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Helmikuun 11. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana Puhuttuna 

Timothylle, Niille Pienessä Katraassa, Jotka Ovat Profetoineet ja Kaikille Niille Joilla On Korvat 

Kuulla 

Näin sanoo Herra: Kun Minä puhun sanan palvelijan kuullessa ja saan heidät kirjoittamaan, he 

todella tulevat vastaanottamaan Minun viisauttani ja kuulemaan Minun sanojani… Kuitenkaan 

Minun palvelijoitteni keskuudessa tämä ei ole saman vertaista. Sillä yhdelle Minä annan tietyn 

osuuden ja toiselle Minä annan enemmän, jokaiselle heidän luottamuksensa mukaan ja Minun 

tahtoni ja päämääräni mukaan.  

Sillä tahtova, nöyrä sydän on avoin Minulle, ja hän, joka on syvästi rakastunut Minuun, tulee 

kuulemaan Minun ääneni…  

Kuitenkaan tämä ei ole saman vertaista… Eikä jokainen palvelija tule kuulemaan Minun ääntäni 

samalla tavalla.  

Sillä profeetta tulee kuulemaan Minun ääneni, kun taas toinen tullaan liikuttamaan sisältä käsin, 

kun taas toiset voivat vain erottaa Minun johdatukseni. Ja tämä myös on Minun tahtoni ja 

päämääräni mukaista… Minä olen Herra.  

Sen vuoksi, kuten Minä olen jo sanonut koskien Minun profeettojani, ”Minä tulen puhumaan 

Minun profeetoilleni osissa… Yksi toisensa jälkeen ja kahden kanssa pöydän ääressä tai kolmen 

kanssa kerralla. Yksi toisensa jälkeen tai kahden kanssa yhdessä. Minä olen Herra.”  

Siispä sitten, Minun poikani ja tyttäreni, älkää olko ollenkaan hämmästyneitä tästä, sillä Totuuden 

Pyhät Kirjoitukset todistavat samasta. Ja Minä tulen varmasti tekemään Minun oman mielihaluni 

mukaan. Ja sillä, minkä Minä teen, on täydellinen työ Minun palvelijoitteni sydämissä, niiden, jotka 

pysyvät uskollisina.  

Sen vuoksi Minä tulen ottamaan sen, minkä Minä olen antanut toiselle ja tuon sen Minun 

palvelijani Timothyn eteen ja sen hän sitten tulee tuomaan Minun eteeni, sillä hänet Minä olen 

vakiinnuttanut. Kappas, hän on maistellut jumalallista lahjaa ja hän on ollut Minun seurassani, 

katsellen Minun kunniaani. Kyllä, Minä olen tuonut hänet Minun pyhään paikkaani nämä kaksi 

kertaa ja tulen tekemään niin jälleen kerran. Ja vaikka hän myös kuulee Minut osittain, hänen 

osuutensa on suurempi, sillä Minä tarvitsen häntä.  

Sen vuoksi, hänen kauttaan tullaan tekemään riittäväksi kuulijoille se, mikä oli annettu toiselle. 

Sillä Minä tulen ottamaan sen, mikä oli annettu yhdelle ja viimeistelemään sen, sen kautta, minkä 

Minä olin antanut hänelle ja Minun lahjani tulevat yhteen yhdessä, kaikkien niiden siunaukseksi, 

joilla on korvat kuulla. Minä olen Herra.  

Kuulkaa ja ymmärtäkää myös tämä… Minä olen puhunut Minun profeetoilleni läpi sukupolvien… 

Sillä Minä en muutu!...  

Ja kullekin annettiin se, mikä vaadittiin loppuun saattamaan Minun tahtoni ihmisten keskuudessa.  

Ja jokainen kirja nimettiin hänen mukaansa, joka sen vastaanotti, niin että kaikki voivat tietää, 

kenelle Minä olen puhunut ja kuka on Minun palvelijani, ettei kukaan vaadi Minun sanojani, niin 

kuin ne olisivat heidän omiaan, saastuttaakseen ne, tuoden itselleen nopean tuomion ja suuren 

hyvityksen.  



Ja niin on myös tänä päivänä, Minä puhun kenelle ikinä Minä valitsen ja on pantu merkille, että 

tämä on hän, jolle Minä olen puhunut… Älköön kukaan toinen vaatiko itselleen! Ja nämä samat, 

jotka Herra on valinnut, tietävät, että myös he ovat kyvyttömiä vaatimaan itselleen, vaikka heidän 

nimensä ovat asianmukaisesti huomioitu. Sillä he tietävät sisällään kaikkien näiden sanojen 

Alkulähteen ja sen, millä keinoilla ne tulivat trumpetoiduiksi tämän viimeisen sukupolven joukossa, 

joka vielä asuu ihmisten valtakunnissa.  

Ihmisvoimasta ei ole mitään hyötyä! Te olette vain astioita Minun kunnialleni, jota Minä rakastan. 

Ja kun joku lähtee tästä viisaudesta ja lankeaa pois, Minun sanani myös hiljenee ja Minun käteni 

poistuu. Ja Minä varmasti tulen tekemään heidät nöyriksi, sen ajan pituuden mukaan, minkä Minä 

sanelen tarpeelliseksi. Minä olen Herra.  

Sen vuoksi, jokaisen Kirjeen yläosassa, Kirjeen, jonka Minä olen antanut toiselle palvelijalle, se 

tullaan asianmukaisesti huomioimaan, että Herra on puhunut tälle palvelijalle ja myös Timothylle, 

sillä heille molemmille Minä olen puhunut samaa päämäärää varten… Viimeistellen Minun sanani 

yhdessä. Minä olen Herra.   

Sen vuoksi riemuitkaa, Minun poikani ja tyttäreni, sillä Kaikkein Korkein on tullut alas luoksenne… 

Ja katsokaa, Minä olen saanut Minun palvelijani kuulemaan, vastaanottamaan viisautta Minun 

oman Henkeni voiman kautta…  

Kappas, Minun suuni sanan kautta tulevat Minun rakastettuni olemaan siunattuja, ylpeät nöyriksi 

tehtyinä ja mahtailevat alennettuina… Sillä Herran sana ei koskaan palaa takaisin tyhjänä. 


