
V6/20 - Herra sanoo… Se, mikä ei ole Minusta, on Minua vastaan & tulee Pahalta 

Kesäkuun 9. 2010 - Herraltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle ja 

Jayselle, Sisarelle ja Veljelle Kristuksessa ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Koskien oppia helvetistä ja ikuisesta kidutuksesta, niin kuin on opetettu ihmisten kirkoissa  

Näin sanoo Herra, Hän, joka on pyhä, Hän, joka on todellinen… Enkö Minä ole tehnyt tätä asiaa 

tunnetuksi? Rakastetut, kuinka on, että teidän vielä pitää käyttää erottelukykyä? Kertokaa Minulle, 

tässä helvetin ja ikuisen kidutuksen opissa, niin kuin itseään kristityiksi kutsuvat opettavat, mikä 

hedelmä on osoitettu?... Rakkaus? Ilo? Rauha? Kärsivällisyys? Ystävällisyys? Hellyys? Hyvyys? 

Armo?!  

Siispä sitten, jos se ei kanna mitään hedelmää, Minun oman Henkeni mukaan, mistä hengestä 

täytyy tämän opin tulla? Ja mille perustalle se täytyy rakentaa? Sillä Minä olen jo kertonut teille, 

kuka ikinä uskoo Poikaan, pysyy ikuisesti; ja kenellä ikinä ei ole Poikaa, tulee menehtymään, eikä 

tule näkemään elämää… Sen vuoksi, te olette suuresti erehtyneet.  

Katsokaa, Minä tulen puhumaan selkeästi, niin että he, joilla on korvat kuulla, saattavat kuulla ja 

tulla lähemmäksi ja ne, joilla ei ole korvia kuulla, saattavat pysyä erossa ja lähteä pois… KUKA 

TAHANSA, joka pitää tiukasti kiinni valheellisesta helvetin ja ikuisen kidutuksen opista, niin kuin 

ihmisten kirkoissa opetetaan, EI TUNNE MINUA! Eivätkä he ole omaksuneet Minua totuudessa, 

eikä Minun henkeni asu heissä; Minä en tunne heitä!  

Täten puhdistus tulee olemaan heidän osansa ja alentaminen heille kuuluva palkkionsa, Suurena 

Herran Päivänä! Sillä suurella moittimisella Minun täytyy heitä ojentaa ja ojennetulla käsivarrella 

Minun täytyy pitää sukkela kurinpito heille; sillä varmasti he ovat pilkanneet Minun nimeäni, jopa 

pahimmalla mahdollisella tavalla, saastuttaen Minun kunniaani kaikella, mitä he sanovat ja 

tekevät!  

Sen vuoksi, rakastetut, kuulkaa Minun sanani ja myös ymmärtäkää… Teidän täytyy hylätä tämä 

oppi, sillä se on mitä kieroutunein. Teidän täytyy vetää itsenne pois kaikista, jotka opettavat tätä 

oppia tai pyrkivät ylläpitämään sitä millään tavalla. Sillä niin kuin on kirjoitettu… Te ette voi juoda 

Herran maljasta ja demoneiden maljasta; te ette voi ottaa osaa Herran pöydästä ja demoneiden 

pöydästä… Sen vuoksi, tulkaa pois heidän joukostaan ja olkaa erillänne! Tulkaa MINUN luokseni, 

rakastetut!  

Tulkaa Minun luokseni ja omaksukaa Minut sellaisena kuin Minä todella olen, ja Minä tulen myös 

omaksumaan teidät, puhdistaen teidät kaikesta tästä saastasta, mikä peittää teitä, asettaen teidät 

erilleen näistä äänistä, jotka ovat pettäneet teitä!...  

Sitten tullaan se, mikä tuotiin esiin valheesta, niin kuin pimeyden verho, joka peittää Minun 

ihmisteni päitä, se tullaan tuhoamaan puhtaan ymmärryksen ja virheettömän viisauden valossa…  

Totuuden painon alla murskattuna – Totuuden, joka Minä olen ja joka voidaan vastaanottaa vain 

Minussa… sanoo Hän, joka on uskollinen, Hän, joka on todellinen. 


