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Toukokuun 21. 2007 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Minä puhun kaikille heille, jotka torjuvat Minun Sanani ja vainoavat Minun 

profeettojani ja sitten vuorostaan julkeavat kutsua itseään Minun palvelijoikseni, sillä te petätte 

Minut avoimesti ja salaisesti. 

Te KAIKKI olette eksyneet tieltä, ajatelleet, että te kestätte!... Te ETTE kestä! Sillä te olette 

seisoneet Minua ja Minun sanaani vastaan, joka on lähetetty MINUN profeettojeni kautta!... Tämä 

ei ole kestämistä! Kappas, teidät tullaan tuomaan hyvin alas, teitä ei tulla kokoamaan! Enkä Minä 

tule kuulemaan teitä, sillä te olette hylänneet Herranne OMAN tienne vuoksi!... Moisia röyhkeitä, 

ylimielisiä lapsia, jotka olette tulleet elämään kirkkojen keskuuteen, jatkuvasti johdattaen harhaan 

itseään ja kaikkia, joille puhuvat, Minun omassa nimessäni, kuitenkaan koskaan kuulematta 

Herran, heidän Jumalansa ääntä.  

Ihmisten pojat ja tyttäret, ajattelitteko te, että Minä pysyisin ääneti?! Ajattelitteko te, että Minä, 

jopa Minä, en puhaltaisi trumpettiin ja varoittaisi vartiomiehiä?!  

Sen vuoksi, se on täytetty ja tulee tapahtumaan: Jopa kaikki nämä, jotka kutsuvat itseään Minun 

omalla nimelläni, nimellä, jonka Minä olen antanut Minun Pojalleni, Hänelle, joka on Pyhä; jopa he 

tulevat sanoen… ’Herra, Herra, emmekö me ole tehneet kaikkia näitä asioita Sinun nimessäsi?’ Ja 

tulee tapahtumaan sinä päivänä, joka on päällänne, että Ihmisen Poika, teidän Lunastajanne, tulee 

vuorostaan vastaamaan heille sanoen… ”Minä en koskaan tuntenut teitä”.  

Sillä jos te todella tuntisitte Hänet ja Hän eläisi teissä, sitten te tunnistaisitte heidät, jotka on 

lähetetty ja Sanan, joka on annettu heille. Kuitenkin te pysytte siitä erossa, leväten valheellisten 

oppien sängyissä, jopa ihmisten oppien. Sen vuoksi, teitä ei tulla kokoamaan, sillä Minä en näe 

Itseäni teissä. Ja vaikka te puhutte Minun sanojani sopivalla ja sopimattomalla ajalla, te puhutte 

niitä suolattuna suolalla, jota Minä, Itse, EN ole teille antanut! Tämän te olette vastaanottaneet 

turhaan, ihmisten käsissä… Ettekö tiedä, se mikä on Jumalalta, siinä on suolaa itsessään, eikä se 

millään muotoa tarvitse lisää maustamista?  

Hankkikaa viisautta ja vastaanottakaa ymmärrystä ja katukaa ja kuulkaa tarkkaan niitä, joita Minä 

lähetän ja Minä tulen vielä kokoamaan teidät, ja te tulette välttymään kaikilta näiltä asioilta. 

Kieltäytykää ja te tulette kestämään Herran Päivän puhdistuksen… Ja suuren Koettelemusten Ajan 

kautta te tulette tulemaan kunniaan. Sillä Minä olen Herra ja Minä tulen varmasti ojentamaan ja 

pitämään kuria jopa KAIKILLE niille, joita Minä rakastan… Kyllä, kaikkia heitä, joita on johdatettu 

harhaan ja jotka opettavat muita samanlaisella tavalla… Totuudesta pois johdattaminen, niin kuin 

Minä Itse olen puhunut sen ja kuinka se oli tarkoitettu vastaanotettavaksi. 

Katsokaa! Ihmisten valtakunnat ovat lopussa!... Eikä yksikään kirkko, ihmiskäsin rakennettu, tule 

kestämään!... KAIKKI tulevat murenemaan ja putoamaan kappaleiksi Jumalan kunnian edessä, 

työstettyinä Hänen Ainokaisessaan, joka on Absoluuttinen Totuus!  

Te ette tunne Jumalan mieltä, ettekä te ole kuulleet Hänen ääntään, sen vuoksi, olkaa erillänne, 

sanoo Herra, ja liittyneinä Minuun! Katsokaa ohi Minun profeettojeni ja nähkää suuremmilla 

silmillä! Sillä teidän egonne on rampauttanut teidät, ja tietonne on saanut teidät pilkkaamaan 

Minun sanojani… 



Katukaa, Oi ihmisten pojat ja tyttäret, sillä teistä on tullut niin kovin köyhiä, ajatellen että olette 

rikkaita. Katukaa ja kutsukaa Minua totuudessa, kaikella nöyryydellä, Kristuksen nimessä… Kyllä 

Jeesus, Yeshua Lahja, YahuShua on Hänen nimensä!... Ja te tulette vastaanottamaan todellista 

ymmärrystä. Erotkaa näistä turhuuksista, joita on rakennettu ihmisten sydämiin! Lakatkaa 

häpäisemästä Minun Sanaani Totuuden Pyhissä Kirjoituksissa, omaksi kunniaksenne! Sillä nöyryys 

ja usko on se, mitä Minä vaadin kaikilta Minun palvelijoiltani.  

Te ette voi palvella sekä Jumalaa että ihmisiä, sillä auktoriteettiasemassa olevat ihmiset, jopa 

kaikissa näissä ihmisten kirkoissa, ovat kieroutuneita Minun Sanani erottamisessa ja sydäntensä 

korruptoituneissa pohdinnoissaan. Te olette jakaneet Minun Sanani, kyllä, te olette jakaneet sen ja 

se tulee tappamaan teidät… Jopa sydämeenne! Sillä päivä on tulossa, jolloin teidät tullaan 

pistämään sydämeen ja te tulette valittamaan, kun jälleen tämä sama, jota vastaan te olette 

tuoneet valheellisen syytöksen, tulee jälleen kerran Surujen Päivänä, sanoen… ’Näin sanoo Herra’, 

ja te oivallatte, että kaikki, mitä te olette tehneet, on havaittu köykäiseksi.  

Teidän ei tule kiusoitella Herraa Jumalaanne! Sillä Minun profeettani on lähetetty, he 

valmistelevat tietä Hänelle, joka on Pyhä… Ja katsokaa, Hän tulee varmasti palaamaan ja 

kokoamaan ja tulemaan suuressa kunniassa! Kyllä, nämä ihmiset, jopa 144 000, ovat lähetetyt ja 

ovat jo maapallolla puhaltamassa trumpettiin.  

Kuitenkin te peitätte korvanne, sanoen itseksenne… ’Minä kuulen jo, enkä tule kuulemaan 

tarkkaan mitään trumpettia, muuta kuin sitä, jonka olen tehnyt tai joka laitettiin minun käteeni 

ihmisten toimesta, ei Jumalan. Sillä Minä yksin olen oikeamielinen ja minun kanssani olevat 

tuntevat Jumalan tahdon ja me tulemme opettamaan muita. Emmekä me millään muotoa tule 

kuuntelemaan näitä lähetettyjä. Me tulemme kivittämään heidät sanalla ja teolla ja heittämään 

KAIKKI heidän siteensä meistä pois, sanoen… ’Teidän ei tule enää puhua Herran nimessä’…  

Ihmisten pojat ja tyttäret, jotka kutsutte itseänne Kristuksen omalla nimellä, teitä ei tulla 

kokoamaan! Teidät on alennettu, koska teidän on havaittu tulleen ylistetyiksi kavereidenne 

joukossa. Herra on puhunut ja sanoo, KATUKAA!... Ja Minä Itse tulen asettamaan jalkanne, jälleen 

kerran, totuuden polulle, missä kaikki ymmärrys tulee Jumalalta ja on annettu Kristuksen kautta, 

kaikille niille, jotka todella pysyvät Hänessä ja Hän heissä…  

HERRA EI MUUTU! 


