
V7/75 - Herra sanoo…  

Te Tekopyhät, katukaa! Minun Käteni on poistettu, Minun Henkeni vedetty pois 

Toukokuun 19. 2010 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Timothyn kysymä kysymys, Kristuksessa olevaa sisarta varten… Herra, onko tämä todella viimeinen 

Helluntai?  

Herra vastasi… Rakastettu, Minä olen vuodattanut Minun Henkeni kaiken lihan päälle, jopa niin 

kuin Minut vuodatettiin teidän puolestanne, alusta alkaen, kuitenkaan kukaan ei tule juomaan, 

kukaan ei ole halukas vastaanottamaan Minua sellaisena kuin Minä todella olen. Kuitenkin Minä 

todella olen tuonut esiin sateen asianmukaisena ajankohtanaan, sekä varhaiset että myöhäiset ja 

silti sato hiipuu, tuottaen vain kitkerää hedelmää.   

Katsokaa, Herran teidän Jumalanne ääni on puhunut, kuitenkin harvoilla on korvat kuulla; ja 

Minun ihmisteni joukossa, pysyy vain jäännös, jotka aukaisevat sydämensä ja kuuntelevat… Minä 

kerron teille totuuden, Minun edessäni seisoo hyvin ylpeitä ihmisiä, tyhmien lasten paljoudet, 

jotka eivät voi erottaa oikeaa kättään vasemmastaan, sillä heidän tietonsa on korruptoitunutta! 

Kaikki heidän ajatuksensa ja tuumailunsa palvelevat vain heidän katalan luonteensa ylläpitämistä, 

sillä he eivät pidä Jumalaa ajatuksissaan ja Pyhästä he ovat kauaksi poistuneet!  

Näin sanoo Herra… Ihmisten kirkot ovat kieroutuneita, heidän tapansa korruptoituneita, täysin 

tietämättömiä ja turhia ihmisiä, petettyjen lasten paljouksia… Ihmisiä, joiden piti valmistella Minun 

tietäni Minun edessäni! Kuitenkin he ovat valinneet toisen tien, mikä on enemmän heidän 

mieleensä, valheellinen kuva, korruptoitunut oppi täynnä itsekkyyttä ja hienovaraista petosta, 

harjoittaen kaikkia asioita, joita Minä sanoin, että heidän ei tule tehdä, perinteitä, joita Minä 

vihaan… Turha uskonto!  

Voi sen vuoksi kaikille, jotka asuvat ihmisten kirkoissa, kaikille, jotka kulkevat heidän teillään!... 

TEKOPYHÄT! Ja tekopyhän osuudesta he varmasti tulevat vastaanottamaan, elleivät he kadu ja 

palaa Minun luokseni kokonaan ja totuudessa, sanoo Herra.  

Sillä Minä kerron teille totuuden, katsokaa, Minä julistan sen teille selkeästi… Jos Minun pitäisi 

tulla alas teidän luoksenne ja puhua, niin kuin entisellä tavalla, jokainen näistä ihmisten kirkoista 

tukkisi Minun tieni Minun edessäni; jopa joka ikinen heistä heittäisi Minut ulos ja pyrkisi saamaan 

Minut pidätetyksi!... 

Ja vaikka he eivät ole nähneet Minua, Minä todella olen ollut heidän keskellään; Ja niin kuin Minä 

elän, sanoo Herra, Minä kerron teille, he varmasti ovat torjuneet Minut!... Sillä Minä olen kulkenut 

läpi ja he ovat kieltäneet Minut; Minä olen puhunut ja he ovat sulkeneet korvansa Minulle; Minä 

olen lähettänyt heille Minun viestinviejäni, ja he ovat käännyttäneet heidät kaikki pois!  

Katsokaa, Minun viestinviejäni ovat kaikki heitetyt ulos, pidätetty ja vainottu ilman syytä! Jopa 

vähimpiä heistä, Minun palvelijoitani, ovat niin kutsutut uskon ihmiset kohdelleet väärin! SILLÄ 

AINA HE LAUSUVAT HERRAN NIMEN TURHAAN!... Vähäisimmästä suurimpaan, joka ikinen näistä 

ihmisten kirkoista pilkkaa Minun nimeäni kaikella, mitä he sanovat ja tekevät, jopa Hengen 

pilkkaamiseen asti!   

Sen vuoksi Minä todella tulen poistamaan Minun käteni ja Minun henkeni tulee palaamaan Minun 

luokseni. Sillä he ovat kieltäytyneet Minusta, päiviä ilman loppua; pitkään he ovat kääntäneet 

selkänsä Minun ohjaukselleni, työntäen kättään aina Minun ojennustani vastaan, sylkien Minun 



kasvoilleni, iskien Minua suulle… Todella, Minun ääneni on tullut kauhistukseksi heille! Sillä he 

torjuvat jokaisen viestin, jonka Minä olen lähettänyt heille Minun profeettojeni kautta, kääntäen 

aina heille kuuron korvan, pyrkien kivittämään heidät sanalla ja teolla, herjaten heitä avoimesti ja 

salaisesti!... HE OVAT VARMASTI VIHANNEET MINUA! Sanoo Herra.  

Enkö Minä ole jo puhunut tämän Minun vanhan ajan profeettojeni suun kautta? Eikö teille ole 

kirjoitettu teidän omalla kielellänne… ”Paaduta tämän kansan sydän, koveta sen korvat, sokaise 

sen silmät, ettei se näkisi silmillään, ei kuulisi korvillaan, ei ymmärtäisi sydämellään, eikä kääntyisi 

ja parannetuksi tulisi.” Kuitenkaan he eivät ole palanneet Minun luokseni, eivätkä he tule 

katumaan; kuinka Minä sitten tulen parantamaan heidät?  

Sillä ainoastaan he, jotka tietävät olevansa sairaita, etsivät Lääkäriä… Kuitenkin he, jotka 

havaitsevat olevansa terveitä, eivät millään muotoa tule Minun luokseni, pitäen Minut etäällä; he 

pysyvät istuutuneina vakaasti oman ymmärryksensä pimeydessä, leväten laakereillaan, joilla he 

ovat kovasti kunnioittaneet itseään.  

Sillä hän, joka tiirailee lasimaalauksen läpi, ei voi katsoa omaa kuvaansa, eikä hän ole kykenevä 

näkemään sisäpuolella olevia selvästi; sillä hän näkee vain ääriviivat, värin sumeuden hämärtäessä 

hänen näkynsä. Ja sisäpuolella olevat, jotka tiirailevat ulospäin, pysyvät sokaistuneina, kykenevät 

vain havaitsemaan varjon siitä, mitä todella on; pitäen ylhäällä kättä kirkkautta vastaan 

keskipäivän auringon pelossa, joka on tulossa. Täten he pitävät parempana suodatettua valoa ja 

naamioitua kirkkautta, kaiken tämän maalatun lasin keinoilla… Mitä sitten tulisi tällaisten ihmisten 

tehdä, kun yö on laskeutunut?  

IHMISTEN KIRKOT, TE OLETTE UNOHTANEET MINUT, ETTEKÄ TE TUNNE MINUA OLLENKAAN!... 

Sillä Minä olen katsonut teihin ja tämä on se, mitä Minä näen… MUUKALAISIA JA MAAILMAN!  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra… On aika, Minä en voi odottaa enää kauempaa, sillä he, jotka ovat 

Minun, täytyy ottaa, ensimmäinen valinta täytyy toimittaa. Katsokaa, Minun käteni on poistettu ja 

Minun Henkeni on vedetty tästä maailmasta ja kaikista näistä ihmisten kirkoista; jopa jokaisesta 

yksilöstä, joka kieltäytyy kiinnittämästä huomiota Minun ääneeni ja omaksumasta Minun 

ojennustani, se on jo lähtenyt pois…  

Katsokaa, Minun vihani on herännyt Minun mustasukkaisuudessani ja on tullut täyteen! Sen 

vuoksi, se, mikä vuodatettiin kaiken lihan päälle, on poistettu; Yksi, joka pysyy, sallii! Ja pian toinen 

malja täytyy tuoda esiin, jopa Isän tilinteon malja, Jumalan viha, joka on vuodatettu täydellä 

voimalla Hänen närkästyksensä maljaan, niin kuin on kirjoitettu!  

Kuitenkin ymmärtäkää tämä ja saakaa rauha, Minun rakastettuni… Vaikka pimeys on paksua ja 

pahuus ylitsevuotavaa, jokainen ylpeyden ihminen, joka on viisas omissa silmissään, jätetään 

ällistyneenä, Minä en kuitenkaan tule tekemään täyttä loppua. Sillä Minun käteni tulee pysymään 

uskollisten kanssa ja Minun voimani tullaan paljastamaan Minun voidelluissani… Katsokaa, Minun 

Henkeni tulee pulppuamaan katuvaisten sydämistä ja tulemaan Minun valittujeni päälle niin kuin 

tervetullut sade, ja he tulevat olemaan suuresti lisätyt, loistaen yhä kirkkaammin kaiken tämän 

pimeyden keskellä!  

Kuitenkin Minun todistajani tulevat olemaan toivon majakoita tälle eksyneelle ja kuolevalle 

sukupolvelle, urhoollisuuden ihmiset tulevat suorittamaan suuria urotekoja Herran heidän 

Lunastajansa nimessä, Israelin Pyhän, Hänen, jonka nimi on yhtä Isän kanssa! Sen vuoksi, katsokaa 

Herran tarkoitusta, sillä se tulee olemaan loppuun suoritettu sukkelasti, se varmasti tullaan 

tekemään… Minun vasemmasta kädestäni tuomio tullaan vuodattamaan toisinajattelijoiden 



päälle, kuitenkin Minun oikeasta kädestäni tulevat Minun palvelijani juomaan!... Sillä Minä olen 

Herra, eikä ole toista; ei ole ketään Minun kaltaistani!  

Täten he, jotka Minä lähetän, tulevat vastaanottamaan palkkion, jonka Minä olin laittanut 

varastoon heitä varten alusta alkaen. Ja he, jotka ovat valitut ja niputetut ja asetetut paikoilleen, 

tullaan ottamaan, sillä he olivat uskollisia… Ja he tulevat saamaan levon ja vastaanottamaan 

parannusta Herran talossa… Sillä heidän paikkansa olivat valmistellut alusta alkaen ja Minun 

oikean käteni puolella he tulevat pysymään ikuisesti, illastaen Herran hyvyyden pöydässä, mikä 

tulee varustamaan heitä ikuiseen elämään. 


