
V6/27 - Oletteko yhä istumassa Aidalla… Miksi torjutte Minun Sanani 

Elokuun 5. 2010 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle 

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

Näin sanoo Herra… Hän, joka istuu aidalla kahden talon välissä, ei voi saapua sisään kumpaankaan 

taloon. Minun poikani, Minä olen puhunut sinulle monta kertaa ja yhä sinä kiellät Minut. Jopa nyt 

sinä kapinoit Minua vastaan, kun torjut tämän Sanan, joka on puhuttu Minun profeettani kautta. 

Sillä Minä olen todella puhunut sen, kuitenkaan Minä en kuule yhtään ’Aamenta’. 

Katso, Totuuden Pyhiin Kirjoituksiin on kirjoitettu ja silti sinä pysyt istumassa aidalla, yksi jalka 

istutettuna varmasti ihmisten laitumille ja toinen heiluen tuulessa. Kun kutsuit Minua, enkö Minä 

vastannut? Ja kun tavoitit Minua, enkö Minä pidentänyt Minun kättäni?  

Kuitenkin nyt sinä käännyt Minusta pois, torjuen tämän Sanan, vetäytyen pois Minun kädestäni, 

kieltäytyen tulemasta uudelleen istutetuksi. Täten kuilu välillämme levenee, sen mukaan, mistä 

sinä kieltäydyt lähtemästä pois, sen mukaan, mistä sinä pidät kiinni niin tiukasti…  

Päästä irti, Minun poikani, päästä irti! Ei ole väitettä, ei keskustelua! ÄLÄ tottele ihmisten käskyjä! 

Sillä Minä kerron sinulle totuuden, ihmisten oppien valitseminen on Minun kieltämistäni ja heidän 

perinteidensä ylläpitäminen on Minua vastaan taistelemista! MINÄ OLEN HERRA!  

Täten Minä olen asettanut eteesi avoimen oven. Kuitenkin sen läpi voi kulkea vain tulemalla 

Minun luokseni tyhjänä, vapaana korruptoituneista ihmisten opeista, seisoen erillään kaikista 

heidän saastaisista perinteistään, joita Minä vihaan… Minun poikani, Minä tulen puhumaan 

selvästi sinun vuoksesi, jälleen kerran…  

EI KUKAAN, joka pitää yllä yhtään osaa helvetin ja ikuisen kidutuksen opista, sellaisena kuin sitä 

opetetaan ihmisten kirkoissa, tule pakenemaan Herran Päivänä! Sillä pitääpä kiinni osasta siitä tai 

kokonaisuudesta, he ovat varmasti pilkanneet Minun nimeäni, jopa korkeimmalla tavalla!  

Sen vuoksi, Minä kutsun sinua katumaan ja tulemaan pois ihmisten kirkoista, olemaan erillään! 

Vasta sitten sinä alat todella tuntemaan Minut…  

Kuitenkin jos et tule pois, etkä ole erilläsi, mitä varmimmin Minä sanon sinulle, Minä tulen 

jättämään sinut puhdistukseen Herran Suurena ja Kauheana Päivänä…  

Sillä niin kuin on kirjoitettu, Minä en tule menettämään yhtään niistä, jotka Isä on antanut Minulle; 

Kuitenkin Minä tulen varmasti puhdistamaan heidät, Minun täytyy puhdistaa kaikki ne, jotka ovat 

jäljellä ja Suuren Koettelemusten Ajan kautta he tulevat tulemaan kunniaan.  

Sen vuoksi, kaikki ne, joilla on korvat kuulla, antakaa heidän kuulla!... Sillä niin kuin on kirjoitettu, 

niin se tulee olemaan… Minä tulen kääntämään Minun käteni teitä vastaan ja perusteellisesti 

puhdistamaan pois kuonanne ja ottamaan pois kaikki seoksenne… Sanoo Herra. 


