
V5/26 - Herra sanoo…  

Ne, jotka rakastavat Minua, kuuntelevat tarkkaan Minun Ääntäni & Tottelevat 

Kesäkuun 25. 2009 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Herran Pienelle Katraalle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Hänen palvelijoilleen… Rakastetut, valmistelkaa sydämenne, älkääkä hylätkö 

toivoa. Vaikka paljon kuolemaa on lähestymässä ja kuoleman kivut lisääntyvät joka nurkassa, 

vaikka raskaat surut ottavat maan haltuun ja kyynelet täyttävät silmänne, pitäkää tiukasti kiinni!... 

Pieni katras, lakatkaa tarttumasta Minun viittaani! Tarttukaa tiukasti Minuun kiinni! Pitäkää 

tiukasti kiinni, älkääkä huojuko! 

Rakastetut, omaksukaa Minun sanani ja myös tehkää ne, totelkaa kaikkia Minun käskyjäni, sillä 

Minä olen teidän kanssanne. Nouskaa ylös ja nyt kulkekaa Minun teitäni; antakaa kunniaa Minun 

nimelleni, kaikella mitä sanotte ja teette. Puhukaa Minun rakkaudestani ja uhrauksestani, kuinka 

Minä annoin Itseni teidän puolestanne… Rakastetut, puhukaa vilpittömyydessä ja totuudessa! 

Kutsukaa sukuanne ja maanmiehiänne! Toitottakaa Minun Sanaani äänekkäästi kaikilla puhumisen 

tavoilla ja laitteilla ja varoittakaa heitä Minulta, sillä aika on käsillä! 

Kuitenkin tottelemattomien antakaa tarttua Minun viittaani Päivänä, kunnes he oppivat olemaan 

pilkkaamatta enää, kunnes he oppivat, mitä todella tarkoittaa kantaa ristiä Minun perässäni, sanoo 

Herra. Ja antakaa niiden, jotka tuntevat Minut, totella Minun Sanaani ja tarttua Minuun kiinni 

tiukasti, kunnes heidät on nostettu ylös. Sillä Minä olen jo kertonut teille, ensimmäinen 

sadonkorjuu tulee olemaan vaatimattomista vaatimattomin; ja toinen, runsas.  

Sillä he, jotka rakastavat Minua, kuuntelevat tarkkaan Minun ääntäni ja seuraavat Minun 

perässäni, aivan Minun jalanjäljissäni. He tunnistavat heidät, jotka Minä lähetän ja heille annetun 

Sanan. Kyllä nämä ovat he, jotka pitävät Jumalan Käskyt ja todistavat Minun kunniaani 

lakkaamatta ja heidän todistuksensa on tosi.  

Täten, nimettynä aikana, Minä tulen varmasti kokoamaan heidät itselleni, jotkut aikaisemmin ja 

monet muut myöhemmin, sillä Minä tunnen Minun omani. Rakastetut, Minä tunnen joka ikisen, 

joka tulee Minulle, Minä tunnen jokaisen koetuksen ja koettelemuksen ja Minä tulen olemaan 

paikalla, kun heidän sydämensä särkyvät, Minä tulen vetämään heitä lähelle, kun he ovat vakavasti 

rikkonaisia, päivänä, jolloin Minä parannan heidät ja sidon heidän haavansa…  

Sen vuoksi, jälleen Minä sanon teille, kutsukaa Minun nimeäni tänä pimeyden aikana, tämän 

suuren tuhon ja pelon aikana! Pitäkää kiinni läpi kaikkien näiden kyynelten läpi, kestäkää näinä 

huolten aikoina! Sillä Minä kerron teille totuuden, kaikki perustukset tulevat murtumaan, koko 

maailma tulee murenemaan.  

Älkää kuitenkaan pelätkö, Minun rakastettuni, Minä olen voittanut maailman! Minä pidän 

kuoleman ja Haudan avaimia ja Elämän Kirja on pidettynä lujasti Minun oikeassa kädessäni!...  

Minä olen Kaikkien Asioiden Ennallistaminen, Taivaan ja Maan Tekijä! Kukaan ei voi varastaa teitä 

Minun rakkaudestani! Kukaan ei voi nykäistä teitä Minun kädestäni! Kukaan ei voi murtaa irti sitä, 

minkä Minä olen oksastanut mukaan, sillä te olette Minun… Minun Isäni silmäterä… Sanoo Herra 

YahuShua. 


