
ML/39 - Valheelliset Ihmeet ja Valheet… Petetyt ja tietämättömät Ihmiset 

Tammikuun 24. 2011 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Nettiyhteisön Kokoontumisen aikana - Herran Pienelle Katraalle ja kaikille Niille, joilla 

on Korvat Kuulla 

Koskien raportteja ihmisiltä, jotka ovat nousseet kuolleista ja tulleet takaisin kuolemasta  

Sisar Kristuksessa: ’Noussut’ sanoi, että he olivat yhä heikkoja, mutta olivat kykeneviä puhumaan. 

Ja he sanoivat… ’Minä olin pimeässä paikassa, monet ihmiset itkemässä, huutamassa. Olinko minä 

unessa? Nyt minä olen elossa! Minä tiedän, että Minä olin kuollut. Minä olin pimeässä, rumassa 

paikassa. Minä en tiedä, mitä tapahtui, mutta olen takaisin elämässä. Jumala on elossa’… Onko 

tämä demonit esittämässä ihmeitä? Jos se oli Herra, muistaisivatko he pimeän, ruman paikan? 

Nukkuvilla ei ole muistikuvaa tai ajatuksia!  

Herra: KUKAAN IHMINEN EI tule nousemaan kuolleista, paitsi jos Minä elän siinä ihmisessä! Eikä 

MISSÄÄN merkityksessä, joku, joka nousee kuolleista Minun nimessäni, ole todellinen, paitsi jos se 

on annettu heille Minulta tehdä niin. Vai oletteko te koskaan lukeneet Pyhistä Kirjoituksista… 

”Minä olin sen tehnyt!?”  

Minä kerron teille totuuden, tämä aika on hyvin lähellä, kuitenkaan se ei ole tullut, sanoo Herra… 

Sillä Minä olen todella nostanut ylös kuolleita Minun palvelijoitteni kautta, eri aikoina 

menneisyydessä ja Minä tulen tekemään niin jälleen… Kuitenkaan aika ei ole vielä. Minun 

todistajani tulevat menemään sinä Päivänä eteenpäin Minun edelläni ja valmistelemaan Minun 

tietäni Minun edelläni ja tällaisilla merkeillä kuin tämä, tullaan Minun tulemiseni kunnia 

paljastamaan. Kuitenkaan ei kukaan mies tai nainen, koko maapallolla, tule tekemään näitä asioita, 

paitsi he, jotka Minä lähetän. Sillä monet tulevat kutsumaan Minun nimeni voimaa, kuitenkaan 

Minä en tule liikkumaan heissä, enkä Minä tule toimimaan… Paitsi heissä, jotka Minä lähetän, 

ainoastaan.  

Sen vuoksi, älkää uskoko yhtään raporttia keneltäkään, joka palaa kuolleista, puhuen valheellisia 

tarinoita… Sillä on kirjoitettu… ’Kuolleet eivät tunne yhtään mitään, sillä kaikki heidän ajatuksensa 

ovat menehtyneet heidän kanssaan’… Älkääkä uskoko yhtään raporttia, jostakin, joka on nostettu 

kuolleista… SILLÄ YKSIN MINÄ OLEN YLÖSNOUSEMUS JA ELÄMÄ!  

Minä kerron teille totuuden, päivä on tulossa ja on jo melkein päällänne, kun Minun todistajani 

tulevat varmasti tekemään näitä asioita. Sen vuoksi, jälleen Minä sanon, älkää uskoko yhtään 

raporttia ihmisten tai kirkkojen keskuudessa, paitsi ainoastaan heitä, joille on annettu Minun 

todistajieni selonteko ja joiden kautta Minä tulen tekemään näitä asioita… Sillä heidän kauttaan 

Minä tulen todella esittämään monia ihmeellisiä merkkejä ja ihmeitä, monien todistajien 

nähdessä, Minun nimeni kunniaksi!... MINÄ EN TULE JAKAMAAN MINUN KUNNIAANI!  

Sillä saatana tulee pettämään monia ja esittämään monia mahtavia merkkejä ja ihmeitä 

palvelijoittensa kautta, pettääkseen, jos olisi mahdollista, jopa valittuja… Jopa kuolleiden 

nostamiseen asti, hänen apulaistensa toimesta (Niin se tulee vaikuttamaan heistä, jotka uskovat 

valheen)…  

KUITENKIN KAIKKI ON VALHETTA!... Älykäs ja hyvin suunniteltu petos… MINÄ KERRON TEILLE, 

YHTÄÄN IHMETTÄ EI LÖYDETÄ!... Vain harhaluuloa ja harhaan johtamista, lisäksi paljon 

propagandaa ja pimeitä lauseita… Suuri harhakuva, monien kasvojen pimeyteen asti. SILLÄ ON 

OLEMASSA VAIN YKSI, JOKA SÄILYTTÄÄ KAIKEN KUNNIAN!... Ja ainoa, jolla on voima elvyttää ja 

voima tappaa, voima parantaa ja voima täysin tuhota… YAHUSHUA-YAHUWAH… MINÄ OLEN HÄN! 


