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Kesäkuun 5. 2006 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Kuulkaa, mitä Herra sanoo ihmisten kirkoille, jotka kantavat nimeä, Jehovah… Te olette lähteneet 

pois Tieltä, tietämättä missä te seisotte. Kukaan ei tiedä, minne he ovat menossa, kaikki ovat 

menneet omaa tietään ja ovat eksyksissä ilman ymmärrystä.  

Rakkaat ihmiset, jotka puhutte ilman ymmärrystä… Omaksukaa Sauva ja oppikaa Jumalan 

mysteerit.  

Kuulkaa, mitä Herra sanoo, etten Minä jätä teitä tälle maapallolle Herran Päivän ajaksi, joka tulee 

nopeasti, jonka aikana teidän selkänne tullaan jättämään lyöjille. Te ette tiedä Jumalan tahtoa, 

ettekä ole suudelleet Poikaa. Kaikki perustukset, jotka on rakennettu turhan ihmisten 

ymmärryksen varaan, tullaan tuomaan ei-miksikään Israelin Pyhän voiman edessä, työstettynä 

tuomioissa, joita Hän tulee heittämään koko maapallolle. Siispä sitten, te pysytte 

tietämättömyydessänne, kuunnellen turhuuden ihmisten valheita ja tietoa, etsien ihmisten 

ylistystä, sanoen keskuudessanne… ’Yksin me olemme oikeamielisiä. Me ymmärrämme Jumalaa ja 

me tulemme täyttämään Hänen Sanansa.’  

Oi kirkot, te ette tiedä vielä mitään, mitä teidän pitäisi tietää, eikä teillä ole ollenkaan viisautta. Oi 

te sokeat Fariseukset, tämän uuden ajan ihmiset, kuinka Minun tulisi pelastaa teidät?... 

Tekopyhät!... Te olette ansassa, olette jääneet omiin ansalankoihinne, joita te itse olette laittaneet 

Tielle, pitääksenne itsenne pois Sanan Totuudesta. 

Oi sokeat ja kuurot Fariseukset, lakatkaa puhumasta ja muuttukaa tyhmiksi, että saattaisitte kuulla 

ja nähdä. Teillä ei ole ymmärrystä, koska te olette kieltäneet Hänet, jonka Minä lähetin teille, 

olette eristäneet Jumalan Sanan omana toimenpiteenänne, te kutsutte Jumalan totuutta omassa 

nimessänne. Voi, Minä sanon teille, Oi röyhkeä sukupolvi… Tuletteko te puhumaan Kaikkein 

Korkeimman puolesta ja julistamaan Hänen nimessään, vaikka Minä en ole puhunut teille?!   

Tietäkää tämä, te olette pilkanneet Herran nimeä, omilla korruptoituneilla tuumailuillanne, joita 

on tullut esiin omista sydämistänne, ettekä ole todella uskoneet Häneen, jonka Minä lähetin teille. 

Rakkaat pikkuiset, te ette ole edes Pelastukseen johtavalla polulla. Te tallaatte kivistä maaperää, 

missä piikkipensaat ovat versoneet.  

Pienet lapset, hylätkää esi-isänne ja tulkaa Minun luokseni, teidän todellisen Isänne. Ja tullaksenne 

Minun lapsikseni, teidän täytyy hylätä maailma ja kaikki ihmisten opit ja vastaanottaa Minun 

Henkeni, joka on Jeesus Kristuksessa, teidän Herrassanne…  

Hän on Tie Isän luokse… Hänen kauttaan, ainoastaan, te tulette tuntemaan Minut… Kun tuntee 

Hänet, tuntee Minut.  

Yksin Hänestä Minä puhuin, sanoen… ’Sinun valtaistuimesi, Oi Jumala, on aina ja ikuisesti’, kutsuen 

Häntä Hänen nimellään, olla kutsuttuna ihmisten keskuuteen, ImmanuEl. Siispä sitten, te kannatte 

valheellisesti Minun nimeäni, olette tuoneet Minun Poikani alas, ottaneet Hänen kunniansa, 

kunnian, jonka Minä annoin Hänelle, joka on myös Minun kunniani… Poika ja Minä olemme Yksi!  

Ymmärtäkää… Ymmärtääksenne Minun sanani, teidän täytyy tuntea ja hyväksyä Sana, joka tuli 

lihaksi, joka luopui kunniastaan, siispä Hänelle jälleen saatettaisiin antaa kunniaa, Minun kunniaani 



varten, mikä on Meidän kunniamme. Teillä ei ole Jumalan ymmärrystä tai että kuka Hän on. Eikä 

kukaan voi lähestyä Minua, paitsi Hän, joka yksin on kuin Isä.  

Ja koska te ette tunne Häntä, jonka Minä lähetin teille, ette te silloin tunne Minua. Te pysytte 

erämaassa, erillänne Jumalasta, jätettyinä yksin ilman ymmärrystä. Sillä ymmärrys tulee Pyhältä 

Hengeltä, joka opettaa teille kaikki asiat ja saa aikaan sen, että te muistatte sen, minkä Minä olin 

antanut teille. Ja tämä sama Henki on Jumalasta ja on vastaanotettu Kristuksen kautta, joka on, oli 

ja on tuleva… Jeesus.  

Kuunnelkaa Henkeä, Hän on Kristus ja te alatte tuntea Minua… Täysin omaksukaa ja rakastakaa 

Häntä… Ja Oi kyllä, lapset, ylistäkää Häntä, jopa niin kuin enkelit tekevät Taivaassa… Ja varmasti, 

Minä sanon teille, Minä tulen unohtamaan teidän vääryyden tekonne ja keräämään teidät ylös.  

Jatkakaa Minun Sanani vastustamista, älkääkä hyväksykö Minun ojennustani, niin paljon 

koettelemuksen kautta te tulette Totuuteen, joka on absoluuttinen… Eikä ole yhtään kääntymisen 

varjoa, minkäänlaista, Jumalan Sanassa. Hänen kauttaan, joka on Sana ja Kristus olivat kaikki asiat 

tehtyjä… Jopa kaikki nämä maailmat. Hänen kauttaan on kaikki asiat vakiinnutettu. Ja Hänen 

kauttaan, ainoastaan, tulee kaikki, mikä on Minun kirjoittamaani ja määräämääni, tapahtumaan ja 

olemaan täytetty. Sillä alussa oli Sana ja Sana oli Jumalan luona ja Sana oli Jumala ja Sana tuli 

lihaksi ja asui teidän keskellänne… ImmanuEl.  

Jehovan Kirkko, joksi te kutsutte itseänne, itsestänne, itseänne varten, kuunnelkaa, mitä Jumala 

sanoo… Pitäkää Minun käskyni täsmälleen niin kuin ne on kirjoitettu ja hyväksykää Minun poikani 

sellaisena kuin Hän todella on ja seuratkaa Hänen opetuksiansa ja Minä saatan vielä vuodattaa 

Minun Henkeni teidän päällenne. Repikää alas nämä väärän todistuksen muurit, joita te olette 

pystyttäneet; lakatkaa rikkomasta Minun käskyjäni. Ettekö tiedä, että Minun Käskyni ovat 

voimassa ikuisesti ja Minun Poikani nimen kautta te tulette myös seisomaan?  

Kuunnelkaa niitä, joita Minä olen lähettänyt teille. Timothy ei puhu omalla auktoriteetillaan; eikä 

hän tiedä muuta kuin sen, mitä Minä olen antanut hänelle. Tästä syystä Minä olen valinnut hänet, 

sillä tästä syystä hän vastaanottaa ymmärrystä… Hän oli neitsyt hengessä, hänellä ei ollut mitään 

oppia, ei minkäänlaista ihmisten kirkkojen oppia sydämessään. Hän oli tyhmä, josta tuli viisas mies, 

tuntien itsessään, että hän oli alhainen Herran edessä ja tarvitsi pelastajaa. Hänet Minä olen 

kutsunut, hänelle Minä olen antanut ymmärrystä.  

Ja hänen kanssaan tulee olemaan suuri väen paljous, joka tulee puhumaan ja niin tekemään kuin, 

mitä Minä olen antanut heille, joka on aivan saman hengen ja ymmärryksen mukaan, kuin mitä 

Minä olen antanut Timothylle, joka rakastaa Minua pyyteettömästi, laittamalla koko uskonsa ja 

rakkautensa Minun Poikaani, joka nyt on tullut asumaan häneen ja kaikkiin heihin, jotka rakastavat 

Herran nimeä ja odottavat innokkaasti Hänen tulemistaan.  

Viisaat ihmiset, tulkaa tyhmiksi, niin että te saattaisitte olla todella viisaita… Seisokaa ylpeinä 

oman kunnianne puolesta ja pysytte tyhmänä, jolla on paha sydän… Ja tälle ihmiselle on rangaistus 

varattuna, enkä Minä tule säästämään vitsaa enkä ruoskaa… Mahtaileva ja ylimielinen tullaan 

tuomaan hyvin alas, niin että heidät voidaan ylentää… Millään muulla tavalla ei näitä voida 

pelastaa.  

Nöyrä, katuvainen ihminen tulee tuntemaan Jumalan ja Hänen asumispaikkansa, kutsumalla 

Herran nimeä… Hän on Kristus ja Jeesus… Hänen nimensä, YahuShuaHaMashiach! 


