
Näky juutalaisista Israelissa 9.9.2016 

Näen itseni Genesaretin järven rannalla Tiberian kaupungin satama-alueella. 

Minulla on Jeesuksen aikainen vaatetus yllä, naisten pitkä puku ja huivi. Genesaretin järveltä tulee luokseni 
kalastusveneellä pari miestä. He tulevat hakemaan minua veneeseen. Astun veneeseen, ja he auttavat, ottavat vastaan, 
ottavat kädestä kiinni, että pääsen astumaan veneeseen. Sitten lähdemme matkaan järvelle. 

Toinen mies huolehtii veneen etenemisestä järvellä. Toinen mies opettaa minua kädestä pitäen laskemaan verkot sinne 
järveen. Hän opettaa yksityiskohtaisesti minua, näyttää mallia, miten verkot lasketaan sinne järveen. Hän opettaa 
yksityiskohtaisesti, näyttää mallia, miten ne lasketaan ja minä seuraan tarkasti vierestä. Seison vasemmalla puolella ja 
hän oikealla puolella verkkoja. Laskemme yhdessä verkkoa. Sitten lasken verkon yksin, ja saan kalaa! Valtava riemu 
täyttää sydämeni ja ilo taivaallinen. 

Ja lasken itse nyt verkkoja ja saalista tulee. Siellä on yksi todella iso kala (n 40 cm pitkä ja 15 cm leveä), paljon 
suurempi, kuin muut! Se kala on ”erityinen saalis”. Sillä on todella suurta merkitystä, että hänet 'saatiin', että hän sai 
uskon lahjan. Sillä on suurta merkitystä tulevaisuudessa. 

Sitten välillä vene viedään rantaan, ja siellä on vastassa 'kalansaaliin' vastaanottajat. Kalat nostetaan puisiin 
hevoskärryihin, jossa on puiset umpipyörät, ja heidät viedään kirkkoon hevosella. 

Näen kirkkosalin ja penkit. Penkeillä on vierivieressä kaloja. Kristus Jeesus ilmestyy heille siellä alttarilla ja antaa 
opetusta sanansa kautta. Yhtäkkiä nämä kalat muuttuvat suoraan aikuisiksi ihmisiksi. Sitten nämä henkilöt lähtevät 
kiireellä, kuin juosten sinne Genesaretin järvelle itse kalaan. Heillä on suuri hätä hukkuvista juutalaisista sieluista! He 
juoksevat ja heillä on HÄTÄ! Heistä tulee kalastajia, ja he saavat suuria kalasaaliita. 

Ilta-aurinko on painumassa vuorten taakse Genesaretin järven rannalla. Aika on lopussa. Kristus tulee pian. Olkaa 
ahkerat! Herra johdattaa, ja antaa kaiken avun, kun rukoilette: Rukoilkaan ja kulkekaa vilpittömin ja puhtain sydämin. 
Aika on täyttymässä. Kello lyö. Hetki on tullut. 

"Minä tarvitsen lisää väkeä elonkorjuuseen. Tehostan työtäni ja lisään voimani teihin, te uskolliset palvelijana. Jättäkää 
kaikki muu! Lähtekää minun työhöni. Se on kallisarvoisinta, mitä voit tehdä, ja saat siitä voittopalkinnon." 

Aamen! Ylistetty olkoon Herramme Jeesus Kristus! Hän tulee pian kirkkaudessaan ja kunniassaan! 

Näky Jeesuksen seuraamisesta kokosydämisesti  22.9.2016 

Näen jälleen Genesaretin järven ja siellä niitä kalastusveneitä. Järvelle puhkeaa myrsky. Veneet keinuvat voimakkaasti 
sivuttain rajussa aallokossa. Järven laineet lyövät yli veneiden laitojen. Äkisti puhkeaa myrsky ja ukonilma. Taivaan 
rannalla salamoi. Jeesus Kristus ilmestyy taivaalla näyssäni oikealle puolelle. Herralla Jeesuksella on Pyhän hengen 
soihtu oikeassa kädessään ylhäällä. 

Ja Herra sanoo:" Minä tulen pian! Tulen ennemmin kuin ymmärrättekään! Silloin kaikki työ päättyy. Tulen yllättäen ja 
aikani on pian! Aika on käymässä vähiin. On kiire! Ei ole aikaa hukattavaksi. Pelastan omani, omaisuuskansani, heidät, 



jotka tunnustavat nimeäni. Heidät, jotka ovat jättäneet auran, ja lähteneet seuraamaan minua. Heidät, jotka ovat 
kokosydämisesti omiani. Ei kahden tien seuraajat. Kokosydämistä uskoa ja seuraamistani odotan. Ei voi seurata kahta 
Herraa. Toista silloin vihaa ja toista rakastaa. 

Yhden tien kulkijat ovat omaa kansaani, valittua kansaani, minun karitsoitani, jotka ovat tunnistaneet ääneni, ja 
jättäneet muun ja seuraavat minua. Jotka totisesti ovat etsineet ensin Jumalan Valtakuntaa, ja suostuneet ravistelemaan 
maailman tomut jaloistaan. Heidät, jotka ovat puhdassydämisiä ja vilpittömiä. 

Minä näen sydämeen. Näen kaiken, tiedän kaiken. Ja kaikki, jotka toisin ovat valinneet, eivät ole omiani. Vaikka 
nimissäni puhuvatkin ja parantavat sairaita. He tekevät sen sydämessään itsensä korottamisena, itseään nostaen, kuin 
voima olisi heidän vallassaan. Ja tämä on minulle kauhistus! Kukaan ei saa viedä kunniani, eikä häpäistä minun Pyhää 
nimeäni. He joutuvat käärmeen kitaan. Heidän sydämensä on saastainen ja täynnä omaa kehua ja kerskaa. He 
kiillottavat omia voittopokaaleitaan, ja ovat kuin fariseukset itseään täynnä muita halveksien, ovat sokeita, ja siksi 
kompastuvat. Heidän loppunsa on kauhea. (Matt 7:21-23) 

Valvokaa siis ja lukekaa kirjoituksia! Valvokaa ensitilassa oman sydämenne tilaa, ei toisten. Sillä sydämestänne lähtee 
kaikki! Kun sydämesi on puhdas ja minun Pyhällä vierelläni vihmottu, sinä pelastut! 

Minä annan sinulle voimaa kivoitteluun, ja sinä saat voittopalkinnon taivaissa. Ole nöyrä ja nuhteeton. Rukoile ja 
paastoa. Vaali astiasi puhtautta! Se on Pyhä ja kallisarvoinen. Sen puhtaus ja pyhyys ratkaisee, minne olet matkalla. 
Oletko matkalla taivaan kotiin, vai turmeluksen ja astian likaantumisen vuoksi kadotukseen? 

Valvokaa siis, sillä te ette tiedä aikaa, ettekä hetkeä, koska tulen. Ole valmis! JA KAIKKI KANSAT TULEVAT 
POLVISTUMAAN, POLVENSA NOTKISTAMAAN MINUN EDESSÄNI, JA HE JOUTUVAT TUNNUSTAMAAN, 
ETTÄ MINÄ OLEN HERRA, KAIKKIVALTIAS JA OLEN VALMISTANUT OMILLENI SIJAA TAIVAASSA. 

Älä pelkää! Sinä olet minun! Olen sinut nimeltä kutsunut. Isän, Pojan ja Pyhän hengen nimeen. Aamen! Hallelujaa! 

Matt 7:15-25 

15. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat 
raatelevaisia susia.  

16. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista 
viikunoita?  

17. Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä.  

18. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä.  

19. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen.  

20. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään.  

21. Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun 
taivaallisen Isäni tahdon.  

22. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun 
nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'  

23. Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te 
laittomuuden tekijät'.  



24. Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava 
ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi.  

25. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se 
ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu.  

Matt 24:42, 44/ Mark 13:33,35/ Luuk 21:35-36/ 1 Kor 16:13/ 1 Piet 5:8/ Ilm 16:15 

Luuk. 9: 57-62 

Seuraa minua! 

57 Kun he tekivät taivalta, muuan mies sanoi Jeesukselle: "Minä seuraan sinua, minne ikinä menetkin." 58 Jeesus sanoi 
hänelle: "Ketuilla on luolansa ja taivaan linnuilla pesänsä, mutta Ihmisen Pojalla ei ole, mihin päänsä kallistaisi." 

59 Eräälle toiselle Jeesus sanoi: "Seuraa minua!" Tämä vastasi: "Herra, anna minun ensin käydä hautaamassa isäni." 60 
Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Anna kuolleiden haudata kuolleensa. Lähde sinä julistamaan Jumalan valtakuntaa." 

61 Vielä eräs toinen sanoi: "Herra, minä seuraan sinua, mutta anna minun ensin käydä hyvästelemässä kotiväkeni." 62 
Hänelle Jeesus vastasi: "Joka tarttuu auraan ja katsoo taakseen, ei ole sopiva Jumalan valtakuntaan." 

Psalmi 25* 

Herra, älä muista minun syntejäni 

1 

Daavidin psalmi. 

Sinun puoleesi, Herra, minä käännyn. 

2 Jumalani, sinun apuusi minä luotan. 

Enhän luota turhaan, 

ethän anna vihollisilleni sitä riemua, 

että he voittavat minut! 

3 Ei kukaan, joka luottaa sinuun, 

jää vaille apuasi. 

Vain luopiot joutuvat häpeään. 

4 Herra, osoita minulle tiesi, 

opeta minua kulkemaan polkujasi. 

5 Ohjaa minut totuuteesi ja opeta minua, sinä Jumalani, auttajani! Sinuun minä luotan aina. 



6 Herra, sinä olet laupias, 

muista minua, 

osoita ikiaikaista hyvyyttäsi. 

7 Älä muista nuoruuteni syntejä, älä pahoja tekojani! Sinä, joka olet uskollinen ja hyvä, älä unohda minua! 

8 Hyvä ja oikeamielinen on Herra, 

hän neuvoo syntisille tien. 

9 Hän hankkii sorretuille oikeuden, 

hän opettaa köyhille tiensä. 

10 Herran tie on hyvä, hän on uskollinen niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja lakinsa. 

11 Herra, nimesi kunnian tähden 

anna anteeksi suuret syntini. 

12 Se, joka Herraa pelkää, 

oppii valitsemaan oikean tien. 

13 Hän saa onnen ja rauhan, 

ja hänen jälkeläisensä perivät maan. 

14 Herra ilmoittaa suunnitelmansa palvelijoilleen, ja he tulevat tuntemaan, millainen on hänen liittonsa. 

15 Minun silmäni katsovat alati Herraan, 

hän päästää jalkani ansasta. 

16 Käänny puoleeni ja ole minulle armollinen, 

sillä minä olen yksin ja avuton. 

17 Lievitä sydämeni tuska, 

ota pois minun ahdistukseni. 

18 Katso minun kärsimystäni ja vaivaani 

ja anna anteeksi kaikki syntini. 

19 Katso, kuinka paljon minulla on vihollisia! 

Heidän vihansa on väkivaltainen ja julma! 

20 Suojele minua ja pelasta minut, 

älä hylkää minua, 

sinuun minä turvaudun. 

21 Vilpittömyys ja rehellisyys on minun suojani. Sinuun, Herra, minä luotan. 

22 Jumala, vapauta Israel kaikesta hädästä! 


