
V4/25 - Kääntykää Herran puoleen,  

kun kompuroitte tai kääntykää pois, jolloin varmasti lankeatte 

Elokuun 4. 2006 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle 

ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Israelin Jumala… Niin kuin Minä olen määrännyt sen, niin se tullaan varmasti 

tekemään. Niin kuin Minä olen puhunut sen, niin se tulee varmasti tapahtumaan. Niin kuin Minä 

olen sen tarkoittanut, se tullaan loppuun saattamaan… Minun kunniakseni se tulee varmasti 

tapahtumaan. 

Minä, jopa Minä tulen sekä tekemään tien avoimeksi että tarjoamaan keinot. Vaikka te 

kompastutte, se tullaan tekemään… Tehtyä ei saa tekemättömäksi.  

Se, kenet Minä olen valinnut, häntä Minä en jätä valitsematta. Se, mitä Minä olen puhunut 

profeetoilleni, jopa he muuttuvat… Kyllä, jopa suurempia asioita he tulevat tekemään. Vaikka he 

kompuroivat, he eivät millään muotoa ole langenneet. Sillä he jatkuvasti tulevat Minun eteeni 

katumuksessa, kasvonsa maahan päin.  

Siunattu on ihminen, joka tulee Minun eteeni häpeissään ja suruissaan väärin teoistaan, sillä Minä 

varmasti tulen nostamaan hänet ylös ja asettamaan hänet pyhitetylle maalle… Minun palvelijani, 

ottakaa sandaalinne jaloistanne, sillä missä ikinä tulettekin Minun luokseni, Minä olen siellä. Missä 

ikinä te kuulettekin Minun ääneni soinnin, se on pyhitettyä maata, sillä Minun läsnäoloni asuu 

sisällänne. 

Jeesus Kristus: Kyllä, Minä olen tullut asumaan Minun temppeleissäni ja pyhittämään heidät… 

Uudistettu puhdistus. Kaikki ihmiset kompastuvat; kukaan ei ole totellut Minun ääntäni 

puhtaaseen oikeamielisyyteen asti… Ei, ei kukaan. Kaikki ihmiset kompastuvat, mutta nämä, nämä 

Minun edessäni, Minä olen voidellut Minun omalla verelläni ja sinetöinyt heidän otsansa. Nämä 

kompastuvat, ollen ihmisiä… Mutta HE EIVÄT LANKEA. Kaikki ihmiset kompastuvat ja monet ovat 

pudonneet armosta ja tulevat vielä putoamaan armosta, kuitenkin Minun todistajani nousevat ylös 

uudelleen, pudistellen tomun vaatteistaan, jatkaen Minun nimessäni. Katsokaa, he tulevat 

kestämään Minun nimeni vuoksi, jopa tämän ajan loppuun asti… Missä matkan lopussa, kun ovat 

uhranneet kaiken Herran nimessä, he tulevat halaamaan Mestariaan, heidän Todellista Isäänsä, 

heidän Tekijäänsä.  

Isä Jumala: Minun armoni kestävät ikuisesti… Ja ne, jotka vastaan ottavat Minun armoni, tulevat 

kestämään samalla tavalla… Elämä ilman loppua, ikuisesti omaksuttuna Jumalan Oikean Käden 

kautta, eläen Hänen armossaan ja Minun ilossani tulevassa Valtakunnassa, aina ja ikuisesti… 

Amen. 


