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Turhat Sanat Käärmeitten Kielillä puhuttuna 

Elokuun 2. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana Puhuttuna 

Timothylle, Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Keitä ovat nämä, jotka puhuvat pimeää neuvonantoa, ilman tietoa? Keitä ovat 

nämä, jotka kävelevät ympäriinsä röyhkeässä yhteisymmärryksessä, otsansa rypyillä ja sydämensä 

kovenneina? Keitä ovat kaikki nämä, jotka puhuvat käärmeitten kielillä?!... Minä en tunne heitä! 

Heistä Minun henkeni on kauas poistettu! Heidän talonsa tulevat olemaan hävitetyt, sillä he ovat 

tuoneet sukkelan tuhon omien päittensä päälle!  

Kyllä, Minä olen Herra, joka on tuomassa sukkelan tuhon Pahojen talojen päälle!... Jopa jokaisen, 

joka on tullut esiin taistelemaan Minua vastaan! Nokkelin heidän joukossaan tullaan tekemään 

tyhmäksi ja suurin huijari tullaan jättämään omien suunnitelmiensa varaan… Ja kuka tulee 

päästämään heidät pahasta?!  

Sen vuoksi, tulkaa esiin Minua vastaan, kaikki te pilkkaajat! Sanoo Herra. Sillä katsokaa, tämä 

kuoleva sukupolvi ei lakkaa pilkkaamasta MINUN sanaani ja heitä, jotka on lähetetty heille. Tulkaa 

sen vuoksi eteenpäin ja varmistakaa itsenne heidän joukoissaan, että te voitte jakaa heidän 

palkkionsa!  

Tulkaa erilleen asetetuiksi epäoikeudenmukaisessa asiassanne, asettakaa itsenne kovasti Minun 

tahtoani vastaan, kunnes se kuluttaa teidät! Lisätkää herjaanne ja jatkakaa valheellisessa 

todistamisessanne, että Minä voin maksaa teille takaisin!... Valmistelkaa itsenne kuolemaa varten! 

Sillä kaikki ne, jotka kapinoivat Minua vastaan ja pyrkivät vahingoittamaan Minun viestinviejiäni, 

ovat tehneet itsensä tuholle sopiviksi!  

Sillä Minä olen valmistellut tulen! Katsokaa, se on jo sytytetty!... Kappas, Minun todistajieni suiden 

sisään Minä olen asettanut hiiliä alttarilta ja Minä tulen varmasti lisäämään niiden liekkiä, kunnes 

jokainen pilkkaaja on laitettu häpeään ja jokainen, joka herjaa, on paljastettu ja lähetetty pois 

alastomuudessaan.  

Sillä pahojen ylpeys on koukku, jolla he nappaavat itsensä ja röyhkeytensä on suitset, joilla he 

johdattavat itsensä kapinaan Herraa vastaan. Sen vuoksi, koska te olette raivonneet Minua 

vastaan ja mellakkanne on tullut ylös Minun korviini, Minä tulen laittamaan koukun nenäänne ja 

Minun suitseni huuliinne ja Minä tulen kääntämään teidät takaisin sille tielle, miltä tulitte… Sanoo 

Herra.  

Näin sanoo Herra kaikille niille, jotka kutsuvat itseään Kristityiksi, kuitenkaan te ette koskaan 

lakkaa työntämästä ulos huulta Herran voideltua vastaan… Virheenne on hyvin vakava! Hillitkää 

kielenne! Ettei kaikki, mitä Minä olen puhunut koskien pilkkaajaa ja pahaa, tule teidän päällenne, 

jättäen talonne täysin tuhotuiksi ja pyhäkkönne rauniokasoiksi! Sillä se varmasti tullaan laskemaan 

teidän syyksenne, jokaisen turhan sananne mukaan, sanoo Herra teidän Jumalanne.  

SEN VUOKSI KATUKAA! Ja kääntykää takaisin tältä pahalta tieltä, jonka olette valinneet… Ja 

Minulla saattaa vielä olla armoa teille. 


