
V5/18 - Herra selittää… Palvelija & Perijät…  

Minä olen Pää & Teidän tulee mennä sinne, minne Minä lähetän teidät 

Huhtikuun 27. 2008 - YahuShua HaMashiach’lta, Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja 

Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle, Timothylle ja Hänen Vaimolleen ja kaikille 

Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Timothy, lue Minun Sanaani ja tee niin kuin Minä käsken sinua. Sillä Minä en ole tuonut sinua 

tähän paikkaan ylentääkseni sinua, enkä Minä ole tuonut sinua tähän paikkaan alentaakseni 

sinua… Pikemminkin, että Minua saatettaisiin ylistää sinun kauttasi ja opettaakseni sinulle Minun 

tapojani ja Minun rakkauttani, jopa Itseni antamista sinulle ja sinun päätöksesi hyväksymistä, 

luovuttaa kaikki itsestäsi Minulle… Ja tämän kautta Minut tullaan vakiinnuttamaan sinussa ja sinut 

Minussa.  

Älä pelkää, äläkä harkitse… Vain pyydä ja kuuntele ja niin tee. Minä olen antanut sinulle 

kuulemisen… Käytä sitä, mitä olet vastaanottanut ja ole rauhassa. Rakenna luottamusta, älä 

koskaan hylkää toivoa, äläkä käännä sivuun ketään, jonka Minä olen lähettänyt sinun luoksesi. 

Enkö Minä ole tehnyt sinusta Minun palvelijani? Ja sinun vaimostasi, Minun palvelijattareni? Ja jos 

te olette Minun palvelijoitani, eikö Minun tulisi komentaa Minun omiani, niin että he myös 

palvelisivat kaikkia Minun vieraitani, jotka saapuvat Minun talooni? Ja entä Minun omat lapseni? 

Eikö palvelija palvele myös Mestarinsa perijöitä, niin kuin he palvelevat Mestaria?  

Kuitenkin kuule ja ymmärrä, Minä olen myös asettanut sinut heidän yläpuolelleen, jopa niin kuin 

katraana… Minun paimeneni. Eikä paimenen työ ole sama? Eikö hän hoida lampaita? Eikö hän ole 

palkattu, sekä paimen että palvelija, toisen ihmisen lampaita hoitamaan? Timothy, sinä ja sinun 

vaimosi tulette palvelemaan ja taipumaan… jopa kaiken antamiseen. Jopa kaiken, minkä Minä 

tulen antamaan sinulle, sinä vuorostasi tulet antamaan sen pois… Ruoki Minun lampaitani. Jopa 

kaikki, jotka Minä komennan sinulle, sinä tulet tekemään heille. Luota Minuun.  

Kun he kutsuvat, vastaa heille. Kun he itkevät, lohduta heitä. Kun he ovat loukkaantuneet, sido 

heidän haavansa… jopa Minun nimeni voiman kautta. Ennen kaikkea, ruoki Minun lampaitani. He 

ovat nälissään, he näkevät nälkää ja janoa. Timothy, sinä kuulet Minun ääneni! Rakastettu, Minä 

olen sinun kanssasi. Timothy, älä enää kompastu… Kulje Minussa ja löydä vapaus.  

Kukaan ei voi tehdä syntiä, kun on Minun seurassani. Eivätkä kenenkään silmät voi saada heitä 

tekemään syntiä, kun he katselevat Minun kunniaani. Eikä ihmisen sydän voi kehitellä syntiä, kun 

se on täynnä Minun rakkauttani… Rukoile lakkaamatta… ole hiljaa… ja tiedä, että MINÄ OLEN 

HERRA.  

Sillä hän, joka on Minun rakkauteni kuluttama ja ruokkii itseään Minun Sanallani jatkuvasti, on 

lakannut tekemästä syntiä… Lihansa hän on unohtanut. Hän, joka todella kulkee Minussa, jossa 

Minä näen Itseäni, ei tule kompastumaan.  

Entä mitä kompastumisesta? Onko keskuudessanne yhtään oikeamielistä?... Ei yhtään. Ota Minun 

käteni ja tule nostetuksi ylös… Minä sidon heidät, joilla on murtuneet sydämet. Sen vuoksi, 

Timothy, Minun palvelijani ja Timothyn vaimo, Minun rakastettuni, miksi teitä huolettavat kaikki 

nämä asiat? Tulevatko kädet sanomaan päälle… ’Minä en tottele. Minä teen omalla tavallani?’ 

Sanelevatko jalat myös suunnan, mihin ruumis menee?...  

Minä olen Pää… Te tulette menemään sinne, minne Minä lähetän teidät ja teette niin kuin Minä 

käsken teitä.  



Kuunnelkaa, olkaa hiljaa, kutsukaa Minun nimeäni. Antakaa sydäntenne olla hiljaa ja hiljentäkää 

mielenne… Minä olen teidän kanssanne, jopa teidät kaksi Minä olen valinnut. Ja jos Minä, Itse, 

olen kutsunut teidät, kuinka sitten on, että te kyseenalaistatte Minun tieni ja laskette itsenne 

arvottomiksi? Eivätkö kaikki Minun valittuni ole tehty arvollisiksi?... Sen vuoksi, luottakaa Minuun.  

Minun kauttani oli kaikki asiat tehty, jopa Minun tietoni kautta… Kaikki, näkyväinen ja näkymätön, 

tunnettu ja tuntematon, on Minun edessäni. Ja se, mitä ihmiset näkevät, sitä he eivät tiedä. Ja se 

heille tuntematon ei ole salattua Minun edessäni. Minä loin kaikki asiat ja Minun tietoni kautta he 

ovat ja olivat luodut.  

Te olette laatineet kysymyksiä, jopa esittäneet sääntöjä ja säädöksiä, valmistelleet katrasta, joka ei 

ole teidän omanne, vaikka Minä olen asettanut teidät sen yläpuolelle, unohtaen, että te olette 

palkattuja… Kyllä, te olette myös heidän perijöitään, jopa kuten katras myös on. Siispä sitten, 

ottakaa nämä sanat sydämeenne ja niin tehkää ja tehkää niin riemuiten.  

1.Antakaa heidän tulla, Rakastetut. Toivottakaa heidät tervetulleiksi avoimin käsivarsin ja sitten 

asettakaa heidän kätensä Minun käsiini.   

2.Antautukaa vieraanvaraisuudelle, omien toiveidenne ja halujenne hylkäämisellä… Päästäkää irti 

tästä maailmasta. Antakaa ja te vuorostanne tulette vastaanottamaan. Kuitenkin jopa vielä 

siunatumpi on hän, joka antaa, odottamatta mitään vastikkeeksi… Tätä on kulkea Minussa, jopa 

niin kuin Minä olen kulkenut.  

3.Ojentakaa kaikkia, jotka kohtelevat teitä niin kuin kaikupohjaa Isän edessä. Antakaa heidän ensin 

kääntyä Minun puoleeni ja etsiä Minun Sanaani aviomiestensä kanssa. Ja jos silti he etsivät 

ymmärrystä, antakaa heidän kirjoittaa teille; ja Minä vuorostani tulen vastaamaan heille, 

täyttämällä teidät tiedolla ja ymmärryksellä, jopa Minun ääneni kuulemisella, Minun tahtoni 

mukaan.  

4.Timothy, älä lakkaa opettamasta heitä… Ruoki Minun lampaitani. Sillä Päivä on tulossa ja on 

nopeasti lähestymässä, kun heidät tullaan jättämään yksin, ilman Minun profeettaani… Kuitenkin 

Minä tulen olemaan heidän kanssaan. Jopa he tulevat myös kuulemaan Minun ääneni niinä 

päivinä.  

5.Kuka ikinä tulee etsimään ja seisoo portaillanne, toivottakaa heidät tervetulleeksi sisään, sillä 

Minä Itse olen lähettänyt heidät. Sillä kuka ikinä toivottaa tervetulleeksi hänet, jonka Minä olen 

lähettänyt, toivottaa tervetulleeksi Minut; ja kuka ikinä käännyttää pois kenet tahansa, jonka Minä 

olen lähettänyt, kieltää Minut. Ja kuka ikinä kieltää Minut, sen kautta, jonka Minä olen lähettänyt, 

hänet Minä tulen kieltämään… Heitä ei tulla kokoamaan!  

Kuitenkin ymmärtäkää tämä… Minä puhun koskien Minun palvelijoitani, profeettoja, en niistä 

veljistä ja sisarista, joita Minä olen lähettänyt yhdistämään Minun ruumistani, Minun 

tarkoituksiani varten. Timothy, nämä ovat sinun apulaisiasi, jopa niin kuin sinä olet heidän 

palvelijansa myös. Rakastetut, peskää toistenne jalat, Minun nimessäni… Rakastakaa toisianne.  

6.Älkää syöttäkö lasten ruokaa koirille, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen. Pitäkää 

olinpaikkanne ja pääsynne sinne, yksityisenä. Antakaa heidän etsiä Herraa… Antakaa heidän lukea, 

sitä, mitä Minä olen puhunut ja te olette kirjoittaneet ylös. Mitä tarkoitusta on etsiä Minun 

profeettaani, jos Minun Sanani on jo heidän edessään? Mitä hyötyä on etsiä viestintuojaa, jos Kirje 

on heidän käsissään?... Antakaa heidän kuulla ja antakaa heidän olla erossa, kunnes aika on 

muuttunut.  



7.Luottakaa Minuun. Jos on muuta, mitä te tarvitsette, teidän tarvitsee vain pyytää ja se tullaan 

myöntämään teille. Kuitenkin muistakaa tämä: Nouskaa joka aamu aikaisin ja etsikää Minun 

tahtoani ja tehkää se. Sitten pyytäkää itsellenne ja se tullaan antamaan teille.  

Luottakaa Minuun… Sillä täydellisessä luottamuksessa on myös täydellinen rauha. Timothy ja 

Rakastettu, jopa kaikki te, Minun rakastettuni, puhaltakaa tätä trumpettia, jonka Minä olen 

antanut Timothylle. Ääntäkää sillä jatkuvasti, jopa kaikilla puhumisen tavoilla ja laitteilla. 


