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Herra, Jeesus Kristus, antoi Sabrinalle kirjeen 30. kesäkuuta 2011.
Haluan osoittaa ITSENI kirkon johtajille ensi sijassa tänä päivänä:

Miksi opetatte lampaitanne seuraamaan maailman tapoja? Miksi kuulen viikko toisensa jälkeen 
paholaisen viestiä?

Te johdatte seuraajanne kädenlämpöisyyteen, joten he eivät enää ole MINUN seuraajiani, vaan 
he luottavat teidän sanoihinne. Havaitsetteko, mikä vaikutus sillä on lampaisiin?

Sen sijaan että johdattaisitte heidät vihreille laitumille, joilla MINUN HENKENI on läsnä ylitse-
vuotavasti, te johdatatte heidät kuiviin paikkoihin, missä he vaeltelevat ympäriinsä koskaan 
maistamatta MINUN YLTÄKYLLÄISYYTTÄNI heidän omassa elämässään. He eivät koskaan 
koe minkäänlaista vapautumista ja luottavat tähän maailmaan siinä, että se antaa heille kaiken 
heidän tarpeissaan ja peloissaan.

Minä kerron teille pastorit, opettakaa MINUN laumaani vaeltamaan oikeaa tietä! Olen nimit-
tänyt monia teistä siihen tehtävään, mutta te ette tunne MINUA tai ette halua tuntea MINUA ja 
näin ollen johdatatte lauman leveälle tielle.

Johtajuus...teillä ei ole johtajuutta vaan te kirjaimellisesti ojennatte laumanne vihollisen käsiin, 
MINUN vastustajani ja viholliseni käsiin. Hän johdattaa lauman pimeyden kuningaskuntaan 
tahrien heidän korvansa ja silmänsä valheilla itsestään ja maailmasta. Valheilla, jotka kuulostavat
hyviltä heidän korvissaan ja tuntuvat hyviltä heidän tunteissaan. Heitä johdetaan tunteiden 
vallassa eikä enää totuuden mukaan - MINUN SANANI mukaan. Opettakaa heitä pitämään 
kiinni MINUN SANASTANI.

Älkää epäröikö puhua heille heidän synneistään, heidän elämänsä pyhyydestä, katuvaisesta 
sydämestä ja päivittäisestä ristiinnaulitsemisesta ja oman lihansa uhraamisesta. Se on TIE, jota 
heidän tulee vaeltaa.

Te pastorit, tietäkää, että teidän palkkionne siitä, että seuraatte ja opetatte pimeän polkua, tulee 
olemaan suuri ja kauhistuttavan pelottava helvetin kammioissa! Silloin te tiedätte, mitä on 
ihmisten miellyttäminen eikä JUMALAN palveleminen totuudessa. Silloin te tulette saamaan 
oman työnne palkan.

Teitä on varoitettu! MINUN SANANI on kirkas kaikessa, koska muuten en olisi sitä antanut 
teille. Lukekaa MINUN TOTUUTENI! Kertokaa MINUN lapsilleni MINUN TOTUUTENI 
MINUN SANASTANI, ilman kiertoilmauksia, ilman omia tulkintojanne tai tunteenpurs-
kahduksia, vaan pitäkää kiinni MINUN SANASTANI ja opettakaa heitä ylläpitämään sitä ja 
vaeltamaan sen mukaan.

Vain hyvin pieni osuus kaikesta saarnaamisesta miellyttää MINUA. MINÄ peitän korvani, kun 
kuuntelen. MINUN enkelini kääntyvät poispäin, kun he kuulevat sitä. He reagoivat vain 
MINUN SANAANI, joten niin monet MINUN enkeleistäni ovat työttöminä teidän kirkoissanne.

He eivät voi tuoda MINUN SIUNAUSTANI, koska heillä ei ole mitään, minkä kanssa voisivat 
tehdä työtä. He reagoivat vain MINUN SANAANI, MINUN PYHÄT enkelini, MINUN 
sanansaattajani. Te ette ymmärrä, mistä kaikesta jäätte paitsi.
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Haluan siunata MINUN kirkkoani kaikella hyvällä taivaasta. Haluan tehdä teistä loistavan, kuten
totuuden mukainen ja puhdas valo, tähän maailmaan. Mutta jos maailma ei näe eroa teidän 
käyttäytymisessänne ja sanoissanne enää, minkälainen valo te silloin olette?

Onko tarkoituksenne imarrella ihmisiä heidän kasvojensa edessä? Onko tarkoituksenne ylentää 
itsenne kaikkein sympaattisimmaksi pastoriksi seurakunnassa? Ympäristössänne? Onko siinä 
järjestelmässä merkitystä/sisältöä?

Ei MINUN kirjassani, ei MINUN lakini mukaan! MINUN SANANI on selvä. Johtakaa MINUN
lampaani oikealle tielle ja opettakaa heitä MINUN SANANI mukaan eikä itsetehtyjen 
vihjailevien saarnojenne mukaan. Se on MINUN SANANI. Teitä on varoitettu, pastorit!
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