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Timothy on Palvelija, Kompastuksen Mies, Viinitarhuri & Profeetta 

Helmikuun 17. 2009 - YahuShua HaMashiach’lta, Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja 

Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Timothy, Minä olen Herra, sinun Jumalasi… Jopa Minä synnytin sinut, sinä olet Minun profeettani. 

Ja kun yksi, sellainen kuin sinä itse, lankeaa armosta, kompastuu syntiin, eikö se ole pois hänestä? 

Sillä niin kuin Minä olen puhunut sinulle ja Minun vanhojen aikojen palvelijoilleni… Ei voi langeta 

armosta, kun se kerran on annettu. Voi vain kompastua syntiin ja niihin kompastuskiviin, joita 

saatana asettaa Jumalan sanansaattajien jalkoihin. Näihin kompastuskiviin sinä olet ja jatkat niihin 

kompastumista, kunnes tulee päivä, jolloin Minä vakiinnutan sinut, ja kaikki jäänteet pyyhkäistään 

polultasi… Sitten sinä et enää tule kompastumaan. Sillä kuten Minä en voi kompastua, et sinäkään 

tule kompastumaan, sillä Minut tullaan täydellistämään sinussa ja Minun kunniani tullaan 

näyttämään sinun päälläsi ja sinussa… 

Jopa niin kuin tulenliekit loistavat silmiesi kautta, jopa lihan kärähtämiseen asti, sinun suusi sanan 

mukaan, jopa henkien, kuninkaiden ja suurmiesten nujertumiseen asti, mahtavien kansakuntien 

tallaamiseen asti. Sillä vahva on Herra, joka osti sinut ja ihmeelliset ovat Hänen tiensä. Ja mikä 

pimeys voi kestää Minua ja Minun lähettämiäni vastaan? Ja kuka voi voittaa Minut? Ja jos kukaan 

ei voi voittaa Minua, sitten millä keinoilla he tulevat voittamaan ne, jotka Minä lähetän? Sillä Minä, 

Itse, tulen olemaan vakiinnutettu heissä, jopa niin kuin tulenliekki!...  

Ja he, jotka tulevat provosoimaan Minua vihaan, tulevat kaikki palamaan! Monet nöyrtymiseen, 

Minun Sanani lämmön omaksumiseen, katumukseen asti; ja lopuille Herran ylenkatse, he tulevat 

kärventymään ja vääntelehtimään tuskissaan, Minun Sanani voiman mukaan – Minun Sanani on 

laitettu täytäntöön Minun kuumassa tyytymättömyydessäni. Ja Minun Isäni tulee tuomitsemaan 

heidät ja he tulevat vastaanottamaanasiaankuuluvan palkkionsa. 

Siispä sitten Timothy, Minun rakastettu ihmisten poikani, kuinka sinä lankeat Minun jalkoihini, 

aivan kuin olisit myös palanut, vaikka Minä en ole puhunut sinulle tällä tavalla?... Puhuen aina 

sinulle pehmeillä armon, rohkaisun ja viisauden sanoilla ja kun vaaditaan, ankarilla ja pehmeillä 

sanoilla… Kuitenkin sinä vääntelehdit tuskissasi kuin joku, joka on loukkaantunut… Miksi?  

Nouse ylös! Vyötä kupeesi kuin mies ja kohtaa vastustajasi ja tuo myös se mies, jota sinä katsot 

peilissä ja sen liha, alamaisuuteen… Tehden niin Minun sinussa olevan oman Henkeni voiman 

kautta ja Minun Nimeni voiman kautta ja jonka sinä tunnet ja jota rakastat… Tee niin kaikessa 

luottavaisuudessa ja uskossa ja saatana tulee pakenemaan sinun luotasi ja sinun lihallisen mielesi 

luota… Saaden aikaan myös ruumiisi antautuvan auktoriteettiisi. Niin kuin Minä olen Minun 

Ruumiini Pää, siispä sitten Minä olen tehnyt sinut oman ruumiisi herraksi. Ihmisvoima hyödyttää 

vähän ja vähenee olemattomaksi… Sinun tahtosi on hetkellinen.  

Sen vuoksi, ota se, mitä Minulla on ja tee siitä omasi, sillä Minä olen antanut sen sinulle. Miksi sinä 

et käytä Minun lahjojani? Etkä sinä ole ponnistellut laittaaksesi yllesi kaikkea tätä haarniskaa, joka 

on edessäsi lattialla. Nosta se ylös ja hallitse! Hallitse tätä pimeyttä, joka vaivaa sinua. Sillä saatana 

on laitettu Minun jalkojeni alle, niin kuin hänet on asetettu sinun jalkojesi alle. Älä tule enää 

petetyksi. Sillä siellä, missä Minä asun, siellä pimeydellä ei ole jalansijaa… Valo hallitsee. Sen 

vuoksi, tee jäsenistäsi Kristuksen jäseniä ja Minä tulen saamaan aikaan, että sinun vastustajasi 

tulevat ja kumartavat jalkojesi juuressa. 



Minun poikani, sinut on asetettu erilleen ja olet pyhä, jopa niin kuin Minut on asetettu erilleen ja 

olen Pyhä… Sillä niin kuin Minä olen, sellaisiksi tulevat nämä astiat tulemaan…Asetettuina erilleen 

kunniassa, Minun kunniakseni, Minun oikean käteni puolella… Jopa niin kuin Minä istun Isän 

oikean käden puolella Taivaassa. 

Siispä sitten, on tullut aika sinun johdattaa, ei kuitenkaan niin kuin olit kuvitellut, vaan palveluksen 

mukaan… Palvelija ja viinitarhuri, Jumalan sanansaattaja, Kaikkein Korkeimman ja Hänen 

Kristuksensa profeetta.  

Mikä on palvelija verrattuna hänen Mestariinsa? Ja mitä on palvelija Hänelle, joka lähetti hänet. 

Sen vuoksi, sinä tulet johdattamaan esimerkillä. Sinä tulet tekemään polun muille seurattavaksi, 

olemalla heidän palvelijansa ja pesemällä heidän jalkansa. Sinä tulet paljastamaan Minun kunniani, 

et puheellasi, etkä sydämesi ajatuksilla, vaan Minun tekojeni mukaan, Minun tekoni tullaan 

näyttämään sinun kauttasi ja Minun ajatusteni voimalla ja sinun kauttasi puhutun Minun sanani 

voimalla.  

Ja kun tämä päivä tulee, jopa niin kuin se on jo tullut ja alkaa uudelleen niin kuin Minä käsken 

sinua, monet tulevat kerääntymään ympärillesi ja sanomaan itselleen ja sydämissään… 

’Minkälainen mies tämä on? Mikä outo ja epätavallinen mies tämä on, joka seisoo edessämme, 

puhuen käsittämättömiä sanoja ja tehden ihmeitä?’ Jopa ne, jotka ovat Kristityssä uskossa ja 

Juutalaiset, jotka ovat tunnettuja antaumuksellisina ja vanhoillisina, tulevat myös kerääntymään 

ympärille ja sanomaan samalla tavalla… ’Minkälainen mies tämä on, joka on tullut eteemme ja 

puhuu sellaisia valheita ja jumalanpilkkaa Jumalaa ja ihmisiä vastaan? Katsokaa hänen töitään, 

eivätkö ne ole pahoja ja pettäviä? Hänen sanansa, halveksittavia? Sillä ei kukaan ihminen voi tehdä 

sellaisia asioita, ellei hänellä ole saatanan voimaa itsessään!’  

VOI heille, Timothy!... Voi heille! Tämän ajan lopun todella ylimielisiä tekopyhiä… Pettäjiä, jotka 

ovat eksyneet omiin petoksiinsa.  

Ja kun tämä päivä tulee, Timothy, katso näiden pilkkaajien ohi ja katso sadonkorjuuta, johon sinut 

on lähetetty… Katso heidän virtaavia kyyneleitään, heidän päittensä nyökyttelyä, toistaen 

pehmeästi rukouksia ja anomuksia, ylistystä ja kiitoksenantoa… Nöyriä ja katuvaisia. Ja kun olet 

lakannut tekemästä kaikkea sitä, mitä Minä olen käskenyt sinun, he tulevat tulemaan eteenpäin 

hiljaisesti ja tavoittamaan kättä ja sinä tulet tarttumaan siihen, erkaantuen väkijoukon läpi, 

mennen heidän kanssaan murtamaan leipää ja antamaan kiitosta ja rukoilemaan. Jopa Minä tulen 

menemään sinun kanssasi ja olemaan joukossanne ja täyttämään sydämenne armolla ja rauhalla 

niin kuin joki, jopa järkkymättömään ja periksiantamattomaan ratkaisuun asti. Tämän Minä olen 

puhunut sinun korvaasi, rakastettu, ja niin se tulee olemaan.  

Luota Minuun. Ole Minun rikkinäinen astiani, ylennettynä suureen kunniaan niiden joukossa, jotka 

tuntevat Minut… Minun järkkymätön astiani, jopa inhottava lampunjalka tämän nykyisen 

pimeyden ajan maailmalle ja ihmisille. 

Älä pelkää, sillä Minä itse kuljen sinun kanssasi. Minä elän ja asun sinussa, siispä Minä tulen 

olemaan sinun Turvapaikkasi… Sillä sinä tulet myös asumaan Minussa ja me tulemme olemaan 

yksi… Sellainen on profeetan palkkio. 


