
ER/28 - Herra selittää…  

Tekopyhien Tottelemattomuus & Kapina, he kutsuvat itseään Kristityiksi 

Elokuun 20. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana Puhuttuna 

Timothylle, Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra, jokaista ihmisten kirkkoa vastaan, kaikkia niitä vastaan, jotka kutsuvat 

itseään valheellisesti Minun nimelläni… Minä olen ravinnut ja kasvattanut lapset, ja he ovat 

kapinoineet Minua vastaan! He ovat kerta kaikkiaan hylänneet Minut oman tiensä vuoksi!... 

Tyhmiä ja tottelemattomia lapsia! 

He kieltäytyvät kuuntelemasta, sillä heitä johdattavat heidän omat sydämensä. Kyllä, he seuraavat 

omien sydäntensä saneluja ja noudattavat omia itsekkäitä mielihalujaan. Omia ääniään he 

noudattavat, he kuuntelevat vain omien ääntensä sointia… Sen vuoksi kaikki, mitä Minä olen 

puhunut heitä vastaan, tulee varmasti heidän päälleen.  

Minun lapseni ovat tyhmiä ja ovat menneet harhaan, eikä ole ketään johdattamassa heitä. He ovat 

vapauttaneet otteensa ja pitävät kiinni toisistaan… He ovat naimisissa omien ennakko-odotustensa 

kanssa! He eivät tiedä kuinka erottaa oikea kätensä vasemmasta… Sen vuoksi kaikki, mitä Minä 

olen puhunut heitä vastaan, tulee varmasti heidän päälleen.   

Minä olin kutsunut heitä olemaan tahrattomia maailmassa ja olemaan rauhassa, tekemään 

oikeudenmukaisesti ja rakastamaan armoa… Kulkemaan nöyrästi Jumalansa kanssa. Kuitenkaan he 

eivät millään muotoa voineet istua hiljaa, eivätkä he olleet levossa. Pikemminkin he ovat menneet 

eteenpäin saastuttaen Minun nimeäni ja häpäisten Minun Pyhien Kirjoitusten sanojani!   

Sillä he ovat vihanneet sekä Minua että Minun tahtoani ja sydämissään Minun profeettani ovat 

kerta kaikkiaan tulleet Miikan kaltaisiksi, kuningas vihasi häntä, totuuden puhumisesta sellaisena 

kuin hän sen kuuli Jumalalta… Sen vuoksi kaikki, mitä Minä olen puhunut heitä vastaan, tulee 

varmasti heidän päälleen!  

Katsokaa! He kulkevat oman valintansa laaksossa ja ovat torjuneet sen, mitä Minä Itse olin 

tarjonnut heille! Ja hän, joka kaltoin kohtelee Minun lahjojani, ei millään muotoa tule säilyttämään 

niitä. Ja sitä, mikä oli annettu, ei tulla omistamaan, aivan kuin joku olisi vastaanottanut ne omalla 

voimallaan… Pikemminkin sitä tulee vaalia kiitoksen annolla. Ja hän, joka ottaa ja korruptoi Minun 

lahjani, omaksi voitokseen, tullaan jättämään lohduttomaksi.  

Ja keitä ovat kaikki nämä, jotka jättävät huomiotta hyvän ja viisaan neuvonpidon, samaan aikaan 

kun pyrkivät vakuuttelemaan omaa auktoriteettiaan? Minä en lähettänyt heitä, kuitenkin he 

menivät. Minä Itse kutuin heitä, kuitenkin äänet tuulessa ajoivat heidät pois. Ja keitä ovat kaikki 

nämä, jotka ovat korottaneet äänensä Minun palvelijoitani vastaan, samaan aikaan kun 

saastuttavat Minun nimeäni ja Pyhiä Kirjoituksia?!... Ettekö te myös ole lähteneet pois 

Aviomiehenne luota, jopa niin kuin ei-uskovat?  

Täten ne, joiden tuli olla ilman syyllisyyttä, ovat antaneet monille muille syyn pilkata Minun 

nimeäni… Jättämään huomiotta Minun profeettani, HEIDÄN VUOKSEEN!... Näin ei tulisi olla. 

Kuitenkin mikä paikka tottelemattomilla on Minun kanssani? Ja minkä osan hävyttömät jakavat? 

Eivätkö he ole tehneet päätöksensä selviksi ja epäuskonsa tunnetuksi? Eikö se ole paljastettu 

selkeästi, aivan kuin sitä olisi pidetty hihassa?...  

Sillä Minä kerron teille, kaikki, jotka eivät tottele Minun ääntäni, suosiakseen omaa tietään, eivät 

tule kuulemaan Minun ääntäni, kun huuto on tehty. Ja kaikki, jotka hylkäävät pikkuiset, tullaan 



myös hylkäämään… Kuitenkin jokainen karitsa on Minun. Kyllä, jokainen karitsa tulee olemaan 

poissa tästä paikasta!  

Ja kuka koko Maapallolla on kykenevä estämään Minua? Kuka on kykenevä siirtämään MINUT 

sivuun?!... Sillä Minä varmasti tulen tekemään Minun oman mielihaluni mukaan, Minä varmasti 

ylläpidän Minun jokaista sanaani ja saatan loppuun Minun tahtoni!... Minun nimeäni tullaan 

ylistämään kaikkialla maapallolla! 


