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Tammikuun 21. 2010 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Timothy, kuule Minun sanani ja saa ymmärrystä, vastaanota Minut ja löydä rauha. Sillä se, mitä 

Minä nyt jaan kanssasi, tulee vastaamaan huoliisi ja avaamaan ymmärrystäsi ja sinä tulet saamaan 

rauhan, sanoo Herra.  

Näin sanoo Herra… Minä tahdon ja se on tehty; Minä puhun ja se on kuultu. Minun ääneni kaikuu 

kaikkialla maapallolla, kuitenkin hyvin harvoilla on korvat kuulla. Ja vaikka Minun ääneni on todella 

tehty tunnetuksi, jopa kaikkialla maailmassa, silti he kieltäytyvät kuulemasta.  

Kuitenkin sinä Timothy, olet omaksunut Minun ääneni; korvasi Minä olen avannut. Täten, kun 

Minä puhun sinulle, sinä kuulet ja myös kirjoitat ja sitten soitat trumpetilla; niin Minun ääneni on 

myös kuljetettu taivaan neljän tuulen mukana, lähetetty joka kulmalle, ja tulee jokaisen korvan 

sisään. Kuitenkin ihmisten sydämet ovat kylmenneet; he eivät tule kuulemaan… Katsokaa, he ovat 

vihanneet Minun ääneni sointia.  

Sen vuoksi, kuunnelkaa ja saakaa ymmärrystä… Päivä on päällänne, jolloin Minä tulen kokoamaan 

ylös Minun lampaani ja jokaisen karitsan, jopa unessa olevat tullaan nostamaan ylös ja 

ensimmäinen sadonkorjuu tulee olemaan loppuun suoritettu silmänräpäyksessä. Ja vaikka tämä 

trumpetti on tavoittanut määrältään monia kymmeniä tuhansia, jopa nyt näiden miljoonien 

mukaan, te olette tavoittaneet vain kovin harvoja, kun sitä verrataan maapallon koko väestöön, 

ennen kuin ensimmäinen sadonkorjuu oli aloitettu ja on loppuun saatettu.  

Sillä Minä kerron teille mysteerin, joka on nyt tehty tunnetuksi… Minä olen Herra… Ja Minun 

ääneni, kuluttava tuli… Jonka ääni kantaa universumin kaukaisimpiin ääriin.  

Sen vuoksi, se, minkä Minä puhun sinulle, on jo mennyt maailmalle, jopa jokaiseen korvaan. Täten 

se, minkä Minä olen käskenyt sinua soittamaan trumpetilla, on kaiku Minun Sanastani, joka on 

puhuttu tälle sukupolvelle, siispä he, jotka ovat kuulleet ja vastaanottaneet Minun Sanani ja jotka 

myös noudattavat Minun kutsuani, voivat etsiä sen ääntä, tullakseen siunatuiksi siinä, tulevaksi 

mielenylennykseksi… Jatkuvana lauluna vetäen heitä sen Alkulähteen puoleen.  

Kuitenkin useimmat kieltäytyvät kuulemasta, puristaen kätensä korvilleen; mieluummin omaksuen 

tämän maailman ja sen viettelevän laulun, joka johdattaa nopeasti alas laveaa polkua pitkin 

tuhoon.  

Sillä kuulemaan turtuneille ja pahasydämisille, joiden kielet todistavat heidän omasta tuhostaan, 

joiden korvat ovat virittyneet pahaan, heidän ajatuksensa ja tuumailunsa halveksittavia… Näille, 

Minun Kirjeeni ja Minun Sanani Totuuden Pyhissä Kirjoituksissa ovat tulleet ankaraksi 

varoitukseksi, heltymättömäksi sireeniksi, joka soi jatkuvasti muurilla ja joka ei lakkaa piinaamasta 

heidän korruptoituneita sielujaan… Niin kuin tuli heidän ihollaan, niin kuin hiekka heidän 

silmissään, niin kuin polttava vaha tippuen heidän korviinsa.  

Sen vuoksi Timothy, he, jotka kuulevat Minut, tulevat myös kuulemaan sinut; ja he, jotka kieltävät 

Minut, tulevat myös kieltämään sinut. Ja he, jotka rakastavat Minua, tulevat myös rakastamaan 

sinua; ja he, jotka vihaavat Minua, tulevat myös vihaamaan sinua. Ja he, jotka etsivät tätä 

trumpettia, rakastaen sen ääntä, tulevat auttamaan sinua; ja he, jotka pidättäytyvät, tulevat 

taistelemaan sinua vastaan.  



Ja niin Minä tulen myös lisäämään Minun ääneni sointia seitsemän kertaa, jopa kuten Jerikossa, 

kunnes kaikki asiat tulevat murtumaan ja kaikki ovat murtuneita! Monet murtuvat kuolemaan, 

jauhetaan tomuksi Kiven alla, joka tullaan asettamaan Siioniin, sillä Kivestä tulee suuri Vuori, 

täyttäen koko maapallon.  

Kun taas toiset, Minun kätketty aarteeni, Minun kolhitut ja haavoitetut lampaani, Minun katraani 

villit, ovat murtuneita ja tulevat lepäämään tukevasti tämän saman Kiven päälle… Minun Kestävän 

Lupaukseni Kalliolle.  

Katsokaa, Minun Sanani on mennyt eteenpäin ja kuuluu kaikkialla maailmassa, kaikuen läpi koko 

Minun ruumiini, suulla ja trumpetilla… Sillä Minä olen Herra, enkä Minä muutu; Niin kuin Minä 

olen, niin Minä tulen olemaan ja olen aina ollut… Jopa ikuisesta ikuiseen, MINÄ OLEN.  

Sen vuoksi Minä olen puhunut sen ja tulen sanomaan sen jälleen, tämän kieroutuneen ja pahan 

sukupolven edessä, vaikka he eivät millään muotoa kestä kuulla sitä: MINÄ OLEN TULEVA! AIKA 

ON TÄÄLLÄ! Ja katsokaa Minä, Herra teidän Jumalanne, en tule tekemään mitään, ennen kuin 

Minä olen paljastanut Minun suunnitelmani Minun palvelijoilleni, profeetoille… Ja tämän Minä 

olen tehnyt…  

Antakaa Minulle kunniaa! Suudelkaa Poikaa! Sillä pimeys on pään päällä ja suuri myllerrys on tullut 

tämän sukupolven päälle, jollaista mikään sukupolvi koskaan aikaisemmin ei ole nähnyt, eikä 

mikään sukupolvi sen jälkeen!... Suuri ja Kauhea Herran Päivä! Voi maapallon ihmisille! Teidän 

Jumalanne on tullut alas teidän luoksenne tuomiossa ja tuhoa varten! TUHOA VARTEN!  

Katsokaa, Minä olen tuleva Minun pyhäköstäni tuhoamaan!... Kunnes ei enää ole ollenkaan syntiä 

jäljellä maassa, kunnes kaikki asiat ovat notkistaneet polvea Minun edessäni, antaakseen Minulle 

kunniaa! Ja niille, jotka suutelevat Poikaa, heille Minä tulen olemaan Jumala, hyvin lähellä 

saatavilla, jopa he tulevat lepäämään Minun rinnuksillani.  

Kuitenkin heille, jotka hylkäävät Minut, jotka aina kapinoivat Minua vastaan ja kiroavat Minun 

nimeäni ja Messiasta, heille Minä myös tulen olemaan Jumala, joka on hyvin lähellä saatavilla… 

Koston ja hyvityksen Jumala! Tuomion ja oikeudenmukaisuuden Jumala! Katsokaa, Minä tulen 

olemaan kauhun ja hirmuisten merkkien Jumala heille ja heidän epäjumalilleen heidän 

temppeliensä tuhoaja!...  

Hän, joka hallitsee Israelissa, joka murtaa palasiksi kaikki heidän valheelliset perustuksensa!... 

Kuningas, Mahtava ja Vahva, joka murskaa palasiksi ja pyyhkii pois jopa kaiken, jota he pitävät 

pyhänä!... SE TULLAAN MURTAMAAN PALASIKSI!  

Katsokaa Minä, jopa Minä tulen murhaamaan jokaisen pakanoiden ja ei-juutalaisten jumalan, sillä 

ne eivät ole mitään jumalia! Jopa Ismaelin poikien jumala tulee kuolemaan sinä päivänä, sillä hän 

ei ole mikään jumala! HÄN EI OLE OLLENKAAN MINUN NÄKÖISENI!... Sitten he tulevat tietämään, 

että MINÄ OLEN HERRA!  

Sillä ei ole yhtään toista, eikä ketään Minun kaltaistani… Yksi Ainoa Todellinen Jumala, AINOA 

JUMALA, jonka raivo on tullut Hänen polttavaan mustasukkaisuuteensa, Elohim, YaHuWaH, myös 

ollen ainoa pelastus ja pakotie… Katsokaa, kaikki tulevat tuntemaan Minut ja näkemään Minun 

kasvoni – YahuShua. Notkistakaa sen vuoksi polvea ja antakaa kunniaa Minun nimelleni, sillä on 

aika!... Palatkaa Minun luokseni! 


