
V4/01 - Herra sanoo…  

Jokainen korruptoitunut Oppi & Perinne murenee Totuuden Painon alla! 

Maaliskuun 19. 2006 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Kuten Minä olin tuonut Minun ihmiseni pois Egyptin maasta vanhoina aikoina, 

siispä samalla tavalla Minä tulen päästämään pahasta Minun ihmiseni jälleen kerran. Sillä 

voimakas paheksunta heitä kohtaan on suuri ja heidän kyyneleensä ovat yltäneet Taivaaseen. 

Heidän vihollisensa ympäröivät heitä joka puolelta, keräten voimaa, kun iljetykset turpoavat 

pyhillä mailla, tehden ne lohduttomiksi… Katsokaa, suuri pahuus täyttää koko maailman! 

Kaikenlaisia syntejä tehdään lakkaamatta ja perversioita juhlitaan avoimesti kaduilla!  

Suuret pahuuden viinipuut kasvavat esteettä, levittäen iljetyksiä, kasvaen ja leviten ja kasvattaen 

juuria! Katsokaa, ne kiipeävät muureja pitkin ja menevät sisään halkeamista, kun ne etsivät uusia 

tapoja vallata jokainen linnake ja murtaa jokainen este!...  

Sen vuoksi, mahtavalla kädellä Minä tulen keräämään Minun ihmiseni maapallolta. Jokaiselta 

kulmalta, jokaisesta heimosta, kielestä, kansasta ja kansakunnasta! Ja jokainen nuori ja viaton lapsi 

tulee olemaan viety pois heidän epäuskoisten vanhempiensa käsivarsilta; katsokaa, jopa kohdusta 

Minä tulen sieppaamaan heidät pois! Tulee olemaan suuri valitus ja hammasten kiristys.  

Sen vuoksi Timothy, kuule Minun suuni sana ja kuuntele tarkkaan, sillä on aika… Minä olen 

säätänyt sinut profeetaksi kansakunnille ja sinä tulet olemaan todistaja Minulle, vartiomies, joka 

huutaa tämän lohduttoman maan keskellä, kaikkein kapinallisimpien ja uppiniskaisimpien ihmisten 

keskellä, sanoen… ’Valmistakaa tietä Herralle! Vetäkää kaikki nämä kierot polut suoriksi!’ Ja niin 

kuin timantinkovan kiven Minä tulen asettamaan sinut heitä vastaan päivänä, jona Minä sinut 

lähetän… Totuuden ja profetian Henki, Voiman ja ihmeiden Henki… Vakiinnutettu… Kivi, jota ei voi 

rikkoa, rautapylväs, jota ei voida liikuttaa.  

Sen vuoksi, Minun poikani, ota mitä Minä olen antanut sinulle ja ruoki nälkäiset, nosta ylös 

kärsivät ja anna juomaa janoisille. Täytä lohduttomien sydämet Minun sanoillani… Ojenna, 

nuhtele, moiti. Tuomitse tämä sukupolvi pahoista tavoistaan!... Sillä Minä tulen sytyttämään tulen 

sinun sydämeesi ja sinun korviisi Minä tulen puhumaan ja sinun kauttasi Minä tulen tekemään 

Minun suunnitelmani tunnetuiksi.  

Ja jotkut tulevat itkemään ääneen, sanoen… ’Todella Herra elää ja on lähettänyt meille profeetan! 

Sillä ei kukaan ihminen ole näinä aikoina puhunut tällaisella tavalla, emmekä me ole nähneet 

tällaisia merkkejä ja ihmeitä! Varmasti tämä on Herran tekemisiä; pyhitetty olkoon Hänen 

nimensä!’ Mene sen vuoksi maailmaan ja kulje sinulle annetussa nimessä… Kunnioita Minua ja tuo 

kunniaa Minun nimelleni!   

Kuitenkin ole varuillasi, Timothy, sillä on monia, jotka väittävät tuntevansa Minut, kuitenkaan he 

eivät todella tunne Minua. On monia, jotka ovat viisaita omissa silmissään, kuitenkaan Minun 

teistäni heillä ei olemitään tietoa. Kyllä, on monia, jotka tulevat taistelemaan sinua vastaan, 

tehden niin sillä nimellä, jolla Minua kutsutaan heidän keskuudessaan. He tulevat herjaamaan 

sinua ja sylkemään päällesi ja he pyrkivät tekemään sinulle vahinkoa; todella, he tulevat 

vainoamaan sinua sanoilla ja teoilla.  

Ja monet tulevat sanomaan… ’Katsokaa tätä miestä! Hän on oppimaton ja kuitenkin hän puhuu 

meille auktoriteetilla! Tuleeko hän opettamaan meitä?! Kuinka hän tohtii ojentaa meitä! Sillä me 

tunnemme Herran ja Hänen tahtonsa, me olemme palvelleet Herraa koko elämämme! Eikö tämä 



ole yksi niistä profeetoista, sellainen, joista Herra puhui, joka tulisi puhumaan ja tekemään 

ihmeitä, että hän saattaisi huijata jopa valittuja?!’  

Älä kuuntele heitä, Timothy! Älä tule käännetyksi sivuun, äläkä mene heidän peräänsä; älä tule 

liikutetuksi. Älä kuuntele yhtään heidän röyhkeitä ja pimeitä puheita, älä kuuntele sanaakaan, 

mikä etenee heidän suistaan! Älä tule käännetyksi oikean käden puolelle, äläkä vasemmalle, vaan 

mene suoraan eteenpäin, julistaen Minun Sanaani kaikilla puhumisen tavoilla ja laitteilla. Sillä he, 

jotka antavat kunniaa Minulle Messiaan nimessä ja tottelevat Minun Käskyjäni, ovat uskollisia; he 

eivät millään muotoa ole valheellisia! Sillä Minun henkeni asuu heissä ja Minä Itse olen lähettänyt 

heidät. Minä olen Herra.  

Täten sinä tulet julistamaan Herran sanaa ja julistamaan Minun tuomiotani, sinä tulet varmasti 

jakamaan Minun vahvan moitteeni!... Timothy, puhalla kovasti tähän Trumpettiin ja julista Herran 

nimeä ilman varauksia! Sillä Minun Nimessäni ja Minun henkeni voimalla, tulet sinä tekemään 

kaikkia näitä asioita… Ylimieliset alennetaan, röyhkeät nöyryytetään, jokainen korruptoitunut oppi 

ja saastainen perinne murenee Totuuden painon alla! Sillä Minä varmasti tulen asettamaan nämä 

kierot polut suoriksi! Sanoo Herra.  

Kevät on tulossa, talven viimeinen henkäys on puhaltamassa. On tullut aika kaikkien viikunapuiden 

puhjeta nupulle ja kasvaa, kasvattaa lehteä hyvin nopeasti ja kantaa paljon hedelmää…  

Minun poikani, sinut on karsittu ja istutettu uudelleen hyvään maaperään. Nyt kanna hedelmää 

sen mukaan, mitä Minä olen antanut sinulle!... Ja katso, päivä lähestyy nopeasti, kun Minä tulen 

tekemään niin uudelleen, että sinä saattaisit kantaa jopa vielä enemmän hedelmää!... Jokaisen 

heidän nimetyllä ajallaan, jokaisen nimetyllä ajankohdallaan… 

Sillä Minä olen Herra ja tämä on Minun tahtoni ja niin se tullaan tekemään. 


