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Ihmisen Pojan merkki | Matteus 24 | John MacArthur

Tänä aamuna olemme Jumalan sanan opiskelussa mahtavassa ja jännittävässä jakeessa 
kristityille.  Joten pyydän kääntämään Raamatustanne Matteuksen kappaleen 24, kun 
katsomme jakeita 29-31. Se on upea teksti Herran Jeesuksen Kristuksen toisesta tulemisesta. Ne 
meistä, jotka rakastavat Herraa ja ne meistä, jotka opiskelevat hänen sanaansa, ovat hyvin 
tietoisia totuudesta, että maailma tulee loppumaan - sellaisena kuin ihmisen sen tuntee. Maailma 
sellaisena kuin ihminen sitä hallitsee tulee päättymään siihen, kun Jeesus Kristus tulee 
loistossaan maahan taivaasta. Se on hänen toinen tulemisensa. 

Ensimmäisellä kerralla hän tuli nöyryydessä. Ensimmäisellä kerralla hän tuli kuolemaan ristillä. 
Toisella kerralla hän tulee kunniassa ja hän tulee hallitsemaan kuninkaitten kuninkaana ja 
herrojen herrana. Herra halusi ohjeistaa opetuslapsiaan aiheena hänen toinen tulemisensa. Ja hän 
puhui siitä erityisesti näissä kolmessa jakeessa Matteuksen 24:ssä. Haluan, että havaitsette sen, 
kun luen ne. Matteus 24:29-31: "Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko 
pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.  Ja 
silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he 
näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.  Ja hän 
lähettää enkelinsä suuren pasuunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, 
taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin." (Raamattu 1933/38)

Matteus 24:29-31: "Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and
the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the 
heavens shall be shaken: And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then 
shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of 
heaven with power and great glory. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, 
and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the 
other." (KJV)

Siinä Herra on hyvin selvin ja ytimekkäin ja suorasanaisin ja ymmärrettävin sanoin kertonut 
suuresta tapahtumasta, jota jokainen uskova odottaa - Jeesuksen Kristuksen toisesta tulemisesta. 
Hän tuli kerran, hän tulee toisen kerran. Totuus on, että hänen noustessa taivaaseen, apostolien 
teot 1:ssä kun hän oli täällä ensimmäisen kerran, hän nousi taivaaseen fyysisesti, kehollisesti ja 
hänet temmattiin pilviin. Ja kaksi enkeliä tuli ja sanoi: "Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös 
taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän." Toisin sanoen, 
samalla tavalla kuin näitte hänen menevän, sellainen tulee olemaan myös hänen paluunsa - 
fyysisesti, kehollisesti, pilvissä. Aivan kuten hän menikin. Sama Jeesus. Samalla tavalla. 

Ja tuosta ajasta lähtien uskovien sydämet ovat olleet toivoa täynnä. Läpi koko kirkkohistorian on 
odotettu Herran Jeesuksen Kristuksen tulemista. Apostoli Paavali kirjoitti Tiitukselle ja sanoi 
kappaleessa kaksi jakeessa kymmenen: "Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi 
kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, 
eläisimme siveästi (soberly, raittiisti) ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, 
odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen 
Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen 
meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä 
tekoja ahkeroitsee."
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Mitä siinä sanotaan? Meidän, jotka olemme pelastuneet, pitäisi elää vanhurskaasti, raittiisti, 
kieltäen jumalattomuuden. Kieltäen maailmalliset himot ja odottaen suuren Jumalamme ja 
Pelastajamme, Herran, Jeesuksen Kristuksen kunniallista ilmestymistä. Toisin sanoen, niin kuin 
meidän tulee elää kuuliaista elämää ja vanhurskasta elämää ja sellaista elämää, jonka 
tärkeysjärjestykset on asetettu Jumalan standardin mukaisesti, niin samalla tavoin meidän on 
elettävä elämää, joka keskittyy Jeesuksen Kristuksen paluuseen. Meidän on elettävä Kristuksen 
tulemisen valossa. Kun tämä säälittävä keho, sanoo Paavali kirjeessään filippiläisille, muuttuu ja 
tulee sellaiseksi kuin Hänen kirkastettu kehonsa, se on meidän toivomme. Se on meidän 
kunniamme.

Nyt, maailma tuntee hyvin Kristuksen ensimmäisen tulemisen olosuhteet ja piirteet. Maailma 
tuntee oikein hyvin Betlehemin kehtoineen ja paimenineen ja tietäjineen ja tähtineen ja 
Herodeksen. Maailma tuntee hyvin Joosefin, Marian ja kullan ja suitsukkeen ja mirrhan. Ja 
enkeleiden laulun. Tuo tarina on hyvin tunnettu. Mutta maailma ei tunne niin hyvin tarinaa hänen
toisesta tulemisestaan kaikkine piirteineen ja vallitsevine olosuhteineen. Ja kuitenkin profeetat 
ovat antaneet meille, mukaan lukien Jeesus - suurimman profeetan kaikista profeetoista, hyvin 
selvän kuvauksen loistokkaasta Jeesuksen Kristuksen toisen tulemisen luonteesta ja piirteistä.

Ja kolmessa jakeessa, jotka juuri teille luin, Herramme itse kuvailee meille oman toisen 
tulemisensa. Siinä ei ole kaikkia sen osia vaan siinä on hetki, kun se tapahtuu. Merkki, että se on 
saapunut. Ja siinä kuvauksessa on niin paljon, ettemme voi käsitellä sitä kaikkea yhdellä 
istumalla. Niin tiiviitä kuin hänen sanansa tyypillisesti ovatkaan, Herra sanoo hyvin tarkasti ja 
hyvin ytimekkäästi, mitä haluaa sanoa, mutta se on samalla avoin ovi [laajempaan] totuuden 
maailmankaikkeuteen siinä hienossa kyvyssä, joka hänellä on sanojen valitsemisen kautta. 
Niinpä me luemme, mitä luemme ja voimme ymmärtää sitä. Mutta se on käsityskykymme 
ulottumattomissa ymmärtää kaikkia seurauksia siitä, mitä hän sanoo. Ja tunnemme itsemme 
pikkulapsiksi yrittäen ymmärtää monimutkaisuutta, kun yritämme saada kaiken, mitä siitä voi 
saada. 

Mutta katsotaan, mitä Herra haluaa näyttää meille, kun katsomme noita kolmea uskomatonta 
jaetta. Nyt, paras tapa käydä tämä asia on tavallaan pitää omat ajatukset muutamassa 
avainsanassa. Okei. Ensimmäinen avainsana on jakso (sequence). Toisen tulemisen jakso 
jakeessa 29: "Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen..." Sinun ei tarvitse kuulua 
PBK:hon [phi beta kappa, vanhin ja arvostetuin amerikkalainen tiedeyhteisö] ymmärtääksesi 
edellistä. Se on itsestään selvää. Milloin tämä toinen tuleminen tapahtuu? Milloin tämä toinen 
tuleminen on? Siihen on hyvin yksinkertainen vastaus: välittömästi noiden päivien ahdistuksen 
jälkeen. Niin siinä sanotaan. Se on hyvin selvä kronologinen merkki meille, että Herran toinen 
loistokas tuleminen, perustaakseen oman kuningaskuntansa, seuraa välittömästi tuota ajanjaksoa,
jota sanotaan ahdistukseksi.

Nyt, joku sanoo, että on olemassa paljon ahdistusta. Ahdistus (tribulation) on kreikan sana [?], 
joka tarkoittaa ongelmaa, vaikeutta, ahdistusta. No, voit sanoa, että Israel on aina ollut 
vaikeuksissa ja ongelmissa. Ja kirkko on aina ollut ongelmissa ja vaikeuksissa. Maailma on aina 
ollut ongelmissa ja vaikeuksissa. Ja siksi Jeesus sanoi: "Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen 
jälkee..." Se ei ole mikä tahansa ahdistus vaan noiden päivien ahdistus. Sinä kysyt: "Mitkä 
päivät?" Niiden päivien, jotka tuossa juuri kuvailtiin, jakeissa 4-28. Ne vievät meidät takaisin 
päiviin, jotka hän juuri siinä kuvaili. Mitä ovat ne päivät, jotka hän siinä juuri kuvaili. Ne ovat 
suuren tragedian päiviä. 

Totuus on, että ne on niin vakavia aikoja, että jae 21 sanoo näin: "Sillä silloin on oleva suuri 
ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule." 
Hän ei viittaa siinä mihin tahansa ahdistukseen. Kyseessä on ahdistus, joka on suurin ahdistus, 
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mitä maailma on koskaan tuntenut. Hän viittaa siinä ajanjaksoon, joka on pahin ajanjakso, minkä
maailma on koskaan kokenut. Sinä sanot: "Mikä se sellainen ajanjakso on?" No, se on ajanjakso, 
joka alkaa hyvin erityisellä tapahtumalla jakeessa 15: "Kun te siis näette hävityksen 
kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa - joka tämän 
lukee, se tarkatkoon..."

Me puhuimme totuudesta, että tuota tapahtumaa kutsuttiin hävityksen kauhistukseksi 
(abomination of desolation). Se on pyhän asian häpäisemistä. Se on sellaisen asian tuhoamista, 
joka on omistettu Jumalalle. Se laukaisee tuon suuren ahdistuksen ajanjakson. Muistatteko, kun 
sanoimme, että Israel tulee viimeisinä aikoina olemaan maassaan ja rakentaa uudelleen 
temppelin ja he ylistävät Jumalaa ja antikristus suojelee heitä. Mutta seitsemän vuoden 
ajanjakson puolessa välissä, Daniel sanoo, Hän [Jumala] tekee sopimuksen heidän kanssaan, 
Daniel 7:ssä hän sanoo, anteeksi, Daniel 9:ssä hän sanoo, tuon ajanjakson puolessa välissä 
antikristus rikkoo sopimuksen ja hän inhoaa, se tarkoittaa häpäisee, saastuttaa, hän tulee 
pilkkaamaan juutalaisten pyhää paikkaa. Hän rikkoo palasiksi Jumalan alttarin ja rakentaa 
alttarin itselleen. Hän tekee itsestään maailman jumalan. Tämän on kuvannut meille profeetta 
Danielin lisäksi myös Johannes ilmestyksessään.

Ja hänestä [antikristus] tulee se, jota ylistetään. Ja näin ollen hän häpäisee ja hän pilkkaa. Ja kun 
se tapahtuu. Ja hän kutsuu koko maailman ylistämään itseään. Ja silloin merkki on tullut, että 
ahdistus on alkanut. Ahdistuksen ajan merkit on yleisesti kuvattu jakeissa neljästä neljääntoista. 
Se on huijauksen aikaa. Se on sodan aikaa. Se on nälänhädän ja maanjäristysten aikaa. Se on 
vainon aikaa. Ja vihan. Se on väärien profetioiden aikaa. Se on aikaa, kun pahuus on niin 
näkyvää, että monet ihmiset, jotka näyttävät olevan uskonnollisia, loikkaavat uskonnosta ja 
hylkäävät itsensä pahuudelle. Toisin sanoen se tulee olemaan pahin aika, mitä maailma on 
koskaan nähnyt. Se tulee olemaan aikaa, jonka näemme jakeessa 21 ja eteenpäin.

Vastaavaa ei ole olemassa. Ellei noita aikoja lyhennettäisi, se tarkoittaa että päivänvalon aikaa 
lyhennetään, yksikään ei pelastuisi. Vääriä profeettoja joka puolella. Kauhea synnillinen 
korruptio kuvataan kuolleen eläimen raadon kaltaiseksi jakeessa 28. Joten tämä ahdistuksen 
ajanjakso on tulossa maailmaan - sen kaltaista aikaa ei ole ollut. Se on inhottavan pahuuden 
aikaa, jollaista ei ole ollut. Se on murhan aikaa. Se on teurastuksen aikaa. Ja antikristus yrittää 
teurastaa kaikki juutalaiset. Hän yrittää teurastaa kaikki ne, jotka mainitsevat nimen Kristus. Ja 
siksi jakeessa 16 sanotaan, kun näet tämän aloittavan tapahtuman edessäsi ja antikristus pystyttää
epäjumalankuvansa, joka on siis hän itse, temppeliin, silloin sinun on parasta paeta vuorille. 

Koska Juudea, missä Jerusalem on, tulee olemaan hänen hyökkäyksensä keskipiste, kun hän 
yrittää pyyhkäistä pois Jumalan ihmiset, Israelin, ja kaikki uskovat ihmiset pakanoissa, jotka 
sattuvat olemaan siellä. Joten se tulee olemaan sellainen aika, ettei toista ole ollut ja sinun on 
parasta juosta ja juosta nopeasti ja toivoa, ettet ole raskaana. Ja toivoa, ettet kanna pientä lasta. Ja
toivoa, ettei ole talvi ja sada ja toivoa, ettei ole sapatti, ettet tule kivitetyksi joidenkin legalistien 
[lakia sanatarkkaan noudattava] toimesta juoksemisen vuoksi. Sinun on parasta toivoa, että 
pääset ulos, koska teurastus on tulossa. Teurastus, jollaista ei ole nähty maailman historiassa. 
Olemme käyneet tämän yksityiskohtaisesti viimeisten viikkojen aikana. 

Nyt, jae 29: "Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna 
valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät." Ei siis ole kyse mistä 
tahansa ahdistuksesta. Vaan ahdistuksesta, josta olemme keskustelleet jakeissa 4-28. 
Välittömästi niiden päivien jälkeen. Siinä on aika. Siinä on Herran Jeesuksen Kristuksen 
tulemisen jakso. Nyt, muistakaa, että opetuslapset tuntevat, sen täytyy olla hyvin lähellä, koska 
he tietävät, että Herra on messias. Koska hän on puhdistanut temppelin. Rahanvaihtajat ja ostajat 
ja myyjät, koska hän on luvannut, että koko temppeli revitään alas eikä kiveä jää toisen päälle. 
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He uskoivat, että hän tulee ja pyyhkäisee tekopyhän väärän juutalaisuuden. Hän aikoo 
pyyhkäistä väärät uskonnolliset johtajat. Hän aikoo puhdistaa kansan. Ja koska he olivat nähneet 
hänen jo puhdistavan sen sisäpuolelta heittäen kaikki ulos sieltä, ja hän on juuri ennustanut, että 
kivet revitään alas, he uskovat, että hänen tulemisensa on hyvin, hyvin lähellä.

Ja odottavin sydämin he ovat istuneet alas Öljymäelle (mount of olives) ja he olivat sanoneet: 
"Herra, miten lähellä se on? Ja mikä on merkki, jota meidän tulisi tarkkailla." Kun sinä olet tullut
täysin takaisin ja sinun täysi olemuksesi. Ja sinä olet kuningas. He uskovat, että kysymys on vain
päivistä enää ennen kuin se kaikki tapahtuu. Ja Herra sanoo, minä vastaan kysymykseenne. Se ei 
voi tapahtua kuin välittömästi tuon ajanjakson jälkeen ja he eivät havaitse, että tuo ajanjakso on 
tuhansia vuosia tulevaisuuteen siitä, missä he ovat. Mutta Herra tekee sen hyvin selväksi, ettei se
tapahdu ennen tuota ajanjaksoa, jonka jälkeen toinen tuleminen tapahtuu. Nyt, muistatte, että 
sanoimme, että juutalaisia teurastetaan kammottavasti ja Sakarias sanoo kaksi kolmesta kuolee ja
vain kolmannes säilyy. Jumala pelastaa kolmanneksen heistä. Loput kuolevat tuossa 
kammottavassa kansanmurhassa. 

Myös 144000 juutalaista pelastuu, 12000 jokaisesta heimosta Joh. ilmestyksen 7:n mukaan, 
jotta he voivat evankelioida maailman. Eikä ole väliä, kuinka kovasti antikristus yrittää heitä 
tappaa, koska hän ei pysty siihen. Joh. ilmestys 7 sanoo, että heidät on sinetöity ja suojattu. Myös
14:sta kappale puhuu asiasta. Joten Herra aikoo pelastaa joitain noista ihmisistä. Mutta se tulee 
olemaan niin hirvittävää aikaa, ellei olisi olemassa yliluonnollista suojelusta. Yleisesti ihmisten 
ryhmässä näyttää siltä, että [?], joka tulee alas ja huolehtii heistä ja ohjaa heidät pois turvaan. 
144000 juutalaisen lähetyssaarnaajan tapauksessa, joka tekee työtään maailmassa, Jumala itse 
yliluonnollisesti suojelee heitä. Mutta loput ovat haavoittuvaisia onnettomuuksille ja kuolemalle.
Niinpä heille kerrotaan jakeessa 16, paetkaa. Se kestää, miten pitkään? Suuren ahdistuksen jakso
kestää, kuinka pitkään? 3,5 vuotta, siinä kaikki.

Ja välittömästi sen jälkeen, toinen tuleminen. Mennään toiseen sanan kohtaan. Ensimmäinen 
sana on jakso. Toinen on asetelma (set up). Asetelma. Kuinka Herra asettelee tämän tapahtuman?
Siinä voi käyttää sanaa näyttämö, tapahtuma, mutta Herra asettaa näyttämön toiseen tulemiseen. 
Se on upea asia. Jae 29 jälleen. Aurinko pimenee. Kuu ei anna valoaan. Tähdet putoavat 
taivaalta. Ja taivaan voimat järkkyvät. Tämä on vain niin uskomatonta. Koko maailmankaikkeus,
sellaisena kuin tunnemme sen ja koemme sen, alkaa välittömästi purkautumaan. Luukas 21:25 
kirjoittaa pohjimmiltaan samasta asiasta Öljymäeltä, lisää enemmän asioita, joita Jeesus sanoi. 
Jokainen kirjoittaja tavallaan lisää kokonaisuuteen siitä, mitä Herra sanoi.

Ja Luukas sanoo: "Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan
päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja 
odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät." Nyt, jos Luukas 
lisätään Matteukseen, meillä on melko dramaattinen näytelmä. Kyse ei ole vain auringon 
pimenemisestä. Kyse ei ole vain siitä, ettei kuu anna valoaan. Eikä kysymys ole vain siitä, että 
tähdet putoavat alas. Eikä kysymys ole vain siitä, että taivaan voimat järkkyvät. Eikä kyse ole 
siitä, että maa olisi irrotettu niistä tapahtumista. Sitä tapahtuu myös maan päällä. Tapahtuma on 
niin dramaattinen ja katastrofaalinen, että ihmisten sydämet pettävät pelosta. Kreikan kieli 
todellisuudessa sanoo, ihmiset lakkaavat olemasta. Ihmiset lopettavat olemasta. Se on vain 
yksinkertainen tapa sanoa, että he kaatuvat kuolleena maahan kaikkialla. 

Ihmiset tulevat kaatumaan maahan kirjaimellisesti pelon takia. Heidän sydämensä pysähtyvät. 
[up up suckeo?] mikä tarkoittaa uloshengitystä. He hengittävät ulos viimeisen kerran - he 
kuolevat. Kun Herra tulee takaisin tuomiossaan, hän iskee miekallaan, joka lähtee hänen 
suustaan, pahoja, jotka jo ovat kuolleet sydänkohtaukseen. Tai kuolleet puhtaasta pelosta. Niin 
että heidän elintoimintonsa lakkaavat toimimasta. Pelko oli niin täydellisen musertavaa. 
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Tarkoitan, että meidän on vaikeaa ymmärtää koko asiaa. Eräs avainlause löytyy lopusta, jakeen 
29 lopusta ja se tavallaan auttaa meitä. Taivaan voimat järkkyvät. Nyt, taivaissa, mikä käsittää 
koko universumin, kaikki pysyy radallaan voimien ansiosta. Siellä on hallinta. Siellä on 
hallitseva vaikutus. Todellakin, me tiedämme, mikä tuo voima on, koska heprealaisille 1:ssä 
sanotaan, että "kantaen kaikki voimansa sanalla". 

Siinä on Jumala itse, Pojassa, joka pitää kaikki asiat kohdillaan. Aivan samoin kuin hän loi 
kaiken, hän pitää kaikki asiat kohdillaan. Niin ettei gravitaatiovoima heilahtele. Niin etteivät 
kiertoradat heilahtele. Ja me voimme lähettää pieniä esineitä avaruuteen ja koota 
maailmankaikkeuteen kaikkia pieniä väsäämiämme leikkikaluja. Ja me tiedämme, minne ne 
menevät ja minne ne pysähtyvät ja mitä ne tekevät pyöriessään siellä ja mitä ne tekevät 
kiertoradoillaan. Ja me voimme laskea kaiken sen johtuen muuttumattomista, pysyvistä, 
taivaiden voimista. Niin että esineet liikkuvat yhdenmukaisesti kaikkina aikoina ja ne tekevät 
sitä, mitä niiden on ennustettu tekevän. Meidän tiedemiehemme voivat jopa matemaattisesti 
ennustaa asioita vuosia, vuosisatoja, tuhansia vuosia tulevaisuuteen, koska heillä on sellainen 
yhdenmukaisuus menneisyydestä. Taivaiden esineitä hallitsevat Jumalan sanan voimat, mutta 
yhtäkkiä Herra antaa kaiken mennä. 

Ja voimat, jotka normaalisti pitävät maailmankaikkeuden toiminnassa, eivät enää tee niin. Ja 
meillä on holtiton kaaos kaikkine taivaan kappaleineen sattumanvaraisesti heiluen avaruudessa. 
Ja maasta tulee tämän uskomattoman särkymisen uhri - koko maailmankaikkeuden 
rikkoutumisen. Erityisesti, hän sanoo, aurinko menee mustaksi. Tuon seuraukset ovat niin 
järkyttäviä. Järkyttäviä. Ei auringonvaloa. Ja ihminen tietenkään ei pysty selviämään ilman sitä. 
Lämpötilan muutos on katastrofaalinen. Ja sitten kuu ei anna valoaan, selvästikin, koska se 
heijastuu auringosta. Vuorovesiaallot ovat välittömästi kaaosta. Tähdet alkavat putoilla 
paikoiltaan. Joh. ilmestyksessä sanotaan, että taivaat rullataan kuin käärepaperi ja tähdet alkavat 
putoilemaan kuin värisevät ylikypsät viikunat viikunapuusta. Koko maailmankaikkeus alkaa 
rikkoutumaan, särkymään. 

Oletan, että pienen käsityksen asiasta saa lukemalla kappaleen Velikovskin kirjasta, joka lähestyy
tapahtumaa tieteellisesti maan näkökulmasta. Hän sanoo, jos esimerkiksi, taivaankappale on 
irrallaan avaruudessa, ja se sattuu kulkemaan maan läheltä. Ja saa aikaan maapallon 
kallistumisen vain murto-osan akselillaan, tämä on sitä, mitä tapahtuu, lainaus: "Tuolla 
nimenomaisella hetkellä, maanjäristys saisi maan tutisemaan. Ilma ja vesi jatkaisivat 
liikkumistaan inertiavoiman ansiosta. Hurrikaanit pyyhkäisisivät mantereiden läpi ja meret 
kulkisivat mantereiden läpi kantaen mukanaan soraa, hiekkaa ja merieläimiä tuoden ne maalle. 
Lämpötila kohoaisi. Kiviaines sulaisi. Tulivuoret purkautuisivat, laavaa valuisi maan 
murtumakohdista peittäisi laajoja alueita. Vuoria muodostuisi tasangoilla ja ne liikkuisivat ja 
nousisivat toisten vuorten päälle aiheuttaen maansiirtymiä ja kuiluja. Järvet kallistuisivat ja 
tyhjentyisivät. Joet muodostuisivat uudestaan. Laajat maa-alueet kaikkine asukkaineen 
joutuisivat meriveden alle. Metsiä palaisi ja hurrikaanit ja villimeret työntäisivät metsiä maasta, 
missä ne kasvoivat ja kasaisivat niitä, oksineen ja juurineen, valtaviin kasoihin. Meret 
muuttuisivat aavikoiksi. Niiden vedet valuisivat pois."

Se on käsittämätöntä. Maa pysyy toiminnassa taivaiden voimien avulla. Ja kun tuo voima ei enää
ole siellä, kaaos tulee olemaan sanoinkuvaamaton. Ja kuinka Jumala voi säilyttää elämää vain 
muutaman hetken tai päivän tai muutaman viikon, jotta kuningaskunta voidaan perustaa, se 
tapahtuu vain hänen yliluonnollisen voiman avulla noiden luonnonvoimien kaaoksessa - 
hajoamisessa. Se on jotain, jonka pystymme vain kuvittelemaan. Nyt, te sanotte, toisin sanoen 
Herra sanoo, että juuri ennen Kristuksen tulemista, tällaista tapahtuu. Se on totta. Se asettelee 
näyttämön. Nyt, tämä ei ole mitään uutta. Haluan, että menette Raamatussanne takaisin Jesajan 
kappaleeseen 13:sta. Jesaja 13 ja haluan näyttää teille jotain kiehtovaa. 
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Monet ihmiset uskovat, että Jesajan kappale 13 liittyy Babylonian tuhoon. Ja että se on tahaton 
liioittelu, kun siinä puhutaan kaupungin tuhosta Babylonian kuningaskunnassa. Mutta sen täytyy 
olla paljon enemmän kuin se. Kyllä Jesaja viittaa Babyloniaan. Kyllä hän viittaa siinä 
babylonialaisten tuhoon. Mutta kuten niin usein profeetan mielessä kyseessä on historiallinen 
täyttyminen samalla tavalla kuin profeetallinen täyttymys - kauas tulevaisuuteen. Ja Jesaja 
yksinkertaisesti näkee Babylonian tuhoutumisessa sen synnin vuoksi mikrokosmoksen siitä, mitä
tapahtuu koko maailman hävityksessä ja tuhossa Herran [toisessa] tulemisessa. Havaitkaa jae 
kuusi: "Valittakaa, sillä Herran päivä on lähellä, se tulee kuin hävitys Kaikkivaltiaalta. 
Sentähden herpoavat kaikki kädet, ja kaikki ihmissydämet raukeavat. He peljästyvät, kivut ja 
tuskat valtaavat heidät, he vääntelehtivät kuin synnyttäjä, tuijottavat toisiinsa tyrmistyneinä, 
kasvot tulenkarvaisina. Katso, Herran päivä tulee, tulee armottomana, tulee kiivaus ja vihan 
hehku, tekemään autioksi maan ja hävittämään siitä sen syntiset."

Mitä tämä on? Jesaja 13:10: "Sillä taivaan tähdet ja Kalevanmiekat [tähtikuviot] eivät loista 
valollansa, aurinko on pimeä noustessansa, kuu ei kirkkaana kumota. Minä kostan maanpiirille 
sen pahuuden ja jumalattomille heidän pahat tekonsa; minä lopetan julkeitten kopeuden ja painan
maahan väkivaltaisten ylpeyden. Minä teen kuolevaiset harvinaisemmiksi kuin puhdas kulta, 
ihmiset harvinaisemmiksi kuin Oofirin kulta." Toisin sanoen tulee tapahtumaan 
maailmanlaajuinen verilöyly, kun Jumala tuomitsee jumalattomat ja pahat. Vanhurskaat elävät, 
kyllä, mutta jumalattomat kuolevat ja ihmisiä on vähemmän kuin Oofirin kulta. Jae 13 sanoo: 
"Sentähden minä järisytän taivaat, ja maa järkkyy paikaltansa Herran Sebaotin kiivaudesta, 
hänen vihansa hehkun päivänä. Ja niinkuin säikytetyt gasellit ja niinkuin lampaat, joilla ei ole 
kokoajaa, he kääntyvät kukin kansansa luo, pakenevat kukin omalle maallensa."

He ovat kuin kesyttämättömät lampaat, villilampaat, jokainen kääntyy oman kansansa puoleen ja
jokainen pakenee omaan maahansa. Ja jokainen, joka ei ole kuollut, lävistetään ja jokainen 
heidän kanssaan oleva kuolee miekkaan. Heidän lapsensa paloitellaan heidän silmiensä edessä, 
heidän talonsa tuhotaan ja vaimot raiskataan. Profeetta näkee uskomattoman päivän. Katsotaan 
kappaletta 34, Jesajalta. Ja tässä jälleen kerran Jesaja katsoo kauas tulevaisuuteen ja sanoo: 
"Astukaa esiin, te kansat, ja kuulkaa; te kansakunnat, tarkatkaa. Kuulkoon maa ja kaikki, mitä 
siinä on, maanpiiri ja kaikki, mikä siitä kasvaa." Hän kutsuu koko maailman kuuntelemaan. Ei 
ole epäselvää siitä, mihin hän tässä viittaa.

"Sillä Herra on vihastunut kaikkiin kansoihin ja kiivastunut kaikkiin heidän joukkoihinsa; hän on
vihkinyt heidät tuhon omiksi, jättänyt heidät teurastettaviksi. Heidän surmattunsa viskataan pois, 
ja niitten raadoista nousee löyhkä, ja vuoret valuvat heidän vertansa. Kaikki taivaan joukot 
menehtyvät, taivas kääritään kokoon niinkuin kirja, ja kaikki sen joukot varisevat alas, niinkuin 
lehdet varisevat viinipuusta, niinkuin viikunapuusta raakaleet." Joten tiedämme, mistä Herra ja 
tiedämme, mistä Johannes, hakivat mielikuvansa. He hakivat ne suoraan profeetta Jesajalta. Ja 
Herra tulee miekan kanssa jakeessa kuusi: "Sillä minun miekkani taivaassa on juopunut 
vimmaan; katso, se iskee alas Edomiin, tuomioksi kansalle, jonka minä olen vihkinyt tuhoon. 
Herran miekka on verta täynnä, rasvaa tiukkuva, karitsain ja kauristen verta, oinasten 
munuaisrasvaa. Sillä Herralla on uhri Bosrassa, suuri teurastus Edomin maassa."

Syy siihen, että Edom mainitaan, on siinä, se on eteläisin paikka, missä tuo suuri taistelu tullaan 
käymään. Basra oli pääkaupunki Edomissa. Ja maailmanlopun taistelu, armageddon, se sanotaan 
Joh. ilmestyksesä, on 1600:n vakomitan taistelu, Joh. ilmestys 14:20. Se vastaa 200 mailia. Jos 
mittaat 200 mailia alkaen Basrasta, mikä on mainittu tässä jakeessa 6 pohjoiseen, se vie 
armageddonin juuri Libanoniin saakka. Se on laajuus, jolla tuo viimeinen suuri tuho tapahtuu, 
armageddonin taistelu. Raamattu on hyvin, hyvin tarkka kuvailemaan, mitä jakeessa 8 sanotaan 
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Herran koston päiväksi ja takaisinmaksun vuodeksi. Se tarkoittaa sitä, kun Jumala maksaa 
takaisin synnilliselle ihmiselle. 

Nyt, profeetta Joel puhuu aivan samasta asiasta. Hän näkee, kappaleessa kaksi, 
heinäsirkkaparven. Joka tavallaan pimentää auringon ja pimentää kuun, koska on hirvittävä 
määrä heinäsirkkoja, jotka pimentävät päivän. Ja yöllä ne pimentävät tähdet.  Ja hän näkee 
noiden heinäsirkkojen lentävän taivaalla aivan kuin taivaat vapisevat. Ja hän näkee niiden 
laskeutuvan maahan ja se saa maan maa vapisemaan. Se on kappaleen kaksi jakeen kymmenen 
alussa. Myöhemmin hän näkee sen taivaan lopullisen järistyksen kuvauksena ja maan lopullisen 
järistyksen kuvauksena ja lopullisena jumalaisen tuomion kansanmurhana, kun hän vie sinut 
viimeiseen tuomioon jakeissa 30-31 Joelin kappaleessa kaksi. Profeetta Haggai, kappaleessa 
kaksi jakeessa 6-7: "Sillä näin sanoo Herra Sebaot: Vielä vähän aikaa, ja minä liikutan taivaat ja
maan, meren ja kuivan. Ja minä liikutan kaikki pakanakansat, ja kaikkien pakanakansojen 
kalleudet tulevat, ja minä täytän tämän temppelin kunnialla, sanoo Herra Sebaot."

Muistatte Pietarin saarnanneen helluntaina apostolien teot 2:ssa, missä hän lainaa profetiaa 
Joelilta, vai mitä? Tulee päivä, kun kuu muuttuu vereksi eivätkä tähdet enää anna valoaan. 
Aurinko pimenee. Kaikki mainitut ovat osa tätä tulevaa kansantuhoa. Ja se löytyy myös Joh. 
ilmestyksestä 6:12-13, missä havaitsemme auringon menevän pimeäksi ja kuu ei anna valoaan 
ja tähdet alkavat putoilemaan ja ihmiset alkavat parkumaan, koska kiviä putoilee heidän päälle ja
ihmiset jäävät niiden alle piiloon kasvoilta, joka on tulossa. Joten Herran kuvaus Matteuksen 
24:ssä on yhdenmukainen sen kanssa, mitä profeetat ennen häntä ja jopa hänen jälkeensä 
kirjoittivat Uudessa Testamentissa. Joten näemme kaksi avainsanaa: sarja. Se on välittömästi 
ahdistuksen jälkeen. Ja erittäin päivänselvä sana on: asetelma. Kolmas on sana: merkki.

Jae 30: merkki. Niin tärkeää. Ja sitten ilmestyy merkki. Mennään takaisin jakeeseen kolme 
kappaleessa 24. Hän istui Öljymäellä ja opetuslapset tulivat yksityisesti hänen luokseen: "Kerro 
meille, milloin nämä asiat tapahtuvat?" -Mitkä asiat? "Milloin sinä aiot murskata temppelin?" 
"Milloin sinä tuot kuningaskuntasi?" He olettavat, että se kaikki tapahtuu samaan aikaan. He 
eivät ymmärtäneet Jerusalemin tuhoa vuonna 70 AD. He ajattelivat, että se kaikki oli 
kuningaskunnan pystyttämistä. Joten, milloin se tapahtuu ja mikä tulee olemaan merkkinä 
tulemisestasi aikakautemme lopulla. Joten, hän antoi heille listan yleisistä merkeistä jakeissa 4-
14. Hän antoi heille merkin, joka aloittaa sen kaiken. Mutta siltikään hän ei ollut antanut heille 
tärkeintä merkkiä. Mikä on tärkein merkki tulemisestasi, jakeessa 30. 

Ja sitten ilmestyy merkki. Merkki. Mikä merkki se on? No, vanhat kirkkoisät kutsuivat sitä, 
patriarkkaisät, heillä oli tapana uskoa kyseessä olevan liekehtivä risti, joka tulisi täyttämään 
mustat taivaat. Maailmankaikkeus on hajoamassa. On täydellinen pimeys. Ja kaikki planeetat 
ovat kaartumassa päätä pahkaa maailmankaikkeudessa törmäillen toisiinsa täydellisessä 
pimeydessä. Ja aikaiset isät Chrysostom [?], Cyril [?] Jerusalemista ja Origen [?] sekä muut 
sanoivat, että siihen aikaan tulee hehkuva, liekehtivä risti taivaalle, jotta koko maailma näkee. 
Mutta minä en näe sitä jakeessa 30. Näetkö sinä sen? En näe yhtäkään ristiä siellä. Se on kiva 
ajatus. En näe sitä siellä. Ja toiset sanovat, ei, se tulee olemaan shekina-kirkkaus. Se tulee 
olemaan loistava valo. Ja se on lähempänä totuutta, minä ajattelen. Mutta shekina-kirkkautta ei 
voi olla erillään sen lähteestä. Joten, jos jatkamme lukemista eteenpäin, asia on hyvin selvää.

Ja sitten ilmestyy merkki, Ihmisen Pojasta, taivaassa. Se subjektiivinen genetiivi. Merkki, jonka 
kautta hän paljastaa itsensä. Se ei ole merkki, objektiivinen genetiivi, johon se viittaa. Se on 
Ihmisen Poika taivaassa, toisin sanoen, silloin ilmestyy merkki. Mikä se on? Se on Ihmisen 
Poika taivaassa. Se on merkki. Se ei ole risti. Eikä se ole valo, joka on kiinnittynyt Ihmisen 
Poikaan. Se on Ihmisen Poika taivaassa. Sen pimeyden keskelle ilmestyy hohtava, ääretön, 
paljastunut kirkkaus - Ihmisen Poika. Itse asiassa jakeen 30 lopussa sanotaan, ettei hän ilmesty 
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ainoastaan kirkkaudessa vaan, missä? Suuressa kirkkaudessa. Kirkkaudessa, jollaista maailma ei 
ole koskaan nähnyt. Paljastunut shekina. Niin paljon, että ihmiset huutavat, Joh. ilmestyksessä 
6:6, kiviä ja vuoria, jotta ne piilottaisivat heidät hänen kasvoilta, joka istuu valtaistuimella ja 
joka tulee hohtavassa kirkkaudessa. 

Ja minä uskon, ettei kyseessä ole kukaan muu kuin Herra itse. Hänestä saatiin vilahdus, muistatte
Matteuksen 17, missä muodonmuutos kuvaillaan. Jaakob, Pietari ja Johannes olivat vuoren 
huipulla ja he vetivät hänen suojanaan olleen viitan syrjään. Ja he saivat nähdä hänen 
kirkkautensa ja makua siitä, miltä toisen tulemisen shekina tulee olemaan. Ja se oli vain pientä. 
Ja Pietari ei koskaan unohtanut sitä ja muisti, 2. Pietarin kirjeessä, kun hän sanoi, ettemme ole 
tulleet luoksesi viekkaasti laadittuja tarinoita mukanamme, me emme kerro sinulle valheita, joita 
ihmiset keksivät. Me olimme hänen silminnäkijätodistajiaan, kun olimme hänen kanssaan 
pyhällä vuorella. Me saimme välähdyksen toisen tulemisen kirkkaudesta. Mutta se on parasta, 
mitä ihmisillä on ollut, todellakin. Aatami sai siitä vilauksen puutarhassa, kun hän käveli ja 
jutteli päivän viileydessä ja Jumalan läsnäolossa. Israelin kansa sai vilahduksen kirkkaudesta, 
kun se asui kerubien siipien välissä kaikkein pyhimmässä teltassa ja temppelissä. 

He näkivät sen pilvipylväänä, joka johdatti heitä päivällä ja tulen, joka johdatti heitä yöllä. He 
näkivät myös, kuinka Jumalan kirkkaus katosi. Mutta maailma ei ole koskaan nähnyt paljastettua
kirkkautta ja maailma tulee näkemään sen silloin. Merkki silloin tulee olemaan Herran Jeesuksen
Kristuksen kirkkaus, joka tulee uljaudessaan. Hän erottautuu joukosta ja hän on havaittavissa ja 
kuitenkin hän on täydessä kirkkaudessaan. Siinä sanotaan myös, havaitkaa jakeen 30 lopussa, 
hän tulee taivaan pilvien päällä. Taivaan pilvien päällä. Aivan samalla tavalla kuin näimme hänen
menevän apostolien teot 1:9-11:ssa, hän tulee takaisin. Hän meni pilviin ja hän tulee pilvissä. 
Daniel sanoo, hän tulee taivaan pilvissä, Daniel 7:13. Johannes sanoo, hän tulee pilvillä (with 
clouds), Joh. ilm.1:7. Markus sanoo, hän tulee pilvien sisällä (in clouds), Markus 13:26. 
Luukas sanoo 21:27:ssä, hän tule pilvessä (in a cloud). Matteus sanoo, hän tulee taivaan pilvien 
päällä (on the clouds of heaven), Matteus 26:64. 

Joten kaikki kirjoittajat ovat samaa mieltä, että hän tulee pilvien ympäröimänä. Sinä sanot, mihin
sillä viitataan. En tiedä, ehkä se on heidän tapansa nähdä asia näyssä, kirkas shekina. Mutta siellä
on jonkinlainen pilvi. Valopilvi. Kirkkauden pilvi. Ja ajattelen, että se on jonkinlainen 
erityispilvi. Vanha Testamentti kertoo meille, että pilvet ovat Jumalan juhlavaunut. Muistatteko 
psalmin 104, mitä siinä sanotaan: "Kiitä Herraa, minun sieluni, Herra, minun Jumalani, sinä olet
ylen suuri; valkeus ja kirkkaus on sinun pukusi. Sinä verhoudut valoon niinkuin viittaan, sinä 
levität taivaat niinkuin teltan; sinä rakennat salisi vetten päälle, teet pilvet vaunuiksesi ja kuljet 
tuulen siivillä." Hyvin elävää kaunista kieltä. Ja Jesaja 19:1 sanoo: "... Katso, Herra ajaa 
nopealla pilvellä..." Joten näyttämö on sanoinkuvaamaton. Maailma on paniikissa. Ihmiset 
kaikkialla kuolevat puhtaasta pelosta. He ovat täydellisessä pelossa. 

Ja vain Herra pitää heidät toiminnassa riittävästi niin, että he näkevät loput näistä tapahtumista. 
Ja tuon mustan kaaoksen keskelle ilmestyy Jumalan Pojan kirkkaus taivaassa, täydellisessä 
vallassaan ja shekina olemuksessaan ajaen Jumalan vaunuilla. Pilvet ilmestyvät taivaalle. 
Epäilyksettä hän kiertää maapalloa, koska Joh.ilmestyksessä 1:7 sanotaan, että jokainen silmä 
näkee hänet. Jokainen silmä näkee hänet. Se on merkki. Nyt, uudelleen, verrattaessa Vanhan 
Testamentin tekstiin kääntäkää Raamattunne lyhyeksi aikaa Sakarias 14. Ja englannin 
käännösteksti hepreasta ei ehkä ole niin selvä, kuin jos käännämme sen vain kirjaimellisesti 
hepreasta saamme kirkkaan kuvan. Kuunnelkaa hyvin tarkasti. Sakarias 14:6. Tämä on 
kiehtovaa.

"Sinä päivänä ei ole valoa: loistavat tähdet sammuvat." Tämä on tarkalleen sitä, mitä Jeesus 
sanoi. Aurinko, kuu ja tähdet eivät näy. Sakarias sanoo, ettei ole valoa. "Loistavat tähdet 
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sammuvat." Se on seuraava lause kirjaimellisesti hepreaksi. Loistavat tähdet sammuvat tai 
hiipuvat. Tai voit sanoa tällä tavalla: "Kirkkaat tähdet sammuvat." Joka tapauksessa sillä 
viitataan aurinkoon, tähtiin ja kuuhun. Kaikki valot sammuvat. Sinä päivänä... (It shall be in that 
day...) Kyseessä ei ole 24 tunnin päivä vaan profeetallinen päivä. Se on aikakausi. Se on 
ajanjakso, jolloin Herra tulee. Me tiedämme, että kyseessä on Herran tulemisen aika, koska siitä 
Sakarias 14 kertoo. Pitää lukea vain jae 4 asian varmistamiseksi. Joten ei ole valoa, kaikki 
menee mustaksi. Sakarias näki sen myös. Aivan kuten Jesaja ja Joel näkivät ja kuten Haggai näki
asian. Aivan kuten Johannes näki asian.

Ja sitten jakeessa seitsemän. Kuunnelkaa tarkasti. "Se on oleva yhtämittaista päivää - Herralle 
on se tunnettu - ei vaihdu päivä ja yö; ja ehtoolla on oleva valoisata." Mitä siinä sanotaan? 
Kukaan ei pysty koskaan kuvailemaan tuota päivää eikä kukaan pysty koskaan ymmärtämään 
tuota päivää. Sille päivälle ei ole tieteellistä selitystä. Yksikään ihmisen ei kykene kokemaan 
täysin sitä päivää ja se on vain yksi päivä, jonka vain Herra kykenee selittämään. Se on yksi 
päivä, jonka tuntee vain Hän. Eikä ole olemassa keinoa ymmärtää sitä. Ja hän jatkaa jakeessa 
seitsemän: "...ei vaihdu päivä ja yö;" Se ei ole päivä eikä se ole yö, koska ei ole olemassa enää 
taivaankappaleita. Joten siellä ei voi olla aurinkoa. Siellä ei voi olla kuuta. Siellä ei voi olla 
tähtiä. Joten kyseessä ei ole päivä eikä yö. Juuri siksi Jeremia kappale 30 jae 7 sanoo: "Voi! 
Suuri on se päivä, ei ole sen kaltaista..."

Se on päivä, jota yksikään ihminen ei voi tuntea eikä kuvailla. Eikä sille ole selitystä, mutta jae 
seitsemän sanoo: "...ja ehtoolla on oleva valoisata." (...it will be at the time of closing/the time of 
evening/the time of the end of that day, there will be light.) Ja tuon ajanjakson lopussa ja tuon 
profeetallisen ajanjakson lopussa tulee valo, joten Sakarias näkee saman asian. Kaikki muuttuu 
mustaksi. Kukaan ei voi ymmärtää, mitä tapahtui. Ihminen ei kykene sitä selittämään. Vain 
Jumala tietää. Se ei ole päivä eikä se ole yö. Ja tuon pimeyden jakson loppupuolella, siellä on 
valo. Ja mikä tuo valo on? Se on Ihmisen Pojan merkki taivaassa tulemassa taivaan pilvissä 
voimassa ja suuressa kirkkaudessa. Paljastettu kirkkaus ja sen valo. Sinä sanot: "Miten kirkas se 
on?" No, Joh. ilmestyksessa 21 jakeessa 23 ja 5 meille kerrotaan, että ikuisessa Jerusalemin 
kaupungissa, ikuisessa lunastettujen asuinpaikassa, taivaiden taivaassa, iankaikkisesti, siellä ei 
ole lamppua eikä siellä ole valoa, koska itse Lammas on sen valo.

Nyt, jos Herra, Jeesus Kristus, itse, iankaikkisesti valaisee uuden ikuisen taivaan, se on melko 
kirkas. Se on kaikki, mitä tarvitsemme. Ja Hän täyttää taivaat oman kirkkautensa valolla. Sinä 
sanot: "Minä haluan nähdä sen." En ihmettele sitä. Haluan kertoa sinulle tämän. Tulee olemaan 
ylöstempaus (rapture) seitsemän vuotta ennen kuin tämä tapahtuu. Älä pety. Minä uskon, että 
kirkko ylöstemmataan ennen kuin koettelemuksen aika alkaa. Minä uskon, että me olemme siinä 
vaiheessa jo Herran kanssa. Me olemme Lampaan hääjuhlassa. Me vietämme palkintojenjaon 
aikaa. Me olemme Hänen luonaan, koska Joh. ilmestys 3:10 sanoo: "...niin minä myös otan 
sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin 
koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat...." Meidät säästetään siltä. 1.Tes.1:10 sanoo: 
"...joka pelastaa meidät tulevasta vihasta."

Joten, minä ajattelen, että olemme Herran luona monesta muustakin syystä. Sinä sanot: 
"Tarkoitatko, että me emme näe sitä tapahtumaa?" Antakaa, kun vastaan kysymykseesi tällä 
tavalla. Kääntäkää Raamattunne kolossalaiskirjeeseen 3:4: "kun Kristus, meidän elämämme, 
ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa." Siinä on erinomainen totuus. 
Kun Hän ilmestyy, te jotka tunnette hänet ja rakastatte häntä, te, jotka olette nousseet Kristuksen 
kanssa jakeessa 1, te, jotka olette elossa Kristuksessa jae 3, te, jotka tunnette Pelastajan ja Hän 
on teidän elämänne, te ilmestytte Hänen kanssaan kirkkaudessa. Te ette ole täällä alhaalla. Te 
olette jo tuolla ylhäällä. Ja kun Hän ilmestyy kirkkaudessaan, te ilmestytte hänen kanssaan 
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kirkkaudessa. Te sanotte, tuo on suurenmoista. Minun pitää hankki puku. Minun on oltava 
kunnolla pukeutunut sitä varten. Olet oikeassa. 

Katsotaan Joh. ilmestys 19. Teidän ei tarvitse lähteä ostoksille. Yksi puku roikkuu jo 
odottamassa. Joh. ilmestys 19:7, jossa on kuvaus Lampaan häistä, kun Herra on lunastetun 
kirkkonsa kanssa yhdessä, hänen vaimonsa, sitä kutsutaan Lampaan häiksi. Vaimo on valmis. Ja 
kun vaimo tulee Herran eteen, kun meidät, kirkko, ylöstemmataan ja otetaan Hänen 
läsnäoloonsa, sanotaan jakeessa 8: "...Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja
puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus." Joten, kun kirkko otetaan Herran läsnäoloon 
hääillallisella, kun istumme yhdessä Herran kanssa tuon seitsemänvuotisen koettelemuksen 
ajanjakson aikana maassa ja kun meidät on vapautettu vihasta, joka on tulossa, ja kun meidät on 
pelastettu ahdistuksesta, joka on tulossa maahan, me olemme yhteydessä Herraan ja meidät 
palkitaan ja meidät vaatetetaan hienoihin vaatteisiin. Ja sitten kun hän tulee takaisin, mennään 
jakeeseen 14. Jo valmiiksi lunastetut sielut ja minä uskon, että se sisältää kirkon ja uskon, että se
pitää sisällään myös lunastetut pyhimykset Vanhasta Testamentista, jotka on myös kutsuvieraita 
hääillalliselle.

Vaimoa ei tarvitse kutsua, hän on jo siellä paikalla. Se [juhla] on vaimoa varten, mutta siihen 
sisältyy myös kutsuvieraslista. Jae 9: "Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan 
hääaterialle!" Vanhan Testamentin pyhimykset. Joten Vanhan Testamentin pyhimykset, jotka on 
lunastettu, kaikki kirkot sieltä, kaikki jotka ovat pukeutuneet hohtavaan ja puhtaaseen 
liinavaatteeseen symboloiden heidän täydellisyyttä ja puhtautta ja vanhurskautta. Ja me kaikki 
tulemme ratsastaen taivaasta ja kaikilla meillä on oma valkoinen hevonen. Joten, sinä tulet 
olemaan siellä. Sinä olet ylhäällä katsoen alas etkä ole alhaalla katsoen ylös. Jotkut ihmiset eivät 
olleet valmiita, kun Herra otti kirkkonsa - he jäävät tänne. Monet kuolevat, mutta monet 
pelastuvat. Ja monet lunastetut ihmiset katsovat ylöspäin. Tuona päivänä on lunastettuja, jotka 
ovat pelastuneet koettelemuksen ajasta ja joita antikristus ei ollut tappanut ja joita eivät olleet 
tappaneet vainoajat ja petturit ja Jumalan vihaajat. 

Ja he pelastuivat ja heitä suojeli Mikael. Heitä suojeltiin kuten niitä 144000:tta. Heitä suojeltiin 
Jumalan armolla [armo=ansioton rakkaus meidän osaksemme] ja laupeudella. Siellä on sekä 
juutalaisia että pakanoita ja heitä suojellaan. Ja kun he näkevät Hänet taivaalla, he iloitsevat. 
Mutta maailma huutaa ehdottomassa kauhussa ja pelossa. Mikä päivä se onkaan. Millainen päivä
se onkaan. Joten, me tulemme palaamaan. Ja silloin ei ole enää pilkkaajia, jotka sanovat: "Missä 
on hänen lupauksensa toisesta tulemisesta?" Pilkkaajia ei ole enää. 

Neljäs sana on voima (stregth). Miten tärkeä sana se onkaan. Katsotaanko hyvin nopeasti jaetta 
30, lopussa hän tulee vahvuudella. Sana vahvuudella (power) tarkoittaa voimaa (strength). 
Tarkoitan, voitteko kuvitella voimaa, joka on laittanut koko maailmankaikkeuden pyörimään. Ja 
joka on asettanut koko maapallon tärisemään akselillaan. Hänellä on voimaa koko luotuun 
maailmankaikkeuteen. Hänellä on voimaa Saatanaan. Hänellä on voimaa pahoihin henkiin 
(demons). Hänellä on voima teurastaa kaikki jumalattomat, Kristuksen kieltävät epäuskoiset, 
maailmanlaajuisesti. Hänellä on voima perustaa kuningaskuntansa. Hänellä on voima lunastaa 
omansa. Hänellä on voima, jollaista ei ole toista olemassa. Suurenmoinen voima. Suuri voima. 
Toista vastaavaa voimaa ei ole olemassa. 

Hän tulee mukanaan pyhiä enkeleitä. Hän tulee istumaan kirkkautensa valtaistuimelle kappale 
25, jae 31. Suuri voima. Itse asiassa Jesaja kutsuu sitä kappaleessa 63 Jumalamme koston 
päiväksi, kun hän polkee vihansa viinikuurnaa. Vain yksi ajatus, kun hän tulee, hänen voimansa 
on niin suuri, että asiat jotka ovat olleet rikkoutuneena pimeydessä ja kaaoksessa, maan 
kaaoksessa, tulevat välittömästi oikaistuksi. Kun hänen jalkansa astuu Öljymäelle, kaikki, kaikki 
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alkaa kääntymään. Kun hänen jalkansa osuu Öljymäelle, Sakarias 14:1-4, upeaa. Hän tulee 
takaisin samaan paikkaan, josta hän lähti. Se on paikka, minne hän perustaa kuningaskuntansa.

Ja hän tulee miekka suussaan, Joh. ilm. 19 sanoo ja tappaa kaikki jumalattomat ja hylkää ne, 
jotka eivät ole jo kuolleita. Hän lukee heille suuren tuomion, josta saamme lukea kappaleesta 
25. Ja heidät lähetetään ikuiseen helvettiin. Ja sitten hän perustaa oman kirkkautensa 
kuningaskunnan. Hän lopettaa synnin Daniel 9:24:ssä, hän lopettaa vääryydet, hän tuo ikuisen 
vanhurskauden, hän asettaa kuningaskuntansa ikuisesti ja ikuisesti ja ikuisesti. Mutta minä 
haluan ajatella sitä, kun hän astuu Öljymäelle, koska olen seisonut niin monesti Öljymäellä. Kun 
hänen jalkansa astuu Öljymäellä, se halkeaa. Se vain. Se vain jakautuu. Ja Sakarias 14 sanoo, 
meri edessä ja meri takana, joka tarkoittaa Välimerta ja Kuollutta merta, kanava aukeaa niin, että 
vesi pääsee vapaasti virtaamaan. 

Kun olimme siellä, meille kerrottiin, että sinne yritettiin tehdä kanavaa, joka toisi vettä 
Välimereltä. Kanava tai putki, joka toisi vettä Välimereltä, jotta autiomaahan saadaan vettä. No, 
heidän täytyy vain odottaa. Siinä säästyisi melkoinen summa rahaa, koska Herralla on sama 
suunnitelma. Se on melko hyvä suunnitelma, koska Herralla on sama suunnitelma. Jesaja 35 
sanoo, että aavikko kukoistaa kuin ruusu. He yrittävät toteuttaa Jesajan 35:n rakennusprojektilla. 
Kun Herra tulee, hän halkaisee Öljymäen, luo laakson, Välimeri tyhjenee autiomaahan. Ja kesät 
talvet kaikkialla aavikolla on vettä ja koska Kuolleen meren alue on niin alavaa, se täyttyy. Ja 
siitä tulee varmasti suuri järvi. Ja kaikkialla tuolla alueella on paljon vettä kasteluun eikä se enää 
koskaan tule olemaan aavikko tuhatvuotisen valtakunnan aikana kuningaskunnassa. 

Välimereltä kanava kulkee aavikolle. Se on vain yksi asia. Lapset leikkivät myrkkykäärmeillä 
eivätkä ne pure. Ihmiset elävät pitkään. Se on palautettu maa. Se on voimaa. Se on vahvuutta. 
Toinen avainsana: suru/valitus. Jos tarkastelemme hetken tuota sanaa valittaa (mourn). Niin 
silloin kaikki maan kansat valittavat. Kun hän tulee takaisin, on surua. Minä kerroin jo pelastusta
vailla olevien pakanoiden surusta. Suurimmaksi osaksi. Suurimmaksi osaksi he ovat vain täysin 
kauhuissaan. He vain huutavat, että pääsisivät piiloon. He eivät tule olemaan katuvaisia, suurin 
osa heistä, vaan he kiroavat Jumalaa. He huutavat Jumalalle. He herjaavat Jumalaa, sanotaan 
Joh. ilmestyksessä. Kuten Joh. ilm. 18 sanoo, voi voi sitä suurta kaupunkia (Babylon), joka on 
meidän maailmallinen järjestelmä, joka on kaatunut. Suuri kaupunki on kaatunut. Eikä ole enää 
musiikki eikä ole enää äänilevyjä eikä enää nauhoja, joilta soitetaan musiikkia. Eikä ole 
soittimia, joilla musiikkia soitetaan. Tulee yhtäkkiä pysähdys kaikelle sille, koska kauhu on niin 
suurta. Pelko on niin suuri, ettei ole lauluja, joita lauletaan.

Niinpä pakanat vaikeroivat, mutta juutalaiset valittavat myöskin. Sakarias 12 sanoo, että he 
katsovat häntä, jonka olivat lävistäneet, ja mitä? He surevat niin kuin ainoaa poikaa surraan. He 
havaitsevat, että ovat lävistäneet Pelastajansa (messiah). Sitten Sakarias 13:1 sanoo, lähde, 
puhdistuksen lähde tullaan avaamaan heille. Heidän lunastuksensa tulee lähemmäs ja minä 
uskon, että tuolla hetkellä, kun kaikki se työ, mitä ne 144000 ovat tehneet ja iankaikkisen 
evankeliumin hedelmä, jota yliluonnolliset enkelit ovat julistaneet, tulevat yhteen, ja sillä 
hetkellä he näkevät sen Yhden. Ja tuo hetki on se hetki, kun koko Israel (=juutalaiset) pelastuu, 
sanoo roomalaiskirje 11. Koko Israel pelastuu. Heidän lunastuksensa hetki tulee lähelle. 

He surevat sitä, että ovat ristiinnaulinneet Pelastajansa. Jotkut heistä surevat pelastukseensa. Se 
on jumalaista surua. Surua, joka johtaa parannukseen. Ja sitten viimeinen sana, johon meillä on 
tänään aikaa: valitut (select). Jae 31, hyvin lyhyesti, valitut. Kun Hän on tuominnut kaikki ja on 
surtu, surtu niitä jotka ovat kuolleet ikuisessa tuomiossa. Ja niitä, jotka surevat ja tekevät 
parannuksen. Hän lähettää enkelinsä. Muuten, enkelit ovat Jumalan kerääjiä (gatherers). He ovat 
Jumalan ihmisten kerääjiä. Matteus 13:sta näemme, useassa vertauskuvassa, enkelit on lähetetty
keräämään ihmisiä tuomioita varten. Heidät tuodaan Jumalan eteen. Tässä tapauksessa ihmisiä ei
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kerätä tuomiota varten. Heitä kerätään kirkkautta varten. Ja trumpetin soidessa, se on juutalaisille
tuttu tapa kutsua ihmiset koolle, kokoonkutsu, trumpettiin puhalletaan. Enkelit, Jumalan 
sanansaattajat menevät ja kokoavat yhteen Hänen valittunsa. He ovat lunastettuja, jotka ovat 
hajaantuneet kaikkialle. 

Sinä aikana, kun ne 144000 ovat työtään tehneet, menneet kaikkialle maailmaan ja julistaneet, 
sieltä on löytynyt niitä, jotka on lunastettu. Ja ikuisen enkelin julistaessa evankeliumia, sieltä on 
löytynyt niitä, jotka ovat uskoneet. He ovat hajallaan kaikkialla maailmassa ja monet heistä 
piiloutuneena antikristuksen kauhuilta. Ja enkelit menevät kaikkialle maailmaan ja kokoavat 
heidät. Neljältä eri ilmansuunnalta. Se on puhekielinen ilmaus, joka vastaa omaa ilmaustamme: 
maailman neljältä eri kolkalta. Pohjoisesta, idästä, etelästä ja lännestä. Ja kokoavat heidät yhteen 
yhdestä taivaan kolkasta toiseen, mikä on eräs tapa sanoa: kaikkialta. Ketään ei unohdeta. Herra 
lähettää enkelinsä kokoamaan kaikki valittunsa. Hänen valittunsa (select, elect), omaan ikuiseen 
kuningaskuntaansa. 

Ja monet tulevat heräämään. Minä uskon, että Vanhan Testamentin pyhimyksien ruumiit 
nousevat haudoistaan yhdistyäkseen lunastettuihin henkiinsä mennäkseen Hänen ikuisen 
kuningaskuntansa kirkkauteen. Niinpä, Herra kokoaa omansa kaikkialta maailmasta. Tuodakseen
heidät kuningaskuntaan. Se on Herran oma kuvaus toisesta tulemisestaan. Miten hämmästyttävä 
tapahtuma. Nyt, opetuslapset saivat tietää merkin: kun näette Ihmisen Pojan taivaassa. He eivät 
eläneet nähdäkseen sitä. Ja sinä ja minä, Jumalan armon avulla, jos meidät on lunastettu, otetaan 
kirkon mukana sinne. En todella välitä elääkseni täällä maassa nähdäkseni tuon tapahtuman, 
koska en välitä mennä ahdistuksen läpi. Minä olen mieluummin Pelastajan kanssa kuin täytän 
omaa uteliaisuuttani täällä alhaalla. Ja jos olen niin utelias ahdistuksen ajan suhteen, että jos se 
muuttaa teologiaani, minä olen vääristynyt. Koska minulla pitäisi olla kaipaus olla yhdessä 
Jeesuksen Kristuksen kanssa. 

Minä vain sanon tämän teille ihmiset. Näin se kaikki tulee tapahtumaan eikä se voi olla kovin 
kaukana. Ja jos elämme seitsemää vuotta ennen kuin se tapahtuu, meidän on parasta 
valmistautua. Ja sinä tulet siihen pisteeseen, joko olet hänen kanssaan kirkkaudessa, kun astut 
hänen kuningaskuntaansa, tai sinä kuolet sydänkohtaukseen ja sinut heitetään ulos hänen 
kuningaskunnastaan. Sinut heitetään ikuiseen helvettiin kuten sanotaan kappaleen 25 lopun 
jakeessa, viimeisissä jakeissa. Siellä on valitusta ja hampaiden kiristelyä ja ikuinen rangaistus. 
Maailma on täyttämässä Jumalan historiallista suunnitelmaa.

Sinun on kysyttävä itseltäsi: missä sinä itse olet? Tarkoitan, tämä on vakava asia. Sinun ikuinen 
kohtalosi on pelissä. Tämä on tarkalleen sitä, miten kaikki tulee päättymään. Aiotko olla 
osallisena katastrofissa täällä alhaalla vai osana kirkkautta tuolla ylhäällä? Se on sinun valintasi. 
Jumalan armon kautta, kun Henki vakuuttaa sydämesi, minä rukoilen, että vastaat Pelastajalle. 
Kumarrutaan rukoukseen.

Me, Herra, kiitämme sinua, että annat niin paljon ilmestystä. Meidän ei tarvitse elää pimeydessä 
ihmetellen, mitä tulee tapahtumaan. Me tiedämme, mitä tulee tapahtumaan, koska olet kertonut 
meille. Voi, Herra, kuinka vastuullisia me olemme, että elämme tuon ikuisuuden valossa. Anna 
meidän etsiä Herramme ja Pelastajamme, Jeesuksen Kristuksen, uljasta ilmestymistä. Anna 
meidän odottaa sitä päivää, kun saamme olla Hänen kanssaan. Ja ettei meidän tarvitse elää 
pelossa, sen tähden mitä on tulossa, koska me hylkäämme Pelastajan, jonka ainoa halu on antaa 
meille rakkautensa ja armonsa, anteeksiantonsa, rauhansa, ilonsa ja siunauksensa. 
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