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Minun Lampaitteni Rukoukset ovat kallisarvoisia  

Elokuun 4. 2010 - YahuShua HaMashiach’lta, Häneltä, jota kutsutaan Jeesus Kristukseksi, 

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

Korvat Kuulla  

Rakastetut, rukoilkaa niin kuin hän, joka tulee Minun luokseni, kaikella luottamuksella ja kiitoksen 

annolla… Kuin joku, joka tietää, että se mikä pitäisi tehdä, tullaan tekemään, Isän omalla 

täydellisellä ajoituksella… Oi, kyllä, rakastetut, niin kuin hän, joka tulee Minun luokseni 

rukouksessa, tuntien sydämessään, se on jopa läsnä hänen kaikissa ajatuksissaan, että MINÄ OLEN 

HERRA. Sillä tällainen palvelija tulee Minun luokseni suurella rauhalla, kiitoksenanto ja ylistys 

huulillaan, siitä mitä on jo tehty… Vaikka hän ei ole vielä nähnyt, eikä ole kuullut, eikä ole 

ollenkaan todisteita, että se on tehty, tai tulee tapahtumaan hänen omien odotustensa tai 

halujensa mukaan… Pikemminkin, hän TIETÄÄ, että Minun tahtoni tulee täyttämään tavoitteet ja 

se on jo loppuunsaatettu…  

Sillä mitä ikinä Minä ajattelenkin, tulee tapahtumaan… Ja Herran tahto on asetettu, eikä sitä 

millään muotoa voida muuttaa… Sillä niin kuin MINÄ OLEN, niin on Minun tahtoni… Se oli, ja on ja 

tulee olemaan… Sen vuoksi, antakaa Minulle kunniaa!  

Oikeamielisen ihmisen rukoukset hyödyttävät paljon… Sillä oikeamielinen pysyy ehdottomassa 

luottamuksessa, horjumatta, rukoillen Minun oikeamielisyyteni mukaan, tietäen, että MINÄ OLEN 

KUKA MINÄ OLEN… Sillä tämän palvelijan rukous alkaa niin kuin se päättyy.  

Tässä on viisaus… Minun lampaani rukoukset ovat todella kallisarvoisia Minun silmissäni ja Minun 

korvissani ne ovat kuin ainutlaatuinen laulu, kaunis laulu soitettuna Minun rakastettuni 

sydänjuurilla. Kuitenkin jokainen laulu, laulettuna Minun nimelläni, joko pehmeästi tai ääneen, 

surullisesti tai täynnä iloa, on vastaanotettu Israelin Pyhän edessä, muistona ja todistuksena 

pyhimysten omistautumisesta, jopa niin kuin suitsukkeena alttarin edessä… Suitsuke, joka tulee 

todella vuodatetuksi.   

Kuitenkin Minä kerron teille tämän… Se on jo vuodatettu ja tullaan vielä vuodattamaan koko 

maailman päälle, hyvityksenä tuomiossa, nimitettynä aikana. Ja se, mikä on tullut esiin, mikä on jo 

vuodatettu, on siunaus, joka on vastaanotettu takaisin jälleen, aivan hänen päähänsä, joka sen 

uhrasi… Jopa heidän sydäntensä täyttymykseen, jos he niin valitsevat vastaanottaa sen… 

Ihmeellinen hyvitys kiihkeään rukoukseen toisen puolesta.  

Sitten tämä on siunaus… Rukoiltuna sydämen huolen mukaan, uhrattuna toisen puolesta, tulee 

takaisin jälleen, parantamaan, ei hänen sydäntään, jonka puolesta rukous tarjottiin, vaan 

korjaamaan sen, mikä on revitty hänen sydämessä, joka sen tarjosi… Olipa se vihasta 

anteeksiantoon tai rauhasta ahdistukseen tai surun kyyneleistä toivon ja iloisen odotuksen 

kyyneleisiin… Toivottomuudesta anteeksiantoon, virraten puhtaasta luottamuksesta, joka lepää 

vakaasti rakkaudessa… Tietäen, että MINÄ OLEN KUKA MINÄ OLEN.  

Sillä Minä tunnen kaikki Minun lampaani… Minä tunnen kaikki, jotka ovat Minun, olen aina 

tuntenut heidät… Katsokaa, koko pelto on Minun!... Ja Minä tulen varmasti kokoamaan satona 

kaiken, mitä Minä olen kylvänyt… Ei ainoakaan jyvä putoa maahan, erillään Minun tahdostani.  

Sen vuoksi, kuulkaa Minua ja ymmärtäkää Minun rakkauteni… Kaikki, joita te rakastatte, heitä 

Minä rakastan myös. Ja jokainen kyynel, jonka te vuodatatte, heidän puolestaan, sen myös Minä 

olen vuodattanut… Kappas, Minä itken teidän kanssanne.  



Minä tunnen Minun omani. Luulitteko, että Minä olen asettunut erilleen teidän kivustanne?... 

Minä tunnen sen ja jaan sen. Katsokaa, Minun oma Henkeni esirukoilee teidän puolestanne, sillä 

te ette tiedä kuinka rukoilla niin kuin teidän pitäisi. Rakastetut, läheisyys, jonka me jaamme, sitä te 

ette ole ymmärtäneet, sillä te vielä pidätte Minua kaukana, vaikka Minä olen tullut sisään… 

Omaksukaa Minun rakkauteni!... TUNTEKAA MINUT SELLAISENA KUIN MINÄ OLEN! Eikä sellaisena 

kuin haluaisitte Minun olevan.  

Minä olen Hän, joka kärsi teidän puolestanne, vuodattaen Minun elämäni… Ja Minä olin iloinen… 

Se on loppuunsaatettu!... Ja se, mikä näyttäytyy tekemättömänä silmissänne, on myös 

loppuunsaatettu… Sillä se oli aikaansaatu, jopa maailman perustamisesta lähtien… Josta saakka 

Minut myös oli tapettu… Ikuinen rakkaus. 


