
V6/15 - Työläiset Herran Sadonkorjuun Pellolla 

Toukokuun 15. 2010 - YahuShua HaMashiach’lta, Häneltä, jota kutsutaan Jeesus Kristukseksi, 

Herraltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle, Timothyä ja Hänen 

Vaimoaan varten ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Timothyn kysymä kysymys, vaimoaan varten… Herra, eikö meitä ole kutsuttu toitottamaan tänä 

Helluntaina, niin kuin muita katraassa, koska olemme tehneet jotakin väärin tai koska olemme 

olleet tuomitsevia?  

YahuShua vastasi: Katso, Minä olen lähettänyt Minun viinitarhalleni viljelijät, ja hänet, jonka tulee 

olla pääviljelijä…  

Ja he, jotka ovat lähetetyt, ovat samoja, jotka tulivat etsimään, että he saattavat palvella.  

Katso, Herra yli sadonkorjuun on lähettänyt kutsun kaikkiin maihin, että työntekijöiden pitäisi tulla 

työskentelemään Hänen pelloillaan.  

Sillä työntekijöitä on vähän, sillä monet tekevät työtä, kuitenkaan he eivät ole tällä pellolla. He 

palvelevat toista mestaria, pyrkien vain palvelemaan itseään. Katso, he ovat lihoneet ja tulleet 

suuriksi ja he vihaavat pienempiä viinitarhoja ja siellä olevia työntekijöitä. Sillä pienillä viinitarhoilla 

tuotettujen viinien laatu ja arvo ovat paljon suuremmat, kun aikaisemmat ja myöhemmät sateet 

ovat runsaat niiden sesongilla. Ja niinpä pienempiä viinitarhoja vainoavat ne, jotka ovat suuria 

lukumäärältään… Kyllä, heitä vihaavat väen paljoudet.  

Rakastetut, te olette vähäiset lukumäärältänne, missä viini on huippulaatua ja sateet runsaita. Ja 

sinun aviomiehesi on nimitetty tämän pellon ja sen työntekijöitten pääviljelijäksi… Sillä hän 

kuuntelee Mestaria ja jakaa Hänen käskyjään ja tekee Hänen toiveensa tunnetuiksi… Ja sinä 

kirjoitat puhtaaksi sen, mitä hän vastaanottaa Mestarilta, niin että se voidaan jakaa työntekijöille. 

Sen vuoksi hän, jonka Mestari nimittää, sekä palvelijana että sadon valvojana, ei mene pelloille, 

vaan pysyy ulkopuolella luottaen Mestarin käskyihin, auttajansa vierellään.  

Ja jos työntekijät vihaavat pääviljelijää, jonka Mestari on nimittänyt, koska hän kuulee Mestarin 

ääntä ja on totellut Häntä, eivätkö pahat ajatukset ole tulleet sisään heidän sydämiinsä, saaden 

heidät tuomitsemaan väärämielisesti?... Sillä hän, joka vihaa ketä tahansa, jonka Minä nimitän, 

vihaa myös Minua, sillä Minä olen Hän, joka on käskenyt ja lähettänyt heidät… Mestari tulee 

olemaan heidän tuomarinsa. Ja viljelijät, niin kuin nämä, jotka elättelevät pahoja ajatuksia, tullaan 

irtisanomaan ja ottamaan pois sadonkorjuusta ja jättämään seisomaan ulkopuolelle, missä tulee 

olemaan itku ja hammasten kiristys… Tällä tavalla tullaan uskolliset ja uskottomat tekemään 

tunnetuiksi.   

Sillä kaikki katraat tullaan testaamaan…  

Jopa kaikki, jotka kutsuvat itseään Minun omalla nimelläni, tullaan seulomaan, ei väliä heidän 

lukumäärällään, olipa se suuri tai pieni.  

Siispä sitten, te kysytte, onko teidät asetettu ulkopuolelle, sydämenne mukaan?... Ei, te pysytte 

porttien sisäpuolella. Ja te tulette todella esirukoilemaan, anomaan monesti, pelloilla olevien 

puolesta ja niiden puolesta, joiden sydämet ovat kääntyneet pois Minusta… eikö tämä ole myös 

pääviljelijän ja hänen apulaisensa työ? Sillä hän, joka on nimitetty minkä tahansa katraan tai 

työläisten joukon johtoon, puhuu myös katraan puolesta Mestarille… Vai oletteko unohtaneet, 



mitä Pyhät Kirjoitukset sanovat koskien apostoleja ja pyhimyksiä? (Paavalin Kirje Efesolaisille 6:18 

ja Apostolien teot 6:4).  

Tulkoon tämä myös teidän tietoonne Rakastetut… Niin kuin Timothy on nimitetty, tämän sadon 

pääviljelijäksi, vielä menemättä pelloille, samalla tavalla hän tulee olemaan pääviljelijä seuraavassa 

sadonkorjuussa, Pää Viljelijä asetettuna hänen yläpuolellaan. Sen vuoksi, hän, joka puhui 

viljelijöille ja viljelijöiden puolesta, hänestä tulee työntekijä toisessa sadonkorjuussa, puhuen 

sadolle Maan Omistajan puolesta, puhuen niin kuin Maan Omistaja, Mestarinsa sanat asetettuina 

hänen suuhunsa… Sillä sinä päivänä tulevat työntekijät ja Mestari olemaan yhtä, työntekijöiden 

määrä vähäinen verrattuna sadon määrään. Ja he tulevat olemaan Minun puolestani, Minun 

käsiäni ja Minun jalkojani ja Kaikkein Korkeimman Jumalan suukappaleita.  

Sen vuoksi, nähkää suuremmilla silmillä ja riemuitkaa Minun käskyissäni, sillä ne loppuun saattavat 

Minun tahtoni. Amen.  

Rakastetut, aivan se asia, josta te olitte huolestuneita, palvelee vastalääkkeenä… Sillä toisen 

ihmisen palvelijan tuomitseminen on synti ja on kuin myrkky, kuitenkin tuomiten oman tuomionsa 

muita kohtaan, palauttaa tämän myrkyn neutraaliksi ja tehottomaksi… Jopa niin kuin vallan 

rajoitukset… Oikea erottelukyvyn käyttö, sen mukaan niin kuin Henki paljastaa.  

Etsikää Minun kasvojani, sen vuoksi, ja totelkaa Minun tahtoani…  

Kuulkaa tarkkaan Minun ääntäni ja nähkää Minun silmilläni, jopa niin kuin Minä olen jo teille 

kertonut… Niin kuin kyyhkynen korkealla oksalla… Olkaa rauhassa ja luottakaa… Ja TIETÄKÄÄ, että 

Minä olen Herra. Riemuitkaa!... Sillä viinitarhan Herra tulee! 


