
ML/60 - Herra selittää… Lesken Ropo & Minun Siunattu Palvelijani 

Maaliskuun 25. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sanat puhuttuna 

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

on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Siunattu on Minun palvelijani, joka etsii köyhiä ja jonka sydän on innokas 

auttamaan puutteenalaisia, sillä he tuntevat Minun tieni ja pyrkivät miellyttämään Minua. Siunattu 

on myös Minun palvelijani, joka antaa runsaudestaan, jota ovat vastaanottaneet, sillä he kulkevat 

Minun teilläni. Kuitenkin kaikkein siunatuin on Minun palvelijani, joka antaa puutteestaan, sillä he 

tekevät oikeudenmukaisesti, rakastavat armoa ja kulkevat nöyrästi Jumalansa kanssa… Kappas, he 

ovat ymmärtäneet.  

Kuitenkin voi palvelijaa, joka jättää huomiotta köyhät ja vetää kätensä takaisin tavoittamasta 

puutteenalaisia, kun istuvat levossa runsaudessaan. Sillä suuri puute ja paljon lohduttomuutta on 

tulossa, tulossa nopeasti, ottamaan heidän runsaudestaan ja jättämään heidän talonsa autioiksi, 

poistamaan kaiken, mistä he pitivät kiinni!... Että heidän silmänsä saattaisivat aueta ja heidän 

sydämensä pehmittyisivät, sillä nämä tulevat vielä Minut todella tuntemaan.  

Voi myös Minun palvelijoilleni, jotka tuntevat olevansa puutteessa ja ovat kieltäytyneet antamasta 

edes pienintä määrää, sillä vain kyyneleet ja suuri suru odottaa heitä… Sillä he eivät ole tunteneet 

Minua, eivätkä ole oppineet mitään leskiparalta.  

Pieni katras, oletteko te oppineet mitään Minun Sanastani? Oletteko te niin pian unohtaneet 

kaikki Minun Kirjeeni, joissa Minä olen kirjoittanut teille Minun profeettojeni kynällä?! Sillä todella, 

kenet te valitsette, määrittelee sen, mitä te teette, niin kuin Minä olen jo teille opettanut. Ja ketä 

ovat köyhät ja puutteenalaiset?... Kuinka olette kohdelleet heitä, kun olette anoneet Minulta?  

Älkää valehdelko itsellenne, pienet lapset. Jokainen teistä, jotka asutte Yhdysvalloissa ja jotka 

olette istuneet tässä pöydässä, teiltä ei puutu mitään. Ja jokainen teistä, jotka asutte 

uudenaikaisissa suurkaupungeissa ja kaupungeissa, monien ylellisyyksienne ja laitteittenne kanssa, 

ette myöskään kärsi puutetta mistään…  

Tuletteko te silppuamaan sanoja dollaria vastaan, kun toiset istuvat maassa ja pyrkivät kaivamaan 

vettä kuopasta?! Tuletteko himoitsemaan viittä tai jopa kymmentä dollaria, kun ajelette 

autoillanne ja kuitenkin veljenne ja sisarenne merien takana omasta halustaan kävelevät maileja 

saarnatakseen Minun Sanaani, ilolla, jopa kuolevan henkäykseensä asti?!   

Ja yhä, jotkut teistä istuvat pehmustetuilla tuoleillanne levossa, lyöden reikiä reikäkorttiin, sanoen 

itsellenne… ’Minut on päästetty pahasta’… Teitä EI ole päästetty pahasta! Synnin voimasta, kyllä 

Minun lapseni, Minä olen teidät päästänyt… Kuitenkin jotkut teistä pysyvät naimisissa tämän 

maailman kanssa! Ja näiden naimisissa olevien täytyy pysyä niin. Sillä yhtään morsianta ei tule 

jakaa, eikä yhtään pilkullista pukua tulla pitämään häissä.  

Sillä Minä olen tulossa kokoamaan Minun morsiameni ja tulen varmasti menemään naimisiin 

hänen kanssaan nimitettynä aikana… Kuitenkin he, jotka pysyvät naimisissa toisen kanssa, jopa 

itsensä, eivät millään muotoa voi tulla liitetyiksi Minuun, ettei haureudentekoa tulla tuomaan 

Herran taloon. 

Valitkaa sen vuoksi!... Valitkaa Minut täysin rinnoin ja totuudessa, tulisella rakkaudella ja vedotkaa 

Minuun jokaisessa mahdollisuudessa… Että meidän ilomme saattaa olla täysi!  



Minun rakastettuni, te olette Minun aarteitani! Kuitenkin jotkut teistä laskevat itsenne 

ensimmäisiksi, ja olette rakastaneet toista enemmän kuin Minua, sen vuoksi teidän täytyy olla 

viimeisiä. Sillä Herra, teidän Jumalanne ei ole henkilöiden kunnioittaja. Minä tutkin kaikkien 

ihmisten sydämet ja mielet! Ja kuri, joka on varattu ihmisten kirkoille, eikö se ole myös teille, jopa 

suuremmassa määrin? Vai ettekö koskaan ole lukeneet Pyhiä Kirjoituksia, missä Minä sanoin, ”Sillä 

jokaiselta, jolle on paljon annettu, myös paljon vaaditaan; ja jolle on paljon uskottu, siltä sitä 

enemmän kysytään”?... Sen vuoksi valitkaa, tehkää päätöksenne… on aika!  

Rakastetut, Minä haluan teidän olevan Minun kanssani siellä, missä Minä olen! Minä haluan Minun 

palvelijoideni lentävän pois Minun kanssani!... Mutta ensin, on olemassa monia murtuneita siipiä, 

jotka tarvitsevat korjausta. Minä olen Herra. 

Niin kuin on kirjoitettu Markuksen Evankeliumissa 12:41-44… ’Ja Hän istui vastapäätä uhriarkkua ja 

katseli, kuinka kansa pani rahaa uhriarkkuun. Ja monet rikkaat panivat paljon. Niin tuli köyhä leski 

ja pani kaksi ropoa, yhteensä muutamia pennejä. Ja Hän kutsui opetuslapsensa tykönsä ja sanoi 

heille: ”Totisesti Minä sanon teille: tämä köyhä leski pani enemmän kuin kaikki muut, jotka panivat 

uhriarkkuun. Sillä he kaikki panivat liiastaan, mutta tämä pani puutteestaan kaiken, mitä hänellä 

oli, koko elämisensä.”’ 


