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Olipa se HYVÄÄ tai PAHAA 

Heinäkuun 8. 2005 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra, koskien niitä, joilla on korvat, kuitenkin he kieltäytyvät kuulemasta, joilla on 

silmät,kuitenkin he kieltäytyvät näkemästä… Vain ne, joiden sydämet ovat jääneet autioiksi, ovat 

täynnä pelkoa ja halveksuntaa. Sillä he kätkeytyvät opin taakse ja peittävät itsensä perinteellä, 

suojatakseen itseään Minun ojennukseltani. Katsokaa, harjoitellulla puheella he vääristelevät 

Pyhiä Kirjoituksia, todella, he repivät Jumalan Sanaa, oman ylpeytensä vuoksi. Sillä he eivät tunne 

Minua, eikä Minun henkeni asu heissä. He eivät ole vastaanottaneet totuuden rakkautta, eivätkä 

he hyväksy Minua sellaisena kuin Minä todella olen. Täten he tietoisesti uskovat valheita, kulkien 

aina ihmisten käskyissä, kun he panettelevat heidän luokseen lähetettyjä.  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra kirkoille, kaikille teille katraan johtajille… Miksi te ette vastaanota 

Minua?! Todella te olette kykenemättömiä, sillä te aina työnnätte käden pois! Katsokaa, Minä 

lähetän teille pelkän ihmisen, että te saattaisitte vastaanottaa Minun ojennukseni, kuitenkin te 

sanotte, että hänellä on demoni… Te taistelette aina Minua vastaan!  

Hänen sanansa ovat totuus, aivan Isän tunnetuksi tehty Tahto, Herran sana, Hänen profeettojensa 

esille tuomana, jälleen kerran. Kuitenkin te itkette, ’Valheellista!’, koska te huomaatte, että he 

toimivat päinvastoin kuin teidän etukäteen muodostetut käsityksenne ja uskomuksenne, niin kuin 

te ja teidän vakiintuneet oppinne olisivat jollakin lailla moitteen yläpuolella… Kaiken aikaa 

perustaen valheellisuuden muureja, asettaen petoksen ansoja estämään Minun tietäni Minun 

edelläni; etsien aina linnoittaaksenne asemanne, etten Minä paljasta naamiaisianne.  

Lakatkaa kuuntelemasta paholaista, sillä se on hän, joka puhuu teille! Häntä kutsutaan saatanaksi 

ja petos on hänen sydämessään. Sillä ensin hän petti Hänet, joka loi hänet; sitten ne, jotka hän sai 

lankeamaan mukanaan, hän petti heidät elämästä kuolemaan; Aatamin seuratessa Eevan kautta. 

Sitten, Minun katkeraksi surukseni ja vihakseni, hän petti Kristuksen Juudaksen kautta. Nyt hän 

kulkee kaikkialla maailmassa pettämässä, ja jos olisi mahdollista, jopa valittuja. Sillä hän on suuri 

pettäjä, eksyksissä omiin petoksiinsa, suureen petokseen, sen vertaisia ovat vain hänen työnsä. 

Kuitenkin kaikki hänen työnsä tulevat palaamaan hänen oman päänsä päälle; ja kun se on täytetty, 

hänen rangaistuksensa tulee kestämään ikuisesti Tulijärvessä, joka palaa… Täysin kulutettuna, 

ikuisesti Jumalasta erotettuna, mikä on toinen kuolema.  

Näin sanoo Herra niille, jotka asuvat ihmisten kirkoissa… Oi vähäisen uskon ihmiset, teitä on 

petetty, kirkot ovat johtaneet teitä harhaan, jatkuvasti kääntyneet sivuun tieltä -he, jotka ovat 

nimittäneet itsensä ruokkimaan Minun katrastani. Kirkkojen oppi on korruptoitunutta, ihmisistä ja 

portosta syntynyttä. Kyllä, hän on pettänyt teitä, Oi ihmisten kirkot ja heidän teillään te yhä 

kuljette. Läpi sukupolviensa hän on pettänyt ihmisiä, vallanhimossaan hän on sortanut heitä, 

saaden aikaan sen, että väen paljoudet omaksuvat kieron polun… Hän on portto, hänen tiensä 

antikristus ja kuitenkin te seuraatte häntä!  

Katsokaa, omalla voimallaan ja auktoriteetillaan, jonka hän nimitti itselleen, hän muutti Minun 

Käskyni! Kuitenkin te nyökkäätte päällänne yhteisymmärryksessä, Oi ihmisten kirkot! Kyllä, te 

tottelette hänen opetuksiaan, kun te hylkäätte Minun Sapattini, pitäen yllä monia samoja 

korruptoituneita oppeja ja saastaisia perinteitä, joita Minä vihaan!... Sen vuoksi, Oi ihmisten kirkot, 

teidän kurinpalautuksenne tulee olemaan mitä vakavin, teidän alennustilanne kovin kauhea! Ja 

sinut, Oi porttojen kirkko, tullaan repimään paljaaksi ja tuhoamaan! Katsokaa, sinut tullaan 



leikkaamaan kappaleiksi ja jättämään täysin autioksi, kaikkien ihmisten ällistykseksi! SILLÄ MINÄ 

EN MUUTU! Sanoo Herra.  

Siispä sitten kuunnelkaa tarkkaan ja kiinnittäkää tarkkaan huomiota, kaikki te, jotka kutsutte 

itseänne kristityiksi, kaikki te, jotka kivitätte Minun profeettojani ja herjaatte teille lähetettyjä, 

kaikki te, jotka hyväksikäytätte Minun Sanaani Pyhissä Kirjoituksissa ja häpäisette Minun 

Sapattejani; kuulkaa Herran Sana ja kuulostelkaa, kumartukaa alas, sillä elävän Jumalan suu on 

puhunut: KAIKKI, MINKÄ TE KYLVÄTTE, SEN TE TULETTE KOKOAMAAN! Katukaa, sen vuoksi! Jälleen 

Minä sanon, katukaa, ettette te vedä puoleenne tulta myös, kun te katsotte kaikkien töidenne 

palavan sinä Päivänä! Sillä Minun vihani on sytytetty teitä vastaan, Oi ihmisten kirkot! Ja Minun 

vihani kasvaa raivossaan, KAIKKIA vastaan, jotka johdattavat Minun ihmisiäni harhaan!...  

Kuitenkin suurempi on silti Minun Armoni ja Istuin, jonka Minä lähetin…  

Sen vuoksi kutsukaa Häntä vilpittömyydessä, kutsukaa Häntä totuudessa, seuratkaa Häntä, niin 

kuin Hän on näyttänyt teille ja kääntykää pois ihmisten käskyistä… Sillä Hän yksin on Tie ja Totuus, 

Elämä ilman loppua. 


