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Helmikuun 27. 2012 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana Puhuttuna 

Timothylle, Herran Pienelle Katraalle ja Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla – Koskien 

huoltopakkausta orpokodille Intiassa 

Näin sanoo Herra… Pieni katras, te olette pakottaneet Minun käteni, jälleen kerran. Kuitenkin vain 

Minun palvelijani vuoksi Minä rikon Minun hiljaisuuteni. Sillä enkö Minä ole jättänyt teille sanojen 

paljouden, jotka puhuvat, jopa suuren määrän Kirjeitä, jotka huutavat?... Jos teillä vain olisi 

sydäntä omaksua ne, etsien ne esiin, kun olette nälkäisiä. 

Sillä tuhansia vuosia Minun ihmiseni ovat tuoneet Minulle uhrauksia, jopa aivan alusta alkaen. 

Todella monet lahjat on asetettu Minun alttarilleni, kuitenkaan kaikkia ei ole hyväksytty… 

Rakkauden lahja on hyväksytty, ylistyksen lahja on kovin miellyttävä, kiitoksen annon lahja on 

hyvin viisas uhraus todella. Kuitenkin ne, jotka tulevat jättääkseen lahjansa oman itsensä vuoksi, 

tai sivustakatsojan vuoksi, niitä ei hyväksytä. Ja ne, jotka tarjoavat lahjan, samalla kun pitävät 

kiinni kaunastaan sisarensa tai veljensä kanssa, pitäisi jättää lahjansa ja mennä antamaan anteeksi 

sisarelleen tai veljelleen ja tehdä sovinto ja sitten tulla ja tarjota lahjansa, niin kuin on kirjoitettu. 

Ja ne, jotka uhraavat lahjan tarvitsevien puolesta, ilman ajatustakaan siitä, Kenelle se todella on 

uhrattu, pitäkööt lahjansa ja tehkööt sillä mitä mielivät; sitä ei hyväksytä. Ja ne, jotka antavat 

vastahakoisesti, eivät tunne Minua.  

Sillä kuinka on niin, että monia teistä täytyy johdatella tekemään hyvä teko? Onko hyvyydestä nyt 

tullut teille taakka? Vai onko peilissä oleva ainoa, josta olette huolestuneita? Älkää tulko 

huijatuiksi, nuoret lapset, ja muistakaa: Se, kenet valitsette, määrittää sen mitä teette ja usko 

ilman töitä on kuollut, jopa niin kuin työt, jotka on tehty ilman uskoa, ovat myös kuolleita. Ja hän, 

joka kantaa omia taakkojaan, hänen täytyy kantaa myös päivän kuumuus; kuitenkin hän, joka 

päästää irti, leikaten jokaisen siteen, joka sitoo heidät tähän maailmaan, kulkee vapaana ja 

(hänelle) tullaan antamaan kotkan siivet. Sillä toimettomista käsistä puuttuu leipä ja 

toimettomasta sydämestä puuttuu luottamus; heidän selkänsä ovat aina taipuneina alaspäin, 

heidän kasvonilmeensä ovat laskeneet, heidän silmäluomensa käyneet hyvin raskaiksi. Kuitenkin 

rakkaus vahvistaa henkeä ja toisen jalkojen peseminen on hyvä sielulle, uudistaen koko ruumiin.  

Rakastetut, Minä tunnen sydämen ja Minä tutkin mielen… Minä näen ja tiedän… Ja Minä olen 

katsonut tätä pientä katrasta… Minä näen, kuinka te lähdette pois Minusta, sekä sydämessä ja 

toimissa; Minä olen nähnyt, kuinka sydämenne vajoavat ja mielenne torkkuvat… Todella teidät on 

hajotettu… Kuitenkin tämä oli teidän omaa valintanne.  

Minä en ole jakanut teitä; vapaaehtoisesti te olette hajaantuneet, omien typerien ennakko-

odotustenne mukaan te olette hajaantuneet, kun monet teistä ajelehtivat torkkumiseen takaisin, 

palaten laaksoon jälleen kerran. Sillä kuka tahansa, joka kantaa vihan kahleita, täytyy kulkea 

laakson läpi ja ne, jotka pitävät anteeksiantamattomuutta sydämissään, pysyvät kahlittuina tähän 

maailmaan. Ja ne, jotka rakastavat ketä tahansa enemmän kuin Minua, ovat sidottuja. Ja kaikki, 

jotka ovat tämän maailman ystäviä, ovat tehneet itsestään Jumalan vihollisia.  

Pieni katras, miksi te pidätte niin tiukasti kiinni siitä, mikä on menehtymässä, ja tartutte siihen, 

mikä ei ole teidän omaanne? Miksi te heitätte pois tiedon ja lähdette pois uskosta, omien 

itsekkäiden ennakko-odotustenne vuoksi, joihin te jatkuvasti kompastutte?... Minä olen hyvin 

tyytymätön!  



Kuitenkin Minä pysyn aina Hyvänä Opettajana, joka jatkuvasti muistuttaa Hänen opiskelijoitaan 

siitä, mitä Hän on opettanut heille, ennen kuin he menettävät näyn Päämäärästä. Minä pysyn 

myös Uskollisena Paimenena, joka kutsuu Hänen lampaitaan, ennen kuin ne ovat vaeltaneet liian 

kauas… Viisas ja Rakastava Isä, joka tekee Hänen rakastettujensa synnit tunnetuiksi aikaisin, kun 

he vielä ovat kykeneviä astumaan pois kierolta polulta.  

Sen vuoksi, nämä materiaaliset lahjat tullaan palauttamaan. Jotkut teistä ovat tarjonneet niitä 

vastahakoisesti ja jotkut teeskennellen ja jotkut sydämin, jotka pitävät kiinni tuomitsemisesta, 

ylläpitäen omaa tietään, mikä ei ole ollenkaan oikeutettua… Joiden ajatukset pettävät heidät, 

jatkuvasti löytäen vikaa veljistään ja sisaristaan, samalla kun sivuuttavat oman heijatuksensa, joka 

tuijottaa heitä… Ja jokainen talous tulee olemaan vastuullinen omista lahjoistaan ja siitä, mitä he 

valitsevat tehdä niiden kanssa.  

Ja ne, jotka vetävät kätensä takaisin, heiltä myös Minä tulen vetämään pois käden. Ja niille, jotka 

kääntävät selkänsä veljelleen tai sisarelleen, niistä myös Minä tulen kääntymään pois. Ja kuka 

tahansa, joka ei anna anteeksi, hänelle ei tulla antamaan anteeksi; he tulevat kantamaan 

taakkojaan ja pysymään kahlehdittuina kahleisiinsa. Sillä eikö ole kirjoitettu, ”Älkää tuomitko, ettei 

teitäkään tuomita; älkääkä kadotustuomiota lausuko, ettei teillekään kadotustuomiota lausuta. 

Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan.”?  

Pieni katras, herätkää! Rakastakaa toinen toisianne, jopa niin kuin Minä olen rakastanut teitä!... 

Kuitenkaan jotkut teistä eivät usko. Täten se on täytetty… Jokaiselle, jolla on, lisää tullaan 

antamaan, ja heillä tulee olemaan runsaus; mutta ne, joilla ei ole, jopa sekin mitä heillä on, täytyy 

ottaa pois…  

Kunnes aika vaihtuu… Jopa niin, amen. 


