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Kesäkuun 22. 2005 - Timothyn Näky Jeesuksesta Seisomassa Maailman Päällä 

Minä näin miesten, naisten ja lasten suuren kärsimyksen, useissa maissa, joita en tunnistanut. 

Näin myös monia kauheita asioita tehdyn kristityille niissä maissa. Sitten näin jättiläismäisen 

sandaalia käyttävän jalan, jonka kantapää oli Afrikan päällä, astumassa alas näiden hyvin 

korkeitten hahmojen päälle. Toinen sandaalia käyttävä jalka oli Israelin yläpuolella, mutta se ei 

koskettanut sitä tai astunut alas sen päälle. Minä tiedän, että sandaaleja käyttävät jalat kuuluivat 

Jeesukselle, koska pystyin näkemään myös loput Hänestä. Hänen pituutensa ulottuikoko matkan 

taivaisiin asti ja Hän oli pukeutunut valkeaan viittaan. 

                                                                       ***** 

Tulkinta… Kristus on tullut laittamaan Hänen Kantapäänsä Pahojen Niskan päälle ja poistamaan 

heidät Hänen Ihmistensä Selän päältä 

Kesäkuun 22. 2005 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme. Näyn Tulkinta Annettuna 

Timothylle, Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla  

Timothy, todella kuvat, joita näit mielessäsi, olivat näky, näky Kaikkein Korkeimmalta, sanoo Herra.  

Näyssäsi sinä katsoit Ihmisen Poikaa ja Hänen jalkojansa, Hänen, joka tulee tallaamaan rypäleiden 

päälle Hänen raivonsa vihan viininpuristimessa… Hänen, joka on, oli ja on tuleva, Kiven, joka 

muuttuu Vuoreksi, täyttäen koko maapallon. Katso, Hänen kuvansa ulottuu maapallolta 

Taivaaseen ja Hänen jalkojensa sijainti on varma… Yksi pahojen päälle ja niiden päälle, jotka 

syyllistyvät suuriin pahuuksiin Afrikan maassa ja Toinen Israelin ylle.   

Kuuntele nyt ja ymmärrä näyn merkitys: Pian tulee Ihmisen Poika tuhoamaan näiden pahojen 

ihmisten maat ja kuningaskunnat, miesten, jotka seisoisivat niin korkeina ja ylevinä. Sillä kuka voi 

paeta Jumalan vihaa, kun se tulee? Sillä Minä olen laittanut kaikki Minun viholliseni Minun 

jalkojeni alle; todella koko maailma on Minun astinlautani! Sillä kaikki pahat, auktoriteettiaseman 

ihmiset asuvat jo kuoleman varjossa ja heidät tullaan pian murskaamaan Israelin Pyhän jalkojen 

alle!... Hänen, joka on ja on aina ollut, Kuningas yli koko maapallon.  

Kuitenkaan Hänen jalkansa Israelin yllä ei ole murskaava askel, kuten Hänen jalkansa Afrikan 

päällä. (Sillä Hän tulee varmasti ajamaan kantapäällään ja astumaan Hänen jalallaan alas raskaasti 

heidän päälleen, Hänen vihansa täyden painon murskatessa heidät, kunnes jokaiset kasvot ovat 

painettu maahan). Pikemminkin Hänen jalkansa oli asetettu Israelin päälle, näyttäen hänen 

sortonsa tulevan ja tuhon, jota monet kansakunnat tulevat yrittämään tuoda hänelle.  

Täten Kristus, kyllä, Minun ihmisteni Messias, on asettanut Hänen jalkansa Israelin ylle, ei 

murskatakseen sitä, vaan suojellakseen sitä kaikkialla ympärillä olevilta vihollisilta. Katso, jopa 

Minun oikean käteni voima tulee hävittämään heidät, kun he tulevat taistelemaan häntä vastaan, 

kun hänen vihollisensa tulevat yhdistymään hävittääkseen hänet… Sillä kuka voi siirtää Jumalan 

Pyhälle kuuluvan jalan, kun se kerran on asetettu paikalleen ja sillä on päämäärä? Kenellä on 

voimaa taistella Minua vastaan? Kuka voi kukistaa Israelin Pyhän?! KUKA?! Sillä kaikki elävät 

Herran varjon alla, joko tuomiossa tai Hänen parantavien siipiensä suojissa. Sen vuoksi, 

kumartukoon jokainen korkea ihminen ja murtukoon palasiksi jokainen sortaja! 

Tulkoot kaikki, jotka seisovat niin korkeina, sydämensä vakaina ja taipumattomina – tulkoot he 

murskatuiksi Israelin Pyhän jalkojen alle, kunnes vain tomua ja tuhkaa jää jäljelle, sanoo Herra…  



Kuitenkin vastaanottakoot katuvaiset palkkionsa, pysykööt he Herran jalkojen juuressa, kunnes se, 

mikä on kirjoitettu, on tehty ja se, mikä on profetoitu, tulee tapahtumaan… 

Minä olen Herra. 


