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TOMMY HICKS: NÄKY KRISTUKSEN RUUMIISTA JA LOPUN AIKOJEN TEHTÄVISTÄ 

Lainaus kirjasta Charles & Frances Hunter: Parantakaa sairaat  
Tommy Hicks sai tämän näyn vuonna 1961. 

------------ 

Sain sanomani 25. kesäkuuta noin kello 2:30 aamulla Winnipegissä 
Kanadassa. Tuskin olin nukahtanut, kun Jumalan antama näky ilmestyi 
eteeni. Se tuli kolme kertaa täsmälleen samanlaisena kesäkuun 25. päivän 
aamuna 1961. Näky vaikutti minuun niin syvästi, että se on täysin 
muuttanut käsitykseni Kristuksen ruumiista ja lopunaikojen tehtävistä. 

Suurenmoisin asia, minkä Kristuksen ruumis on milloinkaan saanut 
vastaanottaa on vielä edessäpäin. On hyvin vaikea saada ihmisiä 
käsittämään, mitä Jumala yrittää antaa kansalleen lopunaikoina. 

Useita viikkoja sitten sain kirjeen eräältä afrikkalaiselta evankelistaltamme 
Nairobissa. Mies oli vaimonsa kanssa matkalla Tanganjikaan. He olivat sekä 
luku- että kirjoitustaidottomia, mutta me olimme avustaneet heitä yli 
kahden vuoden ajan. Saapuessaan Tanganjikan alueelle he osuivat pieneen 
kylään, joka oli määrätty evakuoitavaksi, koska sinne oli iskenyt ruttotauti. 
Evankelista tapasi sattumalta muutamia itkeviä kyläläisiä ja tiedusteli heiltä 
itkun syytä. 

He kertoivat hänelle, että heidän isänsä ja äitinsä olivat kuolleet äkillisesti 
kolme päivää aikaisemmin, ja nyt he joutuisivat lähtemään kylästä. He 
eivät uskaltaneet mennä majaan, vaan aikoivat jättää ruumiit sinne. 
Evankelista kysyi, missä ruumiit olivat. He näyttivät hänelle majan, mutta 
kieltäytyivät menemästä sinne hänen kanssaan, sillä he pelkäsivät. 

Evankelista ja hänen vaimonsa lähtivät kävelemään pienen mökin suuntaan 
ja astuivat huoneeseen, jossa vanhempien ruumiit olivat olleet jo kolme 
päivää. Mies ojensi yksinkertaisesti kätensä Herran Jeesuksen nimessä, 
lausui vainajien nimet ja sanoi. "Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä minä 
käsken elämää palaamaan teidän ruumiisiinne." Heti paikalla nämä kaksi 
pakanaa, jotka eivät koskaan olleet oppineet tuntemaan Jeesusta Kristusta 
Pelastajanaan, nousivat istumaan ja alkoivat ylistää Jumalaa. Jumalan 
Henki ja voima tuli noiden kahden ihmisen elämään. 
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Meistä saattaa tuntua oudolta ja uskomattomalta, mutta tämä on alkua 
Kristuksen ruumiin toiminnalle lopunaikoina. Jumala ottaa käyttöönsä niitä, 
jotka ihmisten silmissä ovat arvottomia, merkityksettömiä ja 
tuntemattomia. Hän ottaa käyttöönsä jokaisen miehen ja jokaisen naisen ja 
vuodattaa heihin Pyhän Hengen voiman. 

!
Apostolien teoista voimme lukea, että Jumala sanoi: "Viimeisinä aikoina 
minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle." Ymmärrämmekö me todella, 
mitä Jumala tarkoitti sanoessaan: "Minä vuodatan Henkeni kaiken lihan 
päälle."? Tuskin itsekään tajuan asian täyttä merkitystä. Jooelin kirjassa 
sanotaan lisäksi: "Ja te, Siionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa, sillä 
Hän antaa teille syyssateen, vanhurskauden mukaan, vuodattaa teille 
syyssateen ja kevätsateen..." (Jooel 2:23). Emme saa ainoastaan sadetta, 
syyssadetta ja kevätsadetta, vaan näinä viimeisinä aikoina Jumala antaa 
omilleen kaksinkertaisen annoksen Pyhän Hengen voimaa! 

Näyn ilmestyessä eteeni unessa huomasin yhtäkkiä olevani jossain hyvin 
korkealla. En tiedä, missä olin. Mutta katselin sieltä alas maan päälle. 
Yhtäkkiä näin koko maapallon. Näin edessäni jokaisen kansan, jokaisen 
rodun ja jokaisen kielen niin idässä kuin lännessä, pohjoisessa kuin etelässä. 
Tunnistin jokaisen maan ja monia kaupunkeja, joissa olin käynyt. Melkein 
vapisin pelosta katsellessani suurta näkyä. Sinä hetkenä kun maapallo tuli 
näkyviin, alkoi salamoida ja kuulua ukkosen jyrinää. 

!
Salamoiden leimahdellessa joka puolella maapalloa katseeni siirtyi 
pohjoiseen. Yhtäkkiä näin suuren jättiläisen näköisen hahmon. En voinut 
lakata tuijottamasta sitä. Näky saattoi minut melkein ymmälle. Jättiläinen 
oli suunnattoman suuri. Sen jalat näyttivät ulottuvan pohjoisnavalle ja sen 
pää etelänavalle asti. Sen käsivarret ojentuivat valtamereltä toiselle. Aluksi 
en edes käsittänyt, näinkö edessäni vuoren vai jättiläisen. Näin että sen pää 
kamppaili elämästä. Se halusi elää, mutta sen ruumis oli kauttaaltaan 
jätteiden peitossa. Toisinaan tämä suuri jättiläinen liikutti ruumistaan, 
ikään kuin se aikoisi nousta seisomaan. Ja kun se nousi, tuhannet pikku oliot 
näyttivät juoksevan pakoon. Inhottavat oliot juoksivat pois, mutta palasivat 
heti, kun jättiläinen taas rauhoittui. 

Yhtäkkiä suuri jättiläinen nosti ensin toisen, sitten toisen kätensä kohti 
taivasta. Samassa hetkessä oliot näyttivät lähtevän pakoon tuhatpäisinä 
joukkoina ja pian ne hävisivät yön pimeyteen. 



Hyvin hitaasti jättiläinen alkoi nousta, ja kun se nousi, sen pää ja kädet 
katosivat pilviin. Noustessaan seisomaan se näytti ravistelevan pois kaiken 
sitä peittäneen lian ja töryn ja se kohotti kätensä kohti taivasta ikään kuin 
ylistäen Herraa. Sen kädet ulottuivat pilviin asti. 

Yhtäkkiä kaikki pilvet muuttuivat hopeanhohtoisiksi, kauneimmaksi 
hopeaksi, mitä olen koskaan nähnyt. Se, mitä näin, oli niin valtavaa, että 
minä en voinut alkuunkaan ymmärtää sen merkitystä. Näky vaikutti minuun 
niin syvästi, että huusin Herraa sanoen: "Oi, Herra, mitä tämä tarkoittaa?" 
Tiesin olevani hengessä ja saatoin aistia Herran läsnäolon unessa. 

Hopeisista pilvistä alkoi yllättäen putoilla isoja nestemäisiä valopisaroita 
jättiläisen päälle. Hyvin hitaasti jättiläinen alkoi sulaa ja painua maan 
sisään. Se muuttui sulaksi aineeksi, joka peitti koko maan pinnan. 
Nestemäiset valopisarat tulvivat maahan. Näin kuinka jättiläinen näytti 
sulavan, mutta äkkiä se muuttuikin miljooniksi ihmisiksi maan päällä. Näin, 
kuinka ihmisiä nousi seisomaan joka puolella maailmaa! He kohottivat 
kätensä ja ylistivät Herraa. 

Juuri sillä hetkellä taivaasta kuului valtava ukkosen jyrähdys. Käänsin 
katseeni kohti taivasta ja yhtäkkiä näin hohtavan valkoisiin vaatteisiin 
puetun olennon. En ollut eläessäni nähnyt mitään niin häikäisevää. En 
erottanut kasvoja, mutta jotenkin tiesin, että se oli Herra Jeesus Kristus. 
Hän ojensi kätensä kohti ihmisiä - miehiä ja naisia - eri puolilla maailmaa. 
Kun Hän osoitti heitä, nestemäistä valoa näytti virtaavan Hänen käsistään 
heihin. Valtava Jumalan voitelu lankesi näiden ihmisten päälle, ja he 
lähtivät liikkeelle Herran nimessä. 

En tiedä, kuinka kauan katselin tätä. Tuntui, että se jatkui päiviä, viikkoja 
ja kuukausia. Näin Kristuksen käden jatkuvasti ojennettuna. Mutta oli 
murheellista nähdä, kuinka monet ihmiset kieltäytyivät vastaanottamasta 
Jumalan voitelua ja Jumalan kutsua. Heidän joukossaan oli miehiä ja naisia, 
jotka minä tunsin ja joiden minä uskoin vastaavan Jumalan kutsuun. Mutta 
kun Jeesus ojensi kätensä heitä kohti, he yksinkertaisesti painoivat päänsä 
alas ja alkoivat peräytyä. Jokainen heistä näytti katoavan pimeyteen, joka 
näytti nielaisevan heitä kaikkialla. 

Näkemäni saattoi minut ymmälle. Mutta niitä, jotka vastaanottivat voitelun 
oli satoja tuhansia joka puolella maailmaa; Afrikassa, Englannissa, 
Neuvostoliitossa, Kiinassa ja Amerikassa. Näin, kuinka nämä Jumalan 
voitelemat ihmiset lähtivät liikkeelle. Heidän joukossaan oli ojankaivajia, 
pyykkäreitä, rikkaita ja köyhiä. Näin halvaantuneita, näkönsä tai kuulonsa 



menettäneitä ihmisiä. Mutta kun Herra ojensi kätensä ja he vastaanottivat 
voitelun, niin he parantuivat ja lähtivät vuorostaan liikkeelle!  

Kaikkein ihmeellisintä oli, että kun nuo ihmiset ojensivat kätensä samalla 
tavalla kuin Herra, heillä näytti olevan käsissään samaa nestemäistä tulta. 
Ojentaessaan kätensä he sanoivat: "Minä sanon: tule terveeksi." 

Seurasin edelleen tätä valtavaa lopun ajan toimintaa, mutta en täysin 
ymmärtänyt sen merkitystä. Niinpä katsoin Herraan ja kysyin: "Mitä tämä 
tarkoittaa?" Hän vastasi: "Tällaista minä teen viimeisinä aikoina. Minä 
korjaan kaiken sen, minkä erilaiset tuholaistoukat ovat turmelleet. Minun 
kansani lähtee liikkeelle lopunaikoina. Mahtavan armeijan tavoin he 
pyyhkäisevät yli koko maanpiiirin." 

Koska seurasin tapahtumia jostain hyvin korkealta, saatoin nähdä koko 
maailman. Näin ihmisten kulkevan ristiin rastiin joka puolella maapalloa. 
Jumalan Pyhä Henki saattoi hetkessä siirtää jonkun afrikkalaisen 
Neuvostoliittoon, Kiinaan tai Amerikkaan tai johonkin muuhun paikkaan ja 
päinvastoin. Nämä ihmiset menivät kaikkialle maailmaan. He selviytyivät 
niin tulesta, rutosta kuin nälänhädästä. Ei tuli, ei vainot eikä mikään muu 
pystynyt estämään heidän etenemistään. 

Räyhäävät väkijoukot uhkailivat heitä miekoin ja pyssyin, mutta Jeesuksen 
tavoin he menivät pois väkijoukkojen keskitse eikä heitä voitu löytää. He 
menivät eteenpäin Herran nimessä ja kaikkialla he ojensivat kätensä, niin 
että sairaat parantuivat ja sokeat saivat näkönsä. He eivät rukoilleet pitkiä 
rukouksia, ja kun olin kerrannut näyn mielessäni ja ajatellut sitä monta 
kertaa, tajusin, etten ollut nähnyt yhtään kirkkoa enkä kuullut puhuttavan 
yhdestäkään kirkkokunnasta. Nämä ihmiset olivat liikkeellä Herra Sebaotin 
nimessä. Halleluja! 

Tämä lopunajan armeija marssi eteenpäin tehden kaikessa Kristuksen 
tekoja, palvellen suuria kansanjoukkoja kaikkialla maailmassa. Kymmenet 
tuhannet, jopa miljoonat vastaanottivat Herran Jeesuksen Kristuksen, kun 
nämä ihmiset astuivat esiin ja julistivat sanomaa tulevasta Jumalan 
valtakunnasta tänä lopunaikana. Se oli todella suurenmoista, mutta silti oli 
niitä, jotka asettuivat vastarintaan, suuttuivat ja yrittivät hyökätä sanoman 
julistajien kimppuun. 

Jumala tulee ennennäkemättömällä tavalla osoittamaan voimansa näinä 
viimeisinä aikoina. Nämä miehet ja naiset tulevat kaikista 
yhteiskuntaluokista oppiarvoihin katsomatta. Seurasin näiden 
työntekijöiden toimintaa ja huomasin, että jos joku väsyi kesken ja kaatui, 



toinen tuli nostamaan hänet pystyyn. Ei ollut "suurta minää" eikä "pientä 
minää", vaan kaikki vuoret alennettiin ja kaikki laaksot täytettiin, ja näillä 
ihmisillä näytti olevan yksi yhteinen asia - heistä virtasi jumalallinen 
rakkaus, kun he tekivät työtä yhdessä ja elivät yhdessä. Se oli ihaninta, 
mitä olen koskaan nähnyt. Jeesus Kristus oli heidän elämänsä ainoa sisältö. 
He jatkoivat työtään, ja minusta tuntui, että seisoin katselemassa tätä 
näkyä päiväkausia. Itkin ja nauroin vuoron perään. Oli niin ihmeellistä 
nähdä ilosanoman leviävän kaikkialle maailmaan näinä viimeisinä aikoina. 

Seurasin näkyä taivaasta käsin, ja ajoittain nestemäistä valoa suorastaan 
tulvi suurten seurakuntien päälle. Silloin ihmiset nostivat kätensä ja 
ylistivät Jumalaa tunnista toiseen, jopa päivästä toiseen, kun Pyhä Henki 
laskeutui heidän päälleen. Jumala sanoi: "Minä vuodatan Henkeni kaiken 
lihan päälle." Olin todistamassa tämän lupauksen täyttymistä. Ja kaikki, 
jotka vastaanottivat tämän voiman ja Jumalan voitelun, saivat kokea 
Jumalan ihmeitä loppumattomiin. 

Me olemme kyllä puhuneet ihmeistä, tunnusteoista ja merkeistä. Mutta 
minä en voinut olla itkemättä, kun tänä aamuna kello neljältä taas luin 
afrikkalaiselta evankelistalta saamani kirjeen. Tämä on vasta alkua sille, 
kuinka joku "mitätön, tuntematon ihminen" menee ja ojentaa kätensä ja 
sanoo: "Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken elämää 
palaamaan sinun ruumiiseesi." Menin polvilleni ja aloin taas rukoilla. Sanoin: 
"Herra, minä tiedän, että kaikki tämä tapahtuu, ja minä uskon, että se 
tapahtuu pian!" 

Mutta kun nämä ihmiset kulkivat eri puolilla maailmaa, heitä alettiin 
vainota joka taholta. 

Yhtäkkiä kuului toinen voimakas ukkosen jyrähdys, joka tuntui kaikuvan 
ympäri maailmaa, ja kuulin jälleen äänen, joka sanoi: "Tämä on minun 
kansani. Tämä on minun rakas morsiameni." Äänen vielä puhuessa minä loin 
katseeni maahan ja näin järvet ja vuoret. Haudat aukenivat, ja kaikkialla 
maailmassa kaikkien aikojen pyhät nousivat haudoistaan. Heidän noustessa 
Jumalan valtakunnan julistajat alkoivat yhtäkkiä kerääntyä joka suunnalta, 
idästä ja lännestä, pohjoisesta ja etelästä, ja he alkoivat taas muodostaa 
jättiläismäistä ruumista. Kristuksessa kuolleet näyttivät nousevan ensin. 
Pystyin tuskin käsittämään näkemääni. Se oli niin ihmeellistä. Se ylitti 
villeimmät kuvitelmani. 

Ruumis muotoutui jälleen valtavan jättiläisen kaltaiseksi, mutta tällä kertaa 
se oli erilainen. Se oli puettu hohtavan valkoisiin vaatteisiin, joissa ei ollut 
tahraa eikä ryppyä. Kaikenikäiset ihmiset näyttivät liittyvän tähän 



ruumiiseen. Etsiessään lopullista muotoaan ruumis yleni hyvin hitaasti kohti 
taivasta, ja äkkiä Herra Jeesus ilmestyi ylhäältä ja asettui ruumiin pääksi, 
ja minä kuulin taas ukkosen jyrähdyksen, joka sanoi: "Tämä on minun rakas 
morsiameni, jota minä olen odottanut. Hän on tullut tulen läpi 
vahingoittumattomana. Häntä minä olen rakastanut maailman alusta asti."


