
V3/30  - Herra sanoo…  

Teidän EI tule kiusata Minua & Teidän EI tule pilkata Minun Sanojani!   

Helmikuun 20. 2006 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

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

Minun poikani, kuuntele, mitä Herra sanoo… Lopeta nämä turhat pälpätykset… Sinä aiot tuoda 

Timothyn alas, jotta sinä voisit esittää itsesi ylistettynä. Sinun mahtailusi ovat tulleet ylös Minun 

luokseni kuin löyhkä ja sauva, jonka olet särkenyt. Ylpeytesi on johtanut sinut harhaan, ylpeästi 

tuoden sen esille kuin röyhkeyden lipun.  

Sinun tietosi on tullut tyhjäksi Herran edessä… Kysyen Minun palvelijastani kysymyksiä, joihin sinä 

itse tiedät vastaukset, etkä ole kuunnellut tarkkaan sitä, minkä sinä tiedät. Sinä olet oppinut mies, 

kuitenkin oppimisellasi sinä olet tullut sellaiseksi kuin oppimattomat…  

Sinä sanot… ’Todista minulle sinun sanasi, niin että minä tulen tietämään totuuden sinun 

sanoistasi’… Tuletko sinä kiusaamaan Herraa, sinun Jumalaasi, heidän tavallaan, joita Minä olen 

lähettänyt?  

Sinä pelkäät, joten sinä ponnistelet sanojen yli, ettei joku tulisi ja sanoisi sinulle… ”Näin sanoo 

Herra”, ja kaikki, mitä olet tehnyt elämässäsi, havaitaan köykäiseksi. Minä vaadin heiltä, jotka 

puhuvat ja opettavat Minun nimessäni, suurempaa osaa vastuusta heidän Ensirakkaudelleen, 

kokemusta, nöyryyden ja uskon ja rakkauden kera niitä kohtaan, joille he opettavat, kuunnellen 

tarkkaan järkevää oppia, jonka ovat puhuneet vanhan ajan ja tämän päivän profeetat… Jollaisen 

sinä nyt tunnet.  

Timothyllä ei ole ymmärrystä itsellään… Jumalan armosta ja hänen täydestä Kristuksen 

hyväksymisestään johtuen, hän sekä kuulee että näkee… Sinä sanot, että sinä näet ja kuulet ja niin 

sinä ajattelet tietäväsi… Siksi sinä et ymmärrä. Kaikki he, jotka ylentävät itsensä, tullaan 

alentamaan ja nöyrä, katuvainen ihminen tullaan ylentämään.  

Ja niin on myös nöyrien kanssa, jotka itkevät… ’Minä olen tyhmä, minulla ei ole puhetta. Enkä voi 

kuulla, oi Herra. Minä en ole arvollinen. Auta minua, oi Herra. Puhdista minut näistä asioista, joista 

minä pidän kiinni. Minä annan itseni sinulle täysin, oi Herra’… Näille tullaan viisautta antamaan… 

Kyllä, jopa enemmän he tulevat vastaanottamaan.  

Tulisiko sitten Timothyn totella sinua, ihmistä, vai Jumalaa? Ei mikään, mitä Timothy tekee, Minun 

mukaani, ole hänen omia tekemisiään… Hänen elämänsä ei ole hänen omaansa… Hän on luopunut 

siitä, uhrauksena Minulle. Siispä sitten, se, mitä sinä pyydät häneltä, sinä pyydät Minulta, sillä hän 

tuo kaikki häneltä pyydetyt Minun eteeni. Se, mitä Timothy on kirjoittanut, hän on kirjoittanut ja 

se pysyy.  

Sillä kaikki, mitä hän on kirjoittanut, on Minun tekemisiäni… Minä olen Luoja ja Loppuunsaattaja… 

Jopa se, mitä hän on jo vastannut sinulle, ei ole hänen omaa tekemistään… Se on, kuten ihmiset 

sanovat, ’Hengen inspiroimaa’.  

Muista tämä ja ymmärrä Herran tarkoitus… Timothy ja väen paljoudet, kuten hän, on lähetetty 

vetämään luokse kaikkia, jotka tulevat vedetyiksi Totuuden luokse, joita ei ihminen ole vielä 

vetänyt luokse. Sillä Minä olen vuodattanut Minun Henkeni koko maailmaannäinä viimeisinä 

päivinä ja harvat ovat kuulostelleet Minua, paitsi he, jotka nyt etsivät sitä, mitä eivät etsineet 

aikaisemmin… Heidän luoksensa Timothy on lähetetty. Sinä ja kaikki kirkolliset ihmiset, te tulette 

saamaan ojennuksen, sillä Minä, Herra sinun Jumalasi, tulen ojentamaan ja pitämään kuria niille, 



joita Minä rakastan… Ja jopa enemmän Minä tulen tekemään, niiden mukaan, jotka puhuisivat ja 

opettaisivat Minun puolestani.  

Oi köyhä ihmisten poika, sinä sanot, että sinä olet rikas, kuitenkin sinä olet tullut köyhäksi… Sinä 

olet opiskellut Minun Sanaani Pyhistä Kirjoituksista, kuitenkaan sinä et ole oivaltanut Trumpettia 

edessäsi ja pyrit peittämään Minun vartiomieheni silmät ja ehkäisemään hänen tunnustelujaan.  

Kuuntele tarkkaan itseäsi ja kuuntele, mitä Henki sisälläsi sanoo ja sitä, mitä oli puhuttu aivan 

saman Hengen kautta… ’Rakastettu, älä usko joka henkeä, vaan testaa henget, ovatko ne 

Jumalasta, sillä monet valheelliset profeetat ovat lähteneet maailmaan. Täten sinä tulet 

tuntemaan Jumalan Hengen… Jokainen henki, joka tunnustaa, että Jeesus Kristus on tullut lihassa, 

on Jumalasta. Ja jokainen henki, joka ei tunnusta, että Jeesus Kristus tuli lihassa, ei ole Jumalasta ja 

se on antikristuksen henki, josta sinä olet kuullut, että se olisi tuleva ja nyt on jo maailmassa.’  

Jälleen, Minä sanon sinulle, sinä tulet tuntemaan Minun profeettani heidän hedelmistään… 

”Keräävätkö ihmiset rypäleitä piikkipensaista tai viikunoita ohdakkeista? Siispä jokainen hyvä puu 

tuottaa hyvää hedelmää, mutta korruptoitunut puu tuottaa pahaa hedelmää. Eikä korruptoitunut 

puu voi tuottaa hyvää hedelmää. Jokainen puu, mikä ei tuota hyvää hedelmää, hakataan ja 

heitetään tuleen… Hedelmistään te tulette heidät tuntemaan.”  

Missä, poikani, sinä näet saatanan töitä?... Tuleeko saatana seisomaan jakautuneena itseään 

vastaan?... Ole hyvin huolellinen, Minun poikani… Sillä sinä olet pilkannut Kaikkein Korkeimman 

sanoja, sanoen, että ne ovat saatanallisia.  

Tuleeko Herra vastaamaan sellaisille miehille kuin nämä?... Kappas, Minä olen vastannut sinulle 

silti, sen vuoksi, mitä sinulla on sydämessäsi. Sillä hän, Paha, jonka sinä olet määrännyt Timothyä 

vastaan, on juuri sama, joka on heittänyt kompastuskiven sinun omien jalkojesi eteen.  

Sillä on kirjoitettu… ”Jos kukaan ihminen kirjoittaa eri tavalla, eikä myönny hyveellisiin sanoihin, 

Herramme Jeesus Kristuksen sanoihin ja oppiin, joka on jumalallisuuden mukainen, hän on ylpeä, 

ei tiedä mitään, vaan ihailee ylenpalttisesti kysymyksiä ja sanojen yhteenottoja, mistä syntyy 

kateutta, selkkausta, haukkumisia, pahoja olettamuksia – jota totisesti, Minä sanon sinulle, olet 

tehnyt.  

Kadu, sen vuoksi ja pakene monia paholaisen ansalankoja, sillä hän on mennyt maailmaan, etsien, 

ketä saattaisi ahmia… Erityisesti niitä, jotka kulkevat Minun nimessäni, opettaen ja julistaen 

ihmisten oppeja.  

Minun Poikani, ymmärrä Minun sanani ja ota sydämeen Minun tarkoitukseni… Sinä olet 

rakastettu. Sinä et kuule Minun ääntäni niin kuin Timothy, mutta Minun ääneni pysyy sinussa. 

Minä en ole hylännyt sinua ja lähetänkö Minä sinut silti. Maailmalle Minä lähetän sinut, 

johdattamaan kaikkia, jotka haluavat tulla johdetuiksi, johdattaen heitä Kristuksen luokse, Ainoan 

Tien luokse. Siispä lakkaa tuomitsemasta ihmisten standardeilla… Tuomitse oikeilla standardeilla.  

Tiedä tämä… Sulhanen on tuleva ja on vielä tuleva, kutsumaan Hänen Morsiantaan ja tulee vielä 

saapumaan hänen kanssaan Hänen kostonsa Päivänä, vakiinnuttamaan Hänen Kuningaskuntansa…  

Sen vuoksi, ole valmis ja kuuntele tarkkaan Minun ojennustani ja sinut tullaan pukemaan 

valkoiseen, ja pakenet tuomiota, jonka täytyy piakkoin langeta koko maailman päälle.  

Sinä et voi tietää päivää, etkä hetkeä, mutta Minä kerron sinulle totuuden, ajanjakso on päällänne 

ja lähestyy nopeasti… Ei niin kuin uskot tai olet ennalta nähnyt… Pikemminkin, täsmälleen niin kuin 

se on ja on kirjoitettu. Minä olen puhunut ja antanut sinulle nämä sanat, sauvana, jolla sinä tulet 



hallitsemaan itseäsi, kuitenkin sinä yhä vastustat… Sinä olet jo mennyt omaa tietäsi… Minun sanani 

ovat pudonneet kuuroille korville, niiltä on niin ollen kielletty voima. Kuitenkaan Minun sanani 

eivät palaa Minun luokseni tyhjinä…  

Mutta sinun tottelemattomuudellasi Minä tulen tuomaan monia Minun tottelevaisuuteeni, 

lukemalla aivan nämä samat sanat, jotka on ensin annettu sinulle. Älä tule alakuloiseksi… Silti sinut 

tullaan nostamaan ylös, lunastettuna uskosi kautta ja rakkautesi kautta, jota tunnet Minun 

Poikaani, Jeesus Kristusta kohtaan. 

Sillä rakkauden ja armon vuoksi ja sen vuoksi, kun uskot Jumalan Ainoaan Poikaan, sinut on 

pelastettu, etkä tule tuomituksi, virheesi vuoksi… Minun tapani eivät ole ihmisten tavat, eikä 

kukaan voi lähestyä Minua…  

Tätä tarkoitusta varten Minä lähetän Minun Ainokaiseni, Jeesus Kristuksen… Sekä Herran että 

Pelastajan ihmisille. 


