
V6/14 - LUOTTAMUKSEN & PÄÄTÖKSEN KOE  

Toukokuun 14. 2010 - Herraltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle ja 

kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Pieni katras, Minä puhun myös teille… Kuulkaa Minun sanani ja kuulkaa tarkkaan Minun käskyni.  

Tekemisiinne Minä olen kovin mielistynyt, kuitenkaan te ette ole odottaneet Minun käskyäni. 

Olenko Minä käskenyt teitä pitämään juhlan, tällaisena aikana kuin tämä? Katsokaa, jopa Timothy 

juoksi edeltä, eikä odottanut Minun käskyäni. Kuulkaa Minun suuni sana, sen vuoksi, sillä Minä 

olen Hän, joka käskee teitä… Kyllä Minä, taivaan ja maan Herra, Yahuwah… Kyllä Minä, joka saa 

aikaan…  

Näin sanoo Herra pienelle katraalle, Paimenen rakastamalle… Myös teidät pitää koetella, myös 

teidät pitää testata.  

Kuulkaa Minun sanani… Tämä Helluntai on ja tulee olemaan, kuitenkaan ei ole, eikä tule enää 

olemaan. Sen vuoksi, teidän tulee tehdä pyhä tästä päivästä, jonka olette asettaneet sivuun… 

Kuitenkin teidän tulee tehdä niin palvelun kautta ja te tulette kunnioittamaan Herraanne, 

tekemällä sitä, minkä Minä käsken teitä tänä päivänä.  

Joillekin, tämä tulee olemaan alku, kun taas toisille pois jääminen… Lipsahtaminen, Herran ja 

Hänen julistustensa voimasta pois kutistuminen… Kyllä, teidän päätöstenne koetus, tuomitsevien 

sydäntenne koetteleminen, tottelevaisuutenne harjoitus, uskonne mukaan. Kuitenkin tietäkää 

tämä ja harkitkaa: Ei väliä teidän toimistanne, olivatpa ne sisäisiä tai ulkoisia, Minä Itse olen 

katsonut siihen… Ja Minä tulen olemaan paikalla, lähellä, katselemassa ja odottamassa kutsuanne.  

Kappas, jotkut tulevat tuomitsemaan ja olemaan loukkaantuneita… Kyllä, jotkut ovat jo tehneet 

niin ja ovat todellakin loukkaantuneita, heidän sydämensä eroavat ja heidän silmänsä ovat tämän 

maailman ja pettäjän harhauttamia… Ja jotkut tulevat jäämään.  

Sen vuoksi, näin Minä teitä käsken ja tämä on se, mitä teidän tulee tehdä tänä Helluntaina, jopa 

niin kuin se pysyy yhden viikon edellä aikaa: teidän tulee mennä varoittamaan heitä Minun 

puolestani… Teidän tulee varoittaa kirkoissa olevia, niin monia kuin te kykenette, tänä päivänä. Ja 

katsokaa, hän, jolle on trumpetti annettu, ei tule kulkemaan teidän kanssanne; eikä hän tule 

poistumaan talostaan. Sillä Minä olen asettanut trumpetin hänen käteensä ja hän on toitottanut 

sitä teille. Jopa yhdessä vaimonsa kanssa he ovat laittaneet viestin teidän käsiinne. Sen vuoksi, ei 

hän, eikä hänen vaimonsa tule lähtemään ulos. He pysyvät ja rukoilevat, esirukoillen teidän 

puolestanne.   

Katsokaa, rakastettu pieni katras, Minä olen asettanut teidän eteenne kutsun palvelemaan 

luottamuksella ja kompastuskiven, johon jotkut ovat kompastuneet… Sillä niin kuin Minä olen 

teille paljon antanut, sen vuoksi Minä tulen paljon vaatimaan… Ja vain hyvin harva tulee 

pysymään.  

Ja niin se, mikä oli aloitettu, tullaan saattamaan loppuun… Ensimmäinen kahdesta viikosta on 

loppumassa ja toinen on alkamaisillaan. Sen vuoksi, teidän täytyy kysyä itseltänne, ’Minne kaikki 

nämä siemenet on kylvetty?... Ovatko ne juurtuneet? Vai ovatko ne tukehtuneet rikkaruohojen 

paljouteen, jotka ovat versoneet?’ Olkaa varuillanne, sillä linnut ovat kokoontuneet ja odottavat 

innokkaasti ahmiakseen siemenet, jotka on ripoteltu ympäriinsä ja joilla ei ole jalansijaa… Sillä ero 

laajenee.  



Vain se, mikä on ensin, sen kanssa, joka nyt on tuotu eturintamaan, tulee kantamaan hedelmää… 

Sillä se, mikä on ensin, kantaa hedelmää siemenen mukaan ja Hänen mukaansa, joka on kylvänyt 

sen. Ja se, mitä on laitettu ensimmäiseksi, mikä ei ole siemenestä, eikä Kylväjästä, täytyy kuihtua… 

Jopa sen täytyy kuolla ja tulla ahmituksi, kunnes mitään ei ole jäljellä.  

Sillä monet ovat kutsuttuja, mutta harvat ovat valittuja… Ensimmäinen sato tulee olemaan 

vähäisistä vähäisin… Toinen runsas.   

Ne, joilla on korvat kuulla, antakaa heidän kuulla… Ja ne, jotka kykenevät vastaanottamaan, 

antakaa heidän vastaanottaa. Ja ne, jotka ovat jäämässä pois, antakaa heidän jäädä pois… Kunnes 

aika tullaan muuttamaan. 


