
 

Näyt Jeesuksen Kristuksen paluusta. Hän tulee kirkkaudessaan pian! 

 

Olen saanut Pyhältä Kolmiyhteiseltä Jumalalta, Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalalta neljä 

näkyä vuoden 2014 aikana. Olen arvioittanut nämä näyt ennen niiden julkituomista useammalla 

pastorilla, evankelistalla ja uskovalla ystävällä. Palautteena he ovat kertoneet näkyjen olevan 

raamatullisia. Koen vahvasti Hengessäni, että nämä näyt tulee kertoa julki kaikille tiettäväksi.  

Kuvaan seuraavaksi nämä näyt samassa järjestyksessä, kuin ne Herralta sain. Laitan mukaan 

joitakin viittauksia raamatun teksteihin. Tätä asiakirjaa on lupa laittaa eteenpäin, jotta se saavuttaa 

mahdollisimman monta lukijaa.   

 

I NÄKY 

Ensimmäisen näyn sain maaliskuussa 2014. Näky liittyy Jeesuksen paluuseen. Heräsin yöllä kesken 

unien. Näin edessäni akselinsa ympäri pyörivän maapallon. Katselin sitä ikään kuin avaruudesta 

käsin melko kaukaa. Se oli silmissäni noin 20 cm halkaisijaltaan. Se oli kaunis ja värikäs. Merten 

sinisyys loisti raikkaana. Yht´äkkiä maapallon oikealle puolelle ilmestyi kirkkautta loistava risti. 

Risti oli samaa kokoluokkaa, kuin maapallo. Kirkas, hohtava risti tuli suoraan minua kohti kulkien 

maapallon ohi. Kohta sama toistui niin, että ristin tilalla olikin Jeesus Kristus. Hän ilmestyi myös 

maapallon oikealle puolelle tullen maapallon ohi minua kohti. Hänen vaatteensa loistivat kirkkautta.  

Sain ajatuksen, että Herra haluaa muistuttaa meitä siitä, että Hän tulee pian noutamaan omansa 

luokseen (vrt. esim. Matt. 24: 30 ja 25:13.)  

 

II NÄKY 

Toisen näyn sain 24.5.2014. Luin kirjaa ”Tehtävä Jerusalemissa” (Lydia & Derek Prince.) Kirjan 

teksti oli hyvin väkevä ja huomasin olevani jo kolmannen kerran rukouksessa lukiessani kirjan 

sivua 56. Kirjassa kerrotaan Lydia Princen elämäntarinaa ja mm. hänen ja Kristuksen kohtaamisista 

rukoushetkissä. Hiljennyin rukoukseen ja pyysin:” Kristus, ilmesty minullekin! Kohtaa minutkin, 

Jeesus!” Samassa koin valtavaa Pyhän Hengen läsnäoloa ja Jeesus Kristus tuli ja ilmestyi näyssä.   

Näyssä Jeesus Kristus oli sinisellä taivaalla ja Hänen ympärillä oli joitakin valkoisia kumpupilviä. 

Jeesuksella oli päässään vihreä seppelä. Vasemmassa kädessä Hänellä oli valtikka. Hänen oikeassa 

kädessään avautui kultareunuksinen kirjakäärö. Jeesus sanoi:” Kirjoitukset käyvät toteen! Lukekaa 

ja kertokaa ihmisille kirjoituksista.” Jeesus kertoi näyssä, kuinka Hän tulee kokoamaan joka 

ilmansuunnalta omansa. Samassa näin paljon ihmisiä valkeuden vaatteissa kulkemassa kohti 

Jeesusta. Häntä kohti kulkevien valkeissa vaatteissa olevien ihmisten alapuolella näkyi kauheutta. 

Näin kuolemaan menijöiden mustan, vellovan virran, joka oli täynnä kauhun vallassa olevia 

ihmisiä. Koin myös heidän tuskaansa ja ahdistustaan. Ihmisten päällä oli tummat, likaiset vaatteet. 



Heitä oli niin paljon, ettei näyssä ollut yhtään tyhjää kohtaa heidän välillään. Se oli sellainen 

ihmismassa. Ihmiset olivat hyvin kumarassa asennossa vasempaan suuntaan, mihin voimakas  virta 

heitä kuljetti ikään kuin ”imussa.” Muistan edelleen muutamien ihmisten kasvoja, kun he 

kauhistuneina yrittivät päästä tuolta pois, mutta eivät voineet tilanteelle mitään. Vasemmalla 

puolella virta päättyi suureen pahan kitaan. Se oli kuin jättiläiskäärmeen kita. Suu oli apposen auki 

ja ihmisvirta vain imettiin sinne sisään. 

Tämän jälkeen näin Jeesuksen edessä noin 30 cm korkean kirkkaasta lasista olevan tiimalasin. 

Tiimalasin yläosasta valui valkeaa hiekkaa tiimalasin alaosaan. Yläosassa olevaa hiekkaa ei ollut 

enää paljoa, ehkä noin 3 cm. Jeesus sanoi:” Minä tulen pian!” Herra totesi, että taistelu sieluista on 

kova ja siksi meidän uskossa elävien tulee rohkeasti julistaa evankeliumia. Ja aina kun todistamme 

Jeesuksesta, Hän on kanssamme ja antaa sanat ja rohkeuden. Jeesus kehoitti meitä myös 

rukoilemaan. Meidän tulee rukoilla, ei vain uskosta osattomien puolesta, vaan myös uskossa olevien 

puolesta etteivät he lankea, poikkea suoralta tieltä. Lopussa Jeesus Kristus tuli näkyyn 

Kuninkuudessaan ratsastaen valkealla, suurella hevosella. 

 (vrt. esim. Matt 24: 29-31/ Ilm. 5:1-5/ Ilm. 13:3/ Ilm. 15:2/ Room 8:27-30/ Luuk. 21:25-28/ Luuk. 

24:44-48.) 

 

III NÄKY 

Kolmannen näyn sain kotona 28.7.2014 kuunnellessani David Lyne Morrisin laulua: ”The Holy 

Spirit of God.” Olin näyssä itsekin mukana. Seisoin viljavainion äärellä. Viljavainio oli selkeästi 

rajattu. Oli lämmin syysilta ja viljavainio oli täynnä kypsää, punertavanruskeaa viljaa. Vilja oli niin 

kypsää, että se helimöi. Lämmin syystuuli puhalsi viljavainion päällä laskevan ilta-auringon 

lämmössä. Hyvin erikoista oli se, että tuon kuuntelemani laulun sävel ja rytmi liittyivät Pyhän 

Hengen tuuleen sen huojuttaessa kypsää viljaa. Herran henki liikkui viljavainion päällä. Jeesus 

Kristus seisoi minua vastapäätä viljavainion toisella puolella. Hänellä olivat kädet levällään. 

Minulla oli käsisirppi kädessä. Leikkasin viljaa. Vierelläni oli muutamia muitakin elonleikkuussa 

korjaamassa kypsää satoa. Jeesus katsoi meihin ja hymyili. Yht´äkkiä meitä viljanleikkaajia olikin 

niin paljon, että pystyimme etenemään rintarinnan pellolla niin, ettei pellolle jäänyt yhtään aukkoa. 

Etenimme rauhallisesti, systemaattisesti vierekkäin viljaa leikaten. Aina välillä joku meistä 

keskeytti viljaleikkuun, pysähtyi ja suuntasi katseensa Jeesukseen Kristukseen. Viljaleikkaaja sai 

Jeesukselta voimaa, iloa ja rauhaa jatkaa taas työtään elovainiolla. Tämän jälkeen viljaleikkaaja 

jatkoi taas työtään. 

(vrt. esim. Ilm 14:14-16.) 

 

 

 

 



IV NÄKY 

Sain tämän neljännen näyn ja profetian 26.8.2014 rukoushetkessä. Eteeni aukeni valtava viljavainio. 

Viljavainiolla ei ollut tarkkoja reunoja, kuten kolmannessa näyssä oli. Se oli todella suuri ja ulottui 

silmänkantamattomiin. Jeesus näkyi vastapäätä kaukana horisontissa, todella kaukana ja pienenä. 

Viljavainion vilja oli harmaata, kuivaa, pystyynkuollutta. Taivas oli tumma, ikäänkuin ennen 

myrskyä. Ilmapiiri oli uhkaava. Yhtäkkiä viljapeltoon iski taivaalta salama tehden ikään kuin 

kapean, mutkikkaan vanan. Koin salaman ilmentävän Jumalan vihaa. Viljapelto ei syttynyt tuleen. 

Koin, että tuli ei ollut puhdistavaa tulta. Tuli sammui saman tien. Ihmettelin näkyä kovasti. Puolen 

tunnin päästä näky jatkui. 

Näin viljavainion päällä taivaalla keskellä kaksi suurta enkeliä ikään kuin vartioimassa tilannetta, 

että kaikki menee, miten on kirjoitettu. Näiden kahden suuren enkelin takana oli enemmänkin 

enkeleitä. Sitten näin Jeesuksen nousevan viljavainion takaa lähemmäs nyt suurena ja seppelöitynä 

suuressa kirkkaudessaan. Jeesuksella oli toisessa kädessään tulisoihtu. 

Näyn yhteydessä sain Herralta sanan, joka kuuluu näin: 

 ”Minulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Minä erottelen  

 vuohet ja lampaat toisistaan. Lampaani minä kokoan omaan aitaukseensa  

 ja vuohet syöksyn helvetin tulee. He kuulivat sanani, mutta eivät  

 ottaneet siitä varteen, he näkivät tunnustekojani, mutta eivät niistä  

 välittäneet, minä olin heidän vierellään, mutta maailman lähteet  

 olivat heidän äärellään ja heidän sisällään. Minä olen alfa ja omega,  

 alku ja loppu ja minun aikani on pian. Minä tulen pian hakemaan omat  

 lampaani kotiin. He ovat uskollisesti seuranneet  

 minua ja täyttäneet tahtoni ja minä täytän lupaukseni ja annan heille  

yltäkylläisen elämän Isäni kodissa, jonne olen valmistanut heille  

sijaa. Olkaa valveilla! Minä tulen pian. 

(kts.esim. Matt 25:31-33/Ilm 16:18/ Ilm.21:5-7. ) 

 

VALVOKAAMME SIIS JA OLKAAMME ROHKEAT! 

Seinäjoella 21.4.2015 

Satu Mäkinen  

email satu.m@netikka.fi 


