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OLE VALPAS & SUOJELE HEDELMÄÄSI 

Jeesuksen sanoja Veli Ezekielille, 10. Helmikuuta, 2016. 

Olkoon Herran suloinen läsnäolo ja ohjaus kanssamme tänään, Sydänasukkaat.  

Ezekiel sai Herralta sanan eilen illalla. 

Ezekiel sanoi… ” Siunattu olet Sinä, Herra! Mikä ohjaus Sinulla olisi meille tänä iltana?”  

Herra aloitti… ” Olkaa valmiina! Minun ohjaukseni teille on, olkaa valmiina! Minä aikana tahansa, 

minä päivänä tahansa, minä sekuntina tahansa! Olkaa valmiina!” 

” Teidän täytyy olla kuin viisas maanviljelijä, joka, kun hän näkee, että nuput alkavat tekemään 

kukkaa, tietää, että nuori hedelmä ei ole kaukana perässä. Ja niin hän pitää tarkkaa vahtia joka 

päivä, tarkastaen puunsa. Hän tietää, että kun kasvuikäinen hedelmä alkaa näyttämään itseään 

enemmän ja enemmän, että värit ja tuoksut alkavat vetää puoleensa matoja ja lintuja. Kun 

molemmat näistä vihollisista ovat yhtäaikainen uhka, hänen täytyy työskennellä pitkälle päivään; 

suihkuttaen, verkottaen, suojaten, jotteivat nämä saalistajat tulisi aikaisin aamulla, kun ne ovat 

vaivoin näkyviä himmeästi valaistua hedelmätarhaa vasten. Jos hänen ajatuksensa harhailisivat 

muissa asioissa, vaikka vain muutaman tunnin, kun aamun himmeys alkaa antamaan sijaa 

päivänvalolle, hän tulee saapumaan käynnissä olevan tuhon traagiselle näyttämölle.”  

” Hänen kallisarvoiset ja herkät hedelmät, joita hän on hoivannut ja joista huolehtinut niin 

pikkutarkasti, hänen kauhukseen tulevat olemaan melkein turmeltua massaa ja kuorta, niiden 

jäännökset siroteltuna maata pitkin. ” 

” Entä hänen ahkera naapurinsa? Molemmilla miehillä oli sama pinta-ala, saman kokoiset puut ja 

tuleva sato.” 

 ” Maanviljelijä, joka piti mielensä kriittisessä aika-ikkunassa, tietäen aikaisemmista 

kokemuksistaan, että lintujen ja hyönteisten murskaava vitsaus voisi iskeä salaman nopeasti 

yhdessä yössä, ei koskaan menettänyt sekuntiakaan aikaa. Työskennellen jopa myöhäisinä 

tunteina otsalampun valossa, hän varmisti, että jokainen puu oli suihkutettu ja verkotettu 

asianmukaisesti, kunnes hän oli viimeistellyt koko hedelmätarhansa. Saapuen takaisin talolleen 

lopen uupuneena, hän rauhallisesti painoi päänsä tyynyyn, tietäen, että kaikki olisi hyvin, ei väliä 

milloin ei-toivotut tunkeutujat tulisivat.”  

” Kun hän heräsi seuraavana aamuna, hän huolettomasti käveli polkua takaisin hedelmätarhaan ja 

ennakoidusti – paljon heinäsirkkoja, matoja ja äänekkäästi kaakattavia lintuja joko makasi 

kuolleena maassa tai ne olivat kamppailemassa vapautuakseen verkoista. Jäljellä oli vain niin 

harvoja tuhoeläimiä uhkaamassa kehittyviä ja nyt kypsyviä hedelmiä, hän yksinkertaisesti kutsui 

työntekijät. Ja päivän loppuun mennessä he olivat tuoneet ennätyssadon, mitä kauneimpia, 

tahrattomia hedelmiä, kaikki valmiina pakattavaksi ja lähetettäväksi kauppaan. ”  

” Samalla tavalla, Minun Isäni ja Minä olemme katsoneet suurella ahkeruudella, suihkuttaen teitä 

armonaalto armonaallon jälkeen, varmistaen, että jokainen teistä on suojattu ja suojeltu kaikilla 

mahdollisilla tavoilla. Nyt, kun aika on ehdottoman tarkka, Isä tulee antamaan merkin ja Hän, joka 

on nimitetty, tulee huutamaan.”  

 



” Ja välittömästi, silmänräpäyksessä, Jumalan Trumpetin törähdyksellä, Minä tulen kutsumaan 

Minun Morsiantani sanoen, TULE TÄNNE YLÖS! Sitten kuolleet, jotka ovat uskoneet Minuun, 

tulevat sukkelasti nousemaan haudoistaan, pukeutuneena oikeamielisyyden viittoihin. Sitten te, 

elävät uskolliset, tulette kunniakkaasti muuttumaan. Teidät tavoitetaan tapaamaan Minut ilmassa 

ja siten te tulette olemaan Minun kanssani loppumattomasti.”  

” Minä annan teille Minun Sanani ja Minun Sanani on Totuus! Ja katso, Teidän Pelastuksenne on 

lähellä, jopa ovella!” 


