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Huhtikuun 8. 2005 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Isä Jumala: Nämä sanat Minä annan sinulle, anna ne niille, joiden tarvitsee vastaanottaa ne 

sydämiinsä… Jumala antoi miehelle naisen ja näki, että se oli oikein hyvä. Minä olen pyhittänyt 

avioliiton… Ja kaikki maailman työt häpäisevät sitä, minkä Herra on myöntänyt lahjana.  

Ne, jotka elävät Herran tavoilla ja seuraavat Hänen lakejaan, heille avioliitto tulee olemaan 

ihmeellinen ja iloinen, niin kuin sen oli tarkoitettu olevan.  

Niille, jotka elävät lain ulkopuolella ja seuraavat pakanoiden tapoja ja toimivat demonien 

käytöstavoilla, heille avioliitto on suuri kivi, joka on sidottu heidän kaulaansa, sillä avioliitossa 

solmittavat valat sisältävät Lain täyden hengen.  

Sen vuoksi, ne, jotka hylkäävät Lain, tulevat epätasa-arvoisesti ikeeseen, kun he menevät 

naimisiin… he taistelevat itseään vastaan. Sillä kaikki ihmiselle suodut asiat sisältävät Minun Lakini 

ja tulevat täydellistymiseen vain, kun sitä seurataan kirjaimellisesti. Se, mitä joku tekee, 

manifestoituu hänen elämänsä kaikilla osa-alueilla… Se, mitä joku ei tee, samalla tavalla, 

manifestoituu huolina ja suruina.  

Siunattuja ovat he, jotka ovat antaneetavioliitossa ja vastaanottaneet avioliitossa, ja jotka pitävät 

Minun käskyni… Sillä he tulevat kokemaan rakkautta, myötätuntoa, ymmärtämystä, paljon iloa ja 

maallista täyttymystä. Kaikki ne, jotka ensin menevät naimisiin Herransa kanssa ja tulevat 

Kristuksen Morsiameksi, tulevat samalla tavalla saamaan Herran Jeesus Kristuksen keskelleen.  

Siispä kaikille niille, joilla on vaimot, kohdelkaa heitä, niin kuin kohtelisitte Pelastajaanne, aivan 

kuin Hän pysyisi kotonanne… Rakastakaa vaimoanne niin kuin rakastatte Jumalaanne. Vaimot, 

myös, rakastakaa aviomiehiänne niin kuin rakastatte Herraa ja kunnioittakaa häntä ja vedotkaa 

häneen, niin kuin teette Herrallenne. Minä olen tehnyt miehestä talon pään ja teidät Minä olen 

ottanut hänen kyljestään. Te olette osa toinen toisianne, te olette yhtä, mutta te asutte miehenne 

vierellä… Missään talossa ei voi olla kahta päätä, tai yhdestä kylkiluusta tehtyä kahta vaimoa. 

Luottakaa siihen, mitä Herra on tehnyt ja saattanut yhteen. Rauha on se, mitä Herra haluaa teiltä 

ja te toinen toisiltanne. 

Sen vuoksi, aviomiehelle, aviomiehen velvollisuudet. Vaimolle, vaimon velvollisuudet. Teidän 

velvollisuutenne ovat yhtä tärkeitä, kummankin tasapainottavat toisiaan. Hyväksykää se, mitä 

Herra on antanut teille ja iloitkaa. Päästäkää irti siitä, mistä te pidätte niin tiukasti kiinni ja kaikesta 

siitä, mitä vastaan te seisotte vakaasti suhteessanne. Tukekaa puolisoanne ja he tulevat tukemaan 

teitä.  

Tekikö Herra pajupuun oksat vakaiksi vai taipuisiksi?... Oksiensa taipuessa tuulessa, eikö se elä 

täydesti, eikä katkea kahtia… Taipumisessaan eikö se levitä siemeniään tuuleen ja anna suojaa 

oksiensa alla oleville. Se tarvitsee vain vakaan juuriston ja olla lähellä Virtaa, josta virtaa itse 

elämä.  

Avioliitossa oleville, hän, joka lyö lähellään olevaa suullaan tai käsillään, voi, Minä sanon heille… 

Voi. Toisen kritisoiminen kielellään, on pahempaa kuin jos mies lyö rakastettuaan poskelle… Sillä 

mitä ikinä ihminen suunnitteleekin sydämessään tekevänsä, mikä on pahaa, hän on jo syyllinen, 

toimipa hän tai ei niiden pahojen aikomustensa mukaan.  



Sen vuoksi, kiinnittäkää tarkkaa huomiota niihin asioihin, joita suunnittelette sydämessänne, sillä 

kiusaaja on aina läsnä, odottaen ahmivansa teidät sen avulla, mitä te olette suunnitelleet. 

Keskittykää Herraan jatkuvasti ja kiusaaja tulee pakenemaan teidän luotanne…  

Sitten tulevat elävien vesien lähteet virtaamaan sydämestänne ja rakkaus tulee virtaamaan 

huuliltanne… Sillä ei se ihmistä saastuta, mitä hän suuhunsa laittaa, vaan se, mikä lähtee hänen 

suustaan, se saastuttaa ihmisen tai ylentää hänet, Herran silmissä. 

Jos te olette Jumalan mies tai nainen ja olette Hänen Pojalleen valmisteltu Morsian, teidän ei tule 

kirjoittaa avioerotodistusta puolisollenne, paitsi aviorikoksessa. Jos puolisonne, jos hän on 

kaukana Jumalasta, jättää teidät tai kirjoittaa teille avioero todistuksen, tämä on 

anteeksiannettavaa, sillä he eivät tunne Minun määräyksiäni.  

Niiden, jotka tuntevat Minun määräykseni, täytyy seurata niitä ja heidät tullaan tuomitsemaan sen 

mukaan, mitä he ovat seuranneet ja sen, mitä eivät ole seuranneet. Ne, jotka eivät tunne Herraa, 

tullaan tuomitsemaan sen mukaan, mitä he ovat tehneet elämässään, sillä Minä loin kaikki ja 

Minun kuvakseni kaikki. Sen vuoksi, kaikki tietävät oikean väärästä ja joko valitsevat pahuuden tai 

oikeamielisyyden.  

Minä toivon, ettei kukaan kärsi toisen käsissä. Minä toivon iloa ja rauhaa Minun ihmisteni taloihin. 

Sen vuoksi, jos aviomiehenne tai vaimonne jatkuvasti tuovat teille paljon kipua ja surua, kielellään 

tai kädellään, te sitten tulette eroamaan heistä ja ette kirjoita heille avioero todistusta, mikäli he 

katuvat ja te olette jo parantuneet.  

Kaikista suurin rakkauden teko on anteeksianto, jota seuraa armo ja myötätunto. Sillä kuten 

Kristus oli kärsinyt ja kuollut antaakseen teille anteeksi, te tulette antamaan anteeksi kaikille niille, 

jotka ovat tehneet syntiä teitä vastaan, alkaen puolisostanne. Jos jollakin on kuriton lapsi, 

tottelematon ja hyväksikäyttävä vanhempiaan kohtaan, kirjoittaisivatko hänen vanhempansa 

sitten hänelle avioero todistuksen ja laittaisivat hänet pois?...  

Vai rakastaisiko vanhempi häntä silti ja etsisi apua Herralta ja ympäriltään olevilta? Sitten, kun 

kaikki nämä jumalattomat toimet on kukistettu, rakkaudella ja Herran avulla, on oleva paljon 

riemuitsemista. Kaikki paha on pahan manifestoitumista ja se täytyy kukistaa. Jopa jos puoliso etsii 

anteeksiantoa aviorikoksesta, teidän tulee antaa se heille, sillä tämä on Herran tapa. Jos he eivät 

etsi anteeksiantoa, kirjoittakaa heille todistus ja antakaa heidän mennä menojaan. Eikö Minun 

ihmisilleni ole annettu anteeksi kaikki heidän aviorikoksensa Herraa kohtaan, jos he tulevat Minun 

luokseni ja pyytävät?... Enkö Minä pidä heitä vielä lähempänä?  

Muistakaa aina, Minun lapseni, katsoa muita myötätunnolla ja rakkaudella, koska se, mistä te 

syytätte heitä, te olette myös tehneet heille ja jopa niin Jumalallenne. Älkää myöskään eläkö 

menneessä, Minun ihmiseni, sillä pahat ja kaunaiset asiat asuvat siellä. Älkää kantako näitä asioita 

nykyhetkeen, sillä talossa, missä synnin asiat avioliitossa eivät enää asu, tai niitä ei ole runsaasti, 

teidän täytyy antaa pahan kuolla!... Päästäkää se lepoon.  

Te annatte kaikille mielenne asioille elämän tai valitsette antaa niiden kuolla ja levätä… Samalla 

tavalla tekee Herra asioille, joita te olette tehneet Häntä vastaan. Todellisessa 

anteeksiantamisessa ei ole muistelemista tai menneitten vääryyksien ihmettelemistä. Keskittykää 

tähän päivään, jonka Herra on antanut teille… Herra on antanut teille vain tämän päivän, ei vielä 

huomista. Jopa eilisen Herra on ottanut ihmisiltä pois. Tämä päivä on teidän… Huominen on 

Herran.   



Jeesus Kristus: Eläkää elämänne Jumalaanne varten. Eläkää se niin kuin Kristus eli. Kohdelkaa 

muita, niin kuin haluaisitte heidän kohtelevan teitä. Aina luottakaa Herraanne… MINÄ OLEN TIE, 

TOTUUS JA ELÄMÄ… Hän, joka uskoo Minuun, hänellä on iankaikkinen elämä…  

Ja tämän elämän aikana Minä annan hänelle elävien vesien maljoja juotavaksi, kunnes Minä 

tulen… Sitten he, jotka janoavat, eivät tule janoamaan enää, sillä Minä olen heidän kanssaan, 

ikuisesti… Amen. 


