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Marraskuun 19. 2007 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Hänen rakastetulleen… Missä sinä olet ja minne sinä olet menossa? Ja kenen 

sinä väität olevan palvelijoita Minun nimessäni, mitä sinä olet tehnyt ja mitä sinä olet tekemässä? 

Missä Minä olen? Olenko Minä ensimmäinen?... MIKÄ ON MINUN NIMENI?  

Sen vuoksi, kuule Herran Sana… näin sanoo Herra… Rakastettu, aika on tullut ja on jo täällä, kun 

kaikki tullaan täyttämään; katso, kaikkien asioiden kuluttaminen on käsillä! Aika on tullut kiven 

tulla hyvin raskaaksi, kaikkien kansakuntien niskassa olevan ikeen! Ja vaikka monet tulevat 

kerääntymään yhteen, pyrkien heittämään sen pois, heidät varmasti tullaan murtamaan 

palasiksi!... He tulevat kompastumaan, he tulevat lankeamaan ja heidän oman kapinansa paino 

tulee murskaamaan heidät tuhon päivänä, kun tyhmänrohkeat tulevat taistelemaan Minua 

vastaan! Sanoo Herra. Sillä Minun käsivarteni on ojennettu kansakuntia vastaan ja Minun voimaani 

ollaan tekemässä tunnetuksi! Sillä Minä saan aikaan, että Minun nimeni tulee raikumaan kaikkialla 

maapallolla, kaukaisimmilta saarilta jopa rakastettuun kaupunkiin asti! Julistaa Herra.  

Sen vuoksi, antakaa kansakuntien tulla ällikällä lyödyiksi Ainoan Todellisen Jumalan voimasta! 

Antakaa KAIKKIEN ihmisten olla täysin äimistyneitä Herran mahtavista töistä!  

Sen vuoksi, rakastettu, kuule Minun ääneni ja kuuntele tarkkaan Minun puhettani, omaksu 

Minun sanani ja ota onkeesi Minun jokainen Kirjeeni, sillä aika on tullut… Minun sydämeni 

rakastettu, sinä olet Minun, Minä olen naimisissa sinun kanssasi! Ja jos Minä olen sinun ja sinä olet 

Minun, sitten tottele Minun ääntäni ja tee niin kuin Minä käsken sinua. Sillä kolmenkymmenen 

jälkeen Minä tulen vakiinnuttamaan Minun palvelijani ja neljänkymmenen jälkeen he 

tulevatpuolustamaan Minua, sanoo Herra YahuShua; ja he tulevat varmasti menemään, minne 

ikinä Minä lähetän heidät. Sen vuoksi, katso Minuun, rakastettu; katso Minuun! Käännä poskesi 

tästä maailmasta; katso Minuun! Katso Minun kasvoihini ja etsi tunteaksesi Minut sellaisena niin 

kuin Minä todella olen; elä Minussa! Minä olen sinun kanssasi päästämässä sinut pahasta, kaikki 

teidät, jotka tunnette Minun ääneni ja tottelette Minun Sanaani – Seuratkaa Minua!  

Rakastetut, aika on tullut teidänpitää puolenne, aika on tullut teidän laulaa, pitää puolenne ja 

huutaa!...  

Olkaa rohkeita, rakastetut, astukaa eteenpäin Minun nimessäni, ja Minä tulen puolustamaan ja 

rohkaisemaan teitä!...  

Kyllä, Minä tulen jättämään teidät varjooni; Katso, Minä tulen kumpuamaan sisältänne!... Sanoo 

Herra. 


