
V4/27 - Herra sanoo…  

Minun 144 000 Todistajaani tulevat valmistelemaan Tien Minun Tulemiselleni 

Elokuun 8. 2006 - YahuShua HaMashiach’lta, Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja Pelastajaltamme 

- Herran Sana puhuttuna Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Minun oikean Käteni puolella oleville palvelijoille ja profeetoille… Kuulkaa ja ymmärtäkää Herran 

tarkoitus. Niin kuin Minä olen tehnyt, jopa niin Minä tulen tekemään uudelleen. Niin kuin Minä 

olen puhunut sen profeetoille, niin se tullaan toitottamaan uudelleen.  

Kutsunko Minä esiin Minun profeettani, että heidät kuultaisiin salaisesti tai nurkassa? Tulevatko he 

kuiskaamaan Minun sanojani vain sydämiltään puhdistetuille? Tulenko Minä asettamaan Minun 

kynttilänjalkani sängyn alle tai laittamaan ne kaappiin? Tulenko Minä piilottamaan heidät Herran 

vihan Päivänä?... Varmasti en!  

Katsokaa Minun profeettojani, kynttilänjalkoja… Minä olen laittanut Minun oman henkeni liekin 

heihin. Kappas, Minä olen kutsunut heidät. Katsokaa, he tulevat varmasti tulemaan esiin ja 

olemaan asetettuina katonharjoille, asetettuina kukkuloiden päälle, seisomassa vuorten päällä…  

Liekehtiviä soihtuja, majakoita tässä pimeässä yössä, joka on kuluttanut tämän maailman. He 

tulevat varmasti palamaan kirkkaammin ja kirkkaammiksi he muuttuvat ja joiden liekkiä ei voi 

saada kulumaan loppuun tai sitä sammuttamaan. Heidän sanansa tulevat olemaan kuin tuli! 

Heidän julistuksensa, mahtava ja vahva tuuli keikuttaa kaikkia puita, vetäen ne ylös juurineen, 

saaden kaikki talotmurskautumaan halkeilleille perustuksilleen.  

Katsokaa, Kaikkein Korkeimman sanat on lähetetty ja ne tulevat leviämään nopeasti 

väenpaljouksien läpi… Kyllä, Minun mahtavat lampunjalkani tullaan asettamaan jopa kaikkien 

ihmisten keskelle. Herran armeija tulee puskemaan heitä kohti… Minun voideltuni tulevat 

kääntämään maailman kyljelleen. Tulee olemaan suuri itku ja hammasten kiristys. Herran Päivä 

tulee nopeasti eikä sitä tulla liikuttamaan… Maailma on tuomittu.  

Herran palkitut täytyy kerätä ja siirtää… Kyllä, Minun kallisarvoiset pikkuiseni täytyy ottaa pois 

tieltä ja pitää tuvassa. Heitä tullaan tuudittamaan Minun rakkaudessani… Paimenensa käsivarsilla 

heidät tullaan kantamaan pois. Sillä Paimen rakastaa karitsoitaan ja Hän tulee keräämään 

lampaansa. Hän on luovuttanut elämänsä heidän puolestaan, Hän varmasti on tulossa hakemaan 

heitä. Hän ei tule viivyttelemään, Hän tulee hyvin nopeasti… Silmänräpäyksessä Hän tulee 

varastamaan heidät pois.  

Siispä tämän pahan maailman ihmisille, jotka ette ole nähneet, ettekä kuulleet – mikä on 

vastauksenne? Kenet Minä tulen lähettämään teidän luoksenne tarpeenne hetkellä? Kuka tulee 

ohjaamaan niitä, joilla on särkyneet sydämet? Kuka tulee sitomaan haavanne, kun te kutsutte 

Minun nimeäni? Kappas, Jumalan Karitsa tulee parantamaan teidän sydämenne tämän suuren 

huolen aikana ja Minun todistajani tulevat johdattamaan teitä ja antamaan teille suojaa.  

Kyllä, jopa Mooses ja Elia ovat tulossa. Monet teistä tulevat kuolemaan… Älköön sydämenne olko 

huolestuneita, nämä asiat täytyy olla… Mutta te ette tule nukkumaan. Te tulette varmasti 

siirtymään kuoleman varjosta elämän valoon. Noina päivinä, te tulette tuntemaan Jumalan 

pyhäkön… Te tulette ylistämään Hänen telttamajassaan, puettuina valkeisiin viittoihin.   

Profeetoille, Minun todistajilleni, 144 000, teille se on tarkoitettu ja se tullaan tekemään. Te ette 

tule olemaan maailmasta, vaikka te pysytte siinä. Kaikki kompastuskivet tullaan poistamaan 

polultanne ja kaikki kahleet tullaan irrottamaan ruumiistanne. Te tulette olemaan 



Herran,tarvittaessa milloin tahansa. Todella, Minä tulen lähettämään teidät tänne ja sinne, Minun 

oman hyvän tahtoni mukaan.  

Minä tulen varustamaan jopa kaikki asiat, joita te tulette tarvitsemaan. Mikään ei tule pitämään 

teitä poissa Minun päämääristäni tai pysäyttämään askeleitanne. Jopa kaikki, mitä Minä teille 

tulen antamaan, te tulette pitämään ja ne, jotka ovat teidän omasta ruumiistanne, heidät tullaan 

ottamaan. Ja aivan samalla hetkellä, te tulette menettämään kaiken ja ette menetä mitään… Te 

tulette saamaan maailman ja maailmasta tulee teidän vihollisenne.  

Tällä nykyhetkellä, teidän ensimmäinen vihollisenne olette te itse, toisena heti paholaisen jälkeen, 

sillä hän yrittää kääntää teidät itseänne vastaan.  

Jopa ponnistellen kääntääkseen jopa teitä rakastavat teidän vihollisisenne. Älkää olko huolissanne 

tästä… Te tulette vahvoiksi. Ja Minun omilla sanoillani te tulette suuriksi, suuriksi sanoissa ja 

teoissa.  

Sillä Itse Herra tulee opettamaan teitä ja te tulette voittamaan. Ja kun Varas tulee ja vie saaliin 

vahvan miehen talosta, te tulette olemaan täysin vakiinnutettuja, seuraten Minun perässäni, 

ottamaan vielä monta pois häneltä, joka on kironnut Minun nimeäni ja korruptoinut Minun 

astioitani.  

Minä tulen puhdistamaan heidät tulella, jopa seitsemän kertaa ja te tulette kantamaan heidät. Ja 

kun Minä käsken teitä, te tulette nousemaan kotkien siiville ja Minä tulen kantamaan teidät 

heidän kanssaan paikkaan, jonka Minä tulen näyttämään teille ja siellä te tulette pysymään ajan, 

kaksi aikaa ja puoli aikaa.  

Sitten Herra tulee tulemaan suuressa kunniassa Valkealla ratsullaan, ja pilvet kuohuvat. Kyllä, tulee 

olemaan suuria salamoita ja ukonilmoja edeltämässä suurta ja mahtavaa Ihmisen Pojan tulemista 

Hänen kunniassaan… Jopa aurinko, kuu ja tähdet eivät tule antamaan valoaan.  

Minun kunniani tulee läpäisemään koko maailman leveydeltä… Jokaisen halkeaman, jokaisen 

kolon. Yksikään varjo ei tule pakenemaan Minun kunniaani. Taivaat tullaan kärventämään ja 

rullaamaan käärölle! Katsokaa kunniaa ylhäältä, työstettynä samassa Jumalan ainoan Pojan 

kunniassa… Aivan saman kuin Jumala!  

Enkelit: Kumartukaa Jumalan Pyhän edessä, kansakuntien Kuninkaan, kaikkien näitten maailmojen 

Puusepän… Kumartukaa! Jokainen polvi, kumartukaa Herranne ja Jumalanne edessä… Jopa kaikki 

pimeys ja valo, maapallo ja Taivas. Siunaukset, voima ja valta meidän suurelle Jumalallemme ja 

Karitsalle, aina ja ikuisesti… Aina ja ikuisesti… aina ja ikuisesti… Amen… Amen… ja amen… Se on 

loppuunsaatettu. 


