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Sain Herraltamme Jeesukselta Kristukselta, Vapahtajaltamme, näyn ja sanaa ajasta, missä 
elämme sekä tulevasta. Lohdutusta siitä, että Hän johdattaa perille huolimatta siitä, mitä ympä-
rillämme tapahtuu.

Eteeni aukeni yön synkkyys ja kuohuava, myrskyävä meri. Meren aallot olivat mustia, korkeita ja 
syviä. Meri pauhasi voimakkaasti. Vasemmalle puolelle ilmestyi näky ison puulaivan keulasta ja 
sen etuosasta, kyljen vasemmasta puolesta. Laivan keula oli puuta ja etummainen, korkea osa 
siitä oli koristeellisesti veistetty. Näin siis suuren puulaivan sen vasemmalta sivulta. Lisäksi näin 
laivan repaleista purjekangasta tuulen riepoteltavana. Laiva oli suuri ja sillä oli "täysi työ" pysyä 
pinnalla ja pystyssä tuossa valtavan mustan, voimallisen myrskyävän meren ryöpytyksessä. Se 
heilui ylös ja alas aallokon melskeessä. Laivan kylki oli sen näköinen, että se oli tehnyt pitkän, 
raskaan matkan. Kylki oli kulunut, ja puu tummentunut. Tunnelma näyssä oli uhkaava. Miten tuo 
laiva koskaa pääsee perille tuollaisessa hirvittävässä myrskyssä, jossa suuret laineet paiskaan-
tuvat kerta toisensa jälkeen laivaan ja jopa laivan reunojen yli.

Tämän jälkeen näin Jeesuksen Kristuksen ilmestyvän eteen keskelle, pimeälle taivaalle. Sa-
massa Hänen taakseen katsojasta oikealle puolelle horisonttiin ilmestyi viheriöivä maa,  Luvattu 
maa.

Jeesus hallitsee tuulet ja myrskyt. Hän vie omansa niiden läpi luvattuun maahan, viheriöiville 
niityille, missä rauha ja rakkaus ja Herran kirkkaus vallitsee.

Vaikka meistä tuntuisi, että laiva uppoaa ja purjeet repeävät, eikä perille pääse, Herran silmä 
valvoo kaikkea. Hän johdattaa omansa kotiin. Nyt tämä aika - myrskyt ja ahdingot, näyttää, ettei 
ole ulospääsyä, ei valoa. Mutta Jeesus on siellä ja valvoo, suojelee omiaan. Hän on jo avannut 
tien kotiin.

Olkaa lujat! Uskokaa ainoastaan! Pysy lujana. Tässä olen! Älä pelkää! Vaikka tuulee ja myrsky-
ää, vien sinut, oman seurakuntani kotiin, luvattuun maahan. Vaikka maailmassa laineet ja tyrs-
kyt lyövät yli laitojen, ja laivaan iskee pimeitä myrskyaaltoja, katso minuun! Tässä olen! Älä pel-
kää! Tässä! Nosta pääsi! Ohjaan sinut, oman seurakuntani, perille! Vielä hetki. Kohta minä tu-
len. Vielä hetki. Älä katso pimeään, älä tuuleen, joka repii purjeita rikki, älä huojuvaan laivaan, 
älä mustiin aaltoihin. Tässä olen. Usko ainoastaan.

Kaikki menee kirjoitusten mukaan. Maailman voimat järkkyvät. Kun näet tämän ja nämä meret, 
tiedät, että minun aikani on pian. Kiitä ainoastaan! Minä pelastan sinut. Vien kotiin, luvattuun 
maahan. Siellä ei ole pelkoa, ei taisteluita, ei uhkaa, ei kipua, ei epäjärjestystä, ei pimeyttä, 
vaan ainainen rauha ja kirkkaus yhdessä Pyhien kanssa. Yhdessä minun ja Isäni kanssa. Yh-
dessä! Ainiaaksi! Ikuisuus Pyhän Jumalan Valtakunnassa.



Enää hetki. Älä pelkää. Usko ainoastaan. Minun aikani on pian. Pidä kiinni sanastani. Älä poik-
kea siitä oikealle, äläkä vasemmalle. Älä kumarra ihmistä! Älä polje minua ja kumarra lihaa! 
Kuka on sinulle rakkain? Olenko se minä? Sinun tulee jättää kaikki muu, ja seurata vain minun 
jalanjälkiäni. Älä kulje kahta tietä. Horjut! Et voi rakastaa sekä Jumalaa, että maailmaa.

Nyt on vaikeat ajat käsillä. Ellet kulje totuudessa, eksyt tieltäsi. Kokoontukaa, uskovat rakkaat ja 
rukoilkaa! Älkää halatko mitään, mikä on rikkaviljaa minun silmissäni. Ettei sydämeesi kylvetä 
rikkaviljaa! Se tukahduttaa uskosi ja vie väärille teille.

Puhtautta ja parannuksentekoa minä teiltä odotan. Syntien tunnustamista ja vaatimatonta elä-
mää. Silmän pyyteet ja lihan himo on maailmasta. Saatanasta. Älä tee niistä itsellesi epäjuma-
lia! Karta sellaista!

Usko ainoastaan! Tässä minä olen! Rukoilkaa ja paastotkaa! Pidä elämäsi yksinkertaisena. Et-
sikää ensin Jumalan Valtakuntaa, niin kaikki muukin teille annetaan. Minä olen tie, totuus ja 
elämä. Vain minun kauttani teillä on pääsy Isän tykö! Minä johdaten heitä, jotka kulkevat rukoil-
len. Hiljenny, etsi minua, pelastajaasi. Turvaa minuun. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä 
olet minun.
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