
V2/29 - Anna Minun johdattaa, sinun tarvitsee vain seurata! Tule… Syö & Juo 

Elokuun 16. 2005 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Veljelle Kristuksessa ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Minun Poikani, sinua on johdettu harhaan ja sinä olet johdattanut itseäsi 

harhaan, sillä Timothy on Minun profeettani ja tekee kaiken, mitä Minä pyydän häneltä. Kaikki, 

mitä hän on kirjoittanut, ovat Minun sanojani, eivät hänen… Hän vain tottelee sitä, mitä häneltä 

on pyydetty, Herran suun kautta ja annettu hänelle Hengen kautta.  

Sinä olet ottanut Minun sanani ja tullut henkilöksi, joksi sinä varoitit Timothya tulemasta. 

Varovaisesti, Minä sanon sinulle… Sinä puhut Minun sanojani asiayhteydestä irrotettuna, etkä 

ymmärrä niiden merkitystä. Sinä olet heittänyt ne ystävällesi, jota sinä kutsut rakastetuksi, kuin 

kiven… Sinä puhut tietämättömyydessä. 

Katso, viimeisinä päivinä Minä olen vuodattanut Minun Henkeni… Näinä viimeisinä päivinä, Minun 

poikani ja tyttäreni tulevat näkemään unia, näkemään näkyjä ja profetoimaan… Vain ne, jotka 

vastaanottavat Minun Henkeni, tulevat tekemään näitä asioita… Ja vain ne, jotka hyväksyvät 

Hengen, heidän läpi ne tullaan tekemään.  

Tämä on kaste, jolla Timothy on kastettu… Ei vedellä, vaan Elämän Vedellä, joka on Kristuksessa 

Jeesuksessa. Vesikaste ei ole mitään ja se on maallista. Salli itsesi kastettavan sillä, mikä on henki, 

joka johdattaa ikuiseen elämään. Mikään maallinen ei voi saapua Minun Valtakuntaani (Taivaan 

Valtakuntaan).  

Jälleen sinä olet käyttänyt Minun sanojani, joita Minun vanhan ajan profeettani puhuivat, Minun 

tämän päivän profeettaani vastaan… Sinulta puuttuu ymmärrystä. Mitä profeettaa vastaan Herra 

sinun Jumalasi on? Keneen Hän on tyytymätön? Tuleeko Herra omia Profeettojaan vastaan, jotka 

puhuvat Kaikkein Korkeimman heille antamia sanoja?... Ei varmasti. Minä en seiso jakautuneena 

Itseäni vastaan.  

Nämä profeetat, joihin sinä viittaat, ovat vääriä ja muiden jumalien profeettoja ja he turhaan 

imitoivat todellisen Jumalan sanaa omia suunnitelmiaan varten. Timothy ei ole niin kuin nämä… 

Hänet Minä olen valinnut; hän ei itse ole tätä valinnut. Hän ei ole pyytänyt kuuluisuutta, rahaa tai 

palkkiota. Hän on nyt, tänä aikana, vain Minun viestinviejäni ja astiani, Minun palvelijani. Hänelle 

Minä olen antanut hengellisiä lahjoja, hänen täydellisen, Kristuksen hyväksymisensä vuoksi, hänen 

pelastumisekseen.  

Jokaiselle katuvaiselle ihmiselle, joka hyväksyy Pojan uhrauksen, heille tullaan Henki antamaan… 

Tämä ei ole tasavertaista… Annettakoon jokaiselle ihmiselle heidän uskonsa mukaan ja sydämessä 

tunteman hyväksymisensä mukaan. Minun rakkauteni ja anteeksiantamiseni on tasavertaista… Se, 

miten ihminen hyväksyy lahjan, se pysyy epätasavertaisena.  

Älä tunne olevasi veljesi tuomitsema… Hän ei ole tuominnut sinua. Minä olen Hän, joka tulen 

tuomitsemaan kaikki. Hän vain tottelee Minun sanojani, kuitenkin sinä olet tuominnut hänet siitä, 

mitä hän on totellut. Tuletko sinä tuomitsemaan Jumalan ja ojentamaan Hänen tapojaan?... Minä 

olen Hän, joka ojentaa ja kurittaa niitä, joita Minä rakastan.   

Minä olen kutsunut Timothyn olemaan Minun opetuslapseni, profeettani ja apostolini. Hän on 

vasta lapsi, pian hänestä tulee mies. Siispä sitten, hän ei ole vastaanottanut sitä, mitä ei ole 

annettu kahteen tuhanteen vuoteen, koska hän ei vielä ole saavuttanut sitä pistettä, missä hänen 



uskonsa voi varustaa sen, mikä on annettu Minun tarkoitustani varten. Sillä nyt, hän vain kuulee 

Minut ja kirjoittaa niin kuin on käsketty.  

Kukaan ei saata tietää Pojan paluun päivää tai hetkeä… Tässä sinä puhut hyvin. Mutta Poika Itse on 

nimittänyt Hänen seuraajansa tietämään Hänen tulemisensa ajanjakson, mikä on päälläsi.  

Poika, Minä olen hyvin mielistynyt, että sinä olet etsinyt Totuutta… Jatka lukemista ja sinä tulet 

löytämään sen. Sillä Totuus annettiin kaikille Jumalan ihmisille kirjoitettavaksi Kirjaan ja nyt 

annetaan jälleen. Lue kaikki, mitä Minä olen antanut Timothylle ja nyt on annettu sinulle; tutki 

Pyhiä Kirjoituksia myös… Sitten sinä tulet saamaan ymmärryksen. 

Minun Poikani, tiedä tämä… Eivät kaikki voi kuulla Jumalan sanaa… Vain ne, joilla on Totuus 

sisässään ja jotka ovat saaneet anteeksi Karitsan veressä. Minun rakastettu ihmisten poika, oletko 

sinä hyväksynyt Minun Poikani uhrauksen sydämeesi? Seuraatko sinä Hänen tapojaan?... Vain ne, 

jotka hyväksyvät Hänet ja seuraavat Hänen tapojaan, rakastavat Häntä ja tuntevat Hänet.  

Sinä sanot, että sinä rakastat Häntä, miksi sinä et sitten tottele Häntä?... Pojan tunteminen on 

Hänen rakastamistaan ja Hänen tottelemistaan, koska olit ensin hyväksynyt Hänet. Pojan 

tunteminen on Isän tuntemista. Älä hyväksy Poikaa, sinä torjut myös Isän.  

Mitä sitten, Minun lapseni? Sillä kaikki ne, jotka eivät tottele, eivätkä hyväksy Häntä, jonka Minä 

lähetin kuolemaan heidän puolestaan, heistä on tullut adoptoidun isänsä, paholaisen, lapsia. Siispä 

todella, on olemassa ihmisten erottaminen. Sinä sanot… ’Ketkään eivät ole parempia tai 

huonompia kuin toiset’. Mieluummin, ne, jotka hyväksyvät Pojan ja seuraavat Isän käskyjä, ovat 

parempia, sillä heillä on palkkionsa.  

Entä pahat ja pakanat? Tuleeko heidän olla tasavertaisia tullakseen lunastetuiksi?... Ei, heidät 

tullaan heittämään pois ja polttamaan tulella, elleivät he tule katumukseen Ainoan Tosi Jumalan 

edessä, Pojan nimessä. Kaikki ei ole tasaveroista, Minun poikani. Kaikki ei ole ollut tasaveroista 

siitä alkaen, kun Eeva oli maistellut hedelmää, minkä Minä olin kieltänyt häneltä, että hän ei söisi 

siitä. Kaikki Taivaan alla ovat tehneet syntiä… Tässä sinä olet puhunut hyvin.  

Synnissä, kaikki ovat tasaveroisia… Kaikki synti on syntiä ja vaatii anteeksiantoa, mikä on 

tasaveroista… Kuten on palkkio tasaveroinen, vapaasti annettu kaikille, jotka pyytävät.  

Tulisiko Minun antaa Minun palkkioni niille, jotka eivät pyydä ja heristävät nyrkkejään Taivasta 

kohti ja tallaavat Minun käskyjäni ja huutavat Minun nimeäni kuin kiroten ja vastaanottavat Minun 

Poikani kuin loukkauksen?... Varmasti en! Mutta oi, mikä riemuitseminen Taivaassa, kun yksi 

näistä, kadotetuista ja kovasydämisistä, palaa kotiin sydän uudeksi tehtynä Kristuksessa.  

Minun Poikani, Isä rakastaa sinua hyvin paljon, kuitenkaan sinä et ole palannut kotiin. Sinä 

tamppaat polkua, astumatta eteenpäin tai taaksepäin. Mitä sinä odotat? Minä olen lähettänyt 

Timothyn sinun luoksesi, tuomaan sinulle Minun sanani herättämään sinut ja liikauttamaan sinun 

sieluasi ja liikuttamaan sinut paikaltasi. Tule nyt… Sinä olet janoinen ja nääntymässä nälkään, etkä 

tiedä sitä… Syö, juo ja tule täytetyksi. Sitten sinä voit tulla yhteen veljesi kanssa ja saada rauhan.  

Minä olen sinun uskosi Alku ja sen Loppuunsaattaja… Minä olen Leipä, Vesi, Päärakentaja ja 

Kulmakivi… Minä olen Elämä… Alku ja Loppu… Minä olen Isässä, Hän on Minussa… Tule 

seuraamaan Minua ja sinä tulet tuntemaan Isän. 


