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Ei minun ole hywä minun kerskaamisestani, tulen kuitenki
näkyihin ja Hcrian ilmoituksiin.

Hän temmattiin ylös paraatiisiin ja kuuli sanomattomia
sanoja, joita ei yhdenkään ihmisen sowi puhua. Korinth. 12
l. 1 ja 4 w.

Ia pitää tapahtuman wiimeisinä päiwinä (sanoo Ju-
mala), että minä tahdon wuodattaa minun Hengestäni kaiken
lihan päälle: ja teidän poikanne ja tyttärenne pitää ennus-
taman, ja teidän nuorukaisenne pitää näkyjä näkemän, ja tei-
dän wanycnpannt pitää unia uneksiman. Apost. 2 l. l 7 w.



Muistutus.

Tämän ilmestyksen olen minä kirjoittanut sen jälkeen,
kuin koko sen ajan läsnä-olleiden ylöspano sekä suulliset seli-
tykset owat minulle asian walaisseet, nimittäin: Mikko'Turu«
nen ja sen waimo, Heikki Kiiskilä ja sen ruaimo, jotka myös
ylöspanonsa alla asian todistamiseksi kirjoittuvat walapainoi»
sen todistuksensa. Paitsi näitä on myös paljon muita hänen
ilmestyksensä ajalla käynyt hänen tykönään, jonka tähden asia
on huomattu todeksi. Paawolassa 24 p. toukok. 1876.

I. N.



Ilmestys.
pohjanmaalla, Luohucin kylässä, pidettäissä juma-
lista kokousta "Isomaa"-nimisessä mökissä 30 päiw.
huhtikuuta 1876, puhdisti tämä tytär oikein oman-
tuntonsa ja yhdisti itsensä likemmin Vapahtajansa
kanssa. Siitä palattua tunsi hän ihmeellisiä liiku-
tuksia ja armon tuntoja itse tykönään. Seuraama-
na sunnuntaina, joka oli ? p. toukokuuta, tunsi hän
ihmeellisiä liikutuksia sydämessään, ja sanoi, puoli-
päiväsellä oltuaan, kuulleensa ylhäältä päänsä päältä
kummallisen kumauksen.

Samana iltana pidettiin myös jumalista ko-
kousta "Kalliomaa"-nimisessä mökissä, josta hän lähti,
rukousten päätettyä, toiseen huoneesen. Torpan omis-
taja sattui menemään samaan huonceseu, jossa hän
näki hänen tiedotoinna makaaman laattialla. Häm-
mästyneenä tästä käski hän samassa kaksi muuta
hengellisen seurakunnan jäsentä. Nämät, hawaittuansa
hänen tiedotoinna makaaman, alkoiwat häntä wir-
woittaa, luullen hänen jostakinrewäsin-laakista men-
neen tainnuksiin; mutta nähtyänsä, ettei mikään aut-
tanut, antoiwat he hänen olla rauhassa.' Joulu ajan
takaa alkoi hän nostella hartioitansa, ja tätä teh-
dessä meni suunsa nauruun (autuaalliseen hymyyn).
Sen jälkeen alkoi hän wiittoa käsillänsä hyngähtellen:
"hm, hm!" ja myös nauroi. Sitten hän alkoi ta-
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sillaan »vasemmalta puoleltaan juurituin jotakin vois-
lykätä, jota tehdessään hän itki, ja taas oikealta
puolen wetää tykönsä, jolloin hän nauroi. Nyt alkoi
hän wasemmalta puoleltaan wetää ylitsensä oikealle
puolelleen, sillä hän kurkoilti »vasemmalle puolelleen
ja koetti tarttua kiwi, jota tehdessään hän itki; mutta
silloin kun hän uäytti saaman jonknn kiini, muuttui
murheellinen muotousa ja itkunsa ihanaksi nauruksi.
Tätä tehdessään kolmannen kerran, hän monta kertaa
koetti saada kiini, mutta knn ei mitään saauut,
laski hän kätensä rintainsa päälle ja itki katkerasti.
Tätä teki hän monta kertaa ja aina itki; mutta kun
hän wihdoinki sai kiini, nakkasi hän oikealle puolel-
leen niin woimallisesti, että meni kyljelleen, jossa
hän oli hetken hiljaa: »vacm kohta tuli hän erin-
omaiseen liikutukseen, sillä hän nauroi sydämestään
ja löi käsiänsä yhteen towin aikaa. Mntta kun hän
jälleen loi silmänsä »vasemmalle puolelleen, faawntti
hänen tuskallinen kauhistus ja katkera itku; mutta

kuu näytti saaman »vasemmalta puolen oikealle jonkn,
muuttui taas murheensa iloksi. Tämänlaista kesti
kaiten tämän yötä.

Maanantai-aamnna päiwän »valjetessa sai hänjälleen taitonsa, terwehti kaikkia järjestänsä, »vaan ci
»voinut sanaakaan sanoa. Kaswonsa toistuvat ta-
»uallista kauniimmalta, »vaan ruumiissaan knmminki
lienee ollut joku wapiötus, koska häu uloölähdcttyään
horjui, joukatähdcu eräs »vaimo meni häntä saatta-
maan, jolle hän sanoi ensimmäiset sanansa: "Paljon
olen nähnyt, »vaan cn woi wielä kertoa." Tultua
jälleen huoncesen, sanoi hän eräälle unornkaisclle:

"Noi, Matti! miksikä siuä epäilet ja te
kaikki. Ällää olko epäuskoiset, ivaan liskomaiset. Te,
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joitten silmät Herra kerran on awata saanut näke-
mään synnin kauheuden, ei pitäisi enäiin palata
synnin ja epäuskon tilaan, waan uskoa itsensä au-
tuaaksi Herrassa lesuksessa; sillä, joka epäilee, sen
helwetti nielee, ja woi sitä surkeutta!"

Tämän sanottua waipui hän maata ja nukkui,
jolloin hänen saawutti edellinen tila. Hän seisoi tai-
waau ja helwetin wälillä, ja näki oikealla puolellaan
sen kaitasen elämän tien, jota myöten ne harwat
»valitut waelsiwat taiwaalliseen Kaanaan maahan,
jonka hän myös näki sanomattomille ihannuksineen,
täynuänsä taiwaallisen kunnian rikkautta. Vasem-
malla puolellaan näki hän sitä wastaan helwetin tu-
lisen järwen ja (kuten hän silloin sanoi) wiiden sa-
dan syllän lewyisen tien täynnänsä rientämän sieluja

kadotukseen. Hän näki jo helwetin piinassa olewan
monta tuttua, jotka wielii eläwät täällä maan päällä.
Niinpä näki hän erään kortti-powarin helwetin hen-
kien kanssa latclewan tulisia kortteja tulen liekkien
keskellä tulisella pöydällä. Tämä helwetin kauhea
näkö ja sinne rientäwäin sielujen suuri joukko kau-
histutti niin häntä, että, kun hän loi silmänsä wa»
semmalle puolelleen, täytyi hänen aina itkeä; mutta
nähdessään oikealla puolellaan taiwaan sanomatto»
mau kunnian ja ne onnelliset sielut, jotka oliwat
walinneet itsellensä elämän tien, ei hän enään muis-
tanut kadotettuin surkeutta sen sanomattoman autuu-
den tähden, sillä niin usein kuin hän loi silmänsä
oikealle puolen, muuttui itkunsa nauruksi.

Puolen päiwän*) seuduissa alkoi hän selwetii
ja nousi istualleeu, mutta puhe oli nytkin poissa,

") Tiiman määliä ei »voida tailolleen sanoa» lolla siinä ei ollut
lelloa.
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sillä hän ei woiuut sanaakaan wastata hänelle teh-
tyihin kysymyksiin; ainoastaan wiittomalla ja päänsä
nyökäytyksellä koetti wastaka kysmyksiin. Nyt an-
nettiin hänelle wirsikirja, josta hän haki wirren
n:o 412. Tästä wiisasi hän weisattawaksi 7, 8 ja
9 wärsyn. Tässä murtui kaikkein läsuä-olewain sy-
dämmet ja kyyneleet täytti jokaisen silmät. Silloin
aukeni hänen kielensä lukko ja sanoi: "Älkää itkekö!
kaikki synnit owat anteeksi annetut."

Tämän jälkeen käski hän erään naapurin tyttä-
ren wiedä eräälle kortti-powarille terweisia, että hän
näki hänen helwetin tulisessa liekissä latoman tulisia
kortteja helwetin henkien kanssa.

Puolenpäiwän jälkeen, noin kello 4 paikoilla,
waipui hän taas uneen, jossa hän alkoi wiettää sa-
manlaista elämää knin ennenki, sillä iloinen oli hän
katsahtaessa oikealla puolen, waan wasempi puoli oli
nytkin murheen ja tuskan kauhistus, sillä katsahdus
sinne toi heti wesi-wirrat silmiinsä ja koko muotonsa
muuttui surkeaksi. Tämänlaista menoa kesti tämän
ilta-päiwän sekä yön aina päiwän walkenemiseeu asti,
jolloin hän tuli taitoonsa. Taas annettiin hänelle
wirsikirja, josta hän haki wiriet: n:o 355, 245 ja
375 wirrestä 12 wärsyn. Nämät weisnttua ter-
wehti hän sanpnwille tulleet uskowaiset, jota tehdessä
hän nauroi, mntta terwehtiessä omaa surutointa sisar-
tansa, hän itki. Edellämainittu powari oli myös
saapuwilla, joka tarttui hänen käteensä. Silloin hä-
neltä pääsi taas itku, sillä se kowin kauhistutti
häntä.

Sitten sanoi hän samalle nuorukaiselle, josta
ennenki on jo mainittu: "Heitä pois se synnin takka
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seljastasi; älä kokoa epäuskon tunkiota sydcimmecsi,
sillä sinullakin on sija taiwaassa."

Tämän jälkeen puhui hän paljon sekä uskowai-
sille että uskottomille, jota kaikkea ci ole woitu kir-
joittaa; mutta wiimeiu kuu puhuttiin papeista, sa-
noi hän perkeleen asuwcm uskottomassa papissa ja
saarnallwan ulkokullatulla sydämmcllä seurakunnalle,
josta ei lähde mitään woimaa.

Tiistaina, pantuansa maata ilta-päiwällä,
kui hän jälleeu, jolloiu hän samoin matkusti hen-
gessä ja sanoi: "Näettekö noita kauniita akkunoita?"
Sen jälkeen lausui hän muutamia sanoja, joiden
wälissä hän piti melkoisen hengähtykscn ajan.

"Taiwaan salissa pyhäin parissa" alkoi
hän "Herralle kiitosta weisataan.

Ruoho kuiwuu, kukkainen lakastuu, mutta mi-
nun sanani ei koskaan wiisy.

Kaikki, jotka työtä tcettii ja oletta raskautetut,
olette taiwaan kunnialla kirkastetut.

Autuas on se, joka ei käyskele jumalattomain
retkillä.

Mun sieluni iloitsee Herrassa!
Autuas, autuas, autuas on! joka häihin ja eh-

toolliselle Karitsan kutsuttu ou!"
Näiden sanottua palasi hän jälleen luonnolliseen

elämään. Kello kuuden paikoilla nukkui hän taas,
jolloin hänen elonsa waihtui näkemysten aloille. Nyt
hän lausui:

"Kiitosta Isälle! Eijan laulakaat, lunastetut
olemme kuoleman kadotuksesta. Ole turwattu, usko
wapaasti, rakas weljeni! sillä uudessa Jerusalemissa
sowiuto°weren kautta on synnit anteeksi annetut; älä
epäile, Mä enhän minä soisi, että helwettiin menet.
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Taiwaassc» on ilo, joka aina pysyy. OnkoSta öljyä
lampussasi? Usko on sydän ja rakkaus on walkea,
ja lamppu on sydän."

Sen jälkeen puhni hän muutamia sanoja tämän
maailman surkeudesta ja huoahti sitten:

"Kirjoittaa olisi minulla mieli toin maailman
surkeudesta, sillä aita on jo tulla teille nousta ylös
unesta. Nouse ylös ja walwo ja ole aina walmis.

Kyllä hurskaat Herran tykö tulemat, waan pa-
hat pahaan paikkaan painumat."

Näiden sanain perästä luki hän nielleen järjes-
tyksessä wirren n:o 99 sekä 290 wirrestä 1, 4 ja 7
wärsyn.

Sen jälkeen puhutteli hän helwetin ruhtinasta
perkelettä, joka uäkyi hänelle hirwittäwässä muo-
dossa: suustansa läihyi tuli ja tulikiwen sawu, joka
kuultiin hänen sanoistaan, joilla hän puhutteli mai-
nittua ruhtinasta, joita kaikkea ei ole woitu muis-
toon panna.

Sitten hän taas sanoi: "Pidä maailma sinun
omas, pidä kultas, hopias, ilosi, menosi, kopias; mi-
nä lesuksen huomas olen ijäti tyydytetty, autuudella
rikastettu. Minä näen koko taiwaan täynnä sano-
matointa kunniaa ja ääretöintä rakkautta. Armosta
minäkin olen autuas, eu ansiosta."

Sitten huokasi hän: "Woi sisar! kun sinulla on
mustat rikisterit. Aina me saamme olla pyhäin
enkelein seurassa; mutta kun pieniäki menee helwet-
tiin."

Nyt alkoi hänen elämänsä muuttua merkillisem-
mäksi kuin koskaan ennen. Wasemmalle puolen kat-
sahtaessaan tuli paljon suurempi kauhistus ja snrkea
mieli luin ennen. Surkea oli näkemys: tun hän
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»vasemmalle puolelleen loi silmänsä, muuttui koko-
naan hänen muotonsa oikeaksi surkeuden knwaksi.
Ääneensä itki hän ja takoi käsiänsä sekä wäänteli ruu»
mistään juurituin hirmuisimmassa kuolon taikka hel-
wetin tuskassa. Monta kertaa nosti hän ruumis--
taan niin, että ainoastaan pää ja kantapäät toski-
wat maahan sekä «alitti surkeasti. Tämä kaikki ta<
pahtui ainoastaan hengessä nähtyjen kauhistusten
tähden, sillä ruumiin tnskia cli kipuja ci ole hänellä
wähintäkään hawcuttn. Wihdoiu kuitcnki lakastui
nämät kauhiat waiwat ja hänen henkensä pääsi
poon, jolloin hän lausui: "aina tulee rukoilla eikä
»väsyä." Muuta ei hän nyt puhunut; waan päi»
wän »valjetessa heräsi hän taas näkemään tätä
maailmaa.

Wähää jälkeen auringon nousun, keskiwukkona,
nousi hän ylöS terweenä kuiu ennenki, tuntematta
wähintäkään ruumiiu kipua. Iltapäiwällä hän pani
maata ja sanoi kaksi erään talon tytärtä paneman
»vaatteisiinsa ja tulewcin hänen tykönsä. Noin kah-
den tiiman kuluttua tulikin mainitut tytöt, mutta
hän meni taasen niinkuin ennenki horroksiin, josta
hän wcihän ajau kuluttua heräsi ja haki wirren n:rot
20 ja 315, I—s märsyt, joita wcisattacssa hän
itki katkerasti, jota hän ei muulloin »veisattaessa teh-
nyt. Muutoin »veisatessa laski hän »vaan kätensä
rintainsa päälle; mutta nyt hän sanoi suruttomani
snrkian tilau kauhittcuieeu häntä, johon sanoi olemansyyn eli muistutuksen mainittuiu tyttöiu näkemys,
jotka hän näki »vaeltaman hclwetin tietä. Tämän
jälkeen saamutti hänen taas hirmuincu tuska ja kau-
histus, joka oli paljou kauhinmpi tuin edellisenä
yönä. Tuskan loputtua sanoi hän:
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"Ellette te parannusta, menette helwettiin. Ulko-
kullatussa sydämmessä asuu perkele. Israel, toi-
wokaau Herrau päälle; sillä Herralla on armo, ja
runsas lunastus Hauella; ja Hän lunastaa Israelin
kaikista synneistänsä."

Sitten hän taas kamppaili kauwan ja monella
tawalla perkeleen kanssa; jonka hän wiimein Herran
lesukseu omilla sanoilla pois tyköänsä manasi, sanoen
kowalla äänellä: "Mene pois, saatana! sillä kirjoi-
tettu ou: Herraa, siuun lumalatasi, pitää siuuu ku-
martaman ja Häntä ainoata palweleman."

Nyt muutti häu heukcssä taiwaau ihannau asun-
toon, jossa hän näki taiwaallisen kruununsa, koris-
teluu sanomattomilla seppeleillä.

Tuorstain ja perjantain tapahtnmifista ei tämän
kirjoittaja woi antaa mitään tietoa lukijalle, syystä,
että miuulle anuctussa ylöspauossa ou epäselwä kä-
sitys uäidcu wuorokautteu kohtaloista, jonka tähden
siirrymme lauwautai-iltaau.

Lauwautai-iltaua paui hän taasen maata, jonka
jälkeen hän kohta alkoi iloita, joka oli ihana näke-
mys katsojille. Hän puhui nytkin paljon taiwaalli-
sista kruuunista, joiden ihanuutta häu ylisti; sanoi
myös olcwan suuren huoneen täytettynä taiwaallisilla
kruuuuilla ja autnjan owella; ken anoo siltä, saa.
Nyt hänellä ei ollut wascmmalla puolellakaan »vas-
tusta muusta, kuu taisteli helwetiu ruhtinaan perke-
leen kanssa, jota häu Mkkasi monella tawalla. Hän
näki edessänsä taiwaan portit awattuna, ja myöskiu
perkeleen pyrkiwän sinne, jolle hän sanoi:

"Sinä, joka olit kerran ylimmäinen enkeli, wie-
läkös luulet taiwaasen pääsewäsi? Koetappa astua
tälle tielle;, waan etpä kestä. Katsohan karjasi pe-
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<v

rään, että ci kukaan »varastaisi; ja »viclä minä >ua-
rastanki. Tuskin sinä tiedät karjasi lukua; mitääu,
jos joku karkasi kuin täällä olet." Ia »vihdoin sa-
noi hän jäykästi:

"Ihdellä sanalla minä sinun pois ajan.
Katso kurkkuasi kuin tuli leimuaa; tuollahau se pää-
ruhtiuas istuu eikä pääsee irti."

Wähäu ajau kuluttua nukasi hän silmäusä ja
katsoi kirkkaasti ylöspäin, sanoen:

"Katsokaa tuota kuniugastcu kuuiugasta, wacm
ettekö kärsi; se kirkkaampi on kuin aurinko." Näin
hän katsoi kauwcm aikaa, sitte hän sanoi: "Nyt läh-
den, enkä tule kuin wasta myötyni."

Sitten hän monella tulvalla surkutteli erästä
synnin toweriaan sekä tätiääu, ja »vihdoin sanoi hän:
"Minkäs minä heille teen, kuin ei he usko tuin miuä
sanon, «aan kyllä wielä kerran herätte. Wiclä olisi
armon owi auki; miksi ette knule Herran ääntä?
Juoskaa Wapahtajan ristin juurelle, sillä se ou uiiu
katkeran piinan ja kuoleman kärsinyt meidän edes-
tämme, ja maksanut meidän syntimme »viattomalla
»verellänsä."

Tämän jälkeen puhui hän »viimeiset sanansa,
jonka jälkeen hän palasi entisen luonnolliseen elämään-
sä juurikuin cnnenki hänen kääntymistänsä. Sanat
kuului uäiu:

"Tänue heitän kaikki uyt kruununiki
jätän tänne! Hywästi heitän Vapahtajani! Hy-
wästi kaikki! Ei saa minua unhoittaa! lsän
rakkaan haltuun! Kiitos isälle! minun ja kaik-
kein edestä. Kaikki olemma lesuksen merellä oste-
tut, ja kaikki meidän syntimme wanhnrskaudm ha-
meella peitetyt, ettei mitä enään meille lueta eikä
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ne meitä enään woi kadottaa, jos me uskomme wah»
wasti ja rukoilemme armoa ja woimaa. Mutta häu
isynti) asuu kuitcuki meissä niinkauwan kuin elämme,
eitä tule poisjuuritetutsi cnncnknin kuolemassa. Aiua
tulee rukoilla eikä wäsyä. Häu on armosta rikas
ja laupiaS.waan jos emme nskolla ottaa armoa was-
taan, niin epäilemättä tulemme kadotetuiksi. Kun
armon aika peräti poislultee ja Herra taiwaan owen
tiini sulkee, niin ci auta enään katumaan, waan pitää
helwettiin wajoomaan. Koska tullaan tuonelaan ja
Herran tuomiolle, siellä wasta saadaan nähdä kuka
uskoi lesuksen päälle; waan se aika ou meiltä peräti
salattu. KaiNi miuä heitän Herran haltuun. Kaikki
kristityt iloitkcmt! Amcn sanon ja wiimein anon
sinulta, o rakas lesus!!"

Nämät puhuttuansa awasi hän silmänsä aamu»
puolella yötä ja silloin päättyi hänen matkausa hen-
kien maailmassa.



Chr. Ev. Barck in kirjakallpassa'
Kertomus hengellisistä liikunnoista Lapissa ja Poh.

jonmaalla wiimeisinä lolmena»lymmencnä wuonna. Kir»
joittanutK. A. Heikel, pappismies Lapinmaassa. 1 m. 50 p.

Wielä muutama sana Hengellisistä Liikunnoista La>
pissa ja Pohjanmaalla. Kirjoittanut Albert Heitel. W. t»
prowasti Lapissa. 25 penniä.

Jumala» suuri armo Kristuksessa, joka tavailtu» wihe-
lijäiselle, uskowaiselle syntiselle, hänen wanhursfauttami-sessansa Jumalan edessä. Jonka kolmessa saarnassa on
selittänyt Anders Nohrlorg. 80 p.

Päiwän koitto. Kristin-opin ensi-alleita lapsukaisille,
juttelemalla ja keskustellen opetettuja. Englanti» kiclisestä
alku-kirjeestä ruotsiksi täätty ja siitä suomennettu. 1 m.
60 v.

"Saarnaa cläkä säästä!" eli tnhat-wuotisia todistuksia
Jumalan pyhästä sanasta, että kaikilla totisilla lristikyillä
on walta ja oikeus saarnata, profeteerata ja opettaa, ynnä
muutamia lauseita Lutherulselta samassa asiassa. Ruot»
siitä suomennettu. 25 p.

Bibliallincn historia, wauha ja uusi testamentti, jon»
ta on, Johan Hybnerin johdon jälkeen, lyhykäisyydessä
suomentanut Gust. Ad. Sazbäck. Neljäs painos. 1 m.

laloluontoinen waimo taikka kertomus yhden awio»
parin merkillisistä elämän waiheista. Mukaelma I. Nän»
näriltä. 60 penniä.

Timotheus ja Philemoni. Tarina yhdestä kristilli»
sestä kaksoisparista, joka joutui Turkkilaisten Min; lei»
rottu Genowewan kirjoittajalta. 80 penniä.

Onnellinen raamatun-lukija. 10 p.
Eaarna 2:na sunnuntaina Pääsiäisestä. H. I. N.

saarnannut jäähywäls.sallrnakf! Karungissa pastori P. O.
Grape. 40 p.

Kalliit Hunajan pisarat Kalliosta Kristuksesta, eli Wa»
roitus°sana läikille. Kirjoittanut Thomas Willcock. 30».

Lohdullista puheen-pitoja uskollisen Sielun-paimenen
ja murheellisen sielun wälillä. Kirjoitti Jesper Swedblig,
nilanansa pispa Starassa. 80 p.

Merkillistä kertomuksia urhoollisten ja uskollisten sota»
miesten käytöksistä sotapal,wcluksessa> 25 penniä.



Hinta: 25 penniä.


