
ML/15 - Herra sanoo… He opettavat toisesta JEESUKSESTA…  

Sen vuoksi vain Naiset pysyvät Suremassa 

Lokakuun 19. 2010 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylle Nettiyhteisön Kokoontumisen aikana, Herran Pienelle Katraalle ja Kaikille Niille, joilla on 

Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Älkää riemuitko, kun ihmisten kirkko kaatuu, sillä ne ovat jo kaatuneita, jopa 

kaikki niistä. Katsokaa, he tulevat pyrkimään rakentamaan uudelleen, kuitenkin Minä tulen 

varmasti heittämään alas, sillä heidän sydämensä pysyvät kovina ja heidän mielihalunsa 

mielivaltaisina. Täten vain täysi raunio tulee tuomaan muutoksen, vain täysi tuho tulee 

aukaisemaan vangittuina pidettyjen silmät, asettaen heidät vapaiksi, kun niiden neljä seinää 

romahtaa heidän silmiensä edessä… Kuitenkin tämä on vasta alku. 

Sen vuoksi rukoilkaa ihmisten kirkoissa olevien veljienne ja sisartenne puolesta, sillä heidän 

kahleensa pysyvät koskemattomina ja vain hyvin harvat tulevat ulos pyrkien löysäämään ne. 

Jälleen Minä sanon, älkää iloitko toisen epäonnesta vai oletteko te unohtaneet Minun kyyneleeni? 

Sillä tuho, mikä heille on tulossa, on paljon suurempi kuin tämä… Jopa suuronnettomuus ja suuri 

tuho, Kaikkivaltiaan kädestä!  

Sillä siihen saakka he ovat tuoneet itse itselleen oman tuhonsa, sillä ihmiskäsin tehty kunnia on 

nopeasti haihtuva kukka… Sillä aina he etsivät tietä säilyttämään ennallaan korruptoituneet 

rikkautensa, tapana kätkeä häpeänsä… Valheellinen kunnia!  

Ja katsokaa, se, minkä kautta he ovat langenneet, on paljon pahempaa kuin se minkä maailma 

havaitsee, sillä he ovat korottaneet itsensä uusiin korkeuksiin! He ovat rakentaneet suuria ja 

tuhlailevia taloja, asettaen jokaisen niistä uskonnon, perinteen ja ihmisten oppien juoksuhiekoille, 

tietämättöminä suuresta tuhosta, joka on tulossa nopeasti ottamaan heidät haltuunsa!... Oi, 

kuinka suuresta korkeudesta he ovat pudonneet! Jopa niiden kellotapulit pyrkivät lävistämään 

Taivaan!  

Katsokaa, erittäin korkealta oksalta, pökerryttävistä korkeuksista he ovat pudonneet. Sillä Minä 

olin tarjonnut heille Taivaan Valtakuntaa, kuitenkin he kääntävät Minulle selkänsä, eivätkä 

etupuoltaan. He omaksuvat oman tiensä ja rakastavat ihmisten asioita enemmän kuin Jumalan 

asioita; he ovat menettäneet tiensä ja vetävät kätensä pois… Katsokaa, he ovat kieltäneet Minut!...  

Palaten sen sijaan epäjumaliensa luokse, jotka jopa nyt ovat tulleet heidän herroikseen, vaikka he 

sanovat keskenään… ’Minä en vastaa kenellekään; Minä olen vapaa, enkä ole minkään tarpeessa. 

Tämä on minun taloni; SEN kanssa Minä olen naimisissa. Ja Minä tulen seuraamaan minun isieni 

perinteitä, eikä kukaan tule kääntämään minua sivuun. Minä olen odottamassa oleva morsian, 

ENKÄ minä KOSKAAN tule olemaan leski.’  

Voi näille haureelliselle ihmisille! Voi näille kaikille vieraantuneille naisille, jotka ovat pukeutuneet 

hienoon vaatetukseen!... MINÄ EN TUNNE HEITÄ!... Jopa tähän päivään asti he pysyvät 

muukalaisina Minulle! Sanoo Herra.  

Minun lapseni ettekö te näe? He ovat vihanneet Minua! Ja kaikilla tekemisillään he 

ristiinnaulitsevat Minut, uudelleen ja uudelleen! Sillä he palvovat toista jumalaa; ja kirkoissaan he 

opettavat ihmisille toisesta Jeesuksesta, sellaisesta, jonka he itse ovat luoneet… Nämä eivät ole 

Minun ruumiistani! KATSOKAA! HE EIVÄT NÄYTÄ OLLENKAAN MINULTA!  



Kuinka monia kyyneleitä Minun täytyy kärsiä, kun he lyövät naulat Minun käsiini ja Minun 

jalkoihini uudelleen ja uudelleen, ristiinnauliten Minut uudelleen ja uudelleen, lävistäen Minun 

kylkeäni lakkaamatta ja raastaen Minun sydäntäni?!  

Rakastetut, Minun lapseni kirkoissa ovat siirtäneet itsensä kauas Minusta! Sillä he ovat esittäneet 

porttoa ja tarrautuvat toisen rintaan!... Kyyneleitä! Suuri ahdistus täyttää Minun sydämeni! 

Haavat, jotka Minä kannoin heidän puolestaan, säilyvät, kuitenkaan he eivät tule katsomaan niitä, 

eivätkä he tule harkitsemaan… Kyllä, rakastetut, Minä kannan niitä yhä! Jopa kun ne jatkavat 

Minun mukiloimistani ja Minun ruumiini vainoamista, samaan aikaan Minun pilkkaamistani, 

sylkien Minun kasvoilleni Minun sanojeni vuoksi, jatkaen epäoikeudenmukaisessa asiassaan, että 

he saattaisivat hiljentää Minun sanansaattajani ja tukkia Minun suuni puhumasta!  

Minä kerron teille totuuden, he ovat vihanneet sekä Minua että Minun Isääni! Ja kateuden vuoksi 

he kivittävät Minun Morsiantani! Sillä he tuomitsevat heidät, jotka ovat alhaisia ja kääntävät 

selkänsä niille, jotka tulevat etsien leipää, epäonnistuen katsomaan pinnan ohi! Katsokaa, he 

saastuttavat Jumalan nimeä lakkaamatta, jopa Minun Isäni Minulle antamaa nimeä, nimeä, jonka 

Me jaamme!... Isä ja Poika ovat Yksi!  

Rakastetut, jopa vähäisin heidän veljistään on tehty yhdenmukaiseksi heidän kuvansa kanssa! He 

kasaavat loukkauksia, toinen toisen päälle! Ja niitä, jotka lähtevät pois heidän seurastaan tai 

tuovat esiin vain valituksen, tuomitaan sukkelasti ja kovin karskisti, herjataan ja heitetään ulos!... 

Mitä Minun tulisi tehdä tällaisille ihmisille?! Enkö Minä maksaisi takaisin?! Sillä he varmasti ovat 

ryöstäneet Minut! Sen vuoksi, mitä ikinä he ovat tehneet, jopa näistä Minun palvelijoistani 

vähäisimmälle, niin samalla tavalla tullaan tekemään heille!  

Sen vuoksi, Minä olen tulossa alas ja Minun Morsiameni tullaan ottamaan!... Minun jokainen 

aarteeni tulee olemaan poissa tästä paikasta, eikä yksikään pikkuisista tule jäämään jäljelle!  

Silloin tulee tämä loistokkaasti koristeltu ’morsian’, jopa kaikki nämä ihmisten kirkot, tulemaan 

niin kuin leskiksi; sillä hänen aviomiehensä, jonka hän on tehnyt omaksi kuvakseen, tulee 

kuolemaan sinä päivänä ja hänet tullaan jättämään aivan yksin…  

Katsokaa, vain surevat naiset tulevat jäämään jäljelle. Silloin he tulevat tietämään, ETTÄ MINÄ 

OLEN HERRA!... Eikä ole ketään Minun kaltaistani koko maapallolla! 


