
V4/26 - Herra sanoo… Yhdistykää yhdeksi Katraaksi,  

yhdeksi Perheeksi, yhdeksi Ruumiiksi, jolla on yksi Pää 

Elokuun 7. 2006 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle, 

Veljillemme ja Sisarillemme Afrikassa ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Timothy: Rakkaat veljet ja sisaret Kristuksessa, myöntäköön Herra Jeesus teille ymmärrystä ja 

antakoon teille rauhan ja lohdun, leväten tiedossa, että Hän on Herra, eikä ole ketään Hänen 

kaltaistaan. Amen.  

Hänessä kaikki asiat ovat ja Hänen kauttaan kaikki tulee elämään, kahdesti luotuja… Ensin, veden 

ja veren kautta maallisissa paikoissa ja nyt hengessä, Kristuksen kautta, jonka kautta te olette 

vastaanottaneet lunastuksen, todellinen puhdistus… Syntyen uudelleen toisen kerran veden ja 

veren kautta taivaallisissa paikoissa, vuodattaen tämän maailman ihoa, pian hyläten kaiken sen, 

mikä on maallista, laittaen ylleen sen, mikä on taivaallista, Jumalan kunniaksi, Hänen armonsa 

kautta ja se näkyy teidän uskomuksessanne ja luottamuksessanne Jumalan ainokaiseen Poikaan, 

Jeesukseen, joka on kuin Isä, täynnä armoa ja totuutta, jonka kautta te olette siirtyneet 

tuomitsemisesta elämään… Elämään ilman loppua.  

Siispä rakastetut uskonveljet ja -sisaret, kuulkaa, mitä Herra puhuu teille, älkääkä olko vain 

kuuntelijoita vaan Sanan tekijöitä Jumalan kunniaksi, jonka Hän on myös antanut teille Hänen 

Pojassaan, Jeesuksessa, Lahjan.  

Näin sanoo Herra, teidän Jumalanne, Jaakobin Jumala, Iisakin Jumala, Aabrahamin Jumala, Yksi 

ja Ainoa Todellinen Jumala… Rakastetut pikkuiset, Aabrahamin perheeseen syntyneet, uskon ja 

luottamuksen kautta Minun Armooni, jonka Minä lähetin teille, jonka nimen te tiedätte, Kristus, 

joka on tullut asumaan teidän sisällenne.  

Rakastetut, te olette Minun lapsiani ja Minä olen teidän Isänne. Te olette Minun poikiani ja 

tyttäriäni, joista Minä tiedän, nähden Itseni teissä, Minun oman Henkeni, jopa Kristuksen. Kuulkaa 

tarkasti Minun sanani ja tuokaa kunniaa Minun nimelleni. Minä olen kuullut Minun ihmisteni itkut 

teidän maassanne, sillä heidän itkemisensä on mittaamattoman suurta… Suuri kulkutauti nujertaa 

maan, kärsimys leviää ja tulee pian pursuamaan esiin suurena hävityksenä.  

Teidän prinssinne ja kuninkaanne ovat hylänneet Minun Käskyni ja seuraavat saatanaa. Sen vuoksi, 

Minä olen julistanut heidän loppunsa. Katsokaa sortajien korkeutta, jotka tekisivät itsestään 

rikkaan omien ihmistensä kärsimyksellä, nöyrien selkien päällä kävelemällä, hyläten isättömät, 

ylläpitäen synnillisiä ja tuomiten oikeamielisiä ja köyhiä. 

Näin sanoo Herra Afrikan kuninkaille ja prinsseille ja yhteisön johtajille… Teidät on tuomittu!... 

Teidät on havaittu syyllisiksi! Mahtava ja Vahva on tullut kokoamaan ja keräämään satoa… Ja Hän 

tulee varmasti kokoamaan vehnän, puhdistamaan akanat ja polttamaan lusteen. Herran viha on 

sytytetty ja se palaa niin kuin sulatusuuni ja se tulee palamaan ja hävittämään kaikkia maita 

seitsemän vuotta… Jopa kaikkia paikkoja, missä he ovat nostaneet nyrkkejään ylös Minua ja Minun 

omaa katrastani vastaan, Minun omia ihmisiäni, jotka ovat tulleet ja jotka tulevat Minun luokseni.  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra, Paimenen rakastetulle katraalle… Tulkaa Minun luokseni, niin että 

Minä voisin koota teidät. Tulkaa Minun luokseni rauhassa ja totuudessa. Tulkaa Minun luokseni 

yhtenä ruumiina… Yhdistykää ja antakaa kunniaa Minun nimelleni. Menkää ulos kaduille ja 

kootkaa niin monia, kuin jotka haluavat ja tuokaa heidät Minun luokseni.   



Lupauksen ihmiset, pastorit ja opettajat, heristäkää korvianne ja kuunnelkaa heitä, joita Minä olen 

lähettänyt teille, sillä he puhuvat Minun äänelläni… Minä olen laittanut Minun sanani heidän 

suihinsa.  

Lupauksen ihmiset, kaikki pastorit ja opettajat, menkää pelloille kokoamaan suurta satoa ja Minä, 

jopa Minä tulen niputtamaan teidät yhteen. 

Tulkaa yhdeksi katraaksi, yhdeksi laumaksi, yhdeksi perheeksi, yhdeksi ruumiiksi, Kristuksen 

ruumiiksi… Läheisemmäksi kuin sukulaiset, läheisemmäksi kuin perhe, kaikki yhtä perhettä. Yhden 

veren yksi perhe, veren, jonka Kristus vuodatti teidän puolestanne, josta teidät pirskotettiin ja nyt 

täytyy juoda syvältä… Kaikki samasta maljasta…  

Jeesus Kristus: Tehkää tämä Minun muistokseni ja Minä tulen teidän päällenne ja täytän teidät. 

Siispä menkää nyt ja kootkaa. Tulkaa yhteen Minun nimessäni… Suuri pyhä kokous Herrassa ja 

Minä tulen varmasti siunaamaan teidät ja kulkemaan keskellänne ja olemaan Herranne, voimanne, 

sydäntenne ylitsevuotava rakkaus.  

Siispä rakastetut, Minä sanon teille, todella te olette Minun lampaitani… Te olette kuulleet Minun 

ääneni. Ja Minä tunnen Minun lampaani… Minä tiedän kaikki heidän tulemisensa ja menemisensä. 

Siispä kuunnelkaa tarkkaan meidän sanojamme… Kuunnelkaa tarkkaavaisesti Minun profeettojani. 

Minä lähetän heidät teidän luoksenne, niin että Minä saattaisin siunata ja varjella teitä, tuoden 

teidät suurempaan Totuuden kunniaan, ohjauksen ja ojennuksen kautta rakkaudessa, niin että 

teistä voisi tulla uusi morsian Hengen mukaan muotoiltuna, hohtavissa ja valkoisissa pellavissa, 

kaunis ja rakastava morsian, Aviomiehelleen sopiva…  

Ollen jopa esimerkki kaikille niille, jotka tuijottavat teitä kaukaa, niin että armollanne ja totuudella, 

jotka Minä olen teille antanut, nämä saattaisivat myös tulla ja ottaa osaa hääaterialle, johon ovi 

pysyy avoimena, mutta se tullaan sulkemaan hyvin lyhyessä ajanjaksossa… Kyllä, vähemmässä kuin 

viikossa.  

Sinä Päivänä, jopa välittömästi seuraavina päivinä, te ja jopa kaikki ne, jotka tulevat tuntemaan 

Minun ääneni, tulevat katsomaan, kun Taivaan enkelit nousevat ylös ja laskeutuvat alas Ihmisen 

Pojan päälle.  

Timothy: Veljet ja sisaret, saakaa lohtua näistä sanoista… Ne eivät ole minun omiani. Jopa nämä 

sanat, jotka minä kirjoitan omasta puolestani, eivät ole täysin minun omiani, vaan inspiroituja ja 

rakkaudessa kirjoitettuja, Hänen ansiostaan, joka täyttää minun sydämeni rakkaudella teitä 

kohtaan. Jumalan armosta ja Hänen Totuutensa kautta, ja Hän on myös Tie ja Elämä, minä olen 

sekä kykenevä että siunattu kirjoittamaan näitä asioita teille.  

Veljet ja sisaret, tulkaa yhteen Veljenne Osaron kanssa pyhään kokoukseen ja antakaa kunniaa 

Kristuksen nimelle ja tuokaa pelastus eksyneille ja vaivatuille Hänen nimessään ja opettakaa uusia 

rakastettuja Kristuksessa. Tässä ja kaikissa asioissa, kunnioittakaa Jumalaa ja Hän tulee varmasti 

kunnioittamaan teitä.  

Jumalan ja Hänen Kristuksensa palvelija, niin kuin minä olen nyt myös teidän palvelijanne 

Kristuksessa Jumalan kunniaksi… Timothy 


