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Käännösvirheet & Väärät Tulkinnat johtavat suureen Epäselvyyteen 

Heinäkuun 25. 2007 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Kristuksessa olevaa Sisarta varten ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Kysymys koskien Mooseksen Ensimmäisen Kirjan 9. lukua, missä Nooa joi liian paljon viiniä ja 

Haam, hänen poikansa, näki hänet alastomana ja peittämättömänä… Jotkut kirkot ja kristityt 

uskovat ja opettavat, että Nooa kirosi Haamin ja hänen poikansa, koska Haam teki 

homoseksuaalisen teon Nooan kanssa, kun Nooa oli humalassa viinistä. Toiset uskovat, että 

Haamilla oli seksuaalinen suhde äitinsä kanssa, kun Nooa oli humalassa viinistä ja siksi Kanaan ja 

Haam kirottiin. Ja silti toiset uskovat, että Haam teki äitinsä raskaaksi, kun Nooa oli humalassa 

viinistä ja myöhemmin synnytti Kanaanin. Nämä samat kirkot käyttävät Kolmatta Mooseksen 

Kirjaa ’todisteena’ uskostaan… Herra, ovatko nämä opetukset oikeita?  

Herra: Rakastettu tytär, sinä etsit Minua ja tämä on kovin hyvä, sillä kaikki, jotka etsivät Minua 

tällä tavalla, tullaan nostamaan ylös. Katso, päivä on tulossa nopeasti, kun sinut tullaan 

virvoittamaan ja tekemään uudeksi, sellaista kauneutta, joka ei tule koskaan lähtemään sinusta 

enää. Sillä sinä tulet vastaanottamaan Minut uudelleen, uudistettuna ja ennallistettuna, valo 

sisälläsi loistaa, eikä se koskaan haihdu, eikä se voi lepattaa, eikä sitä voida sammuttaa, sillä missä 

Minä olen, sinä tulet myös olemaan… Elämä ilman loppua… Amen.  

Siispä sitten, Minun rakastettuni, kuule ja ymmärrä, se mistä Minä olen puhunut jo Timothyn 

kautta. Ja ole hyvin huolellinen, että et kiellä Minun sanaani, etkä lisää siihen, etkä ota siitä pois. 

Minä olen Herra.  

Sillä jos Minä tulen nostamaan sinut ja ottamaan sinut, sinä olet Minun ruumiistani, Minun 

Morsiamestani, Kirkosta, sitten Minä tulen varmasti ojentamaan ja pitämään sinulle kuria… Jopa 

Minä teen samalla tavalla kaikille näille ihmisten kirkoille, jopa kaikille, jotka kantavat Minun 

nimeäni… Sillä Minä rakastan heitä, kuitenkin heidän viittansa ovat tulleet tahriintuneiksi ja ovat 

hyvin sopimattomia Minun näköpiirissäni, ei ollenkaan sopivia Herran palvelijoille.  

Sen vuoksi Minä olen lähettänyt heille Minun profeettojani, jopa Minun oman Henkeni suureen 

vuodattamiseen asti, niin että he voivat vastaanottaa Minut runsaasti, jonka kautta heidät 

voitaisiin johdattaa todelliseen erottelukykyyn, suurempaan ilmestykseen siitä, kuka Minä todella 

olen. Sillä Minä olen Sana ja jos Minä olen Sana, jopa kaiken totuuden ja profetian Kulmakivi, aivan 

sen täyttymys, sitten näiden, jotka etsivät ottaakseen osaa Minusta, täytyy ensin pestä kasvonsa ja 

heidän täytyy tehdä niin puhtain käsin. Sitten he tulevat näkemään tarpeeksi hyvin mennäkseen 

ulos puhdistamaan saastaiset viittansa… Kuitenkaan he eivät tule menemään ulos, eivätkä he ole 

vastaanottaneet.  

Tässä on totuus ja viisaus koskien näitä jumalanpilkkoja, joista sinä olet hyväksynyt osan, jopa 

tehden joistakin niistä omasi: Nooan päivinä oli paljon väkivaltaa ja suurta kieroutuneisuutta koko 

maapallon pinnalla. Ja niin Jumalan viha tuli kaikkien maapallon asukkaiden päälle niinä päivinä, 

eikä kukaan pelastunut, paitsi nimitetyt, jotka olivat kulkeneet oikeamielisesti Jumalan edessä, 

totellen Hänen jokaista sanaansa… Nämä, kun heillä oli sydämet, jotka olivat oikein ja hyvin, 

säästettiin.  

Kuitenkin Minä kerron teille, jos edes yksi näistä kahdeksasta sielusta ei olisi ollut oikeasydäminen 

Jumalan edessä, ei tämä sama olisi saapunut arkkiin. Sillä kaikki he, jotka olivat nimitetyt vihalle, 

vastaanottivat vihan ja heidät kulutettiin.  



Kuitenkin nämä kahdeksan, jotka eivät pysyneet niin kuin väen paljoudet, vaan valitsivat sen sijaan 

Herran tien, pitäen tiukasti kiinni täydellisemmästä tiestä, luottaen ja totellen Herran, heidän 

Jumalansa ääntä, se luettiin heille oikeamielisyydeksi. Siispä sitten, millään muotoa eivät nämä 

Nooan talouden jäsenet tehneet sitä, mikä on häväistys heidän isälleen ja itselleen, jopa tehden 

sitä, mikä on kuoleman arvoista.  

Rakastettu, sinä näet saastuneilla silmillä, verhon läpi, joka on peitetty verenpunaisella ja 

purppuralla. Poista tämä verho ja pese pois kaikki tämä muta, jolla sinut on roiskittu ja näe 

suuremmilla silmillä. Näe oikeamielisyyden mukaan ja katso nyt näitä, jotka pelastettiin Jumalan 

omalla kädellä, uusilla silmillä; sillä heidät laskettiin arvollisiksi pakenemaan ja heidät nostettiin 

vesien yläpuolelle, vaikka he pysyivät heidän keskellään… Älä enää etsi syntiä ja häväistystä sieltä 

missä sitä ei ole!  

Älä lisää, äläkä ota pois Kaikkein Korkeimman Herran Sanasta!... Se, mikä on kirjoitettu, ANNA SEN 

OLLA VOIMASSA… Etsi Herraa ainoastaan, nöyryydessä ja sinun silmäsi tulevat todella 

aukeamaan… Sillä vain Herra voi lisätä Hänen Sanaansa, niin että sinä voisit tulla suurempaan 

ymmärrykseen, kyllä, Herran majesteettisuuden verhon poistaminen, sekä nerokas että 

hienovarainen.   

Rakastettu, kuule ja ymmärrä ja ole hyvin viisas, kun erotat näitä sinulle kirkoissa olevien esittämiä 

asioita. Tule viisaaksi tämän viisauden mukaan, jonka Minä olen sinulle antanut, ÄLÄKÄ kuuntele 

ihmisten kirkkoja. Estä korviasi kuulemasta heidän oppineittensa röyhkeitä puheita ja käänny pois 

kaikkien heidän auktoriteettiasemassa olevien ihmistensä luota. Sillä Minä en tunne heitä! Heidän 

oppinsa ovat heidän omiaan ja hyvin kieroutuneita Minun näköpiirissäni!  

Sillä he etsivät kunniaa itselleen ja ovat korruptoineet tiensä Minun edessäni, jopa niin kuin he 

jatkuvasti vääristelevät Minun Sanaani ja saastuttavat Minun nimeäni monien todistajien edessä; 

aina etsien pimeyttä ihmisissä, paljastaakseen sen, kun he itse pitävät kiinni tuomitsemisesta, 

omaksuen jokaisen halventavan sanan ja teon.  

Sen vuoksi, tämän Minä sanon heille… ”Puhdistakaa kätenne, te saastaiset syntiset! Pyhittäkää 

sydämenne, te kaksimieliset tekopyhät! Sillä päivä on tulossa ja on jo täällä, kun kaikki, mitä te 

olette rakentaneet, tullaan tuomaan alas! Katsokaa, se tulee putoamaan suurella ryminällä! Ja 

kaikki, mitä te olette työstäneet, tullaan koettelemaan, se tullaan varmasti testaamaan ja teidät 

tullaan havaitsemaan köykäisiksi!... Sillä Päivä tulee julistamaan sen!”  

Tiedä ja ymmärrä tämä myös… Ihmisten tekemät Minun Sanani käännökset ovat suuresti 

erehtyneet ja johdattavat monia jopa suurempiin Minun Sanani virhetulkintoihin, joka on 

kytköksissä ihmisten kirkkojen ylpeyden ja röyhkeyden kanssa, ihmisten, jotka eivät etsi Totuutta 

niin kuin Jumalan lapset sen olivat kirjoittaneet, heidän omalla kielellään, jonka kautta pystytään 

paremmin näkemään Sana, niin kuin se todella on ja oli tarkoitettu olemaan.  

Sillä kahdeksan oikeamielistä sielua, jotka pitivät tiukasti kiinni heidän isänsä tiukasta 

oikeamielisyydestä, saapui arkkiin; ja yhdeksän tuli pois arkista, niin kuin on kirjoitettu. Kuitenkin 

sinä jatkat väitteessäsi, että Kanaanin on täytynyt syntyä Haamin äidistä insestin kautta. Tässä on 

viisaus… Kuinka Nooa voi kirota poikansa pojan nimen vihassa, jopa kutsuen häntä nimeltä, jos se 

poika ei ole vielä syntynyt, eikä nimetty? Sen vuoksi, sinä erehdyt suuresti.  

Ja rakastettu, kuka tehtyään iljetyksen toimen salassa, sitten julistaa sitä veljiensä edessä? Ja kuka, 

jolla on oma vaimo, ollen oikeamielinen Herran edessä, etsii maatakseen äitinsä kanssa, isänsä 

omassa teltassa? Ja kuka, ollen sydämeltään oikeamielinen, ja joka pysyy isänsä tiukassa korkeassa 



moraalissa, tekee iljetyksen toimen hänen kanssaan?!... JUMALANPILKKAA! Sillä jos sellainen kuin 

sinä tai nämä kirkot kuvittelivat, että niin oli, Minä olisin tuhonnut Haamin siinä samassa hetkessä 

ja hänen jälkeläisensä hänen kanssaan!... Sen vuoksi, mitään sellaista ei tapahtunut.  

Sinulta puuttuu tietoa, eikä sinulla ole ymmärrystä Herran sinun Jumalasi tahdosta. Sillä se olin 

Minä, Nooan kautta, joka kirosi Kanaanin, jopa alusta asti, kauan ennen kuin tämä kansakunta 

vakiinnutettiin. Täten Jumalan tahto oli täytetty profetian mukaan, sillä se tehtiin hetken vihassa 

häpeän mukaan, eikä häpäisyn, josta se kirjoitettiin ja oli myös täytetty.  

Täten tässä on asioiden summa… Nooa ei puhunut omasta puolestaan poikaansa vastaan, eikä 

poikansa poikaa vastaan, jotka molemmat seisoivat lähellä Nooan telttaa… Pikemminkin Nooa 

profetoi sen, mikä oli täytetty ja tuli tapahtumaan, MINUN tahtoni mukaan… MINÄ OLEN HERRA. 


