
V4/32 - Herra sanoo…  

Katsokaa Minun Jaloa Käyttöä ja Halpaa Käyttöä varten olevia Astioitani 

Syyskuun 4. 2006 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Katsokaa Herran astioita… jaloa käyttöä varten olevia astioita ja halpaa 

käyttöä varten olevia astioita.  

Kuitenkin heidän joukkoonsa asetettuina on monia, jotka laskevat itsensä arvollisiksi, astioiksi jaloa 

käyttöä varten, kuitenkin he ovat korruptoituneita, täytettyjä kaikenlaisella valheellisuudella, 

katkeralla opilla ja kieroutuneella perinteellä, opeilla ja perinteillä, jotka ovat syntyneet ihmisistä 

ja Pahasta, jota Minä vihaan…  

Auktoriteetti asemissa olevat ihmiset, jotka eivät tunne Totuutta, enkä Minä asu heissä; johtajia, 

jotka syöttävät ihmismassoille Minun omassa nimessäni ruokaa, joka on kovin pilaantunutta, 

tähteitä, joista jopa koirat kääntyvät poispäin, sopivia vain tullakseen heitetyiksi tuleen! Sanoo 

Herra. 

Sen vuoksi Minä olen koonnut Itselleni erityisen uhrauksen, lukumäärästä, tyhjiä astioita, jotka 

ovat tyhjiä opeista, joita opetetaan ihmisten kirkoissa. Ja vaikka nämä ovat tehneet syntiä 

ruumiissa, kuten kaikki ihmiset, heidät oli helppo puhdistaa, täysin upottaa Karitsan veressä, josta 

he ovat sekä juoneet että hyväksyneet…  

Katsokaa Herran valittuja astioita! Heidät on pesty ja tehty puhtaiksi, sekä ruumis että henki, tehty 

uudelleen ja asetettu astioiksi erittäin jaloa käyttöä varten,sopivia Mestarin käyttöön! Katso, ne on 

täytetty Puhtaalla Vedellä, jota tullaan jatkuvasti vuodattamaan janoisten maljoihin! Minä olen 

Herra.  

Kuitenkin, entä nämä astiat, jotka on täytetty kaikenlaisilla katkerilla ja inhottavilla opeilla? Tulisiko 

Minun kaataa Puhdasta Vettä näihin, sekoittaen puhtaan saastuneen kanssa ja puhtaan 

korruptoituneen kanssa? Varmasti ei. Sillä he ovat istuneet pitkään ja liikkumatta, niiden sisällöt 

seisovia ja lemuavia, käymistilassa. Täten, kun tällaiset astiat täyttävät janoisten maljat, Minun 

ihmiseni sairastuvat, jopa juopuvat sisällöstä.  

Sillä kukaan ei ole kykenevä havaitsemaan Totuutta sellaisena kuin se todella on, eivätkä he tule 

hyväksymään sitä, kun se tulee… He kaikki ovat juopuneet, he ovat kaikki humalassa! He ovat 

juopuneet ihmisten opeista, he ovat humalassa maailman tavoista! He ovat korruptoituneita, 

heidän työnsä inhottavia! Ei ole ketään oikeamielistä; ei, ei yhtään! Sen vuoksi jokainen halpaa 

käyttöä varten oleva astiatullaan rikkomaan, kaikki sisällöt puhdistamaan, Herran Päivän 

kuumuudessa!  

Kuinka helposti ihmiset kuuntelevat tarkkaan ruumiin syntien puhdistusta, kuitenkin, Oi, kuinka he 

vastustavat hengen puhdistamista… Sillä aina he vastustavat totuutta, kun se tulee, uskoen itse, 

että he ovat jo puhtaita, pettäen itseään.  

Tästä syystä Minä olen asettanut sivuun erityisen uhrauksen, jopa 144 000, Minun todistajani, 

jotka Minä olen puhdistanut ja tehnyt neitsyiksi hengessä. Nämä tulevat ohjaamaan teitä pois 

tulesta, niin että te voitte paeta…  

Kuitenkin ne, jotka vastustavat, tullaan johdattamaan läpi, niin kuin se oli, puhdistamaan tulella… 

Minä olen Herra. 


