
FL/35 - Herra kysyy… Kuka näistä kolmesta Palvelijasta on  

todella omistautunut Minulle ja rakastaa Minua ehdottomasti 

Marraskuun 27. 2012 – YahuShua HaMashiach’lta, Häneltä, Jota Kutsutaan Jeesus Kristukseksi, 

Herraltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana Puhuttuna Timothylle, Miesten Yhteisössä Oleville ja 

Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Minun poikani, Minulla on jotakin sanottavaa teille, sanoo Herra; nyt kuunnelkaa tarkkaan, kun Minä 

puhun teille tämän vertauksen. 

Oli kolme miestä, jotka omistivat elämänsä Jumalalle, kolme miestä, jotka pyrkivät palvelemaan 

Herraa, Jumalaansa oikeamielisyydessä. Ensimmäinen meni ulos ruokkimaan köyhiä ja nälkäisiä, 

tehden kaiken, mitä pystyi puutteenalaisten hyväksi, niin kuin kykeni. Toinen antoi kaikki, mitä hänellä 

oli, niille, jotka pyysivät, ilman ajatustakaan itselleen, kunnes tuli päivä, kun hänellä ei ollut mitään 

muuta annettavaa ja myös hänen täytyi pyytää.  

Kolmas ei kuitenkaan mennyt ulos, eikä hän antanut kaikille, jotka pyysivät, vaan kumartui alas joka 

päivä etsien Herran tahtoa, haluten aina kulkea Jumalansa teillä. Ja vaikka hän kompastui usein ja pysyi 

tyytyväisenä, eikä halunnut mitään, Herran ääni puhui hänelle. Ja hän teki parhaansa totellakseen 

Herran ääntä joka päivä ja pysyi uskollisena, huolimatta kompastumisistaan, peloistaan ja 

epäilyksistään.  

Vuosia kului ja kolme miestä jatkoivat kulkuaan, palvellen Herraa, jokainen niin kuin kykeni. Sitten tuli 

päivä, kun jokaiselle esiteltiin uusi vaihtoehto, sellainen, jota he eivät olleet kohdanneet aikaisemmin…  

Ensimmäiselle Herra lähetti profeetan, sanoen… ”Näin sanoo Herra… Vedä kätesi nyt pois 

puutteenalaisilta, äläkä enää mene ulos ruokkimaan köyhiä ja nälkäisiä ympäriinsä, vaan tottele Minun 

suuni sanaa ja trumpetin ääntä.” Mutta hän kieltäytyi ja meni menojaan epäuskossa, pöyristyneenä 

Sanasta, jonka hän oli kuullut profeetan suusta.   

Toinen mies kohtasi vastaavan vaihtoehdon; hänelle Jumala lähetti Herran Sanan kirjassa. Kuitenkaan, 

koska sitä ei löytynyt hänen Raamatustaan, mies välittömästi torjui sen ja meni menojaan epäuskossa, 

pöyristyneenä Sanasta, joka hänelle oli annettu Herran nimessä.  

Ja kolmannelle, Herra Itse sanoi… ”Minun poikani, aika on tullut sinun luopua kaikesta, jota pidät 

kaikkein rakkaimpana, päästää irti kaikesta, jonka omistat, luopua aivan omasta elämästäsi Minun 

päämäärääni varten, palvella ilman rajoituksia… Olla suuresti vihattu ja vainottu Minun nimeni vuoksi.” 

Ja kyynelten virratessa alas hänen poskiaan, palvelija sanoi… ’Kyllä, Herra.’  

Sen vuoksi Minun poikani, Minä kysyn teiltä, näistä kolmesta miehestä, kuka oli todella omistautunut 

Minulle, vaikka kaikki tekivät hyviä ja hedelmällisiä töitä Minun silmissäni? Sillä todella monet ovat 

kutsuttuja, kuitenkin harvat ovat valittuja; kappas, harvat tunnistavat Minut, kun Minä tulen lähelle.  

Täten tottelevaisuuden oppitunnin oppiminen on paljon suurempaa kuin profetian toteutumisen 

todistaminen ja paljon suurempaa kuin ihmeparantumisen vastaanottaminen, sillä tottelevaisuus 

syntyy rakkaudesta. Sillä he, joilla ei ole luottamusta, etsivät merkkejä ja ne, jotka pysyvät epäuskossa, 

odottavat ihmeitä… Ja ne, joiden pyynnöt ovat täytettyjä, vaikka ovat epäuskoisia, tulevat pian 

vaatimaan niitä ja ne, jotka vastaanottavat merkin, kuitenkin ilman luottamusta, tulevat vain 

odottamaan lisää… 

Kuitenkin vain he, jotka rakastavat Minua, ehdoitta, tulevat pysymään uskollisina; ja vain ne, jotka 

todella tuntevat Minut, tulevat kestämään huolen aikoina… Sanoo Herra. 


