
V2/10 - Herra sanoo… Palatkaa Kotiin, teidän Isänne kutsuu! Avatkaa Korvanne 

Huhtikuun 18. 2005 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylleja Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra teidän Lunastajanne… Tulkaa Minun luokseni, rakastetut; tulkaa esiin ja 

katukaa. Tätä tarkoitusta varten Minä annoin Minun elämäni lunnaina, täytenä maksuna, teidän 

synneistänne – menneistä, nykyisistä ja huomispäivän synneistä. Menkää ulos, Minun lampaani, 

sillä teille on annettu anteeksi Minun veressäni…  

Menkää, älkääkä enää tehkö syntiä ja nyt totelkaa kaikkia Isän Käskyjä. Sillä ei ole olemassa 

suurempaa rakkautta kuin luovuttaa oma elämänsä toisen puolesta. Sen vuoksi, tehkää 

rakkautemme täydelliseksi tottelemalla Häntä, joka loi teidät ja rakastaa teitä…  

Kulkekaa Minun jalanjäljissäni, rakastetut… seuratkaa Minua! Kuulkaa Minun ääneni ja 

kuulostelkaa kutsua, sillä se on elämän kutsu ja myös varoitus kaikille, jotka asuvat maapallolla.  

Tulkaa nyt ja avatkaa korvanne ja kuunnelkaa Isänne ääntä ja palatkaa Minun luokseni, tulkaa 

vedetyksi kotiin.  

Kääntykää pahoilta tavoiltanne ja tulkaa nostetuiksi ylös, sillä Ihmisen Poika on tulossa nopeasti 

kokoamaan. Paetkaa Isän taloon; älkää jääkö ja tulko ravistelluiksi…  

Sillä Minä kerron teille totuuden, maapalloa tullaan ankarasti ravistelemaan, tornit tulevat 

heilumaan ja perustukset alapuolella vääntymään ja kaikki ihmisten ylevät työt tulevat 

syöksymään alas!  

Katsokaa, ihmisen ylpeys tulee kumartumaan alas sinä päivänä ja ihmisen röyhkeys tullaan 

murtamaan hänen nöyryytyksessään ja yksin Herraa tullaan ylistämään! Sillä Minä olen tuleva 

tallaamaan, puimaan, kunnes kaikki on erotettu!... Kunnes veri virtaa ympäri maan, jopa hevosen 

suitsien korkeudelle asti, kuten on kirjoitettu. Kunnes kaikki, mikä loukkaa, on poistettu, kuin 

akanat on puhallettu pois kesän puima tantereelta; kunnes ei enää löydetä jälkeäkään pahuudesta 

ja Minä olen tehnyt lopun! Sen vuoksi, jälleen Minä sanon teille, kääntykää pois pahoilta teiltänne; 

paetkaa tätä kaikkea vääryyttä!  

Sillä Herra tulee huudon ja Jumalan trumpetin kutsun kanssa! Kuka tulee kuulemaan kutsun?! 

Ketkä tullaan keräämään?!... Minun ihmiseni, tämän maailman melu on kuurouttanut korvanne, 

ihmisen tekemä valo on sokaissut silmänne, sydämenne ovat kylmenneet…   

Rakastettu, hylätkää tämä maailma ja tulkaa Minun luokseni; Minä olen Messias, teidän 

Parantajanne!... Minussa sokeat tulevat näkemään ja kuurot kuulemaan. Minussa vangitut 

vapautetaan!  

Näin sanoo Herra Jumala… Kuitenkin voi niille, jotka eivät tule; voi, Minä sanon heille! Sillä pimeys 

on laskeutunut ja pian yön täyteys tulee, kun kaikki valo on kerätty ja otettu. Katsokaa, jopa 

auringon, kuun ja tähtien valo tullaan lyömään; ja lyhyt hallinto, hänen, joka ahmii kuin leijona, 

tulee…  

Oi uppiniskainen, kaikkein ilkein sukupolvi, nöyrtykää ja paetkaa pedon viettelyä ja tulkaa 

laitetuksi turvaan kaikilta näiltä raivoavilta susilta!  

Sillä näin sanoo Herra… Voi niitä, jotka omaksuvat viettelyn, sillä tuomio tulee lankeamaan 

Taivaasta, se tulee putoamaan raskaasti heidän päihinsä. 



Kuitenkin Herra tulee jättämään jäännöksen, ja heillä on Pyhän merkki otsassaan, todistajat, joiden 

kautta Jumalan sana tulee puhumaan. He pitävät YahuShuan todistuksen ja pitävät Käskyt; he 

tulevat ohjaamaan teitä tulen läpi.  

Älkää luottako auktoriteetin ihmisiin, sen vuoksi, älkääkä laittako luottamustanne keneenkään 

lihan ihmiseen, joka väittää olevansa herra, sillä he ovat jo kuolleet; kappas vain, heidän paikkansa 

oli valmisteltu alusta alkaen… Sillä on vain Yksi, Yksi ainoa, jolla on täysi ja ehdoton auktoriteetti. 

YahuShua HaMashiach, jota te kutsutte Kristukseksi ja Jeesukseksi, teidän Herraksenne ja 

Pelastukseksenne! Sillä Hänessä on Jumalan täyteys paljastettu.  

Sen vuoksi, pysykää uskossa, rakastetut, kunnes te näette Herran tulevan pilvien päällä, suurella 

voimalla ja kunnialla… Katsokaa, Pahasta Päästäjänne tulee ja jokainen silmä tulee katsomaan 

Hänen ilmettään!... Se on kuin tuhat aurinkoa! Sanoo Herra. 


