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Elokuun 13. 2010 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Kristuksessa olevaa Sisarta varten ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Kristuksessa oleva Sisar kirjoitti… Hei Timothy, Olin ihmettelemässä, olisiko liian paljon pyydetty 

sinulta, että laittaisit kätesi päälleni parannusta varten. Minulla on niskassani välilevynpullistuma, 

seurauksena vammasta työssä. Minä tiedän, että tulen parantumaan. Herra on jatkuvasti 

parantanut minua siitä asti, kun sain vamman. Olemme muuttamassa Coloradoon Illinoisista ja me 

tulemme kulkemaan Nebraskan läpi tänä tulevana Sapattina. Olisiko mahdollista, minä mielelläni 

kuulisin sinusta, kertoaksesi, missä voimme tavata sinut. Kiitos niin paljon sinulle!  

Näin sanoo Herra… Rakastettu, mikä on ihmisen voima?... Hänellä on vähän ja se, mitä hänellä on, 

ei hyödytä mitään. Ja mitä parantumista saavutetaan ihmisen kautta, jolla ei ole mitään tietoa 

lääketieteestä?... Eikö ole lääkäreitä sitä varten?...  

Kuitenkin parannuksen lahja, Hengen kautta, on todellinen… Ja parantaminen, tämän kaltainen, 

tulee uskon kautta, jopa täydellisen luottamuksen kautta Minuun ja Minun nimeni voimaan… Ja 

sillä on vähän tekemistä sen kanssa, joka kutsuu sitä.  

Edes Timothyllä ei ole tätä lahjaa, eikä voima parantaa asusta kenessäkään ihmisessä. Kuitenkin 

Timothy on suorittanut sen, mutta vain kun Minun läsnäoloni oli vahva hänessä ja kun Minun 

tahtoni puhuttiin hänen korvaansa; että hänen tulisi kutsua Minun nimeäni suorittamaan se, jonka 

Minä tein, sekä etäältä ja laskemalla kädet… Minä olen Herra.  

Kuitenkin sinusta, Minun tahtoni ei ole, että Timothyn tulisi suorittaa tämä… Minun tahtoni on, 

että sinä ohitat hänet ja katsot Minuun. Katso hänen ohitseen ja etsi Minun kasvojani ja rakenna 

luottamusta Rakastettuun, sillä tämä on myös, mitä Minä vaadin Timothyltä… Missä virtaa rauha ja 

kaikenlainen parannus.  

Ja mitä Minä vaadin tyttäreltä? Ja mikä on miellyttävää Minun näköpiirissäni?... Tytär, joka 

rakastaa Minua, asettaen Minut ensimmäiseksi sydämessään… Palvelija, joka muistaa Minun 

Käskyni ja saa iloa niistä, jopa tehdä ne…  

Leväten Minussa Sapatinpäivänä, jonka Minä olin pyhittänyt alusta alkaen… Siunaus, jonka Minä 

olen tehnyt häntä varten, jonka kautta hän myös paljastaa rakkautensa Minua kohtaan, sen 

pitämisessä… Minä olen Herra. 


