
V3/13 - Herra sanoo… Antakaa maailman mennä…  

Sen Tavat vain johtavat Jumalan Pilkkaan & Syntiin 

Marraskuun 25. 2005 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Timothyn kysymä kysymys, useiden perheenjäsenten puolesta… Herra, voimmeko me silti antaa 

lahjoja rakkaillemme, niin kauan kuin se ei tapahdu 25. Joulukuuta ja jos me emme kutsu sitä 

jouluksi?  

Näin sanoo Taivaan ja Maan Herra… Tuletteko te tottelemattomuuden lapset yhä pilkkaamaan 

Minun nimeäni, nimeä, jonka Minä olen antanut Minun Pojalleni?!... Niin kuin Herra käskee teitä, 

antakaa teidän ’Kyllänne’ olla kyllä ja ’Einne’ ei, siispä… Totelkaa tai olkaa tottelematta. 

Rakastetut, tehkää vain niin kuin Minä olen käskenyt teitä ja seuratkaa Häntä, jonka Minä olen 

teille lähettänyt.  

Näissä synnin asioissa, jotka kaikkineen ovat iljetys Herran edessä, ÄLKÄÄ OTTAKO OSAA! Älkää 

myöskään korvatko Minun käskyjäni vesitetyillä ihmisten käskyillä!... Lakatkaa juomasta kaikista 

näistä saastuneista lähteistä! Sillä Minä vihaan kaikkia heidän saastaisia perinteitään! Minä inhoan 

niitä näköpiirissäni! Ne ovat korruptoituneita! Pahoja töitä ja haureuksia, porttouksia, joita on 

välitetty teidän esi-isiltänne! Kaikenlaisia epäjumalanpalvontoja! Sanoo Herra Jumala.  

Näin sanoo Herra… kaikille niille, jotka ponnistelevat olla todella kääntyneitä sydämissään, jotka 

etsivät Minun nimeäni ja Minun kunniaani, jotka kutsuvat Minun Poikani nimeä: Tunnetteko te 

todella Minut? Ja jos te kaipaatte todella tuntea Minut sellaisena kuin Minä todella olen, 

päästäkää sitten irti tästä maailmasta ja hylätkää sen pahat tavat… Tulkaa pois heidän seurastaan 

ja olkaa erillänne! Älkää ottako mitään osaa siihen, mikä on epäpuhdasta ja Minä tulen ottamaan 

teidät vastaan.  

Rakastetut, älkää etsikö kulkea siellä täällä, sanoen… ’Minä teen näitä asioita puhtaalla sydämellä. 

Herra tulee ymmärtämään, sillä Minä teen näitä asioita rakkaudesta.’ Kyllä, kaikki rakkaudesta 

syntyneet asiat ovat hyviä ja hyvin Herraa miellyttäviä, sillä Minä tunnen teidän sydämenne, 

rakastetut, jopa jokaisen aikomuksenne.  

Kuitenkin heidän, jotka rakastavat Minua, täytyy totella Minun käskyjäni ja kuunnella tarkkaan 

Minun Henkeni johdatusta, sillä ne kaksi ovat yhteisymmärryksessä. On kirjoitettu… ”Jumala on 

Rakkaus…” Ja jos Minä olen Rakkaus, totelkaa sitten Minua, niin kuin Minä olen rakastanut teitä. 

Muistakaa Minun määräykseni ja totelkaa Minun Käskyjäni… Paljastakaa jokaiselle 

sivustakatsojalle, että Minä todella olen teidän Ensi Rakkautenne ja Yksin Minä ansaitsen teidän 

ylistyksenne.  

Sen vuoksi, älkää enää antako rakkauttanne tai huomiotanne tämän maailman asioille, sillä ne 

ovat siirtymässä pois; eikä teidän tule rakastaa ketään enemmän kuin Minua. Vai oletteko te 

unohtaneet tämän Pyhän Kirjoituksen… ”Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä, tai sisartaan tai 

veljeään tai poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin Minua, ei ole Minulle sovelias”, sanoo 

teidän Lunastajanne, Jumala lihassa, Hän, joka kuoli, niin että te voisitte elää.  

Sen vuoksi, kunnioittakaa Häntä, joka antoi kaiken teidän puolestanne, jopa kuolemaan saakka, 

uhraamalla kaiken elämässänne, joka ei ole Hänestä. Ristiinnaulitkaa elämänne Hänen vuokseen. 

Sillä tämä tulee johdattamaan teidät suurempaan ymmärrykseen siitä, mistä pelastuksessa todella 

on kyse…  



Totuuden tietämys ja hyväksyminen, mikä on ehdotonta; ikuisesti kukkulalla seisoen, kirkkaana ja 

loistavana; liikkumattomana, särkymättömänä, kirjoitettuna Ikuiseen Kiveen, josta on tullut 

Kulman Pää… koko maapallon täyttävä Vuori, aina ja ikuisesti. Amen.  

Siispä sitten, Minun rakastetut pikkuiseni uskossa, uhratkaa kaikki, mikä on tästä maailmasta; 

älkää ottako osaa siihen, mikä on epäkunnioittavaa Minun nimeäni kohtaan. Tehkää siitä 

pidättäytymisen uhraus, kaikesta siitä, mitä olette vuosia tehneet ja olkaa sitten täysin erillänne. 

Pysykää puhtaina nämä kolmekymmentäyksi päivää, mitkä ovat kalenterinne viimeinen kuukausi…   

Ja antakaa niiden, jotka häpäisevät Minun nimeäni, komeilla huoruuksillaan, turhuuksillaan ja 

synnillä, komeilla turhaan, kunnes tuho tulee.  

Ja antakaa niiden, jotka kuuluvat Minulle, laittaa ylleen säkki ja tuhkaa, rukoillen valituksen 

kaikkien niiden puolesta, jotka rellestävät synneissään ja rakastavat häpäisemistä, joista on tullut 

saatanan poikia ja tyttäriä, kun he pysyvät tietämättömyydessä… Katkerassa, katkerassa 

tietämättömyydessä.  

Rakastetut, älkää antako ainoatakaan lahjaa. Pikemminkin jakakaa se, mikä on teille annettu, 

Minun nimessäni. Sillä Minä olen Ainoa Totuus, Ainoa Tie Ja Ainoa Elämä… Ainoa Lahja ja 

Pelastus… Vapaasti armosta annettu, hyväksytty uskon kautta, uskoen, että MINÄ OLEN HÄN, 

JOKA MINÄ OLEN. Sillä Minä olen Ainoa Todellinen Lahja, joka on lähetetty koko ihmiskunnalle, 

ollen Hän, jonka kautta kaikki saattaisivat saada ikuisen elämän. 


