
V4/35 - Herra kysyy… Rakastatteko Minua? Seuratkaa sitten Minua! 

Monet ovat kutsuttuja, Harvat ovat valittuja! 

Marraskuun 12. 2006 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Hänen palvelijalleen… Timothy, kirjoita, kun Minä puhun, kyllä, kuule ja myös 

ymmärrä, että Herran tarkoitus saatettaisiin vakiinnuttaa ja tehdä selväksi.  

Katso, Minä olen lähettänyt sinut ulos Minun lampaideni joukkoon, nuorena paimenena, jolta 

puuttuu kokemusta, sellaisena, jolla on vähän tietoa Minun katraastani. Kuitenkin syntymästäsi 

lähtien, Minä asetin sinut erilleen Minun tarkoitustani varten; Kyllä, ennen sinun muotoilemistasi 

kohdussa, Minä nimitin sinut profeetaksi kansakuntia varten. Täten sinä tulet menemään Minun 

puolestani ja olemaan Minun ihmisilleni valo, majakka, joka loistaa tämän ajan lopun pimeyden 

keskellä, ääni, joka huutaa autioilla paikoilla, kutsuen heitä. Sinä tulet olemaan Minulle todistaja, 

loukkauskallio, jonka Minä tulen asettamaan kapinallisten jalkojen juureen ja asettamaan kaikkia 

näitä ihmisten kirkkoja vastaan, saaden ne kompastumaan. Sillä Minä olen totisesti täyttänyt sinut 

Minun suuni sanalla ja olen saanut aikaan, että sinä kirjoitat kaikki nämä sanat, jokainen Kirje on 

terävä miekka, jolla Minä tulen jakamaan heidät hajalle. Minä olen Herra.  

Kyllä, Timothy, Minä olen tehnyt sinut vartiomieheksi Minun ihmisilleni; sen vuoksi, sinä tulet 

kuulemaan Minun suuni sanan ja varoittamaan heitä Minulta. Kuitenkin heidän korvansa ovat 

vaimennetut ja heidän kasvonilmeensä ovat tulleet kiinteiksi ja taipumattomiksi, sillä he ovat 

mahtailevia ja aina kieltäytyvät Herran heidän Jumalansa sanasta. Todella Minun sanani ovat 

tulleet pilkan kohteeksi heidän keskuudessaan ja Minun teistäni he eivät löydä mielihyvää. Sen 

vuoksi, Minä tulen suurentumaan sinussa seitsenkertaiseksi ja saamaan aikaan, että tämä Sana 

tulee raikuvaksi trumpetiksi näiden ihmisten korvissa, piikiksi tämän kansakunnan kyljessä ja sitä ei 

voida poistaa. Ja sinut, Timothy, tullaan mieltämään ihmisten viholliseksi, sillä Minä olen varmasti 

laittanut Minun sanani sinun suuhusi…  

Katso, Minä olen kutsunut sinut pois kaikkien ihmisten joukosta, tyhjän astian halpaa käyttöä 

varten; jonka Minä olen puhdistanut ja täyttänyt suurella kunnialla; miehen, jota tullaan suuresti 

vihaamaan ja vainoamaan – ne, jotka ovat tästä maailmasta, kuitenkin enkelit tulevat 

riemuitsemaan. Sillä jopa he, jotka väittävät olevansa Minun lammastarhastani, tulevat vihaamaan 

sinua perusteellisella ja katkeralla vihalla, monien kivien heittämisellä, sanoilla ja teoilla; sillä he 

eivät ole tunteneet Minua!  

Täten Minä olen kutsunut sinut pois maailmasta ja tulen myös lähettämään sinut takaisin 

maailmaan, jopa ihmisten kirkkoihin. Sillä sinä olet Minun ruumiistani, kuitenkin sinun täytyy pysyä 

erillään siitä, mitä ihmiset kutsuvat Minun ruumiikseni; sillä Minä olen varmasti asettanut sinut 

heitä vastaan!  

Sillä niin kuin Minun vanhan ajan profeettani ovat kirjoittaneet, niin tulee myös olemaan sinun 

kanssasi… ”Katso, Minä olen tehnyt sinun kasvosi vahvaksiheidän kasvojaan vastaan ja sinun otsasi 

vahvaksi heidän otsiaan vastaan. Niin kuin järkähtämättömäksi kiveksi, kovemmaksi kuin piikivi, 

Minä olen tehnyt sinun otsasi. Älä pelkää heitä, äläkä tyrmisty heidän ulkonäköään, vaikka he 

kaikki ovat kapinallisia taloja! Kyllä, Minä olen asettanut sinut kansakuntien yläpuolelle ja 

kuningaskuntien yläpuolelle, juurimaan ja vetämään alas, tuhoamaan ja heittämään alas, 

rakentamaan ja istuttamaan!... Sillä Minä olen Herra, ja Minä en muutu!  



Sen vuoksi, Minä olen todella lähettämässä sinut susien joukkoon ja kurittomien lampaitten 

joukkoon yhtälailla, ja jotka molemmat tulevat puremaan sinua ja pyrkimään tekemään sinulle 

vahinkoa. Katso, Päivänä, jolloin Minä lähetän sinut, suuret joukot tulevat kerääntymään sinua 

vastaan, että he voisivat repiä sinut kappaleiksi, että he voisivat talloa Minun asiani päällä ja estää 

Minun sanaani puhumasta kaikin keinoin. Sillä sinut on lähetetty puhumaan ehdoton totuus ja 

lausumaan Minun tuomioni ihmisten kaupunkien päälle, sotimaan Minun jäsenissäni, tekemään 

ihmisistä vihollisia…  

Timothy, sinä tulet iskemään veljeäsi hänen sydämeensä miekalla, jonka Minä tulen antamaan 

sinulle ja uuvuttamaan ihmiset Minun trumpettini äänellä! Sillä yhdessä kädessä sinä tulet 

kantamaan terävää kaksiteräistä miekkaa, joka on Ehdoton Totuus; ja toisessa, Jumalan Trumpetin 

Kutsua, jolla sinä tulet ääntämään varoituksen!... Älä pelkää, Minun poikani; Minä olen sinun 

kanssasi päästämässä sinut pahasta.  

Sen vuoksi, kuule nyt Herran sana, sillä tässä on viisaus…Jumala on oikeudenmukainen kaikessa. 

Ja jos Isän oikeus ei ole puolueellista, silloin varmasti tulee tapahtumaan näinä myöhäisempinä 

päivinä, että ne, jotka ovat asettaneet itsensä ensimmäisiksi, tulevat olemaan viimeisiä ja ne, jotka 

on nähty viimeisinä, tulevat olemaan ensimmäisiä… Sillä mitä Minä tulen tekemään ja mitä Minä 

tulen sanomaan kaikille näille, jotka kutsuvat itseään Kristityiksi, ihmisille, jotka puhuvat Minun 

nimessäni jatkuvasti, vedoten Minun Sanaani Pyhissä Kirjoituksissa, sitten aivan samana 

päivänäeivät tottele sitä?! Tullaanko kuka tahansa, joka pitää itseään oikeamielisenä, 

yksinkertaisesti, koska hän tuntee Minun nimeni, ottamaan pois Herran Päivänä, palkkiona hänen 

tottelemattomuudestaan ja ylimielisyydestään?! Varmasti ei!  

Ja entä kaikki nämä, jotka puhuvat Minun nimessäni, käyttäen Minun omaa Sanaani ylentääkseen 

itseään tuomitakseen muita? Tulenko Minä palkitsemaan ylevät ja päästämään pahasta 

omahyväiset?! Tulenko Minä nostamaan kenet tahansa, joka opettaa oppina ihmisten käskyjä?! 

Tulenko Minä myöntämään pelastuksen niille, jotka seisovat vakaina omalla tiellään, kun he 

taistelevat Minua vastaan?! Varmasti En!  

Sillä palvelijoiltani Minä vaadin kaikkea nöyryyttä, pelon kera, oikein jakaen Minun Sanaani 

veljiensä ja sisartensa mielenylennykseksi… Ei itsensä oikeuttamiseksi, itsensä kautta, heidän 

omaksi kunniakseen, kun he pysyvät ihmisten kirkoissa, jotka hylkäävät Minun Käskyni ja 

sivuuttavat jokaisen määräyksen; ihmisiä, jotka vihaavat Minun sääntöjäni, eikä heillä ole yhtään 

rakkautta Minun Sapattejani kohtaan!  

Näin sanoo Herra, kaikille niille, jotka väittävät palvelevansa Minun nimessäni… Tunnetteko te 

todella Minut? Oletteko te todella vastaanottaneet Minusta? Ja jos te olette vastaanottaneet 

Minusta, kuinka te ette pysy Minussa? Missä on hedelmä Minun omasta hengestäni, jonka te 

sanotte elävän sisällänne? Minä kerron teille totuuden, Minä en ole nähnyt sitä! Ja Minun 

lahjoistani? Mitä te olette tehneet niillä? Minun eksyneet lampaani, minne te olette laittaneet 

heidät?  

Ne makaavat uskonne vieressä – uskonne on myös hukattu. Ja miksi te nyt tulette Minua 

vastaan?! Sillä Minä kerron teille totuuden, kaikki, mitä te olette tehneet, tullaan varmasti 

tilittämään teille, ellette te kadu ja käänny pois tältä pahalta tieltä, jonka olette valinneet, heittäen 

pois nämä saastaiset kaavut, joita te olette pitäneet teeskennellen, karistaen röyhkeytenne, 

päästäen irti ylpeydestänne.  

Todella, monet teistä ovat pyytäneet Minulta anteeksiantoaja Minä olen pessyt teidät Minun 

omassa veressäni… Ettekö te sen vuoksi ole naimisissa Minun kanssani, rakkaani?... Kuinka sitten 



on, että te myös näyttelette porttoa, kääntyen niiden asioiden puoleen, jotka Minä olen antanut 

teille anteeksi, saaden iloa asioista, joita Minä vihaan?!... Rakastetut, Herra ei muutu!...  

Kuitenkin te olette ponnistelleet muuttaaksenne Minun Sanani sopimaan omaan itsekkyyteenne, 

pitämään kiinni siitä, mikä on iljetys Jumalan silmissä!  

Tulenko Minä sitten kokoamaan teidät ja palkitsemaan teidät virheenne vuoksi?! Varmasti En! 

Oletteko pelastettuja virheestänne huolimatta? Kyllä, Herra ei valehtele lampailleen. Mutta 

muistakaa tämä: Herra tulee varmasti ojentamaan ja pitämään kuria kaikille niille, joita Hän 

rakasta, tehden Hänen morsiamensa sopivaksi Sulhaselleen, kun Hän palaa hänen varten…  

Oi, Minun rakastettuni, mitä on tämä pimeys, joka ympäröi teitä? Mitä on kaikki tämä saasta, joka 

peittää teitä? Pitäkää lamppujanne ylhäällä, että Minä saattaisin nähdä kasvonne. Te olette 

kykenemättömiä, sillä te olette saastuttaneet sen, minkä Minä olen antanut teille; katsokaa, te 

olette ottaneet puhtaan öljyn ja kaataneet sen maahan; te olette sekoittaneet pyhän maallisen 

kanssa ja puhtaan iljetyksen kanssa! Täten lamppunne eivät valota, sen vuoksi jokainen 

lampunjalka on siirretty paikaltaan… Kiirehtikää ja tulkaa ulos! Ja nyt menkää ja ostakaa uutta öljyä 

niiltä, jotka Minä olen lähettänyt, sillä he myyvät puhdasta öljyä, sitä, minkä Minä Itse olen 

antanut heille. Minä olen Herra.  

Näin sanoo Herra, Hän, joka kuoli ja on elossa ikuisesti. Amen… Minä olen lähettänyt ulos 

vartiomiehet, Minun profeettani, jotka te tulette tuntemaan heidän hedelmistään. Voi niille, jotka 

eivät omaksu heidän sanojansa ja sivuuttavat heidän nuhtelunsa, sillä teille olisi ollut parempi, jos 

te ette koskaan olisi tavanneet heitä, ettekä kuulleet heistä ja olisitte pysyneet 

tietämättömyydessä.  

Kuitenkin te olette kuulleet heistä ja Minä olen todella lähettänyt heidät, täten te olette sidottuja 

heidän sanoillaan, siteellä, jota ei voida katkaista. Sillä heidän on Jumalan Sana, katsokaa, se olen 

Minä, joka puhun heidän kauttaan, sillä Minä olen varmasti laittanut Minun sanani heidän 

suihinsa… Sen vuoksi, voi kaikille niille, jotka tulevat heitä vastaan, sillä te olette varmasti 

nostaneet kantapäänne MINUA vastaan! Sanoo Herra.  

Ja ne, jotka kivittävät heitä sanoilla tai teoilla, näitä ei tulla kokoamaan, eivätkä he pääse pakoon! 

Sillä Minä tulen jättämään heidät tulen keskelle, jättämään Herran Päivän puhdistukseen, suureen 

nöyryytykseen!... Tulee olemaan itku ja hammasten kiristys.  

Näin sanoo Herra, teidän Mestarinne, teidän Opettajanne, teidän ristinne Kantaja… Palvelijat, te 

seisotte liian pitkinä, teidän ympärysmittanne on liian leveä; te olette kykenemättömiä menemään 

läpi. Sillä pieni on portti ja kapea on tie Taivaaseen. Kukaan suuri kooltaan ei voi saapua sisään, 

Kristityksi tai muuksi kutsuttu. Sillä nöyrä, katuvainen ihminen tulee saapumaan sisään. Ei mikään 

nimi, eikä pelkkä julistus tai työ tule tuomaan teitä Minun Isäni taloon, sillä Minä tutkin sydämet ja 

mielet.  

Vaadinko Minä sitten täydellisyyttä? Varmasti En… Minä vaadin vilpittömyyttä ja totuutta, 

rakastavaa sydäntä, vilpitöntä ponnistelua totella, ihmistä, joka on täysin kääntymyksen tehnyt 

sisäisillä osillaan, ihmistä, joka jatkuvasti nöyrtyy Minun edessäni, etsien Minun tahtoani kaikella 

luottamuksella; palvelijaa, joka ei epäröi tulla Minun luokseni, kun hän kompastuu, Minun oman 

henkeni mukaista ihmistä, Minun oman sydämeni mukaista ihmistä.  

Sen vuoksi, rakastetut, kuunnelkaa tarkasti ja ottakaa Minun sanani sydämeenne, kaikki te, jotka 

kutsutte itseänne Kristityiksi… Minä kysyn teiltä, rakastatteko te todella Minua?... Seuratkaa sitten 

Minua.  



Rakastetut, kuunnelkaa tarkkaan ja ottakaa Minun sanani sydämeenne, kaikki te, jotka kutsutte 

itseänne Kristityiksi… Rakastatteko te todella Minua?... Totelkaa sitten Minun Sanaani; seuratkaa 

Minua!  

Rakastetut, kuunnelkaa tarkkaan ja ottakaa Minun sanani sydämeenne, kaikki te, jotka kutsutte 

itseänne Kristityiksi… Rakastatteko te todella Minua?!... Jättäkää sitten kaikki ja seuratkaa Minua! 

Päästäkää irti! Lakatkaa särkemästä Minun sydäntäni ja kuuntelemasta paholaista!... SEURATKAA 

MINUA!  

Oi, Minun rakastettuni, Minä olen aina rakastanut teitä; jopa alusta alkaen, Minä olen rakastanut 

teitä! Minä olen teidän Tekijänne, teidän Puuseppänne, teidän Isänne! Päästäkää irti! Antakaa 

ylpeytenne mennä, rakastetut; antakaa tämän maailman mennä! Antakaa mennä ja tulkaa Minun 

luokseni totuudessa, teidän pelastuksenne on varmistettu! Sillä Minä tunnen ne, jotka asuvat 

Minun Valtakunnassani, Minä tunnen ne, jotka ovat Minun, Minä tunnen kaikki teidät; Minä 

tunnen teidät sellaisina kuin te olette ja sellaisina kuin te tulette olemaan…  

Sen vuoksi, kuulkaa Minua, rakastetut, älkääkä kääntykö oikealle, älkääkä vasemmalle; pitäkää 

katseenne kiinnitettyinä Minuun! Sillä Minä olen Tie, Ainoa Totuus ja Ainoa Polku, joka johtaa 

Ikuiseen Elämään! Rakastetut, Minä en muutu! Minä olen sama eilen, tänään ja kaikkina tulevina 

huomisina!  

Sen vuoksi sitä, mitä Minä olen kirjoittanut, älköön kukaan ihminen muuttako. Pikemminkin 

seuratkaa Minua niin kuin Minä olen sanonut, eikä niin kuin te haluaisitte Minun sanovan. 

Rakastetut, pitäkää Isän Käskyt, sellaisina kuin Hän oli kirjoittanut ne kiveen Hänen omalla 

sormellaan; lukumäärältään kymmenen.  

Pitäkää ne kaikki, muistakaa ne kaikki ja tehkää ne kaikki, sen mukaan, kuinka ne on kirjoitettu, 

eikä niin kuin ihminen on ne kirjoittanut uudelleen ja se tullaan lukemaan teille oikeamielisyydeksi. 

Sillä Minä olen todella vapauttanut teidät Lain kirouksesta, kuitenkaan Minä en ole vapauttanut 

teitä Lain tottelemisesta. Pikemminkin Minä olen antanut teille Minun oman henkeni kautta keinot 

pitää Laki…  

Oi Minun rakastetut, miksi te ette ymmärrä Minun puhettani? Miksi te ette rakasta Minua?! Miksi 

te olette menettäneet halun seurata Minua?! Minun rakkauteni ei ole muuttunut, kuitenkin te 

olette muuttuneet, poistaen sydämenne kauas Minusta, kulkien aina tavalla, joka on omaksi 

vahingoksenne. Teistä kaikista on tullut herroja itsellenne. 

Rakastetut, löytäkää mielihyvää siitä, mitä Isä on antanut teille; lakatkaa häpäisemästä Hänen 

Sapattejaan! Pitäkää se, mitä Isä on teitä käskenyt pitämään, sillä Laki pysyy voimassa ikuisesti, 

jopa niin kuin kaikki mitä se sisältää, on myös voimassa. Katsokaa, jopa Sapatista Sapattiin, 

Valtakunnassa, kansakunnat tulevat Jerusalemiin ylistämään Minua.  

Siispä sitten, seuratkaa Minua ja tehkää rakkautemme täydelliseksi tottelevaisuudessa. 

Omaksukaa Minun profeettani. Ja pitäkää itsenne erillään niistä, joita valheellisesti kutsutaan 

sellaisiksi, kaikista niistä, jotka kieltävät Minun nimeni kaikella, mitä he sanovat ja tekevät. Sillä 

kuka tahansa ihminen, joka omaksuu ne, jotka kieltävät Minut, omaksuvat heidät, jotka ovat 

Minua vastaan. Ja kuka tahansa, joka omaksuu ne, jotka Minä lähetän, omaksuu Minut ja tullaan 

piilottamaan Herran Vihan Päivänä. Minä olen Herra.  

Sen vuoksi, jälleen Minä sanon teille, te tulette varmasti tuntemaan Minun profeettani heidän 

hedelmistään, joita paholainen ei voi kopioida… Jäljitellä, kyllä; ei kopioida. Täten te tulette 



tuntemaan heidät heidän hedelmistään ja heidän jatkuvasta Minun nimeni trumpetilla 

soittamisesta, sillä Minä asun heissä ja he asuvat Minussa.  

Jälleen Minä sanon teille, Voi kaikille, jotka tulevat Minun sanansaattajiani vastaan näinä 

viimeisinä päivinä. Sillä sellainen on Jumalan tuomio: Pahoille, heidät tullaan polttamaan tulella, 

heidät tullaan täysin kuluttamaan!  

Ja valheellisille oikeamielisille, heidät tullaan jättämään tyrmistykseen ja moniin kyyneliin, 

alennettuina heidän ylpeytensä ja suurenröyhkeytensä mukaan! Ja heidän tuomioittensa, 

vainojensa, valheellisten opetustensa, pahojen arvelujensa, kateutensa, typerien puheittensa ja 

vihansa mukaan, heidän kurinpitonsa tulee olemaan mitä vakavin!...  

Kuitenkin heidät tullaan pelastamaan, niin kuin sellainen, joka puhdistetaan Isän kurinpidon 

tulissa, puhdistettuna Hänen ankaran ojennuksensa kuumuudessa; he eivät joudu toisen 

kuoleman tuomitsemiseen, Minun nimeni ja Minun uhraukseni ansiosta; pikemminkin tulevat 

Minun Valtakuntaani Suuren Koettelemusten Ajan kautta ja sen läpi heidät viedään Jumalan 

Oikealla Kädellä; jotkut tulevat marttyyreiksi Jumalan kunnian vuoksi, toiset piilotetaan erämaahan 

ajaksi, kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. Ja katsokaa, monet tulevat katsomaan Taivaan enkelien 

nousevan ylös ja laskeutuvan alas Ihmisen Pojan päälle niinä päivinä.  

Sen vuoksi, Timothy, seulo Minun vehnääni kaikella, mitä Minä olen antanut sinulle; vedä kaikki 

nämä mutkat suoriksi! Katso, trumpetti soi! Morsianta valmistellaan! Hääateria lähestyy nopeasti! 

Sinetit on asetettu Israelin Pyhän käsiin!...  

Sillä Suuri Herra Jumala Kaikkivaltiaan Päivä on tullut. Kyllä, se odottaa ovilla ja on tulemaisillaan 

sisään!... Sen vuoksi, katsokaa ylös, Minun ihmiseni, sillä teidän lunastuksenne tulee lähelle!... 

Sanoo Herra. 


