
FL/18 - Herra selittää… Minun Ennaltamääräykseni…  

Minä teen Minun Lasteni kanssa niin kuin Minua miellyttää 

Maaliskuun 19. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana Puhuttuna 

Timothylle, Hänen Vaimolleen ja Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Koskien hänen huoliaan lapsen todistuksesta Taivaasta, mikä oli kirjoitettuna kirjassa. Rakastettu, 

miksi sinä epäilet nuoren lapsen todistusta? Sanoo Herra… 

Vastaus tiedusteluusi on tämä… Minä olen Herra. Ja jos Minä olen Hän, enkö Minä tule tekemään, 

niin kuin Minua miellyttää Minun luotujeni kanssa? Sen vuoksi kaikki, mitä Minä olen puhunut, on 

totta ja se, mikä paljastettiin, on myös totta. Kerro Minulle, mitä on usko ja mitä vastauksia sinä 

vaadit? 

Älä anna toisten ahneuden vääristää näkyäsi, äläkä varjostaa erottelukykyäsi, kun totuus on 

esitetty. Pikemminkin nojaa Minun armooni ja vastaanota Minun hengestäni ja ole rauhassa, sillä 

kaikki tullaan tekemään selväksi asiaankuuluvana aikanaan. Sillä kaikki, mitä Minä teen, on oikein 

ja hyvää, jokainen sana, jonka Minä puhun, on Totta. Minä olen Herra. 

Sen vuoksi, Rakastettu, olkoon sinulle tunnettua… Jos Minä otan lapsen kohdusta, tai äiti on 

menettänyt lapsen, lapsi todella palaa Minun luokseni; jopa murhatut ovat Minun ja asuvat Minun 

kanssani siellä, missä Minä olen. Kuitenkin, kun he palaavat Minun luokseni, Minä teen heidän 

kanssaan, mitä Minua miellyttää. Minä olen Herra. 

Kuitenkin tässä on viisaus ja ymmärrys, jota sinä et vielä ole pohtinut… Katso aviomiestäsi, 

Rakastettu. Mikä hän on? Kuka hän on? Milloin hänet muotoiltiin ja milloin hän tuli 

olemassaoloon? Pohdi, jos kykenet… Timothy on Minun poikani, jonka Minä muotoilin hänen 

äitinsä kohdussa, kuitenkin hänen olemassaolonsa oli Minulle tunnettu alusta alkaen. Jopa ennen 

aikaa oli aika, jolloin Minä tunsin hänet ja loin hänet Minun mielessäni; ja Minun ymmärrykseni 

kautta hänen olemassaolonsa kirjoitettiin ja hänen nimensä asetettiin Minun kirjaani… Jumalan 

poika ja ihmisen poika, Jumalan ihminen ja maan ihminen, Minun oma rakastettuni, jonka Minä 

asetin Minun puutarhaani, tein eläväksi Minun hengitykselläni.  

Alusta alkaen ja siihen asti, kunnes aika on menettänyt kaiken merkityksensä, hän on Timothy, 

Minun poikani, ihminen. Ja kun tulee hänen muodonmuutoksensa aika, hänen henkilöllisyytensä ei 

enää millään muotoa tule muuttumaan, vaikka hänen ruumiinsa tulee kokemaan 

muodonmuutoksen.  

Sen vuoksi, ennen kuin hänet muotoiltiin hänen äitinsä kohdussa, hän oli Minun luonani… Valo, 

poika tulossa mieheksi, Minun palvelijakseni, profeetaksi. Ja jos hänet olisi menetetty 

raskausaikana, hän olisi palannut Minun luokseni, jäädäkseen tai palatakseen sellaisena, kun hän 

oli ensiksi, poika, josta tulisi mies, elävä sielu, ainutlaatuinen… Ja niin on kaikkien Minun poikieni ja 

tytärteni kanssa. Minä olen Herra. 


