
V5/29 - Herra sanoo…  

Ruoki Minun Lampaitani, jätä huomiotta Pilkkaajat ja pysy erilläsi 

Heinäkuun 30. 2009 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Veljelle Kristuksessaja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Timothy kysyi Herralta seuraavan kysymyksen, Kristuksessa olevaa Veljeä varten… ”Herra, kuinka 

hänen pitäisi vastata pilkkaajan tarkasteluun, joka sanoo, että Kirjeet ovat Ristiriidassa Pyhien 

Kirjoitusten kanssa. Kirjeessä, ’Mitä on Synti… Miksi te rellestätte Haureuksissanne Jumalaa 

vastaan?’ Sinä kutsuit niitä, jotka ovat kerta kaikkiaan hylänneet Sinut, ’Minun Lapsikseni’, ennen 

kuin he katuvat tullakseen Jumalan lapsiksi?”  

Näin sanoo Herra… Minun poikani, älä vastaa itsepäisille, äläkä ponnistele niiden kanssa, jotka 

torjuvat Minun Sanani pois käsistä, äläkä vastaa niille, jotka pyrkivät repimään Minun Sanani alas. 

Sillä niin tekemällä sinä olet myöntynyt siihen, että heidän näkökantansa on pätevä, vaikka sinä 

kiistelet. Tarvitseeko Minun Sanani ihmisvoimaa tai viisautta pysyäkseen voimassa?  

Ja milloin on Minun suuni Sana, jota Minä puhun parhaillaan, ollut tarpeessa tai koskaan vaatinut 

Minun aikaisempaa Sanaani käytettäväksi perustuskivenä, sen alle laitettavaksi, pitämään sitä 

pystyssä, aivan kuin se voisi kaatua; tai säteinä tukemaan sitä, aivan kuin se voisi langeta?!... Se, 

mitä Minä Itse olen puhunut, Minä puhun Itseni kautta! Ja se, minkä Minä olen vannonut Minun 

vihassani, Minä vannon Itseni kautta! SE PYSYY VOIMASSA!   

Ja te, Oi kaikkein röyhkein ja petetyin sukupolvi, tulette elämään sen mukaan! Sanoo Herra. Ja jos 

te kiellätte ja torjutte Minun sanani ja kieltäydytte kuuntelemasta tarkkaan Minun ojennustani, te 

tulette tuntemaan Herran voiman Minun vihani päivänä, sillä teidät tullaan varmasti jättämään 

sen keskelle!  

Katsokaa, Minä tulen ojentamaan Minun kättäni Minun vihassani ja koko maapallo tulee 

lankeamaan Minun tuomioni varjoon! Sitten te tulette tietämään, että MINÄ OLEN HERRA, ja se 

todella olin Minä, joka olin sen puhunut!  

Sen vuoksi, Minun poikani, Minä tulen vastaamaan sinulle yksinkertaisesti, estääkseni sinun 

jalkojasi kompastumasta. Kuitenkin pilkkaajien anna kompastua, kunnes aika on muuttunut.  

Minun poikani, kuka kaikkien näiden luotujen joukossa, olivatpa he maan päällä tai maan alla tai 

Taivaassa olevat, kuka näistä ei ole Minun lapsiani? Ja kuka näiden joukossa, parhaillaan, on 

peitetty näkyvistä? Ja kuka ihmisten keskuudessa on tehnyt oikein? Vastaa, jos tiedät… Ei ole 

ketään oikeamielistä koko maapallolla… Ei, ei yhtään.  

Kuitenkin Minä puhun sinulle mysteerin… Jos kaikki, jotka ovat elossa lihassa, ovat kuolleet, kuinka 

sitten on, että sinä pysyt elossa? Minä en puhu pelastuksesta Messiaassa, vaan niistä, jotka 

hengittävät.  

Sillä kaikki pysyvät Isässä, kaikki ovat kiinnittyneet Viinipuuhun, kunnes heidät murretaan pois ja 

heitetään tuleen, missä heidät tullaan polttamaan. Siispä sitten KAIKKI ihmiset ovat Minun 

lapsiani. Kuitenkin Minun lasteni joukossa, vain heille, jotka hyväksyvät Pelastuksen Pojan ja 

kulkevat Hänen teillään, on annettu oikeus tulla kutsutuiksi Jumalan lapsiksi, vastaanottaen 

perintönsä siemenen mukaan, joiksi he ovat tulleet ja ovat nyt, oksastettuina Minun oliivipuuhuni. 

Kuitenkin kaikki, sekä valtakunnan lapset ja he, joita ei vielä ole heitetty pois, pysyvät Viinipuussa, 

sillä Hän on Elämän Ainoa Lähde… Ketään ei ole tehty eläväksi, paitsi Hänen kauttaan, joka loi 



heidät ja antoi heille hengityksen, eikä kukaan voi jatkaa Hänen ulkopuolellaan; sillä Hänestä 

erillään kaikki asiat lakkaavat olemasta olemassa, sillä Hänen kauttaan kaikki asiat koostuvat.  

Sen vuoksi, jälleen Minä kerron teille, aika on tullut ja päivä on hyvin lähellä, kun sato tullaan 

korjaamaan yhteen, niput tullaan sitomaan ja asettamaan paikoilleen…  

Ja kaikki, jotka torjuvat elämän, eivät enää tule olemaan Minun lapsiani, he lakkaavat olemasta. 

Heidät tullaan katkaisemaan ja heittämään tuleen ja niin kuin kuivat oksat ne tulevat palamaan, 

tulevat täysin kulutetuiksi…  

Ja he, jotka pysyvät Viinipuussa ja kantavat hedelmää, nämä tulevat vastaanottamaan elämän 

uudelleen, jopa ikuisen elämän. Siispä sitten, Minun poikani, sinä olet tutkinut Pyhiä Kirjoituksia ja 

olet nähnyt, kuitenkin vain himmeästi.  

Ja pilkkaajat, he tulevat pysymään sokeina, ei ollenkaan halukkaina menemään pesemään 

kasvonsa, että heidän silmänsä saattaisivat aueta, eivätkä he etsi Minua totuudessa, Minun 

henkeni mukaan, joka voidaan vastaanottaa vain Messiaassa… Hän ei ole heissä.  

Täten muta pysyy huolimatta heidän julistuksestaan, suomukset ovat vielä putoamatta heidän 

silmistään. Sillä he sanovat itsekseen… ’Minä näen! Minä näen! Minä tunnen Jumalan mielen ja 

tulen opettamaan muille Hänen tiensä’…  

He ovat niin kuin kyitten pesue, ovelien ja pettävien käärmeitten luola! He eivät tiedä mitään 

Minun teistäni, eikä heillä ole yhtään ymmärrystä!  

Sen vuoksi, Minun poikani, pysy erilläsi niistä, jotka näyttävät halveksien kieltään, kaikista, jotka 

torjuvat tämän Sanan ja herjaavat Minun viestinviejiäni, sillä he eivät ole Minun lampaitani… 

Käännä heille selkäsi, äläkä etupuoltasi. Todella, pyyhi tomu kenkiesi alta, testamenttina heitä 

vastaan ja sitten ole erilläsi…  

Pikemminkin ruoki heitä, jotka tulevat etsien leipää, vilpittömyydessä ja totuudessa, niitä, jotka 

etsivät tuntea Minut sellaisena kuin Minä todella olen, niitä, jotka kantavat Messiasta sisässään… 

Ruoki Minun lampaitani, sanoo Herra. 


