
V6/02 Herra sanoo… Viattomat ovat Minun!  

Voi kaikille, jotka johdattavat Minun Karitsoitani harhaan 

Marraskuun 19. 2009 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle Netti Yhteisön kokoontumisen aikana ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Koskien Videota, joka näytti, kuinka lapsia ’tapettiin hengessä’ kirkon kokoontumisessa  

Näin sanoo Herra… Kuinka kauan Minun täytyy puhua siitä, mikä on ilmeistä, pieni katras? 

Täytyykö Minun palvelijaani jatkuvasti vetää pois ruokkimaan teitä, aivan kuin te olisitte vielä 

vauvoja? Kuinka te vielä kysytte, vaikka sydämissänne asian totuus on tehty tunnetuksi Minun 

Henkeni kautta ja joka itkee… ’Valheellista’? Milloin te tulette aukaisemaan silmänne ja 

näkemään? Milloin te asettaudutte alas kuulemaan? Milloin te tulette tyhjentämään itsenne, että 

te voisitte todella erottaa, käyttää erottelukykyänne?   

Sen vuoksi, koska silmänne ovat hitaita näkemään ja korvanne vaimeita kuulemaan, mielenne 

tukossa monista tämän maailman petoksista, tämä on mitä Herra, teidän Jumalanne sanoo… VOI 

NIILLE, JOTKA JOHDATTAVAT MINUN KARITSOITANI HARHAAN! Voi, Minä sanon heille! Voi kaikille, 

jotka ruokkivat valheita pikkuisille ja saavat heidät tekemään syntiä!  

Sillä niin kuin on kirjoitettu, heille olisi ollut parempi, jos myllynkivi olisi ripustettu heidän 

kaulaansa ja heidät olisi hukutettu meren syvyyteen! Sillä rangaistus on varattu kaikille, jotka 

korruptoivat viattomia pahaan hyötyyn; todella, monia myllynkiviä on valmisteltu ja odottavat 

niitä, joiden täytyy niitä kantaa! Katsokaa, Minun vahva moitteeni tulee esiin, kaikille, jotka 

kantavat väärää todistusta Minun nimessäni!   

Voi niille, jotka pitävät yllä kieroutunutta ja katkeraa oppia! Teidän kurinpitonne tulee olemaan 

mitä vakavinta!... Voi niille, jotka saastuttavat Minun nimeni, sanalla ja teolla! Sillä te olette 

tuoneet häpeän omien päittenne päälle ja epäsuosion kaikille taloillenne, joita te kutsutte Minun 

nimelläni!  

Voi kaikille, jotka hyötyvät tietämättömistä ja saastuttavat viattomien mielet!... VOI KAIKILLE, 

JOTKA VAHINGOITTAVAT MINUN PIKKUISIANI! Sillä Minä tulen ojentamaan Minun käteni teitä 

vastaan! Todella, kaksinkertainen vihan osuus on varattuna teille!  

Katsokaa, Minä tulen ojentamaan Minun käteni ja tuomaan vahinkoa pahoille ja iskemään niitä, 

jotka tappavat viattomia, kunnes Minä olen tuhonnut heidät koko maapallolla! Sanoo Herra 

Jumala. Sillä Minun vihani pysyy kaikkien niiden päällä, jotka ovat ottaneet osaa, kaikkien niiden 

päällä, jotka ääntävät yhteisymmärryksessä! Ja kyllä, kaksinkertainen, jopa kaksinkertainen jälleen, 

kaikille niille, jotka murhaavat Minun kallisarvoisia lahjojani!  

Sen vuoksi, rakastetut, kääntykää pois ihmisten kirkoista ja seisokaa tämän maailman pahuutta 

vastaan, älkääkä enää antako hyväksymistänne sille, jota te katsotte ruudulta. Mieluummin 

pudotkaa alas ja rukoilkaa, valittakaa ja itkekää monia kyyneleitä, menehtyvien puolesta…   

Kuitenkin pikkuisten puolesta teidän ei tarvitse rukoilla tai esirukoilla, sillä he ovat Minun ja Minä 

tulen varmasti varastamaan heidät pois, sanoo Herra. 


