
FL/01 - Herra sanoo…  

Koristele itsesi Jumalan Sanalla… Älä tämän Maailman Kimmellyksellä 

Marraskuun 18. 2004 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana Puhuttuna 

Timothylle, Timothylle ja hänen Vaimolleen, ja Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Timothyn kysymä kysymys, vaimoaan varten… Herra, on OK käyttää uskonsymboli koruja, kuten 

ristejä? 

Vastaus Isä Jumalalta: Timothy, sinun ei tule koristella itseäsi minkäänlaisella korulla, paitsi 

liittonne siteellä vaimosi kanssa. Mieluummin koristele itsesi Jumalan Sanalla; kyllä, laita yllesi 

Messias, jota kutsutaan Kristukseksi, ja kulje Hänen teillään, ponnistellen aina olla varustettu 

Hänen kaltaisuudellaan. Ja koristelkoon vaimosi itsensä samalla tavalla. Sillä hän on kaunis 

sellaisena kuin hän on, sellaisena, kuin millaiseksi Minä tein hänet. 

Kuitenkin sinulle, Rakastettu, Minä sanon tämän… Voit käyttää sellaisia symboleita Pojan 

uhrauksen muistoksi, kaikessa nöyryydessä ja rakkaudessa, jos niitä käytetään lähellä ruumista, 

yksityisyydessä. Sillä Minä kerron teille totuuden, uskon symboli käytettynä vaatimattomaan 

tapaan ei ole kuva. Sen vuoksi ole rauhassa, sillä Minä tunnen sinun sydämesi ja ketä sinä ylistät.  

Kuitenkin voi niille, jotka käyttävät sellaisia symboleita turhamaisuuden vuoksi tai voitonmerkkinä 

tai merkkinä omasta hyvyydestään ja uskomuksistaan. Sillä teoillaan he aina pilkkaavat, lausuvat 

Herran sanan turhaan, vaikkeivat ole avanneet suitaan puhuakseen…  

Voi niille, jotka asuvat parrasvaloissa, ja heidän esiintymistaitonsa on kuin tähdellä! Voi niille, jotka 

koristavat itsensä kaikenlaisten kimmeltävien koristeiden tavoin, hienoilla koruilla ja kalliilla 

vaatetuksella, samaan aikaan, kun käyttävät ristin symboleita, sillä heillä on suurempi synti! Täten 

teeskentelyn ja valheellisen kunnian varjolla on heidän todellinen pukunsa kätketty. Sillä he eivät 

tunne Minua, enkä Minä elä heissä.  

Sillä mitä näillä kaikilla asioilla on tekemistä Minun kanssani? Eikö se ole nöyrä, katuvainen 

ihminen, joka antaa Minulle kunniaa kaikilla tavoillaan? Sillä hän pyrkii kunnioittamaan Minua, 

miellyttääkseen Minua yli kaiken. Hän ei halua mitään osaa tämän maailman tapojen kanssa, eikä 

hän etsi kunniaa itselleen. Toimiensa kautta hän loistaa ympärilleen, etsien kunniaa vain yksin 

Hänelle, joka on Jumala.  

Täten ihminen, joka asettaa Minut etummaiseksi, kaikissa asioissa, tulee myös olemaan 

ensimmäinen, kun Kunnia tulee… Sen vuoksi kaikki he, jotka todella tuntevat Minut, julistakoot 

Minun nimeäni ensin tavoillaan, sitten suillaan. Sillä kunnia, josta on vain puhuttu, on vain tuuli, 

tekopyhän huntu, hän ei tunne, minne on menossa, eikä hänellä ole katumusta siitä, missä hän on 

ollut.  

Siispä sitten, Rakastettu, jälleen Minä sanon sinulle, pidä vaatteittesi alla uskon symboleita, jos on 

todella lähellä sydäntäsi tehdä niin, sillä vaatimaton palvelija on kovin Herraa miellyttävää. 

Kuitenkin sinä, Timothy, olet Minun profeettani – sinä et voi. Sillä Kaikkein Korkeimman profeetan 

täytyy pysyä alastomana tästä maailmasta, hänen täytyy erottua niistä, jotka pilkkaavat ja lausuvat 

Minun nimeäni turhaan…  

Ja katsokaa, päivänä, jona Minä lähetän hänet, hänen tulee heittää kuvat pois ja rikkoa 

epäjumalankuvat, joita ihmiset ovat kumartaneet! Hän tulee kääntämään kumoon jokaisen 

patsaan, joilta tämä tyhmä ja petetty sukupolvi on rukoillut, pirstoen ne kappaleiksi! Sillä sinä 



päivänä, hän tulee kantamaan Minun oikeamielisyyden pukuani ja käyttämään Minun 

närkästykseni miekkaa!  

Katsokaa, Minun palvelijani pyrkivät antamaan Minulle kunniaa, kun he menevät ulos ja kun he 

tulevat sisään, avoimesti ja salaisesti, he tuovat kunniaa Minun nimelleni… Kappas, he pitävät 

Jumalan Käskyt. Ja heillä on YahuShua Messiaan todistus, Hänen, jota kutsutaan Jeesukseksi ja 

Kristukseksi… Ja heidän todistuksensa on tosi… Sanoo Herra. 


