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Näky 
 
Kaikki oli mustaa, pimeätä. Näin muutamia ihmisiä, jotka kävelivät reippaasti ja päät-

täväisesti. He olivat ryhdikkäitä, lujia ja totisia, kuin sotureita. Heistä hohti kirkkaus 
kaikkea ympärillä olevaa pimeyttä vastaan. 

 
Herra sanoi: "Nämä ihmiset ovat minun jäännökseni, joka vaeltaa pyhyydessä, van-

hurskaudessa, tottelevaisuudessa, murtuneisuudessa ja äärimmäisen antautuneina 
MINUN TAHDOLLENI. 
 

Sitten näin, miten yksilöt alkoivat yhdistyä kahden ja kolmen hengen ryhmiin, sitten 
viiden ja kymmenen hengen ryhmiin ja silloin valo lisääntyi suuresti. 

 
Kun Herra oli vetänyt jäännöksensä näihin pieniin ryhmiin, Jumalan voima laskeutui 
alas taivaasta – kuten Apostolien teoissa – rammat alkoivat kävellä, sokeat saivat nä-

könsä ja kuurot kuulonsa (aivan kirjaimellisesti ja myös kuvainnollisessa merkitykses-
sä), ja vaino piti yllä tulta. 

 
Tämä lopunajan PYHÄ ja VANHURSKAS jäännös kulki eteenpäin sellaisessa apostolises-
sa kunniassa ja voimassa, millaista ei ole nähty sitten Apostolien tekojen, julistaen Jee-

suksen Kristuksen todellista evankeliumia – parannuksentekoa, pyhyyttä ja vapautta 
synnistä. 

 
Herra sanoi: "Tämä on Minun tuomani herätys, ja se alkaa yksilöistä, jotka on kutsuttu 
henkilökohtaiseen herätykseen, ja jotka vaeltavat suoraan ja varmasti, ryhdikkäästi ja 

lujasti kuten sotilaat, valoina pimeydessä. Minun jäännökseni vaeltaa pyhyydessä, 
vanhurskaudessa, kuuliaisuudessa, murtuneisuudessa ja täydellisen kuuliaisina MINUN 

TAHDOLLENI, ja Minä kokoan heidät yhteen." 
 
 

Näky vaihtuu 
 

Sitten näin aivan kuin hämärässä valossa kuvatun video-otoksen. Näin voimakasta tun-
teenomaisuutta ja sensaatiomaisuutta kun ihmiset tanssivat, vapisivat, kaatuivat, huu-
sivat, hyppivät, taputtivat ja lauloivat. Sielulliset ja lihalliset henget väittivät olevansa 

Pyhä Henki. 
 

Ihmisiä oli valtavasti koolla. Monet ihmiset tulivat suurissa ryhmissä, jotka täyttivät 
isoja kokoustiloja ja stadioneita. Jopa joitakin valoja, jotka olivat ensimmäisessä näys-
säni, vedettiin mukaan näyn tähän osaan. 

 
Sielulliset ja lihalliset henget julistivat olevansa Pyhästä Hengestä. Valtavia ihmetekoja 

tapahtui runsaasti - ihmeitä ja merkkejä. Ihmiset julistivat: "Tämä on se herätys, mitä 
me olemme odottaneet ja rukoilleet! Tämä on se herätys, josta olemme kuulleet profe-

tioita! Tämä on Pyhän Hengen vuodatus – suuri Jumalan liikehdintä!" 
 
Mutta Herra sanoi: "Tämä ei ole minusta – tämä on Saatanasta – se on jäljitelmä!" 

Monet tulevat eksytetyiksi tämän vihollisen ovelan petoksen takia." 

http://www.kolumbus.fi/jouko.piho/sivu10.htm
http://tinyurl.com/489vrp


Näky vaihtuu uudestaan 
 
Nyt näin molemmat näyt vierekkäin. Niiden molempien voimakkuus lisääntyi toisiaan 

vastaavasti: kun oikea kasvoi voimassa, niin väärä kasvoi määrässä, ja kun oikea kas-
voi määrässä, niin väärä kasvoi valheihmeiden ja -merkkien määrässä. 

 
Herra sanoi: "Tämä ei ole tulevaisuuden näky – tämä on jo alkanut ja tulee enenty-

mään sitä mukaa kuin päivät kuluvat. Olen jo toteuttamassa tätä, ja vihollinen hyökkää 
vastaan samalla hetkellä." 
 

Johtopäätös 
 

Herra on tuomassa lopun ajan herätyksen, joka on sellainen, jota emme ole koskaan 
aikaisemmin nähneet ja se alkaa sinusta. Herra on kutsumassa sinua erottautumaan 
pyhyyteen ja vanhurskauteen Herrassa, sekä kulkemaan kuuliaisena ja täydellisesti 

alamaisuudessa Hänen tahdolleen, vapaa synnistä, olemaan täydellinen, kuten sinun 
Isäsi taivaassa on täydellinen, kuollut lihallesi ja elossa KRISTUKSESSA. Kulje selvästi 

ja vakavasti, sekä totuudellisesti Herran edessä, kunnioituksessa ja pyhässä Herran 
pelossa. Jos sinä etsit ja odotat jotakin suurta yhteistä, tunnepitoista vuodatusta ja 
ihmeitä sekä merkkejä, niin sinä tulet menettämään tulevan herätyksen. 

 
Herätys alkaa sinusta. Hae Herraa ja painaudu Hänen lähelleen jokainen päivä. Salli 

Jeesuksen veren ja armon murtaa sinun lihasi siteet ja saada aikaiseksi pyhää ja van-
hurskasta elämää elämässäsi. Pyydä Herraa näyttämään sinulle, mikä sinun elämässäsi 
pidättää sinua siitä, joka on täydellistä – oli kyse sitten miten pienestä tai kuinka kivu-

liaasta asiasta tahansa; pyydä Herraa paljastamaan kaikki se, mikä pidättää sinua tu-
lemasta Häntä lähelle ja tuomaan Hänen Kirkkauteensa ja Hänen valtakuntaansa ja 

tarkasti luovu kaikesta siitä, mitä Hän sinulle näyttää. 
 
Elä elämääsi, kuten elävä uhri - elävä juomauhri, joka on vuodatettu Herran eteen Hä-

nen kirkkaudekseen ja kunniakseen. On olemassa monia asioita, jotka ovat kultturelli-
sia, sosiaalisia ja uskonnollisia, jotka pitävät meidät erossa Jumalasta ja vaeltamasta 

Hänen Hengessään. Rukoile Jumalaa tuomaan nämä asiat valoon ja iske ne kuoliaaksi 
oli sitten kysymys kuinka vaikeasta asiasta tahansa. 
 

Jos sinä et ymmärrä, että Herran herätys alkaa sinusta, niin sinä tulet menettämään 
sen! Herra kutsuu sinua tänä päivänä, tekemään parannusta sinun penseydestäsi ja 

välinpitämättömästä asenteestasi syntiä kohtaan elämässäsi ja näkemään ne, jotka 
hukkuvat helvettiin jokainen päivä ympärilläsi! 
 

Herra kutsuu sinua tänään sallimaan Jeesuksen Veren ja Jumalan Armon saada aikaan 
pyhyyden ja vanhurskauden virrat elämässäsi, että sinä voisit olla suola hukkuvalle 

maailmalle ja valo pimeydessä, joka on voittamassa. 
 

Mitä sinä aiot tehdä? 
 
Herra on kutsumassa sinua juuri nyt tekemään oman päätöksesi rakastaa Häntä koko 

sydämestäsi, mielestäsi, sielustasi ja voimastasi, ottamaan ristisi, kuolemaan itsellesi 
ja seuraamaan HÄNTÄ – hylkäämään KAIKKI ja lähtemään Hänen peräänsä kaikesta 

mitä sinä olet ja mitä sinulla on. 
 
Tule ulos ja erottaudu pyhyyteen ja vanhurskaaseen kuuliaisuuteen Jumalassa! 

 



VAROITUS – ÄLÄ anna viedä itseäsi harhaan aistilliseen ja tunnepitoiseen väärennök-
seen, joka on jo täällä, ja joka tulee vieläkin kasvamaan, joita nämä ihmiset ja seura-
kunnat kutsuvat "herätykseksi!" TÄMÄ ON VIHOLLISEN VALHE. 

 
Kun kuulet "herätyksestä", joka on alkanut lähimmässä kaupungissa tai seuraavassa 

osavaltiossa, tai jopa sinun omassa kaupungissasi – pyydän sinua muistamaan tämän 
varoituksen. 

 
Siellä tulee olemaan paljon laulamista, tanssimista sekä huutamista ja moni asia tulee 
kuulostamaan siltä, kuin se olisi todellista. Tulee suuri aalto tunteenomaisuutta, joka 

aiheuttaa sen, että ihmiset kaatuvat, hyppivät sekä huutavat, itkevät ja nyyhkyttävät, 
mutta tämä ei ole Jumalasta. Monet tulevat itkemään ilosta, "Rauha, rauha." Mutta 

Jumalan Palvelijoilla tulee olemaan erottamisen kyky ylitse minkään lahjan, halukkuus 
kuolla, ennemmin kuin valehdella – huolimatta ihmeitten ja merkkien kasvusta, joka 
on väärä liikehdintä "seurakunnissa." 

 
Jos "herätys", jossa olet mukana, ei ole vakava, kunnioittava, pyhä, vanhurskas, rak-

kaudellinen ja jossa ei ole mukana kunnioittavaa Herran pelkoa, jos ei näitä ole, NIIN 
JUOKSE HENKESI EDESTÄ, ja varoita kaikkia niitä, joita tunnet. Nämä ovat henkiä, 
suuria ja erittäin voimakkaita – lähde heti ulos rakennuksesta äläkä anna vetää itseäsi 

vääriin ihmeisiin ja merkkeihin. 
 

Pyydän, minä suorastaan rukoilen sinua muistamaan tämän, sinä tulet tietämään, että 
tulee olemaan monia, jotka vedetään harhaan ja jopa (jos mahdollista) vedetään pois 
oikeasta herätyksestä väärään, mutta minä myöskin tiedän, että tulee olemaan joita-

kin, jotka lukevat tämän varoituksen ja muistavat sen ja säästyvät. 
 

Totuudellisen herätyksen armeija tulee näyttämään kuin pieneltä vallankumouksellisel-
ta porukalta tai erikoisjoukoilta, joilla on lopun aikoina täydellinen missio (tehtävä) ja 
Saatanan väärennös muistuttaa taas villeiltä intiaaneilta tai heimotansseilta, jotka huu-

tavat sotahuutoja. 
 

Todellinen herätyksen armeija tulee hyökkäämään vihollista ja sen linnakkeita vastaan 
– heidän missionsa ovat ihmisten sielut Pyhän Hengen voimassa – he haluavat sitä, 
että ihmiset pääsevät vapaaksi kaikista synnin kahleista ristin sanoman kautta ja he 

tulevat näkemään, miten nämä synnin kahleet putoavat. 
 

Saatanan väärennös taas menee synnin metodeihin – he haluavat yrittää laillistaa mo-
raalittomuuden ja saada lakeja näin muutetuksi, joka on tulosta pakotetusta moraalit-
tomuudesta ja pelastumattomuudesta. 

 
Jumalan armeija hakee pelastaakseen hukkuvat sielut kaduilta ja kujilta – Saatanan 

armeija yrittää muuttaa lait, mutta ne eivät pelasta ketään. "Kuka tahansa rakastaa 
elämää, tulee menettämään sen. Kuka tahansa menettää hänen oman elämänsä MI-

NUN tähteni, löytää sen." 
 
Saatana, huomaatko sinä! Jumala on valmistamassa herätyksen armeijaa, joka tulee 

repimään alas kaikki sinun valtakuntasi linnakkeet ja Jeesus on valmistamassa mor-
sianta Hänelle itselleen, joka on tahraton ja puhdas. 

 
Jumala kutsuu sinua tekemään päätöksesi juuri nyt – MITÄ SINÄ AIOT SEN KANSSA 
TEHDÄ? 

 


