
V2/03 - Herra sanoo… ÄLKÄÄ TUOMITKO MUITA!  

Sillä niin kuin te tuomitsette, tullaan teidät tuomitsemaan 

Maaliskuun 26. 2005 - YahuShua HaMashiach’lta, Häneltä, jota kutsutaan Jeesus Kristukseksi, 

Herraltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle, Hänen Vaimonsa Veljille ja 

Heidän Vaimoilleen ja Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Oi te tekopyhät, kuunnelkaa Herran, Lunastajanne ääntä ja katukaa. Sillä 

teidän vääryydentekonne näkyvät vaatetuksestanne, kuin vaatekappale, joka on repäisty kahtia… 

Tuletteko te tuomitsemaan sisarenne tai veljenne tai äitinne tai isänne siitä, mihin te itse olette 

myös syyllisiä? On olemassa vain yksi Tuomari, jolle Jumala on luottanut kaiken tuomitsemisen ja 

vain Yksi - Messias, jota te kutsutte Kristukseksi!  

Sen vuoksi Minä kysyn teiltä, oletteko maanneet toisen kanssa ennen avioliittoa? Ettekö ole 

tehneet sitä, mitä kutsutaan aviorikokseksi? Todella, te olette tehneet aviorikoksen puolisoanne 

kohtaan, vaikka te ette vielä olleet naimisissa… Ettekö ole saaneet anteeksi?  

Oletteko himoinneet toista silmillänne, kun olette viihdyttäneet epäpuhtaita ajatuksia 

mielessänne, kun olette olleet naimisissa? Te olette tehneet aviorikoksen sydämessänne… Ettekö 

ole saaneet anteeksi? Sillä jopa hän, joka on pohtinut murhaa, vaikka he eivät toteuttaneet sitä, 

ovat syyllisiä murhaan sydämessään… Eivätkö he ole saaneet anteeksi? 

Minä kerron teille totuuden, kuka tahansa on vihainen veljelleen tai sisarelleen, tulee olemaan 

tuomion kohteena. Sillä he, jotka pitävät kiinni vihasta, pitävät yllä pahantahtoisuutta ja ovat 

täynnä vihaa; he eivät millään muotoa tule välttymään Herran Päivältä! Sillä on kirjoitettuna ja se 

pysyy voimassa, jos joku sanoo… ’Minä rakastan Jumalaa’ ja kuitenkin vihaa veljeään, hän on 

valehtelija ja hänet tullaan huomaamaan sellaiseksi Tilinteon Päivänä… Sen vuoksi, hän, joka etsii 

heittävänsä kiven toista vastaan, annettakoon hänen ensin heittää se itseensä!  

Näin sanoo Herra… Synti on syntiä, kaikki synti on syntiä. Kaikki ovat tehneet syntiä, jäävät vajaiksi 

Jumalan kunniasta… Tuleeko sitten synti tuomitsemaan syntiä?! Ei! Vain Hän, joka on ilman syntiä, 

tulee olemaan teidän tuomarinne; ja katsokaa, Hän on myös Ihmisen Poika! Sen vuoksi, te 

erehdytte suuresti. Sillä hän, joka on mennyt naimisiin sinun veljesi kanssa, on sinun sisaresi. Älä 

karkota häntä katkeruudessa, ettei sinua myös karkottaisi Isä, joka on Taivaassa… Sillä Jumala 

antoi ihmiselle avioliiton ja pyhitti sen. Sen vuoksi, älä anna kenenkään erottaa sitä, minkä Jumala 

on liittänyt yhteen.  

Kerro Minulle, mitä väärää sinun sisaresi on tehnyt sinua kohtaan? Eikö hän ensin ole tehnyt syntiä 

Herraa, hänen Jumalaansa vastaan? Täten Minulle hän tulee antamaan vastauksen ja Minun 

jalkoihini hän tulee polvistumaan katumuksessa. Sitten hän menee aviomiehensä luokse, jonka 

hän on jo tehnyt. Eikö aviomies ole antanut hänelle anteeksi ja pitänyt hänet vaimonaan? Hän ei 

ole kirjoittanut vaimolleen avioero julistusta. Tuletko sinä sitten kirjoittamaan sen aviomiehen 

puolesta?... Missä ovat sydämenne?! Sillä rakkaudesta veljesi on antanut anteeksi vaimollensa ja 

rakkaudesta sisaresi on pyytänyt anteeksiantoa!  

Sisun sisaresi on todella kompastunut ja yhdessä aviomiehensä kanssa he ovat langenneet. Sillä 

kaikki kompastuvat, kaikki kulkevat harhan, ja kuin kaksi yhdestä lihasta he lankeavat, sillä 

sellainen on avioliiton liitto. Kuitenkin todellisessa katumuksessa heidät nostetaan ylös ja 

todellisessa anteeksiannossa tullaan uudelleen löytynyt luottamus vakiinnuttamaan; rakkauden 

kautta, vakaalla uskolla Jumalaan he tulevat löytämään tarpeeksi voimaa parantaa välirikko…  



Sen vuoksi Minä jälleen kysyn sinulta, missä on sinun rakkautesi? Missä on rakkaus, jota sinä väität 

tuntevasi Minua kohtaan? Se on kuin haalea vesi, joka pian kylmenee ja sellaista myös on sinun 

rakkautesi muita kohtaan. Täten omassa avioliitossasi sinä tulet etsimään rakkautta, kuitenkaan 

sinä et tule koskaan löytämään sitä, sillä sinä et ole ensin osoittanut rakkautta. 

Katsokaa sisimpäänne. Mitä te näette? – Avoimen hautakammion täynnä vanhoja, kuivia luita. Sillä 

te ette ole antaneet anteeksi kaikille, jotka ovat tehneet syntiä teitä vastaan, ettekä te ole 

antaneet itsellenne anteeksi. Täten te julistatte tuomiota muille samankaltaisesta, minkä te 

tiedätte olevan totta itsestänne, pitäen heitä tilivelvollisina samoista synneistä, joista te pysytte 

syyllisinä…  

Sen vuoksi, päästäkää irti ja etsikää nyt Herran tietä! Sillä Jumala on rakkaus ja Hänen armonsa 

pysyy ainiaan! Minä olen se rakkaus, Jumalan Rakastava Armo! Sillä Minussa on Elämä, Ainoa Tie, 

Ainoa Totuus! Minussa kaikki elvytetään ja tehdään uudeksi!   

Sen vuoksi, tulkaa Minun luokseni! Tulkaa Minun luokseni, hengessä ja totuudessa!... Ja 

muistakaa, missä puuttuu rakkautta, sieltä te tulette löytämään vain kipua ja kärsimystä, vihaa ja 

alati lisääntyvää syntiä… Ja kun se on päättynyt, kuolemaa… Sanoo Herra. 


