
V4/18 - Herra sanoo…  

Pysykää Messiaan Opissa… Älkää pelkästään julistako sitä, eläkää sen mukaan! 

Kesäkuun 28. 2006 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Timothyn kysymä kysymys… Herra, kuinka minä voin käännyttää syntisen hänen teiltään ja tuoda 

hänelle Hyviä Uutisia ja Sinun varoituksesi, jos minun tulee pysyä erilläni?  

Näin sanoo Herra… Minä olen puhunut, kuitenkin ne, joilla on kovettuneet sydämet, kieltäytyvät 

kuulostelemasta Minun ääntäni. Minä olen kirjoittanut sen pergamenttipaperilla ja musteella 

profeettojen kautta, katso, Minä olen kaivertanut Minun sanani kiveen Minun omalla sormellani, 

kuitenkin kuka on vastaanottanut Minun viestini? Kuka on totellut Minun Sanaani, niin kuin se on 

kirjoitettu?!  

Minä kerron teille totuuden, vain ne, jotka ovat sisimmiltä osiltaan täysin kääntyneitä, ovat 

hyväksyneet Minun viestini ja vain ne, jotka todella rakastavat Minua, tottelevat Minun Sanaani. 

Sillä he pysyvät Minun rakkaudessani ja iloitsevat Minun Käskyistäni, tietäen, että MINÄ OLEN 

KUKA MINÄ OLEN.  

Siispä sitten, entä nämä kiihottajat, jotka ympäröivät sinua, jotka aina kapinoivat Minua vastaan 

sanassa ja teoissa? Tekopyhät! Tulevatko Minun lapseni väittämään tuntevansa Minut, huulillaan 

ja sitten kulkemaan ja tekemään syntiä Minun kasvojeni edessä aivan samalla hetkellä?! He 

rikkovat sääntöjä jatkuvasti, eivätkä he pysy Messiaan opissa!  

Sillä Minä kerron teille totuuden, kaikki mitä Hän on, kaikki, mitä Hän on puhunut, jopa kaikki, mitä 

Hänestä on kirjoitettu Totuuden Pyhissä Kirjoituksissa, jopa kaikissa näissä Kirjeissä, on Tie, Totuus 

ja Elämä. Sen vuoksi eikö ole järkevää palvelua niiltä, jotka sanovat olevansa Minun ihmisiäni, 

kulkea Hänen tavoissaan ja totella Hänen opetustaan?  

Messiaan opissa pysyminen ei ole pelkkä julistus tai uskomus. Pysyminen on elämistä Hänen 

Sanassaan… Kyllä, oikeamielisyyden loistava esimerkki, ponnistelu tulla Messiaan kaltaiseksi 

kaikilla tavoillanne, niin että ohikulkija ja jopa teidän lähellänne olevat, saattavat tulla tuntemaan 

Herran todellisen ilon, Hänen opetuslastensa kautta, jotka antavat kunniaa Hänen nimelleen 

kaikella, mitä sanovat ja tekevät.  

Ettekö muista, mitä Herranne on teille sanonut… ”Ei ihminen elä ainoastaan leivästä ja vedestä, 

vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee.” Siispä sitten, pikkuiset, älkää vain antako 

ääntä ja opettako, vaan pysykää Messiaan opissa… Minun opissani. Esimerkillänne te tulette 

johdattamaan heitä.  

Ajattelitteko te, että te voisitte muuttaa vaivattujen sydämetihmisvoimalla?... Tästä ei ole 

ollenkaan hyötyä. Minä tulen pehmittämään etsijöiden sydämet, murtamaan vaivattujen sydämet 

ja kovettamaan pahojen sydämet.  

Entä sinä, Timothy? Oletko sinä itse pelastanut edes yhtä näistä tuhansista, jotka ovat kääntyneet 

Minun puoleeni, omilla tekemisilläsi? Saitko aikaan itse näiden sanojen kirjoittamisen? Annoitko 

vasta lunastetuille ymmärrystä? Vuodatitko omaa henkeäsi heidän päälleen? Timothy, ole 

rauhassa… Minä tiedän, että sinä tiedät Minun sanojeni totuuden ja sinun sydämesi vastaukset 

ovat puhuneet totuutta ja oikeamielisyyttä. Kuitenkin Minä olen ja tulen jatkamaan tehdä sinusta 

esimerkiksi ihmisille. 



Minun rakastettuni, kaikki Timothyn ilmeiset menestykset näiden monien tuhansien 

kääntymyksessä, on vastattu yhdellä sanalla… tottelevaisuus. Hän on totellut Herran ääntä. Minä 

annoin hänelle siemenet, hän istutti ja Minä annoin kasvun.  

Siispä sitten, rakastettu, kuinka sitten sinä tulisit muuttamaan rakastamiesi edes yhden ajatuksen 

tai teon läsnäolollasi? Pikemminkin se, mikä on puhdasta, täytyy säilyä puhtaana. Sillä se, mikä on 

epäpuhdasta, on suurempipitoista ja se jatkuvasti virtaa siihen, mikä on pienempipitoista, 

saastuttaen sen. Vain Herra teidän Jumalanne, kaikkien asioiden Tekijä, voi kääntää asioiden kulun 

ja puhdistaa sen, mikä on saastunutta. Miksi potkia jalkaasi tiiliä vasten?... Sinä tulet vain 

ontumaan pois ponnistuksen haavoittamana. Sinä tulet menemän sinne, minne Minä sinut 

lähetän.  

Näin sanoo Herra… Minä en ole tullut tekemään rauhaa vaan sotaa, suuren jaon, perheet ivassa… 

Vanhemmat lapsiaan vastaan ja lapset vanhempiaan vastaan… Jopa sisarus sisarusta vastaan, 

ystävä ystävää vastaan… Vihollisenne tulevat olemaan omasta talostanne ja suvustanne. Vehnä ja 

lusteet täytyy erottaa sadonkorjuuta varten ja vehnä ottamaan Minun latooni.  

Herra on puhunut… Hänen sanansa pitävät. Eikä Minun vaatetuksessani ole minkäänlaista 

muutosta. Niin kuin Minä olen aina ollut, niin Minä olen ja huomenna sama… Sillä MINÄ OLEN 

KUKA MINÄ OLEN ja ei oletoista Minun kaltaistani, paitsi Hän, jonka Minä lähetin teille, Hän on niin 

kuin Minä, aivan Minun sydämeni Armo.  

Älkää pitäkö seuraa pahoille. Kuinka te voitte opettaa sokeata? Mitkä sanat kuurot tulevat 

kuulemaan? Voitteko te parantaa tyhmän kielet?... Minä tulen opettamaan heille Minun sanani, 

niin että he voisivat laulaa uudella äänellä. Ja jos he estävät, eivätkä kuuntele tarkkaan Minun 

opetustani, eivätkä kuuntele Minun sanojani tai puhu oikein, enkö Minä rankaisisi heitä?  

Entä tämä paha sukupolvi, joka puhuu Minun profeettojani vastaan ja sihisee heille salassa? 

Katsokaa, Minä olen laittanut Minun sanani Minun todistajieni suihin. Voi mille tahansa miehelle 

tai naiselle, joka aikoo heille pahaa. Minä olen laittanut MINUN sanani heidän suihinsa. Tuletteko 

te, sitten, pilkkaamaan Jumalaanne heidän hylkäämisellänne? Ymmärtäkää ja katsokaa itsekkäiden 

halujenne yli. 

Se olen Minä, joka puhun teille! Te ette kuuntelisi Minua, joten Minä lähetin teille profeettoja, 

antamaan ymmärrystä ja ohjausta, niin että Minä voisin siunata teitä… Kuitenkin te puukotatte 

Minua, hyökäten heidän kimppuunsa, kivittäen heitä ja tappaen heidät. Eikö Minun tulisi antaa 

teille hyvitys, täytenä, teidän pahoista olettamuksistanne ja pahoista teoistanne, jotka ovat tulleet 

korruptoituneista sydämistänne? Oletteko te, tämä uudenaikainen sukupolvi, niin taidokkaita 

tiedossa, että te olette laittaneet itsenne esi-isienne ja esivanhempienne yläpuolelle?   

Tulisiko Minun palkita teidät teidän saavutuksistanne, jotka johtavat teidät nopeasti tuhoon?... Ei! 

Sanoo Herra teidän Jumalanne. Niin kuin Minä olen rangaissut kaikkia, jotka eivät ole totelleet 

Herran Sanaa, antaen heille alusta asti, jopa niin Minä tulen tekemään tälle pahalle sukupolvelle 

loppuun asti…  

Kyllä, kaksikymmentäyksi kertaa enemmän tulette te vastaanottamaan Minun kädestäni. Sillä tänä 

uudenaikaisena aikana, Totuutta on saarnattu teille, jopa monia, monia kertoja ja sitä on auliisti 

saatavilla pelastustanne varten. Jopa Evankeliumia, nykyisellään, saarnataan kaikkialla maailmassa 

ja se tulee pian olemaan tunnettu kaikille… Sitten Hän, joka on Pyhä, tulee.  



Kuitenkin te olette kieltäneet itse Hänen nimensä, Hänen, joka on antanut teille elämän ja 

pelastanut teidät kuolemalta. Oi, tottelemattomat lapset, eikö Minun tulisi rangaista teitä? 

Ihmisten pojat, teidän valtakuntanne ovat lopussa… Teidän tietonne on tullut ei-miksikään.  

Mashiach tulee niin kuin varas… Te tiedätte Hänen nimensä. Hän tulee jättämään teidät 

pimeyteen, ja on kerännyt valon ylös. Katsokaa… Kuninkaanne tulee tuhoamaan ja saamaan 

takaisin Hänen perintönsä. Sitten tulevat kaikki ne, jotka rakastavat Hänen tulemistaan, pysymään 

todella Hänen opissaan, sillä Hän tulee olemaan heidän sisällään ja heidän keskuudessaan… Ja 

Minä tulen olemaan heidän Jumalansa ja he tulevat olemaan Minun ihmisiäni… Amen. 


