
FL/42 - Herra sanoo… Helmi on vapaasti annettu Niille, jotka pyytävät 

Toukokuun 6. 2005 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana Puhuttuna 

Timothylle, Hänen Vaimolleen ja Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Timothyn kysymä kysymys, vaimoaan varten… Herra, miksi vaimoni tuntee itsensä niin 

rauhattomaksi, kun hän on vieraillut Rosen, kodittoman henkilön luona?   

Vastaus Herralta: Rakastettu, me olemme velassa köyhille, sillä heidän on Taivasten Valtakunta. 

Sinä olet tuntenut Hengen päälläsi. Sinä tiedät nyt sen, mitä aviomiehesi tietää, sillä Henki on 

sinun päälläsi ja sitä kutsutaan Totuudeksi. Rakastettu, sinä olet osoittanut myötätuntoa. Tämä on 

Herran ja sinun Kristuksesi tie… Minun tieni.  

Älä tunne katumusta, sillä heidän on polku, jonka he ovat valinneet ja se johtaa Minun luokseni… 

Ketään ei ole annettu Minulle, ellei Isä ensin kutsu heitä… Heidän on pelastuksen polku. Älä 

murehdi heidän puolestaan, sillä mikä heissä surettaa sinua?... Riemuitse, Minun lapseni, sillä 

heillä on koti ja puutarha. Minä olen valmistellut sen heille ja tulen pian kokoamaan heidät 

Itselleni, niin että he voivat olla siellä, missä Minä olen ja asua paikassa, jonka Minä olen 

valmistellut alusta alkaen. Todella, he ovat köyhiä… Tässä maailmassa hyvin köyhiä…  

Katso, anna kiitosta ja ylistystä, sillä Jumalan Karitsa on asettanut helmen heidän käteensä… Se on 

vapaasti annettu niille, jotka pyytävät.  

Rakastettu, sinulla on paljon ja olet kiitollinen. Sinulla ei ole mitään ja kaikki. Sinä ja hän, jonka 

kanssa olet ystävystynyt, olette molemmat sanoin kuvaamattoman vauraita. Vauraus, jota teillä 

molemmilla on, on tasa-arvoista, sillä teille molemmille Minä olen antanut Itsestäni. Näe 

Kristuksen silmillä… Sinulla on, mutta vain naisena… Näe avoimin silmin. Kaikki, mitä sinulla on, on 

vain kimmellys, tuikahdus, täällä nyt ja poissa huomenna. Minä näen sinut vain sellaisena kuin sinä 

olet ja tulet olemaan, kuin myös kaikki olivat tarkoitetut olemaan, Minun Isäni päämäärän 

mukaan.  

Yhdelle täytyy kaikki olla menetetty, tullakseen löydetyksi… Seuraavalle, mikään ei ole menetettyä 

ja kaikki voitettua… Kuitenkin todella siunattuja ovat ne, jotka eivät koskaan hukanneet helmeä… 

Vaan pitivät sitä lähellä koko elämän ajan.   

Kaikki ovat syntyneet helmestä ja pitävät sitä mukanaan. Maailma ja Paha, joka pettää teitä 

ajattelemaan, että menetitte sen ja että sitä ei koskaan ollut olemassa. Jopa hän, joka valehtelee ja 

varastaa ja on niiden isä, voi saada helmen, jos hän kääntyy ja hyväksyy Hänet, joka pitelee helmeä 

Hänen oikeassa kädessään… Se on menetetty hänelle, ja jopa hänen osansa elämässä tullaan 

poistamaan häneltä Viimeisenä Päivänä… Ikuisesti erotettuna Jumalastaan, toinen kuolema.  

Riemuitse ja anna kiitosta siitä, mitä sinulla on, Rakastettu… Ja loikkaa ilosta sen vuoksi, mitä olet 

vastaanottanut.  

Tee mitä voit köyhien ja nälkäisten ja leskien ja orpojen puolesta, sillä myötätunnossasi ja 

auttavilla rakkauden käsillä, sinä olet koskettanut Herraa ja Isäsi rakkautta, Isäsi, joka on Taivaassa. 

Älä tunne syyllisyyttä siitä, mitä sinulla on ja mitä toisella ei ole. Kaikki on Isän ja annettu niille, 

jotka Hän valitsee ja otettu niiltä, jotka Hän valitsee… Molemmat tulevat kutsumaan Häntä… Sillä 

on Isän tahto, että kaikki tulevat katumukseen ja pelastukseen Hänen Kristuksessaan.   

Laulakaa amen, Minä sanon, laulakaa amen… Minun työni on melkein loppuun saatettu kaikkialla 

maapallolla. Ja kaikki, jotka pyytävät Isältä, Hänen Ainokaisensa nimessä, tulevat saamaan 

palkkion…  



Ja missä kaksi tai kolme kokoontuu yhteen, Minun nimessäni, varmasti Minä sanon teille, Minä 

olen siellä. Amen, Minä sanon teille… Minun rauhani Minä annan teille, mutta ei niin kuin maailma 

antaa. 


