
V3/24 - Herra sanoo…  

Voi Johtajille, jotka puhuvat Minun Nimessäni! Lopettakaa Pälpätyksenne… 

Muistakaa, ketä te seuraatte ja Ketä teidän täytyy kuunnella… Tarkkailkaa heitä, joita Minä 

teille lähetän, nämä ovat heitä, jotka kantavat mittaamattoman arvokasta Hedelmää, Hengen 

tavalla... 

Tammikuun 31. 2006 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra, Jumalan Poika… Joka on ja oli ja on tuleva… Lakatkaa puhumasta 

keskuudessanne ja kieltämästä totuutta siitä, kuka Minä olen. Minun Isäni jatkuvasti lähettää teille 

Hänen profeettojaan, julistamaan ja antamaan kunniaa Minun nimelleni. 

Alusta alkaen Hän on lähettänyt heitä teidän luoksenne ja loppuun asti te tulette sekä kuulemaan 

että katsomaan heitä… Kyllä, suuren väenpaljouden on Isä valmistellut, kuin suuren Jumalan 

Trumpetin Kutsun, ilmoittamaan Voiman ja Kunnian Pojan tulemista. 

Tulkoon tehdyksi niin kuin Minun palvelijani, profeetat, ovat toitottaneet, ja tulkoon tapahtumaan, 

niin kuin oli ja on kirjoitettu… Sanoo Herra Sebaot.  

Voi teille, opettajat ja tekopyhät, jotka sanovat, että Minä en lähetä heitä… Voi, Minä sanon teille. 

Tuletteko te puhumaan Minun puolestani? Tuletteko te käskemään Minua ja julistamaan Minun 

tahtoni, koskaan kuulematta Minun ääntäni, tai kuuntelematta tarkkaan Minun henkeni 

johdatusta teissä, minkä te sanotte tietävänne? Lopettakaa turhat pälpätyksenne.  

Teidän tautinne on röyhkeys, kuluttaen teitä ylpeyden nimessä, ihmisen korruptoituneen sydämen 

työt, seuraten pahan kiusauksia… Vapauttakaa itsenne Minussa! Antakaa kaikkenne itsestänne ja 

Minä tulen päästämään teidät pahasta. Aukaiskaa korvanne, peskää muta silmistänne ja 

kuunnelkaa heitä, joita Minä teille lähetän…  

He valmistelevat tietä suurelle ja voimalliselle Ihmisen Pojan tulemisen Päivälle, Hänen 

kunniassaan… Kuninkaitten Kuninkaan, Herrojen Herran… Saman tänään, eilen ja kaikkina tulevina 

päivinä, sanoo Herra.   

Katsokaa profeettoja näinä uudenaikaisina aikoina… Todellisia ja valheellisia… Tietäkää, kenet 

Minä teille lähetän, sillä heidät on sinetöity heidän otsissaan, heillä on Jumalan Henki päällään.  

He ovat Minun väen paljouteni, jotka tulevat Johanneksen tavalla, joka itki ja huuti Herran 

tulemista, kastaen kaikki halukkaat, katumukseen, vedellä ja hänelle annetulla Sanalla… 

Johanneksen julistuksella hän teki polun suoraksi Jumalan Karitsalle.  

Kuinka monta enemmän tulee Minun Isäni lähettämään Hänen Kasvojensa edellä?... Hän tulee 

lähettämään suuren väen paljouden, julistamaan ja valmistelemaan tietä suurelle ja Kauhealla 

Juudan Leijonalle, jonka miekka on Hänen suussaan, Hänen sauvansa ja viuhkansa Hänen 

käsissään, kantaen sirppiä Hänen käsissään, valmiina korjaamaan satoa ja joka tulee täysin 

puhdistamaan Hänen lattiansa.  

Näin sanoo Herra… Päivä on tullut ja on vielä tuleva, kun Kaikkein Korkeimman Jumalan palvelijat 

tulevat puhumaan ja kastamaan… Heidän suussaan tulee olemaan tuli, kastaen kaikki Jumalan 

Sanassa.  

Tulkaa, kaikki uskolliset… Tulkaa kerätyksi kokoon… Eläkää ja hengittäkää Minussa… Minä olen 

teidän Happenne, Elämän Hengitys… Tiedon ja Ilon Vedet, puhdistaen kaikki tahratut ja 



haavoitetut, parantaen heidät Minun veressäni, muuttaen heidän muotonsa Minun tulemiseni 

vanavedessä.  

Lohduttaen heitä Minun sydämeni rakkaudella, joka virtaa kuin joki kummuten heissä, niin kuin 

rakkauden, toivon, uskon ja tottelevaisuuden lähde…   

Palauttaen heidät Puutarhaan ja Minun ilooni, Jumalan Valtakuntaan, mikä Minä olen, heidän 

pelastuksensa vuoksi, mikä on Minussa, joka olen heidän Tekijänsä ja heidän Hengityksensä… 

Ollen muuttunut heidän laisekseen…  

Kuollen… Hengittäen Minun viimeisen hengitykseni ihmisenä… Ylösnostettuna kunniaan, niin että 

Minä pystyin tulemaan ja elämään heissä ja heidän kanssaan, aina ja ikuisesti… Elämä ilman 

loppua… Amen. 


