
FL/33 - Mikä on Suurin 

Kesäkuun 28. 2012 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana Puhuttuna 

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

Näin sanoo Herra… Koska Minun palvelijani ovat hitaita erottamaan ja vielä vastustavat Minun 

tahtoani, etsien mieluummin omaa tietään, valiten aina täyttää omat mielihalunsa, jälleen kerran 

Minä puhun myös samalla tavalla. 

Pieni katras, kuinka on, että jokainen teistä vastustaa muita, ja tämän (teette) oman itsekkyytenne 

mukaan? Hetki on myöhäinen ja aurinko on laskemassa horisontin taakse, enkä Minä vieläkään 

näe liittoa, Minä en näe vilpitöntä myötätuntoa; vain teeskentelyä on tuotu esiin, turha yritys 

kätkeä muilta se, minkä Minä olen jo nähnyt, se, minkä Minä jo tiedän.  

Sen vuoksi, kun te tulette Minun luokseni, tuokaa esiin rehellisyyttä, älkääkä enää valehdelko 

itsellenne… Älkää tuoko teeskentelyä Herran eteen, sillä Minä olen Hän, joka näkee, Lunastajanne, 

joka tietää. Älkää enää kätkekö itseltänne, älkääkä tehkö tyhjiä anomisia, kun sydämenne pysyvät 

kaukana. Kutsukaa Minua vilpittömässä rakkaudessa, sydämellä, joka on halukas tekemään mitä 

ikinä Minä pyydän teiltä, menemään minne ikinä Minä teitä johdatan… Palvelija, halukas ja 

innokas, pyrkien aina auttamaan toista, ei muusta syystä kuin rakkaudesta. Sillä jälleen Minä 

kerron teille ja tämä teidän pitäisi jo tietää: Mitä ikinä te teettekin toiselle, te olette tehneet sen 

Minulle; ja kun te hylkäätte jopa näistä vähäisimmän, Minun rakastettuni, Minä kerron teille 

totuuden, te olette hylänneet MINUT!  

Sen vuoksi, rakkaus on pääasia… Rakkaus on olemassaolonne syy, jopa niin kuin Minä olen.  

Vai oletteko te niin nopeasti unohtaneet tämän viisauden?... ”Vaikka Minä puhuisin ihmisten ja 

enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä 

kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken 

tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi 

rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja 

vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään 

hyödyttäisi.”  

”Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei 

käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse 

vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa; kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se 

toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä.”  

”Mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa ja tieto katoaa. Sillä tietomme on 

vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, 

mikä on vajavaista. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli, ja 

minä ajattelin kuin lapsi; kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Sillä nyt me 

näemme kuin kuvastimesta, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin; nyt minä tunnen 

vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti 

tunnetaan”…   

”Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on… Rakkaus.”   


