
V1/26 - Herra sanoo… Petoksen Tuulet puhaltavat…  

Älkää juhliko mitään, millä on Pakanalliset Alkuperät 

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… Herra, pitäisikö meidän silti juhlia Joulua meidän laajennetun 

perheemme kanssa, kuten on suunniteltu?  

Herra vastasi… Sinulle on totuus annettu, totuus on tehty tunnetuksi. Siten sinun ja sinun perheesi 

ei tule juhlia tätä 25. Joulukuuta, eikä seuraavaa. Sinun ei tule koskaan enää juhlia tätä iljettävää 

ihmisten juhlapyhää.  

Kuitenkin koskien niitä, joita sinä rakastat ja jotka juhlivat tätä päivää, rellestäen niissä asioissa, 

joita Minä vihaan, älä anna heille sen alkuperää, ennen kuin se on loppunut. Sillä he pysyvät 

tietämättöminä monista, monista asioista. Ja heidän tietämättömyydestään johtuu, että Minä en 

vielä lue sitä heille viaksi. 

Kuitenkin he tietävät niistä synneistä, jotka ovat ilmeisiä. Ja nämä Minä olen laskenut heitä 

vastaan, kunnes tulee päivä, kun he kutsuvat Minua Pojan nimessä, vilpittömyydessä ja 

totuudessa, etsien Hänen anteeksiantamistaan, täysin hyväksyen Hänen uhrauksensa heidän 

syntiensä puhdistamiseksi.  

Ja katso, päivä, jolloin kaikki Minun valittuni tulevat Minun luokseni katumuksessa, on hyvin 

lähellä. Pian, oi niin kovin pian, teidän rakkaanne tulevat omistamaan itsensä Minulle, toivoen 

tekevänsä vain sitä, mikä on oikein ja hyvää Minun silmissäni. Sillä Minä tulen paljastamaan Minun 

kunniani ja Minun vahvuuteni voiman.  

Sillä kuten on kirjoitettu… Minä tulen näyttämään ihmeitä taivaissa yläpuolella ja maapallolla 

alapuolella, verta ja tulta ja savupatsaita; aurinko tulee muuttumaan pimeäksi ja kuu vereksi, 

Herran Suuren ja Kauhean Päivän tullessa.  

Katso, vavistus pitää heitä otteessaan ja Herran pelko tulee uppoamaan syvälle heidän sydämiinsä 

ja heidän ylpeytensä tulee sulamaan. Ja he tulevat kutsumaan Minun nimeäni hädän hetkellä, 

suuren itkun ja pelon keskellä. 

Sillä alusta asti he tiesivät totuuden siitä, kuka Minä olen, jopa syvällä sisällään, kuitenkin kieltäen 

Minut, valiten mieluummin kapinoida Minua vastaan, suosiakseen omaa tapaansa.  

Kuitenkin nyt on tullut aika, katso, aika lähestyy, kun kovasydämiset tulevat itkemään ja 

kapinallisten silmät tulevat pursumaan kyyneliä, kun ylpeät nöyrtyvät ja ateistit tulevat 

lankeamaan polvilleen.  

Katso, kaikki tulevat oivaltamaan, että on olemassa Jumala, joka hallitsee, Taivaan ja Maapallon 

Luoja!... Sulakoon heidän sydämensä ja vastaanottakoot he parannuksen! Lentäköön kaikki petos 

pois! Auetkoon heidän silmänsä ja tulkoon heidän korvistaan pysäyttämättömiä! Ja heidän 

suillaan, antakaa heidän antaa huuto… ’Ylistys ja kunnia Hänelle, joka istuu valtaistuimella ja 

Karitsalle!’  

Sen vuoksi olkaa varuillanne, Oi Siionin lapset, sillä hevosmiehet alkavat ratsastamaan! Katsokaa, 

ensimmäinen istuu vuorellaan, pidelleen joustaan ja toinen seisoo valmiina… (Ilmestyskirja 6). Voi, 

voi, voi maapallon ihmisille! Sillä petoksen tuulet puhaltavat, jopa koko maapallon kasvoille!...  



Ja katsokaa, Minä olen tulossa nopeasti, totuus ja pelastus Minun oikeassa kädessäni ja tuomio ja 

kuolema Minun vasemmassa kädessäni!... MINÄ OLEN HERRA. 


