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Tammikuun 31. 2006 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra, Israelin Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala, Jaakobin jumala, Kaikkien 

Jumala… MINÄ OLEN MINÄ OLEN, Ainoa Jumala; Minä olen Kaikki Kaikessa, kaiken Taivaassa ja 

Maassa olevan Luoja… MINÄ OLEN. Eikä mikään kaikessa luomakunnassa ole olemassa erillään 

Minusta, sillä kaikki asiat ovat tulleet olemassaoloon Minun ääneni kautta. Sillä Minä olen 

YAHUWAH, Hän, joka saa kaiken olemaan olemassa, jopa Minä olen Hän, YahuShua, jonka kautta 

kaikki asiat koostuvat.  

Kuitenkin sinä, Oi epäpyhä ihmisten kirkko, olet saastuttanut Minun nimeni! Sinä olet eronnut 

Tiestä ja sinä olet häpäissyt Pyhän Liiton! Katso, sinä olet kerta kaikkiaan halveksinut Minun 

Sanaani ja Minun Lakiani! Sillä aina sinä raavit rupea ja kieltäydyt salvasta, ihmiset haavojen 

peittämiä… Täten sinä tulet vastaanottamaan kirouksen täytenä! Sanoo Herra Jumala. Kyllä, 

töittesi mukaan, siispä sinä tulet vastaanottamaan korvauksen täytenä, kunnes sinut on täysin 

kulutettu!  

Sen vuoksi kuule Herran Sana, sillä näin sanoo Herra, kyllä Minä, Ainoa Taivaallisten 

Sotajoukkojen Herra… Minun suuni sana puhuu ja niin se tulee tapahtumaan; Minä ajattelen ja 

niin se on ja tulee olemaan; ja katso, Minä kiroan ja se on kirottu. Sillä Minä heitän alas pahat ja 

saan ylevät lankeamaan! Minä heitän alas kapinallisten linnakkeet ja rikon hajalle jokaisen 

valheellisen perustuksen!...  

Sillä MINÄ OLEN HÄN, joka on rangaissut mahtavia kuninkaita ja tuonut heidän ihmisilleen 

kulkutauteja! MINÄ OLEN HÄN, joka heittänyt alas mahtavat ja tuhonnut koko kansakuntia! Katso, 

Minä alennan pakanoiden ylpeyden ja rankaisen pakanoiden pahuuden kuolemalla! Minä rikon 

epäjumalat kappaleiksi ja saan veistetyt kuvat putoamaan kasvoilleen! Sillä Minä olen suuri 

kuningas, sanoo Herra ja Minun nimeäni tulee pelätä kansakuntien keskuudessa!  

Kuitenkaan Minä en ole armoa vailla, sillä Minun lupaukseni pysyvät ja Minun Pyhä Liittoni kestää 

ikuisesti. Sen vuoksi, kun yksi tulee Minun luokseni Pojan nimessä, vilpittömyydessä ja totuudessa, 

heille on annettu anteeksi, jopa ainaiseksi ja ikuisesti. Amen. Sillä Minä sanoin… ”Olkoon Karitsa 

ilman tahraa tai vikaa, uhrattuna synnin sovituksena”, ja se oli niin. Ja ”Olkoon Karitsa Jumalan 

Poika, Israelin Pyhä, jossa kaikki maailman kansat tulevat siunatuiksi”, ja niin se on aina ja ikuisesti! 

Laulakaa… ’HalleluYah!’ Antakaa Minun ihmisteni itkeä… ’Jumala on kanssamme!’  

Kuitenkaan te ette ole laulaneet, enkä Minä ole kuullut teidän huutavan Israelin Pyhän nimessä, 

ettekä te ole kiittäneet Hänen pyhässä nimessään!... TE KIELTÄYDYTTE JUOMASTA MINUN 

MALJASTANI!...  

Sen sijaan te saastutatte sen, te häpäisette sen, kun kaadatte sen maahan!... Tullen Minun eteeni 

niiden nimessä, jotka menivät ennen teitä, joita te ette ole tunteneet. Tarjoten anomisia 

kuolleiden nimessä, olette tulleet kaikkineen sellaiseksi kuin pakanat ja vääräuskoiset, kuin he, 

jotka ylistävät taivaan kuningatarta. Opettaen iljetyksiä oppina, asettaen yhden vääryydenteon 

toisen päälle, läpi sukupolvienne!... Eikö Minun sitten tulisi vaatia sitä teidän kädestänne?!  

Ja silti teidän mahtipontisuutenne ylettyy korkeammalle kuin vuoret ja teidän valheellinen 

hurskautenne ulottuu maapallon ääriin!... VOI TEILLE! Voi teidän pojillenne ja tyttärillenne! Voi 

jokaiselle opetuslapselle, joka seuraa teitä ja juo teidän haureuksienne maljasta, ottaen osaa 



teidän iljetyksiinne! VOI KAIKILLE IHMISILLE, JOTKA PIILOUTUVAT PIMEYDEN PRINSSIN 

RINNUKSILLE!  

Näin sanoo Herra Jumala, joka on ja oli ja on tuleva, Kaikkivaltias… Kuten Minä olen puhunut, 

niin Minä tulen puhumaan; kuten Minä olen, niin Minä tulen olemaan. Sen vuoksi, kuulkaa Minun 

suuni sanaa ja kuunnelkaa tarkkaan Minun puhettani ja kääntykää pois tältä pahalta tieltä, jota te 

ylläpidätte, etten Minä tule teidän päällenne yhtäkkiä ja revi teitä palasiksi! Sanoo Herra. 

Sillä teidän keskuudessanne on pahoja ihmisiä, jotka kuin linnustajat, makaavat odottamassa ja 

asettavat ansoja, että he saattaisivat saada ihmisiä saaliiksi. Katsokaa, kuinka harjoitetulla puheella 

ja valehtelevalla kielellä he kietovat ansoihinsa heidät, niin että he saattaisivat mennä vankeuteen 

yhdessä!... Niin kuin häkki täynnä iljettäviä lintuja, niin ovat kaikki sinun ylistyksen talosi, Oi 

epäpyhä ihmisten kirkko!  

Katso, sinun johtajasi ovat tulleet lihaviksi petoksesta, totuus on kadonnut heidän keskuudestaan; 

se on kerta kaikkiaan hakattu pois heidän suistaan! Sillä sinun näkijäsi vannovat valheellisesti ja 

johtajasi eivät lakkaa puhumasta jumalanpilkkaa harjaannutetulla ja valehtelevalla kielellä! Ja 

sinun nimetyt kuninkaasi ja piispasi hallitsevat omalla auktoriteetillaan ja oi, kuinka sinun ihmisesi 

rakastavat, että se on niin… Kuitenkin, mitä sinä tulet tekemään lopussa?  

Näin sanoo Herra Jumala, jonka valtaistuin on asetettu korkealle taivaitten yläpuolelle, Taivaan 

ja Maan Luoja… Niin kuin Minä olen puhunut, niin Minä tulen puhumaan; niin kuin Minä olen, niin 

Minä tulen olemaan. Sen vuoksi, kuule Minun suuni sana ja kuuntele tarkkaan Minun puhettani ja 

käänny pois tältä pahalta tieltä, jonka sinä olet valinnut, etten Minä tulisi yhtäkkiä ja repisi sinua 

kappaleiksi! Sanoo Herra. Sillä Herra Jumala vihaa iljetystä, kuitenkin pahuuden viinipuut ovat 

versoneet, ulottuen maapallon ääriin! Sillä ihmisten hedelmä on korruptoitunutta, 

heidänpalkkionsa pahuus, tuottaen vain kapinaa Herraa vastaan!  

Kuitenkin sinä, Oi porttojen kirkko, olet silti pahempi! Sillä mihin Minä voin verrata sinua ja kenen 

kaltainen sinä olet?... Sinä olet kokonainen seurakunta viekkaita ja petollisia käärmeitä, ilkeä 

kyykäärmeitten pesä, josta on suuri sihinä tullut Herraa ja Hänen voideltuaan vastaan; varkaitten 

pesä, he eivät lakkaa ryöstämästä Minua; vangittuja lapsia, joiden isät vainosivat ja murhasivat 

heille lähetetyt!  

Läpi sukupolviesi te olette olleet murhaajia, alusta alkaen te olitte lurjuksia! Jopa tähän päivään 

asti te olette vainonneet Minun sanansaattajiani ja kivittäneet teille lähetetyt sanoilla ja teoilla, 

että te saattaisitte jatkaa omien ihmistenne myrkyttämistä! Katso, teidän harhaopeillanne ei ole 

loppua!  

ENKÖ MINÄ RANKAISISI SINUA NÄISTÄ ASIOISTA?! ENKÖ MINÄ KOSTAISI SITÄ HEIDÄN 

PUOLESTAAN KIRKOLLE, JOKA ON TÄLLAINEN?!  

Silti te sanotte… ’Me olemme itsevaltiaita. Meidät on asetettu erilleen kansakunnista ja me 

istumme kuningattarena. Me asetamme ajat ja julistamme ajankohdat. Katsokaa, me olemme 

synnyttäneet monta kuningasta ja olemme kasvaneet mittaamattoman rikkaaksi. Täten meidän 

prinssimme tulevat hallitsemaan ylivertaisina.’  

Sen vuoksi, näin julistaa Itsevaltias Herra, joka hallitsee Taivaasta… Koska te ette ole sulkeneet 

suutanne Jumalan pilkan puhumiselta, ettekä ole vetäneet kättänne pois kaikista iljetyksistänne, 

sekä harjoittaaksenne niitä ja opettaaksenne niitä; ja koska te olette ponnistelleet muuttaaksenne 

Herran Käskyt, jopa asettaaksenne itsellenne standardin, julistaen omaa kunniaanne ihmisten 

edessä… JA KOSKA TE OLETTE SAASTUTTANEET PYHÄN LIITON JOKAISELLA SANALLANNE JA 



TEOLLANNE, niin tulen myös Minä aukaisemaan Minun suuni teitä vastaan, niin myös Minä tulen 

ojentamaan Minun käteni teitä vastaan, kunnes teidät on täysin kulutettu! Julistaa Herra.  

Sen vuoksi, vaikertakaa autioilla korkeuksilla, itkekää katkerasti koko maapallolla! SILLÄ HERRA ON 

TORJUNUT JA HYLÄNNYT HÄNEN VIHANSA SUKUPOLVEN!  

Oi epäpyhä ihmisten kirkko, Minä en iloitse sinusta ollenkaan! Sinä olet kauhistus Minulle, sinun 

uskosi on kuollut! Ja sinun tekemistesi hedelmä tuo kuolemaa! Sanoo Herra… Sillä sinä et kuuntele 

tarkkaan Minun sanojani, etkä sinä tottele Minun Käskyjäni; Minun jokaisen sääntöni sinä olet 

repinyt hajalle!... Sinä aina torjut Minun Sanani. Sinä olet siirtynyt kauas Minun teistäni!  

Katso, sinä olet ottanut omalle vastuullesi muuttaa MINUN Sanani ja MINUN Käskyni, opettaen 

lakina ihmisten oppeja ja perinteitä, joita Minä vihaan, jatkuvasti pilkataksesi Minun Henkeäni!... 

Kuinka kauan Minun pitäisi kärsiä sinua?! Minä en voi kestää kaikkea tätä vääryyttä! Sinä olet 

kieroutunut, vääryyksiä ylitsevuotava kirkko, haureuksia mittaamattomasti!  

Sinun uhrauksiasi ei hyväksytä! Kaikki sinun anomisesi on torjuttu! Katso, ne ovat vastenmielinen 

löyhkä Minun sieraimissani, eltaantunut maku Minun suussani! Sen vuoksi sinut täytyy puhdistaa, 

Minun täytyy oksentaa sinut ulos!  

Oi epäpyhä ihmisten kirkko, kaikkien haureuksien äiti, kuinka kauan sinä tulet kiusaamaan Herraa, 

sinun Jumalaasi?! Kuinka kauan sinä tuot Minun eteeni tärveltyjä uhrauksia, tehden anomuksia 

kuolleiden nimessä?! Kuinka kauan te tulette pettämään itseänne, kun te jatkatte toivonne 

asettamista niihin, jotka ovat nukahtaneet?!... Sillä Minä kerron sinulle totuuden, jopa kaikella 

sillä, mitä sinä sanot, sinä saat ihmisesi tekemään syntiä, jopa ristiinnaulitsemaan Pelastajansa 

uudelleen ja uudelleen sydämissään!  

Sillä ihmiset tulevat sinun luoksesi, sinun ja sinun nimitettyjen ’isiesi’, etsimään anteeksiantoa, 

minkä Minä olen sanonut, että älkää tehkö! Sinun nimitetyt isäsi ovat syyllisiä; he pysyvät 

synneissään! Eikä Marian nimessä rukoileminen, käyttäen turhaa toistoa, voi pelastaa teitä, ja jota 

Minä sanoin, että älkää tehkö!...  

IHMISTEN POJAT EIVÄT VOI ANTAA ANTEEKSI SYNTEJÄ! MARIA EI OLE TIE!   

Maria oli Minun rakastettu palvelijani ja astia, ja myös hän oli lunastuksen tarpeessa, Häneltä, joka 

loi hänet ja jonka kautta hänet tehtiin. Maria nukkuu, hän on kuollut ja hänen hautakammionsa on 

teidän luonanne vielä tänäänkin. Onko hänelle varmistettu elämä Valtakunnassa? Hänelle on. 

Koska vaikka hän kantoi Voiton, hän nöyrtyi Hänen edessään, tietäen sisällään, että Poika, jonka 

hän kantoi, kantoi ensin hänet; ollen sekä hänen Poikansa että hänen Isänsä, hänen Herransa ja 

hänen Jumalansa Taivaasta; ollen myös hänen veljensä, molemmat ovat Daavidin ja Jumalan lapsia 

maallisissa paikoissa.  

Minä kerron teille totuuden, kaikki ovat tehneet syntiä, kaikki ovat jääneet vajaiksi kunniasta. Ei 

ole ketään oikeamielistä; ei, ei yhtäkään! Tuletteko te sitten rukoilemaan astiaa vai Tekijää, joka 

muovasi sen? Ja te tulette pitämään Herran palvelijatarta korkeassa arvossa ja tekemään 

itsellenne kaiverrettuja kuvia, vaikka Minä sanoin, että tätä teidän ei tule tehdä?... Sen vuoksi 

Minä kerron teille selkeästi, omilla käsillänne te olette rikkoneet Käskyn ja omilla sormillanne te 

olette tehneet syntiä Herraa, teidän Jumalaanne vastaan! KYLLÄ, KAIKILLA TEKEMISILLÄNNE TE 

OLETTE VARMASTI HYLÄNNEET JA PETTÄNEET ELÄVÄN JUMALAN POJAN!  

Katsokaa, jopa teidän omattuntonne ovat saastuneet ja polvillanne te teette epäjumalan 

palvontaa lakkaamatta!... Kärsikö Maria teidän vääryyksienne puolesta? Kantoiko Maria teidän 



syntinne puussa? Ristiinnaulittiinko Maria teidän puolestanne? Nostettiinko Maria kuolleista ja 

hänen elämänsä kautta teillä nyt on elämä? Voiko kukaan, joka on lunastuksen tarpeessa, lunastaa 

toisen?!  

Vain Hän, joka on täysin virheetön, voi lunastaa heidät, jotka ovat langenneet!... Sen vuoksi, jos 

joku sitoutuu uskoon, joka on kuollut, silloin kuolleiden kanssa heidän täytyy nukkua, kun ovat 

kieltäneet Totuuden ja elämän, jotka oli heille lähetetty, ristiinnaulittu ja ylös nostettu, Herra 

Teidän Oikeamielisyytenne, Ainoa Tie.   

Sen vuoksi, näin sanoo Herra Jumala, Israelin Pyhä… Lakatkaa palvomasta kuolleita! Ylistäkää 

Minua Hänen kauttaan, joka yksin on pyhä, ollen kerta kaikkiaan kuin Isä, aivan sama kuin Jumala. 

Sillä ennen maailmanperustamista, MINÄ OLEN, ja Kristus ikuisesti Minun oikean käteni puolella 

istumassa; Isä ja Poika ovat Yksi! Hänen kauttaan kaikki asiat koostuvat ja Hänen kauttaan kaikki 

asiat tehtiin, jopa kaikki nämä maailmat!  

TEKOPYHÄT! VOI TEILLE!... Voi teille, jotka todistatte valheellisesti Minun puolestani! Voi teille, 

jotka opetatte oppina ihmisten käskyjä! Voi teille, jotka vääristelette Herran tietä ihmisten 

keskuudessa ja häpäisette Minun pyhiä asioitani!... MINÄ EN TUNNE TEITÄ, EIKÄ TEILLÄ OLE 

MITÄÄN OSAA MINUN KANSSANI OLLENKAAN!... Sillä Herran tie on asetettu erilleen ja on pyhä, 

Minun Lakini on pyhä ja Minun Käskyni pyhät, oikeudenmukaiset ja hyvät! Sanoo Herra.  

Näin sanoo Herra, jonka tapa on pyörremyrskyssä ja myrskyssä ja pilvet ovat Hänen jalkojensa 

tomua… Oi epäpyhä haureuden tekijöiden kirkko, sinä puhut niin kuin sinä tuntisit Minut, 

kuitenkaan sinä et tunne Minua; sinä olet hylännyt Minut! Sillä sinä olet vieraantunut nainen, joka 

ei tiedä olevansa kirottu. Sillä sydämesi haikailut ovat olleet pahoja sinun alustasi asti; aivan 

perustuksestasi asti sinun pahuutesi ei ole lakannut! Sen vuoksi Minä todella tulen tulemaan 

lähelle sinua tuomion vuoksi, Minä tulen todella ulottamaan Minun käteni sinua vastaan 

hyvityksen vuoksi ja sinut tullaan repimään kappaleiksi! Sillä sinä olet ryöstänyt Minut, sanoo 

Herra, etkä sinä ole lakannut vääristelemästä Minun tapaani ihmisten keskuudessa!  

KATSO, SINÄ JATKAT MINUN NIMENI SAASTUTTAMISTA KAIKKIALLA MAAPALLOLLA, JOPA VIELÄ 

TÄNÄÄN!... Sen vuoksi, käänny! Sanoo Herra. Käänny sivuun tältä pahalta polulta, jonka sinä olet 

valinnut ja palaa Minun luokseni! Käänny sivuun ja seuraa nyt Paimenta hengessä ja totuudessa ja 

Minä myös tulen palaamaan sinun luoksesi! Kuule Hänen äänensä ja tottele Hänen suunsa sanaa; 

kuuntele tarkkaan Hänen jokaista käskyään. Älä käänny oikean käden puolelle, äläkä vasemmalle, 

vaan kulje Hänen teillään.  

Rakastetut lapset, Minä sanon jälleen kerran, niin että te saattaisitte pelastua… Tulkaa pois! 

Tulkaa poisheidän keskuudestaan ja olkaa erillänne! Sanoo Herra. Älkääkä enää koskeko siihen, 

mikä on epäpuhdasta ja Minä tulen vastaanottamaan teidät! Heittäkää pois ihmisten käskyt, 

älkääkä totelko esi-isienne sanaa. Kääntykää pois teidän nimitettyjen piispojenne ja 

kuninkaittenne neuvonpidosta ja sulkekaa korvanne pappienne ja valheellisten isienne sanoilta. 

Täysin karttaen alkuunpanijoittenne tapoja, sillä heidän jokainen oppinsa lepää iljetyksen hiekoilla; 

kaikki heidän tiensä ovat korruptoituneita. Älkääkä enää antako arvostustanne teidän ’pyhälle 

istuimelle’, sillä tämä on kaikkein säälittävintä Minun silmissäni… Murtautukaa vapaiksi kaikesta 

tästä julkeudesta Herran edessä ja Minä saatan vielä antaa teille armoa. Rakastetut lapset, on 

olemassa vain Yksi Tie!... YahuShuaHaMashiach, kyllä, Hän, jota kutsutaan Jeesus Kristukseksi, Hän 

on Ainoa Tie!... Sen vuoksi, seuratkaa lähellä Hänen takanaan, aivan Hänen jalanjäljissään ja te 

tulette varmasti elämään, ettekä kuole… Sanoo Herra, jonka valta on ikuista ja jonka auktoriteetti 

ehdotonta, Ainoa Taivaallisten Sotajoukkojen Herra Jumala, MINÄ OLEN. 


