
V2/02 - Puhdistakaa Uskonne!... Minä olen Tie, Totuus & Elämä 

Maaliskuun 19. 2005 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, ja Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Kysymys, joka kysyttiin Herralta… Herra, mitä mieltä Sinä olet ’rukousmatoista’, joissa on 

Jeesuksen kuvia?  

Herra vastasi: Tässä jumalanpilkka asuu ja syntiä on runsaasti, epäjumalanpalvonta on peitettynä 

purppuralla ja verenpunaisella. Sen vuoksi, kirjoita Minun sanani kaikille, jotka kutsuvat itseään 

kristityiksi, kaikille niille, jotka jäljittelevät porttoa, joka ei ole lakannut harjoittamasta niitä asioita, 

joita Minä vihaan.  

Oi te tekopyhät, missä on sydämenne? Katsokaa sisäänne… Näettekö te Kristusta siellä? Oletteko 

te edes aukaisseet ovea Hänen tulla sisään? Miksi te teette tätä turhaa ja halveksittavaa asiaa? 

Minä kerron teille totuuden, te olette varmasti unohtaneet Minut, ettekä te tunne Minua 

ollenkaan! Lakatkaa tuomasta epäjumalankuvia Minun eteeni; teidän uhrauksianne ei hyväksytä!  

Lakatkaa aukaisemasta suutanne turhiin toistoihin, teidän rukouksianne ei kuulla!... Älkääkä 

johdattako muita sellaisiin käytäntöihin… Sillä te asetatte heidän jalkoihinsa kompastuskiven ja 

synnin ja jumalanpilkan painon omille olkapäillenne.  

Oi, rakastetut lapset, älkää olko tietämättömiä Minun teistäni… Heittäkää pois itsestänne kaikki 

asiat, jotka erottavat teidät Minusta, ne asiat, jotka ovat halveksittavia Minun silmissäni. 

Lopettakaa!... Sillä teitä kiusaa hän, jota kutsutaan valheiden isäksi, sillä hän käyttää sitä, mikä 

kuulostaa totuudelta, johdattamaan teidät Valosta varjoon.  

Ettekö te tiedä, että teidän Isänne Taivaassa tietää sen, mitä te haluatte ja tarvitsette, jopa ennen 

kuin te tiedätte tai puhutte? Tulkaa Minun luokseni sellaisina kuin te olette, nöyryydessä. Pyytäkää 

Minulta kaikkea sitä, mitä te toivotte ja muistakaa, että Minä teen kaikki asiat kaikille niille, jotka 

uskovat ja rakastavat Minua, sen, mikä on sopusoinnussa Minun tahtoni kanssa.  

Älkää varastoiko itsellenne maapallolle aarteita, sillä nämä asiat pysyvät vain hetken ja sitten 

häviävät. Pikemminkin varastoikaa itsellenne rikkauksia Taivaaseen, missä ne eivät koskaan häviä… 

Vaurautta, joka pysyy ikuisesti.  

Rukoilkaa kaikella anomisella, sillä kaikki asiat, jotka ovat sopivia ja hyviä ja ne Jumala antaa 

vapaasti. Rukoilkaa niitä muille ja niille, joiden kanssa te olette eri mieltä ja joista ette pidä ja niille, 

jotka eivät pidä teistä, jopa niille, jotka ovat vahingoittaneet ja vainonneet teitä. Rukoilkaa 

siunauksia ja aarteita heille ja katsokaa ja nähkää, kuinka ne manifestoituvat omassa 

elämässänne… Sillä parempi on antaa kuin vastaanottaa. Suurempia ovat kuitenkin he, jotka 

pyytävät Jumalalta, toisen puolesta, ilman ajatustakaan itselleen, sillä mitään ei anneta, ellei Isä 

tahdo.  

Tehkää kaikki asiat rakkaudessa ja uskon puhtaudessa… Ja kun te saavutte kotiin, paikkaan, jonka 

Minä olen valmistellut teitä varten, tulette te löytämään aarteiden runsauden varastoituna teitä 

varten, aarteiden, jotka eivät koskaan katoa.  

Rukoilkaa anteeksiantoa ja te tulette saamaan sen Kristuksen veren kautta. Rukoilkaa seuraavaksi, 

että Hän tulee asumaan teissä. Rukoilkaa, että te elätte Kristuksen tiellä ja pidätte Jumalan 

käskyt… Joka ikisen. Ja kaikki nämä asiat, joita te haluatte, tulevat tapahtumaan elämässänne, 

kuten Isä on tarkoittanut. Älkää pyytäkö sellaisia asioita, jotka voivat johtaa teidät syntiin tai 

ylpeään elämiseen.  



Kun te olette vapaita ylpeydestä ja vastustatte syntiä omassa sydämessänne, sitten te tulette 

vastaanottamaan maapallon asiat, kaikella kiitollisuudella, tietäen, etteivät ne ole todellinen aarre, 

jota olette etsineet…  

Sillä Jumalan lahja on Hänen Poikansa, annettu koko maailmalle ja koko maailman puolesta. 

Teidän tarvitsee vain hyväksyä Hänet… Sillä Hän on Tie, Totuus ja Elämä, jota kaikki etsivät. Kaikki 

ihmiset ovat parantuneita ja kaikki asiat tulevat Hänen kauttaan täytetyksi, kuten Isä on 

tarkoittanut, vain kuten on kirjoitettu. Älkää ylistäkö yhtään epäjumalaa, tai mitään ihmiskäsin 

tehtyä, ei miehen eikä naisen tekemää… Ylistäkää ainoastaan Isää ja Poikaa.  

Älkää ylistäkö patsaita tai kullasta tehtyjä esineitä, eikä miehiä tai naisia, joita kutsutaan 

pyhimyksiksi, sillä he ovat vain Kaikkein Korkeimman palvelijoita. Pyytäisittekö te palvelijalta lupaa 

asua Mestarin talossa?... Kutsukaa suoraan Mestaria, Perillisen nimessä ja se tullaan antamaan 

teille.  

Edes Perillisen äidillä ei ole yhtään voimaa, eikä korvia kuulla, sillä hän ei vastaanota rukouksia, 

vaan myös rukoilee niin kuin teidän pitäisi rukoilla. Hän oli vain Jumalan rakastettu astia.  

Hän, jota kutsutaan pahaksi ja valehtelijaksi, toivoo teille sellaisia asioita, sillä hän virittää 

kauneuteen ja kunniaan verhotun ansalangan… Se on kangastus. Ylistäkää Jumalaa. Älkää antako 

ajatustenne harhautua tai itsenne tulla erotetuksi Jumalasta turhilla asioilla, vaikka ne 

vaikuttaisivat totuudelta ja kauneudelta. Seuratkaa vain sitä, mikä on Jumalan kirjoittamaa ja 

Hänen Ainokaisensa puhumaa.  

Sen vuoksi, puhdistakaa uskonne! Katukaa ja tulkaa puhdistetuiksi vääryyksistänne… Katukaa ja 

Minä tulen heittämään heidät pois teidän luotanne. Hän, jota Isäksi kutsutaan, on Taivaassa… 

Ketään muuta ei tulla kutsumaan nimellä yli kaikkien nimien. Pitäkää Jumalan käskyt, kuten ne on 

kirjoitettu, ei niin kuin te haluaisitte niiden olevan. 

Tulkaa nyt, Minun kadonneet lampaani ja pois johdatetut lampaat… Palatkaa Ensi Rakkautenne luo 

ja vastaanottakaa palkkionne, sillä Varas tulee nopeasti. Olkaa valppaita ja valmiita, sillä Hän tulee 

varastamaan kaikki ne, jotka kuuluvat Hänelle… Älkää jääkö jätetyiksi taloon, yksin pimeään.  

(Jackie) Pyydän, lukekaa myös seuraava Herran Paljastus koskien Mariaa… ’Maria… Jumalan 

Äidillinen Rakkaus’ 


