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Marraskuun 3. 2009 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Timothylle ja Danielille, Ja Kaikille Niille, Joilla on Korvat Kuulla… 

Näin sanoo Herra Jumala… Minun poikani, teidän joukossanne on joitakin, jotka ovat 

ponnistelleet istuakseen Minun pöydässäni, ja jotka kuitenkin vastustavat Minun Sanaani Kirjeissä. 

He kaipaavat kuulla Minun Sanaani, mutta samaan aikaan kieltäytyvät siitä, sillä he eivät kestä 

kuulla Minun sanojeni totuutta; sanojen, jotka on puhuttu tälle sukupolvelle, etteivät he tuntisi 

tuomitsemista syvällä sisällään. 

Sillä niin kuin on kirjoitettu, niin se on, jopa tähän päivään asti, ”He tulevat teidän luoksenne niin 

kuin ihmiset tekevät… He istuvat edessänne kuin he olisivat Minun ihmisiäni ja he kuulevat teidän 

sananne, mutta he eivät toimi niiden mukaan. Sillä suillaan he puhuvat imarteluja ja teeskentelyn 

vuoksi he osoittavat paljon rakkautta, kuitenkin heidän sydämensä tavoittelevat omaa tietään. 

Todella, te olette kuin ihana laulu heille, sellainen, jolla on miellyttävä ääni ja joka soittaa hyvin 

instrumenttia. Sillä he kuulevat teidän sananne, MUTTA HE EIVÄT TULE TEKEMÄÄN NIITÄ.”  

Kuitenkin Minun ihmisteni tulee elää uskon kautta ja kulkea siinä, mikä oli annettu jo heille. Sillä 

he, jotka todella tuntevat Minut, kiinnittävät tarkkaan huomiota Minun jokaiseen sanaani ja myös 

kuuntelevat ja tottelevat sen, mitä Minä puhun parhaillaan, kuunnellen tarkkaan sitä, mikä on 

käsillä ja annettu tälle sukupolvelle. Sillä se, minkä Minä puhun parhaillaan, täytyy laittaa 

ensimmäiseksi ja se, minkä Totuuden Kirjeet sisältävät, on etummaista ja täytyy tuoda etualalle 

kaikkien katsottavaksi.  

Ei sillä, että tämä Sana olisi ollenkaan ylivoimaista, eikä sitä tulla pitämään alempiarvoisena 

Totuuden Pyhissä Kirjoituksissa olevaan Minun Sanaani verrattuna. Sillä Minun Sanani on Minun 

Sanani… Molemmat ovat Pyhä Kirjoitus ja Totuus. Sillä se, minkä Minä puhun Minun profeettojeni 

kuullessa, on kirjoitettu ja laitettu esille sukupolvea varten, joka sen on vastaanottava, kaikkien 

kuultavaksi… Etummaiseksi… Kuulevatpa he tai pidättäytyvätpä he.   

Ja niin kuin oli menneinä aikoina, jolloin Minä olin puhunut Minun palvelijoitteni, profeettojen, 

kautta ja he vuorostaan kirjoittivat ja puhuivat ääneen sanoen, ”Näin sanoo Herra”, niin on myös 

tänä aikana, jopa tämän ajan lopun aikana, joka on päällänne. 

Sillä se, mikä etenee Minun suustani parhaillaan, on etummaista, eikä sitä tule laittaa toiseksi 

entisinä aikoina puhutun Minun Sanani kanssa; eikä toinen ole toisen perustus, aivan kuin Sana, 

joka etenee Minun omasta suustani olisi minkään kannattelun tarpeessa; eikä muita todistajia 

vaadita todistamaan Minun Sanaani Minun omakseni, kun Minä Itse olen sen puhunut.  

MINUN SANANI PYSYY VOIMASSA!... Ja sen helposti huomaavat he, jotka ovat Minun ja joiden 

joukossa Minä asun… Sen vuoksi, antakaa Minun tämänhetkisen Sanani olla näytettynä olevan 

täydessä yhteisymmärryksessä Minun aiemman Sanani kanssa… Sillä se on todella täydellisessä 

yhteisymmärryksessä Minun Sanani kanssa, sellaisena kuin se oli… Kuitenkin se on täysin 

vastakkainen sen kanssa, minkä ihmiset ovat vääristelleet.  

Tässä on viisaus, jota harvat ovat tarkastelleet, eivätkä he ole ymmärtäneet… Jos joku, joka 

tunnustaa Minulle ja häneltä puuttuu erottelukyky, siitä johtuen korvat pysyvät tylsinä 

kuulemisessa, ja silmät pysyvät himmeinä näkemisessä, antakaa heidän koetella Minun Sanaani 

vain Minun Sanani kautta. Sillä kuka tahansa, joka koettelee Minun Sanani ulkopuolella, ihmisten 

sanojen tai oppien mukaan, tulee epäonnistumaan ja tullaan huomaamaan arvottomaksi Herran 

edessä, sillä Minä istun tuomarina.  



Sillä te olette epäonnistuneet näkemään, että Minun Sanani Totuuden Kirjasarjassa, joita 

kutsutaan myös Kirjeiksi, on myös sauva, jolla ihmisten kielen käännökset koetellaan, missä valo 

loistaa ihmisten oppeihin paljastamaan ne, paljastaen ne Jumalan pilkalle ja harhaopeille Jumalan 

edessä… Jotka kaikki tulevat palamaan sinä Päivänä, kun tuli tulee koettelemaan jokaisen työn 

laadun.  

Sen vuoksi, jos joku uskoa tunnustava on viisas, hän tulee nöyrtymään Minun edessäni, kutsuen 

Pyhän nimeä tietoa saadakseen, missä kaikki ymmärrys virtaa aidosti synnintuntoiselle ja 

katuvalle, virraten puhtaassa todistuksessa ilman kääntymisen tai korruption varjoa.  

Ja vain tämän kautta voi joku olla viisas lukemisessa, verraten sitä, mikä oli annettu, siihen, mikä 

on esitetty jälleen kerran, erottaen Lähteen ja Tekijän olevan sama… Yksi Sana, Yksi Kirja, Yksi 

Meneillään Oleva Todistus Minun Kunniakseni… Millään muotoa sitä ei tulla jakamaan kolmeen, 

sanoo Herra.  

Katsokaa, Minun Sanani ei koskaan tule menehtymään. Sillä niin kuin Minä olen, niin myös on 

Minun Sanani. Sillä se etenee Minusta, ollen manifestoituna Hänen kauttaan, joka on Todellinen, 

myös kutsutaan Sanaksi… Elävä… Aina ruokkien katrastaan Sanalla, joka on kirjoitettu heidän 

ravinnokseen, joka on vastaanotettava Hänen osansa kautta, joka on myös Minussa, Henki, jota 

kutsutaan Pyhäksi, joka puhuu totuuden siitä, kuka Minä olen, antaen kunniaa Hänelle, jonka Minä 

lähetän teidän luoksenne ja joka kantaa Minun nimeäni ja paljastaa Minun kunniani Hänessä 

Itsessään, jopa niin kuin Minulle annetaan kunniaa Hänen kauttaan, Hänen kunnian ollessa sama, 

jonka Minä omistan. Sillä me olemme Yksi alusta alkaen, kuitenkin manifestoituna kahdeksi 

maapallolla, niin että he, jotka Minä olen valinnut, saattavat tuntea Minut ja tulla Minun luokseni 

ja vastaanottaa elämän, palaten takaisin ja toiveensa täytettyinä Jumalan paratiisissa, joka on 

Hänen ja Hänen Poikansa Valtakunnassa.  

MINÄ OLEN HERRA… Ja he, jotka ovat vastaanottaneet Minut, todistavat, että Pyhä, jota kutsutaan 

Kristukseksi ja Jeesukseksi, on Taivaan ja Maan Herra!... Kyllä, YahuShua HaMashiach on Mestari, 

jolle kaikki ihmiset tulevat kumartamaan!... Jopa kaikki asiat tulevat antamaan Hänelle kunniaa!... 

Kaikki tulevat tunnustamaan, että YahuShua on YaHuWaH, Ainoa Uskollinen ja Todellinen 

Todistaja, Ainoa Ikuinen Kuningas, joka on ja oli ja on tuleva, Kaikkivaltias!... ANTAKAA HÄNELLE 

KAIKKI KUNNIA!  

Sen vuoksi Daniel, sinun tulee opettaa tänä Sapattina ja seuraavana ja kolmannen kerran niin kuin 

Minä käsken sinua. Sinun tulee rukoilla ja tehdä itsestäsi yleiskuvaus ja seurata sitä; ei kuulijoiden 

mukaan, vaan Pään mukaan, joka Minä olen. Sinun tulee valmistella kolme sopusointuista 

tutkimusta, kolme tutkimusta, jotka sisältävät Minun Sanani Kirjeissä; ja vain Kirjeitten Sarjasta 

sinun tulee koota tieto näihin kolmeen keräämiseen, ja joilla sinun tulee ruokkia tätä katrasta, joka 

tulee istumaan Minun pöytääni Herran päivänä.  

Sillä Minä olen puhunut tälle sukupolvelle ja se, minkä Minä olen ilmaissut, tullaan tuomaan 

pöydän päähän ja jakelemaan, niin kuin Minä Itse olisin istuutunut siihen. Sillä Minä todella olen 

teidän kanssanne, jopa keskellänne ja pysyn aina Minun oman pöytäni Päänä.  

Sillä niin kuin on kirjoitettu, jokainen antamisen toimi Rakastetussa kantaa paljon hedelmää; ja 

jokainen täydellinen lahja on ylhäältä ja tulee alas Valojen Isältä, jonka kanssa ei ole olemassa 

varjon tai kääntymisen vaihtelua… Minä olen se Lahja! Kaikki asiat ovat manifestoituja Minun 

kauttani! Ja se, mikä kantaa hyvää hedelmää, sen vastaanottavat he, jotka pysyvät Minussa, sillä 

Minä olen Uskollinen ja Todellinen Todistaja.  



Minä olen Herra, enkä Minä muutu! Sen vuoksi, Minä en tule tekemään mitään, ennen kuin Minä 

olen tehnyt Minun suunnitelmani tunnetuiksi Minun palvelijoilleni, profeetoille, joita Minä kutsun 

myös Minun ystävikseni, aivan samoiksi, jotka Minä olen asettanut ja tulen täysin vakiinnuttamaan 

Minun henkeni voimassa… Minun majakkani lävistämässä tämän ajan lopun pimeyden, Minun 

paimeneni lähetettyinä Pimeyden Päivänä, Minun sotilaani marssimassa päivien ja paksun 

pimeyden ja raskaiden surujen päivän läpi.  

Katsokaa, he tulevat kestämään, eikä (heitä) voida kääntää sivuun, sillä heidän täytyy jatkaa, 

kunnes heidän päivänsä ovat täytetyt. Sitten Minä tulen Minun voimassani, tullen taivaan pilvissä, 

suunnattomalla voimalla ja kunnialla!...  

Ja sinä päivänä koko maailma tulee tutisemaan Minun läsnäolossani ja tulee ravistelluksi Minun 

suuni sanalla!... Jopa kivet tulevat parkumaan ja jokainen elävä olento puhkeamaan suureen 

ääneen ja antamaan Minulle kunniaa!...  

Jopa vuoret ja kaikki korkeat paikat tullaan tuomaan alas ja (ne) kumartavat tulossa olevan 

Kuninkaan edessä!... Sillä Minä tulen tuomitsemaan oikeamielisyydessä ja ennallistamaan 

Valtakunnan voimalla ja Minun vaatetukseni majesteettisuudella!... Sillä Minä olen Kunnian 

Kuningas, Jumalan Oikeamielinen!  


