
V3/16 - Herra sanoo…  

Mitä on synti? Miksi te rellestätte Haureuksissanne Jumalaa vastaan? 

Joulukuun 16. 2005 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla - Koskien uudenaikaisia ihmisen juhlapyhiä 

Näin sanoo Herra Jumala… Tämä maailma on kerta kaikkiaan tullut porttojen taloksi, kokonainen 

sukupolvi, jotka jatkuvasti menevät tekemään haureuksia epäpuhtaiden kanssa, rellestäen kaikissa 

haureuksissaan Jumalaa vastaan!... Kerta kaikkiaan hyläten Hänet, jonka Minä olin lähettänyt 

heidän luokseen!  

Kukaan ei ole kuulostellut, kaikki pysyvät kahlittuina tähän maailmaan, synnin kiehtomina, 

maailman ja ihmisten tapojen tavoittamina! Katsokaa, eivät edes ihmisten kirkoissa olevat ole 

kuulostelleet Hänen ääntään, eivätkä he kuuntele tarkkaan Hänen nuhteluaan. Valiten 

mieluummin yhdistää kunnian epäkunnioittamiseen, ylistyksen Jumalan pilkkaan ja puhtauden 

syntiin!... VOI, Minun lapseni! Te kaikki olette langenneet vihollisen ansalankaan!  

SEN VUOKSI KATUKAA ja antakaa Minulle kunniaa! Ylistäkää Minua hengessä ja totuudessa! 

Kutsukaa Nimeä! Sillä Hän yksin tulee päästämään teidät pahasta Vihan Päivänä, jos te niin 

valitsette omaksua Hänet sellaisena kuin Hän todella on. 

Hän on juuri aivan sama, joka tulee myös tuhoamaan pahat ja tuomaan kauhean tuomion 

kapinallisille; suurille ja pienille, rikkaille ja köyhille, sidotuille ja vapaille; kaikille, jotka hylkäävät 

Minun Lakini ja työntävät käden Minun käskyni sanaa vastaan!  

Sillä Hänen kauttaan sinut on tehty astiaksi jaloa käyttöä varten, kuitenkin te kaikki olette tulleet 

astioiksi halpaa käyttöä varten, kasaten itsellenne turhuuksia ja syntiä. Sen vuoksi kuulkaa Minun 

sanojani, kaikki te ylpeät Jumalan pilkkaajat, kaikki te uudenaikaiset fariseukset, jotka vääristelevät 

Totuutta, sillä näin sanoo Herra. Kuinka kauan te tulette häpäisemään Messiaan nimeä ja 

asettamaan itsenne auktoriteettiasemaan?! Katsokaa, pahuuden viinipuina te tuotatte vain 

kitkerää hedelmää, levittäen korruptoitunutta oppianne ja vääristyneitä perinteitänne ihmisten 

keskuudessa kuin ruttoa!... Oppeja ja perinteitä, joita Minä vihaan!   

YahuShua, jota te kutsutte Jeesukseksi ja Kristukseksi, on Todellinen Viinipuu! Ja ne, jotka kantavat 

hedelmää Hänen samankaltaisuutensa mukaan, ovat Hänen oksansa.  

Ja Minä tulen varmasti karsimaan jokaisen oksan, joka kasvaa Hänessä, että se saattaisi kantaa 

jopa enemmän hedelmää. Kuitenkin te sanotte…’Tässä minä olen, minä myös kasvan 

Viinipuusta!’… Te olette kaikki valehtelijoita, pahantahtoisuus kasvamassa siellä, missä teidän ei 

pitäisi, kuivia oksia, jotka tullaan katkomaan ja heittämään tuleen!  

MAAPALLON IHMISET, KARITSAN VIHA ON TULOSSA!... Luulitteko te, että Minä pysyisin ääneti 

nimetyn ajan aikana?! Luulitteko te, että Minä en asettaisi aikaa ja julistaisi ajankohtaa?! Sillä Minä 

olen mustasukkainen Jumala ja suuri voimassa, enkä Minä muutu!...  

SEN VUOKSI, LAKATKAA MURENTAMASTA MINUN KÄSKYJÄNI MESSIAAN NIMESSÄ!... Teidän ei 

tule yhdistää Hänen nimeään synnin kanssa! Teidän ei tule kunnioittaa Häntä Pakanallisilla 

rituaaleilla ja saastuneilla perinteillä! Etten Minä torjuisi teitä, kuten Minä olen torjunut pakanat 

ennen teitä!  

Täten Minä puhun selkeästi, sillä te olette kaikkein kapinallisin ja kovasydämisin sukupolvi… Nämä 

uudenaikaiset juhlapyhät, joita kutsutaan Jouluksi, Eostre/Ostara pakanajumalattaren Pääsiäiseksi 

(=Eastern,  Huom. Suomen kielessä sekä Eastern, pakanajumalattaren mukaan nimetty pääsiäinen, 



että Passover, raamatullinen Pääsiäinen, on molemmat käännetty Pääsiäiseksi), Halloweeniksi ja 

sen kaltaisiksi, ovat iljetys Kaikkein Korkeimman Jumalan silmissä! Sen vuoksi Minä tulen 

tuhoamaan kaikki teidän pakanalliset perinteenne ja repimään hajalle jokaisen ihmisen 

juhlapyhän; katsokaa, Minä tulen pyyhkimään ne maapallon pinnalta sinä päivänä! Sillä Minä olen 

Herra ja Minä olen tulossa alas tekemään sukkelan lopun!... Ja enää te ette tule rikkomaan Minun 

Käskyjäni ja rellestämään synnissä, Messiaan nimessä!  

Katsokaa, Minun ilmeeni on kääntynyt teitä vastaan, Oi ihmisten kirkot! Sillä te olette pilkanneet 

Minun nimeäni lakkaamatta, saastuttaen Messiaan nimeä päiviä ilman loppua! Te olette 

asettaneet ihmisten käskyt Jumalan Käskyjen yläpuolelle, sanoen itseksenne, ’Me olemme ainoa 

auktoriteetti ihmisten keskuudessa!’… Kuinka kauan te tulette kulkemaan porton teillä ja 

tekemään haureuksia pakanoiden kanssa?! Kuinka kauan te tulette kääntämään korvanne pois 

kuulemasta Pyhää Lakia?! Täten teidän ylistystänne ei hyväksytä ja teidän rukouksenne ovat 

iljetys!   

Rakastetut, enkö Minä ole jo antanut teille Pyhät Päivät, jopa monta päivää, jolloin teidän oli 

määrä kunnioittaa Minua?... Kuitenkin te unohdatte ne kaikki, jopa jokaisen viikon seitsemännen 

päivän, jota teidän piti muistaa ja pitää pyhänä! Sillä Minä olen Herra ja Minä en muutu… 

Rakastetut, mitä näillä juhlapyhillä ja ihmisten tekemillä perinteillä on tekemistä Minun kanssani? 

Miksi te teette niitä Messiaan nimessä?!... Antakaa lahja Hänen nimessään, sillä yksin Hänen 

nimensä kautta teidät on pelastettu, ei ole olemassa ketään toista!  

Ihmisten kirkot, lopettakaa turha pälpätyksenne, sillä te aina vääristelette Totuuden Pyhiä 

Kirjoituksia! OLKAA ÄÄNETI JUMALANNE EDESSÄ! Sillä teidän perinteenne ovat harhaoppi ja 

pyhäpäivänne ovat todiste!... Puhdistakaa kaikki nämä Jumalan pilkat huuliltanne, sen vuoksi, 

astukaa pois opetuksistanne ja tehkää selonteko! Nöyrtykää! Sillä Minä olen todella kutsumassa 

teitä pois.  

Ettekö te tiedä, että teistä kaikista on tullut kuin pakanoita ja vääräuskoisia, joiden mukaisia ovat 

kaikkien teidän juhlapyhienne alkuperä? Iljetys! Tämä maailma on vietellyt teidät ja portto on 

johdattanut teidät kiusaukseen! Hänet tullaan riisumaan alastomaksi ja jättämään autioksi, hänen 

tuhonsa päivänä! – Murtuneena vääryyksiensä vuoksi, hänen Totuuden kieltämisensä vuoksi 

tapettuna, murskattuna Israelin Pyhän jalkojen alle! Kyllä, hän tulee varmasti juomaan Jumalan 

vihan viiniä, joka on kaadettu täydellä voimalla, Hänen suuttumuksensa maljaan, kuten on 

kirjoitettu!   

Sen vuoksi, kuulkaa Herran sana ja kuunnelkaa tarkasti, sillä täten julistaa Herra… Yksi Käsky 

rikottuna, Kaikki Käskyt ovat rikottuna. Yksi synti tehtynä Messiaan nimessä, kaikki synnit 

lasketaan teille. Yksi synti kaduttuna Hänen nimessään, kaikki synnit on anteeksi annettu teille. 

Sillä Minä tunnen teidän ajatuksenne, Minun lapseni, jopa teidän kaikkein sisäisimmät 

aikomuksenne ja Minä tiedän, oletteko te tulleet täysin kääntyneiksi sydämissänne vai ette. Ja 

vaikka te saatatte valehdella itsellenne ja todistaa väärin monien todistajien läsnä ollessa, mikään 

ei ole kätkettyä Jumalan edessä… Jokainen valhe paljastettuna, jokainen sydän asetettuna 

paljaaksi, Päivänä, jolloin Minä nousen ylös ja tuomitsen maapallon.  

Tulkaa Minun luokseni, sen vuoksi, vilpittömyydessä ja totuudessa. Nöyrtykää, Messiaan nimessä… 

Sillä Hän on Todellinen Valo, täysin ilman pimeyttä, Ainoa Tie seurattavaksi, EHDOTON TOTUUS. 

Yksin Hänen kauttaan te tulette kulkemaan iankaikkiseen elämään… Sillä vain he, jotka kulkevat 

Hänessä, tulevat löytämään Minut ja vain he, jotka ovat liitossa Hänen kanssaan, tulevat 

tuntemaan Minut… Minä olen Herra. 


