
V7/08 - Herra sanoo…  

Valo on mennyt pois Kirkoista… Esirippu pysyy koskemattomana 

Heinäkuun 23. 2007 - Herralta, Jmalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Valo on mennyt pois ihmisten kirkoista! Sen vuoksi Minä, jopa Minä, olen 

siirtänyt kaikki kynttilänjalat paikoiltaan, enkä tule palauttamaan heitä uudelleen, ennen kuin aika 

on täytetty, kun kaikki nämä auktoriteettiasemassa olevat ihmiset nöyrtyvät ja etsivät MINUN 

kasvojani ja MINUN kunniaani… Ja kääntyvät pois ihmisten kunniasta.  

Täten esirippua ei ole vielä nostettu. Sillä jopa nämä, jotka kääntyvät Minun puoleeni, eivät tottele 

edes kaikkea, mitä Minä olen antanut heille… Suuri Minun Henkeni tukahduttaminen… Kieltäytyen 

olemasta uskon ja luottamuksen johdattamina, omaksuen mieluummin kaikki ihmisistä ja portosta 

syntyneet opit, mistä kaikki iljetykset olivat kehitellyt ja siirretty sukupolville, sanoo Herra. Ei 

mikään ihmisten kirkko tule kestämään Herran Päivänä!... Sillä Todellinen Kirkko ja Morsian tullaan 

ottamaan, hänen sydämensä paljastaman totuuden mukaan… Kyllä, kaikki he, joissa Minä näen 

Itseäni.  

Ja nämä, jotka jatkuvasti vastustavat Minun sanaani, jotka vääristelevät tietään monien todistajien 

joukossa. He eivät tule millään muotoa pakenemaan, vaan tulevat tuomaan Minulle kunniaa 

Herran Päivänä, joka tulee hyvin nopeasti… Sillä katsokaa! Herra Jumalan käsi on väenpaljouksien 

päällä, eikä sitä tulla liikuttamaan ja monet pojat ja tyttäret tulevat kunniaan suuren 

koettelemuksen kautta!  

Suuri kaupunki tullaan rakentamaan monien surujen keskelle… Kuitenkin Taivaassa, suuri 

riemuitseminen!... Kaupunki, kaupunki! Kaupunki, jota kutsutaan Marttyyriudeksi! Sanoo 

Taivaallisten Sotajoukkojen Herra.  

Sen vuoksi kuulkaa ja ymmärtäkää Kaikkein Korkeimman Jumalan tahto, Hän hallitsee korkealla 

taivaitten yläpuolella… Vehnä tullaan kokoamaan ja tuomaan Prinssin rinnuksille! Kuitenkin väen 

paljoudet tullaan jättämään Puhdistajan tuliin… Sillä millään muilla keinoilla eivät nämä, jopa 

monia näistä kutsutaan Kristuksen omalla nimellä, tule kunniaan Minun ikuisena aarteenani.  

Se tullaan tekemään, se tulee varmasti olemaan; Herra on puhunut ja se tullaan tekemään, jopa 

yhdessä viikossa… Minä tulen tuomaan esiin todella sydämiltään kääntyneet, nöyrät ja katuvaiset, 

kaikkialta maapallolta!... Te tulette varmasti katselemaan Taivaan enkelien nousevan ja 

laskeutuvan Ihmisen Pojan päälle, Teidän Lunastajanne… ANTAKAA HÄNELLE KAIKKI KUNNIA! Sillä 

ensimmäinen sato tulee olemaan alhaisista alhainen ja toinen runsas, yli ihmisten lukumäärän 

laskemisen. 


