
V2/24 - Herra sanoo…  

Minä lähetän 144 000 Johanneksen Hengessä & Elian Voimassa 

Heinäkuun 3. 2005 - YahuShua HaMashiach’lta, Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja 

Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle, Timothylle ja Kaikille Niille, joilla on Korvat 

Kuulla 

Näin sanoo Herra, maapallon ihmisille… Minun oikeassa Kädessäni Minulla on voima pelastaa; ja 

Minun vasemmassa kädessäni tuomio, jonka Minä olen vuodattamaisillani.Sillä Minä olen Herra 

teidän Jumalanne, Ainoa Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin, jonka nimi on 

Israel. Ja katsokaa, Minä lähetin Minun Ainokaiseni maailmaan ja sana tuli lihaksi… YahuShua, 

Immanu El.  

Jälleen, Minä olen lähettämässä Pyhän teille. Sen vuoksi, kallistakaa korvanne ja kuunnelkaa, että 

saattaisitte vastaanottaa todellista tietoa. Sillä niin kuin oli ensiksi, niin tulee olemaan viimeiseksi, 

sillä Minä en muutu.  

Katsokaa, Messiaan edellä Minä lähetin Johannes Kastajan, huutavan äänen erämaassa. 

Johanneksen käteen Minä asetin trumpetin ja hän teki polun suoraksi, valmisteluna Hänelle, joka 

tuli hänen jälkeensä – Hänen, jonka kautta kaikki täytyy pelastaa. Johannes todella kastoi vedellä 

ja hänelle annetulla sanalla…  

Ja nyt, Minä olen lähettämässä 144 000 Johanneksen hengessä ja Elian voimassa, kastamaan 

Jumalan Sanalla ja tulella! Sillä Minä olen asettanut Minun sanani heidän suuhunsa ja trumpetti 

lepää varmasti heidän käsissään! Sillä Ihmisen Poika on palaamassa, kokoamaan Hänen omansa ja 

on myös tulossa nopeasti voimassa ja suuressa kunniassa! Sen vuoksi, luottakaa näihin, jotka Minä 

olen lähettänyt ja olen lähettämässä, sillä he ovat Minun todistajiani; he kuulevat Minun ääneni ja 

valmistelevat Minun tieni Minun edessäni. 

Sillä tämä, Minun lapseni, on todella tämän ajan lopun trumpetin kutsu. Sillä Minun tuomioni 

tulevat putoamaan Taivaasta, jokaisen heimon, kielen, kansan ja kansakunnan päälle. Minun 

rangaistukseni tulevat satamaan alas raskaasti maapallolle ja murtamaan ihmisen ylpeyden…  

Katsokaa, Minä tulen poistamaan kaikki ihmiset paikoiltaan! Minun hirmuisessa vihassani, Minä 

tulen ajamaan ihmiset pois ja kaupungit tullaan jättämään autioksi ja talot tulevat jäämään 

autioiksi! Sillä maapallosta tulee yksi suunnaton autius! Kuitenkin tässä myrskyssä on Pyhäkkö; 

tapa paeta on tarjottu!... 

Häntä kutsutaan Jeesukseksi ja Kristukseksi, Herraksi; YahuShua HaMashiach on Hänen nimensä!... 

Kutsukaa Häntä! Älkää odottako! Kutsukaa Hänen nimeään, vilpittömyydessä ja totuudessa ja 

teidät varmasti tullaan päästämään pahasta!... Sanoo Herra. 


