V7/07 - Ketä vastaan he taistelevat & kapinoivat - Minä olen puhunut, enkä tule
katumaan!
Heinäkuun 17. 2007 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna
Timothylle, Timothyä varten ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla
Timothy, Minun palvelijani, kuule ja ymmärrä ja ota Minun sanani sydämeen…
Tässä on viisaus… Katso näitä, jotka ovat saaneet sinussa aikaan niin suuren ahdingon ja
sydänsurun, jopa kaikkia näitä, jotka ovat nähtävästi puhuneet sinua vastaan karskeilla
äänensävyillä, vihalla, moitteella, ylenkatseella ja selkäänpuukotuksella ja kaikki tämä heidän
oman kateutensa ja pahojen otaksumistensa kautta; sillä he eivät koskaan lakkaa puhumasta
jumalanpilkkaa ja opettamasta harhaoppeja; he itse sotkeutuvat ponnisteluihin ja kaikki nämä
sydämen ja mielen kiistelyt pitävät heitä vankeina, avoimesti ja salaisesti… Timothy, Ketä vastaan
nämä ovat puhuneet? Ja Kenen kanssa he riitelevät, jokaisella halveksittavalla sanalla ja teolla?
Ketä vastaan nämä ovat kokoontuneet?... He kapinoivat Jumalaansa vastaan!... Eivätkä he kestä
kuulla totuutta, vaikka he puhuvat Minusta ääneen, jopa ottaen itselleen Minun Poikani nimen.
Timothy, älä ota yhtään sanaa tai tekoa itsellesi, ei yhtäkään; pikemminkin rukoile heidän
puolestaan. Sillä he ovat oppineita, heistä on tullut niin kuin oppimattomia, tietämättä Jumalan
asioita; eivätkä he pysy Kristuksessa, eikä Hän elä heissä. He ovat kääntäneet kasvonsa pois
Minusta, loistaen valheellista valoaan ihmisten edessä, samojen oppien mukaan, joita he ovat
vastaanottaneet esi-isiltään.
Sen vuoksi Timothy, kuinka on, että sinä riitelet heidän kanssaan, samalla tavalla niin kuin he
riitelevät sinun kanssasi?... Kun totuudessa, he ovat torjuneet sekä Minut että Minun Sanani,
Minun omat Kirjeeni, jotka Minä olen lähettänyt heille, että he saattaisivat vastaanottaa todellista
tietoa, avaten heidän silmänsä Sanan suuremmalle majesteettisuudelle… Oikaisten kaikki nämä
kierot polut suoriksi.
Siispä Minä kysyn sinulta, rakastettu, oletko sinä kirjoittanut kaikki nämä sanat? Ovatko nämä
sinun omia töitäsi, joita olet näyttänyt tämän väenpaljouden edessä? Oletko tehnyt kaikki nämä
asiat oman käskysi mukaan? Oletko sinä opettanut tai istuttanut edes yhtä totuuden siementä,
oman ymmärryksesi tai tietosi mukaan?... Turhuutta, Timothy! Turhuutta!... Kaikkien näiden
syytösten ja selkään puukotusten ottaminen, jopa kaikkien näiden loukkausten ja nimittelyjen
ottaminen itsellesi, on suurta röyhkeyttä, ylpeyden ja turhuuden siemeniä.
Sillä itsesi puolustamisessa sinä olet ottanut kaiken, mitä Minä olen antanut sinulle ja tehnyt siitä
omasi, tietämättäsi… Tämä on MINUN Sanani, MINUN ymmärrykseni, MINUN tietoni, Minun oma
Henkeni, jonka sinä olet vastaanottanut. Sen vuoksi, astu alas Minun valtaistuimeltani ja nöyrry,
Timothy ja kadu… Vai oletko sinä niin nopeasti unohtanut, että kosto on Minun? Minä tulen
maksamaan takaisin.
Täten kaikki nämä, jotka sanovat, että he tuntevat Minut, kuitenkaan he eivät todella tunne
Minua, jotka kutsuvat itseään ’Kristityiksi’ ja ’Juutalaisiksi’, Minä tulen varmasti moittimaan ja
rankaisemaan… Niin että heidän alennuksensa kautta heidät myös voitaisiin nostaa ylös… Sillä
Minä ojennan ja pidän kuria kaikille heille, joita Minä rakastan, jopa niin kuin Minä olen tehnyt
sinun kanssasi.
Tiedä ja ymmärrä myös tämä… Näitä, jotka kieltäytyvät kuulemasta tarkkaan Minun sanojani, ja
jotka myös heittävät kiviä Minun profeettojani kohti, jokaisen halventavan sanan ja teon kautta,

avoimesti ja salaisesti, ei tulla millään muotoa kokoamaan, kun Herran Suuri Päivä tulee! Pitäisikö
Minun palkita heidät perustuen yksinomaan heidän uskon julistukseensa Minun nimessäni?!...
Minä tutkin sydämet ja mielet! Ja sen, mikä on puhumatonta, Minä tiedän. Jopa kaikki mielen
ajatukset ja jokainen sydämen aikomus on tunnettu Kaikkein Korkeimmalle Jumalalle.
Siispä sitten nämä, jotka näyttävät, oi niin oikeamielisiltä ihmisten edessä, eivät voi peittää
sydäntensä todellista aikomusta Pyhillä Kirjoituksilla ja ylennetyillä sanoilla; Jopa nuo opit,
tulipunaisella ja purppuralla peitetyt, Minä tiedän ja vihaan. Sillä sydämestä tulevat esiin kaikki
asiat tehtyinä toimessa ja suulla puhuttuina; mikään ei synny itsestään. Pikemminkin tehty ja
puhuttu, olipa se totuudessa tai teeskentelyssä, oli ensin syntynyt sydämestä, jopa mielen kaikkein
sisimpien ajatusten kautta.
Sillä niin kuin on kirjoitettu… ”Ei ole mitään salattua, mikä ei tulisi paljastetuksi, eikä mitään
kätkettyä, jota ei paljastettaisi ja tuotaisi päivänvaloon’… Kaikki tullaan tekemään tunnetuksi.
Timothy, älä pelkää ketään näistä, jotka vainoavat sinua, äläkä kamppaile sanoista heidän
kanssaan; he ovat vain lihaa. Sillä heillä on korvat, mutta he eivät kuule; heillä on silmät, kuitenkin
he kieltäytyvät näkemästä. Täten kun jopa yksikin korjauksen tai totuuden hitunen on puhuttu
Jumalan suusta, jopa Kristuksen suusta, he nopeasti tulppaavat korvansa ja peittävät silmänsä,
ettei heitä havaittaisi puutteellisiksi ja osoitettaisi syyllisiksi harhaoppien opettamiseen ja
jumalanpilkkaan Jumalan edessä, Pojan nimessä!... Häpäisy!
Pitäisikö Minun sitten palkita heidät näistä asioista ja koota heidät, vaikkeivat he ole oppineet
mitään Totuudesta, niin kuin se oli tarkoitettu vastaanotettavaksi, puhutuksi ja eletyksi, pysyen
täysin Kristuksen opissa, jonka kautta he sanovat olevansa kutsutut, vaikkeivat he eivät seuraa
Häntä?...
Eivätkä he kanna ollenkaan yhtään ristiä, kieltäytyen nostamasta sitä sen painon takia; eivätkä he
pyydä voimaa, vaan kääntyvät sivuun saatanan perään, joka on tullut kukistamaan jopa kaikki
nämä talot, joita kutsutaan Minun omalla nimelläni; sillä he ovat huolestuneempia ihmisten
asioista, kuin Jumalan asioista.
Timothy, Minä olen antanut sinulle miekan, en ostoskärryjä. Käytä sitä, mitä Minä olen sinulle
antanut, sillä Minun sirppini on valmis ja valmiina niittämiseen; mutta ensiksi sato täytyy
valmistella ja erotella. Sinut on lähetetty opettajana ja profeettana nöyräsydämisten luokse, jotka
aina etsivät Minun kasvojani ja vartiomiehenä ja sotilaana niiden luo, jotka jatkuvasti vastustavat
Minun Sanaani ja tukahduttavat Minun Henkeäni.
Katso, molemmat sekä etsijä että itsepäinen tullaan lävistämään ja iskemään läpi ja todella
pahasydämiset tullaan tappamaan siinä… Sillä Herra sinun Jumalasi ei ole henkilöiden kunnioittaja,
enkä Minä muutu… Sillä MINÄ OLEN ja ikuisesti tulen olemaan, sama ja muuttumaton.
Sen vuoksi, mene Timothy! Sinun tulee mennä sinne, minne Minä lähetän sinut, kantaen terävää
miekkaa, joka ei ole sinun omasi, vaan se, mikä oli vastaanotettu Minulta ja annettu sinulle.
Iske kaikkia kansakuntia ja kansoja, kuulevatpa he tai kieltäytyvät! Iske heidät alas Minun suuni
sanalla!... Jotkut nostettuina suureen kunniaan ja toiset nöyrtymiseen; ja pahat tuomitsemiseen.
Näin sanoo Herra kaikille kansoille ja kansakunnille, kuulkaa Herran sana ja ymmärtäkää…
Profeetat on lähetetty!... Heidän lukumääränsä 144 000, jopa 12 000 jokaisesta heimosta. Kuulkaa
trumpetti ja varoitus, sillä Päivä on käsillä ja Herran Suuri Päivä on hyvin lähellä!

Katukaa ja antakaa Minulle kunniaa! Suudelkaa Poikaa, te tiedätte Hänen nimensä!... YahuShua,
Israelin Pyhä! Katsokaa, sato on jo niputettu! Huuto lähestyy nopeasti ja tulee pian kuulumaan
uudelleen ensimmäisten maapallolta lunastettujen korvissa!
Herra on puhunut, eikä tule katumaan… Täten kaikki asiat tulevat tapahtumaan ja täyttymään,
jopa yhden viikon aikana… Sitten te, oi niin julkeat lapset, tulette tuntemaan, että profeetta oli
ollut teidän keskellänne.

