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Pyhän Hengen keskeisyys
KOLMANNEN SINETIN AVAAMINEN TAIVAASSA
Näky mustasta hevosesta
Ja kun Karitsa avasi kolmannen sinetin, kuulin minä kolmannen olennon sanovan: "Tule!" Ja
minä näin, ja katso: musta hevonen; ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka. Ja minä
kuulin ikäänkuin äänen niiden neljän olennon keskeltä sanovan: "Koiniks-mitta nisuja yhden
denarin, ja kolme koiniksia ohria yhden denarin! Mutta älä turmele öljyä äläkä viiniä." (Ilm.
6:5-6 ).
APOKALYPSIN MUSTA HEVONEN ja sen ratsastaja määrittelee lannistavan nälänhädän
hirvittävän ajan alkamisen, joka vahvistaa halveksittavan iljettävyyden ja epätoivon ja kuoleman
vastenmielisen muodon kaikkialla koko maailmassa. Mustan hevosen ratsastajan vapauttaminen
profetoitiin tapahtuvan elokuun 19. päivän 2008 näyn ja sen julkisen julistamisen jälkeen lauantaina
elokuun 23. päivänä 2008 ja sunnuntaina elokuun 24. päivänä 2008 väkevässä herätyskokouksessa
Kenian Nakuru'ssa. Tuossa profetiassa minä sanoin:
”Kuunnelkaa minua maan kansat, kuuntele minua taivas, minä olen nähnyt mustan hevosen
vapauttamisen taivaasta ja globaalisen nälänhädän ja taloudellisen ahdistuksen tulemuksen. Se on
Ilmestyskirjan luvussa 6.”
Tuskin kaksi kuukautta siitä, kun julistin tuon profetian, globaali yhteisö sai todistaa yhtä
kauhistuttavimmista taloudellisista romahduksista elinaikanaan. Lokakuun 7. päivänä 2008
globaalit rahoitusmarkkinat tottelivat Jumalan äänen jokaista sanaa ja rahoitusmarkkinat kaikkialla
maapallolla romahtivat historiallisimmassa episodissa, mitä koskaan on saatu todistaa sitten niiden
syntymisen. Mustan hevosen vapauttaminen tuo siksi esiin hirvittävän kärsimyksen kotitalouksille.
Koska mustan hevosen ratsastajalla on vaaka, hänen vapauttamisensa selvästi on kriisin merkki
globaalissa kaupassa, ostamisessa ja myymisessä ja taloudessa. On kuin HERRA ohjaisi kaikki
globaalit taloudet mustan hevosen ratsastajan kykeneviin käsiin siten heittäen maan kansakunnat
tämän hurjan ratsastajan armoille.

Kaksiosainen profetia
Nyt on täysin selvää, että mustan hevosen ratsastajan vapauttamisessa taivaasta HERRA Jumala
Kaikkivaltias antoi kaksiosaisen profetian. Ymmärtääksemme paremmin tätä taivaassa Jumalan
valtaistuimen luona käytävää keskustelua ja sen vaikutuksia maan päällä, on suositeltavaa jakaa
tämä taivaallisen keskustelun kohde kahteen muotoon, fyysiseen ja hengelliseen vaikutukseen.
Ensimmäinen puolisko tätä kaksiosaista profetiaa painottaa sen vaikutusta fyysiseen maailmaan
panemalla paikoilleen hirvittävän nälänhädän, jossa yksi koiniks-mitta vehnää vastaa koko päivän
tienestiä. Kun ajattelee, että ihmiset menevät työhön ruokkiakseen perheensä ja taloutensa, niin on
hyvin selvää, että maallisessa valtakunnassa mustan hevosen ratsastaja itseasiassa käynnistää
mittasuhteiltaan tähtitieteellisen ruokapulan. Sellainen ruokapula on nähty globaalisesti siitä saakka,
kun tämän profetian toteutumisen liikkeelle lähtö vakiintui. Itseasiassa jos joku luuli, että se

kauhistuttava globaali nälkä, joka havaittiin loppuvuodesta 2008 ja alkuvuodesta 2009 oli näin
paha, niin hän järkyttyy täysin ymmrtäessään, että jopa tänä vuonna 2010 UN-FAO on jo antanut
hälytyksen globaalista ruokatilanteesta. Tilanne, joka kehittyy Pakistanin kaltaisissa paikoissa
viimeaikaisten hirvittävien tulvien jälkeen, on ajan mittaan vain resepti historialliselle ja mitä
tuskallisimmalle nälänhädälle. Haitin maanjäristyksen jälkimainingeissa globaali yhteisö on
katsellut täysin epäuskoisena, kun virallisesti Haitin omavaraiset viljelijät ja työväenluokka
kasattiin pakolaisleirien surkeisiin olosuhteisiin odottamaan ruoka-avustuksia. Jos tämä ei tuo
hirvittävää nälänhätää, joka häämöttää horisontissa, niin mikä sitten! Sota Kongon demokraattisessa
tasavallassa, joka on nähnyt naisten joukkoraiskauksia, on lopussa jättänyt perheet näkemään nälkää
vuosikausiksi. Ottaen huomioon, että Afrikassa naiset ovat maanviljelyksen selkäranka, niin se vain
sopii heijastamaan sitä, että suurin osa Kongoa on poissa ruuan tuotannosta. Monivuotinen
taukoamaton sota Somaliassa on pohjimmiltaan nöyryyttänyt kokonaisen kansakunnan nälkäisen
kerjäläiseen asemaan, jolla ei näytä olevan välitöntä ratkaisua tulossa tiellensä. Se nälän tuska ja
nälkäkuolema, jota nykyisin saadaan todistaa Pohjois-Koreassa, jää piiloon johtuen heidän
kommunistisen hallituksensa salaamisesta. Kuitenkin on totuus, että miljoonat ja miljoonat
pohjoiskorealaiset ovat kuolleet nälkään. Sanottuamme tämän mustan hevosen ratsastaja näyttää
hyvin vetäneen taistelulinjat siinä määrin, että nyt hänellä on vapaus muuntaa läsnäolonsa vaikutus
maan päällä, kun kansat saavat todistaa globaalia nälkää, globaalia taloudellista lamaa, globaalia
työttömyyttä, Kreikan talouden romahdusta, Ranskan kansallisia lakkoja, jotka halvaannuttivat
leivän kuljetuksen ja talouden jokaisen puolen, historiallisia budjettileikkauksia UK:ssa, jotka ovat
saaneet jokaisen kotitalouden kiristämään vyötään ja vetämään ylös sukkiaan, hirvittävää
työttömyyttä USA:ssa, lainakriisiä USA:ssa, pelastuspakettien ruiskuttamista USA:n talouteen ja
muihin talouksiin ja Wall Street'in lunastamista nöyryyttävimmältä romahdukselta, joka olisi
johtanut pysyvään muutokseen globaaleilla markkinoilla. Juuri nyt marraskuussa 2010 valtioiden
G20 -ryhmä pitää hyvin tärkeää kokousta Etelä-Korean Söulissa, jossa heillä on todella tarkoitus
keskustella USA:n dollarin elinkelpoisuudesta globaalina valuuttana. Johtuen mustan hevosen
ratsastajan myrskyisistä vaikutuksista USA:n dollari on menettänyt arvoaan siinä määrin, että monet
valtiot ovat nyt alkamassa menettää luottamuksen sen soveltamiseen globaalina vaihdon välineenä.
Itseasiassa johtuen tämän mustan hevosen vaikutuksista USA:n ja Kiinan välillä on nyt
kehittymässä valuuttasota, jossa USA syyttää Kiinaa dollarin aliarvostuksesta edistääkseen
vientiään.
Kun HERRA Jeesus julisti Öljymäen rinteellä, että ”nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin
paikoin,” niin sanat 'monin paikoin' palvelivat rajoina äärimmäiselle ruokapulalle ja ylijäämälle.
Siten tämän Öljymäen profetian fyysisen maailman kolikon toinen puoli säteilee globaalia
ruokaylijäämää. Kun HERRA Jeesus sanoi, että monin paikoin olisi nälänhätää, hän pohjimmiltaan
antoi ymmärtää, ettei koko maan kasvot kokisi tuota halveksittavaa nälän taajuutta, mutta inhottava
nälkä vierailisi lukuisilla paikoilla. Siitäkin voidaan päätellä, että on alueita maan päällä, jotka
nauttisivat HERRAN suojelusta jopa mustan hevosen ratsastajan tulemuksessa. Fyysisessä
maailmassa siis, kun Isäjumala puhui puhui valtaistuimeltaan taivaassa ja antoi kestomääräyksen
mustan hevosen ratsastajalle, että kun hän suoritti tehtäväänsä maan päällä, hän ei saisi koskea
öljyyn eikä viiniin. Se antaa ymmärtää, että mustan hevosen ratsastajalle annettiin tiukka
marssijärjestys, jolla hänet lähetettiin myös turvaamaan öljy ja viini. Raamatussa öljy ja viini ovat
runsauden vertauskuva. Siten HERRAN pyhä vaatimus mustan hevosen ratsastajalle olla
turmelematta öljyä ja viiniä on käsky, joka asetti rajat sille hävitykselle, jonka hän voi päästää
valloilleen. Nykyään kaikki tietävät, että öljypuiden ja viiniköynnösten juuret menevät syvälle
maaperään ja yltävät maanalaiseen kosteuteen, jotta kuivuuden puhkeaminen ei vahingoittaisi niitä.
Ei ihme, että kun Kreikan talous romahtaa ja Ranskan talous vapisee, niin Etelä-Korean talous on
päinvastoin kokenut jossakin määrin voimakkainta kasvua omassa historiassaan. Myös Israelin
talous on kokenut jossakin määrin voimakkainta kasvua aina Israelin valtion syntymästä saakka. On
hämmästyttävää, että Kiinan, Intian, Singaporen, Malesian, Taiwanin taloudet ovat sensijaan
saaneet todistaa valtavaa kasvua, samalla kun läntiset taloudet ovat menneet alaspäin.

Hengellinen maailma
Jumalan valtakunta on hengellinen valtapiiri, jossa kaikki asiat realisoituvat henkimaailmassa.
Vaikka mustan hevosen ratsastajan liikkeelle lähdössä lausutulla kaksiosaisella profetialla voi olla
jokin fyysinen kosketuskohta, niin keskeinen asia kuitenkin oli, kuinka nuo sen täyttymyksen
fyysiset manifestaatiot realisoituvat henkimaailmassa. Henkimaailmassa profetia mustan hevosen
vapauttamisesta osoitti dispensaatioon, jossa olisi kaksi vaihetta elähdyttämässä Kristuksen
ruumista. Nälänhädän kuvaus tuossa profetiassa tarkoittaa äärimmäistä hengellistä hävitystä, joka
nielisi Kristuksen seurakunnan joissakin paikoissa, kun taas öljy ja viini heijastavat sitä Kristuksen
ruumiin osaa, joka näkisi epätavallista herätystä. On totta tänä päivänä, että Kristuksen ruumis on
saanut todistaa hirvittävää hengellistä nälänhätää, jossa Jumalan pyhä sana on hyvin harvinainen
(Aamos 8:11-12). Se hengellinen nälkäkuolema ja nälkä, joka tänä päivänä on kohdannut
seurakuntaa, on nyt saavuttanut hyvin epätoivoiset mittasuhteet, jossa nälkäiset lampaat ovat nyt
jopa käymässä vihaisemmiksi johtuen alenevista tasoista, joilla mitään todellista hengellistä ruokaa
noruu niille. Tämä todellinen nälkään nääntymisen tila ei fyysisessä mielessä ole alkamassa näyttää
hyvältä. On niin paljon epätoivoa, että mikä tahansa kelpaa. Paholainen on hyödyntänyt tätä
hengellistä nälkää maksimaalisesti siihen pisteeseen että, väärät apostolit ja väärät pastorit, jotka
myyvät pieniä pulloja oliiviöljyä kirkossa, ovat kokemassa bisneksen kasvua, koska lampaat
määkivät kaikkea, mitä vain voivat saada täyttämään tyhjiä hengellisiä vatsojaan. Kuten fyysisessä
maailmassa, kun tuhoisa nälänhätä iskee maahan saaden ihmiset syömään kuolleiden eläinten
raatoja, poimimaan jopa myrkyllisiä luonnonmarjoja ja keittämään while decanting water severally;
niin on myös henkimaailmassa, kun Kristuksen lampaiden on nyt pärjättävä millä tahansa, mitä on
saatavissa 'hengellisen ruuan' nimellä. Tämän lajin tuhoisa hengellinen nälänhätä on se, mitä
mustan hevosen ratsastaja lähetettiin pystyttämään kaikkialla maan kasvoilla. Tänä päivänä
menestyksen evankeliumi, joka tuli paholaiselta ja josta puuttuu jokainen pyhyyden muoto, on
hävittänyt seurakunnan. Siitä on tullut suurin kirous, mikä koskaan on vieraillut seurakunnassa sen
koko elinaikana. On täysin käsittämätöntä, että aivan viime hetkellä ennen Messiaan paluuta
(tempausta) tämän väärän evankeliumin kaupustelijat ovat kiireellä lupaamassa seurakunnalle
taloudellista vaurauden siirtoa maailmasta pyhäkköön. Sensijaan, että valmistaisivat seurakuntaa
ehdottomassa vanhurskaudessa ja pyhyydessä nämä väärät pastorit, väärät apostolit, väärät
profeetat, väärät evankelistat, väärät opettajat ovat kaikki liittyneet yhteen saastuttamaan
seurakuntaa naamioitumalla Jumalan siunausten sanansaattajiksi. Silti me kaikki tiedämme liiankin
hyvin, että Jumalan siunausten täytyy aina vetää seurakunta kohti Jumalan valtakuntaa eikä kohti
maailmallista ja syntistä elämää. Niin paha on se nälkä, että muutamat pastoreista ja lampaista
kaikkialla maapallolla nyt myyvät vettä Jordan-joesta, rukoushuiveja, multaa Israelista, niin
kutsutun 'ristinsä' palasia, kirjoja taloudellisesta voitelusta, kirjoja psykologiasta jne. Seurakunnassa
riehuu täysin kehittynyt nälänhätä musta hevosen ratsastajan profetian täyttymyksenä.
Samalla tavalla hengellisessä maailmassa kun Isäjumala määräsi, että öljyä ja viiniä täytyy varjella
tässä mustan hevosen tulemuksessa, niin se kirjaimellisesti tarkoitti osaa Kristuksen ruumiista, joka
on läpikäymässä herätystä. Varjeleminen on ratkaisevan tärkeää tällä hetkellä, koska voitelu, joka
nyt leviää seurakunnassa on pohjimmiltaan tarkoitettu valmistamaan seurakunta ehdottomassa
pyhyydessä Messiaan tulemukseen. Juuri nyt on paljon pelissä, koska se Pyhän Hengen voitelu, jota
öljy ja viini kuvaavat, on itseasiassa tuo raamatullisesti odotetuin myöhempi Pyhän Hengen
kirkkaus seurakuntaan. Sitäpaitsi määräämällä mustan hevosen ratsastajan varjelemaan öljyä ja
viiniä HERRA Jumala antoi ensisijaisesti ymmärtää, että olisi suuri vaara, että vihollinen ryöstää
tuon myöhemmän lopunajan kirkkauden tuojat. Jumalan valtakunnan hengellisessä maailmassa öljy
symbolisoi Pyhän Hengen voitelun virtaamista, kun taas viini edustaa tuon Pyhä Hengen voitelun
virtaamisen voimaa. Ja koska seurakunta on tullut viimeisiin päiviin ennen tempausta, niin käy
täysin selväksi, että öljy ja viini pohjimmiltaan edustavat kunniakkainta seurakuntaan luvattua
myöhempää voitelua.

Öljyn ja viinin seurakunta
Kun VT:n profeetat näkivät Jumalan näkyjä koskien tätä hetkeä seurakunnassa, useimmat heistä
itkivät katkerasti, koska ikävöivät, että olisivat eläneet tämän dispensaation dramaattisiin
tapahtumiin. He olivat nähneet näkyjä Messiaan tulemuksesta ja he olivat nähneet, että tärkein
Messiaan merkeistä oli, että Hän murskaisi kuoleman. On niin uskomatonta, että kirjoittaessaan
kääröjään Messiaan tulemuksesta yksi asia erottui selvästi; että Messiaan tulemus toisi tullessaan
valtavan Pyhän Hengen vuodatuksen dispensaation. Nämä Jumalan Kaikkivaltiaan sanansaattajat
suuresti ihmettelivät ja vakavasti vapisivat Pyhän Hengen näkyjä ja sitä valtaa ja voimaa jolla
Hänen tulemuksensa kirjattaisiin. Kirjakääröt kirjoitettiin Pyhän Hengen ja Hänen odotetuimman
roolinsa kunniaksi Israelin siunatun kirkastamisessa. Yksi asia, joka kohosi hyvin korkealle
kääröjen mustekynäkirjoituksissa, oli rooli, joka seurakunnalla tulisi olemaan tämän
kunniakkaimman Pyhän Hengen vierailun välittäjänä. Se sai aikaan kohua profeettojen
keskuudessa, koska he silloin tiesivät, että Immanuel muuttaisi käsityksen (paradigm) inhimillisestä
olemassaolosta ja arvostaisi ihmiskuntaa Jumalan asumuksena.
Esimerkiksi profeetta Jesaja kruunasi tuon dispensaation kohdassa Jes. 26:19-21. Siinä profeetta
Jesaja kirjaa, kun Pyhä Henki juhlii Jumalan taivaallista valtakuntaa. Hänen käsikirjoituksensa
painottavat Kristuksen ylivaltaa ristillä ja kuinka tuo syntien sovittaminen murskaisi kuoleman
hampaat siinä määrin, että sen otaa ei enää olisi. Jumalan valtakunnan alkamisen kuitenkin
merkitsisi aamukaste, jonka tehtävä olisi vahvistaa Kristuksen valta kuoleman yli herättämällä
kuollut seurakunta. On uskomatonta, että Pyhä Henki sitten valmistaa seurakunnan esiteltäväksi
kunniakkaana papillisena morsiamena Ylimmäisen Pappimme hääjuhlassa. Sellaiset näyt aiheuttivat
paljon siunattua huolta sanansaattajien sydämissä, kun he alkoivat korottaa Pyhää Henkeä ja
kunniakasta dispensaatiota (aikaa). Siten me näemme, että jo Vanhassa Testamentissa oli suuri
arvostus, joka kohdistui tämän päivän öljyyn ja viiniin.
Kun HERRA Jeesus itse puhui Jumalan Karitsan häistä, Hän esitti vertauksen kymmenestä
neitsyestä, joista viisi olivat viisaita johtuen öljystä ja viinistä. Jumalalle Kaikkivaltiaalle taivaassa
pelastus on kaikki-tai-ei-mitään -ilmiö ja näin ollen me näemme, että pääsystä tempaukseen tulee
reservaatti öljyn ja viinin aseman viisaille neitseille (and that being the case, then we see that entry
into rapture becomes a preserve of the wise virgins of the oil and wine stature). Näin siksi, koska
öljyn ja viinin seurakunta, jota mustan hevosen ratsastajan on käsketty säilyttää, on seurakunta, joka
vaeltaa viisaudessa, mikä pohjimmiltaan määrittelee HERRAN pelon kristittyjen elämässä.
HERRAN pelko on varmasti kannuste elää pyhää ja vanhurskasta elämää (Mt. 25:1-13). Kristuksen
kaltaisen luonteen vahvistaminen seurakunnassa on öljyn ja viinin kutsumus seurakunnassa. Tämän
päivän Kristuksen seurakunta tarvitsee siksi tehdä kaiken voitavansa alistuakseen HERRAN
ylhäiseen tahtoon, jotta Hän voisi muuttaa sen öljyn ja viinin pyhäköksi. Uskon yhteys, joka on
edellytys täydellisessä Kristuksen morsiamessa, voidaan seurakunnassa saavuttaa vain öljyn ja
viinin välityksellä. Viisaiden neitseiden toisiaan valvomalla ylläpitämä tiukka ryhmäliitto ja vastuun
ottaminen toisistaan, todistaa, että he tarjoavat täydellisen uskon yhteyden mallin.

Ahnas tuli
Jumalan tahto on palauttaa kansansa oikeaan liiton suhteeseen kanssansa. Tämä HERRAN
pyrkimys palauttaa langennut jäännöksen seurakunta siten paljastaa Jumalan armon
tottelemattomuuden ja hävityksen keskellä.
Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa,
mutta kolmas osa siitä jää jäljelle. Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan
heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat
avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se

sanoo: "Herra, minun Jumalani" (Sak. 13:8-9).
Myöhemmän öljyn ja viinin voitelun ensisijainen tarkoitus ei ole mikään muu, kuin puhdistaa
seurakunta Kristuksen mitan hyväksyttävään malliin. Seurakunnan puhdistaminen epäilemättä
synnyttää tuotantolinjan lopussa jäännösseurakunnan. Näin siksi, koska seurakunta on määrätty
vaeltamaan kaitaa polkua, joka johtaa Jumalan valtakuntaan ja karttamaan laveaa tietä, joka
päättyy helvettiin. Tässä mielessä öljy ja viini seurakunnassa käyttävät pyhien etuoikeutta ottaa
haltuunsa laillinen Jumalan teiden arvioiminen näinä vaarallisina päivinä. Jumalan viisaus öljyssä ja
viinissä sallii seurakunnan paikallistaa ja tunnistaa se kaita polku, joka johtaa Jumalan valtakuntaan.
Monet kristityt tänä päivänä löytävät itsensä hankalasta asemasta, jossa he elävät rentoa elämää
kuin pakanat. Se tila on täydellinen Jumalan suunnitelman väännös seurakunnalle siten vaatien
Jalostajan Tulta saamaan pyhät täydellisiksi hengelliseen kypsyyteen ennenkuin on myöhäistä
(3.Moos. 23:23-25).
Rosh Hashana on juutalainen uusi vuosi, jota juhlitaan kaikkialla maailmassa yhden kauden
loppumisen ja toisen alkamisen muistoksi. Se on ainoa juutalainen juhla, joka vastaanotetaan
voimakkailla mittasuhteiltaan raamatullisilla pasunan puhalluksilla. Näitä Rosh Hashana
-juhlallisuuksia leimaa suuri juhlinta ja erikoisten ruokien ja juomien tarjoileminen. Tämä loistava
juhla määrättiin tapahtumana olemaan merkitty pysyväksi määräykseksi Israelin ja JEHOVAN, sen
Luojan, välillä. On yllättävää, että juuri tämä juhla todella ennusti Messiaan tulemuksen
kunniakkaassa tempauksessa. Synonyymi niiden kahden välillä nousee siitä tosiasiasta, että niitä
täytyy tervehtiä pasunan puhalluksilla (1.Ts. 4:16-17). Näissä Rosh Hashana -juhlallisuuksissa on
kuitenkin selvästi lueteltu se keskeinen rooli, jota öljy ja viini näyttelevät esittäessään asianmukaista
pyhää uhria tempauksessa. Seurakunnassa todella on hyvin tärkeä öljyn ja viinin rooli, jotta se
pystyisi esittämään oikean uhrin uhrattuna HERRALLE tulella. Se öljyn ja viinin dispensaatio,
johon seurakunta on tänä päivänä vaeltanut, tulee Pyhän Hengen tulen kanssa ja Pyhän Hengen tuli
on se, joka kirjaimellisesti polttaa synnin ja rappion seurakunnassa siten jättäen vain puidun viljan
aittoihin (pyhäkköön). Tähän tullessaan seurakunta on koonnut niin paljon kuonaa moraalisen
selkärankansa sisälle (dross within her fibre), syntinen tila, joka on puhdistettava Pyhän Hengen
tulen hävittävällä voimalla.
Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua
väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä
Hengellä ja tulella. Hänellä on viskimensä kädessään ja hän puhdistaa puimatanterensa ja
kokoaa nisunsa aittaan, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa.” (Mt 3:1112)
Vesikaste edellyttää parannusta ja se on tarkoitettu vain niille, jotka osoittavat todistusta
(hedelmää) parannuksesta. Tulee esiin hyvin selveästi, että kirkkaan Oliiviöljyn, HERRAN
Jeesuksen, tulemus hengelliseen maisemaan oli paljon ylhäisempi (more superior) tapahtuma kuin,
mitä maa oli todistanut. Muinaisessa Israelissa, kun joku tuli kaukaa, niin yleinen käytäntö oli avata
hänen sandaaliensa kiinnitykset, kun hän istui lepäämään. Ja siten kreikankielen sanaa ”kantaa
(carry)” tarkoittava sana pohjimmiltaan liittyy hänen sandaaliensa ”pois ottamiseen.” Helluntaina
laskeutunut tuli alkoi rajulla tuulella, joka kirjaimellisesti osoitti vanhan järjestyksen purkamista ja
tien valmistamista uudelle, mutta siitä huolimatta se poltti poroksi kuonan apostolien keskuudessa,
mukaanlukien heidän epäilyksensä tuon hetken suhteen ja siten valmisti uusia astioita heissä
jatkamaan niitä hyviä töitä, jotka Jeesus oli aloittanut. Myös tänä päivänä me näemme suuren Pyhän
Hengen vuodatuksen kaikille Jumalan ihmisille, jotka pyrkivät valitsemaan vanhurskauden ja
pyhyyden. Tämä on syy, miksi Isäjumala toisti APOKALYPSIN MUSTAN HEVOSEN
ratsastajalle, että hän voi turvata tämän hetken öljyn ja viinin seurakunnan. Hänen viskimensä
viittaa tuultamisen (winnowing) prosessiin ja sitä on kuvaannollisesti käytetty korostamaan, kuinka
tämän päivän öljyä ja viiniä käytettäisiin vanhurskaitten pyhien (viljan) erottamiseen pahoista

(akanat). On hämmästyttävää, että se sammumaton tuli, josta HERRA puhuu, kuvaa Pyhän Hengen
tulen roolia seurakunnan puhdistamisessa näinä viimeisinä päivinä. Se on se kauan luvattu
seurakunnan ennallistaminen, jotta se voisi täyttää mitan kunniakkaana Kristuksen morsiamena,
jonka ilmiasu on varmasti hyvin määrätty. On järkyttävää, että se sama sammumaton tuli tarkoittaa
myös Jumalan tuomiota, joka on kuluttava pahat ajan lopussa.
Samoin pyrkimys puhdistaa seurakunta näinä viimeisinä päivinä, kuten on luvattu raamatussa,
näyttää olevan uskottu tälle tämän päivän ihmeelliselle öljylle ja viinille. Sellainen lupaus on hyvin
tuotu esiin kohdassa Joel 2:28-29. Kunnia on täten annettu öljyn ja viinin roolille tämän päivän
rappeutuneen seurakunnan siivoamisessa ja puhdistamisessa ulos maailmasta. HERRA oli pitkään
nähnyt, että maailma tulisi ja vakiinnuttaisi itsensä Kristuksen seurakunnan valtavirtaan ja siten
tarvitaan puhdistus juuri ennen tempausta. Ennallistamalla unet ja näyt seurakuntaan etusija on siten
annettu tahrattomalle yhteydelle Jumalan ja ihmisen välillä. Se viittaa pohjimmiltaan avointen
taivasten dispensaatioon (aikaan), jossa tiedonvälityksen porttaalit elämän virran ja hengellisesti
kuivan tämän päivän Kristuksen seurakunnan välillä toimivat. Unien ja näkyjen ennallistaminen
merkitsee, että Jumalan itsensä olisi nyt vierailtava seurakunnassa ja tämän hetken valheet ja
vääryys lakkaisivat vallitsemasta.

Loistava valo
Se Jumala, jota me palvelemme, on valon Jumala, joka ei voi sietää pimeyttä. Ja Hänen elämässään
on kirkas valo, jota kukaan ei voi paeta. Tämä valo on tullut ihmisen valoksi. Se evankeliumi, jonka
Jeesus toi, on tänä päivänä pimeän maailman valo, joka tarjoaa ihanan toivon ihmiskunnalle ja
luomakunnalle yleensä.
Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä ja pimeys ei
sitä käsittänyt. (Joh. 1:4-5)
Kun seurakunta vastaanottaa Jumalan ihmeellisen valon, niin tuosta valosta tulee Jumalan elämä
seurakunnassa ja Jumalan unet ja näyt ennallistetaan. Siitä lähtien väärät profeeta eivät koskaan
enää valehtele seurakunnalle. Tällä tavalla uusi öljy ja viini puhdistaa palvonnan seurakunnassa
ennen tempausta. Öljy täyttää Jumalan lampun seurakunnassa siinä määrin, että illan pimeys
karkotetaan ja korvataan Jumalan ihmeellisellä valolla. Jumalan valo seurakunnassa samaistuu
läheisesti Jeesukseen, kuten nähdään hänen kutsustaan ihmiskunnalle, että he voivat uskoa valoon
varsinkin näinä viimeisinä vaarallisina pimeinä päivinä. Eksytys näinä viimeisinä päivinä on
muuntunut täydelliseksi pimeydeksi HERRAN huoneessa ja pimeys on voittanut paljon alaa aivan
viime vuosina. Se on postmodernismin ja liberaaliteologian tulemus, joka sallii jopa sellaista, joka
julkeasti esiintyy moraalittomuutena seurakunnassa, ʻndombolo ya yesu' (ilm. swahilia, suom.
huom.), ns. valkoisia valheita, avoimia mustia valheita, avointa seurustelua seurakunnissa,
elokuvien katselemista seurakunnissa, koripallon ja jalkapallon katselemista ja pelaamista
seurakunnissa, moraalitonta (slutty) pukeutumista poikien ja tyttöjen keskuudessa,
homoseksuaalisuutta seurakunnassa, roikkuvia housuja seurakunnassa, rappia ja reggaeta
seurakunnissa, alkoholin juomista uskovien keskuudessa, rugby'a ja olutta uskovien keskuudessa,
moraalittomia retriittejä, jotka pohjimmiltaan edistävät seksuaalista himoa ja syntiä, moraalittomia
kiertäviä näytöksiä (road shows), jumalattomia ”gospel”-musiikkikonsertteja jne. Sellainen pimeys
on estänyt seurakuntaa uhkumasta ylhäistä kutsumustaan maailman valona. Siksi HERRA Jeesus
oli pakotettu varoittamaan seurakuntaa, että valo olisi sillä enää vain vähän aikaa ja kun sillä vielä
oli valo, sen pitäisi vaeltaa tuossa valossa, ennenkuin pimeys valtaa sen. HERRA toisti
varoituksensa, että seurakunta ei voi mennä pimeyteen, koska Hän sanoi, että joka vaeltaa pimeässä,
ei tiedä minne on menossa. Jumalan Poika neuvoi seurakuntaa vakavasti luottamaan valoon, kun
sillä vielä oli se, jotta se voisi periä valon lapseuden.

HERRAN Temppelin sisällä oli useita osastoja ja sisin oli Kaikkeinpyhin. Valon Jumalana
JEHOVA inhoaa pimeyttä ei vain kansansa elämässä, vaan myös palvonnan pyhäkössä. Israelilaisia
koski pysyvä määräys varmistaa, että paikassa, jossa Jumalan arkki lepäsi, oli riittävä valaistus.
Näin ollen JEHOVA neuvoi Moosesta käskemään israelilaisia tuomaan Hänelle kirkasta öljyä
puristetuista oliiveista valoa varten, jotta Temppelin sisempien kammioiden lamput voitaisiin pitää
palavina jatkuvasti. Tuossa ohjeessa HERRA tarkoitti, että lamppuja hoidetaan jatkuvasti niin, että
ne voisivat palaa läpi yön ja kaikki yöt keskeytyksettä. Ottaen huomioon Jumalan arkin läsnäolon
pyhyyden huomio tuli erityisesti kiinnittää jatkuvan hoitamisen toimeen (Lev 24: 1-4). Kirkas öljy,
valmistettu puristetuista oliiveista, on ominaisuuksiltaan täysin erilainen, kuin tavanomainen
kultainen oliiviöljy. Se vaatii, että tarkoituksella otetaan vihreitä raakoja oliiveja ja puristetaan niitä
tuon kallisarvoisen kirkkaan öljyn uuttamiseksi. Samalla tavalla kirkkaan oliiviöljyn antama valo on
kirkkaampi ja noettomampi, kuin nokinen ja savuinen valo normaaleista kypsistä oliiveista. Jumala
Kaikkivaltias tarkoitti, että kun israelilaiset hoitavat Temppelin lamppuja sisäisimmissä
kammioissa, niin tuo valo on kirkas valo, joka pitää pimeyden poissa. Myös tänä päivänä me
näemme, että Kristuksen seurakunta on nukahtanut ja unohtanut valmistaa kirkasta öljyä
puristetuista oliiveista hoitaakseen Jumalan lamppua sydämissään jatkuvasti. Uskovien sydämissä
on pimeys, mikä saa heidän kasvonsa esittämään heidän sydäntensä pimeyttä! Tämän päivän
kristittyjen on omistettava näiden viimeisten päivien uusi öljy ja viini, jotta voivat jatkuvasti hoitaa
pelastuksensa lamppuja, kunnes Messias palaa tälle öljytetylle seurakunnalle. Ilmeisesti se on
lamppujen jatkuva hoitaminen, joka säilyttää Herran huoneen uskottavuuden valaistuna elämän
huonena. Pyrkiköön siis tämän päivän Kristuksen seurakunta jatkuvasti hoitamaan pelastuksensa
lamppua, ettei sen lamppu sammuisi tällä viimeisellä hetkellä. Tämän dispensaation uusi öljyn ja
viinin seurakunta on seurakunta, jonka pelastuksen lamppua hoidetaan jatkuvasti. Kristillinen elämä
hyvin hoidetuin pelastuksen lampuin tuottaa Hengen hedelmää, koska Pyhä Henki on se, joka
ruokkii pelastuksen valoa. Näin ollen sellaisen sellaisen kristillisen elämän pitäisi varmasti jakaa
Hengen hedelmää, joka on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus,
sävyisyys, itsensähillitseminen. (Gal. 5:22-23)
Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on,
on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys! (Mt. 6:23).
Se elämän lähde, joka ravitsee pelastusta seurakunnassa, on elävän veden pyhä lähde, joka sijaitsee
Jumalan Kaikkivaltiaan valtaistuinsalin takana taivaassa. Silti tuon lähteen virtaus on tarkoituksella
ohjattu ja rajattu kohti uutta Jerusalemia, vanhurskasten kotia. Jos tämän päivän seurakunta
keskittyisi enemmän vanhurskauteen, se mitä varmimmin joisi mielin määrin elämän hanasta.
Öljyn ja viinin herätys näinä viimeisinä päivinä tulee suuresti valtaamaan ne kristityt, jotka
keskittyvät vanhurskauteen ja vain siihen.

Ilmestyksen viini
APOKALYPSIN MUSTAN HEVOSEN VAPAUTTAMISEN aikaan on ilmeistä, että HERRA
Jumala Kaikkivaltias ylellisesti siunasi tämän viimeisen dispensaation viinirikasta seurakuntaa. Kun
JEHOVA puhuu viinistä, se tarkoittaa viiniä hengellisessä mielessä, mikä pohjimmiltaan tarkoittaa
Pyhän Hengen voitelun voimaa ja valtaa. Siten kun HERRA määräsi suoraan valtaistuimeltaan
taivaassa, että öljyn ja viinin herätysseurakuntaa varjellaan, Hän itseasiassa määräsi suojan Pyhällä
Hengellä täytetyille pyhille, joiden voitelun voima tekee sankaritekoja valtakunnan hyväksi. Se on
niin hellitty pyhien joukko, että HERRA kirjaimellisesti vaatii heidän suojelemistaan vaaroilta, joita
MUSTAN HEVOSEN tuli vapauttaa seurakuntaan ja kansakuntiin. Sillä luvatulla erottelulla, josta
taivas antaa selityksen liittyen tapahtumiin HERRAN valkean valtaistuimen tuomiolla, on kaikessa
tekemistä tämän tämänhetkisen viinirikkaan jäännösseurakunnan tärkeimmän lohkaisemisen kanssa.
The promised segregation that heaven gives account of in relation to the events at the white Throne
judgment of the LORD, has everything to do with this most important carving-out of the remnant

wine-rich church of this hour. Kristuksen tuomioistuimella HERRA lupaa palkita ihmiset erilailla
perustuen heidän työnsä saavutuksiin.
Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen
tekojensa mukaan. (Ilm. 22:12).
Juuri ennen helluntaita HERRA lupasi, että Pyhä Henki korkeudesta vierailisi seurakunnassa ja
siten antaisi heille voiman olla Kristuksen todistajia Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja aina
maan ääriin. Todistaminen Kristuksesta Jeesuksesta edellyttää Pyhän Hengen voiman suurtehoa,
koska siihen pohjimmiltaan sisältyy asian esittäminen Pyhän Kristuksen puolesta. Sellainen
opetuslapseuttaminen Kristukselle ratkaisee uskovan palkan Kristuksen tuomioistuimella, siten
edellyttäen HERRAN Hengen neuvoa. Kirjakääröissään profeetta Daniel eritteli kahta kategoriaa,
jotka tulevat esille taivaan palkkatiskillä sanoessaan, että viisaat loistavat kuin taivaan kirkkaus,
kun taas ne, jotka vakavasti hyödyntävät valtakuntaa käännyttämällä ihmisiä Kristuksen
vanhurskaaseen kuvaan, ovat iankaikkisesti tähtien kaltaisia. Nyt on elävästi selvä se tosiasia, että
em. taivaallinen palkka, jonka HERRA tuo käsissään, on itseasiassa bonus, joka on liitetty uuden
viinin voimaan seurakunnassa. Aivan kuten talentit, jotka annettiin, kun sitä seuraava palkitseminen
perustui siihen, kuinka paljon kukin oli kehittänyt talenttejaan, niin on myös oleva, mitä tulee Pyhän
Hengen lahjaan, joka on vapaasti annettu pyhille. Taivasta kiinnostaa tietää, kuka sai Pyhän Hengen
lahjan ja myös käytti tuota lahjaa tekemään valtavia tekoja Messiaan tulemuksen hyväksi. Ainoa
hyväksyttävä sankaritekojen mittastandardi Jumalan valtakunnassa on pakanain luonteen
muuttuminen Jumalaa pelkääviksi pyhiksi kristityiksi. Jos tämä on barometri herätyksen voiman
mittaamiseksi näinä viimeisinä päivinä, niin täytyy olla sanomatta selvää, että käsillä olevan viinin
voima on pyhitetyn kristillisen elämän tärkein ominaisuus. On ikään kuin Ilmestyskirjan 6. luvun
viini olisi HERRAN varjelema, koska se sai sen kantajat rohkeasti kohtaamaan tämän pimeän
maailman käytävät ja kirjaimellisesti nyppimään pois vangitut ja sorretut takaisin JEHOVAN
turvalliseen pyhäkköön. Se on sellainen karisma, joka tekee viinirikkaasta seurakunnasta
kallisarvoisen morsiamen Isäjumalan silmissä. Viinistä märän seurakunnan kaunopuheisuus kiehtoo
erityisesti tällä kriittisellä hetkellä. Jos Helluntain tapahtumiin on uskominen, niin selvä esitys
toivotusta vaikutuksesta, jota HERRA vaalii viiniseurakunnassa, käy aika työlääksi. Pyhän Hengen
laskeutumista viinirikkaalla voimallaan apostolien päälle YLÄSALISSA seurasi tapahtumien
vimma. Siitä tuli sellainen aktio, jonka Jerusalemin Jumalaa pelkäävä kansa nopeasti huomasi ja
ihmetteli. Uuden viinin runsaus sai heidän kasvonsa loistamaan niin kirkkaasti, siten saaden aikaan,
että kaikki ihmiset Jerusalemissa alkoivat kokoontua heidän ympärilleen. Heidän ensimmäinen
kysymyksensä oli: ”Ovatko nämä juovuksissa viinistä jo tähän aikaan päivästä!” Tuolla
hengellisesti viinikylläisellä hetkellä Jerusalemin kansa alkoi ymmärtää, että nämä ihmiset olivat
saaneet ainutlaatuisen voiman ja kyvyn puhua monille kansallisuuksille ja kielille ja ihmisille
Jumalan ihmeistä! Ja kun Pietari nousi seisomaan tämän uuden viinin vaikutuksen alaisena, hänen
ensimmäiset lauseensa olivat:
Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat: Jeesuksen, Nasaretilaisen, sen miehen, josta Jumala
todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala hänen kauttansa teki
teidän keskellänne, niinkuin te itse tiedätte, hänet, joka teille luovutettiin, Jumalan
ennaltamäärätyn päätöksen ja edeltätietämyksen mukaan, te laista tietämättömien miesten
kätten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte. Hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista,
niinkuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää. (Apt. 2:22-24).
Nyt käy hyvin helpoksi ja yksinkertaiseksi ymmärtää, miksi Jumala Kaikkivaltias on hyvin
kiintynyt tämän hetken viinikylläiseen seurakuntaan. Syy on, että tämän ajan viinikylläinen
seurakunta on se seurakunta, joka kirkastaa Jumalaa todistamalla ihmeistä, merkeistä ja Hänen
voimansa ihmeistä. Aivan kuten helluntain uusi viini antoi sellaisen kauniin todistuksen Jumalan
teoista Jeesuksen kautta, niin myös ilmestyksen myöhempi viini saa Kristuksen tämän päivän

jäännösmorsiamen antamaan mitä kipeimmin tarvitun pyhän todistuksen Jumalasta Kaikkivaltiaasta
Kristuksen Jeesuksen kautta. Jos helluntaina viini sai Pietarin nousemaan ja korottamaan äänensä,
niin tällä myöhemmän vuodatuksen ajalla tämän hetken uusi viini saa nuo pyhät varjellut HERRAN
palvelijat kiipeämään vuorten huipuille ja huutamaan kansanjoukoille: ”Valmistakaa tie, sillä Hän
on tulossa.” Kuten uusi viini helluntaina poisti heidän pelkonsa verhon, kun he piileskelivät
YLÄSALISSA, niin myös näiden viimeisten päivien uusi viini antaa rohkeuden HERRAN
palvelijoille, etteivät pelkää sanoa syntiä synniksi ja nuhdella sitä pyhäksi palaamiseksi HERRAN
tykö. Sitten Jerusalemissa uusi viini sai heidät olemaan pelkäämättä viranomaisia, ruhtinaita,
kaikkia yhdessä säätämineen lakeineen, jotka ristiinnaulitsivat Jeesuksen. Niin nousee tämän päivän
viinillä voideltu seurakunta pelkäämättä viranomaisia, ruhtinaita ja heidän säätämiään lakeja, niin
kauan kuin sellaiset systeemit edesauttavat syntiä ja pahuutta yhteiskunnassa. Seurakunnassa on
tänä päivänä hengellinen jano sekä raikkaasta vedestä että uudesta viinistä. Vesi edustaa
kuvaannollisesti hengellistä virvoitusta ja siten Kristus kutsuu tämän päivän seurakuntaa
virvoituksekseen juomaan maitoa, viiniä ja elämän vettä, joka virtaa Hänen Isänsä valtaistuimelta
(Joh. 4:14; Jes. 55:1-2). Tämä todistaa sekä taivaalle että maalle Kristuksen ihanimman kutsun
tämän päivän hengellisesti lohduttomalle seurakunnalle, joka elää näitä suuren uupumuksen
vaarallisia päiviä, tulla ulos ja virvoittua hengellisesti ilmaiseksi. Vaikka seurakunta on ehkä
kohdannut sellaisen pulan hengellisestä ravinnosta, tämän hetken viini ja maito, joiden tykö sitä
kutsutaan, pohjimmiltaan symbolisoivat hengellistä yltäkylläisyyttä, nautintoa ja ravintoa rahatta.
Tänä päivänä Kristuksen seurakunta on tuhlannut kaikki rahansa sellaiseen, joka ei ole leipää ja
työnsä turhaan sellaiseen, joka ei tyydytä. Pyhä Henki on nyt päästänyt valloilleen uuden viinin,
jonka toiminta seurakunnassa on sekä karisma hyljätä harha, että viisaus lakata syömästä väärää
leipää, joka on tehty viljan kuorista ja verholehdistä, jotka on erotettu puimisessa ruumenina. Ja
koska se ei ole aitoa leipää, niin Pyhä Henki kutsuu seurakuntaa heräämään ja ymmärtämään, että
akanarikas menestyksen evankeliumi, jolla se ruokkii itseään tänä päivänä, ei tyydytä. Siten
ilmestyksen uusi viini on myös tarkoitettu auttamaan seurakuntaa saamaan takaisin
arvostelukykynsä voidakseen olla hyvin ravittu.

Hääviini
Kun HERRA Jeesus vieraili kolmantena päivänä ensimmäisen vuosisadan häissä Galilean meren
länsirannoilla, niin tuon juhlan Pyhässä maassa on täytynyt olla hyvin merkittävä tapahtuma, joka
on ehkä jatkunut useita päiviä. Kuitenkin juhlan aikana syntyi kiusallinen hätätilanne, kun isäntä ei
kyennytkään tarjoamaan vesitiivistä vieraanvaraisuutta. Aito vieraanvaraisuus arvioitiin silloin
isännän kyvyn puitteissa tarjota riittävästi laadukasta viiniä tunnetusta viinitarhasta. Silloin HERRA
Jeesus muutti veden viiniksi, joka osoittautui paremmaksi, kuin millä aiemmin oli ihmisiä palveltu.
Vaikka teko tehtiinkiin Galilean Kaanaassa, sen hengellisellä merkityksellä on kuitenkin
kauaskantoiset seuraukset maan ääriin ja jopa taivaaseen. Tällä ensimmäisellä ihmeellä HERRA
Jeesus suuresti viittasi Jumalan Karitsan häihin ja myöhempään viiniin seurakunnassa. On
merkillepantavaa, että profeetta Haggain lupaama myöhempi kirkkaus, tuo mukanaan seurakuntaan
tämän hetken uuden kiistämättömän viinin. Uuden viinin voima tämän päivän seurakunnassa on
täysin voittamaton, koska, kuten se viini, jonka Jeesus teki vedestä, se myös on tehty ilman hiivan
aikaansaamaa käymistä. Profeetta Haggain kautta HERRA lupasi, että tämän viimeisen hetken
myöhempi viini olisi kunniakkaampi, kuin aikaisempi helluntaina. Tämän pitäisi toimia
argumenttina tämän päivän ja ajan epätoivoisille kristityille. Ei voi siis erehtyä, että ilmestyksen
viiniseurakunta, joka HERRALLE on niin kallis ja jonka Hän erottaa jumalallisella suojeluksella,
on todella sellaisen seurakunnan allekirjoitussormenjälki, joka on vastaanottanut Pyhän Hengen
myöhemmän kirkkauden. Helluntaina oli hyvin helppoa tunnistaa heidät muun väestön joukosta ja
niin myös näinä päivinä ennen tempausta pitäisi olla selvää, milloin kristitty on viinirikas. Noissa
Galilean häissä oli valtava yhteiskunnallinen häpeä, että isännällä ei ollut varaa tärkeimpään
viihdytysjuomaan (viiniin) ja niin on myös valtava häpeä tänä päivänä, kun ihmiset tulevat

seurakuntaan ja huomaavat, että viini on jo loppunut. Tänä päivänä Kristuksen seurakunta on
läpikäymässä valtavaa yhteiskunnallista häpeää ja siksi HERRA on kutsunut sen tulemaan juomaan
elävää vettä, maitoa ja uutta viiniä, jotta se voisi pelastaa itsensä tämän viimeisen hetken häpeältä.
Vaikka parannus on itsessään joskus nöyryyttävä kokemus, niin tulla jätetyksi tempauksessa ja
joutua helvettiin on paljon epäinhimillisempää kuin parannuksen tekeminen. Siksi HERRA huutaa
Kristuksen seurakuntaa ja maan kansoja omaksumaan katumuksen synnistä pois kääntymiseksi.

Uusi viinileili
Lisäksi käsitellessään uutta viiniä JEHOVA sanoo, ettei koskaan vapauta tuota virvoittavaa voimaa
seurakuntaan, ellei seurakunta tee parannusta synneistään ja ole Hänen käytettävissään uutena
viinileilinä. Nämä uudet astiat (uudet viinileilit) kykenevät nyt pitämään sisällään myöhemmän
voitelun voiman seurakunnassa. Jumala Kaikkivaltias käski APOKALYPSIN MUSTAA
HEVOSTA suojelemaan viinikylläistä seurakuntaa, koska pyhät siinä ovat kunnian kirkkaita
astioita, jotka kirjaimellisesti muodostavat Kristuksen morsiamen. Muinoin vuohennahoista tehtiin
viinileilejä ja käytettiin viinin säilytykseen. Kun tuore rypälemehu uudesta sadosta kävi, niiden viini
oli kuplivaa ja suuremman uuden voiman antavaa, joka usein voitti vanhojen viinileilien
väljähtyneen (stretch) voiman. Tämänkaltainen uusi viini poikkeuksetta vaati aivan uuden
viinileilin, jonka joustavuutta ei vielä ollut venytetty. HERRA Jeesus käyttää tätä varoittaakseen
tämän päivän seurakuntaa sen laiminlyömisessä omaksumaan parannuksen, että sen nuorekkuus
voitaisiin palauttaa. Tämän päivän seurakunta on paljolti toiminut vanhassa muodossa, joka
varmasti on ollut paljonkin ensimmäisen vuosisadan helluntain seurakunnan alapuolella. HERRA
Jumala Kaikkivaltias siten vakuuttaa tämän päivän seurakunnalle, että sitä tuoreutta, jonka
myöhempi vuodatus tuo seurakuntaan, ei voida säilyttää seurakunnan vanhanmuotoisella
mukautumisella ja käytännöillä. Vanhanmuotoinen mukautuminen seurakunnassa on ollut lähinnä
maailmallinen, samalla kun seurakunnan vanha muoto on ollut enimmäkseen rahan rakkauden
turmelema. Menestyksen evankeliumilla ei ole kykyä säilyttää myöhemmän voitelun uutta viiniä
seurakunnassa. Se johtuu lähinnä siitä tosiasiasta, että uudella viinillä, mitä tulee tämän päivän
päivän seurakuntaan, ei ole mitään tekemistä varallisuuden ja terveellisen maallisen elämän kanssa,
vaan se liittyy kaikessa pyhyyteen Karitsan häihin pääsemiseksi. Nykyinen rappeutunut ja
korruptoitunut Kristuksen seurakunnan muoto kaikkialla maailmassa ja tämän päivän uuden viinin
myöhempi voitelu ovat itseasiassa ominaisuuksiltaan ja kiinnostuksiltaan vastakkaisia. Tällä tavalla
HERRA Jumala Kaikkivaltias sanoo, ettei ole mitään keinoa, jolla Hän vuodattaisi uuden viinin
tämän päivän seurakuntaan, joka itseasiassa myy Pyhän Hengen voitelua pienissä pulloissa. Nämä
ovat kaksi täysin erilaista kiinnostusta, koska toinen on puhtaasti liikeyritys, jonka tarkoitus on
koota mahdollisimman paljon maallista varallisuutta korruptiolla ja valheella, samalla kun toinen on
puhtaasti pyhä yritys, jonka tarkoitus on erottaa lampaat maailmasta. Sellainen vuodatus, jota
nykyisin havaitaan Repentance -kokouksissa Keniassa, on aito öljyn ja viinin herätyksen
allekirjoitus, jolla Jumalan tarkoitus on siunata seurakuntaa. Että nämä kokoukset alkoivat aidolla
synnin katumuksella on argumentti, jota kukaan ei voi tehdä tyhjäksi. Parannus on aina ainoa keino
tuoda uuden viinin voimakkain herätys, joka on kallisarvoinen Isäjumalalle taivaassa. Jos uuden
viinin voima voi venyttää ja laajentaa uuden viinileilin, niin varmasti hengellisessä maailmassa se
venyttää seurakunnan mahdollisuuksia vastaanottaa lisää herätyspyhiä. Uuden viinin herätys siis
tarkoittaa, että paljon ihmisiä vastaanottaa HERRAN ja palaa vanhurskauteen ja pyhyyteen. Tämä
duo ehdottomasti sisältää avaimen taivaaseen pääsylle.
Sillä minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan
Henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle, niin että ne kasvavat
nurmikossa kuin pajut vesipurojen partaalla. Mikä sanoo: "Minä olen Herran oma", mikä
nimittää itsensä Jaakobin nimellä, mikä piirtää käteensä: "Herran oma", ja ottaa Israelin
kunnianimeksensä. (Jes. 44:3-5)

Puhuessaan Israelista, valitusta, JEHOVA lupasi ennallistaa heidät mitä tuhoisimmasta
hävityksestä. Kuitenkin tuossa kohdassa lupaus vuodattaa vettä ja virtoja annettiin viittauksena
messiaaniseen aikaan, kuten Joel 2:28 ja Jes. 32:15 kuvailevat. Itseasiassa HERRA viittasi Pyhän
Hengen vuodatukseen, joka nielisi (consume) seurakunnan näinä viimeisinä päivinä. Monesti, kun
Israel lankesi pois Jumalan tahdosta, onnettomuus kohtasi heitä ja HERRA alisti Israelin
hirvittävään kärsimykseen. Samalla tavalla seurakunnan kohdalla tänä päivänä ajautuminen pois
Jumalan tahdosta on johtanut surulliseen häpeään jopa temppelin arvohenkilöiden (papiston)
keskuudessa ja näyttää, kuin seurakunta nykyisessä tilassaan olisi määrätty tuhoon ja
ylenkatseeseen, ellei tee parannusta. Pyhässä maassa aiheutunut tilanne profeettaa Hoosean aikaan
näyttäisi uskollisesti toistuneen tässä nykyisessä Herran huoneessa;
Kuten ryöstäjät väijyvät ihmistä, niin tekevät pappien joukkiot; he murhaavat Sikemin tiellä ja
tekevät ilkitöitä. Olen nähnyt kauhean asian Israelin huoneessa. Siinä Efraim on haureutta
harjoittanut ja Israel on saastutettu.
Armostaan kuitenkin HERRA lupasi loppuherätyksen, jossa vesi vuodatettaisiin janoiseen maahan
ja purot kuivaan maaperään. Valtava ruohon kasvu, joka seuraa, on todella osoitin kohti parantavaa
herätystä ja runsaan kasvun ja herätyksen symboli HERRAN huoneessa. Vaikkakin nykyisin
maailmallisuus on saanut ihmiset kauas Jumalasta, niin että he eivät halua olla missään tekemisissa
seurakunnan kanssa, HERRA Jumala lupaa, että öljyn ja viinin tulemuksessa on oleva halu
samaistua Jaakobiin, mikä tarkoittaa HERRAN kansaa (seurakuntaa). Kun HERRA julisti, että
tuohon aikaan monet haluavat kirjoittaa käsiinsä nimen HERRA, se käytännössä tarkoittaa samaa,
mitä tapahtuu pakolaisleireillä, kun pakolaiset ensi kerran kirjoittautuvat leirille.Pakolaisille
annetaan yleensä nauha, joka sidotaan käteen ja siinä on heidän nimensä ja numeronsa ja
pakolaisjärjestön tunnus, joka ilmoittaa vastuun ja omistajuuden heistä. Samalla tavalla, kun
HERRA sanoo, että Pyhän Hengen öljyn ja viinin herätys saisi ihmiset kirjoittamaan käteensä
'HERRAN oma,' se tarkoittaa, että he julistavat HERRAN omistajuutta ylitsensä. Pohjimmiltaan
kaikki ihmiset kuuluvat HERRALLE, paitsi, kun he kapinoivat ja ajautuvat pois Hänen tahdostaan.
Tuo teko, kun he kirjoittavat käteensä 'HERRAN oma,' tarkoittaa heidän palauttamistaan takaisin
HERRAN tykö. Kristuksen seurakunta luotiin sellaiseksi, että sillä on kasvava taipumus
vastaanottaa Pyhä Henki näinä viimeisinä päivinä. Kohdassa Hes. 47:1-6 HERRA osoittaa tämän
seurakunnan vastaansanomattoman kyvyn vastaanottaa tämän hetken myöhempi kirkkaus. Tuossa
kuvauksessa Pyhän Hengen auktoriteetti öljyn ja viinin seurakunnan toimintojen ohjaamisessa on
kuitenkin hyvin osoitettu. Tämä esitys ajaa seurakuntaa altistamaan itsensä Pyhän Hengen tahdolle
siihen virtaavan joen kohtaan, joen, jota seurakunta ei voi ylittää vaan ainoastaan tulla
pyyhkäistyksi virran suuntaan. This presentation urges the church to surrender herself vulnerable to
the will of the Holy Spirit to the point of the river that flows, a river that the church cannot cross
except to be swept in the direction of the current. Se öljyn ja viinin seurakunta, jota HERRA Jumala
siunasi MUSTAN APOKALYPTISEN RATSASTAJAN tehtävän alussa, on seurakunta, joka on
kadottanut itsensä ja jonka Pyhä Henki on pyyhkäissyt oman tahtonsa suuntaan.
Sitten hän vei minut takaisin temppelin ovelle. Ja katso, vettä kumpusi temppelin kynnyksen
alta itään päin, sillä temppelin etusivu oli itää kohti. Ja vesi juoksi alas temppelin
oikeanpuolisen sivuseinämän alitse, alttarin eteläpuolitse. Sitten hän toi minut ulos
pohjoisportin kautta ja kierrätti minut ulkopuolitse ulkoportille, joka antoi itää kohden; ja
katso, vesi virtasi oikeanpuoliselta sivuseinämältä päin. Mennessänsä itää kohti mies,
mittanuora kädessään, mittasi tuhat kyynärää ja antoi minun käydä veden poikki: vettä oli
nilkkoihin asti. Sitten hän mittasi tuhat ja antoi minun käydä veden poikki: vettä oli polviin
asti. Sitten hän mittasi tuhat ja antoi minun käydä poikki: vettä oli lanteisiin asti. Sitten hän
mittasi tuhat: tuli virta, jonka poikki minä en voinut käydä, sillä vesi nousi uimavedeksi,
virraksi, josta ei voinut käydä poikki. (Hes. 47:1-5).

Tämä on HERRAN elämää antava Henki, joka virtaa Jumalan valtaistuimelta Kristuksen
seurakuntaan tuoden parantavia ja elämää vaalivia vesiä. Alunperin oli joki, joka virtasi Eedenin
paratiisista laajan tunnetun maailman neljälle äärelle. Tänä päivänä tuo joki on Pyhän Hengen
virtaus, jolla Jumalan tarkoitus on hukuttaa (inundate) seurakunta. Siksi se öljyn ja viinin
seurakunta, jota JEHOVA Jumala siunaa valtaistuinsalissaan, on seurakunta, jonka hengellinen
elämä on uudelleen ravittu ja vaalittu siinä määrin, että se pulppuilee (jelly up*) elämää, toisin kuin
kaikki tämän maailman menehtyvät. Sellaisessa menehtyvässä maailmassa kuin tänä päivänä,
seurakunta, joka pulppuilee (jelly up*) ylellistä runsasta elämää todella kiehtoo hyvin monia, jotka
etsivät suuntaa ulos kuoleman tilanteistaan. Tämä on öljyn ja viinin tarkoitus; tehdä seurakunta
kelvolliseksi Karitsan häihin. Hes. 36:25 mainitsema puhtaan veden vihmominen on Pyhän Hengen
työ, joka puhdistaa Jumalan kansan synnistä ja saastutuksesta.
On siis todella mahtavaa, että vihmottuaan puhdasta vettä puhdistamaan kansansa Jumala
Kaikkivaltias tuossa raamatunkohdassa viittaa uuteen sydämeen, jonka Hän panee heihin. Taivaan
tapahtumien aikajärjestyksessä HERRA lupaa sitten asettaa uuden Hengen heidän uuteen
sydämeensä. Se on kutsu HERRAN kansalle muuttaa sydämensä ja mielensä parannuksen ylhäisen
prosessin kautta ja tuottaa hedelmää tuon parannuksen säilyttämisessä. Myös tänä päivänä HERRA
KUTSUU itsetyytyväisiä uskovia saamaan aikaan muutoksen ja omaksumaan Pyhän Hengen lihan
sydämellä, joka pohjimmiltaan symbolisoi ihmisen heikkouksia ja viallisuutta. Liha on aina heikko
HERRAN edessä ja näin ollen täytyy alistaa Jumalan voitelun auktoriteetille ja toimivallalle Hänen
kansansa (öljyn ja viinin) kantamana.
Egypti on ihminen eikä Jumala, ja heidän hevosensa ovat lihaa eivätkä henkeä. Kun Herra
ojentaa kätensä, suistuu auttaja, ja autettava kaatuu, ja yhdessä he kumpikin hukkuvat. (Jes.
31:3)
Näin ollen öljy ja viini auttavat valmistamaan Kristuksen morsiamen loiston sen täyteen määrään
ilman ryppyjä, ilman tahroja, ilman pilkkuakaan ja täyteen kypsyyteen. Sellaisen seurakunnan
täytyy nähdä Jumalan Kaikkivaltiaan valtakunta taivaassa.
Katso, minä tulen niinkuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei
hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi! (Ilm.16:15)

Oliivipuu
Koska niillä on kyky tunkeutua syvempiin kerroksiin
viiniköynnöksen juuret jatkuvasti hyödyntävät säilyneitä
kosteita maanalaisia maa-aineksia. Tämä ominaisuus
antaa viiniköynnökselle suuremman etuoikeuden päästä
eroon haavoittuvuudesta kuivuudelle ja niukalle
kosteudelle. Sitäpaitsi pyrkimyksessään imeä kosteutta
viiniköynnöksen juuret pääsevät käsiksi harvinaisiin
ravinteisiin, jotka on varattu niille, jotka lähtevät
syvemmälle.

*) Jelly up tarkoittanee luontaista hyväonnisuutta, että jos esim. paahtoleipä, jonka päällä on hilloa
putoaa, niin hillopuoli jää ylöspäin. Suom. huom.

