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Timothylle Nettiyhteisön Kokoontumisen Aikana, Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra kaikille ennustajille, väärille profeetoille ja unien näkijöille, jopa kaikille, jotka 

puhuvat valheellisesti Minun nimessäni, jakaen näkyjä helvetistä ja kidutuksesta… Te ette tule 

millään muotoa pakenemaan Herran vihan Päivää, kun se tulee, sillä te olette saaneet aikaan 

Minun ihmisteni erehtyvän! Te olette johtaneet heitä harhaan valheilla, monilla pimeillä puheilla! 

Valheellisilla näyillänne te olette saaneet aikaan heidän kompastuvan pimeyteen! Petollisia unia ja 

harhoja, tuotuina esiin omista kuvitelmistanne, kaiken kaikkiaan demoneiden oppeja, jotka 

pilkkaavat Minun nimeäni ja häpäisevät totuutta siitä, kuka Minä olen!  

Kuitenkin oletteko te häpeissänne kaikista näistä iljetyksistä, joita olette levittäneet ihmisten 

edessä? Ei! Te ette ole ollenkaan häpeissänne, ettekä te tiedä, kuinka punastua! Sen vuoksi, te 

tulette olemaan ensimmäisiä kaikista heistä, jotka lankeavat!... Katsokaa, rangaistuksen aikananne 

teidät varmasti tullaan heittämään alas! Sanoo Herra. Sillä raivo on todella tullut Minun sydämeeni 

ja Minun vihani on lisääntynyt teidän vuoksenne!  

Kuitenkin minun VIHANI on todellista ja MINUN tuomioni oikeamielistä, sillä se, minkä Minä näen, 

on koko totuus, mikään ei ole piilotettua Minun silmiltäni… Todella, Minä tunnen sekä pettäjien 

että petettyjen sydämet… Sillä MINÄ OLEN HERRA.  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra Jumala… Tulkaa alas isketyiksi, te kaikki pettäjät! Jopa joka ikinen, 

pettäjästä heihin, jotka syyllistyvät näihin petoksiin, heidän päittensä päälle tullaan iskemään!  

Älkää kuitenkaan antako menehtyä niiden, joita on petetty; antakaa heidän nöyrtyä Herran 

Päivänä. Sillä Herran kurinpito tulee opettamaan heitä ja Minun vakaa ojennukseni tulee 

aukaisemaan heidän silmänsä Pimeyden Päivänä. Sillä Israelin Pyhä on suuri voimassa ja mahtava 

pelastamaan, räjäyttäen kaikki sidokset kahtia, rikkoen jokaisen kahleen, joka pitää Minun 

ihmisiäni vankeina! Sitten he tulevat tietämään, että MINÄ OLEN HERRA ja he tulevat kääntymään 

pois kaikista näistä kieroutuneista opeista ja torjumaan kaikki nämä pahat tarinat, sillä sinä 

päivänä he tulevat tuntemaan Minut sellaisena kuin Minä todella olen… Katsokaa, paksussa 

pimeydessä totuuden valo tulee loistamaan kirkkaammin! Kappas, jopa sen tuhkan päälle, mitä on 

tuhottu, sen kautta tullaan Minun kunniani julistamaan!  

Kuitenkin katsokaa kaikkiin näihin, jotka jatkavat näiden kieroutuneiden oppien ja valheellisten 

näkyjen säilyttämistä; katsokaa, Minun nimeäni on suuresti pilkattu kansakuntien joukossa, niiden 

vuoksi! Se on saastutettua joka kulmalla, missä tätä oppia helvetistä ja ikuisesta kidutuksesta 

ylläpidetään ihmisten ylpeydellä ja röyhkeydellä!... Uudenaikaiset Fariseukset!... Määräilevästä 

kirkon johtajasta hurskastelevaan pappiin asti, ylimielisestä oppineesta rehentelevään 

saarnaajaan, omahyväisestä pastorista röyhkeään palvelijaan!... Minun edessäni seisoo 

kokonainen petettyjen opettajien paljous, jotka eivät tunne Minua, eivätkä Minun Sanaani!  

Ja nyt he ovat ottaneet miekan Minua vastaan, jopa Minua, Yhtä ja Ainoaa Todellista Jumalaa ja 

Pelastajaa vastaan! Sillä ovelilla sanoilla ja nokkelilla puheilla he heittävät Minun sanani alas 

ihmisten eteen, kun he pyrkivät vahingoittamaan Minun voideltujani!... He eivät lakkaa 

vainoamasta Minun viestinviejiäni, kun he etsivät aina tapaa tappaa Minun profeettojani!  

Sen vuoksi, NÄIN SANOO HERRA… Heidän käsivartensa tulevat murtumaan heidän 

pahantahtoisuudessaan ja heidän ranteensa taipumaan taaksepäin heidän 



mustasukkaisuudessaan, kun Minä isken heitä kovaa suulle! Ja Minua vastaan nostamaansa 

miekkaan he tulevat lankeamaan, ja kaikki mitä he ovat rakentaneet, murenee kasaksi heidän 

ympärilleen, jopa monien todistajien näköpiirissä!... SILLÄ MINÄ OLEN YAHUWAH ja Minun 

nimeäni tulee suuresti pelätä!  

Katsokaa, verho pysyy varmasti kiinnitettynä heidän päittensä päällä ja heidän häpeänsä pimeys 

peittää heidän kasvojaan, sillä heillä ei ole ymmärrystä! Sillä he rakastavat tuomita vihollisiaan ja 

saada paljon mielihyvää tuomion välittämisestä naapuriaan vastaan, sillä heidän sydämensä ovat 

täynnä vihaa ja Cainin henki hallitsee heitä!... Kaikkein tyhmin ja tietämättömin sukupolvi, 

ylpeiden ihmisten väenpaljoudet, jotka kieltäytyvät tiedosta ja torjuvat ojennuksen, vihan ihmisiä! 

MINÄ EN TUNNE HEITÄ!... Eikä Pyhä ole tullut sisään.  

Eikö Minun pitäisi maksaa takaisin? Katsokaa, Minä tulen varmasti vaatimaan sitä heiltä, sillä he 

ovat ryöstäneet Minut! Sanoo Herra. Onko kevyt asia Herralle, että he ovat menneet 

saastuttamaan Minun nimeäni, kun he yrittävät heittää varjon Minun kunniani päälle?! Onko pieni 

asia Minulle, että Minun lampaitani johdattavat erämaahan kaikki nämä valheelliset profeetat ja 

ennustajat, kaikki nämä niin kutsutut unien näkijät, jättäen heidät eksyksiin ja ilman ymmärrystä, 

ilman lamppua ohjaamassa heitä?!...  

Tulenko Minä jättämään Minun lapseni kuolemaan tähän pimeyteen, kaikkien näiden korkeiden 

puiden ansaan?! Tulenko Minä jättämään heidät niin kuin saaliiksi erämaan susille, kauas, 

erotettuna Jumalasta, antaen heidän kuolla, koska he pysyvät tyhjinä ja vailla päivittäistä ruokaa?! 

Katsokaa, Minä tulen ruokkimaan heitä! Jopa Minä, Itse, tulen antamaan heille ruokaa ja juomaa, 

sanoo Herra; ja kappas ja heidät tullaan vapauttamaan palvelemaan Minun nimessäni, jälleen 

kerran… Oi kyllä, he tulevat palvelemaan Minua totuudessa ja oikeamielisyydessä ja pitämään 

Minun käskyni, kun he todistavat Jumalan Pelastusta uudelleen!... Kunnes heidän päänsä putoavat 

heidän olkapäiltään, saapuen silmänräpäyksessä Minun käsivarsilleni, sanoo Herra.  

Kuitenkin paimenet tulevat lankeamaan, jätetään nälkiintymään koko ajanjaksoksi; ja valheelliset 

profeetat ja ennustajat tulevat tuhkaksi Minun todistajien jalkojen alla, Herran Vihan Päivänä. 

Kyllä, pastoreista tulee orjia, jokainen unennäkijä tullaan tekemään naurunalaiseksi ja saattamaan 

häpeään, jokaisen ennustajan henki tullaan ottamaan, ja jokainen valheellinen profeetta tullaan 

tuomaan hiljaisuuteen, heidän perintönsä poistettuna… Katsokaa, jokainen valheellinen profeetta, 

joka jatkaa valheiden puhumista, Minun nimessäni, tulee varmasti kuolemaan Minun kädessäni! 

Heitä ei tulla nostamaan ylös, eivätkä he tule saastuttamaan Minun nimeäni tai yrittämään 

varastaa Minun kunniastani, enää! Sillä tulinen on Minun vihani heitä kohtaan ja täten Minä tulen 

vuodattamaan Minun närkästykseni heidän päälleen! Sanoo Taivaallisten Sotajoukkojen Herra 

Jumala.  

Sillä Minä olen Herra ja Minun tieni eivät ole ihmisteitä; Eikä kukaan tule löytämään Minua 

maailman ja ihmisten teiltä… Sillä Minun armoni kestää ikuisesti ja Minun vihallani on loppu.  

Täten he, jotka kovasti arvostavat itseään, tullaan vakavasti alentamaan, langeten kovaa 

kasvoilleen; Ja he, jotka uskottelevat olevansa pyhiä ja virheettömiä, tullaan murtamaan palasiksi… 

Monia nöyriä palvelijoita pesemässä Minun todistajieni jalkoja Herran Päivänä… Sillä millään 

muulla keinolla heitä ei voida tuoda täydellisyyteen, sanoo Herra. 


