
V2/21 - Herra sanoo… Antakaa Ylpeytenne mennä!  

Te olette köyhiä, sokeita, kuuroja ja alastomia… 

Kesäkuun 22. 2005 - Herralta, Jumalaltammeja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylleja Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Katsokaa, Karitsa, joka ottaa pois maailman synnit… Hän on Leijona… Ja Hänen ilmeensä on kuin 

salama ja Hänen askeleensa järisevät maapallolla. Hän on tulossa pilvien päällä, suuressa 

kunniassa ja jokainen silmä tulee näkemään Hänet ja itkemään. Hän on ottanut synnit pois niiltä, 

jotka Häntä rakastavat… Heidät tullaan keräämään ylös. Ne, jotka kieltäytyvät lahjasta, tullaan 

tuomitsemaan kaikesta siitä, mitä he ovat tehneet.  

Voi niille, jotka kapinoivat ja heiluttavat nyrkkiään Häntä vastaan, joka on tehnyt heidät ja 

tarjonnut heille rakkautta ja pelastusta, sillä Isän viha on sytytetty ja tullaan vuodattamaan… 

Hänen rangaistuksensa pahoille, sukkela. 

Silti jokainen sielu, joka nöyrtyy ja kutsuu Hänen nimeään, ainoaa Taivaan alla annettua nimeä, 

jonka kautta teidän täytyy pelastua, tullaan pelastamaan. Heidän pelastuksensa on varmistettu, 

mutta heidän ahdinkonsa ei ole vielä loppuun saatettu, sillä pitkään he kielsivät Herran Jumalan ja 

Hänen Ainokaisensa, siispä heidän tulee viipyä maapallolla, kunnes työt, mahtavat Herran työt, 

ovat lopetettu. Älkää surko, Auttaja tulee olemaan heidän kanssaan.  

Nyt tulkaa ja nähkää ja kuunnelkaa ja ymmärtäkää, oi älyn ja maailmallisen oppimisen miehet ja 

naiset… Teidän tietonne on tehnyt teistä tyhmiä… Teistä on tullut alhaisimpia ja kaikkein 

viheliäisimpiä sieluja, koko Kuninkaan hovissa… Te olette köyhiä, sokeita, kuuroja ja alastomia… 

Teidän ylpeytenne on tehnyt teistä kuninkaan ja herran itsellenne.  

Antakaa ylpeytenne mennä ja olkaa kuin kerjäläinen. Sillä epätoivoisesta tarpeestaan hän kutsuu 

apua ja pyytää ruokaa ja rahaa kaikilta, jotka menevät hänen ohitseen, niin että hän saattaisi elää 

vielä yhden päivän.  

Siispä Minä kysyn teiltä, ylpeä sukupolvi, miksi pakana raivoaa ja heristää nyrkkiä Taivasta kohti? 

Oi rakastetut, Minun kadotetut ja sairaat, teidän ei tarvitse kerjätä, vaan vain tulla kerjäläisen 

kaltaiseksi. Heittäkää pois kaikki se, mikäsitoo teitä tähän maailmaan ja pyytäkää apua ja Auttaja 

tulee. Mukanaan Hän tuo mannaa Taivaasta ravinnoksenne ja uudet viitat, jotka ovat valkeita, 

vaatettaakseen teidät ja suojatakseen teitä myrskyltä.  

Se, mitä Minä tuon, ei ole vain teidän varustamiseksenne yhden päivän ajaksi, vaan päivän, joka ei 

koskaan lopu. Sillä kerjäläinen on epätoivoinen, sillä hän tietää, että hän on vakavassa tarpeessa, 

eikä ymmärrä, että hänelle tullaan antamaan Minun valtakuntani.  

Te sanotte, ettei teillä ole minkään tarvetta… Minä sanon teille, kovalla äänellä, VOI! Te olette 

epätoivoisessa tarpeessa. Te seisotte jo molemmilla jaloillanne haudassa, ylpeyden sokaisemana…  

Kurkottakaa käsillänne ja tuntekaa hautakivi, mihin on kirjoitettuna teidän nimenne ja kaikki 

teidän tekonne Jumalaa vastaan. Nyt katsokaa sisälle… Eikö sydämenne ole muotoiltu tämän 

saman hautakiven mukaan? Minä annoin teille samanlaisen sydämen kuin Minulla. Te olette 

muotoilleet uudelleen sen, maailman ja pahan kuvaksi. Tästä paikasta sisältänne te kehittelette ja 

oksennatte kaikki korruptoituneet asiat suustanne ja se saastuttaa teitä jatkuvasti.  

Nyt kääntykää Minun puoleeni, teitä ei ole hylätty… TEIDÄN LUNASTAJANNE ELÄÄ! Kääntäkää 

poskenne pois tästä maailmasta ja katsokaa Minun kunniaani… sillä Minun vasemmassa kädessäni, 

Minä pidän rauta valtikkaa, murtaakseni kiven, joka on asetettu päähänne… Todella, Minä tulen 



murtamaan sen ja jauhamaan sen tomuksi, Minun jalkojeni alla… Minun oikealla kädelläni Minä 

tulen auttamaan teidät pois haudastanne ja laittamaan teidän jalkanne hyvälle maaperälle. 

Tässä, Minun lapseni, ottakaa tämä malja Minulta ja juokaa syvältä ja tulkaa parannetuiksi. 

Katsokaa pahoja… Heidät tullaan muotoilemaan uudelleen ja kutsumaan lunastetuiksi… Kaikista 

kivisistä paikoista tulevat elävien vesien joet… hauta tullaan nielaisemaan, kaikki hautakivet 

pirstomaan. Sillä Jumalan Sana on tullut… Ja vain Hänen Sanansa tullaan kirjoittamaan ja 

puhumaan, vastedes ja ikuisesti… Amen. 


