
V1/17 - Herra sanoo… Minä Suojelen Niitä, jotka on viskattu pois kitkerässä 

Välinpitämättömyydessä 

Lokakuun 20. 2004 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, hänen Vaimolleen ja Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Timothyn kysymä kysymys, vaimoaan varten… Herra, pitäisikö vaimoni kirjoittaa kirje aborttia 

koskien, ystävilleen ja perheelleen?  

Herra vastasi… Kirjoita nämä sanat, Timothy, vaimoasi varten… Rakkaani, sinun aikomuksesi ovat 

sekä ihailtavia että oikeamielisiä ja vahvoja uskossa. Tässä sinä kunnioitat Minua, sillä nämä asiat 

painavat raskaasti Minun sydäntäni.  

Täten näille kansakunnille ja ihmisille, jotka iskevät Minun kallisarvoisia luotujani, aivan Minun 

lahjojani miehille ja naisille, Minä sanon… ’Teidät Minä myös tulen abortoimaan ja iskemään! 

Katso, Minä tulen leikkaamaan elämänne lyhyiksi!’  

Sillä kuten Ihmisen Poika on puhunut, niin se tulee olemaan… Heille olisi ollut parempi pitää 

myllynkiveä kaulassaan ja menehtyä merenpohjaan, kuin kärsiä Minun vihaani näiden pienten 

puolesta!  

Sen vuoksi Minä kutsun katumaan säkkikankaassa ja tuhkassa niitä, joiden syyllisyys nousee 

Taivaaseen, ja Minä tulen antamaan anteeksi myös heille Uuden Liiton mukaan, jonka Minä olen 

tehnyt ihmisten kanssa, Karitsan Veren kautta.  

Siis loista, Lapsi Siionin; seiso vakaasti! Puolusta avutonta puhu niiden puolesta, joilla ei ole 

puhekykyä ja ylläpidä niiden asiaa, jotka ovat vielä näkymättömät! Sillä katso, Minä olen heidän 

muovannut Minä olen saanut aikaan heidän olemassaolonsa!  

Sillä Minä kerron sinulle totuuden, nämä pikkuiset tuntevat jo Taivaan Valtakunnan ja tulevat 

palaamaan Kuninkaan kanssa, nimettynä aikana… Sillä Jumalan Valtakunta kuuluu näiden 

kaltaisille, sanoo Herra.  

Siunattu on Hänen Nimensä, joka on, oli ja tulee olemaan ikuisesti, Kasvattaja ja Suojelija niille, 

jotka on viskattu pois kitkerässä välinpitämättömyydessä!  

Timothyn esittämä kysymys, vaimoaan varten… Herra, mitä vaimoni pitäisi sisällyttää kirjeeseen?  

Herra vastasi… Rakkaani, tee kaikki, mitä olet sanonut ja tee Käskystä selkeä, sanoen… ’ÄLÄ TAPA!’ 

Sisällytä myös Ihmisen Pojan sanat, koskien pikkuisia, kuinka Minä tein heistä viattomia ja 

syyttömiä, lahjoiksi Jumalalta. Sillä Minä kerron sinulle totuuden, päivä tulee nopeasti, uskovatpa 

he tai eivät, kun kaikkien täytyy seistä tuomiolla pahoista teoistaan… Sillä ELÄMÄ ON, ennen aivan 

sen hedelmöitystä! Sanoo Herra. 


