
FL/38 - Herra selittää… Kaksi-Mielisyys…  

Ne, jotka rakastavat Muita enemmän kuin Minua, eivät ole Minulle soveliaita 

Maaliskuun 31. 2013 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana Puhuttuna 

Timothylle, Timothyä Varten ja Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla – Koskien hänen äitinsä tuloa 

vierailemaan 

Näin sanoo Herra Hänen palvelijalleen… Timothy, älä haudo pahaa tahtoa äitiäsi kohtaan, äläkä 

pidä kaunaa sydämessäsi, vaan anna hänelle anteeksi. 

Joka tapauksessa, koska äitisi ei pidä Minun Käskyjäni ja väheksyy jokaista Minun määräystäni, 

eikä tee mitään varauksia Minun pyhille päivilleni, muistaakseen niitä ja pitääkseen ne pyhinä, aina 

tehden kompromissin lastensa vuoksi, tehden ne asiat, jotka Minä sanoin, että hänen ei tule 

tehdä…  

Tämä on se, mitä Herra sinun Jumalasi sanoo… Ne, jotka tuntevat Jumalan profeetan, täytyy myös 

noudattaa sanoja, joita hän puhuu; ja ne, jotka ovat vastaanottaneet Minun sanani Minun 

profeettani käden kautta, ovat niihin sidottuja. Sillä ne, jotka rakastavat Minua, pyrkivät aina 

kulkemaan Minun teilläni; ja ne, jotka tuntevat Minut, tunnistavat Sanan, joka on annettu niille, 

joita Minä lähetän, ja tottelevat sitä.  

Kuitenkaan äitisi kanssa ei ole niin. Sillä suullaan hän todistaa rakkaudestaan Minuun, kuitenkin 

hänen toimensa puhuvat päinvastaista, paljastaen sydämen, joka pysyy kaukana Minusta, 

sydämen, joka on naimisissa maailmassa olevien kanssa, lapsen, joka on kaksimielinen kaikilla 

tavoillaan. Täten hänen ei tule saapua Minun profeettani taloon; eikä kenenkään, joka on Minua 

vastaan, tule lähestyä. Ja tämä tulee olemaan merkki ja todistus heitä vastaan, kunnes aika 

vaihtuu.  

Sillä ne, jotka kulkevat kapinallisten kanssa ja liittyvät hävyttömien kanssa yhteen, puolustavat 

heitä; ja ne, jotka pitävät seuraa pahojen kanssa ja ovat kuin kotonaan niiden kanssa, jotka 

herjaavat Minun palvelijoitani ja pilkkaavat Minun nimeäni, ovat osoittaneet olevansa 

yhteisymmärryksessä. Sen vuoksi, jälleen Minä sanon, hänen ei tule saapua sisään, sanoo Herra.  

Täten niin kuin on kirjoitettu, niin on ja tulee olemaan… Sen tähden, jokaisen, joka tunnustaa 

Minut ihmisten edessä, Minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on Taivaissa. Mutta joka kieltää 

Minut ihmisten edessä, sen Minäkin kiellän Isäni edessä, joka on Taivaissa.  

Älkää luulko, että Minä olen tullut tuomaan rauhaa Maan päälle, en ole tullut tuomaan rauhaa, 

vaan miekan. Sillä Minä olen tullut nostamaan pojan riitaan isäänsä vastaan, tyttären äitiänsä 

vastaan ja miniän anoppiansa vastaan; ja ihmisen vihamiehiksi tulevat hänen omat 

perhekuntalaisensa. Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin Minua, ei ole Minulle 

sovelias; ja joka rakastaa poikaansa tai tytärtänsä enemmän kuin Minua, se ei ole Minulle sovelias.  

Ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa Minua, se ei ole Minulle sovelias. Joka löytää elämänsä, kadottaa 

sen; ja joka kadottaa elämänsä Minun tähteni, hän löytää sen.  

Joka ottaa tykönsä teidät, se ottaa tykönsä Minut; ja joka ottaa Minut tykönsä, ottaa tykönsä 

Hänet, joka on Minut lähettänyt. Joka profeetan ottaa tykönsä profeetan nimen tähden, saa 

profeetan palkan; ja joka vanhurskaan (oikeamielisen) ottaa tykönsä vanhurskaan nimen tähden, 

saa vanhurskaan palkan.  

Sen vuoksi jälleen, niin kuin on kirjoitettu… Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä 

uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on 



valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa 

uskovaisella on uskottoman kanssa?  

Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan 

temppeli, niin kuin Jumala on sanonut… ”Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja 

oleva heidän Jumalansa ja he ovat Minun kansani.”  

Sentähden: ”Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen 

koskeko; niin Minä otan teidät huostaani ja olen teidän Isänne ja te tulette Minun pojikseni ja 

tyttärikseni, sanoo Herra Kaikkivaltias. 

Pyydän, lukekaa myös… TOTELKAA MINUA & Laittakaa Minut ensimmäiseksi 


