
ML/09 - Herra selittää… Viisas Palvelija ja Linja & Sisempi ja ulompi Piha 

Lokakuun 5. 2010 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle Nettiyhteisön Kokoontumisen Aikana - Kristuksessa olevalle Veljelle ja kaikille Niille, 

joilla on Korvat Kuulla 

Kristuksessa oleva Veli kysyi… Hei Timothy, olen kohdannut muutaman pulman… Läheinen 

ystäväni teki minusta poikansa kummin. Heillä on syntymäpäiväjuhlat hänelle tänä Sapattina, 

sitten hänet kastetaan paikallisessa kirkossa. Olen rukoillut tätä asiaa ja tunnen, että olisi ok 

mennä syntymäpäiville, mutta en ole varma kastajaisista. Haluan tehdä niin kuin on oikein Herran 

näköpiirissä ja että minulla on kunnollinen järkeily päätökselleni.  

Herra vastasi: Minun Poikani, sinä kysyt Minun palvelijaltani kysymyksiä, kuitenkin kysyessäsi sinä 

kysyt Minulta… Eteesi Minä olen laittanut monia erittäin tärkeitä asioita, joista sinä et ole esittänyt 

yhtään vastausta, etkä tarjonnut itseäsi puutteesi paikalle. Ja nyt sinä tulet Minun eteeni, 

kysymään Minun palvelijaltani asioita, koskien tottelevaisuutta, asiassa, josta Minä olen kutsunut 

sinua olemaan erillään…  

Sen vuoksi, tässä on Minun vastaukseni… Hänen, joka palvelee Minua totuudessa, täytyy osoittaa 

itsensä palvelemisen arvoiseksi, sen mukaan, mikä pitää olla ensin, myös asettaen sivuun sen, mitä 

he rakastavat, omaksuen Herran kutsun täysin… Vai kuinka Minun tulisi lähettää heidät? Minä en 

puhu siitä, että on tehty arvolliseksi Minun uhraukseni mukaan, ollen hyväksytty Rakastetussa, 

vaan arvollisuudesta, jota osoittavat he, jotka hylkäävät elämänsä tässä maailmassa, että he 

saattaisivat löytää elämänsä Minussa… Mikä on ikuinen elämä.  

Katsokaa, Minä tulen puhumaan lyhyesti ja kovalla äänellä Minä tulen paljastamaan Minun tahtoni 

Minun palvelijani kautta ja hän tulee kirjoittamaan… Ja linja tullaan vetämään, se tulee olemaan 

asetettu, eikä kukaan tule ylittämään sitä.  

Kappas, Minä kerron sinulle mysteerin, mikä tullaan tekemään tunnetuksi… He, jotka lähtevät pois 

ja tottelevat Minun ääntäni, tulevat menemään yhdelle puolelle ja he, jotka kieltäytyvät, toiselle… 

Yksi tälle puolelle ja monia toiselle. Ja he, jotka menevät ohi, niihin, jotka pysyvät tällä puolella, 

tulevat pakenemaan ja jotkut heistä tulevat palvelemaan. Kun taas he, jotka kieltävät Minun 

ääneni, jopa kapinaan asti Minua vastaan, tulevat pysymään omalla osallaan, toisella puolella 

linjaa, jonka Herra tulee vetämään…  

Tällä tullaan sisäpiha ja ulkopiha mittaamaan. Kaikki ulkopihalla olevat tulevat varmasti 

kuolemaan, sillä he pysyvät ulkopuolella, vaikka he pitävät tiukasti kiinni omien talojensa sisällä; 

talojen, joita Minä vihaan… Asettaen kaiken uskonsa tuholle tuomittuun taloon, joka täytyy 

piakkoin repiä alas. Kuitenkin he, jotka tulevat pois heidän keskuudestaan (kirkoista), tulevat 

saapumaan sisäpihalle, vaikka heidät nähdään syrjittyinä ja harhaoppisina… Nämä tulevat varmasti 

elämään, paeten kaikkia näitä asioita, joita Minä olen aikeissa tehdä.  

Katsokaa, Minä olen antanut Minun palvelijalleni, jota Minä rakastan, esimakua siitä, mitä Minä 

olen aikeissa tehdä… Jopa tämän viimeisen trumpetin törähdyksen, joka on aikeissa soida tämän 

lyhyen ajanjakson ajan, ennen aikaa. MINÄ OLEN HERRA.  

Veli Kristuksessa: Amen. Minä olen saattanut olla tyhmä, Minä en näe suuremmilla silmillä… Onko 

syntymäpäivä Sapattina myös väärin? Olen jäänyt kiinni näihin pikkuasioihin. Tämä ei ole hyvä.  

Herra: Minun poikani, viisas palvelija, jolta puuttuu ymmärrystä, etsii Herran profeettaa, Herran, 

joka on todellinen, että hän saattaa vastaanottaa ymmärrystä Herran sanan kautta…  



Kuitenkin viisaampi vielä on ihminen, joka olisi Minun palvelijani, joka etsii Jumalan asioita, Hänen 

tapansa kautta, Hänen, joka oli lähetetty ja on palaamaisillaan, että hän saattaisi ymmärtää jo 

puhutun Herran sanan kautta…  

Sillä täysi lautasellinen syömätöntä kylmenee ja heitetään koirille, kun vieraat ovat lähteneet, 

sanoo Herra. 


