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Siten te tunnistatte Jumalan todelliset Lapset 

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

Timothylle, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla - Koskien heitä, jotka sanovat, että Pyhä Henki ei 

koskaan kertoisi teille, totelkaa Moraalista Lakia, kymmentä Käskyä 

Timothy, koskien näitä kieroutuneita kiistoja, jotka ovat kuin rutto mielessäsi, miksi sinä annat sen 

olla niin? Timothy, mitä on heidän valheellinen todistuksensa sinulle? Mitä osaa sinulla on heidän 

kanssaan? Eikö se ole asian totuus, joka on tehty selväksi Totuuden Pyhissä Kirjoituksissa? Enkö 

Minä ole jo vetänyt kaikki nämä mutkat suoriksi näissä monissa Kirjeissä, jotka ovat samasta?  

Kuitenkin Minä tulen puhumaan Minun valittujeni vuoksi, kesyjen ja kesyttämättömien, nöyrien ja 

puhdistamattomien, jotka molemmat tulevat saapumaan Minun lepooni Viimeisenä Päivänä.   

Tämä synti on vakava, eikä siitä pitäisi puhua tai ilmaista sellaisella tavalla. Kuitenkin he ovat 

julistaneet sitä, jopa täydessä Totuuden tietämättömyydessä; kyllä, he todistavat, jopa omasta 

syyllisyydestään, epäonnistuen näkemään tapojensa mielettömyyttä.  

Näin sanoo Herra näille tyhjille kirkoille, kaikille näille laittomille ihmisille… TEIDÄN EI TULE 

SANOA JUMALANPILKKAA PYHÄSTÄ HENGESTÄ! MINÄ EN TUNNE TEITÄ!  

Tuleeko kukaan, joka julistaa Minun nimeäni ja Vapaata Lahjaa, sitten menemään ja 

vääristelemään sitä monien todistajien edessä näytöksenä, julistaen omaa oikeamielisyyttään 

ihmisten edessä?... MINÄ OLEN HERRA! MINÄ OLEN HERRA, TEIDÄN OIKEAMIEISYYTENNE!   

Kuinka sitten on, että te tulette Minun eteeni, jopa ottaen itsellenne Minun nimeni, sanoen… 

’Herra asuu meidän sisällämme ja Hänen Pyhän Henkensä voimalla me kuljemme Hänen teillään.’  

TE OLETTE VARMASTI TODISTANEET VALHEELLISESTI! Te olette kääntyneet sivuun saatanan perään 

ja pilkanneet Minun pyhää nimeäni, jopa suurimmassa laajuudessa! Sillä te seisotte vakaasti sen 

puolesta, mitä Minä kammoan, vakuuttaen, että Kaikkein Pyhimmän Henki ei koskaan sanoisi 

totelkaa Isän Moraalista Lakia, mikä on pyhä, oikeudenmukainen ja hyvä.  

Kuitenkin te jatkatte vääristellyssä puheessanne, puhuen sitä vastaan, mikä on täytetty ja 

ylläpidetty Minussa Itsessäni… Sitä vastaan, jonka Minä olen ylentänyt, Itsessäni… Saastuttaen 

pyhän ja sen osan Minua Itseäni, jonka Minä olen jakanut Minun rakastettujeni kanssa, häpäisten 

sen, minkä Minä olen kirjoittanut heidän sydämiinsä, jopa heidän sisimpiin osiinsa, joiden mukaan 

KAIKKIEN tulee elää!... Jumalanpilkkaa! Häpäisyä! Suurta mielettömyyttä! Te olette vääristelleet 

Armon, tehden Elämän Alkuunpanijasta synnin alkuunpanijan!  

Typerät lapset! Korruptoituneet astiat!... Tulisiko Valojen Isän lähettää Hänen Pyhä Henkensä alas, 

jopa suuri vuodatus kaiken lihan päälle, vain, että sitten se nousisi Häntä vastaan?!... Herra ei voi, 

eikä koskaan tule olemaan jakaantunut Itseään vastaan!  

Sen vuoksi Timothy, ja kaikki, jotka ovat vastaanottaneet korvat kuulla, te tiedätte jo minkä 

hengen kautta he puhuvat, sillä se on jo nimetty ja on läsnä maailmassa jopa nyt. Sillä on 

kirjoitettu, jopa niin kuin Minä olen kirjoittanut sen Minun palvelijoitteni kautta ja se tuotiin esiin 

Pyhän Hengen kautta… ”Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat (monet) 

luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien (pahojen henkien) oppeja”… Joiksi 

näitä henkiä on kutsuttu ja nimetty, antikristuksen hengeksi.  



Eikö Minun tulisi ojentaa?! Eikö Minun tulisi pitää kuria?! Tulisiko Minun, jopa Minun, palkita kuka 

tahansa, joka puhuu sellaisia asioita?! Eivätkö he ole yllyttäneet kapinaan Herraa vastaan?!... 

Puhuen valheita tekopyhyydessä, ja heidän omattuntonsa niin kuin kuuman raudan kärventäminä. 

Sillä turhaan he pyrkivät kunnioittamaan Minua huulillaan, kun samaan aikaan pitävät sydämensä 

kaukana Minusta. Sillä he eivät osoita Minulle kunnioitusta, eivät edes sille osalle Minua Itseäni, 

jonka Minä olen vuodattanut, josta he vielä tulevat vastaanottamaan…   

Rakastetut, jotka kutsutte itseänne Minun omalla nimelläni, vastaanottakaa Minut! Ettekö tiedä, 

että Pyhä Henki on Minusta, myös saaden teidät muistamaan kaiken, mitä Minä olen opettanut 

teille?! Kuinka sitten voi Henki puhua päinvastaista Minun kanssani?! Palatkaa Minun luokseni, 

jopa niin kuin lapsi ja varmasti Minä sanon teille, te tulette saapumaan Minun lepooni ja 

pakenemaan kaikkia näitä asioita, jotka ovat tulossa maapallolle. Estäkää, ja te seisotte korkeina 

ojennetulla kaulalla ja teidät varmasti tullaan alentamaan… Suuri nöyrtyminen Herran Päivänä.   

Näin sanoo Herra… Näin te tulette tuntemaan Jumalan lapset: He pitävät Käskyt ja heillä on Jeesus 

Kristuksen todistus.  

Sillä jos joku tulee ja hänellä on Todistus, kuitenkaan ei pyri pitämään Jumalan Käskyjä, hän on 

valehtelija, eikä ole vastaanottanut. Ja jos joku tulee sanoen… ’Pidä Käskyt’, eikä hänellä 

kuitenkaan ole Jeesus Kristuksen todistusta, tämä tullaan myös huomaamaan valehtelijaksi. He 

eivät tunne Minua, enkä Minä heitä lähettänyt, sillä Poika ei asu heissä; eikä heillä ole yhtään 

rakkautta Jumalaa kohtaan sydämissään… Tuottamattomia palvelijoita, joilta puuttuu viisautta, 

eivät pysy Isän rakkaudessa.  

Heidän uskonsa on hyödytöntä. Sillä tieto Jumalasta on lähtenyt heistä, minkä mukaan he ovat 

juhlineet kaikilla näillä katkerilla ja kieroutuneilla ihmisten ja auktoriteettien opeilla…  

Kieltäytyen Todellisesta Leivästä, jopa Minun suuni Sanasta, jonka mukaan kaikkien ihmisten tulee 

elää. Heidät tullaan ottamaan ja heittämään pimeyteen.  

Sillä Minä kerron teille totuuden, aika tulee varmasti ja ovi tulee olemaan suljettu, jättäen heidät 

seisomaan ulkopuolelle, missä he sitten tulevat katsomaan kaikkea, mitä he röyhkeydessään ovat 

rakentaneet, harkiten sitä, missä ovat istuneet ylpeydessään, jopa jokaista oppia, jota he olivat 

ylläpitäneet ylimielisyydessään, kun se murenee ja palaa aivan heidän silmiensä edessä.  

Kuitenkaan Herra ei ole ilman armoa… He tulevat pitämään elämänsä, kuitenkin he tulevat 

pakenemaan kuin joku, joka pakenee liekkien läpi, niin kuin on kirjoitettu. Sillä Puhdistajan tuli 

tulee raivoamaan jopa seitsenkertaisena ja tulee olemaan suuri itku ja hammasten kiristys.  

Ja kaikki, jotka kutsuvat Herran nimeä sinä Päivänä, jopa suuren jäännöksen mukaan, jonka Herra 

tulee kutsumaan, tulevat katsomaan Jumalan enkelien nousevan ja laskeutuvan Ihmisen Pojan 

päälle.  

Sen vuoksi, katukaa ja palatkaa Jumalan luo totuudessa! Ja hylätkää kaikki nämä korruptoituneet 

ja pahat opit, joita on opetettu ihmisten kirkoissa! Menkää pois heidän joukostaan ja todistakaa, 

että te todella olette vastaanottaneet, uusilla töillä ja puhtaalla todistamisella…  

Tullen todelliseksi Kristuksen esimerkiksi teissä, kulkien niin kuin Hän kulki, tehden niin kuin Hän 

teki… Lampunjalka, toivon majakka, loistaen kaiken tämän pimeyden keskellä…  

Uudistetut ja puhdistetut ihmiset Minun nimelleni, Minun nimestäni… Pojan nimessä. Täten niin 

kuin on kirjoitettu, tulkoon se tehdyksi, sanoo Herra.  


