
FL/03 - Elämä Elämästä 

Kesäkuun 26. 2005 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana Puhuttuna 

Timothylle, Timothyn Äidille ja Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Tämän kysymyksen kysyi Timothy, äitiään varten… Herra, pitäisikö minun äitini piilottaa sisareni 

aborttipaperit, joka johtaisi siihen, ettei hän kykene tekemään aborttia? 

Isä Jumala vastasi: Timothy, Minä kerron sinulle totuuden, tätä hänen ei tule tehdä. Pikemminkin 

hänen tulee tehdä inhonsa ja katkera surullisuutensa tiettäväksi, jättäen sen paikan nopeasti. 

Hänen täytyy ojentaa molempia tyttäriään, hyvin vakaalla kädellä, moittien heitä mahtavalla 

suulla. Sillä äiti, joka on myös leski, hänen täytyy pysyä lujana, hänen täytyy pysyä hyvin vahvana, 

aivan kuin hän puhuisi molempien vanhempien puolesta. Sillä kaikkien vanhempien täytyy ojentaa 

ja pitää kuria heille, joita rakastavat… Jopa niin kuin Minä olen aina tehnyt samoin. Hänen täytyy 

pysyä kovin lujana ja rehtinä siitä, mikä on oikein ja hyvää, esimerkkinä, pysyen yhä lujempana 

uskossaan Yhteen Todelliseen Jumalaan ja Hänen Ainokaiseensa, Jeesus Kristukseen, Kaiken 

Herraan… Ja kaikelle, Ainoalle Pelastajalle, sillä toista ei ole.  

Siispä sitten Carolyn, tee niin kuin Minä olen puhunut, sitten lähde nopeasti. Sillä tämä synti on 

Pahalta, tuotu esiin pahasta ja murhanhimoisesta sydämestä, joka pyrkii vain varastamaan, 

tappamaan ja tuhoamaan. Sen vuoksi, älä ota mitään osaa tähän syntiin, älä ota siitä yhtään 

itsellesi, ettei paha ja suru saa sinua valtaansa; ole kaukana. Sillä tämä synti lepää yksinomaan 

niiden päitten päällä, jotka murhaavat pikkuisia!... Ja Vihan Päivänä Minä en tule pitämään omana 

tietonani, sillä he piinaavat Minun rakastettuja tulikärpäsiäni! He irrottavat jäsenet ja kiduttavat 

Minun lahjojani! He ovat pahoja ja heidän täytyy kestää Herran vihan päivä! Jumalan tuomion 

täytyy pudota raskaasti heidän päälleen, sillä tämä on heidän asiaankuuluva palkkionsa!   

Oikeudenmukaisia ovat Minun rangaistukseni ja armollisia ovat Minun tieni, sillä on kirjoitettu, 

”Silmä silmästä, jäsen jäsenestä ja elämä elämästä”… Jopa niin, kuka ikinä kutsuukin Herran nimeä 

totuudessa, vilpittömällä katumisella sydämissään, tullaan päästämään pahasta sinä päivänä…  

Sillä suuri ja kauhea Herra Kaikkivaltiaan Jumalan Päivä tulee nopeasti!... Katsokaa, se on hyvin 

lähellä! Sanoo Herra. 


