
ML/30 - Herra selittää… Valitettavat Perinteet!  

Minä vihaan sitä, mitä uudenaikaiset ihmiset tekevät Minun Nimessäni 

Joulukuun 15. 2010 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sanat puhuttuna 

Timothylle, Nettiyhteisön Kokoontumisen Aikana – Herran Pienelle Katraalle ja kaikille Niille, joilla 

on Korvat Kuulla 

Tulkoon tehdyksi tunnetuksi kaikille, jotka istuvat Minun pöydässäni, sanoo Herra, koskien näitä 

ihmisten juhlapyhiä, joita Minä vihaan. 

Näin sanoo Herra… Kaikki nämä asiat, joita nämä uudenaikaiset ihmiset tekevät MINUN 

nimessäni, vaikka heitä kutsutaan ’Kristityiksi’ tai muulla tavalla, MINÄ VIHAAN!... Minä inhoan 

heidän näkemistään! Heistä on tullut kuin eläviä kuolleita Minun edessäni, kulkien aina kuolleissa 

töissä… Valitettavia perinteitä!... Siinä he ovat halveksineet Minun Sanaani jatkuvasti.  

Sillä kaikki nämä ihmisten kirkot saastuttavat Minun nimeäni, päivä päivän jälkeen… Jopa mennen 

talosta taloon, saastuttamaan sen!... Varastaen Minun kunniastani, heittäen sen kaikkien heidän 

epäjumaliensa päälle… Tässä he ovat halveksineet Minua!  

Eivätkä he tule kuuntelemaan järjen ääntä… Eikä totuutta… He ovat heittäneet sen kauaksi 

itsestään… Ja Minun sanansaattajistani… He vainoavat ja herjaavat aina heitä… Siinä he ovat 

vihanneet MINUA!  

Näin sanoo Herra ihmisten kirkoille… Teidän ylistyksenne on turhaa, uhrauksenne on torjuttu ja 

rukouksianne ei tulla kuulemaan, kunnes aika on muutettu… Sillä te olette torjuneet Minut ja 

tehneet itsellenne kuvan, monimutkaisesti kudotun kankaan, käyttäen ihmisten tekemien oppien 

ja perinteiden lankoja, punoen syntiä synnin kanssa… Kaiken teidän ’Jeesuksenne’ nimessä, toisen 

messiaan, jonka te olette luoneet omaksi kuvaksenne… Minun kunniani solvaus! Uudenaikaiset 

Fariseukset! Röyhkeät lapset! Te ette tunne Minua, ettekä Minun sanaani!  

Sen vuoksi, Minä sanoin heille, joiden tahto on palvella Minua, jotka ovat myös talonsa pää… 

”Repikää alas jokainen valkopesty Iljetyksen Seinä!”   

Sillä tämä ei ole kevyt asia Herran teidän Jumalanne kanssa, vaan sillä on suuri paino, täyttäen 

Minun närkästykseni maljan sukupolvesta sukupolveen!... Ja se tullaan vuodattamaan!... Kunnes 

Minun vihani on tyydytetty ja koko maailma koko leveydeltä on puhdistettu ja tehty hiljaiseksi… 

Eikä mitään jälkeä jää niistä asioista, joista Minun raivoni oli sytytetty ja varastoitu Päivää vastaan.  

Näin sanoo koko luomakunnan Herra, teidän ristinne Kantaja… Minä olen puhdistanut Minun 

kovin rakastettuni ja jokaisen astian, kaikista niin monet, jotka halusivat vastaanottaa Minut… 

Minä olen kutsunut Minun palvelijani taisteluun, kuka kuitenkaan on kumartunut Minun 

edessäni?... Kuka on tullut Minun luokseni alastomana, että hänet vaatetettaisiin Minun 

oikeamielisyydessäni, että Minä saattaisin vyöttää hänet Minun voimallani?... Kuka on 

vastaanottanut ja noussut ylös, että hän saattaisi mennä Minun puolestani? Sillä monet ovat 

kutsuttuja, kuitenkin harvat ovat valittuja.  

Minun tieni Minun edelläni ei ole helppo. Kuitenkin Minun vahvuuteni voima tullaan täyttämään 

teidän heikkoudessanne, sen mukaan, millainen on rakkautenne Minua kohtaan ja 

halukkuudellanne luopua elämästänne, vastaanottaaksenne Minun (elämäni) täysin… Niin kuin 

ihminen epätoivoisessa janossa, ja joka kieltäytyy jokaisesta ihmisten maljasta… Ihminen, jonka 

nälkä on tuonut esiin hänessä suuren tyhjiön, jota ei voida täyttää millään maallisella leivällä… 

Ihminen, joka elää jokaisen Kaikkein Korkeimman Jumalan puhuman sanan mukaan… Ihminen, 



joka kantaa Kristusta mukanaan, kantaen hänen Kaikkein Rakastetuimman arpia sydämessään, 

aina. Sen vuoksi, sinnitelkää, Minun lapseni… Palkinto on hyvin lähellä.  

Minun poikani, nouskaa ylös… Olkaa miehiä… Heittäkää pois tämä vanha ihminen ja laittakaa pois 

kaikki nämä lapselliset asiat. On aika olla vyötettynä Minun vahvuuteeni ja vaatetettuna Minun 

teilläni…  

Lupauksen ihmiset… Naurunalaiset, tyhmiä Kristusta varten… Oikeamielisyyden orjia… Maailman 

ja ihmisten torjumia… Joista enkelit ovat riemuinneet… Jumalan suuresti rakastamia… 

Hyväksyttyjä… Aarteina pidettyjä, tiukasti Isän, Pyhän, rinnuksilla kiinni pidettyjä… Poikia, jotka on 

ennallistettu Jumalan kuvaksi. Jumalan, joka oli, ja on ja on aina ollut, YahuShua…  

Isä Jumalan ilmaistu kuva, paljastettuna Ihmisen Pojassa… Sillä Hän tuli maapallolle, kuvassa, jossa 

teidät luotiin… Sillä Hän on Kuva ja Ennallistaminen… Sen vuoksi, katsokaa Häneen… Nyt on aika. 


