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Heinäkuun 2. 2006 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Hänen Palvelijalleen… Timothy, kirjoita niin kuin Minä käsken sinua ja ymmärrä 

Minun Sanani ja sama Sana, jonka Minä olen myös laittanut sinun sisällesi.  

Aika on tullutja on vielä tuleva, sinun puhua. Minä tulen laittamaan sanat sinun suuhusi ja 

saamaan sinut puhumaan. Sinä et tule pelkäämään. Sinä et tule kompastumaan. Sinä et tule 

keskeyttämään Minun ääntäni sinussa. Sinä tulet itkemään ääneen uudella äänellä… Kyllä, sinä 

tulet huutamaan Minun julistustani. Kovalla äänellä, sinä tulet puhumaan Minun Käskyni. Sinä 

tulet laulamaan Herran ylistyksiä tässä maassa. Kyllä, jopa monissa maissa Minä tulen 

esittelemään sinut, sinä tulet palvelemaan. Sinä tulet varmasti menemään Minun käskystäni.  

Minä tulen kohentamaan hiillosta sinussa, sinä tulet palamaan sisältä käsin… Ilmiliekeissä oleva 

tuli tulee raivoamaan sisälläsi. Sinä tulet syöksemään tulen väen paljouksien kasvoille ja he tulevat 

korventumaan, he tulevat palamaan. Jopa he, jotka vastustavat sinua, jotka kapinoivat Jumalaansa 

vastaan ja kylvävät erimielisyyttä, jopa nämä tulevat palamaan, pakenemaan Herran kauhua. He 

myös tulevat tietämään, että se, mitä sinä puhut, ei ole sinun omaasi, vaan Herran raivo 

puhuttuna pelkän ihmisen kautta, tämän ajan lopun profeettojen… kutsu katumukseen, Minun 

tuomion julistamiseni, kantaen Minun Henkeni täyttä painoa. Minun Henkeni, jonka Minä tulen 

vakiinnuttamaan sinussa.  

Ole varuillasi, kuuntele tarkkaan… Herran Sana on vuodatettu Herran erityisuhrin päälle. Nämä 

ovat vastaanottaneet Minun palkkioni… He eivät tule kuolemaan. He tulevat nousemaan ratsaille 

ja ratsastamaan taisteluun. He tulevat kukistamaan kaiken vihanpidon Minun ja Minun ihmisteni 

väliltä, suuren hajaannuksen… He tulevat jakamaan Minun satoni. He tulevat puhaltamaan 

trumpettiin, he eivät tule väsymään… he tulevat varmasti laulamaan… Minun astiani ovat 

sinetöidyt… He ovat täynnä ja asetettuja paikoilleen.  

Minä tulen vuodattamaan heidät kaikkien ihmisten päälle, kuulevatpa he tai välttelevät… Kaikki 

tulevat olemaan vastuullisia siihen, mitä oli puhuttu heidän kuultensa. Kaikki tulevat kuulemaan… 

Kieli ei ole ongelma Herralle. Sillä Minun valittuni pitävät hallussaan kaikkia Hengen lahjoja… Jopa 

enemmän he tulevat vastaanottamaan.  

Tällaisista sinä olet yksi, Oi rakastettu Timothy. Miksi sinä epäilet sitä, mikä on edessäsi? Omaksu 

Minun lupaukseni ja usko ja sinulle tullaan antamaan kaikki, mitä sinun sydämesi haluaa, sillä se, 

mitä sinä olet pyytänyt Minulta, on oikeamielisestä sydämestä ja linjassa Minun tahtoni kanssa. 

Vaikka sinä kompastut, vaikka olet langennut, muista, Minä olen nähnyt sinun sydämesi. Minä 

tiedän sellaista sinusta, mitä et edes sinä tiedä itsestäsi. Usko ja se tullaan tekemään, sillä 

oikeamielisen ihmisen rukoukset hyödyttävät paljon. Ja se sama puhtaan uskon ihminen, mitään 

epäilemättä, voi tehdä mitä tahansa Herra pyytää häneltä, sillä Herra asuu sen ihmisen sisällä ja se 

ihminen asuu Herran sisällä.  

Näin sanoo Herra, Lunastajasi… Mitä sinä sitten odotat, Timothy? Tule tänne ja istu Minun 

viereeni ja Minä tulen antamaan sinulle ymmärrystä kaikesta, mitä sinä etsit. Vastaanota Minulta 

ja nouskaamme ja menkäämme taisteluun. Voitto on varma, sillä vihollinen on ja oli kukistettu, 

maailman perustamisesta lähtien… Älä pelkää, Herra on sinun kanssasi. 

Timothy, sinä kuitenkin kysyt sitä, minkä Minä olen jo kertonut sinulle. Jos menet ja olet vaimosi 

sukulaisten joukossa, siellä ei tule olemaan rauhaa, vaan sota. Ja jos et mene, siellä ei tule 



olemaan rauhaa, vaan sota. Siispä sitten, mitä sinä tulet tekemään tietyn konfliktin kohdatessa? 

Tulisiko Minun antaa armoa näille, jotka ovat puhuneet Minua vastaan, jopa kiroten Minun 

sanojani?  

Todella Minä tulen, sillä he tulevat kutsumaan Minun nimeäni koettelemusten kautta. Enkö Minä 

rankaisisi näitä palavia palopuhujia, jotka väheksyvät Minun profeettaani ja häpäisevät Minun 

sanojani ja tätä lahjaa, jonka Minä olen antanut heille? Antaisinko Minä sinulle aivan Minun 

ruumiini hedelmän, Minun sanojeni pyhyyden ja sitten syöttäisin sen koirille?... Kappas, sinä olet 

antanut sen heille, he ovat syöneet. Katso, he ovat oksentaneet sen jälleen ja tehneet siitä lihaa 

kärpäsille. Enkö Minä rankaisisi heitä?  

Entä sinä, Minun rakastettuni? Pysyisitkö sinä ääneti niiden läsnäolossa, jotka ovat tehneet syntiä 

Minua vastaan? Minä tunnen sinut, Rakastettu… Sinä tulet raivoamaan ja sinä tulet olemaan 

oikeutettu, mutta ei vihalla. Timothy tulee puhumaan… Minä tulen laittamaan Minun sanani 

hänen suuhunsa ja hän tulee kaivertamaan heidät Totuudella.  

Siispä sitten, Timothy ja vaimo, Rakastetut, menkää ja kunnioittakaa vanhempianne, sillä he 

uskovat Minuun… Tässä te teette hyvin, kumpikaan ei ole Minun tahtoani vastaan. Sillä jos ne, 

jotka ovat vanhimpia Minun katraassani, kutsuvat teitä, teidän tulee varmasti mennä. Ja jos muita 

sellaisia tulee, jotka myös on kutsuttu, vaikka he pysyvät tuomiossa, teidän tulee silti kunnioittaa 

äitiänne ja isäänne, sillä heidän asumispaikkansa on Jumalasta ja pyhitetty Minun läsnäolollani 

siellä.  

Varoitus… Kukaan ei tule lähtemään tyytyväisenä. Vasara laskeutuu ja kuilu tulee levenemään… 

Vakava syvä viilto, suuri sanojen ponnistelu. Tyytymättömyydestä ja loukkaantumisesta tulee 

yhtenäisyys. Vaikka on olemassa erillisyyttä, tulee yhtenäisyyttä ja myöhemmin sopiminen.  

Muistakaa, pikkuiset, hiljaa oleminen ja rauhan pitäminen väärillä sanoilla, on Herran teidän 

Jumalanne kieltämistä, Hänen, jonka Isä on lähettänyt asumaan joukossanne… aivan teidän 

läsnäolossanne.  

Älkää olko allapäin, älkää pelätkö, sillä vaikeuksia on tulossa… Suuri herääminen… 

Lohduttomuuksia on määritetty. Ja aivan nämä samat, jotka pilkkaavat teitä ja häväisevät Minun 

nimeäni, tulevat juoksemaan… He tulevat pakenemaan ja etsimään turvapaikkaa. Ja kenen luokse 

he tulevat menemään?... He tulevat menemään niiden luokse, joille ovat tehneet vääryyttä ja 

katumaan.  

Sitten te tulette sanomaan heille… ’Tulkaa, te olette tervetulleita. Ettekä ole hylättyjä. Älkää 

katuko sitä, mitä olette minulle tehneet, sillä minä olen jo antanut teille anteeksi. Kääntykää 

Hänen puoleensa, joka tulee pelastamaan teidät… Kääntykää Herran teidän Jumalanne puoleen ja 

kutsukaa Häntä, Hänen Poikansa, Jeesus Kristuksen, Herran nimessä.’  

Riemuitkaa, sen vuoksi, sillä Minä olen tulossa pian ja tulen taistelemaan heitä vastaan Minun 

suuni miekalla. Kaikki vihanpito Herraa teidän Jumalaanne vastaan tulee kuolemaan sinä Päivänä. 

Minä olen Valtakunta, Voima ja Kunnia, aina ja ikuisesti… Amen ja Amen. 


