
V5/01 - Herra selventää… Ilman Puhdistusta Herran Päivänä,  

te ette koskaan tule saapumaan sisään 

Joulukuun 11. 2006 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Kaikille Niille, jotka Kutsuvat Itseään Kristityiksi ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra teidän Jumalamme, Israelin Jumala… Minun vihani on sytytetty teitä vastaan, 

Oi ihmisten kirkot! Sillä te ette olleet kuulostelleet Minun ääntäni ja Minun sanojani te ette ole 

kuunnelleet; te ette kuule tarkkaan vanhan ajan profeetoille annettuja sanoja, ettekä tämän 

päivän profeetoille. Tuleeko Minun sitten palkita teidät tottelemattomuudestanne, 

yksinkertaisesti, koska teitä kutsutaan Kristityiksi? 

Minun lapseni, Minä olen lähettänyt monia Minun omassa nimessäni, laittaen Minun sanani 

heidän suihinsa; ja katsokaa, Minä olen lähettämässä 144 000. Kuitenkin te pilkkaatte ja torjutte 

heidät, kyllä, te vainoatte heitä heidän sanojensa mukaan…  

Sen vuoksi, Oi tottelematon sukupolvi, joka kutsuu itseään Kristityiksi, teidät annetaan 

puhdistettaviksi ja tulette menemään läpi tulen, jopa läpi Viimeisen Viikon tulien; teitä ei tulla 

kokoamaan! Tulee olemaan suuri itku ja hammasten kiristys.  

Ja niinpä tulee tapahtumaan… Ne, jotka olisivat ensimmäisiä, tulevat olemaan viimeisiä ja ne, jotka 

on laskettu viimeisiksi, tulevat olemaan ensimmäisiä. Sillä jokainen ihminen, joka ajattelee 

olevansa oikeamielinen, tullaan jättämään. Sillä ei ole yhtään oikeamielistä, ei, ei yhtään, ei yhtään 

henkilöä tai kirkkoa; kaikki on turhuutta ja ylpeyttä, hengen ärsytystä.  

Sillä Minä olen jo kertonut teille, että Minä vaadin teiltä nöyryyttä, täydellistä omien tahtojenne 

hylkäämistä, kulkemista uskossa, pysyen täysin Messiaan opissa.  

Kuitenkin kaikki te ihmiset kirkoissa, pysytte omissa opeissanne, kulkien aina uskonnossa, ettekä 

uskossa. Sillä ei kukaan teistä tottele Jumalaa totuudessa!... Minä kerron teille, kaikki uskonnot 

tulevat epäonnistumaan! Ei yksikään tule pysymään!  

Sillä Jumalan Pelastusta ei tulla löytämään mistään ihmisten uskonnosta; eikä kukaan tule 

löytämään Minua mistään uskontokunnasta tai kirkosta! Täten kaikki teidän yrityksenne pitää 

kiinni omahyväisyydestänne, ovat turhia! Sillä jokainen katkera ja kieroutunut ihmisten oppi 

tullaan polttamaan sinä Päivänä!  

Minun lapseni, Messiaan kirkko asuu Hänessä ja Hän asuu ihmisten sydämissä. Tähän Minun 

Poikani on rakentanut uudelleen temppelin, joka on tuhoutunut. Kuitenkin te etsitte ulkoisesti 

maailmassa täyttymystä, sekoittaen maailman asioita Jumalan asioihin, saastuttaen puhtaan 

ylistyksen pakanoiden iljetyksillä; kerta kaikkiaan häpäisten Minun nimeni ja Minun kunniani, kun 

te jatkatte Minun Sanani eristämistä, yrityksenä säilyttää oma tienne.  

Sen vuoksi, olkaa erillänne! Sanoo Taivaallisten Sotajoukkojen Herra, teidän Lunastajanne. Tulkaa 

pois heidän joukostaan ja seuratkaa Minua! Minun palvelijani, älkää tuoko mitään mukananne, 

sillä Minä en pysy missään ihmiskäsin tehdyssä kirkossa.  

Miksi te ette ymmärrä Minun puhettani?! Sillä Minä kerron teille totuuden… Ne, jotka rakastavat 

ketään tai mitään tässä maailmassa enemmän kuin Minua, eivät ole Minun arvoisiani; ja olla 

tämän maailman ystävä on olla vihanpidossa Jumalan kanssa, niin kuin on kirjoitettu… Henkeä 

älkää sammuttako! 



Ettekö tiedä… että juhlia ja ylistää Minua millään tavalla, joka on ristiriidassa Pyhien Kirjoitusten 

kanssa, on Minun nimeni häpäisyä?! Ja jos mihinkään mitä Minä olen antanut, sekoittaa saatanan 

asioita, se on iljetys?! Minun lapseni, tulkaa pois hänestä, sillä portto on pettänyt teitä! Ja te 

vapaasta tahdostanne teette huorin hänen kanssaan, rellestäen kaikissa hänen haureuksissaan… 

Sen vuoksi, teidät on annettu tuomiolle, Herran Päivän puhdistukselle! Sillä Minä tulen todella 

ojentamaan ja pitämään teille kuria! Katsokaa, vahvalla moittimisella ja ojennetulla käsivarrellani 

Minä tulen nöyryyttämään teitä ja repimään alas kaikki teidän puhtaaksi pestyt iljetyksen 

seinänne.  

Te olette hylänneet Minut! Te olette liittyneet toiseen; Valheelliseen kuvaan, iljetykseen, toiseen 

Jeesukseen! Ja porton teitä te kuljette!... Täten Minun täytyy tuoda Minun käteni teitä vastaan, 

että teidät voitaisiin nöyryyttää, että teidät voitaisiin rikkoa Kiven päällä, sillä millään muulla 

keinolla te ette tule saapumaan Minun lepooni… Rakastetut, jos Minä en jätä teitä puhdistukselle, 

varmasti, Minä sanon teille, te ette koskaan tule saapumaan sisään.   

Sillä te olette hyvin uppiniskaisia, kovasydämisiä ihmisiä, kaikkein kapinallisin sukupolvi. Sillä niin 

kuin on kirjoitettu, te tulette Minun lähelleni suillanne ja kunnioitatte Minua huulillanne, kuitenkin 

sydämenne ovat kaukana Minusta… Tekopyhät! Ketä te palvelette?! Tätä maailmaa ja kaikkia sen 

haureuksia (sukupuolisia siveettömyyksiä) Jumalaa vastaan? 

Vai Jumalaa, hengessä ja Totuudessa, asetettuna erilleen tästä maailmasta? Sillä niin kuin on 

kirjoitettu: Päivä on tulossa ja on jo täällä, kun Isä tulee vastaanottamaan ylistystä, jota Hän 

todella haluaa. Sillä vain Pyhän Hengen voimalla, voi henkilö ylistää Jumalaa niin kuin Hän todella 

on… Täten ensimmäinen sadonkorjuu tulee todella olemaan vaatimattomista vaatimattomin; ja 

toinen runsas, puhdistetuista ja katuvaisista.  

Katukaa sen vuoksi ja nöyrtykää, että te saattaisitte paeta kaikkia näitä asioita, joita piakkoin 

täytyy tapahtua! Katukaa, Minä sanon! Katukaa, hengessä ja totuudessa ja nyt nostakaa ristinne ja 

seuratkaa Minua! Kuitenkin, jos te kadutte ja sitten palaatte niiden asioiden pariin, joita olette 

katuneet, ettekä ponnistele muuttuaksenne, eikö katumuksenne ole muuttunut 

katumattomuudeksi?  

Minun lapseni, jos te tulette Minun eteeni katuen rikkomuksianne, missä ette ole pitäneet Isän 

Moraalista Lakia ja sitten jatkatte rikkomuksissanne, hyläten Lain, ettekö ole tehneet jopa 

suuremman pahan? Sillä te olette tehneet Minusta synnin luojan, sanomalla… ’Me olemme 

Kristuksessa. Me olemme vapaita Laista’… Häväistys! 

Pienet lapset, kuulkaa Minua… Te olette vapaita Lain kirouksesta, sillä teidät todella on pelastettu 

armosta ja nyt elätte Minun ansiostani. Katsokaa, jopa Minun oman henkeni kautta te tulette 

pitämään Lain. Ja vaikka te nyt olette vapaita Lain kirouksesta, mikä on kuolema, te ette millään 

muotoa ole vapaita rikkomaan Lakia.  

Enkö Minä ole sanonut… ”Te olette saaneet anteeksi; nyt menkää, älkääkä enää tehkö syntiä?” 

Sen vuoksi, jos te jatkatte rikkomuksenne tekemistä, ettekä pyri muuttamaan tapojanne, te 

pysytte anteeksiantamattomuudessa, olette valehdelleet Isälle Minun nimessäni. Ettekä te ole 

uudelleen syntyneitä Hengestä, sillä kaikki ne, jotka todella katuvat, vastaanottavat Minun 

hengestäni ja myös ponnistelevat kulkea Minun teilläni… Tämä, rakastetut, on todellista 

katumusta.  

Minä kuljin täydellisessä tottelevaisuudessa Isän kanssa, Minä pidin Käskyt, joka ikisen ja Minun 

esimerkkini kautta ne täytettiin. Sen vuoksi, Minä kysyn teiltä, jos joku hylkää Lain, kuinka hän 



sitten voi täyttää sen? Ja jos joku unohtaa Sapatin, kuinka hän sitten voi muistaa sen, pitää sen 

pyhänä? Vai oletteko te unohtaneet Minun sanani, kun Minä sanoin… ”Älkää ajatelko, että Minä 

tulin tuhoamaan Lain tai profeetat; Minä en tullut tuhoamaan, vaan täyttämään.”  

Minä en sano, että teidän tulee kulkea täydellisesti, sillä Minä tiedän, että te olette vain lihaa. 

Pikemminkin teidän tulee vilpittömästi ponnistella kulkea oikeamielisyydessä, uskonne 

täydellistäminen tottelevaisuuden kautta, ollen vastaanottaneet vapaasti annetun lahjan, jopa 

tämän uuden sydämen, jonka Minä olen antanut teille…  

Ja tämän kautta teidät tullaan tuomitsemaan, sillä Minä tutkin sydämet ja mielet ja Minä tiedän, 

jos te olette täysin tehneet kääntymyksen sydämessänne, jopa sisimmillä osillanne – sellainen, 

joka pyrkii miellyttämään Isää kaikilla tekemisillään, sellainen, joka todella rakastaa Minua. 

Minun lapseni, Minä tulen puhumaan teille selkeästi, niin että te voitte pelastua… Rakastakaa 

toinen toisianne, ruokkikaa köyhiä hengessä ja ruumiissa, antakaa juomaa janoisille ja vaatettakaa 

alastomat; antakaa apua tarvitsevalle muukalaiselle, vierailkaa leskien luona heidän 

koettelemuksissaan, ylläpitäkää isättömiä ja puhukaa vankilassa oleville. Auttakaa sairaita…  

Hylätkää nämä ihmisten juhlapäivät, joita Minä vihaan, omaksukaa Pyhät Päivät ja saavuttakaa 

viisautta ja muistakaa Sapatin Päivä, kyllä, seitsemäs päivä ja pitäkää se pyhänä… Totelkaa kaikkia 

Jumalan Käskyjä, sillä ne ovat pyhiä, oikeudenmukaisia ja hyviä. Rakastetut, Minun oman henkeni 

kautta te tulette pitämään ne, siten paljastaen, että te olette todella vastaanottaneet.  

Ja kuunnelkaa niitä, joita Minä lähetän. Te tulette tuntemaan heidät heidän hedelmistään ja 

heidän miekastaan. Sillä he eivät tule tuomaan rauhaa, vaan sotaa Minun jäseniini, suuren 

hajaannuksen, vehnän seulomisen sadonkorjuuta varten… Minun lapseni, te kasvatte liian lähellä 

lustetta! Te olette yhteen kietoutuneet!  

Kiskaiskaa juurenne ylös sen vuoksi ja tulkaa istutetuiksi hyvään maahan, missä myöhäissateet 

ovat runsaita ja koko sato korjataan asiaan kuuluvana aikanaan! Rakastetut, kulkekaa Minun 

kanssani sellaisena kuin Minä olen, eikä sellaisena kuin te haluaisitte Minun olevan ja teidät 

tullaan todella vapauttamaan! Sillä vain ne, jotka pysyvät Minussa, tulevat löytämään lepotauon ja 

vain ne, joissa Minä näen Itseäni, tullaan kokoamaan Taivaaseen.  

Minun lapseni, Minä en muutu; Minun Sanani pysyy ikuisesti… Minä olen Herra… Ja Minä 

armahdan ketä Minä armahdan; Ja Minä rankaisen, ketä Minä rankaisen… Kuitenkin kutsukaa 

Minun nimeäni, näinä lopullisina pimeyden tunteinaja teidät tullaan päästämään pahasta… 

Katsokaa, te tulette näkemään Taivaan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas Ihmisen Pojan 

päälle… Sanoo Herra. 


