
V5/16 - Herra selittää…  

Kurin Sauva, Isän Rakkaus, Tottelemattomuus & Kapina 

Maaliskuun 22. 2008 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Tämä on se, mitä Herra teidän Jumalanne sanoo, koskien kaikkia rakastettuja lampaita, jotka ovat 

kulkeneet harhaan, ja ovat vaeltaneet kauas Herrasta ja Hänen armoistaan, jopa omaksuen 

maailman ja kaikki sen petokset ja valheellisen todistamisen, Jumalaa ja Hänen Voideltuaan 

vastaan ja Hänen tuomaansa pelastusta vastaan. 

Sellaisten lasten vanhemmat - lasten, jotka jatkuvasti hylkäävät Herran heidän oman tiensä vuoksi, 

juosten innokkaasti kaikkien tämän maailman erilaisten himojen perässä, juosten leveää polkua, 

ylikuormitettuina, eivätkä kiinnitä mitään huomiota kaikkiin näihin kompastuskiviin, joita heidän 

jalkoihinsa on asetettu – miinakenttä – jonka saatana on asettanut saamaan aikaan vakavia 

vammoja ja kuolemaa ja kipua kaikille asianosaisille, tuoden esiin pahan hedelmän paljouden… 

toivottomuutta, pelkoa, pimeyttä, irstautta, himoja, lääkkeiden paljoutta, tottelemattomuutta, 

valehtelua, juonittelua, turhuuksia, rahan rakkautta, hengen ärsytystä, sydänten kovettumista, 

kiintymyksen puutetta… Jopa jumalanpilkkaa ja Minun nimeni ja Kristuksen nimen väärinkäyttöä, 

uskon puutteen seurauksena…  

Kun siemen on kylvetty, tukahtunut ja otettu pois… Koskaan ei ole todella vastaanotettu, vaan 

pikemminkin, otettu se mikä on annettu ja tajuten sen vain heikosti, pidellen sitä heidän edessään, 

että kaikki voivat nähdä sen, missä sen ovat nopeasti pyyhkäisseet pois pettävät tuulet, sitä ei 

koskaan kylvetty heidän sydämiinsä, eikä koskaan takertunut siihen koko sydämestään, eikä koko 

mielestään, eikä koko voimastaan…  

Hyläten naapurinsa itserakkauden ja typerien halujen rakkauden vuoksi, mitkä tuovat heille vain 

enemmän samaa. Tämä palvelee vain kuilun levenemistä, lisäten heidän sisällään olevaa pimeyttä, 

missä he sitten pyrkivät täyttämään tämän pimeyden ja tyhjyyden asioilla, jotka ovat samasta…  

Katkeria suruja ja pettäviä nautintoja, tämän maailman monia myrkkyjä, paksuja kahleita ja mutaa 

pitelemässä heitä tiukasti kiinni, upoten suruihin. Kuitenkin valoon tuotuna, pimeys heissä 

vetäytyy ja sitten iskee kapina.  

Sen vuoksi, Timothy, mitä sinä tulet tekemään, kun kohtaat kaikkia näitä asioita, joita on tuonut 

esiinkiusaaja, joka kasvaa nopeasti tässä maailmassa? Ja kuinka sinä tulet opettamaan sinun 

rakastetullesi viisautta ja tietoa, jopa syvistä rikkauksista Kristuksessa, kun hän pysyy kulutettuna, 

eksyneenä hengen ärsytyksen hämmennyksessä? Timothy, tuletko syyttämään itseäsi? Entä hänen 

äitinsä?... Maailma?  

Minä kerron sinulle totuuden, tehtyä ei saa tekemättömäksi, paitsi jos Herra valitsee liikuttaa 

Hänen kättään. Minä en ole, enkä tule vielä liikuttamaan, ennen kuin Päivä tulee ja on käsillä, että 

Minä tulen tuomaan Minun käteni tätä kansakuntaa vastaan, sen kaiken Minun hylkäämiseni 

vuoksi. Ja siispä, nykyisellään, Minun käteni on poistettu ja sinun kansakuntasi on luovutettu… 

Minun kasvoni on käännetty sitä vastaan. Ja se, mitä se tulee kärsimään, on siitä itsestään ja 

kaikkien sen vihollisten mukaan, joilta Minä en enää tule suojelemaan sitä. 

Kuitenkin muista tämä, rakastettu… Millään muotoa Minä en tule menettämään edes yhtä, joissa 

Minä näen Itseäni, enkä yhtään, joka tulee kutsumaan Minun nimeäni.  



Sen vuoksi, Timothy, rakastatko sinä Minua? Luotatko sinä Jumalaasi ja pysytkö sinä Minun Oikean 

Käteni puolella?... Sinä olet Hänessä ja Hän on sinussa. Kuule Minun sanani ja tee ne… Kun 

sellainen, jota sinä rakastat ja Minä myös, tulee täysi-ikäiseksi, synnissä ja jatkaa siinä, huolimatta 

vanhempiensa sanoista, jopa huolimatta Herran Kaikkein Korkeimman Sanasta, heitä täytyy 

rangaista ja pitää heille kuria heidän syntinsä mukaan ja säännön mukaan. Sillä sauvan 

säästäminen on lapsensa vihaamista. Ja jos ei reagoi ojennuksella, se on rohkaisemista jatkaa 

tottelemattomuutta ja syntiä.   

Sauva, josta Minä puhun, on kuri ja ojennus, ei fyysinen rangaistus. Oi turhat ja tietämättömät 

tämän maailman ihmiset, lakatkaa vääntelemästä Minun Sanaani! Ja hankkikaa tietoa. Kaikki 

lasten tottelemattomuus tulee tietämättömyydestä ja sydämen ja hengen huolista. Kuinka sitten, 

tulee lyöminen ojentamaan sydämen?! Ja kuinka tulee sauvalla lyöminen tuomaan uuden 

hengen?! ÄLKÄÄ pahentako ongelmaa lastenne kanssa tekemällä heistä hyväksikäytön kohdetta! 

Antakaa lasten ensin oppia ja osoittaa kunnioitusta ensin kotona ja palkita hyvällä vanhempiaan, 

sillä tämä on hyvää ja hyväksyttävää Jumalan edessä.  

Timothy, kaikki mitä sinä ja sinun vaimosi olette puhuneet, tehkää. Kuitenkin Minä kerron teille 

totuuden näistä asioista, jopa kaikki tämä tullaan kuluttamaan loppuun jälleen kerran, johon 

aikaan sinä tulet paljastamaan hänelle sekä tämän Sanan että Minun Sanani hänelle puhuttuna, 

hänen kotiin palaamattomuudestaan ja millä keinoilla hän tulee elämään kanssasi, täyttäen 

kaiken, mitä Minä olin puhunut kauttasi häntä koskien.  

Etkö sinä tiedä, että isän rakkaus näytetään hellyydessä ja ystävällisyydessä? Ja eikö sitä myös 

näytetä kurinpidon ja ojennuksen kautta, erityisesti niitä kohtaan, joita isä rakastaa?  

Ja entä sinun Isäsi Taivaassa? Enkö Minä ole tehnyt kaikkia näitä asioita, jopa näyttäen Minun 

kuumaa närkästystäni Minun vihollisiani kohtaan, jotka ovat loukanneet Minun rakastettujani?... 

Kosto on Minun, sanoo Herra, Minä tulen maksamaan takaisin.  

Tässä on viisaus… Isä ja Poika ovat yksi ja kuitenkin kaksi ja kolmas osa, Henki, joka tulee 

maailmaan, manifestoiden Hänen tahtoaan. Sen vuoksi, se, minkä sinä olet vastaanottanut 

Minusta, täytyy vuorostaan tulla tehdyksi teoiksi, tuoden esiin tottelevaisuutta niissä lapsissa, 

jotka pysyvät rutiköyhinä siitä, mitä Minä tuon.  

Sillä kuinka voi joku kulkea Minussa, jos hän ei tule kulkemaan heidän maallisen isänsä tavoilla, 

eikä tottelemaan hänen käskyjään? Kuinka paljon enemmän, sitten, tulee olemaan mahdotonta 

sellaiselle kuin tämä, totella Minun Käskyjäni? Sen vuoksi, sinun täytyy tehdä tämä työ, sen 

mukaan kuin sinä olet vastaanottanut Minusta, myös ollen ikuisesti esimerkki, kunnes Päivä 

tulee… Ja se tulee varmasti tulemaan, se ei tule viipymään…  

Ja kun se tulee, Minä tulen elämään heissä… Minkä mukaan, monien kyynelten kautta, he tulevat 

todella kutsumaan Minun nimeäni, kutsuen Minut sisään, tarttuen epätoivoisesti Minun viittaani… 

Missä Minä ryntään sisään, parantaen heidät sukkelasti, pyyhkien pois kaikki nämä ahdistuksen 

kyyneleet… Jopa ennen kuin he ovat lopettaneet kutsumista. Sitten heidän kyyneleensä 

uudistuvat, jopa niin kuin uudenlainen vyöry, jopa suuressa ilossa ja kiitoksen annossa… Kaikki 

taakat pois nostettuina… Minun kunniani paljastettuna…  

Missä sitten Isä tulee sanomaan… ”Katsokaa, Jumalan pojat ja tyttäret… Minä näen Itseäni heissä… 

Tulkaa tänne ylös!” 


