
V1/25 - Herra selventää… Pakanallisuus…  

Minun ihmiseni tuhoutuvat Tiedon Puutteeseen 

Marraskuun 17. 2004 - YahuShua HaMaschiah’lta, Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja 

Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle, Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Mitä varmimmin, Minä sanon sinulle, mikä tahansa ja kaikki rituaalit, jotka 

ovat peräisin pakanallisuudesta, ovat iljetys Jumalan silmissä! Ja kaikki, jotka asettavat Minun 

nimeni niihin tai tekevät niitä luvalla Minun nimessäni ovat varmasti lausuneet Herran nimen 

turhaan… Häväistys!  

Minä tiedän, että monet sanovat viettävänsä tätä juhlapäivää Minun maallisen syntymäni 

rakastavassa muistamisessa, kuitenkin tänä päivänä Minä en tullut maailmaan veden ja veren 

kautta. Sillä se päivä ja hetki pysyy teille tuntemattomana, ettekä te ymmärrä. Todella, kaikki te, 

jotka kutsutte itseänne kristityiksi, heitätte pois tiedon ja kieltäydytte kunnioittamasta nimettyjä 

aikoja, mitä Isä käski teitä pitämään pyhinä ja muistamaan. Sillä eikö ole kirjoitettu… ”Minun 

ihmiseni tuhoutuvat tiedon puutteeseen?”  

Kuinka kauan te tulette tärvelemään Minun kuvaani ihmisten edessä?! Kuinka kauan tullaan 

Minun nimeäni pilkkaamaan teidän vuoksenne, Oi ihmisten kirkot?! Kuinka kauan te tulette 

tekemään aviorikoksen porton kanssa ja rellestämään pakanan epäjumalissa?! Kuinka kauan te 

tulette pysymään naimisissa tämän maailman ja kaikkien sen haureuksien kanssa Jumalaa 

vastaan?!  

Jälleen Minä sanon teille, KAIKKI uskonnot, uskonnolliset rituaalit ja juhlinnat, joita Isä ei ole 

asettanut, ovat iljetys! Hyvin Minun palvelijani Paavali profetoi teistä, sanoen: ’Ihmiset tulevat 

olemaan itsensä rakastajia, rahan rakastajia, kerskailijoita, ylpeitä jumalanpilkkaajia, 

tottelemattomia vanhemmilleen, kiittämättömiä, epäpyhiä, ei-rakastavia, anteeksiantamattomia, 

herjaajia, heillä ei ole itsekontrollia, he ovat raakoja, hyvän halveksijoita, pettureita, omapäisiä, 

ylimielisiä, mielihyvän rakastajia pikemminkin kuin Jumalan rakastajia ja heillä on jonkinlainen 

jumalallisuus, mutta he kieltävät voiman siitä.’  

Sen vuoksi, voi kaikille, jotka juhlivat tätä inhottavaa ihmisten juhlapäivää! Voi, Minä sanon teille! 

Ja kolme kertaa voi, kaikille, jotka tekevät niin MINUN nimessäni!... Tekopyhät! 

Epäjumalanpalvonnan työläiset! Te olette kieroutuneita ihmisiä, jotka aina lausuvat Herran nimen 

turhaan! Kuitenkin Minä kuulen teidän sanovan… ’Mutta me vain pyrimme kunnioittamaan Sinua, 

Herra, millä tahansa ja kaikilla tavoilla.’  

Kuitenkin Minä kysyn sinulta, kuinka me voimme olla yhtä, jos sinun sydämesi kuuluu toiselle? Ja 

kuinka rellestäminen noissa asioissa, joita Minä vihaan, kunnioittaa Minua? Minä kerron sinulle 

totuuden, kaikki, jotka rakastavat tätä maailmaa enemmän kuin Minua, eivät ole Minun arvoisiani! 

Ja kaikki, jotka kunnioittavat porton tapoja, eivät kunnioita Minua ja he tulevat jakamaan hänen 

tuomionsa! Ja KAIKKI, jotka rellestävät pakanallisissa tavoissa, ovat yhdistyneet saatanan kanssa!  

Vai etkö ole koskaan lukenut Pyhistä Kirjoituksista… ”Te huorintekijät, ettekö ymmärrä, että 

ystävyys tämän maailman kanssa, on vihanpitoa Jumalaa kohtaan? Sen vuoksi, kuka ikinä tekee 

itsestään tämän maailman ystävän, on Jumalan vihollinen?”  

Todella, mitä näillä kaikilla asioilla on tekemistä Minun kanssani? Miksi te koristelette puun? Eikä 

se ole kaunis sellaisenaan? Ja miksi te koristelette talonne? Sillä talous, joka pyrkii kunnioittamaan 

Minua, sillä ei ole tarvetta maailmallisiin koristeluihin. Sillä nöyryydessä, erilleen asetettuna, sinä 

tulet loistamaan. Ja miksi te annatte maailmallisia lahjoja Minun nimessäni?  



Enkö Minä ole Lahja, Hän, joka kohosi korkealle, Hän, joka otti vankeja saaliikseen ja antoi lahjoja 

ihmisille? Sen vuoksi vastaanota Minut ja kaikki, mitä Minä tarjoan ja ole erilläsi! Sillä seuraamalla 

Minun tapojani, sinä annat lahjoja Minulle ja toisillenne jopa kaikille ympärillänne oleville, sillä 

lahjat, joita Minä tuon, kestävät ikuisesti.   

Sen vuoksi, jälleen Minä kysyn sinulta, mitä väliä on näillä maailman ja ihmisten asioilla, jotka pian 

tulevat häviämään? Kuitenkin sinä sanot… ’Kaikki nämä asiat ovat vertaus ja testamentti Sinulle, 

Herra.’  

Kuitenkin Minä kerron sinulle, mikä tahansa, mikä tulee synnistä, on synti… Älä tee sitä! Revi 

kumoon kaikki nämä iljetyksen valkeiksi pestyt seinät ja tee vain niin, kuin Jumalan Sana ohjeistaa!  

Sillä antamisen ajankohta on joka ikinen päivä ja rakkauden ajankohta on joka päivä, joka tunti, 

joka minuutti, jokainen elämäsi hetki, elettynä Minussa… 

Siispä sitten, jaa lahjasi, äläkä pidättele. Kohota hengessään köyhiä ja ruoki nälkäisiä, auta 

tarpeessa olevia ja lohduta sairaita, tee niin Minun nimessäni…  

Älä kuitenkaan tee niin kuin pakanat tekevät, sillä tämä on synti. Ole täysin erillään ja välttele näitä 

kieroutuneita ihmisten juhlapyhiä, lopeta Minun käskyjeni rikkominen!  

Kuitenkin Timothy, sinulle Minä sanon tämän… Minä tiedän sinun sydämesi ja kuinka sinä toivot 

muiden tuntevan Minun tapani… Näytä heille sinun tapojesi kautta, paljastaen Minun henkeni 

sinussa. Minä tiedän, että sinä rakastat tätä joulukuun juhlapyhää, kuitenkin sinun täytyy hylätä 

se.  

Sillä Minä olen kutsunut sinut olemaan Minun trumpettini ja suukappaleeni, profeetta, lähetettynä 

julistamaan Minun sanojani ihmisten edessä; katso, Minä olen kutsunut sinut totuuteen ja 

pelastukseen ja sotaan, jopa sotaan Minun jäsenissäni, suureen hajaannukseen!  

Jos sinä haluat juhlia Minun nimeäni ja Minun maallista syntymääni, tee niin; tuo kunniaa Minun 

nimelleni tottelevaisuudellasi, uhraten kaikki nämä asiat, jotka ovat Minua vastaan. Sinä toivot 

nauttivasi juhlista perheesi kanssa, tee niin.  

Minä olen antanut sinulle seitsemän. Ja näissä seitsemässä on viisaus ja ymmärrys, itse Jumalan 

mieli, paljastus yli sanojen, Jumalan tahto manifestoituna. (Kuvateksti: Pääsiäinen, 

Happamattoman Leivän Päivä, Uutislyhteen Juhla (ohrasadon juhla), Viikkojuhla eli Helluntai 

(vehnäsadon juhla), Trumpetin, Pasuunan, soiton Päivä, Suuri Sovituspäivä ja Lehtimajan Juhla) 

Älä kuitenkaan enää tee niin kuin pakanat ja väärät opettajat haluaisivat sinun tekevän. Sillä sinun 

täytyy olla erillään tästä maailmasta ja kirkoista, Timothy; asetu sivuun Minun nimeni vuoksi.  

Sen vuoksi, näin Minä sinua käsken… Heitä pois tämä juhlapyhä; heitä pois puusi ja valosi, vie 

talostasi pois kaikki koristeet; käänny pois näistä saastaisista perinteistä.  

Kunnioita Minua sellaisena kuin Minä todella olen, tottele Pyhiä Kirjoituksia ja käänny pois 

ihmisten käskyistä. Ja kyllä, Timothy, jatka lastesi opettamista siitä, mikä on kirjoitettuna Pyhiin 

Kirjoituksiin Minun maallisesta syntymästäni ja Ihmisten Pelastuksen Päivästä, sillä tämä on hyvin 

miellyttävää Minun silmissäni…  

Ja siunattuja ovat kaikki he, jotka vastaanottavat tämän Sanan ja tottelevat sitä, valiten seurata 

sinun esimerkkiäsi, sillä heidät myös tullaan asettamaan erilleen.  



Tiedä tämä… Ihmisten Pelastuksen Päivä on nelinkertainen… Se oli säädetty ennen maailman 

perustamista, täytettiin Minun syntymässäni, viimeisteltiin Minun kuolemassani ristillä ja 

vahvistettiin ikuisesti Minun ylösnousemuksessani… Minä olen Herra. 


