
V7/46 - Herra sanoo… Te kunnioitatte Minua Huulillanne,  

mutta Sydämenne ovat kaukana Minusta 

Syyskuun 9. 2009 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla… 

Näin sanoo Herra… Minä olen puhunut Minun ihmisilleni, kuitenkaan he eivät ole käyttäneet 

erottelukykyään; Minä olen kirjoittanut heille Minun profeettojeni kynien kautta, kuitenkaan he 

eivät ole havainneet… 

Todella, he ovat kieltäneet Minut, eivätkä etsi tuntea Minua sellaisena kuin Minä todella olen, 

eivätkä he omaksu totuudessa Häntä, joka on Pyhä. He etsivät ihmisten oppeja ja ihmisten 

perinteitä he ylläpitävät, perinteitä, joita Minä vihaan. Kyllä, näitä he omaksuvat, kyllä, he jopa 

vaativat niitä Pojan nimessä… Häpäisyä! Jumalanpilkkaa! Koko ruumis on sairas, sen jäsenet 

heikkoja, sillä he ovat saastaisuuden peitossa; himokkuus täyttää heidän sydämensä, kun he 

mielellään asuvat kaikessa epäpuhtaudessaan; jopa niin kuin joku, joka on täynnä happamista 

rypäleistä tehtyä uutta viiniä, sellaisia ovat nämä ihmiset, jotka asuvat ihmisten kirkoissa.  

Katsokaa, äiti ja portto meni eteenpäin… Kyllä, hän esitti porttoa ja rellesti haureuksissaan 

pakanoiden kanssa. Hän meni naimisiin pakanoiden kanssa ja makasi heidän kanssaan 

pahuudessaan… Ja katsokaa, hän synnytti isälleen ja toi esiin monia tyttäriä… SYNNISSÄ HÄN TOI 

ESIIN!... SUURESSA PAHUUDESSAAN HÄN REHOTTI KAIKISSA USKOTTOMUUKSISSAAN JUMALAA 

VASTAAN!   

Sillä hän on kerta kaikkiaan hylännyt Minut! Sanoo Herra. Hän on kieltäytynyt Totuuden Hengestä! 

Sillä hän asettaa oman tiensä eteensä, eikä tule kuuntelemaan neuvonantoa. Hänestä on tullut 

kuningatar maanpetoksen kautta ja hän on istuutunut valtaistuimelle ja auktoriteetissaan hän saa 

paljon mielihyvää, kun hän pettää ihmisiä…  

Katsokaa, niin kuin sakaalit erämaassa, jotka repivät lihan ja raahaavat kauaksi raadon, niin hän on 

repinyt näiden ihmisten sydämen! He ovat siirtyneet kauaksi! Sillä heidät on tehty asumaan 

pimeydessä hänen kanssaan, kun he laittautuvat makuulle kuolleiden kanssa.   

Katsokaa, jopa niin kuin emakko ahmii rajoituksetta, rypien omassa liassaan, saaden paljon 

mielihyvää kaikesta likaisuudestaan, samalla tavalla tekee hän. Kuitenkin emakko tietää paikkansa 

ja toimii sen mukaan niin kuin se oli luotu. Kuitenkaan niin ei ole ihmisten kirkkojen keskuudessa ja 

kaikkien sen adoption tytärten. Jopa kapinallisten keskuudessa, jotka väittävät, että heidät on 

asetettu erilleen äidistä, heistä on jopa tullut sellaisia niin kuin niistä, joita he kammoavat; kappas, 

he ovat myös tyttäriä, vaikka he sanovat… ’Me emme ole tyttäriä’… Tyttärinä he pysyvät.  

Täten äiti ja portto tullaan repimään palasiksi! Hänen lihansa tullaan syömään ja hänet tullaan 

polttamaan tulella! Sanoo Herra Jumala. Ja kaikki hänen tyttärensä, kyllä, kaikki te ihmisten kirkot, 

myös teidät tullaan rikkomaan! Jopa suuri puhdistus tulee esiin keskuudestanne!... Katsokaa, 

teidät tullaan tekemään puhtaiksi, teidät tullaan riisumaan alasti ja tekemään puhtaiksi 

Valmistautumisen Päivänä.  

Sen vuoksi kuulkaa Minua, kaikki te typerät johtajat, jotka asutte ihmisten kirkoissa, kuulkaa 

Herran teidän Jumalanne ääni… Teidät tullaan varmasti jättämään lohduttomiksi, riisumaan 

alastomiksi kaikista vaatteistanne! Ja enää te ette tule oksentamaan kaikkia näitä kieroutuneita 

oppeja Minun ihmisteni eteen, kun te kynitte heidät pahan voiton vuoksi! Sillä vain veren kautta ja 

(viemällä) läpi suuren koettelemusten määrän, teidät tullaan tekemään puhtaiksi.  



Katsokaa, alastomuutenne tullaan tekemään tunnetuksi, Oi ihmisten kirkot ja te tulette itkemään 

kaduilla. Kuitenkin Minä tulen peittämään teidät. Ja kyynelten virratessa, te tulette lankeamaan ja 

(teidät) laitetaan istumaan maahan. Kuitenkin Minä tulen nopeasti peittämään teidät. Sillä Minä 

tulen varmasti puhdistamaan teidät, Minä tulen puhdistamaan teidät ja tekemään teidät puhtaiksi. 

Ja puhtaalla todistuksella ja oikealla ymmärryksellä, te tulette nousemaan ylös ja julistamaan 

Minun nimeäni ja Minun kunniaani, kunnioittaen Minun Käskyjäni ja pitämään Minun Sapattini, 

enää mitään niihin lisäämättä tai niistä pois ottamatta… Kulkien niissä, totuudessa.  

Sinä päivänä väen paljoudet tulevat laskeutumaan makuulle, kuolemassa ja monet tulevat 

nukahtamaan, kuitenkin Minä tulen teitä varten ja nostan teidät ylös ja annan teille valkeat viitat. 

Kyllä, te tulette kuolemaan ihmisten käsissä, kuitenkin teidät tullaan nostamaan ylös kunniaan 

Jumalan Oikealla Kädellä… Kyllä, te tulette nousemaan ylös Ihmisen Pojan päälle sinä päivänä ja 

(teille) annetaan enkelten ruokaa Herran talossa.  

Sen vuoksi puhdistakaa itsenne ja lopettakaa kaikki tämä kauhea oksentaminen! Peskää itsenne, 

tehkää itsenne puhtaiksi JA KATUKAA! Palatkaa Minun luokseni! Rakastetut, tulkaa Minun luokseni 

tyhjinä ja tulkaa täytetyiksi Hänen kauttaan, joka on todellinen! Sillä Hän, jopa Hän, jota kutsutaan 

Minun nimelläni, YAH’n Pelastus, kyllä Hän, YahuShua, on Pää; ja te olette häntä.  

Sen vuoksi, tulkaa eteenpäin totuudessa ja olkaa ruumis, älkääkä enää kulkeko kaikessa tässä 

pimeydessä. Älkää enää tulko ohjatuiksi ihmisten valheellisella valolla, he laittavat pahan hyväksi 

ja hyvän pahaksi, pimeyden valoksi ja valon pimeydeksi; jopa sen, mikä on makeaa, he kutsuvat 

kitkeräksi ja kitkerää he kutsuvat makeaksi… Jopa niin kuin he yrittävät tehdä sen sellaiseksi, sanoo 

Herra.  

Oi ihmisten kirkot, kuinka kauan Minä tulen kärsimään teitä?!... Kuinka kauan te tulette ahmimaan 

korruptoitunutta hedelmää ja kuluttamaan kitkerää oppia, sitten kääntämään sen tarjoillaksenne 

sen MINUN lapsilleni, saaden heidät juomaan kaikista näistä iljetysten viineistä ja syömään kaikkia 

näitä mädän juuria?!... Katsokaa, te olette tehneet viinin kitkeräksi ja näiden ihmisten kielen 

tunnottomaksi!   

Sillä rypäleistä, jotka tuovat vihaa, te tuotatte viiniä; ja villien rypäleiden hedelmästä, jotka ovat 

kääntyneet, te juotte… Mätiä rypäleitä, kaikkein kitkerintä viiniä, hyvää ainoastaan pois 

heitettäväksi jätteeksi… Se, mikä on mätää, heittäkää pois! Antakaa sen mädäntyä! Älkää enää 

ottako osaa paholaisten pöydästä! Kuitenkin Minä kuulen teidän sanovan… ’Missä me olemme 

ottaneet osaa kaikkeen tähän mädännäisyyteen, kaikkeen tähän pilaantuneeseen ruokaan?’  

Näin sanoo Herra… Katsokaa, Minun vihani on sytytetty ja Minun vihani on tuotu esiin teitä 

vastaan, kaiken tämän jumalanpilkan vuoksi, jota Minä olen kuullut teidän huuliltanne ja kaiken 

tämän harhaopin vuoksi, jota te olette auliisti hyväksyneet kaikkien näiden mahtailevien 

tutkijoiden, opettajien, pastoreitten, saarnaajien, palvelijoiden ja pappien käsistä; heidän, jotka 

ovat asettaneet itsensä auktoriteettiasemaan, jopa niin kuin Fariseukset vuosia sitten, he 

kohtelivat Minua halveksivasti.   

KIRKKOJEN JOHTAJAT, ANTAKAA MINUN IHMISTENI MENNÄ!   

Älkää enää ruokkiko heitä, sillä Minä yksin ruokin heitä! Antakaa heidän mennä, niin että Minä 

voin puhdistaa heidät ja tehdä heidät puhtaiksi!... PÄÄSTÄKÄÄ HEIDÄT MENEMÄÄN! Antakaa 

Minun lasteni tulla pois ja ylistää Minua erilleen asetetussa paikassa! Sillä he ovat Minun aarteeni 

ja Minä varmasti tulen varastamaan heidät pois, jopa kaikki, joihin Minä tulen asumaan… He, jotka 



vastaanottavat Minut totuudessa, vilpittömässä rakkaudessa, nöyryydessä, katuvina, uudella ja 

synnintuntoisella sydämellä, oikealla hengellä.  

Todella, alusta alkaen Minä olen asettanut profeettoja ja ylentänyt Minun palvelijoitani Minun 

tahtoni mukaan, kuitenkaan ketä näiden joukossa Minä en ensin olisi alentanut? Voiko kukaan 

ihminen olla nöyrä, ilman, että on ensin tuotu alhaalle?... Ja keneltä teidän joukossanne, jotka 

kannatte kruunua, ei tulla lyömään sitä pois hänen päästään? Ja eikö myös hänen viittojaan ja 

hienoja vaatteitaan myös riisuta pois häneltä, monien todistajien nähdessä?  

Sillä on vain Yksi, joka kantaa kruunua ja Ainoa, joka jakaa sen arvollisten kanssa, jopa kaikkien 

niiden, jotka on tehty arvollisiksi Hänen ansiostaan ja jotka rakastavat Häntä yli kaiken muun, he, 

jotka ottavat osaa Ihmisen Pojan lihasta ja verestä, jopa Minusta, heidän Isästään… Kyllä, he, jotka 

halukkaasti kumartuvat ja nöyrtyvät ja heittävät kruununsa Pyhän jalkojen juureen.  

Kuitenkin kirkkojen joukosta Minä kuulen vain sihinää tässä Sanassa, vaikka se lähti eteenpäin 

Minun omasta suustani! Sen vuoksi, tietäkää tämä ja myös ymmärtäkää, Oi pahat ja laiskat 

ihmiset… Vaikka te kieltäydytte, Minä tulen jatkamaan puhumista; ja vaikka te työnnätte kättänne 

eteen ja heilutatte päätänne, Minä saan tämän sanan tarrautumaan teihin ja te tulette olemaan 

kykenemättömiä poistamaan sitä… Ja katsokaa, mitä enemmän te ponnistelette, sen 

rasittavammaksi se tulee, painaen lujasti ihoanne, mennen sisään, lävistäen jopa sydämeen asti.  

Sillä te, Oi kapinalliset lapset, olette todella kasvaneet hyvin lihaviksi, hotkineet niin kuin laiskurit, 

jopa niin kuin rikas mies, joka istuu omassa pöydässään, ollakseen mässäilijä, ottaen osaa vain 

siihen, mikä on hänen silmäänsä miellyttävää ja hänen palkkalaisensa maustamaa…  

Niin myös te olette ihmisten kirkkojen joukossa. Sillä te etsitte jokaista viettelevää ja pettävää 

henkeä tyydyttämään kutisevia korvianne ja hotkitte vain sen, minkä te havaitsette vapauttavan 

teidät kaikesta vastuuvapaudesta, että te voisitte jatkaa kulkemista jokaisessa lihanne petoksessa, 

kun te pyritte täyttämään korruptoituneitten sydäntenne jokaisen kätketyn himon.  

Täten te aina työnnätte kätenne totuutta vastaan, vihaten sitä, mikä tuo tuomion, vastustaen 

sielujenne puhdistamista… Jonka kautta YahuShua, jota te kutsutte Jeesukseksi, tulisi elämään 

sisällänne… Jonka kautta myös te tulisitte lepäämään Hänen rinnuksillaan sinä Päivänä, illastaen 

Hänen pöydässään Herran talossa… Vastaanottaen ikuisen elämän ja rauhan niin kuin joki, 

totuuden ja ymmärryksen ja rakkauden lähteen, jonka vain Jumala voi antaa, täytettynä Hänen 

Pyhässään… Kuvaamatonta Iloa.  

Kuitenkin mitä Minä kuulen? Ja mikä Jumala tämä on, te julistatte? Kuka on tämä pelastaja, josta 

te todistatte?... Katsokaa, hän on tullut tunnistamattomaksi Minulle, epäjumalaksi, jonka te olette 

tehneet, korruptoitunut kuva, jonka te olette perustaneet oppeihin ja perinteisiin, jotka ovat 

ristiriidassa Minun ja Minun Sanani kanssa!... Kyllä, jopa MINUN Sanani, jonka te olette 

saastuttaneet, kääntäneet väärin ja tulkinneet väärin, ihmisten turhien petosten mukaan; 

ihmisten, joiden sydämet ovat kieroutuneita ja ylitsevuotavia ylpeydestä, pöhöttyneitä ja täynnä 

turhuutta!  

Ihmisten kirkot, te olette ponnistelleet luodaksenne Minut uudelleen omaksi kuvaksenne! Itkekää 

sen vuoksi, sillä te olette vain savea! Itkekää Savenvalajalle, älkääkä enää puhuko, niin kuin te 

olisitte muotoilleet Hänet! Sillä teistä on tullut vastenmielinen patti Hänen ruumiissaan! Ja se, 

mistä te puhutte, on tullut niin kuin haavaksi ja sairaudeksi, mikä uhkuu vastenmielistä lemua, 

inhottavaa hajua Minun sieraimissani, ja mikä ei lakkaa tulemasta ylös Minun kasvojeni eteen.  



Sillä te olette kerta kaikkiaan tulleet kuin pakanoiksi, joiden keskellä te asutte, mädäksi vehnän 

korreksi lusteitten laaksossa, missä sateet ovat loppuneet ja aurinko pilkistää kapeasti pilvien läpi… 

Katsokaa, aamulla on tiheä sumu, kuitenkaan yhtään kastetta ei kerätä; ja puolenpäivän aikaan 

sato ehtyy, kun se tukehtuu rikkaruohoihin; ja yöllä se on tomun peitossa, kykenemättömänä 

heräämään torkkumisestaan aamulla.  

Sillä te olette ihmisiä, jotka kerääntyvät yhteen Kristuksen nimessä, kuitenkin ulkonäkönne on 

kerta kaikkiaan tullut pakanan näköiseksi… Teidän tienne ovat tulleet maallisiksi, jopa Minun 

nimeni mukaan; nimen, jota te saastutatte ja lausutte turhaan, jatkuvasti… Sen vuoksi, 

rukouksianne Minä en enää tule kuulemaan, sillä Minä olen kääntänyt Minun kasvoni teistä pois… 

Katsokaa, Minun käteni on poistettu.  

Sillä te teette kaikkia asioita, joita Minä sanoin, että teidän ei tule tehdä. Ja te hylkäätte sen, minkä 

Minä, jopa Minä käskin tehtäväksi, pidettäväksi ja kunnioitettavaksi. Te olette kääntäneet Minulle 

selkäpuolenne, ette etupuoltanne ja Minun Sanalleni te sihisette ja heilutatte päätänne, 

nostattaen Minut vihaan… Miksi te omaksutte vihan?! Todella, te olette rakastuneet tuomioon!  

Sillä aina te teette sitä, mitä Minä sanoin, ettei teidän tule tehdä, menette naimisiin niiden oppien 

ja perinteiden kanssa, jotka ovat Minua vastaan, jopa niiden asioiden, joita Minä vihaan, jopa 

kaikkien näiden kieroutuneiden ihmisten juhlien, jotka ovat maailmasta ja juurtuneet syvään 

pakanuuteen, periytyneitä heiltä, joiden sydämet olivat linjassa saatanan päämäärän kanssa, 

saastuttaakseen ja häpäistäkseen Minun nimeäni ja Minun kunniaani… Että varjo saatettaisiin 

heittää Minun Pelastukseni ylle, joka on paljastettu.  

Lisäksi te saastutatte Minun nimeäni ja Minun majesteettisuuttani ja Minun Poikani kunniaa ja 

sen, mikä on vastaanotettu vain Hänessä, tämän yhden opin kautta, jota Minä inhoan Minun 

kiihkossani. Kuitenkin te omaksutte sen, te jopa tartutte siitä kiinni ja teette sen omaksenne… 

Kyllä, valheellinen ja kaikkein kieroutunein oppi, jota kutsutaan helvetiksi ja ikuiseksi kidutukseksi, 

kuten siitä on puhuttu ja opetettu ihmisten kirkoissa!... saatanan asia!  

Voi, Minun ihmiseni! Voi teille! Sillä he, jotka rakastavat vihaa, tulevat varmasti vastaanottamaan 

sen! Ja he, jotka pyrkivät piinaamaan toista, tulevat ottamaan osaa siitä Herran Päivänä!... Jopa 

nyt se on teidän! Sillä Minun käteni on poistettu kaikista, jotka ylläpitävät tätä oppia ja puhuvat 

tätä Sanaa vastaan, jopa jokaista Kirjainta, jonka Minä olen laittanut näihin Kirjeisiin Minun 

palvelijoitteni kautta, he ovat Minun tämän ajan lopun profeettojani…  

Sillä Minä kerron teille totuuden, kaikki, jotka eivät tunne Poikaa, omaksuvat tuskan ja kaikki, jotka 

torjuvat tämän Sanan, tulevat vastaanottamaan sen, eikä heillä enää ole Herran suojeluksen kättä 

päällään, Minun Henkeni on poistettu.  

Minun ihmiseni, saatana on piinaaja ja hänen enkelinsä seuraavat hänen johtamistaan! Ja he, jotka 

ovat jäljellä, tulevat varmasti tuntemaan heidät! Kappas, heidät tullaan yllättämään 

tietämättöminä, jättämään tilanteeseen, joka paljastetaan Herran Päivänä!...  

Siihen asti, kunnes se, mitä vaaditaan, on tehty ja Hän, kenet te olitte hylänneet, tulee Hänen 

kunniassaan ja teidät on jälleen kerran päästetty pahasta ja oksastettu mukaan, jos niin valitsette 

vastaanottaa Hänet, sellaisena kuin Hän todella on. Sen vuoksi, rukoilkaa aina, että teidät 

havaitaan arvollisiksi pakenemaan, seisomaan Ihmisen Pojan edessä Herran pyhäkössä sinä 

päivänä. Sillä aika on tullut.  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra Hänen ihmisilleen, jotka eivät ole Hänen ihmisiään: Kuulkaa Minun 

suuni Sana ja katukaa! Tulkaa esille! Tulkaa esille piilopaikoistanne, sillä se ei ole mikään pyhäkkö! 



Siitä on tullut suljettujen ikkunoiden huone, loistartunnan saanut huone, rakennus, jossa on 

murtuva perustus ja se on sopiva purettavaksi… Sahanpurukasa, joka helposti hajaantuu tuuleen.  

Katsokaa, Päivä on täällä!... Kyllä, se on hyvin lähellä käsillä! Se odottaa ovilla! Ja pian koko 

maailma tulee tuomion tavoittamaksi!... Sen vuoksi, tulkaa pois heidän keskuudestaan ja 

valmistautukaa tapaamaan Jumalanne! Kumartukaa alas ja olkaa puhdistettuja! Älkää seisoko 

vakaina!... Älkää enää pyrkikö ylläpitämään omaa tietänne, vaan tulkaa Minun luokseni 

alastomina. Polvistukaa Lunastajanne edessä ja kantakaa sydämenne Minun eteeni.  

Ihmisten kirkot, olkaa hiljaa ja hyvin asiallisia, älkääkä avatko suitanne, sillä te saarnaatte Minun 

sanojani tekopyhyydessä. Kyllä, te puhutte äänekkäästi ihmisten kuullessa, saavuttaaksenne 

kunniaa itsellenne, kun te vääristelette Minun nimeäni kaikkine valmisteltuine puheinenne. Täten 

niin kuin se oli kirjoitettu, niin se tulee pysymään… ”Nämä ihmiset kunnioittavat Minua huulillaan, 

kuitenkin heidän sydämensä pysyvät kaukana Minusta”… Suuri Hengen ärsytys Herran edessä.  

Kapinalliset lapset, lakatkaa lisäämästä syntiä synnin päälle! Tulkaa pois kaikista näistä petollisista 

taloista ja hylätkää kaikki tämä korruptoitunut opetus! Olkaa puhdistettuja kaikesta tästä saastasta 

ja olkaa vapaita kaikesta tästä häpeästä! Tunnustakaa se, tuokaa se eteenpäin! Paljastakaa 

heikkoutenne ja nöyrtykää Kuninkaan edessä! Päästäkää kaikki ihmisten ylpeys menemään ja 

antakaa ihmisten vahvuuden tulla inhoksi teille!... Ja älkää enää halveksiko Minun Sanaani tai 

Minun Lakiani, sanoo Herra.  

Rakastetut, vastaanottakaa Puhdas Vesi ja juokaa syvältä; kyllä, uppoutukaa siihen ja olkaa 

puhdistettuja… Olkaa asetetut vapaiksi! Sillä Herralla on Pyhä ja Hän on ruumiin Pää, Todellinen 

Pyhäkkö, Elämä Ilman Loppua. Älkää enää sanoko, että on olemassa toinen tie ikuiseen elämään, 

älkääkä sanoko, että he - jotka torjuvat Hänen elämänsä – elävät myös, vaikka se olisi kidutusta…  

Sillä on vain YKSI TIE, YKSI ELÄMÄ ja YKSI TOTUUS! Katsokaa, Hän on vahva torni, linnoitettu 

kaupunki taistelun päivänä, kaiken kattava tuli; Mahtava ja Vahva, jonka sauva on tehty raudasta, 

Lain-Antaja; Elämän Lähde, jonka kautta kaikki asiat koostuvat, Puuseppänne ja Lunastajanne, 

Jumalan Pelastus.  

Minun ihmiseni, odottakaa Herraa nöyryydellä ja pelolla, horjumattomalla luottamuksella. 

Odottakaa Häntä. Sillä Hän on Elävän Veden Lähde kaikille, jotka janoavat, hedelmällinen viini 

nälkäisille, rikkauksien vaurautta kaikille heille, jotka tulevat Hänen luokseen tyhjinä; sillä heillä on 

vain kyyneleitä ja katumusta tarjottavaksi Hänen jalkojensa juuressa.  

Sen vuoksi, rakastetut, antakaa Hänelle kaikki kunnia! Nostakaa äänenne ikuisen ylistyksen kera! 

Tuokaa kiitoksen antoa alttarille ja tarjotkaa sydämenne Hänen edessään!... Huutakaa Hänen 

nimeään taivaille, sillä Hän on Herra teidän Oikeamielisyytenne!... Kristus, jota kutsutaan 

Jeesukseksi… YahuShua HaMashiach… Immanu El. 


