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Timo Närhi

Marita Mäntyniemi

Timo:
– Meille varmasti, miltei kaikille on tullut kännykkään (matkapuhelin) viesti,
ihmeellisestä enkeli näystä, Alavus – Virrat tienosuudella.
22 ensimmäistä viime kuusta, 11 päivää sitten. Jumala lähetti enkelin jolla oli
erityinen viesti ja sanoma Jumalan maailmoista, meille; erikoisesti kristityille.
On ilo saada toivottaa tervetulleeksi silminnäkijä, joka oli itse paikalla, ja voi
todistaa mitä tapahtui tuolla kyseisenä iltana, Alavuuden ja Virtojen tieosuuden
välillä.
Marita Mäntyniemi, ole hyvä. Annetaan Maritalle aplodi.
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Timo:
– Niin Marita, lähdetään siitä liikkeelle että tuo 22.pv tammikuuta ilta, mistä
olit, ja mihinkä olit matkalla?
Marita:
– Olin Virroista tulossa Alavudelle, puolessa välissä suunnilleen 11 aikana
illalla.
T:
– Kun puhutaan kello 11 illalla, niin on aika pimeä, eikö totta?
M:
– Kyllä vaan.
T:
– Minkälaisissa mietteissä ajelit sieltä Virroilta kohden Alavutta kotiasi?
M:
– No aika väsyksissä olin.

T:
– Kaikki odottaa suurella mielenkiinnolla mitä siellä tapahtui, nimittäin on tullut
niin monenlaisia versioita, se on nyt liikkunut ympäri Suomea tämä viesti ja se
on saanut jo mitään erikoisen laatuisia kuvioita, että siitä puhutaan sekä yhtä kun
toista.
Nyt on ihana että sinä olet täällä ja kerrot mitä tapahtui tuolla kyseisenä iltana
kello 23.
M:
– Minä näin oikealla puolella valtavan kirkkauden, rupesin sitä ihmettelemään,
ja hidastamaan autoa, ja sitten minä jo huomasin että kolme autoa oli
pysähdyksissä tiellä, johon itse pysähdyin.
Siinä kun autoa pysähdytin, siinä jo huomasin, tai näin sen enkelin. Se nousi
metsän takaa, valtavan suuri. Siivet levällään, ja oikeassa siivessä luki:

”Viljavainiot vaalenee”
(Viljavainiot vaalenee, tämä on Raamatun tekstiä joka osoittaa ihmiskunta, ja sanoma silloin
tarkoittaa että ihmiset ovat valmiit Jumalan Valakuntaa varten, menkää ja kertokaa heille sen!
– kirjoittajan selvitys)

2

Hyppäsin autosta ulos ja juoksin niin pitkälle kun pääsin, ja siinä me ihailtiin ja
katseltiin. Semmoinen valta rauha ja hiljaisuus olivat siinä tiellä.
T:
– Miten nämä ihmiset reagoivat kun siinä oli jo kolme autokuntaa pysähtynyt
ennen sinua, olivat jo jonkun aikaa sitä ihmetelleet ja katsonut.
M:
– Siinä ei oikein niin kuin keneenkään reagointia sillä tavalla huomannut, kun
itse olin niin – se oli niin valtava kokemus.
Kaikki vaan… yksi nainen oli polvillaan siinä. Kaikki vaan katsottiin. Ei
pystytty puhumaan mitään.
Ja minulla henkilökohtaisesti oli valtava riemu, en osannut mitä muuta kun
kielillä ylistää siinä hetkessä. Valtava sellainen ilo ja rauha ja riemu siinä olivat
joka kuplii yli.
T:
– Marita, kuinka kauan sinä itse henkilökohtaisesti viivyit tuossa paikalla.
M:
– Minulta on kysytty sitä jo monta kertaa, ja jos minä näin heitän jonkun arvion,
niin varmaan puolisen tuntia, mutta en minä osaa sanoa.
T:
– Elikkä koko sen ajan kun sinä olit siinä paikalla, niin tuo enkeli oli siellä
taivaalla eikä lähtenyt mihinkään.
M:
– Ei lähtenyt mihinkään.
Sitten vasta kun se puolitunti, tai mikä se aika nyt sitten olikaan, nenänpää ja
sormet oli jäässä – niin se vaan hävisi.
T:
– Sen jälkeen kun enkeli hävisi, niin te lähditte, ne muut autokunnat ja sinä.
M:
– Joo, me lähdimme.
T:
– Marita, millä mielellä matkasit nuo loppukilometrit sieltä kotiin, sitten kun olit
saanut olla katselemassa tuota hyvin koskettavaa näkyä?
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M:
– Minulle varmaan ei ajatuksia edes tullut, kun minulla se valtava ilo kupli vaan
minun sisältä. En osannut muuta kun kieliä tuli.
Olen ollut katkera Jumalalle kun minulla oli niin vähän kieliä, ja nyt niitäkin
vaan tuli. Jostakin kohtaa minä mietin että mistä näitä tulee.
Aika onnellinen ja hyvänolon tunne tuli.
T:
– Elikkä, sinä koit kun sait olla noin lähellä katsomassa Jumalan
näkymättömästä
maailmasta
tullutta
enkeliä.
Se
aiheutti
sinun
henkilökohtaisesta Jumalan suhteesta, aivan jotain merkillistä, eikö totta?
M:
– Kyllä vaan. Jos minä vähän kerron, niin minä olen ollut pitemmän aikaa
kylmällä tilalla. Kolmetoista vuotta olen ollut uskossa, mutta pitemmän aikaa
olen ollut kylmällä tilalla. Tuo hetki kyllä pysäytti, ja sai niin kun miettimään
sitä että; Mihin minä olen tämän ajan hukannut?
Rakas Jeesus, jos minä voin olla jollekin pienenä valona, tai palvella Sinua
jollakin lailla, auttaa jonkun sielun pelastusta, että viljavainiot vaalennut.
Anna minun olla siinä omalla paikalla ja seistä, haluan nousta omalle paikalle,
miten pieni tai miten iso tahansa.
Kehotan, kehottaisin oikein kaikkia, varsinkin jotenkin tuntuu että me naiset
ollaan semmoisia että omat murheet ja taakan alla monesti masennetaan ja
väsytään.
Noustaan ylös, Jumala on luvannut meille, että kun me etsitään Hänen
valtakuntaa, niin ohessa saamme kaikki muu, luotetaan tänä päivänä siihen.
T:
– Vielä lopuksi viimeinen kysymys; Kun sinä seisot puoli tuntia ja katselit
enkelin näkyä ja luit koko ajan sitä valtavaa viestiä mikä hänellä oli, niin mitä
sinä itse henkilökohtaisesti ajattelit tuosta sanomasta jonka Jumala lähetti
Kristikunnalle täällä Suomessa ja myös koko maailmalle – mitä mietit siitä?
M:
– Minä mietin siinä että meitä kaikkia tarvitaan, noustaan omalle paikalle
jokainen, meitä kaikkia tarvitaan.
T:
– Kiitos Marita. Annetaan aplodit Jeesukselle ja Maritalle.

*****
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