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Maaliskuun 26. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra, ihmisten kirkkoja vastaan… Nämä ihmiset ovat tyhmiä!... Kovin tyhmiä ihmisiä, 

asuen tiilestä ja puusta tehdyissä taloissa. Katsokaa, kuinka he asettavat perustuksensa ja 

pystyttävät jokaisen palkin ja tuen, kun he ummistavat seinät ympärillään. Tiili tiileltä he 

rakentavat seinät, dollari dollarilta he rakentavat korkeita seiniään. 

Kappas, he ovat rakentaneet hyvin hienojen talojen paljouden itselleen. Katsokaa, kuinka he 

istuvat levossa uusissa palatseissaan, sillä aikaa, kun köyhät kokoontuvat autioille paikoille, ja 

puutteenalaiset ajelehtivat hiljaisuuteen.  

Nämä uskon ihmiset, niin kuin heitä kutsutaan ihmisten keskuudessa, ovat ansoitettuja ihmisiä!... 

Ihmisiä, joiden viisaus tulee tuomaan heidät häpeään, ja heidän turhamaisuutensa tulee tuomaan 

heidän päälleen sukkelan tuhon!...  

Sillä Minä vihaan kaikkia heidän hienoja talojaan! Minä inhoan niiden näkemistä!... Heidät on 

eristetty, ansoitetut ihmiset, ansassa omien talojensa seinien takana!  

Katsokaa, kuinka nämä ihmiset pukevat kirkkonsa päälleen niin kuin puvun! Sillä he ovat kovin 

ylpeitä omista nimistään, he ovat turvonneita. Katsokaa kuinka he kävelevät ympäriinsä, päät 

ylhäällä pidettyinä, puhuen ylpeästi, eivätkä ota aikaa pysähtyä kuuntelemaan--- HE KIELTÄYTYVÄT 

KUULEMASTA!  

Minä kerron teille totuuden, heidän kasvonsa ovat häpeän peitossa! Heidän alastomuutensa on 

peittelemätöntä, heidän kapinansa on tehty selväksi! Heidän korvansa ovat täynnä heidän 

kieroutuneita oppejaan ja heidän inhottavat perinteensä ovat aina heidän huulillaan! Heissä ei ole 

ollenkaan valoa ja pimeys peittää heidät… He ovat kykenemättömiä näkemään. Valo on haihtunut, 

pimeät päivät ovat tulleet, sillä aurinko on jo laskenut tämän sukupolven ylle. Minä kerron teille, 

aurinko on varmasti laskenut tämän ihmisten ajan ylle!  

Katsokaa, päivä loppuu!... Ja yhä he kieltäytyvät olemasta parannettuja! He kieltävät Minut 

jokaisessa mahdollisuudessa! He kieltävät Minut päivä päivän jälkeen! Ja kuitenkin ihmiset 

sanovat… Missä me olemme kieltäneet Sinut ja millä tavoin me olemme kieltäneet Sinun nimesi?  

Tyhmät ihmiset, kaatuneet talot! Te ette tunne Minua, ettekä Minun Isääni! Sillä jos te todella 

tuntisitte Minut, sitten te olisitte tunteneet myös Minun Isäni… Minun tuntemiseni on Isän 

tuntemista, sillä Minä olen teidän Isänne!  

Kuinka sitten on, ettette te ole anoneet Minulta?!... Ja kun Minä tulin teidän luoksenne, miksi te 

ette istuneet Minun jalkojeni juuressa kuuntelemassa?... Te olette vihanneet sekä Minua että 

Minun Isääni! Sillä Herran tie on vieras teille ja Israelin Jumala on loukkaus silmissänne!  

Sen vuoksi, palatkaa valetun jumalanne luo ja ylistäkää tätä toista Jeesusta, ja nähkää, kuinka te 

rellestätte hänessä! Sillä Minä kerron teille totuuden, vaikka monet teistä eivät ole rakentaneet 

mitään patsasta, ettekä ole polvistuneet millekään veistetylle kuvalle, te varmasti olette tehneet 

syntiä Minua vastaan! Te varmasti olette harjoittaneet epäjumalan palvontaa! Sillä te olette 

tehneet itsellenne toisen jumalan ja luoneet uudelleen Pelastajan omaksi kuvaksenne!...  



HÄN EI OLE OLLENKAAN MINUN NÄKÖISENI! SILLÄ MINÄ OLEN KUKA MINÄ OLEN, ETTEKÄ TE TULE 

VALAMAAN MINUA MUOTTIIN! ETTEKÄ TE TULE KORRUPTOIMAAN MINUN TEITÄNI ENÄÄ, ETTEKÄ 

TE ENÄÄ TULE SAASTUTTAMAAN MINUN NIMEÄNI!  

Sillä te olette antaneet pahoille syyn jumalanpilkkaan ja perinteenne saavat aikaan naurua 

pakanoiden keskuudessa… Ja opeillanne te tuotte vahinkoa Minun ihmisilleni joka päivä, Oi 

ihmisten kirkot!  

TE olette hylänneet Minut! Te ette halua mitään osaa Minuun sellaisena kuin Minä todella olen!... 

Te olette kääntäneet Minulle selkänne, ettekä etupuoltanne!  

Silmänne ovat kiinnitettyinä suoraan eteenpäin, katsoen aina siihen, mikä on ihmisistä ja tästä 

maailmasta… Jumalan tien te olette unohtaneet.  

Ja kun Minä kirjoitan teille, te ette tule katsomaan Minun sanojani. Jopa Minun menneiden aikojen 

sanojani te syrjitte, omaksuen joitakin, samalla kun heitätte pois muut, muotoillen sen uudelleen 

ja valaen sen mieleiseksenne…  

TEIDÄN EI TULE MITÄÄN LISÄTÄ, EIKÄ MITÄÄN POISTAA KAIKKEIN KORKEIMMAN HERRAN 

SANASTA! Teidän tulee totella kaikkia Minun käskyjäni, kyllä, jokaista Käskyä!... Teidän tulee elää 

Minun jokaisen sanani mukaan!  

Kuinka on, että te yhä etsitte uusia tapoja kohottaa itseänne pyrkien aina täyttämään 

loppumattoman tarpeenne?!... Ja oi, kuinka suuri on tarpeenne!... Kaikenlaisia himoja ja 

turhuuksia!... Itsepetosta, hillittömän synnin maailman kiinnipitämiä! Te olette nälkiintymässä! Te 

olette kuolemassa janoon! Jopa nyt te olette hitaasti tukehtumassa kaikissa hienoissa taloissanne, 

kadoten pimeyteen kaikissa näissä tuomituissa kirkoissa!  

Minä olen antanut teille monia varoituksia, ja Minä olen puhaltanut trumpettia Minun 

profeettojeni kautta… Vartiomiehet ovat jakaneet Minun viestejäni… Ja yhä te kiellätte Minut, 

pitäen parempana omaa tietänne, pitäen tiukasti kiinni omista petoksistanne…  

Sen vuoksi te olette valinneet… Sen vuoksi teistä on luovuttu ja teidän täytyy kulkea läpi suuren ja 

pimeän laakson… Kuoleman varjossa te tulette kävelemään, tulen läpi teidän täytyy mennä…  

Sillä millään muilla keinoilla te ette tule tuntemaan Minua, näkemään Minua sellaisena kuin Minä 

todella olen. Tulkaa pois heidän joukostaan, sen vuoksi! Ja olkaa erillänne! Sanoo Herra… Älkää 

enää koskeko kaikkiin näihin epäpuhtaisiin asioihin, ja Minä tulen vastaanottamaan teidät! 


