
V1/13 - Herra sanoo… Voi kaikkia, jotka sivuuttavat Minun Varoitukseni koskien 

Juhlapäivää, jota kutsutaan Jouluksi 

Ylistäkää Kiitollisuudella Minun Syntymääni ja antakaa Kiitosta Minun Kuolemastani ja 

Ylösnousemisestani 

Lokakuun 7. 2004 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana Timothylle 

puhuttuna, Timothylle ja hänen Vaimolleen ja kaikille niille, joilla on Korvat Kuulla 

Timothyn kysymä kysymys… Herra, mikä on Sinun tahtosi koskien Joulua tänä vuonna?  

Herra vastasi… Timothy ja Rakastettu, Minä kerron teille tämän… Antakaa sydäntenne ohjata 

teitä, sillä niihin Minä olen kirjoittanut monia asioita ja jatkan niin tekemistä. Kyllä, jopa suurempia 

asioita Minä tulen paljastamaan teille tulevina päivinä. Sitten te tulette muuttumaan, sellaisesta, 

mikä on katoavaa, sellaiseen, mikä on katoamatonta, teidän sisäiset halunne oivaltaneina. Ja mitä 

tulee tähän juhlapyhään, mitä Jouluksi kutsutaan, teidän täytyy hylätä se.  

Kuitenkin Messiaan syntymää te todella voitte kunnioittaa. Sillä se oli teidän pelastuksenne alku. 

Sillä missä kerran oli vain pimeyttä, katsokaa, suuri valo on ilmestynyt!... Sen vuoksi siunattuja 

ovat he, jotka ylistävät kiitollisuudella, antaen kiitosta Minun Poikani syntymästä. Jopa 

siunatumpia ovat he, jotka ylistävät ja antavat kiitosta Hänen kuolemastaan ja 

ylösnousemisestaan.  

Kuitenkin voi niitä, jotka yhdistävät Jumalan Pojan Nimen synnin kanssa! Voi niitä, jotka 

kunnioittavat pakanallisia tapoja ja rellestävät saastaisissa perinteissä!... Voi kaikille niille, jotka 

juhlivat tätä juhlapäivää, jota kutsutaan Jouluksi, SILLÄ TE ETTE KUNNIOITA MINUA MILLÄÄN, 

MITÄ TE SANOTTE JA TEETTE! Tämä niin sanotun antamisen vuodenaika on inhottava Minun 

silmissäni!...  

ILJETYSTÄ! EPÄJUMALANPALVONTAA! Voi kaikkia, jotka sivuuttavat Minun varoitukseni ja rikkovat 

Minun Käskyni! TE OLETTE KAIKKI ORJIA! Te olette tehneet mammonasta isäntänne ja 

materialismista läheisen ystävänne!  

Teillä ei ole yhtään rakkautta Jumalaa kohtaan sydämissänne; katsokaa, teistä on Minun Henkeni 

poistunut kauaksi! Minä kerron teille totuuden, päivä on tulossa ja on jo täällä, kun jokaisen 

ihmisen työn laatu tullaan koettelemaan ja jokaisen itse uskovaksi julistautuneen usko tullaan 

koettelemaan; sillä Herran Päivä tulee varmasti julistamaan sen!  

Ettekö tiedä, että Messiaan jäljitteleminen on oikeamielistä?! Minun ihmiseni, teidän tuli kävellä 

Hänen teitään! Kuitenkin te, jotka kutsutte itseänne Kristityiksi, olette tehneet Hänestä pilkkaa! 

Siten olette tuoneet päällenne häpeää!  

Kuinka kauan te tulette tarrautumaan Porttoon?! Kuinka kauan te tulette kulkemaan hänen 

teitään?!... Minun ihmiseni, tulkaa pois hänen luotaan, älkääkä enää koskeko epäpuhtaaseen 

asiaan! Sillä Minä kerron teille totuuden, Kristuksen korvaaminen tai Hänen nimensä yhdistäminen 

syntiin, on ottamista osaa siihen, mitä kutsutaan antikristukseksi! Ja Messiaan kunnioittaminen 

pakanallisilla tavoilla ja saastaisilla perinteillä on Herran Nimen lausumista turhaan!... 

HÄPÄISEMISTÄ!  

Minä tiedän, että monet tässä maailmassa juhlivat tätä juhlapyhää tietämättöminä sen juurista. 

Kuitenkin se pysyy iljetyksenä Kaikkein Korkeimman Jumalan silmissä… Sen vuoksi, voi niitä, jotka 

tahtoen kulkevat tietämättömyydessä!...  



Ja voi, jopa kolme kertaa voi, niille, jotka tietäen laittavat hyväksymisensä leiman näille asioille, 

tehden niin Minun Nimessäni! Teidän paikkanne tulee olemaan kaikkein katkerin paikka, kurinne 

kaikkein ankarin!...  

Voi kaikille, jotka tietäen johdattavat muita kapinaan Herraa vastaan, sillä Sheolin (kuolema) suu 

on avoinna ja valmiina vastaanottamaan teidät! Sanoo Herra.  

Rakkaat, ylistäkää Minua sellaisena kuin Minä olen, ei sellaisena, minä te haluaisitte Minun olevan! 

Totelkaa Minun ääntäni! Lähtekää pois kaiken muotoisesta pahasta ja repikää alas jokainen 

valkeaksi pesty iljetyksen muuri!  

Ihmisten Kirkot, lopettakaa Pyhien Kirjoitusten vääristeleminen pahan hyödyn vuoksi; olkaa 

erillänne tästä maailmasta ja niistä asioista, joista saatana saa iloa!... Jälleen Minä sanon, olkaa 

erillänne ja tulkaa pois heidän keskuudestaan ja katukaa.  

Palatkaa Minun luokseni ja sinä päivänä, jolloin Minä ojennan käteni Maapallon asukkaita vastaan, 

te tulette varmasti olemaan pois tästä paikasta.  

Siispä sitten, Minun rakkaat palvelijani, jakakaa lahjanne; nostakaa köyhiä ja auttakaa tarvitsevia, 

antakaa juomaa janoisille ja ruokkikaa nälkäiset, jakakaa Minun rakkauttani ja peskää toistenne 

jalat.  

Älkää kuitenkaan enää olko tämän maailman ystävä, älkääkä enää kulkeko ihmisten kirkkojen 

teitä, älkääkä olko niin kuin ympärillänne olevat, sillä he eivät ole Minua tunteneet.  

Olkaa erilleen laitetut!... Riemuitkaa Herrassa, Jumalassanne; ja antakaa kiitosta; kunnioittakaa 

Poikaa, hengessä ja totuudessa ja kulkekaa tarkasti Hänen esimerkissään… Todistakaa Hänestä, 

Hänen syntymästään Hänen kärsimykseensä asti; Antakaa kunniaa Hänen Nimelleen kaikkialla 

Maapallolla!... Sillä tämä on todellinen lahja. 

***  

Timothyn kysymä kysymys… Herra, mitä uudenaikaisesta Joulusta?  

Herra vastasi… Vaikka sinä kysyt Minulta vielä kerran, Timothy, koskien tätä juhlaa, jota Minä 

vihaan, vuodenaika, jolloin sinun maassasi, jopa monissa maissa, erehdyksessä viitataan Jouluna, 

Minä sanon sinulle, Min en tule painamaan alas teille niitä monia maljoja, jotka on täytetty 

ylistsevuotaviksi Minun närkästykselläni. Sillä sinulla ei ole paperia eikä käden voimaa kirjoittaa 

sitä. Minä olen Herra. 


