
ML/27 - Tottelevaisuus Rakkaudessa… Yksi Katras, yksi Talous, ei Erillisyyksiä 

Joulukuun 8. 2010 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Nettiyhteisön Kokoontumisen Aikana - Herran Pienelle Katraalle ja kaikille Niille, joilla 

on Korvat Kuulla 

Kysymys nousi esiin koskien Paavalin Ensimmäistä Kirjettä Timoteukselle 5:8 (1)… Onko 

tärkeämpää pitää huolta lähimmistä perhekuntalaisistaan, veljistänne ja sisaristanne Kristuksessa, 

ja orvoista, joista he huolehtivat?  

Näin sanoo Herra… Kuinka kauan Minun tulee kärsiä teidän välinpitämättömyyttänne ja punnita 

sydämiänne, ja jossa Minä olen ne köykäisiksi havainnut?...  

Sillä rakkaus on pääasia… Ja jos te rakastatte Minua, totelkaa sitten Minun käskyjäni, sillä Minun 

käskyni ovat rakkaus.  

Kuitenkin Minä kysyn teiltä tämän: Rakastatteko te näitä lapsia (2), joita Minä olen antanut teille? 

Rakastatteko te heitä todella niin kuin omianne, niin kuin Minä olen käskenyt teitä? Vai onko 

peilissä oleva suurempi huolenaihe?  

Ja miksi te etsitte älyllisillä keinoilla?... Tai pahempaa, oikeuttaaksenne itsenne muiden silmissä, 

oman itsenne vuoksi, aivan kuin Minä en olisi jo nähnyt ja kuullut, ja katsonut mielenne jokaista 

ajatusta, sydämenne jokaista aikomusta, sisimpään asti?...  

Rakastetut, eikö Minun rakkauteni ole tuotu esille Minun teoissani?... Ja mikä on Minun 

aikomukseni, sydäntenne eteenpäin tuomisessa, niiden esille laittamisessa?... Pohtikaa näitä 

asioita. 

Ja jos te kiellätte Minut näissä Minun käskyissäni, mitä vahinkoa se tulee tuomaan? Kenen 

vahingoksi?... Sillä Minä kerron teille totuuden, jos te kiellätte Minut, apu tulee toisesta osasta 

Minun ruumistani ja Minun pikkuiset lapseni tullaan varustamaan ja Minun palvelijani tulee 

jatkamaan hänen palvelussaan Minua kohtaan, Minun nimeni Evankeliumissa, Hyvässä 

Sanomassa. Sen vuoksi, Minä kysyn teiltä jälleen: Mitä vahinkoa se tulee tuomaan ja kenen oma 

vahinko se tulee olemaan?  

Rakastetut, lukekaa Minun Kirjani sanat ja kulkekaa niissä… Sillä Minä olen siunannut teitä 

verrattomasti, jos te vain vastaanottaisitte Minun siunaukseni. Minä olen tulossa nopeasti, sen 

vuoksi teidän täytyy myös kasvaa nopeasti, niin että teidät saatetaan tulla tehdyiksi täydelliseksi 

yhdessä… Yhdeksi Minussa, Minun kanssani, missä Minä olen.  

Ja tämä, minkä Minä olen puhunut, myös antaa vastauksen koskien Paavalin Ensimmäistä Kirjettä 

Timoteukselle 5:8, eikö vain?... Sillä te olette yksi talous, Masilamanin ollessa kuin veljenne… Ja 

hänen lapsensa, TEIDÄN lapsianne. Täten on myös kirjoitettu ja pysyy voimassa: ”Kenelläkään ei 

ole suurempaa rakkautta kuin tämä, kuin että antaa elämänsä ystäviensä puolesta.”  

Paavalin Ensimmäinen Kirje Timoteukselle 5:8, ”Mutta jos joku ei pidä huolta perhekuntalaisistaan, 

niin hän on kieltänyt uskon ja on uskotonta pahempi.”  

”Lapset” viittaa orpoihin, joista Herra on käskenyt tämän katraan huolehtia. 


