
V7/86 - Julistakaa Herran Nimeä 

Heinäkuun 24. 2010 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Hänen palvelijoilleen… Minä olen todella puhunut Minun palvelijoitteni kautta, 

Minä olen todella levittänyt Minun sanojani laajalle, asettaen ne tämän kaikkein pahimman ja 

epäuskoisen sukupolven silmien eteen; sen vuoksi, Minun poikani, puhukaa Minun nimeäni 

ääneen, kyllä, huutakaa Minun nimeäni maapallon ääriin, sillä Minä olen varmasti paljastanut 

sen!... Katsokaa, Minä olen asettanut Minun nimeni kukkulalle, liehuva lippu kaikkien 

kansakuntien näköpiirissä; sen vuoksi, antakaa kaikkien Minun ihmisteni nostaa Minun nimeni ylös 

ja mainita Minun kunniani, kaikkina aikoina ja jokaisena ajanjaksona!  

Minun ihmiseni, puhukaa Minun nimeäni ääneen, älkää kuitenkaan puhuko mitään erillään 

Minusta; puhukaa vain sitä, minkä Minä Itse olen antanut teille. Vapaasti te olette vastaanottaneet 

Minun nimessäni, vapaasti antakaa. Sillä kun Minä puhun, Minä puhun Minun omassa nimessäni; 

ja kun Minä kiroan, Minä kiroan Itseni kautta. Ja teillä, Minun majakoillani, on Pyhän nimi 

kirjoitettuna sydämiinne, ja myös Elävän Jumalan nimi on sinetöity teidän otsiinne… Katsokaa, 

Mashiach’n nimi tulee olemaan painettuna rintoihinne!  

Miksi te sitten pidättelette? Kuinka on, että olette hiljaisia? Kunnioittakaa Minun nimeäni 

kokonaan ja totuudessa, puhukaa Minun nimeäni ääneen, älkääkä pidätelkö; julistakaa totuutta 

siitä, kuka Minä olen ja varoittakaa ihmisiä siitä, mitä Minä olen aikeissa tehdä. Sillä Minä olen 

Ainoa Jumala, oikeudenmukainen Jumala ja Pelastaja. Sen vuoksi, jälleen Minä sanon teille, 

huutakaa Minun nimeäni ääneen, älkääkä pidätelkö! Kutsukaa koko maapalloa katumaan!... Sillä 

Herra teidän Jumalanne on kuluttava tuli, laittaen tämän maailman kulun ilmiliekkeihin Minun 

kunniassani, ennallistaen kaikki asiat Minun tulemiseni kirkkaudessa ja Minun Voimani Sanan 

kautta!  

Katsokaa, Minun nimeni yksin pysyy voimassa läpi sukupolvien!... Jatkuva Minun ihmisteni 

suojaaminen, Varma turvapaikka kaikille, jotka etsivät Minun kasvojani, voiman torni kaikille, jotka 

ottavat turvapaikan Minussa…  

Ikuisesta MINÄ OLEN ja ikuiseen tulen Minä olemaan, Sama ja muuttumaton, jopa niin kuin Minun 

nimeni!... Sillä MINÄ OLEN KUKA MINÄ OLEN; YAHUWAH, Yksi, joka saa aikaan olemassaolon; 

YAHUSHUA, Hän, jonka kautta kaikki asiat koostuvat ja saavat elämän!... Täten Minun nimeni on 

yksi, jopa niin kuin Isä ja Poika ovat YKSI!... Oikeudenmukainen Jumala ja Pelastaja, Yksi.  

Sen vuoksi, kun Minun rakastettuni etsivät Minua tai kutsuvat Minua toisella kielellä, Minulle se on 

hyväksyttävää, sillä on vain Yksi Jumala ja Yksi Pelastaja… Minä tunnen Minun omani. Sillä Minä 

yksin tutkin sydämet ja mielet; ja kutsuupa joku Minua tällä kielellä tai toisella kielellä, Minä 

kuuntelen, Minä näen, Minä tiedän. Kuitenkin, niin kuin on kirjoitettu, todella päivä on tulossa, 

kun Minä tulen ennallistamaan kansakunnille puhtaan kielen, että kaikki Minun ihmiseni voivat 

kutsua Herran nimeä yhdessä yhteisymmärryksessä, palvella Minua yhtenä kansana, Minun nimeni 

vuoksi erilleen asetettuna. Kuitenkaan tämä päivä ei ole vielä, sanoo Herra.    

Sen vuoksi, älkää kuunnelko kaikkia näitä itse julistamiaan opettajia, sulkekaa korvanne kaikilta 

näiltä itse nimittämiltään pastoreilta, saarnaajilta, palvelijoilta ja papeilta, jotka saastuttavat 

Minun nimeäni ja Minun kunniaani; kääntykää pois kaikista näistä röyhkeistä auktoriteetin 

ihmisistä, älkää kuunnelko yhtään heidän nokkelista ja pimeistä puheistaan… Antakaa kunniaa 

MINUN nimelleni, älkääkä pidätelkö!  



Sillä on monia, jotka sanovat, ’Hys, älkää puhuko Herran nimeä ääneen. Sillä kuka voi tietää Hänen 

nimensä tai puhua sen ääneen, ilman virhettä?’ kun toiset väittävät, että vain tietyn nimen kautta 

ja jonka he ovat valinneet tai tietyn perinteen mukaan, ja jota he ylläpitävät, voi joku pelastua. 

Todella, on olemassa monia, jotka ovat kuunnelleet paholaisen päämäärää. Jopa nyt on ilmeistä, 

manifestoitu maailmaan ihmisten kautta, jotka kätkevät Minun nimeni väärällä verukkeella ja 

häpäisevät Minun nimeäni vastenmielisillä opeilla ja kieroutuneilla perinteillä, ihmisiä, jotka 

lausuvat Herran nimen turhaan lakkaamatta kaikella mitä he sanovat ja tekevät… Paljon suurempia 

syntejä kuin heillä, jotka ilman tietoa, käyttävät Minun nimeäni kiroamiseen!  

Kuitenkin suurempi on vielä niiden synti, jotka kiroavat muita Minun nimessäni, ponnistellen 

asettaa kirous toisen päälle Herran nimessä… Voi, Minä sanon heille, voi! Jopa kolme kertaa, voi! 

Sanoo Herra. Sillä nämä ovat vedettömiä lähteitä, rajuilman tuomia pilviä, ja joille on varattu 

pimeyden mustuus ikuisesti, niin kuin on kirjoitettu.   

Näin sanoo Herra… Koko maailma on ääriään myöten täynnä jumalan pilkkaa ja syntiä; 

kieroutumat täyttävät joka kulman! Sillä kaikki nämä uskon ihmiset, niin kuin heitä ihmisten 

keskuudessa kutsutaan, häpäisevät Minun nimeäni ihmisten tekemillä opeilla ja saastuttavat 

Minun nimeäni pakanallisilla perinteillä; haureuksia tulvillaan!... Tulkaa pois heidän joukostaan, 

sen vuoksi, ja olkaa erillänne! Älkää enää koskeko siihen, mikä on epäpuhdasta ja Minä tulen 

vastaanottamaan teidät! Olkaa erillänne tästä maailmasta ja sen pahoista teistä, tulkaa ylös 

poimituiksi ja vapautetuiksi kaikista näistä turhista ihmisten uskonnoista, kaikista näistä, jotka 

ylläpitävät paheksuttavaa oppia ja valitettavaa perinnettä, saastuttaen Minun tietäni Minun 

edessäni! Sillä he ovat suuresti harhaan johdettuja, ihmisten ja tämän maailman miellyttäjiä… ja 

Antikristuksen.  

Murtautukaa vapaiksi, Minun ihmiseni, sillä te ette ole tunteneet Minua! Ei yksikään ole saapunut 

sisään, eikä kukaan ole todella polvistunut alas; eikä kukaan teistä ole nähnyt Minun Pyhää 

Paikkaani, silmäten Jumalan Kunniaa sellaisena kuin Minä todella olen, niin kuin Minun palvelijani 

Timothy on tehnyt… Hänen henkensä on sytytetty tuleen Herran läsnäolossa, kylvetettynä Minun 

kunniani valossa, parannettuna Minun loppumattoman rakkauteni voimassa; hänen mielensä 

täytettynä ihmeellä ja hämmästyksellä siitä, mitä on paljastettu hänen silmiensä edessä ja 

avattuna syvälle hänen ymmärrykseensä, nöyrtyneenä ja puhdistuneena; Herran Henki pesten 

hänet, loppumattoman viisauden äänen kiertäessä hänen suonissaan, sitoen hänen jokaisen 

hänen haavansa sisältä käsin, hänen sielunsa rauhassa.  

Minä kerron teille totuuden, palvelija, jonka Minä valitsen siunaamaan sellaisella tavalla, on pian 

noussut ylös tästä paikasta, uudistetulla voimalla ja lisätyllä tarmolla. Katsokaa, hänen uskonsa 

tullaan tekemään täydelliseksi Rakastetussa ja hän tulee lentämään niin kuin kotkan siivillä; hän 

tulee liitelemään! Ja kuka on kykenevä tarttumaan tällaiseen palvelijaan tai tekemään hänelle 

yhtään vahinkoa?... Sillä hän tulee menemään ulos ja tulemaan sisään, hän on mies, jolla on 

vankkumaton usko, päättäväinen, peräänantamaton Minun päämäärälleni, hänellä on tarpeeksi 

uskoa siirtää vuoria! Hän tulee julistamaan Herran, hänen Jumalansa nimeä ja Hänen 

majesteettisuutensa Kunniaa, tietäen, ettei ole ketään Minun kaltaistani, eikä mitään muuta 

nimeä Taivaan alla, jonka kautta Minun ihmiseni täytyy pelastaa, paitsi yksin Kuninkaan!  

Sen vuoksi, Minun palvelijani, laulakaa ylistyksiä Minun nimelleni lakkaamatta!... Siunatkaa Minun 

nimeäni enkeleiden seurassa; huutakaa Minun nimeäni ääneen! Kyllä, julistakaa Herran nimeä 

jokaisen pilkkaajan korvaan, jokaisen vastustajan kasvoille, avoimesti ja salaisesti; Puhukaa Minun 

nimeäni voimassa, älkääkä pidätelkö!...  



Puhukaa se ääneen, tässä maailmassa kuolevien vuoksi; puhukaa Minun nimeäni sellaisena kuin se 

on ja myös kuulijan kielellä, niin että he voivat kuulla ja ymmärtää ja tietää… Hän, joka oli ja on ja 

on tuleva, Kaikkivaltias, Jumala lihassa, YahuShua, Immanu El!  

Ja kun te löydätte itsenne iljettävien lintujen parven hyökkäyksestä, jotka ympäröivät teitä joka 

puolelta, käyttäkää Minun nimeäni miekkana, älkääkä epäilkö ja se varmasti tulee löytämään 

merkkinsä. Sillä päivä on tulossa ja katsokaa, se on jo täällä, kun Minä tulen asumaan Minun 

todistajissani kuin tulenliekki ja kumpuamaan ylös Minun palvelijoistani niin kuin kiehuva allas, kun 

kaikki katraat tullaan hajottamaan ja katraan pahat puhdistamaan! Sillä Minä tulen iskemään alas 

monia kymmeniä tuhansia Minun vihassani, tappaen suuren väen paljouden Minun suuni 

miekalla! 

Katsokaa, Minä tulen kukistamaan Minun vastustajani ja laittamaan haaskioon koko armeijoita! 

Sillä Taivaallisten Sotajoukkojen Herran nimi on leveäteräinen miekka ja Minun jokainen sanani on 

vastateroitettu terä! Sillä Minun nimeni on suuri voima ja Minun nimeni äänestä kaikki pimeys 

pakenee pois! Sillä niin kuin partakoneen terä poistaa sängen ja tulinen kuumuus polttaa pois 

kuonan, niin tulee Minun nimeni puhdistamaan jätepaikat ja saastutetut kaupungit… Kunnes kaikki 

kirkuvat linnut on hiljennetty ja jokainen korkea torni on kaadettu kumoon ja jätetty raunioiksi! 

Kunnes Baabel on täysin tuhottu ja jokainen viimeinenkin jälki ihmisen keksinnöstä on pyyhitty 

pois maapallon pinnalta! Sanoo Herra Jumala. 

Sitten tulee Oikeamielisyyden Poika nousemaan ylös parannus Hänen siivillään ja te, Minun 

kallisarvoiset rakastetut, tulette kulkemaan loikkien kuin vasikat navetasta päästettyinä! Kuningas 

Itse tulee viljelemään maata sinä päivänä, elävien vesien virtojen puhjetessa esiin Hänen 

takanaan! Katsokaa, uusi elämä tulee täyttämään joka kulman ja autiot paikat tullaan 

ennallistamaan! Kokonaiset metsät tulevat puhkeamaan esiin maasta, ja joissa on kaikenlaisia 

puita ja kukkivia kasveja, jokaisen lajista ruohoa ja saniaisia ilmestyy uudelleen ja jokainen elävä 

olento loikkii ylös maapallon tomusta, jälleen kerran!  

Katsokaa, Herran rauha tulee olemaan siellä! Eikä mikään auringon alla tule tuhoamaan, eikä 

mitään tulla antamaan tuhon omaksi, kaikkialla Minun pyhällä vuorellani! Sillä siellä ei tule 

olemaan ollenkaan saalistajia, eikä yhtään saalista tulla löytämään, eikä vahva tule tappamaan 

heikkoa; sillä niin kuin on kirjoitettu… ”Susi ja karitsa tulevat syömään yhdessä, leijona tulee 

syömään olkea niin kuin härkä ja tomu tulee olemaan käärmeen ruokaa”… Kaikki tulevat asumaan 

turvassa, jokainen elävä olento asumaan rauhassa naapuriensa kanssa!  

Katsokaa, sinä päivänä ikuinen oikeamielisyys tulee hallitsemaan kaikkialla maapallolla! Sillä 

Kuningas tulee nousemaan ylös ja koko luomakunta tulee notkistamaan polvensa alas! Ja Hän 

tulee katsomaan Hänen sydämensä iloa iloisuudella ja siunaus tullaan täyttämään… Hän tulee 

siunaamaan heidät ja varjelemaan heidät ja kirkastamaan kasvonsa heille; Hän tulee olemaan 

heille armollinen ja kääntämään kasvonsa heidän puoleensa ja antamaan heille rauhan. Ja täten 

Minun nimeni tullaan asettamaan Israelin lasten päälle, jopa kaikkien mukaan oksastettujen päälle 

ja heidät tullaan siunaamaan… Kyllä, he tulevat olemaan erittäin iloisia, asuen Herran läsnäolossa, 

ikuisesti!  

Katsokaa, väen paljoudet tulevat puhkeamaan laulamaan, sillä Herran Kunnia tulee olemaan 

elossa heidän sydämissään! Elävän Jumalan sinetti tulee olemaan heidän otsissaan, Herran Tie 

tulee asumaan heidän raajoissaan ja loppumaton ylistys tulee olemaan heidän huulillaan! Kaikki 

heidän tekemisensä tulevat kantamaan hedelmää oikeamielisyydessä, sillä Laki tullaan 

kirjoittamaan siellä, jopa heidän sisimmissä osissaan!... Ja katsokaa, Rauhan Kuningas tulee ylitse 



vuotamaan ja Hänen ihmisensä tulevat olemaan tyydytettyjä ja saamaan levon, ilomme 

täydellisenä. 

Sen vuoksi, siunattuja ovat kaikki he, jotka etsivät Anteeksiantoa YahuShua HaMashiach’ssa ja 

myös vastaanottavat… 

Sillä Hänen nimessään kaikki tulevat löytämään vapauden, lohdun Hänen parantavien siipiensä 

varjon alla…  

Elämä ilman loppua!... Sanoo Herra Jumala. 


