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Heinäkuun 16. 2009 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla… 

Timothy, sinä olet kysynyt ja Minä tulen varmasti vastaamaan sinulle… Koskien kaikkia näitä itse 

nimittämiään apostoleja, profeettoja, saarnaajia ja opettajia, jopa kaikkien näiden kieroutuneiden 

oppien mukaan, joita Minä vihaan ja jotka on myyty Minun ihmisilleni pahan voiton tavoittelun 

vuoksi. Sillä kirkkojen virhe on mittaamattoman suuri.  

Katsokaa, heidän jokainen perinteensä on tullut ylös Minun eteeni kuin kauhea lemu Minun 

sieraimiini ja heidän jokainen oppinsa hyökkää Minun korviini kauhealla äänellä! Sanoo Herra. Sillä 

he ovat ottaneet Jumalan asiat käsiinsä ja korruptoineet ne, heidän omien itsekkäiden halujensa 

tavoittelussa… Valmisteltuja puheita, laittomia saarnoja, harhaoppeja Jumalaa ja Tietä vastaan!  

He käyttävät pettäviä sanoja, puhuen valheita ja miellyttäviä asioita, valheellista toivoa, joka on 

rakennettu rikkauksien lupaukselle. Katsokaa, he korruptoivat omat seurakuntansa imartelulla ja 

ahneuden vuoksi ihmiset helposti horjuvat…  

Oi ihmisten turhuutta ja ylpeyttä – niiden, jotka jatkuvasti etsivät omaa kunniaansa, ja joita 

johdattaa Paha, niin kuin joku, jolla on koukku heidän suussaan, ja he sanovat itselleen… ’Katsokaa 

kaikkea, mitä minä olen tehnyt; katsokaa, kuinka olen tullut puhumaan Kaikkein Korkeimman 

puolesta, katsokaa, kuinka olen tullut Hänen kaltaisekseen’, kun he vaativat kymmenyksiä 

ihmisiltä… Ja täten he pilkkaavat Totuuden Tietä – kaikki he, jotka seuraavat ja tukevat heidän 

valheellista asiaansa!  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra… KAIKKI itsenimitetyt profeetat tullaan tuomaan alas kuolemaan! 

Teidän tuhonne tulee sukkelasti, paino, jonka te itse olette tuoneet omien päittenne päälle! Sillä 

Minä olen tulossa nopeasti Minun tuomiossani, Minä olen tulossa alas hyvityksessä maksamaan 

takaisin, riisumaan teidät alastomiksi ja hautaamaan teidät kaikkien sortuneiden rikkauksienne 

painon alle! Minä tulen iskemään teidät alas ja te tulette luhistumaan kekoon, jopa sellaiseen, 

jonka te olitte rakentaneet MINUN rahoillani ja se luhistuu päällenne!   

Tuleeko kenestäkään profeettaa ihmiskeinoin?! Onko Kaikkivaltiaan ääni jotakin, joka voidaan 

saavuttaa?! Voidaanko Minun oman Henkeni lahjat saavuttaa ihmisvoimalla?!   

ONKO MINUT NYT TEHTY IHMISTEN JUONIEN KOHTEEKSI?! Näin sanoo Herra, ihmisten 

profeetoille… TE OLETTE PROFETOINEET VALHEITA, VALHEITA MINUN OMASSA NIMESSÄNI!   

Te puhutte sitä, mikä on syntynyt teidän oman sydämenne petoksesta!... Kovin typerä ponnistus, 

turha asia. Sillä te olette ottaneet Jumalan asiat ja vääristelleet ne omaksi voitoksenne! Tuletteko 

te yrittämään varastaa Minun kunniaani ja sitten esittelemään itseänne ympäriinsä, niin kuin te 

olisitte Jumalan lähettämiä?!  

MINÄ EN OLE TEITÄ LÄHETTÄNYT!... Sulkekaa suunne ja olkaa hiljaa! Älkää avatko suutanne, 

älkääkä enää puhuko Minun nimessäni!... Langetkaa raskaasti kasvoillenne JA KATUKAA ja Minulla 

saattaa vielä olla armoa teitä kohtaan… Sillä Minä kerron teille, Minun tuomioni ei ole joutilas, eikä 

teidän tuhonne torku… Sanoo Herra Jumala.  

Sillä Minä olen katsellut teidän muotoanne, kyllä, Minä olen katsonut teidän ulkonäköänne ja 

Minä olen nähnyt teidän hienot vaatteenne ja kaikki teidän ylellisesti tehdyt vaatetuksenne, kaikki 

nämä kalliit koristeet, millä te koristatte itsenne. Minä tiedän kaikki teidän suurellisuuden 



harhanne ja kuinka te johdatatte Minun ihmisiäni valheellisilla ennustuksilla, jotka ovat tulleet 

ihmisen kieroutuneesta sydämestä… Ja oi kuinka kirkoissa olevat rakastavat, että niin on.  

Ihmisten kirkot, te luotatte petollisiin sanoihin ilman menestystä, sillä näin julistaa Herra… Kaikki 

teidän muotokuvanne tullaan rikkomaan ja ne tulevat keräämään ruostetta! Teidän 

kirkkorakennuksenne tullaan heittämään alas ja pyyhkimään pois! Jopa teidän vaatteenne tullaan 

ottamaan!... Ja teidät kaikki tullaan jättämään alastomiksi ja lohduttomiksi Herran vihan Päivänä!  

Kuulkaa Minua nyt, kaikki ihmiset, jotka kutsutte itseänne Minun omalla nimelläni, nimellä, jonka 

Minä annoin Minun pojalleni… Yksikään Herran profeetta ei tule, millään muotoa, 

vastaanottamaan maksua palveluistaan; eikä hän tule hyväksymään lahjaa tai hyötyä Minun 

Sanastani. Eikä hän tule sallimaan minkäänlaista ylistystä, eikä kunniaa, hänen vuokseen tarjottua, 

olemaan voimassa; pikemminkin hän tulee moittimaan heidät terävästi. Minä olen Herra… Sillä 

niin kuin hän on ilmaiseksi vastaanottanut, niin hän tulee ilmaiseksi antamaan.   

Kyllä, jopa kaikki te opettajat, pastorit, saarnaajat, palvelijat ja papit, jotka vastaanotatte 

kymmenyksiä ja toivotatte tervetulleeksi ylistyksen ihmisiltä; teitä tullaan pitämään vastuullisina; 

katsokaa, se tullaan vaatimaan teiltä sinä Päivänä… Tuletteko te ottamaan voittoa siitä, mitä Minä 

olen tarjonnut ilmaisena lahjana? Tuletteko te nostamaan itsenne valheellisella kunnialla ja 

hyväksikäyttämään Minun Sanani voimaa, pahan voiton tavoitteluun?  

Kyllä, todella siinä on tuottoa, armon ja pelastuksen varojen mukaan ja missä rakkautta on 

runsaasti, suoden ikuisen varakkuuden runsauden ja mikä on elämä Minun läsnäolossani ja Minun 

ilossani ikuisesti, kaikille, jotka vastaanottavat Minun Sanani ja myös kulkevat niissä. Kuitenkin he, 

jotka käyttävät Minun Sanaani, hyötyäkseen rahallisesti, tullaan heittämään pois ja he tulevat 

pysymään laaksossa, kulkien tiheässä pimeydessä, kunnes kuolema tulee vaatimaan heidät. MINÄ 

OLEN HERRA.  

Sen vuoksi, vain he, jotka todella ovat lähetetyt ja Minun nimittämiäni, tullaan varustamaan. Sillä 

nämä odottavat Herraa ja menevät minne ikinä Minä heidät lähetän, ottamatta mitään mukaansa; 

ja Herra Itse tulee kulkemaan heidän edellään, kulkemaan heidän rinnallaan ja asumaan heidän 

sisällään ja pysymään aina heidän takasuojanaan… Heidän paimenensa, heidän riittävyytensä… 

Tarpeeksi.   

Sen vuoksi, näin sanoo Herra Hänen ihmisilleen, jotka eivät ole Hänen ihmisiään… Te olette 

omianne! Sillä te olette yrittäneet luoda Minut uudelleen omaksi kuvaksenne, jopa maailman 

kuvaksi!... HÄPÄISY! Sillä kukaan Jumalan profeetta ei tule hylkäämään Minun Sanaani, 

pikemminkin hän omaksuu sekä aikaisemman että myöhäisemmän, eikä kukaan Jumalan ihminen 

tule unohtamaan Minun Käskyjäni.   

Sillä Minun profeettani tottelevat Minun ääntäni ja pitävät Minun määräykseni… He pitävät Minun 

Käskyni ja Minun sääntöni ja muistavat Minun pyhät päiväni. Jopa niiden ylläpitämiseen asti 

sanassa ja teoissa, laskien ne iloksi, jopa puhtaaseen todistukseen tottelevaisuudessa 

rakkaudessa… 

Minun kuvani, Poika, näytettynä heissä ja heidän kauttaan, sillä Hän on Isän täydellinen heijastus… 

Ja he, jotka todella tuntevat Hänet, rakastavat Häntä ja kulkevat Hänen teillään.  

Sen vuoksi, tulkoon se todetuksi ja julkituoduksi tänä päivänä ihmisten kuullessa, kuulevatpa he tai 

pidättäytyvätpä he, sillä se tullaan tekemään ja tulee tapahtumaan niin kuin Minä olen puhunut 

sen, jopa niin kuin Minä julistan sen nyt: Ei kukaan auktoriteettiasemassa oleva ihminen, olipa 

itsenimitetty apostoli, profeetta, opettaja, pastori, saarnaaja, palvelija tai pappi, niin kuin heitä 



ihmisten keskuudessa kutsutaan, ja jotka myös hylkäävät Minun Moraalisen Lakini Minun Poikani 

nimessä, tehdäkseen Hänestä synnin alkuunpanijan, jonka mukaan he asuvat mielellään 

laittomuudessa, tule pakenemaan Herran Päivää.  

Sillä Kaikkein Korkeimman pyhimykset ovat heitä, jotka pitävät Minun Käskyni ja muistavat Minun 

Sapattini ja kantavat Kristusta sisällään… Jopa puhtaaseen todistukseen asti Hänen nimessään, 

rakkaudessa.  

Jälleen Minä kerron teille, ei kukaan johtaja ihmisten kirkoissa, jotka hylkäävät Sapatin, jopa 

seitsemännen päivän, jonka Minä Itse olin pyhittänyt alusta alkaen, tule pakenemaan Herran 

Päivää; puhdistus tulee olemaan heidän kumppaninsa. Eikä kukaan johtaja kirkkojen joukossa, 

jotka omaksuvat kaikki nämä ihmisten juhlapyhät, joita Minä vihaan, tule millään muotoa 

pakenemaan Herran raivon Päivää… Muistakaa Minun Pyhät Päiväni, sillä niissä te alatte 

tuntemaan Jumalan mielen ja Hänen Kristuksessa olevan pelastuksensa kunnian.  

Eikä ketään johtajaa ihmisten kirkkojen keskuudessa, joka opettaa oppia helvetistä ja ikuisesta 

kidutuksesta, tulla millään muotoa kokoamaan; eikä kukaan, joka omaksuu tämän opetuksen, 

pakene, sillä Minä en tunne heitä, enkä Minä asu heissä. EIKÄ YKSIKÄÄN, joka tulee puhuen tätä 

Sanaa tai Minun profeettojani vastaan, kivittäen heitä sanalla tai teolla, herjatakseen heitä, 

sylkeäkseen heidän päälleen, iskeäkseen heitä, tuodakseen edes yhden syytöksen heitä vastaan, 

joko avoimesti tai salaisesti, tule millään muotoa pakenemaan Herran Päivänä, paitsi kuoleman ja 

marttyyriuden kautta!...  

Kuolema heille, jotka kieltäytyvät katumasta, eivätkä lakkaa heiluttamasta nyrkkejään Jumalalle tai 

Hänen valituilleen; ja marttyyrius heille, jotka katuvat ajan jälkeen, vilpittömällä ja katuvalla 

sydämellä, kaiken sen vuoksi, mitä he ovat tehneet Jumalaa ja Hänen profeettojaan vastaan.  

Sillä Minä kerron teille totuuden, ei ikä eikä sukupuoli tule heitä päästämään pahasta, sillä Herra 

teidän Jumalanne ei ole mikään henkilöiden kunnioittaja; Minä tunnen teidän sydämenne. Sillä 

niin kuin Minä olen, sanoo Herra, niin tulen Minä olemaan; ja niin kuin Minä olen aina tehnyt, niin 

Minä tulen sen jälleen suorittamaan, jopa tämän uudenaikaisen ja kieroutuneen sukupolven 

joukossa.   

Minun lapseni, ellette te vetoa Pojan nimessä, todellisessa katumuksessa, vilpittömillä 

tunnonvaivoilla sydämissänne… Rikottu astia tämän saman Kiven päällä, jota kutsutaan 

Ihmeelliseksi Neuvonantajaksi, Mahtavaksi Jumalaksi ja Ikuiseksi Isäksi, Immanu El’ksi… Te ette 

millään muotoa tule pakenemaan.  

Katukaa sen vuoksi ja juoskaa Pelastajanne luokse! Paetkaa kaikkia näitä ihmisten kirkkoja ja 

kaikkia heidän itsenimitettyjä apostolejansa, profeettoja ja opettajia! Juoskaa YahuShuan luokse, 

jota te kutsutte Kristukseksi ja Jeesukseksi! Sillä Hän, yksin, on teidän toivonne ja teidän kilpenne… 

Teidän ainoa pakokeinonne.  

Sillä ainoastaan Hänen kauttaan te tulette kunniaan, pysyen Isän ilossa!... Sillä YaHuWaH’n pelko 

on todella viisauden alku ja tieto vastaanotettuna Hänessä, joka on Pyhä, on ymmärrystä…  

Sen vuoksi pysykää Hänessä ja teillä on myös Minut! Kuitenkin pysykää maailmassa ja te tulette 

niittämään myös maailman palkkion… TUOMION & RANGAISTUKSEN… HERRAN PÄIVÄN! Sillä 

Minulle tullaan antamaan kunniaa, sanoo Taivaallisten Sotajoukkojen Herra Jumala ja Minun 

nimeni tulee kaikumaan kaikkialla maapallolla! 


