
V3/07 - Herra sanoo…  

Profeetat on lähetetty maailmalle & Kirkot tuomittu… Loppu on lähellä! 

Tämä Minulla on sinua vastaan… Sinä et hyväksy tätä Sanaa 

Lokakuun 17. 2005 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Veljelle Kristuksessa ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Jumala… Minun poikani, sinulta puuttuu ymmärrystä Minun päämäärästäni 

Timothya varten ja miksi Minä olen lähettänyt hänet sinun luoksesi. Minä olen lähettänyt hänet 

maailmalle, ihmisten ja kirkkojen joukkoon, kantaen Minun Sanaani ja Minun viestiäni. Hän kantaa 

Minun varoitustani ja sinä et kuulostele. Kyllä, jopa Minä olen lähettänyt hänet miehen luo, joka 

palvelisi Minua niin kuin Timothy palvelee Minua.  

Te molemmat olette valoja ihmisten keskellä, kaksi valoa, jotka tulevat loistamaan Minun 

puolestani… Toinen loistaen ulkoapäin sisälle ja toinen loistaen sisältä päin… Molemmat 

vuodattaen valoa pimeyteen ihmisille ja tuoden sitä, mitä Herra haluaa kaikilta, jotka tulevat 

yhteen Minun nimessäni, tulemaan tapaamaan Herraa ja olemaan sitten erillään…  

Älkää sekoittako ihmisten perinteitä Minun Sanani Totuuden kanssa… Minä, Herra teidän 

Jumalanne, olen käskenyt kaikkia, kaikkialla, katumaan ja tulemaan Minun luokseni Messiaan 

nimessä ja rakentamaan Minulle kirkon, ihmisten kirkon, ei ihmisten kautta… Kirkon, kerta 

kaikkiaan, Messiaassa… Yhden Jumalan… Yhden Pojan… Yhden Kirkon… Yhden Nimen… Ainoan 

nimen, joka on annettu, jonka kautta teidän täytyy pelastua! 

Pokani, sinä olet tullut lähelle Minua ja Valtakunnasta sinä et ole kaukana, mutta tämä Minulla on 

sinua vastaan… Sinä et hyväksy tätä sinulle annettua sanaa. Minä olen lähettänyt sinulle 

profeetan, joka ei ole vielä kypsä. Hän tietää vain sen, mikä on annettu hänelle ja paljastettu 

sinulle. Viestintuojan epäileminen on Hänen epäilemistään, joka hänet lähetti sinun luoksesi.   

Onko Jumala lakannut puhumasta ja löytyykö Hänen Sanansa vain Hänen Kirjastaan, jota sinä 

kutsut Raamatuksi?... Ei niin, Minun poikani. Sinä olet myös kuullut Minun ääneni ja uskonut. 

Tämä aika on lopussaan… Olisinko Minä hiljaa? Kuka tulee ilmoittamaan Minun tulemiseni? Kuka 

valmistelee tien Israelin Pyhälle?... Jumala, enkelit ja valitut ihmisten pojat. Timothy valmistelee 

tietä ja hänen kaltaisensa! 

Siispä sitten, te tottelemattomuuden kirkot, on tullut teidän tuomionne aika, valmisteluna teidän 

Aviomiehellenne… Hänen morsiamensa täytyy tulla puhtaaksi ja olla erillään maailmasta ja 

ihmisistä… Hänen haureuksiensa täytyy lakata. Näin sanoo Messias, jota te kutsutte Kristukseksi… 

Todella, Minä toivon Minun ihmisteni tulevan yhteen ja ylistävän Minua… Missä kaksi tai kolme 

tulee yhteen Minun nimessäni, Minä olen siellä.  

Näiden petollisten aikojen kirkoille, te kaikki tulette lankeamaan. Minä en asu käsin tehdyissä 

temppeleissä, Minä asun ihmisissä ja te tulette asumaan Minussa. Näissä ihmisten kirkoissa, 

ihmiskäsin rakennetuissa, te olette erottaneet itsenne toinen toisistanne ja niin tekemällä, 

erottaneet itsenne Minusta.  

Minne Minun apostolini menivät? Ja missä he asuivat ja ylistivät?... He menivät talosta taloon, 

pellolta pellolle, kadulta kadulle, mereltä merelle ja nyt maasta maahan… Missä ikinä te 

kutsuttekin Minun nimeäni, Minä olen siellä myös.  



Minun poikani, miksi sinä taistelet Herraa vastaan? Katso Minun palvelijani ohi, pyydän, ja lue 

kaikki, mitä hän on kirjoittanut ja sitten sinulla on ymmärrystä siitä, kenen sanoja ne ovat ja miksi 

Minä olen ne kirjoittanut. Älä kiusaa Minua enää ja tule Minun täyteyteeni.  

Profeetat on lähetetty, kirkot on tuomittu… Loppu on lähellä… Sato on erotettu, Morsian 

puhdistettu… Kaikki seinät revitty alas… Vain Herra pysyy ja Hänessä tulevat kaikki löytämään 

pyhäkön… Amen. 


