
V1/43 - Herra selittää… Leijona & Hänen Karitsansa…  

Etsikää todellista Tietoa & Vastaanottakaa puhdasta Viisautta 

Tammikuun 29. 2005 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra maapallon ihmisille… Valitkaa Rakkaus! Hyväksykää Hänet, joka lähetettiin! 

Syökää tätä leipää, mikä murrettiin teidän puolestanne, juokaa syvältä tästä maljasta, mikä 

vuodatettiin teidän puolestanne ja tulkaa täytetyiksi! Etsikää todellista tietoa ja vastaanottakaa 

puhdasta viisautta ja palatkaa takaisin Minun luokseni!  

Kyllä, juoskaa sukkelaan ja omaksukaa Totuus, että te voisitte tuntea Hänet, jonka kautta teidät 

tehtiin ja olkaa parannetut!  

Älkää kääntykö pois, älkääkä tulko johdetuiksi lavealle polulle, joka johtaa tuhoon. Sillä vastustaja 

on todella asettanut monia vääriä perustuksia, piikkipensasmattoja, mihin kaikki maailmassa ovat 

käyneet makuulle. 

Hän on paholainen ja saatana; ja hänet myös tullaan tuomitsemaan ja hänet on jo tuomittu, 

jokaisen iljettävän tiilen mukaan, mitä hän on asettanut… kompastuskiviä, mielen katalat 

keksinnöt, suunnitelmat suunnitelmien sisällä, valheita valheiden päällä, tuotu esiin sydämestä, 

joka on täynnä murhanhimoisia pyrkimyksiä ja korkeita tavoitteita… Kaikki tähtäämässä yhteen 

päämäärään – täydelliseen hallintaan.  

Kuitenkin Pyhän tie on elämä, ikuinen perustus, jota ei koskaan voida poistaa, suora polku 

seurattavaksi; tie, joka on asetettu sivuun kaikista näistä orjantappuroista ja piikkipensaista, varma 

tie kaikkien näiden kompastuskivien keskellä, kapea tie.  

Pyhyyden Valtatie, jota kaikkien Minun rakastettujeni täytyy kulkea. Sillä on vain Yksi, joka on 

hallitsija, yksin Yksi, joka on iankaikkisesta iankaikkiseen… MINÄ OLEN HERRA. Ja on vain Yksi, joka 

hallitsee koko luomakuntaa ja jonka kautta kaikki asiat koostuvat, Messias, Hän, jota kutsutaan 

Kristukseksi. Isä ja Poika ovat Yksi.  

Täten Hän tulee tuomitsemaan kansakunnat ja pian hän, joka on paha, tullaan murskaamaan 

Hänen jalkojensa alle… Jokainen paha suunnitelma repimään kappaleiksi, jokainen korkea tavoite 

heittämään pois, jokainen murhanhimoinen pyrkimys palauttamaan hänen oman päänsä päälle, 

jokainen valhe paljastamaan, jokainen valheellinen perustus repimään pois, kunnes pahuus on 

puhdistettu maapalloltaja jokainen paha työ poltetaan tulessa!  

Timothy: Ja minä kuulin enkelien huutavan… ’Ylistys olkoon Karitsalle, joka tapettiin ja Hänelle, 

joka istuu valtaistuimella! Juudan Heimon Leijona on korkea ja on ylhäinen! Hänen nimensä on 

ylistetty!...  

Sillä Hänen on tullut aika mennä eteenpäin Hänen paikastaan, paljastaa Hänen valtansa ja esittää 

Hänen voimaansa, ahmiakseen vuohet ja repiäkseen sakaalit kappaleiksi!... Käydäkseen makuulle 

karitsoiden kanssa.’ 


