
V4/17 - Siunattu olkoon Herran Nimi 

Kesäkuun 16. 2006 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Isä Jumala: Siunattu olkoon Herran nimi. Siunattuja ovat kaikki, jotka vastaanottavat Hänen 

siunauksensa. Jopa vielä siunatumpia ovat ne, jotka on siunattu Siunauksella, jonka Minä lähetin 

heille… Sillä heidät on kastettu Totuuden Hengessä ja pirskotettu pirskottamisen verellä, jolla Minä 

olen siunannut kaikki kansakunnat. Oi ihmiset, oi tyttäret, oi pienet lapset, kuinka teidän tulisi 

siunata Herran nimeä?  

Timothy: Minä olen vain ihminen. Kuinka minä voin siunata Herraa? Kuinka minä voin siunata 

Häntä, joka siunaa ja on siunaus, jota minä etsin ja Kristus Jeesus, jonka kautta me tulemme 

vastaanottamaan Sinun siunauksesi… Kuinka me voimme siunata nimeä yli kaikkien nimien? Minä 

olen alhainen; minun ajatukseni ihmisajatuksia. Sinun ajatuksesi ovat korkealla taivaitten 

yläpuolella, yli minun ymmärrykseni, Herra… Kuinka minun pitäisi siunata Sinun nimeäsi ja todistaa 

minun rakkauteni Sinua kohtaan?  

Jeesus Kristus: Oi Timothy, sinä olet suuresti rakastettu, todellinen Jumalan poika, uskosi ja 

Minulle omistautumisesi kautta. Se, mitä sinä etsit, on hyvää ja sinussa olevan Minun Henkeni 

mukaista. Sinä pyrit miellyttämään Minua ja niinpä sinä olet siunannut Herran nimen. Tottele ja 

sinä tulet siunaamaan Hänen nimeään. Esimerkillä ja kaikkien ihmisten töitten kautta, 

oikeamielisyydessä tehtyinä, on Hänen nimensä siunattu. Sinä olet siunattu ja kaikella, mitä sinä 

teet, sinä olet siunannut Häntä. Ja niinpä Isä tulee siunaamaan Hänen lapsiaan jatkuvasti. Jopa 

pahoja Hän siunaa. Eikö Isä saa auringon lämmön nousemaan oikeamielisille ja pahoille yhtä lailla? 

Eikö Hän varusta oikeamielisten ja pahojen kaikki tarpeet yhtä lailla? Kyllä, maapallo tuottaa 

runsauden, kuitenkin ihmisten sydänten kovuuden vuoksi monet jätetään vakavaan puutteeseen 

ja nälkiintymiseen. Kuitenkin Hän silti saa sateet tulemaan ajallaan ja kalojen täyttävän meret, sillä 

Isä jakaa luomakunnastaan vapaasti…Jopa elämän Hän tarjoaa pahoille ja oikeamielisille yhtä lailla. 

Kuitenkin ihmiset hamstraavat heille annettua varallisuutta ja torjuvat Hänen lahjansa… Jopa 

elämän lahjan ja lunastuksen, joka on Minussa.  

Siispä sitten, kaikki Minun sydämeni rakastetut, jotka rakastatte Minun nimeäni ja saatte paljon 

iloa Minun sanoistani ja jotka seuraatte Minua, minne ikinä Minä johdatan teitä, siunaatte Herran 

nimeä tekemisillänne! Siunatkaa Hänen nimeään aamulla. Siunatkaa Hänen nimeään keskipäivällä. 

Siunatkaa Hänen nimeään ennen kuin menette nukkumaan. Rukouksessa ja salaisesti, siunatkaa 

Hänen nimeään. Puhuessa ja julkisesti, siunatkaa Hänen nimeään. Kaikella, mitä teette, siunatkaa 

Hänen nimeään.  

Pienet lapset, suurimmista asioista pienimpään niistä, mitä te teette, niillä te tulette siunaamaan 

Taivaassa olevaa Isäänne. Hänen nimensä toitottaminen jokaisella maapallon kulmalla on suuri 

siunaus todella. Antakaa kunniaa Hänen nimelleen kaikkialla maapallolla! Kuitenkin antamalla 

näistä vähäisimmälle viileä vesijuoma Minun nimelläni, te olette siunanneet Jumalan nimeä 

samanvertaisella kunnialla, vaikka se oli hiljaisuudessa. Käskyjen pitäminen ja Sapatin Päivän 

siunaaminen, on hyvin oikeamielinen siunaus Hänelle, joka on siunannut teitä Hänen Lakinsa 

kautta… Näin kaikki ovat siunatut, jopa Isä ja Poika ja naapurinne ja te itse, jopa vieraat. Tehkää 

kaikki asiat niin kuin Minä olen opettanut teille ja seuratkaa Minua ja te siunaatte Minun nimeäni, 

joka on nimi, jonka Isä on antanut Minulle… Hänen nimensä. Suudelkaa Poikaa ja te halaatte Isää 

myöskin.  



Ymmärtäkää rakkaus… Se, mitä annatte, sen te vastaanotatte. Antakaa siunaus ja Isä tulee 

välittämään teille monia siunauksia… Kyllä, ilon paljouden. Kappas, suuri aarre odottaa kaikkia 

niitä, jotka siunaavat Herra Kaikkivaltiaan Jumalan nimeä, kaikkien asioiden Tekijää. Ja siunaus, 

johon Hän on kaikkein mielistynein, on Hänen nimensä siunauksessa, jonka Hän lähetti teille…  

MINÄ OLEN TEIDÄN SIUNAUKSENNE TAIVAASTA!   

Hyväksykää se, mitä Isä on suonut teille… Rakkaus ja Armo… Elämän ilman loppua on Hän antanut 

teille Minussa. Oi mitä rikkauksia, Oi mitä vaurautta… Aarteet, joita ei voi kuvitella, Jumalan 

Valtakunnan ilossa, odottavat teitä.  

Siunattu on hän, joka pelkää Herraa ja löytää iloa Hänen Käskyistään. Siunattu on Hänen nimensä, 

aina ja ikuisesti! Amen. 


