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Huhtikuun 2. päivän 2004 Herran näky:
Ja härän kaltainen olento vapautti hänet:.......................
Huhtikuun 2. päivänä 2004 Herra antoi minulle poikkeuksellisen näyn, jossa näin punaisen
apokalyptisen hevosen ratsastajan vapauttamisen. Tuossa näyssä näin punaisen apokalyptisen
hevosen taivaasta ratsastajansa kanssa suuresti liikkuvan kaikkialla maan päällä. Se oli
ensimmäinen kerta, kun Herra Kaikkivaltias antoi minulle näyn apokalypsin punaisesta hevosesta,
kun hänet vapautettiin taivaasta. Tuossa huhtikuun 2004 näyssä Herra näytti minulle punaisen
hevosen ratsastajan, jolla oli miekka ja kuu muuttui verenpunaiseksi, kun tämän punaisen hevosen
ratsastaja asteli kaikkialla maan päällä ja missä ikinä hän kävi, siellä oli paljon verta hänen
jäljessään. Näin Herran kirkkauden sisällä härän kaltaisen olennon vapauttavan hänet.
Hämmästyttävintä punaisen hevosen ratsastajassa on se ultraääninen (ultrasonic) suuri nopeus, jolla
hän risteili maata kaikkialla maan päällä siinä määrin, että voisi luulla näkevänsä useampia kuin
yhden punaisen hevosen. Ja se on syy, että tuossa maaliskuun 2005 sanomalehti reportaasissa
mainitsin, että minä näen jotakin, joka näytti kuin useita punaisia hevosia risteilisi maata ja silti se
oli vain yksi väkevä punainen hevonen, joka risteili maata ultraäänisellä nopeudella siinä määrin,
että juuri kun olit nähnyt hänet tällä kulmalla, hän jo ilmestyi toisella kulmalla. Ja kun tämä
punainen hevonen iski meriin, hän halkaisi ne auki kuin suurinopeuksinen risteilyalus veden
roiskuessa kummallakin puolella ja perässä, kun se etenee vedessä. Se sai minut todella
ymmärtämään, miten vakava hänen vaikutuksensa olisi maahan. Sen lisäksi punaisessa hevosessa
näkyy hyvin tärkeä ainutlaatuinen piirre, joka on vain sillä. Se on siniset liekin kaltaiset jalat, jotka
yltävät lähelle sen kavioita. Se sai minut julkaisemaan tämän ilmestyksen eräässä kristillisessä
uutislehdessä. Tuossa maaliskuun 2005 kristillisen lehden artikkelissa minä selvästi erittelin, kuinka
tämä punainen hevonen tulisi päästämään valloilleen sanomattoman kärsimyksen maan kansojen
keskuudessa. Tuossa maaliskuun 2005 uutislehden numerossa kuvailin sitä onnetonta
verenvuodatusta, joka oli tulossa vierailemaan maan päälle yhdessä hänen vapauttamisensa muiden
näkökohtien kanssa, siinä määrin, että kutsuin sitä: VERI, VERI, VERI. Yllättäen maaliskuun 17.
päivänä 2008 Herra jälleen muistutti minua punaisen hevosen ratsastajan näystä ja hänen mitä
ahdistavimmasta vaikutuksestaan maahan. Se oli tarkoitettu minulle, että varoittaisin koko maata
punaisen hevosen jatkuvasta manifestaatiosta maan päällä. Myös tuossa näyssä Herra näytti
minulle, kuinka hän edelleen risteili maata väkevällä tavalla. Tiesin ehdottomasti, että se merkitsisi
uutta korkeampaa tasoa synnytyskipujen alkamiselle. Tuossa samassa näyssä Herra näytti minulle
puhtaasta sisalista valmistetun säkkikankaan, jossa oli kolme vihreää yhdensuuntaista viivaa sen
takapuolella. Tässä näyssä hän huusi kuuluvasti:
Se on käsky!
Se on käsky!
Se on käsky!
Tämä antoi suuresti ymmärtää, että se oli todella Jumalan käsky katua Kristuksessa Jeesuksessa
säkkipuku yllä. Se oli siihen mennessä elävin todistus, että kauhistuttava synnytyskipujen alku, joka
on tullut apokalypsin ratsastajien myötä, olisi punaisesta ratsastajasta huolimatta voitu välttää, jos
ihmiskunta palaisi Herran tykö katumuksessa. Tuo Jumalan mahtava ääni näyssä myös selvästi

osoittaa, että se on ihmisten tottelemattomuus yhdessä heidän jumalattomuutensa ja korruptionsa
kanssa seurakunnassa, joka on saanut Herran vapauttamaan apokalypsin ratsastajat paljon
suuremmalla koskemattomuudella. Herran oli vapautettava apokalyptiset ratsastajat joka
tapauksessa toteuttaakseen raamatun profetian kohti ajan täyttymystä ja Messiaan paluuta, mutta
seurakunta olisi jollakin tavalla suojeltu niiden kauhistuttavalta vaikutukselta, jos se olisi elänyt
pyhyydessä ja Herran pelossa. Sitäpaitsi Herran mahtava ääni, joka huusi sanoen, että se on käsky
katua, osoittaa vielä uudemman kerran, että neljä ratsastajaa on lähetty sotimaan ihmiskuntaa
vastaan johtuen nykyisestä synnin ja jumalattomuuden ristiriidasta ihmisen ja Jumalan välillä.
ILMESTYS
Ensimmäinen hevonen, valkoinen, vaikka on vähiten ymmärretty, on ehkä tärkein, koska se
aiheuttaa salakavalimman tuhon, jota on kutsuttu yleiseksi uskonnolliseksi petokseksi (2.Kor
11:14). Ja kuitenkin näemme, että muut kolme ratsastajaa ovat voimakkaasti mukana ja vaikuttavat
tämän maailman kärsimyksiin väärät uskonnot mukaan lukien. Harvat todella käsittävät neljän
ratsastajan vakavuuden, koska vain harvat kykenevät kuuntelemaan Pyhää Henkeä ja hänen
tulkintaansa siitä, mikä on ratkaisevan tärkeä avain uudenlaisen (novel) Ilmestyskirjan
ymmärtämiseen. Valkoisen hevosen miehen petetyt seuraajat lähtevät voittaen ja voittamaan
perustaen harhaiseen uskomukseensa, jonka valkoinen ratsastaja on jakanut (imparted). Tämä on
suoraan päällekkäin apokalypsin toisen ratsastajan, punaisen hevosen kanssa, jonka nimi on sota.
Tämä toinen ratsastaja on tänä päivänä aiheuttanut ilmiömäistä tuhoa ihmiskunnalle alituisilla
sodilla, jotka ovat nielleet koko maapallon. Matteuksen luku 24 osoittaa, että Öljymäen profetiassa
Jeesus itse antoi ymmärtää, että näiden profetioiden täyttymys toisi vielä epätoivoisen ajan, jolloin
ihmiskunnan tuhoutuminen olisi todellinen uhka. Mutta tuossa profetiassa se, mikä erottuu
selvimmin, on, kun Herra Jeesus varoitti sodista, joita tulisi ajassa ennen hänen paluutaan
seurakunnalle. Vaikka jotkut voivat sanoa, että ihmisellä on aina ollut sotia maan päällä, niin on
tärkeää tässä painottaa, että sen kaltaiset sodat, joihin Nasaretin Jeesus viittasi, ovat niitä, jotka
olisivat historiallisia omasta ansiostaan, ennennäkemättömiä maailmassa:
Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin
täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja
valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. (Mt.
24:6-7).
Tämän profetian käännös (translation) on saatavissa Ilmestyskirjan 6. luvun jakeissa 3 ja 4.
Ja kun Karitsa avasi toisen sinetin, kuulin minä toisen olennon sanovan: "Tule!" Niin lähti
toinen hevonen, tulipunainen, ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta,
että ihmiset surmaisivat toisiaan; ja hänelle annettiin suuri miekka. (Ilm. 6:3-4).
Punaisen hevosen ratsastajaa sanotaan sodaksi ja hänen ratsunsa punainen väri selvästi edustaa
sotaa kauhistuttavimpine vaikutuksineen ja verenvuodatuksineen. Kun Jeesus antoi tämän profetian,
se suuresti painotti ajankohtaa, jossa kahdenlaiset sodat nielisivät (consume) maan. Se
pohjimmiltaan toimii varoituksena syntiä ja jumalattomuutta vastaan, jotka ovat vallanneet maan.
Ensimmäisen lajin sota, johon Herra viittasi tässä, on sentyyppinen sota, jonka näemme tänä
päivänä toteutuvan Somaliassa sisältäen satunnaista väkivaltaa, joka ajoittaen tuntuu jopa
järjettömältä. Maa on sittemmin nähnyt paljon tällaisia sotia, kun punaisen hevosen ratsastaja
risteilee kansakunnasta toiseen. Esimerkiksi sota Kongon demokraattisessa tasavallassa, Ruandan
kansanmurha, sota Sierra Leonessa, sota Liberiassa, vaalien jälkeinen väkivalta Keniassa,
muukalaispelko Etelä-Afrikassa, sota Pohjois-Ugandassa, sota eteläisessä Sudanissa ja Darfurissa,
huumesodat Kolumbiassa, sota Tamilin tiikereitä vastaan Sri Lankassa, sota Bosniassa, sota
Tsetseniassa, sota Filippiineillä, sota Indonesiassa, sota Intiassa, sota Tiibetissä ym. Nämä ovat

ensimmäisen lajin sotia, joita Jeesus ennusti Öljymäen profetiassa ja joiden toteutuminen nousee
kirjakäärön toisen sinetin murtamisesta. Kuitenkin, kun Kristus murtaa kirjakäärön toisen sinetin,
siinä on enemmän sotaa, kuin vain ensimmäinen edellämainittu ryhmä. Öljymäen puheessaan
Herra myös lupasi, että viimeisten päivien aikana kansa nousisi kansaa vastaan. Tämä on antanut
nousun toisen lajin sodille, jotka ovat nyt yhtä lailla piinanneet maata. Sellaisia sotia ovat sota
Irakissa, sota Afganistanissa, Israel-Libanon sota, Kashmirin sota jne. Niihin kuuluu myös tuleva
ydinsota Iranissa, jossa ydinlaitokseen vuoren juurella isketään kahdella ohjuksella Israelista
(syyskuun 2005 näky). Myös Pohjois-Korean ydinkonflikti kuuluu tämäntyyppisiin sotiin. Vaikka
maailma on jo selvinnyt kahdesta suuresta sodasta, nämä Jeesuksen ennustamat lopunajan sodat
olisivat kauhistuttavampia, kuin etukäteen ajateltiin. Ja ottaen huomioon, että ihmiskunta ei ole
koskaan suunnitellut eikä rakentanut aseita, joita se ei lopulta olisi käyttänyt, niin Herra varmasti
viittasi ydinkonfliktin mahdollisuuteen. Tänä päivänä kansat astelevat kohti ydinvallan asemaa
sukellusvenein, laser-ohjatuin pommein ja tomahawk-ohjuksin ym. Varmaa on, että punaisen
hevosen mies miekkansa kädessään on tehnyt valtavaa vahinkoa kaikkialla maan päällä ottamalla
rauhan pois ihmiseltä. Sota terrorismia vastaan on eräs sota, joka nyt vihdoin on värvännyt kaikki
maan kansat sodan kannalle. On kuin jokainen kansakunta maan päällä odottaisi terrori-iskua
tavalla tai toisella, tai tekisi valmistuksia siinä tapauksessa, että asiat karkaavat käsistä. Tämä sota
terrorismia vastaan on lopulta toteuttanut Herran profetian sotahuhuista, joiden hän sanoi nielevän
koko maan. Sota on tullut voittamattomaksi siinä määrin, että punaisen hevosen ratsastajan täytyy
nyt kantaa miekkaa, joka on tahrattu paljolla verellä ja päällystetty ihmisrasvalla. Poliittinen,
sotilaallinen ja taloudellinen vastakkainasettelu, joka tänä päivänä on muodostanut valtablokin
kaikkialla maailmassa, näyttää olevan se katalyyttinen tekijä, joka rakentaa reseptin sodille eri
puolilla maailmaa. Taloudellisesti sellaiset sodat, kuin mitä saimme todistaa Nigeriassa, nousevat
kirjaimellisesti hyvinvointikonfliktista hyvä- ja huono-osaisten välillä. Sama pätee Kongoon
mineraaleineen. Tämän lopunajan sodat ovat vaatineet ennennäkemättömän määrän kuolonuhreja
kaikkialla maailman väestössä. Nämä kauheat ja pelottavat tapahtumat eivät lainkaan olisi
tarpeellisia, jos ihminen kääntyisi pois pahoilta teiltään, kuten sota, tottelemattomuus Jumalalle,
väärä kristinusko, väärä uskonto, turhamaisuus, ahneus, moraalittomuus ja seksuaalinen synti,
noituus, menestyksen evankeliumi ilman pyhyyttä ja kaikki tekijät, jotka aiheuttavat ihmisen
pahenevan rappion. Jos ihmiskunta olisi kääntynyt syvällä sydämen repäisevällä katumuksella kohti
Jehovaa Luojaansa, niin verenpunaisen toisen hevosen vaikutukset olisi lievennetty; nyt kuitenkin
maan kansat ovat todistaneet haluttomuutensa tehdä parannus ja palata Jumalan tykö ja punaisen
hevosen ratsastajan täytyy jatkaa ratsastamistaan, kun hän valloittaa yhä lisää alueita miekallaan,
joka käy yhä tahraantuneemmaksi verestä ja ihmisrasvasta. Tämän toisen apokalypsin ratsastajan
täytyy ratsastaa raa'asti opettaakseen ihmiselle hyvin tuskallisen, kuitenkin tarpeellisen läksyn
synnin haavojen seurauksista. Kuitenkin sen kaiken kauneus on, että Jumalan valittujen ei tarvitse
olla tarpeettomasti peloissaan, koska heidän pyhä ja hurskas vaelluksensa, joka miellyttää Jumalaa,
ansaitsee heille jumalallisen suojeluksen sekasorrosta. Kun tämä globaali mielettömyys jatkuu
taukoamattomine sotineen, niin Herran valitut kuitenkin aina varjellaan siinä määrin, että punaisen
ratsastajan vaikutusten ei sallita ulottaa reittiään heidän elämäänsä. Jumalan valituille annetaan
varjeluksen paikka tämän myrskyn tapahtumista.
Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta
vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan
niitä, jotka maan päällä asuvat. (Ilm. 3:10).
Voimme omistaa nämä lupaukset, jos kelpaamme Jumalan valittuina uakonkilvoituksemme pyhillä
teillä. Herran valitut eivät varmasti kärsi toisen ratsastajan vaikutusten seurauksista, koska
ensimmäisen ratsastajan hengellinen petos ei ole vienyt heitä. Vuoden 2006 Israelin ja Hizbollahin
sota oli yksi hirvittävimmistä konflikteista, mitä tämä planeetta on nähnyt. Tuossa sodassa oli
valtavia tahattomia vahinkoja, joissa useita korkeita kerrostaloja tasoitettiin, toimistorakennuksia
pyyhkäistiin pois, kun Hizbollah jatkuvasti kiristi sotaisuuttaan. Israel kuitenkin taisteli

turvallisuutensa vuoksi taukoamattomien Katjusha-rakettisarjojen jälkeen, jotka tekivät elämän
Israelin pohjoisosassa täydelliseksi painajaiseksi. Se vaikutti sellaisiin kaupunkeihin, kuin Metulah
ja jopa Naharijahiin saakka ja koska juutalaisvaltio on monien viholliskansojen välissä, heidän oli
pakko mennä Libanoniin hävittämään ohjusten laukaisualustat palauttaakseen rauhan PohjoisIsraeliin. Myös Irakin sota on vähitellen muuntunut taukoamattomaksi järjettömäksi konfliktiksi,
johon useat valtiot ovat sekaantuneet ja heidän omaksi sisäiseksi verenvuodatuksekseen sunnilaisten
ja shiialaisten ryhmien välillä. Irakissa vuodatetun veren määrä maalaa selvästi muotokuvan toisen
apokalyptisen ratsastajan läsnäolosta punaisen hevosen selässä. Myös Afganistanin sota uhkaa nyt
kehittyä hyvinkehittyneeksi konfliktiksi omalla ansiollaan, jonka loppua ei ehkä vielä ole
näköpiirissä. Taliban muuta maailmaa vastassa ja Taliban Pakistanin hallitusta vastassa on todella
toteuttanut tämän profetian punaisen hevosen ratsastajan vapauttamisesta. Kaikki nämä sodat ja
konfliktit eri puolilla maapalloa todella painottavat yhtä asiaa: että punaisen hevosen ratsastajalle
todella annettiin valta ottaa rauha maasta ja saada ihmiset tappamaan toisiaan. (Ilm. 6:2-3).

