
V2/31 - Herra selittää…  

Röyhkeys & Tietämättömyys, väärät Totuudet & Ihmisoikeudet 

Viattomuus tuhottuna pahassa Röyhkeydessä… Laiskalla ja ilkeällä Tietämättömyydellä, työstetty 

väärillä Totuuksilla ja Ihmisoikeuksien varjolla sallittu 

Elokuun 23. 2005 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Minä olen Jumala, joka hallitsee ikuisesti ja aina, Taivaan ja Maan Tekijä, olen 

Luonut Kaikki asiat, jotka ovat oikein ja joita täytyy noudattaa Minun Lakini mukaan, joka pysyy 

ikuisesti… Kaikki vastaavat Minulle. Minä olen Oikeamielinen Tuomari, joka istuu korkealla 

taivaitten päällä ja Minä myös lähetän Hänet, joka tulee tuomitsemaan maapallon ja välittämään 

tuomiota, jopa sen, minkä Minä olen julistanut alusta asti.  

Sillä kaikki elämä sai alkunsa Minun kädestäni, luotiin Minun Sanani voimalla, jopa ihminen. Ja se, 

minkä Minä loin häntä varten, Minä myös asetin hänen alamaisekseen, myöntäen hänelle 

herruuden.  

Näin sanoo Herra, ihmisten pojille ja tyttärille… Teidät luotiin tomusta, kuitenkin Minä annoin 

teille lihallisen sydämen. Teidät muotoiltiin MINUN kuvakseni, teidän ruumiillenne annettiin elämä 

Pojan hengityksen kautta… Kuitenkin te, Minun lapseni, olette kapinoineet Minua vastaan! Te 

olette kääntyneet pois Minusta ja juosseet! Te juoksette pois oman Isänne luota, häväisten ja 

tuhoten kaiken, mitä Minä olen antanut teille! Teidän sydämenne ovat kovettuneet! Ne ovat 

muuttuneet hyvin kylmiksi!... Hedelmätön joutomaa, täynnä pahaa ja syntiä.  

Tuhotkaa omat talonne ja rakentakaa ne hiekalle, kuten tahdotte, kuitenkaan te ette tohdi tuhota 

valoa, jonka Minä olen antanut teille!... Sillä se oli muotoiltu hienovaraisesti, hauraaksi lihaksi ja 

pysyy Jumalan kuvana… Elävänä Pojassa, ennen aivan sen luomista.  

Sillä tyhmä sanoo sydämessään… ’Ei Jumalaa ole olemassa’, uskoen, että hän vastaa vain itselleen. 

Sillä hän todistaa ääneen, sanoen… ’Se on minun ruumiini, minun valintani’…  

TE VALITSETTE KUOLEMAN! Sanoo Herra. Sillä lapsi sisällänne on Minun, jopa kuten te olette myös 

Minun! Teidän ruumiinne ei ole teidän omanne!... Kaikki kuuluu Herralle!  

Näin sanoo Herra… Viattoman murha johtaa syyllisen kuolemaan. Syyllisen, joka kantaa viatonta 

sisällään; älkää ottako osaa heidän itsemurhaansa. Sillä kaikki, jotka niin tekevät, ovat yhtä syyllisiä 

kuin äiti, kaikki etsivät kuolemanrangaistusta; lainlaatijoista äänestäjiin, rakennuksen omistajaan, 

työntekijään, tavarantoimittajiin, äitiin, ja viimein isään, jos hän ei ota kantaa puolustaakseen 

avutonta ja viatonta, jotka ovat ilman syyllisyyttä… 

Katsokaa, he ovat tuoneet Jumalan vihan kansakuntansa, valtionsa ja kaikkien kaupunkiensa 

päälle! Suurtuho suurtuhon päälle, kunnes Minä olen hävittänyt heidät!  

Näin sanoo Messias, jota te kutsutte Kristukseksi, jopa Minä, joka ostin teidät… Mitä ikinä te 

olette tehneet näistä vähäisimmälle, Minun lapsilleni, sen te olette tehneet Minulle… Silti, 

kutsukaa Minun nimeäni, kaikessa katumuksessa ja uskossa ja te tulette varmasti elämään, ettekä 

kuole. Sillä Minä olin ensin kuollut teidän puolestanne ja nostettiin elämään, niin että te voisitte 

olla Minun kanssani, missä Minä olen ja olla kuten Minä olen… Ennallistettuna Minun kuvakseni.  



Ettekö te tiedä, että teidän ruumiinne on temppeli, missä Jumalan Henki voi asua, uskonne ja 

Totuuden hyväksymisenne mukaan… Tai hän, jota kutsutaan saatanaksi, puutteenne ja 

torjumisenne mukaan sen vuoksi? 

Ankaraa on Minun vihani! Minun ilmeeni on kuuma! Minun pikkuiseni menehtyvät kaikkialla 

maapallolla!... KOKONAISIA SUKUPOLVIA TEURASTETTU!... Lasten määrän paljouksia murhataan 

päivin öin, lakkaamatta!  

Sen vuoksi Minä olen tuonut esiin ja nimennyt monia surun päiviä TÄLLE sukupolvelle, ilman 

lepotaukoa!... KATSOKAA, HERRAN PÄIVÄ LÄHESTYY KOVIN LÄHELLE!... Sillä katkera ahdistus 

täyttää Herran sydämen, pahojen vuoksi! Ja Hän tulee varmasti pyyhkäisemään heidät koko 

maapallon pinnalta!... Elleivät he kadu ja maksa takaisin kymmenkertaisesti pahoista teoistaan. 


