
V2/30 - Herra selittää Ilmestyskirjan 14:4…  

144 000 eivät ole saastuttaneet itseään Naisten kanssa 

Kaikki on ostettu, kuitenkin harvat ovat hyväksyneet… Harvat on valittu 

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

Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Timothyn kysymä kysymys… Herra, mitä Ilmestyskirjassa tarkoittaa se, missä sanotaan… ’144 000 

eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa, sillä he ovat niin kuin neitsyet?’ (Ilmestyskirja 14:4)  

Näin sanoo Herra Hänen palvelijalleen… Pikemminkin 144 000 on ostettu, lunastettu ja valittu 

maapallolta erityisuhrauksena ja ovat hengellisesti saastumattomia, puhtaita kuin neitsyet. 

Timothy, sinä olet kysynyt ja Minä olen vastannut sinulle selkeästi. Täten Minä kerron sinulle, sinä 

kuulut siihen lukumäärään. Katso, Minä olen jo asettanut sinut heidän joukkoihinsa, Minun 

sinettini on sinun otsassasi… Etkö sinä muista tätä päivää? 

Kuitenkin he, jotka kadehtivat, pyrkivät aiheuttamaan epäilyjä, kyseenalaistamalla arvollisuuttasi 

ja saastumistasi naisten kanssa. Ja tämän vuoksi, he torjuvat Minun Sanani, joka on puhuttu tälle 

sukupolvelle. He pysyvät synneissään, sillä he eivät halua mitään osaa Minun kanssani, sellaisena 

kuin Minä todella olen. He ovat siirtäneet itsensä kauaksi Minusta ja pyrkivät vetämään myös 

muut pois, että he saattaisivat tuntea itsensä päteviksi epäoikeudenmukaisessa asiassaan… 

Kuitenkin hän, jonka Herra on puhdistanut, on arvollinen Hänen tarkoitukseensa; älkää kutsuko 

häntä arvottomaksi tai saastuneeksi! Sillä se, mikä tulee ihmisen sydämestä, todella saastuttaa 

ihmisen, kuitenkin se, mikä tulee Jumalalta, on pyhää.  

Sen vuoksi pelätkää, kaikki te, jotka osoitatte sormella ja nöyrtykää, kaikki te, jotka vääristelette 

Minun sanojani omaksi hyödyksenne, ettei teitä huomattaisi syyllisiksi Pyhän Hengen 

jumalanpilkkaan!  

Sillä saastuminen, mistä kirjoitetiin ja mikä pysyy ihmisten väärin tulkitsemana, ei ole saastutusta 

ihmisten tytärten kanssa, vaan saastutusta ihmisten kirkkojen kanssa, jotka pysyvät kirkon 

tyttärinä – kirkon, jota kutsutaan äidiksi, sillä hän on portto, sanoo Herra. Sillä hengellinen 

puhdistuminen alkaa armolla ja on niitä varten, jotka Minä olen valinnut tulemaan neitsyiksi 

hengessä, jopa heidän elämänsä jokaisen osa-alueen täydellinen puhdistus.  

Kaikki ihmiset ovat saastuneet, ovat langenneet kaikenlaisiin monimotoisiin kiusauksiin. 

Maapallolla ei ole yhtään oikeamielistä, ei, ei yhtään… Kuitenkin kaikki, jotka katuvat, 

vilpittömyydessä ja totuudessa, ovat Karitsan veressä puhdistettuja – Karitsan, joka on puhdas ja 

pyhä…  

Sen vuoksi niiden, joita Minä olen kutsunut olemaan Minun todistajiani, täytyy tulla puhtaiksi 

sydämeltään ja hengeltään… Heidän täytyy olla erillään maailmasta ja asettua erilleen ihmisten 

korruptoituneista opeista – ihmisten, jotka ovat saarnanneet kaikissa näissä kirkoissa ja jotka eivät 

lakkaa saastuttamasta Minun nimeäni ja pilaamasta Minun kuvaani.   

Timothy, sinä et ole istunut ylpeiden keskuudessa, etkä ole pitänyt seuraa ihmisten kirkoissa 

petetyille. Sinä et ole hyväksynyt ollenkaan yhtään oppia, siihen päivään asti, kun Minä tulin sinun 

luoksesi ja avasin sinun korvasi ja sinä kuulit Minun ääneni. Todella, sinä olit kuin savea, jonka 

maailma oli muovannut, kuitenkin pysynyt muovaamattomana hengessä.  



Tämä ei ollut sinun omaa tekemistäsi, sillä Minä olin kutsunut sinut syntymästäsi lähtien pysymään 

neitsyenä hengessä. Katso, jopa kun olit vielä äitisi kohdussa, Minä pyhitin sinut; Minä säädin 

sinusta profeetan, todistajan Minun nimelleni, vihollisen kaikille kansakunnille. Täten sinä et laita 

uskoasi maailman oppeihin, etkä hyväksynyt yhtään oppia, joita opetettiin ihmisten kirkoissa.  

Mitä tulee sinun ruumiiseesi ja mieleesi, sinä saastuit synnistä, tähän sinä olit syyllinen, kuten ovat 

kaikki, jotka ovat saavuttaneet kypsyyttä, kuitenkin Minä olen ottanut sinun syntisi sinulta, enkä 

muista sinun vääryyksiäsi enää. Sen vuoksi, Minä kysyn sinulta, mikä saastutus jää jäljelle? Sillä se, 

minkä Herra on puhdistanut, Karitsan veressä, on uusi luomus… Neitsyt. 

Katso, Minä olen sama eilen, tänään ja kaikkina tulevina huomisina, sanoo Herra; mitään 

ristiriitaisuuksia ei löydetä! Kaikki virheet kuuluvat ihmisille, joita paha hyödyntää hänen omia 

pahoja päämääriään varten. Sen vuoksi se, minkä Minä olen kirjoittanut, sen Minä olen 

kirjoittanut; se pysyy! Ja se, minkä Minä olen kirjoittanut Minun palvelijani Johanneksen kautta, 

pysyy myös, vaikka se on suuresti väärin tulkittu, virhe, joka on yhdistynyt ihmisten 

käännösvirheisiin.  

Kuitenkin pahempaa silti on älyn ja oppimisen ihmisten väärät tulkinnat Minun Sanastani – he 

verhoavat röyhkeytensä teeskentelyyn ja kätkevät virheensä vakiintuneen opin valepukuun, 

hyödyttömiä palvelijoita, jotka johtavat Minun ihmisiäni harhaan.  

Sillä Minun Sanani on kaikkia varten, jotka todella etsivät Minua ja kaipaavat tuntea Minun tapani, 

jopa kulkea niissä. Täten Minun Sanani voivat hyväksyä ja ymmärtää vain ne, jotka ovat 

vastaanottaneet totuuden rakkauden, sillä he pysyvät Minussa ja Minun henkeni asuu heidän 

sisällään. Sillä kuinka voi joku, joka seisoo erillään Minusta tuntea Minut? Ja kuinka voi joku, joka 

opettaa omaa tapaansa, kulkea Minun kanssani Minussa?  

Ihmisillä ei ole Pyhien Kirjoitusten ymmärtämistä itsessään! Pikemminkin se on lahja Jumalalta, 

vastaanotettuna Pyhän Hengen kautta niille, jotka ovat asettaneet kaiken luottamuksensa Häneen, 

joka on Pyhä. Vai oletteko koskaan lukeneet tätä Pyhää Kirjoitusta… ”Herran pelko on viisauden 

alku ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä?”  

Sen vuoksi, niille, jotka ovat vastaanottaneet, on kaikki paljastettu ja niille, jotka eivät ole 

vastaanottaneet, on kaikki poissuljettu… Tuleeko pimeys ymmärtämään valoa? Sillä vain ne, jotka 

ovat Valosta, Hänen kunniassaan kylvetettyjä, tulevat näkemään; loput jätetty sokeiksi.  

Sillä vasta, kunnes joku kutsuu Messiaan nimeä, vilpittömyydessä ja totuudessa, he eivät millään 

muotoa tule vastaanottamaan. Sillä Hän on Hän, joka on asettanut mudan heidän silmilleen 

parantaakseen heidät. 

Katso, Hän on myös Siiloan Vesi, mikä oli lähetetty pesemään heidät, että he saattaisivat nyt 

nähdä.  

Sen vuoksi, katukaa ja antakaa Hänelle kunniaa, kaikki te pilkkaajat ja röyhkeät opettajat!... Ja 

tehkää niin yhdessä niiden kanssa, jotka Minä olen valinnut julistamaan Hänen kunniaansaja 

ilmoittamaan Hänen tulemistaan…  

Ne, jotka Minä olen lähettänyt valmistelemaan Hänen tietään Hänen edellään, joihin Minä olen 

laittanut Minun suuni sanat… Viimeinen trumpetti ennen aikaa… Sanoo Herra. 


