
V7/11 - Herra sanoo… Profeetat on lähetetty… TODELLISET & VALHEELLISET 

Ylimieliset alennettuina, Alhaiset kohotettuina… Suuri ja Kauhea Herran Päivä on lähellä & Kuka 

tulee seisomaan 

Syyskuun 29. 2007 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Minä olen Herra teidän Jumalanne, joka toi Hänen ihmisensä pois Egyptistä! Minä olen Taivaan ja 

Maan Herra Jumala! MINÄ olen JUMALA! Eikä Minun lisäkseni ole ketään toista!...  

Katsokaa, Minä tulin alas teidän luoksenne lihassa ja monet katsoivat Minun kasvojani 

Lunastajassa. Ja nyt Minä olen tullut, jopa Minun Henkeni vuodattamisena kaiken lihan päälle, 

kuitenkaan te tällä maapallolla ette tule vastaanottamaan Minua.  

Sen vuoksi Minä olen lähettämässä monia Minun omassa nimessäni, Elian hengessä ja voimassa ja 

he tulevat valmistelemaan tietä Herran tulemiselle, Pyhälle ja Todelliselle. Kuitenkin te tulette 

sylkemään heihin ja kaikki kansakunnat tulevat vihaamaan heitä.  

Katsokaa, suuri sihinä tulee nousemaan Minun omien ihmisteni joukosta ja monia pilkkaavia ääniä 

tulee esiin niiden joukosta, jotka kutsuvat itseään Kristityiksi ja Juutalaisiksi. Jopa monet Israelin 

omistautuneiden keskuudesta tulevat astumaan eteenpäin kivittääkseen heidät sanalla ja teolla, 

sillä aina he kulkevat esi-isiensä tietä. Kuitenkin Minun todistajani tulevat lannistumattomina 

puhumaan kovempaa, jopa suuremmalla äänellä yhteistuumin; Herran voima sieraimissaan he 

tulevat julistamaan Herran sanaa… Sanojen ja julistusten, ihmeellisten merkkien ja ihmeiden 

pyörretuuli, kaikki YahuShua HaMashiach’n nimessä, ihmisten hämmästykseksi!  

He tulevat puhaltamaan trumpettiin ja kutsumaan Herran nimeen, tuomiossa ja pyhityksessä yhtä 

lailla, kyvykkäinä kohottamaan tai tuhoamaan sanalla, kuitenkaan he eivät millään muotoa tule 

kohottamaan kättä toista vastaan väkivallassa. Sillä heidän on sanojen sota ja vahva tulee heidän 

suunsa sana olemaan… Kaikkivaltiaan ääni, ilmaistuna ihmisten kautta! Sillä niin kuin oli Nooan 

päivinä, niin tulee ihmisen Pojan tuleminen olemaan; niin kuin oli Egyptissä, niin tulee 

Valmistautumisen Päivä olemaan… Sodan aika, tuomion heittäminen, yli satakertaisena!... Niin 

kuin oli menneinä päivinä, kun Minä lähetin profeettani, näyttäen mahtavia merkkejä ja ihmeitä, 

niin tulee olemaan tästä ajasta eteenpäin Herran tulemiseen asti!  

Olkaa varuillanne, Minä sanon teille. Sillä aika on tullut myös, kun Paha tulee yrittämään samaa. 

Älkää kuitenkaan uskoko näitä profeettoja, älkääkä kuunnelko heidän hienovaraisia ja pimeitä 

puheitaan; älkääkä uskoko silmiänne, vaikka katsotte heidän valheellisia merkkejään ja 

ihmeitään… Hämäystä, pimeitä lauseita, kuopan voimaa, petosta valheellisuuksiin puettuina, valon 

ja hyvän ulkomuodossa. 

Sen vuoksi ymmärtäkää ja etsikää viisautta, tietäkää kenet Minä olen lähettänyt ja olen 

lähettämässä… Profeetat, Minun todistajani, 144 000, jotka eivät lakkaa antamasta kunniaa Minun 

nimelleni, päivin öin… 

Lahjoja ja ihmeitä ilman hintaa, kaikki Ainoan Todellisen Jumalan nimessä ja Hänen, jota kutsutaan 

Kristukseksi ja Jeesukseksi, Yeshua Messiaaksi, Ylösnousseeksi. 

Minun ihmiseni, ellei Hänen nimeään kutsuta totuudessa, millään muotoa ei tule yksikään hitunen 

tapahtumaan tai ole laskettu totuudeksi. Kääntäkää selkänne ja juoskaa pois kaikkien luota, jotka 

eivät julista Kaikkein Korkeimman Jumalan Poikaa!... Juoskaa, Minä sanon! Älkää katsoko 

taaksenne!... Olkaa varuillanne ja valppaina.  



Ja kaikille niille, jotka asuvat ihmisten kirkoissa, Minä sanon… Rukoilkaa, älkääkä avatko 

suitanne; rukoilkaa ja olkaa hiljaa, älkääkä avatko suitanne… Rukoilkaa ja kuulkaa tarkkaan, sillä 

elävän Jumalan suu on puhunut! Käyttäkää erottelukykyänne niihin henkiin, jotka Minä olen 

lähettämässä ja kuunnelkaa heitä, joita Minä olen jo lähettänyt. Älkää puhuko yhtään sanaa 

sydämessänne, älkääkä mielessänne, heitä vastaan; älkää avoimesti, älkääkä salassa, älkää puhuko 

yhtäkään sanaa heitä vastaan… Sillä te puhutte Minua vastaan! Minä olen lähettänyt heidät!  

Katsokaa, he eivät kanna mitään omaa, he eivät ole ottaneet mitään mukaansa. Sillä Minä olen 

laittanut MINUN Sanani heidän suihinsa, MINUN trumpettini on asetettu heidän käsiinsä. Ja Minun 

oman Henkeni voimalla Minä tulen vakiinnuttamaan heidät ja Minä, jopa Minä olen Hän, joka 

varjostan heitä.  

Sillä nämä ovat heitä, jotka seuraavat Karitsaa, edestakaisin kaikkialla maailmassa ja tulevat 

menemään minne ikinä Hän heitä johdattaa… Ensihedelmät Jumalalle ja Karitsalle. Sillä he tulevat 

ottamaan Minusta ja Minun Henkeni voiman kautta näyttämään sen teille, sillä se, mikä on Minun, 

on myös Minun Poikani. Ja se, mikä on Hänen, tullaan antamaan niille, jotka kulkevat liitossa 

Hänen kanssaan, että Minulle voidaan antaa kunniaa Hänessä ja Hänelle heissä. 

Sen vuoksi näin sanoo Herra ihmisten kirkoille ja kaikille, jotka johtavat heitä… Teidän tulee pysyä 

ääneti, eikä avata suitanne. Ja teidän tulee kuulla tarkkaan Minun jokainen määräykseni ja nyt 

ponnistella totellaksenne KAIKKIA Minun Käskyjäni, kun te etsitte Jumalan Pelastusta sellaisena 

kuin Hän todella on, eikä sellaisena kuin te haluaisitte Hänen olevan… Ja te saatatte vielä katsoa 

Hänen kunniaansa ja tulla nostetuiksi ylös.  

Kuitenkin kieltäytykää ja puhukaa ja Minä Itse tulen teitä vastaan, päivänä, jota te ette tunne ja 

hetkellä, jota te ette odottaneet, iskien teidät mykiksi, jättäen teidät kyvyttömiksi puhumaan 

kokonaisen ajanjakson ajaksi. Katsokaa, Minä tulen alentamaan teidät monien todistajien 

näköpiirissä, jopa niiden, joita te olette kutsuneet omiksenne.  

Sen vuoksi, antakaa kaikkien miesten ja naisten näissä kirkoissa, jotka ihmiset ovat rakentaneet ja 

nimenneet, kuunnella ja kuulla… Ja nyt kuulkaa tarkkaan Kaikkein Korkeimman Herran sanat!  

Näin sanoo Herra… Turhuuksien ja turhien petosten ihmiset, tulkaa alas ylpeytenne valtaistuimilta 

ja heittäkää pois itseltänne nämä röyhkeyden viitat, joita te pidätte yllänne. Sillä ne ovat teidän 

tuhonne, jopa uskonne kuristaminen; uskonne on jo kuolettavan sairas… Ja ottakaa saastaiset 

kätenne pois Minun valtaistuimeltani ja poistakaa jalkanne Minun astinlaudaltani! Lopettakaa 

tuomitsemisenne ja katukaa kaikkia näitä harhaoppeja! Lakatkaa ruokkimasta Minun katraitani, 

omassa nimessänne! Kirkkojen johtajat, katukaa ja nöyrtykää Minun jalkojeni juureen! Lakatkaa 

tarttumasta Minun viittoihini, sillä Minun kasvoni ovat käännetyt teistä pois!  

Kuitenkin te tulette palvelemaan, oi kyllä, te tulette olemaan Minun palvelijoitani. Sillä niin kuin te 

olette nimittäneet itsenne Minun nimessäni, niin te tulette palvelemaan Minun nimessäni. Sillä 

Minä kerron teille, kaikki teidän työnne tullaan koettelemaan Herran Vihan Päivänä ja tullaan 

polttamaan ja te kaikki tulette kärsimään suuren menetyksen. Kuitenkin Minä tulen päästämään 

teidät pahasta ja te tulette pakenemaan, mutta niin kuin joku, joka pakenee tulen läpi… 

Alentamisessanne te tulette sitten nousemaan ylös ja Minä tulen pitelemään teitä pystyssä ja te 

tulette ottamaan Minun kädestäni kiinni ja vastaanottamaan tiedon Minun ulos menemisistäni ja 

sisään tulemisistani. Ja te tulette juoksemaan urheasti, tekemään suuria urotöitä, loistamaan 

kirkkaasti, jopa niin kuin tähdet taivaalla. 



Ja kun teidän palvelunne tulee loppuunsa, te tulette kärsimään lyhyen ajanjakson, todistaen 

loppuun asti Suurinta Kaikista Rakkauksista. Te tulette kuolemaan, kuitenkaan te ette tule 

nukkumaan ollenkaan. Sillä Minä olen rakentanut suuren kaupungin suurten vainojen ja surujen 

keskelle, kaupungin, missä kuullaan vain riemuitsemisia, tuoden monia porteille… Suuri kaupunki! 

Kaupunki, jota kutsutaan Marttyyriudeksi!... Sillä Minä tulen nostamaan teidät ylös, jopa Minun 

rinnuksilleni ja siellä tulevat kaikki teidän kärsimyksenne menehtymään, kaikki haavat parantuvat, 

eikä niitä enää muisteta. Katsokaa, te tulette kunniaan, te kohtaatte paljon laulamista; ja kappas, 

te tulette palaamaan takaisin Kuninkaan kanssa kaikessa Hänen kunniassaan.  

He, jotka olivat täynnä, tullaan jättämään tyhjiksi, niin että he voivat todella täyttyä ja he, jotka 

ajattelivat olevansa ensimmäisiä, tulevat olemaan viimeisiä; kuitenkin he, jotka hyljättiin 

viimeisiksi, tulevat olemaan ensimmäisiä Kunnian osanottajia…  

Ja ilman tietoa oleville tullaan antamaan suuri tieto, sillä Rakkaus oli pelastanut heidät. Kuitenkin 

he, jotka saavuttivat suuren tiedon, tullaan tuomaan alas häpeään, niin että heille myös voidaan 

antaa kunniaa Minun läsnäolossani, sillä Rakkaus on pelastanut heidät.  

Sen vuoksi, olkoon kirjoitettu ja ymmärretty, sillä se varmasti tulee tapahtumaan… Ei mikään! Ei 

mikään koko luomakunnassa voi anastaa Kaikkein Korkeimman Jumalan tahtoa, eikä kukaan tule 

loppumaan ennen Minua!... MINUN TAHTONI tullaan tekemään! Koska sillä on päämäärä, eikä sitä 

voida siirtää, se on jo kirjoitettu ikuiseen kiveen, ennen maailman perustamista.  

Sen vuoksi pienet lapset, Minä kysyn teiltä, mikä on Minun nimeni? Minkä on Minun Poikani 

nimi?!... Kuunnelkaa Häntä!... Sillä se on Hän, joka puhuu teille, ja on vastaanottanut Minulta ja 

puhunut sen heille, jotka Minä lähetän, ja jotka ovat vastaanottaneet Häneltä ja vuorostaan 

puhuneet sen teille… Isä ja Poika ovat yhtä! Ja nämä, jotka Minä lähetän, tulevat myös olemaan 

yhtä meissä, jopa niin kuin kaikki he, jotka omaksuvat Minun Pelastukseni, tulevat myös olemaan 

yhtä.  

Sillä Päivä on tulossa ja on jo täällä, kun kaikki, jotka ovat Hänen ruumiistaan, tulevat olemaan 

yhtä ja tuomitseminen tulee istumaan… Armon Istuin vakiinnutettuna… Ja kaikki Jumalan pojat ja 

tyttäret yhteen koottuina, asetettuina Hänen oikean kätensä puolelle.  

Ja niin kuin on kirjoitettu, niin te tulee olemaan… Minä tulen olemaan heidän Jumalansa ja he 

tulevat olemaan Minun ihmisiäni, ikuisesti… Yksi Katras ja Yksi Paimen, Yksi Isä… Elämä ilman 

loppua… Amen ja Amen. 


