
FL/36 - Sydämen Tehtävä, Testi, Koetus… Kunnes aika on muutettu 

Tammikuun 25. 2013 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana Puhuttuna 

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

Näin sanoo Herra teidän Jumalanne, kyllä, jopa Minä teidän palvelijanne, joka tuli alas 

pesemään jalkanne ja vapauttamaan sielunne… Katsokaa, Minä yletyin alas teihin ja te otitte 

Minun kädestäni kiinni ja me halasimme ja sydämiinne Minun kirjoitin Minun nimeni, ettekä te 

vastustelleet Minua. Sillä te olitte etsineet Minua ja kun kuulitte Minun ääneni soinnin, te 

ryntäsitte eteenpäin… Meidän sydämemme löivät nopeammin, kun paljastus tehtiin selväksi. 

Te aloitte katsoa Minuun sellaisena kuin Minä todella olen ja Minä tiirailin syvälle sisälle; meidän 

kyynelemme virtasivat yhdessä, kun te puhuitte Minun nimeäni, kun laskitte syntinne Minun 

jalkojeni juureen… Minun rakastettuni, Minä olin siellä teidän kanssanne, jopa niin kuin te olitte 

Minun kanssani, kun he lävistivät Minun käteni ja Minun jalkani, sillä Minä muistin teidät Minun 

Valtakunnassani ja näin teidät Minun kanssani siellä, missä Minä olen.  

Aika oli tullut ja teidän eteenne Minä olin asettanut Minun palvelijani, viininviljelijän, profeetan; 

katsokaa, jopa kahden kautta, jotka olivat oksastetut Leevin oksaan, Minä olen paljastanut Minun 

kunniani ja antanut teille ymmärryksen, että paljastus saattaisi tulla viimeistelyyn ja tienne 

asetetuksi suoraksi eteenne; kyllä, kolmen kautta Minä olen pessyt teidän jalkanne, varustaen 

jokaisen tarpeenne, antaen teille paljon ruokaa ja juomaa… Ja ne, jotka hyväksyivät Minun sanani, 

olivat puhdistetut, ja ne, jotka laittoivat ne käytäntöön, olivat vapautetut, sillä pakanoiden saasta 

peitti teidät, ja tämän maailman monet harhaopit ja ihmiset tarrautuivat jalkoihinne, kun 

kannoitte taakkojanne, kulkiessanne kaikkia näitä kieroja polkuja. 

Minä koettelin teitä, niin kuin Minun ihmisiäni Israelia, sillä teidät on oksastettu mukaan; enkä 

Minä ole lakannut tuomasta sydämiänne eteenpäin ja tulen jatkamaan niin tekemistä; jopa nyt 

kun Minä asetan uuden lautasen eteenne, josta Minä käsken teitä ottamaan ja syömään. 

Katsokaa, joillekin se tulee olemaan kitkerää ja toisille makeaa ja jotkut tulevat jäämään pois 

avoimesti ja salaisesti, kun taas toiset astuvat eteenpäin ottamaan paikkansa… Tehtävä ja uhraus, 

josta Minä olin määrännyt alusta alkaen Minun ihmisteni keskuudessa, jopa ikuinen sääntö heidän 

sukupolviensa keskuudessa, sillä Minä en muutu, sydämen tehtävä, testi, koetus, jokaisen 

todellisen aikomuksen paljastaminen, että tekopyhät voitaisiin paljastaa peilissä ja epäuskoiset 

heittää alas, että alemman tasoinen palvelija voidaan ylentää ja kestävän uskon henkilö työntää 

eteenpäin.  

Sillä Minun täytyy seuloa Minun vehnäni ja valmistella Minun palvelijani taisteluun…  

Minun Kirjani täytyy saattaa loppuun ja Minun Sanani tehdä valmiiksi heille, jotka tulevat 

jälkeenpäin…  

Katsokaa, viimeinen trumpetin töräytys täytyy soittaa ja ensimmäiset monista nostaa ylös! 


