaalta. Sen vuoksi, kun JUUDAN HEIMON LEIJONA tuli näyssä luokseni, 
KAIKKIVALTIAS JUMALA sanoi painokkaasti, että tuona ylöstempaamisen päivänä, Kristus saa 
voiton synnistä, mikä on hajottanut ja harhaan johtanut nykyajan seurakuntaa. Näin 
tehdessään, LUOJA sanoo oikeastaan, ettei LEIJONA tule vain Juudan sukukunnan muinaisena 
symbolina, vaan myös merkkinä Messiaan pyhästä seurakunnasta, joka etsii vanhurskautta tänä 
pimeänä aikana. Siten, kun JAHVE toi esiin JUUDAN HEIMON LEIJONAN tuona marraskuun 11. 
päivänä, se pääasiallisesti välittyi kahtena viestinä, toinen maailman kansoille ja toinen 
Kristuksen seurakunnalle. Se viesti vahvistaa, että Messiaan paluuta luonnehtii voiman, 
rohkeuden ja valtiuden periaatteen asettuminen valtaistuimelle. Toisin sanoen, siitä tulee 
kiistämätön hallintovalta. Siihen viittaa myös hänen hallintovaltansa tärkeys, kun JUMALAN 
kirjakäärö taivaassa avattiin. 
 

LEIJONA JA DAAVIDIN AVAIN 
 

Koska leijona aina edustaa voiman, rohkeuden ja valtiuden hallintovaltaa, näky JUUDAN 
HEIMON LEIJONASTA tuona marraskuun 11. päivänä tuo esille, että Messiaan hallitusta 
luonnehtii JUMALAN valtava voima, rohkeus ja kiistaton valtius. Toisin sanoen, HERRA sanoi 
tuossa näyssä, että ylöstempaamisen hetkenä, Messiaan hallituksen alkaessa toteutua, sitä ei 
voi verrata mihinkään toiseen, sillä se viittasi siihen, ettei kukaan taivaassa, maan päällä tai 
maan alla, olkoon kuinka suuri tahansa, kelvannut avaamaan JUMALAN kirjakääröä, paitsi 
Jeesus. Häntä edusti Juudan heimon LEIJONA, joten taivas sanoi painokkaasti, että HÄN, joka on 
arvollinen murtamaan sinetin ja avaamaan JUMALAN kirjakäärön, on tulossa. Toisin kuin 
ensimmäisessä tulemisessaan, tällä kertaa Messias ei tule vauvana betlehemiläiseen seimeen, 
vaan uljaana, vahvana ja valtiaana LEIJONAKUNINKAANA, jonka valtakuntaa ja valtikkaa ei 
kukaan voi uhata. Tämä johtuu siitä, että taivaan JUMALA on antanut HÄNELLE Daavidin 
avaimen, mikä oikeuttaa HÄNET avaamaan JUMALAN kirjakäärön taivaassa. Se painottaa sitä, 
että kaikki kuningas Daavidin hallitusvalta ja auktoriteetti on tulevan LEIJONAKUNINKAAN 
harteilla. Se varmasti vahvistaa sen, että HERRA lupasi, että valtias nousee Juudan 
sukukunnasta ja että hän todella hallitsee Daavidin valtaistuimelta LEIJONAKUNINKAANA, jonka 
vallalla ei ole rajoja, aina maan ääriin saakka. 
 

"Ja sukusi ja kuninkuutesi pysyvät minun edessäni ikuisesti lujina, ja valtaistuimesi on kestävä 
ikuisesti”. (1. Sam. 7: 13-16). 
 

Profeetta Jesaja oli jo aikaisemmin ennustanut tästä hallituksesta, joka tulisi olemaan ikuinen 
valtakunta ja jota LEIJONAKUNINGAS hallitsee Daavidin valtaistuimelta. Lisäksi, arkkienkeli 
Gabriel oli toistanut tämän lupauksen Marialle ilmestyksessä sanomalla: "Hän on oleva suuri, 
häntä kutsutaan KORKEIMMAN Pojaksi, ja HERRA JUMALA antaa hänelle hänen isänsä Daavidin 
valtaistuimen”. (Luuk. 1: 32). Täten näemme, että tuomalla esiin LEIJONAN tuon marraskuun 
11. päivän näyssä, KAIKKIVALTIAS JUMALA halusi vakuuttaa seurakunnalle, että Messiaan tuleva 
hallintovalta olisi todella kiistämätön, koska HÄN on Daavidin avaimen haltija. Näin JEHOVA tuo 
seurakunnalle esille suunnattoman tärkeän viestin, että HÄN on asettanut kaiken vastuun 
Messiaan käsiin ja näin HÄNESTÄ tulee Isä kaikille Jerusalemin asukkaille ja Juudan 
sukukunnalle ja edelleen kaikille maailman kansoille. Tärkein sanoma, minkä HERRA tuo esiin 
tuossa marraskuun 11. päivän näyssä, on lujasti ankkuroitu siihen asemaan, mikä liittyy 



Daavidin avaimeen, joka on LEIJONAKUNINKAAN hallussa. Koska taivaan JUMALA liittää 
LEIJONAKUNINKAAN Daavidin juurivesaan, voidaan hyvin sanoa, että tuon mahtavan Daavidin 
avaimen haltijalla on joitain todella kiistämättömiä mahteja, joita ei voi meidän aikanamme 
arvioida. Tuolla avaimella HÄN avaa, eikä kukaan sulje. Samoin, samalla avaimella HÄN sulkee, 
eikä kukaan avaa. "Minä isken HÄNET vahvaksi naulaksi lujaan paikkaan, HÄN tulee 
kunniaistuimeksi Isänsä suvulle”. (Jes. 20:20-23). Tuon Daavidin avaimen valta, joka on 
LEIJONAKUNINKAAN hallussa, ei vain liity siihen, kuka valvoo JUMALAN kuninkaallista palatsia 
taivaassa, vaan myös siihen päätökseen, kenet ISÄ JUMALA ottaa vastaan ja kenet ei. Juuri 
saman avaimen HERRA Jeesus esitti uusitestamentilliselle seurakunnalle, joka haluaa seurata 
tätä LEIJONAKUNINGASTA. Juuri tämä antoi JUUDAN HEIMON LEIJONALLE yksinomaisen 
oikeuden ja vallan avata JUMALAN kirjakäärön taivaassa ja lähettää tuomiot, jotka tuovat maan 
päälle Messiaan omistaman Daavidin kuningaskunnan.  

Tämä avain on myös avain loistavaan taivaan valtakuntaan, ja ainoastaan Messiaalla on oikeus 
hallita sitä. Ilmaistessaan nyt esillä olevaan aikamuotoon 'HÄN avaa, eikä kukaan sulje' ja 'HÄN 
sulkee, eikä kukaan avaa', HERRA hyvin selvästi välittää seurakunnalle sen, että Messiaalla on 
juuri tällä hetkellä tuo avain HÄNEN kädessään. Se on merkkisoitto seurakunnalle ja kaikille 
ihmisille siitä, että heidän tulee reagoida ja tulla sisään nyt, kun LEIJONAKUNINGAS pitää vielä 
ovea auki. Lisäksi, sillä vallalla jonka tämä Daavidin avain tuottaa HÄNELLE, näemme, että kun 
ovi sulkeutuu, kukaan ei voi avata sitä eikä ole mitään kiertotietä päästä JUMALAN 
valtakuntaan. Tämä avain on juuri se avain, joka avaa oven seurakunnan ylöstempaamiselle ja 
se sulkee sen tuona pelottavana tilinteon päivänä, kun Messias on noutanut pyhät valittunsa, 
salaman leimahtaessa ja silmänräpäyksessä. "Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja 
ne, jotka olivat valmiit, menivät HÄNEN kanssansa häihin, JA OVI SULJETTIIN”. (Matt. 25:10). 
Profeetta Jesaja näki myös sen merkityksen, joka tuolla Daavidin avaimella tulisi olemaan 
JUUDAN HEIMON LEIJONAN kädessä, kun hän sanoi: "Ja nyt, kansani, mene huoneisiisi, sisälle, 
sulje ovet jäljessäsi..." (Jes. 26:20). Ja kun talon isäntä on noussut ja sulkenut oven, ja seisot 
ulkona ja kolkutat ovelle sanoen: "Herra, Herra, avaa meille". "Mutta HÄN vastaa: 'Keitä te 
olette? En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, kaikki te vääryydentekijät’”. (Luuk. 13:25). 
JUUDAN HEIMON LEIJONA, jonka HERRA näytti minulle tuossa ilmestyksessä, on totisesti 
vakavasti otettava LEIJONA, joka ei tule laskemaan leikkiä, vaan HÄN tulee perustamaan ja 
vahvistamaan JUMALAN pyhän suunnitelman tähän kapinalliseen maailmaan. Kun Jeesus tuli ja 
suoritti maanpäällisen tehtävänsä julkisesti, HÄN nimenomaan tuli puhdistamaan uskovien 
sielut synnin vallasta ja saastutuksesta. Siten HÄN pelasti ihmiskunnan alistajan ikeestä. Lisäksi, 
näemme täten, että kun JEHOVA vapautti Israelin Egyptin orjuudesta, se pohjimmiltaan osoitti 
viitteenomaisesti uskovan vapautusta saatanan orjuudesta. Tuon työnsä perustalta hän perusti 
pyhän seurakunnan, jota LEIJONAKUNINGAS nyt tulee puolustamaan. Jesaja näki, että on 
olemassa linna ja turvapaikka, mikä on valmistettu näille kunnioitetuille pyhille valituille ja 
heidät päästetään sisään porteista, jotka on avattu tällä erityisellä avaimella. Tämä avain, jota 
LEIJONAKUNINGAS pitää kädessään, on sama avain Veren ja Ristin evankeliumiin, koska vain 
evankeliumin kautta voivat kuolevaiset ihmiset päästä JUMALAN ikuiseen valtakuntaan. 

JUMALAN SALATTU NEUVONPITO 



Ottaen huomioon, että JUMALAN kirjakäärö jonka hän avasi, tuo esiin JUMALAN salatut 
tarkoitusperät, niin JUUDAN HEIMON LEIJONAN tulo tässä näyssä saa muun muassa aikaan 
JUMALAN salatun neuvon hallitusajan, sinetin murtamisen kautta. Jos taivaassa oli vakava 
valitus, itku ja hammasten kiristys, kun ei löytynyt ketään, joka olisi voinut avata sinetit ja avata 
JUMALAN kirjakäärön, kuinka paljon enemmän tämän päivän seurakunnan tulisi itkeä ja 
vaikeroida sitä, ettei se kykene saavuttamaan JUMALAN salattua neuvonpitoa ja viisautta, mikä 
on kätkettynä evankeliumiin koskien seurakunnan pääsyä taivaaseen. Ääni sanoi 'älä itke’, sillä 
JUUDAN HEIMON LEIJONA on voittanut. Tällä HERRA todellisuudessa tarkoitti, että itkun tuli nyt 
lakata, koska Messias on saavuttanut voiton Golgatan Ristillä. Kun tarkkailee tämän päivän 
seurakunnan käytöstä ja pelastuksestaan luopumista, huomaa pian, että se ei ole käsittänyt 
JUMALAN evankeliumiin kätkettyä viisautta ja neuvoa. Koska luopumus on riivannut nykyajan 
seurakuntaa, on väistämätöntä, että nykyajan uskovien tulisi syvästi valittaen itkeä HERRAN 
puoleen, etteivät he ole pystyneet saavuttamaan JUMALAN salattua neuvonpitoa ja viisautta, 
mikä on kätkettynä evankeliumiin tänä viimeisenä aikana. Vielä tämä näky JUUDAN heimon 
leijonasta edelleen muistuttaa tämän päivän seurakuntaa, että jos sillä ei olisi mitään syytä 
itkeä avun perään tällä hetkellä, niin ainakin sen ymmärryksen puute Kristuksen tulevien 
toimien vakavuudesta ja tulevan valtakunnan näköaloista olisi tarpeeksi syynä seurakunnalle 
huutaa Pyhää Henkeä avuksi. Seurakunta, jolla on pääsy taivaan JUMALAN kirjakäärön 
salattuun viisauteen ja neuvonpitoon, on seurakunta, joka todella ymmärtää että JUMALAN 
valtakunta on lähellä, ja että tämä on se hetki, jolloin sen on valmistettava vanhurskas polku 
Messiaan tulolle. Vielä meitä muistutetaan tällä Raamatun sanalla, mikä nuhtelee ihmiskuntaa 
törkeästä itsetyytyväisyydestä suhteessa JUMALAAN ja lopun aikoihin. HERRA valittaa suuresti 
sitä, kuinka ihmiskunta osaa ennustaa milloin pilvi nousee ja tulee sade, ja kuitenkaan ei pysty 
lukemaan ajan merkkejä. 

"Ja aamulla: 'Tänään tulee rajuilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä.' Voi te tekopyhät, 
taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikain merkkejä ette osaa’”. (Matt 16:3). 

Näin ollen voimme nähdä, että Juudan heimon LEIJONAN läsnäolo tässä näyssä on tarkoitettu 
muistuttamaan ihmisten mieliin sitä profeetallista hetkeä, jolloin HÄN mursi sinetin taivaassa ja 
mikä saa aikaan vaikutuksen maan päällä. Salattu ilmestys tämän päivän seurakunnalle on 
pidettävä esillä, jotta ymmärretään aikojen merkitys, ymmärretään asiat, mitkä sisältyvät 
monien koko maailmaa koskevien mullistuksien hengelliseen merkitykseen, alkaen arabien 
keskinäisestä verenvuodatuksesta niin sanotun Arabikevään yhteydessä, aina Gazasta tehtäviin 
hyökkäyksiin Israelin maaperälle. Tämän päivän seurakunnan tulisi myös ymmärtää, miten 
sodat Irakissa, Syyriassa, Afganistanissa, Nigeriassa, Somaliassa, Keniassa, Etelä-Sudanissa, aina 
Ukrainaan ja Meksikon huumesotiin liittyvät hengellisesti Messiaan tuloon. Noiden 
maailmanlaajuisten tapahtumien, mukaan lukien talouskriisin, ilmestyksellinen ymmärtäminen, 
ja miten ne hengellisesti ennustavat ylöstempaamista, on se mitä puhdas seurakunta, jolla on 
pääsy JUMALAN salattuun viisauteen ja neuvonpitoon, omistaa. Tämä johtuu siitä, että HERRA 
käyttää LEIJONAA, jonka HÄN näytti minulle tässä ilmestyksessä tuomaan viestiä siitä, että HÄN 
on tulossa, mutta että tällöin HÄNEN tulonsa päivä tarkoittaa peruuttamatonta tilinteon 
hetkeä, jolloin niillä, jotka eivät ole valmistautuneita, on hammasten kiristys. 

Kaikessa tässä pohdiskelussa, meidän on syytä muistuttaa mieleemme, että tavanomaisessa 



mielessä leijona on aina edustanut eläinten kuningasta ja metsän valtiasta. Näin ollen 
huomaamme selvästi, että JAHVE tässä näyssä ei ainoastaan herätä seurakuntaa vaan myös 
kansoja, että Jeesus tulee takaisin mukanaan kuninkaallisen vallan ja voiman tunnusmerkit, 
joita ei maan päällä voida vastustaa. Siitä puhuu myös se tosiasia, että kun HÄN tulee, 
Kristuksella, jolla on valta murtaa sinetit, on myös valta hallita valvonnassaan 
maailmankaikkeutta ja kaikkia tapahtumia, niin kuin leijona hallitsee vastustamatta metsää. 
Toisin sanoen, tämän näyn LEIJONA esittää Messiasta, joka palatessaan hallitsijana, hallitsee 
rautavaltikallaan kaikkeen luomakuntaan ulottuvaa valtapiiriään. Ja vielä Raamattu juhliessaan 
Juudan heimon LEIJONAN voittoa ei jätä korostamatta, että HÄN on myös Daavidin juuri. 
Kuitenkin on tärkeää nähdä, että siitä lähtien kun valtikka siirtyi Juudalle, HÄNEN valtansa ei 
vielä levinnyt koko maailmaan, toisin kuin Leevin, jonka pappeus on selvästi ilmaistu 
leeviläisessä liitossa; Juudan hallintovalta on ollut uinuvana ikään kuin kantona, jonka pitäisi 
vielä versoa.  

Kun HERRA Jeesus meni Ristille, HÄN asetti rikkirevityn selkänsä kuolleelle Ristin puulle ja kantoi 
Itsessään kaiken synnin ja ihmiskunnan turmeluksen, ilmaisten näin Ristin olevan turmeluksen 
symboli. Toisin sanoen, Golgatan Risti, jolle kaikki ihmisen turmelus pantiin, voidaan sanoa 
olevan turmeluksen puu. Näemme, että HERRAN naulitsemisen tuolle turmeluksen puulle 
merkitsi sen muuttumista luonteeltaan ja erottamattomasti elämän puuksi, mutta ajan 
kuluessa, tuo Daavidin puu on jäänyt pelkäksi kuivuneeksi kannoksi, jonka elämä on 
ilmestymättä vielä tässä ulottuvuudessa. Sinä päivänä, kun Messias palaa seurakunnan luo ja 
kunnioittaa sitä pääsyllä JUMALAN valtakuntaan, se on oleva päivä, jolloin ensi kerran Juudan 
valtius nousee esiin ja työntää elävän versonsa kohti taivasta. Se on myös päivä, jolloin Juudan 
valtius versoo ja kukoistaa maan päällä, koska ylöstempaaminen on tapahtunut ja maa 
valmistautuu Messiaan hallituskaudelle. Vuosien mittaan monet ovat halunneet esittää tarkasti, 
milloin Juudan riemukas hallitus alkaa maan päällä, mutta turhaan. Kuitenkin eräänä päivänä 
tästä kuivasta, kaatuneesta puusta versoavat elävät lehdet. Tämä Juudan juurivesan 
versoaminen tapahtui sinä päivänä, kun Jeesus nousi kuolleista ja voitti Ristillä otettuaan synnin 
muodon. Tämä yhtymäkohta Daavidiin näkyy hänen loistavan kuningaskuntansa kuvauksena, 
mikä antaa HÄNELLE oikeuden astua Israelin valtaistuimelle sinä hallitsijana, joka hallitsee 
JUMALAN kansaa.  

Se korottaa myös LEIJONAKUNINKAAN hallitusta, koska ainoastaan Juudan heimon LEIJONALLE 
annettiin yksinomainen valtuutus ja tehtävä avata JUMALAN kirjakäärön sinetit taivaassa. 
Kirjoituksessa, missä juhlitaan Juudan heimon LEIJONAA, HERRA edelleen ilmaisee, että HÄN 'on 
saanut voiton', mikä nimenomaan yhdistää Juudan heimon LEIJONAN voittamiseen ja 
valloittamiseen. Se merkitsee, että kun HERRA näytti ilmestyksessä Juudan heimon LEIJONAN 
tuona marraskuun 11. päivänä 2013, HÄN tarkoitti, että tämä LEIJONA on hankkinut tämän 
voiman merkittävän voiton seurauksena katkerasta konfliktista ja taistelusta. Täten, HERRAN 
esittäessä Jeesuksen LEIJONANA, HÄN tosiaankin halusi tuona päivänä tuoda viestin siitä, että 
Messias on tulossa, mutta tällä kertaa ei vauvana Betlehemin seimessä, vaan voittajana ja 
valloittajana, joka alistaa kaikki vihollisensa ja pahan vallat kiistämättömän hallintonsa alle. Näin 
meitä muistutetaan, että leijona on aina viidakon valtias ja metsän ruhtinas, jonka valtaa ei 
mikään viidakon eläin voi vastustaa! Tämä on vielä yksi tärkeä JUMALAN ilmaus siitä, että HÄN 



arvostaa suuresti Messiasta, ja on antanut maapallon koko tulevaisuuden Messiaan valtaan. 

Lisäksi näky viittaa siihen, että kun HÄN tulee hallitsemaan voittajana ja valloittajana, samoin 
tekevät HÄNEN seuraajansa, jotka seuraavat HÄNEN vanhurskasta ja pyhää vaellustaan. 
Nykyisenä ajankohtana, Kristuksen hartaat seuraajat, jotka valitsevat vanhurskauden ja 
pyhyyden, on jo se valittu joukko tällä pyhällä valtatiellä, joka varmistaa että he ovat voittajia ja 
valloittajia tässä pimeässä maailmassa. Todellakin, HÄNEN loistava ilmestymisensä tuossa 
näyssä johtaa siihen, että hänen voittonsa Ristillä sai vallan ja voiton kaikista pimeyden 
voimista. Kirjakäärö, jonka HÄN avasi taivaassa, on kaikkein vanhin JUMALAN kaavailema ja 
luoma kirjoitus. Se viittaa siihen, että se elämäntapa, joka siinä kuvataan ja ilmestys joka 
ilmoitetaan siinä, tarkoittaa seurakuntaa joka sitoutuu vanhaan, uskottomuuden hylkäävään, 
JUMALAN pyhään tiehen. Samoin se tulee olemaan kirkas morsian, joka tulee hallitsemaan 
LEIJONAKUNINKAAN kanssa ylöstempaamisen jälkeen Jerusalemissa. HÄN, joka avasi 
kirjakäärön, on sama, jonka tehtävänä on avata kirjakäärö ylöstempaamisen päivänä, ja HÄN on 
todellinen Juudan LEIJONAKUNINGAS. Sen vuoksi HÄN sanoo pyhälle ja vanhurskaalle 'älä itke', 
tarkoittaen että vanhurskaan seurakunnan tulisi lakata suremasta eikä antaa mielensä painua 
maahan epätoivossa, koska Kristus-LEIJONALLA on voimaa, koska HÄN on mahtava JUMALA, 
kykenevä Vapahtaja, rohkea ja vahva Lunastaja, ja vielä seurakuntansa Suojelija. HÄN tulee 
riisumaan aseista saatanan ruhtinaat ja vallat ylittämättömällä ja vastustamattomalla 
hallituksellaan. Todellakin, Juudan heimon LEIJONAN ilmestymisellä tuossa näyssä, tarkoitettiin 
viestin viemistä pyhälle kristitylle: katso Juudan heimon LEIJONA ja Daavidin vesa on voittanut 
ja avannut kirjakäärön sinetit, ja että HÄN tulee pian. 

KUN LEIJONA ÄRJYY 

"Leijona ärjyy, kuka ei pelkäisi? HERRA JUMALA puhuu, kuka ei julistaisi?"(Amos 3:8). 

Leijonan ilmestyminen tuossa marraskuun 11. päivän 2013 näyssä, tarkoitti, että HERRAN puhe 
erityisesti korosti varoitusta seurakunnalle. On kuin HERRA sanoisi, että Juudan heimon 
LEIJONA on ärjäissyt, ja kukapa ei pelkäisi, HERRA JUMALA on puhunut, kukapa ei julistaisi? 
Usein kun LEIJONA ärjäisee viidakon kuninkaana, sen jylinä panee tämän alamaiset paniikkiin ja 
pakottaa ne liikkeelle. Samalla tavoin, Juudan heimon LEIJONAN tullessa tuon puheen 
mukaisesti, JEHOVAN tarkoitus oli ennustaa tulevia tapahtumia, jotka HERRA on tehnyt 
tiettäväksi toteutumaan seurakunnalle opetukseksi, rohkaisuksi ja nuhteluksi. Jos HERRA on 
puhunut tuolla tavoin unessa, niin kuka voi pidättäytyä tekemästä asioita, jotka koskevat tuota 
unta, erityisesti nyt kun ne liittyvät seurakunnan valmistautumiseen Messiaan loistavaan 
paluuseen.  

Tällä tavoin, LEIJONAN ärjyntä HÄNEN Hengessään on kutsunut ja valtuuttanut armolahjat 
pätevöittämään seurakunnan sen kaltaiseen palvelukseen kuin tasoittamaan vanhurskauden 
tietä Messiaan tulolle, ja kukapa uskaltaa välttää osoitettua tehtävää. Sen on tarkoitus tuoda 
JUMALAN pelko takaisin ihmisten sydämiin, kun HÄNEN kirkkautensa on selvästi näkyvissä. Se 
myös heijastaa, miten kieltäytyminen alistumasta tähän ärjyntään voi olla vaarallista, kuten 
leijonan ärjyntä on kauhistava asia viidakossa. Ja kun LEIJONAN ärjyntä maan päällä voi olla niin 
vaarallista, kuinka paljon vaarallisempaa on kuninkaiden KUNINKAAN - HERRAN viha ja 



tyytymättömyys. Kun LEIJONA ärjäisi ja antoi määräyksen Joonalle, niin heti, kun hän kieltäytyi 
profetoimasta, kun HERRA oli puhunut hänelle, tulivat seuraukset vakaviksi (ilkeiksi). Vaikka 
hänen oli vaikea lähteä, olisi hänen sentään voinut olla mahdollista julistaa se. Tämän voi 
erityisesti osoittaa maailman pastoreille, joilla on Kristuksen kutsu ja valtuutus, ja joille vastuu 
on asetettu, ottamaan evankeliumi esille valmistaakseen tietä HERRALLE. Jos he sulkevat tuon 
evankeliumin ja ryhtyvät palvelemaan muuta päämäärää kuin valmistamaan tietä HERRALLE, 
aivan kuten tulena luissaan, niin LEIJONAN ärjyntä aiheuttaa, että he joutuvat juoksemaan 
henkensä edestä sen seurauksena. HERRA sanoo, että kun LEIJONA on ärjynyt, kuka voi olla 
tottelematta tuota määräystä ja lähtemättä valmistamaan morsianta. Toisin sanoen, HERRA 
sanoo, että ihmisen moralisoiminen voi joskus ottaa LEIJONAN ärjynnän muodon hengellisessä 
mielessä.  

Niinpä, jos seurakunta ei sanoudu irti synnistä, se ei voi välttyä JUMALAN rangaistukselta, kun 
tuo päivä toteutuu. HERRA sanoo, että Kristuksen ruumiin ei tule olla yhteydessä JUMALAAN, 
ellei se ole ensin etsinyt rauhaa HÄNEN kanssaan, täysin kuuliaisena. Missä ei ole ystävyyttä, 
siellä ei voi olla yhteyttä. JUMALA ja ihminen eivät siten voi olla yhteydessä keskenään muuten 
kuin, että he ovat yhtä mieltä keskenään, ja tällöin vähäisemmän tulee mukautua vahvempaan. 
HERRA käyttää tätä näkyä LEIJONASTA vakuuttaakseen seurakunnalle, että mitä tahansa se 
toivoo ikuisuudelta, se ei voi vaatia ulkoista etuoikeutta ilman erityistä sisältä tulevaa 
pyhittävää armoa. Siten, JUMALAN uhkaava sana LEIJONAN ärjynnän kautta ihmisen syntiä 
vastaan, varmasti osoittaa, että JUMALAN tuomiot ovat nurkan takana, ellei seurakunta ole 
kuuliainen. Niin kuin LEIJONAN ärjyntä pakottaa kaikki pelkäämään, pakottaa JUMALAN 
taivaallinen kutsu HÄNEN omansa alistumaan vanhurskauteen ja pyhyyteen. Täten, kun 
LUOJANSA peljättävä voima on tullut sille tiettäväksi, seurakunnan pitäisi halukkaasti ja mitä 
nöyrimmin alistua JEHOVALLE, PUOLUSTAJALLEEN, jonka voima on kauhistuttavampi kuin 
vihollisen. Sillä on varmaa, että se joka ymmärtää vain vähän niitä vaaroja, joita pakenee, ei voi 
rakastaa VAPAUTTAJAANSA. HERRA on puhunut, kuka voi olla alistumatta ja valmistautumatta 
Messiaan tuloon. 




