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Minä en koskaan tuntenut teitä! 

Heinäkuun 6. 2010 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Minun ihmiseni ovat hylänneet Minut, ihmisten kirkot ovat lähteneet Minusta 

pois! He ovat menneet harhaan, heidät on vedetty kauas erilleen, saastuttaen Minun nimeäni 

lakkaamatta! Katsokaa, jopa Israelin kutsuttujen joukossa olevat ovat kääntyneet pois Minusta ja 

peittävät korvansa!... Sen vuoksi Minun myös täytyy hylätä heidät, kun trumpetti soi, kääntäen 

Minun kasvoni pois heistä, kun kutsu on tehty!   

Katsokaa, Minä olen lähettänyt Minun viestinviejäni jokaiseen maahan, yhden jokaisesta maasta, 

yhden jokaisesta kansakunnasta; jokainen on lähetetty heidän oman maansa ihmisten luo, jopa 

heidän keskeltään. Kuitenkaan Minä en kuule mitään vastausta, eikä valitus saavu Minun korviini, 

eikä yksikään tule esiin surren… Minä en kuule ollenkaan katumusta!  

Vain saastaisuutta tulee esiin, korruptoituneita oppeja ja iljettäviä perinteitä, saastuttaen MINUN 

nimeäni ja Messiaan, jota kutsutaan Kristukseksi! Suuria puheen kieroutumia ylläpitämään heidän 

omaa tietään!... Häpäisyä, jollaista ei koskaan ole nähty!  

Ja vaikka heillä on todella jumalallisuuden muoto, he jatkuvasti kieltävät siitä voiman! Ihmisten 

kirkot ovat epäpuhtaita, jokainen synagoga on tyhjä ja autio! Minun ihmiseni ovat unohtaneet 

Minut, enkä Minä asu heidän keskellään, Minun henkeni on poistettu kauaksi! Sen vuoksi 

lohduttomat tulevat vastaanottamaan palkkion virheestään ja pakanat rangaistuksen 

epäjumalistaan, katsokaa, ihmisten kirkot tulevat myös vastaanottamaan!... HYVITYKSEN 

jokaisesta haureuden toimestaan, joita he ovat tehneet Minun kasvojeni edessä! Kyllä, jokaisen 

saastaisen toimen mukaan, joita he ovat esittäneet MINUN nimessäni, se tullaan tilittämään heille!   

Kevytmieliset lapset, miksi te särjette Jumalan sydämen ja täytätte Pyhän kyynelillä ja raskailla 

suruilla?!... Enkö Minä ole teidän Jumalanne? Enkö Minä ostanut teidät suurella hinnalla? Milloin 

Minä pidätin Minun sydämeni teiltä? Millä hetkellä Minä käännyin takaisin tai pysähdyin 

harkitsemaan, vastaanottaisitteko te Minut, kun annoin Itseni teidän puolestanne, vuodattaen 

Minun rakkauteni verivirroissa?  

Rakastetut, Minä vuodatin Minun elämäni, niin että te voisitte ottaa osaa Minusta täysin, että te 

saattaisitte vastaanottaa Minun elämäni, kuitenkaan te ette halua mitään osaa Minusta sellaisena 

kuin Minä todella olen… Sen vuoksi, suurella sydämen raskaudella Minä julistan teille, Minä en 

enää ole teidän Jumalanne ja te olette lakanneet olemasta Minun ihmisiäni… Sillä Todellinen 

Pelastus, joka on paljastettu Minussa, pysyy kätkettynä silmiltänne. 

Ajattelitteko te, että Kaikkein Korkein oli teidän ehtojenne kohde? Ajattelitteko te, että Israelin 

Pyhä voitaisiin muuttaa kuvaksi, joka on enemmän teidän mieleenne?! Oletitteko te, 

röyhkeydessänne ajattelevanne, että Herra Jumala Kaikkivaltiaan tavat ovat ihmisten alaisia?! Ja 

ovatko Minun profeettani nyt teidän alaisianne?! 

Tyhmiä ihmisiä, paha ja laiska sukupolvi, te ette tunne Minua, ettekä Minun Sanaani! Sillä 

Rakastetun teitä te ette ole tunteneet ja Hänen kunniansa pysyy kätkettynä teiltä. Ja vaikka Hänen 

armonsa on vuodatettu laajalle, se pysyy kaukana teistä, enkä Minä ole katsonut Hänen muotoaan 

teidän joukossanne.  



Sen vuoksi te olette tulleet taistelemaan Minua vastaan ylpeydessänne ja röyhkeyden suulla te 

puhutte jumalanpilkkaa Minun kasvojeni edessä, päivin öin, seisoen tiukasti katkerassa 

tietämättömyydessänne… Ja niin Minä olen kutsunut todistajan teitä vastaan! Sanoo Voiman ja 

Kunnian Herra, Hän, joka oli ja on ja tulee olemaan, Ikuinen, joka on ikuisesta ikuiseen… Amen.  

Näin sanoo Herra, jonka nimi on Yksi, Hänen ihmisilleen, jotka eivät ole Hänen ihmisiään… 

Tällainen on todistus, jonka Minä julistan teitä vastaan, jonka Minä puhun Itseni kautta Itsestäni, 

Minun omalla nimelläni: Minä en koskaan tuntenut teitä! Menkää pois Minun luotani! Menkää 

pois, kaikki te tekopyhyyden ja laittomuuden tekijät! MENKÄÄ POIS PÄTSIIN!... Puhdistukseen ja 

kuolemaan! Suuri ja Kauhea Herran Päivä!  

Minun sydämeni on revitty, repeämä, joka tulee kestämään ikuisesti!... Katsokaa, Minun polttavan 

sydämeni järvi on kuluttava tuli! Ja Minun mustasukkaisuuteni kuumuudessa Minä tulen 

puhdistamaan Minun ihmiseni seitsemän kertaa, kunnes vain se, mikä kantaa Minun 

kaltaisuuttani, pysyy… Puhdistetut ylös nostettuina, pahat kulutettuina, kaikenlaisen pahan 

tuho!... Sillä Minä olen Herra, joka oli ja on, jopa alusta alkaen; Ja loppuun asti ja ikuisesti sen 

jälkeen, Minä pysyn. 

Sen vuoksi, näin julistaa Herra kaikille maapallon ihmisille… Ei tule olemaan toista sukupolvea, joka 

tulee kasvamaan ihmisten valtakunnista, sillä ihmisten valtakunnat ovat lopussa… Ollen koskaan 

enää nousematta. 


