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Tammikuun 14. 2006 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Kuunnelkaa, kaikki te ihmisten kirkot! Tulenko Minä, jopa Minä, kiduttamaan 

Minun rakastettujani, heitä, joita jatkuvasti kiusaa hän, joka on ja on pukeutunut kidutukseen?! 

SAATANA ON KIDUTTAJA!   

Omilla suillanne te olette tietämättänne kutsuneet Jumalaanne saatanaksi! Katukaa sen vuoksi ja 

parantakaa tapanne ja tekemisenne! Hylätkää kaikki korruptoituneet ja pahat opetuksenne! 

Tulkaa jälleen Jumalan lapseksi ja oppikaa kävelemään suoraselkäisesti Minussa, johdattaen toisia 

Rakkauteen, rakkaudella, ei pelolla. 

Minun lapseni, toinen kuolema on hauta, josta ei tulla nostamaan ylös, eikä herättämään. Sillä 

heidät on heitetty pois, pysyen ulommassa pimeydessä, ikuisesti Jumalasta erotettuna ja heidän 

osastaan elämässä. Nämä eivät tiedä ollenkaan, palaten siihen, mistä heidät muotoiltiin. 

Rakastetut, tämä on Minun rangaistukseni ikuinen tila, sillä he, jotka ovat valinneet kuoleman, sillä 

he ovat torjuneet Lahjan, jossa on ikuinen elämä. Siispä sitten he, jotka ovat tuomittuja, ovat 

kuolleita; millään lailla he eivät ole osa eläviä, eivätkä he elä kidutuksessa. Heidän perintönsä on 

menetetty, heidät on pyyhitty pois, rikkoutuneita astioita halpaa käyttöä varten, jotka maa 

vastaanottaa jälleen kerran.  

Sen vuoksi, lakatkaa pilkkaamasta Jumalaanne! Ja saakaa suurempaa ymmärrystä Minun 

armostani, joka kestää ikuisesti!...  

Sillä Minun Poikani nukkui maan alemmissa osissa, Hänen haudassaan, kolme päivää ja kolme 

yötä; Hän ei millään muotoa laskeutunut ihmisten kuvitelmien pahuuksiin…  

Hän on Puhdas Valo! Hänellä ei koskaan ole ollut mitään osaa pimeydessä! Katsokaa, Hän tulee 

tuhoamaan sen täysin, sillä Hän on noussut ylös!...  

Ja kaikki he, jotka uskovat Häneen ja kulkevat Hänen teillään, tulevat myös nousemaan ja 

elämään, tapaamaan Hänet ilmassa; Ja ikuisesti he tulevat olemaan Herransa ja Jumalansa kanssa, 

missä kaikki tulevat löytämään armoa ja rakkautta.  

Videon toinen osa… Tähän liittyvä Viesti parempaan ymmärrykseen; TUOMIO & ARMO  

Elokuun 28. 2010. Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sanat puhuttuna 

Timothylle, Netin Ystävyysryhmässä – Veljelle Kristuksessa ja Kaikille, joilla on Korvat Kuulla – 

Koskien Tuomiota heille, jotka nostetaan ylös Tuhannen vuoden lopussa  

Näin sanoo Herra… Loppuunsuorittamisessa, kaikki tuomittuina, töidensä mukaan, tulevat 

varmasti kuolemaan… Sillä ketään ei pelasteta töiden mukaan…  

Kuitenkin jos sinä päivänä joku kutsuu Pelastuksen Nimeä, todellisessa katumuksessa, vilpittömissä 

sydänten tunnonvaivoissa, heitä ei tulla tuomitsemaan… He tulevat siirtymään tuomitsemisesta 

elämään… Jopa kuten te, jopa kuten heitä ennen olleet… Sillä Minä olen Herra Jumala, jonka armo 

on ilman loppua… 

Sillä lupaus on koskaan-loppuva… Ja kaikki, jotka tulevat Minun luokseni, heitä Minä en millään 

muotoa tule käännyttämään pois.  



Kuitenkin ymmärtäkää tämä… Minä katson sydämeen ja tiedän sanojen totuuden, joita suu puhuu, 

sillä sydän ei voi valehdella. Sen vuoksi, monet tulevat itkemään sinä päivänä, suuret väen 

paljoudet tulevat kutsumaan Minun nimeäni armoa saadakseen, kuitenkin he, jotka on nimitetty 

kuolemalle, tulevat vastaanottamaan asiaankuuluvan palkkion ja he, jotka on nimitetty elämälle, 

tulevat täten saapumaan… Tämä on tuomio ja armo, totuuden mukaan.  

Sen vuoksi, kun väen paljoudet on tuomittu, heidät tullaan todella tuomitsemaan heidän töittensä 

mukaan, sillä kirjat tullaan avaamaan ja heidän työnsä tullaan tekemään tunnetuiksi… Jopa 

jokainen turha sana tullaan tutkimaan ja tilivelvollisuus määräämään. Ja he tulevat maksamaan 

tekojensa mukaan, joissa he ovat tuominneet itsensä. Kuitenkin he, jotka nöyrtyvät Minun 

edessäni, ottaen vastuuta töistään, tunnustaen tekonsa suurella synnintunnolla Pyhän edessä, 

kutsuen Hänen nimeään, tulevat varmasti vastaanottamaan toisenlaisen armon…  

Sillä Pyhä ja Hänen työnsä seisovat nyt heidän paikoillaan, esirukoillen heidän puolestaan… Ja 

Hänen työnsä ovat elämä, eivät kuolema. Hänen työnsä heittävät pois tuomion… Missä vain 

Pelastus ja Elämä jäävät jäljelle, käsivarret aivan levällään.  

Katso… Minun poikani, sinä tulet olemaan siellä ja monet muut sinun kanssasi. Ja te tulette 

seisomaan porttien ulkopuolella todistaen, todistaen kovalla äänellä väen paljouksien edessä… 

Kappas, te tulette tuomitsemaan enkelit ja pahat ihmiset yhtä lailla… Te tulette huutamaan Herran 

julistuksen, jopa yhteistuumin, yhdellä äänellä.  

Ja jotkut tulevat pois väen paljouden joukosta ja monet muut tullaan tuomitsemaan. Tuomitut 

tulevat menemään hiljaisuuteen ja lepäämään heidän teoistaan, erkaantuen pahuudesta, jossa he 

ovat kulkeneet, sillä se on uuvuttanut heidät. Ja he tulevat lepäämään pois heitettyinä ikuisesti, 

sillä jopa pahojen tuho on Minun armoni paljastettuna. Mutta vastikään lunastetut tulevat 

saapumaan kaupunkiin, ja kohtaavat paljon riemuitsemista.  

Näin olen Minä puhunut, niin se tullaan tekemään. Katsokaa, Taivaan ja Maan Luoja on puhunut 

Hänen palvelijalleen, jota Hän rakastaa ja on antanut hänelle vilkaisun lievittämään hänen 

vaivattua sydäntään…  

Luota Minun kunniaani, äläkä enää etsi lisää ymmärrystä Minun Sanaani, kirjeen mukaan, äläkä 

takerru siihen, aivan kuin sen voisi täysin käsittää kukaan ihminen. Pikemminkin pyri tuntemaan 

Minut sellaisena kuin Minä olen… Tästä tiedosta ymmärrys tulee virtaamaan sydämiin, kaikkien 

niiden, jotka rakastavat Minua… Ja heillä tulee olemaan rauha, sillä Minä olen rakastanut heitä. 

Sillä Minun tahtoni on, että he tulevat asumaan Minun rakkaudessani ja tuntemaan Minut 

sellaisena kuin Minä olen… Sillä Minun rakkauteni paljastus on ymmärrys, oven avaaminen 

todelliseen tietoon siitä, kuka Minä olen.  

Sen vuoksi lepää Minun rakkaudessani ja etsi ensin Valtakuntaa ja Minun oikeamielisyyttäni… Ja 

katso, kuinka nopeasti kaikki nämä asiat on lisätty teille… Minä olen Herra. 


