
V6/24 - Herra selittää… Loukkaantumisten täytyy tulla,  

mutta ne tulevat yksin Minun Sanani kautta 

Heinäkuun 4. 2010 - YahuShua HaMashiach’lta, Häneltä, jota kutsutaan Jeesus Kristukseksi, 

Herraltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle, Veljelle Kristuksessa ja 

kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Minun poikani, Minä olen kutsunut sinua toitottamaan trumpetilla, julistamaan totuutta, joka 

etenee Minun suustani… Olemaan esimerkki, joka myös puhuu totuuden siitä, kuka Minä olen, 

todistaen toimillaan, Hengen mukaan ja Totuuden Sanan mukaan… Esitellen hedelmän 

Rakastetussa. 

Kuitenkin sanojen nokkeluudella ja sukkelilla puheilla, sinä olet saanut aikaan loukkaantumisia, 

mitkä puuttuvat Minun sanastani sellaisena kuin se on…  

Sillä loukkaantumisia tulee todella tulemaan… Todella niin täytyy olla. Antaa niiden tulla. Kuitenkin 

jokainen loukkaantuminen, joka on tuotu esiin heidän joukostaan, joiden sydämet ovat kääntyneet 

Minua vastaan, tuntematta Minua tai Minun Isääni, tulevat vain Minun sanani lukemisen kautta tai 

kuulemalla sen Minun todistajieni suiden kautta… Se ei tule Minun palvelijoitteni sanojen kautta, 

vaan yksin Mestarin kautta.  

Minun poikani, todella Minä olen kutsunut sinut puhaltamaan tätä trumpettia… Jopa yhtenä, joka 

tulee johdattamaan Minun pienen katraani heidän mielenylennykseensä, lukemalla Minun 

sanaani… Jopa niin kuin Minä olen sinua käskenyt, että ensin sinä kuuntelet, sitten opetat, myös 

erottaen tämän katraan tarpeet, tarjoillen niille, joilla on hidas ymmärrys… Pitäen kaikki asiat 

järjestyksessä, Minun pöydässäni ollessa.  

Kuitenkaan sinun ei tule tehdä tätä lujalla sanalla, vaan pehmeällä ojennuksen sanalla sinä tulet 

pitämään Minun katraani järjestyksessä, niin että Minä voin ruokkia heitä… Sillä pehmeä vastaus 

kääntää pois vihan; mutta kova sana lietsoo vihaa, niin kuin on kirjoitettu, ja jonka loppu on 

loukkaantuminen. Ja tämä on ruoka, jolla heitä tulee ruokkia… MINUN sanani ja vain Minun 

sanani…  

Ettei sinua ylistettäisi siitä, mitä Minä en ole kirjoittanut. Pikemminkin moiti kaikki ylistys, joka on 

lisätty sinun tiliisi ja anna sydämesi lämmetä toisten kiitollisuudesta sinun tottelevaisuuttasi 

kohtaan… Ja silloin sinulla on palvelustasi koskeva puhdas omatunto, kun olet pyrkinyt tuomaan 

kunniaa Minun nimelleni, sen kautta, missä itsessään on kunniaa… Täydennettynä sinulle 

annetulla viisaudella, joka virtaa Minun Hengestäni, saaden sinut ymmärtämään, myös tuomaan 

muistiin kaiken sen, mitä Minä olen opettanut sinulle.  

Sen vuoksi Minun poikani, johon Minä olen kovin mielistynyt, kuule tarkkaan Minun ojennukseni, 

niin että voit kasvaa yhä viisaammaksi, tuoden esiin jopa enemmän hedelmää Rakastetussa… 

Sinun kauttasi Minä olen kylvänyt siemenet Minun pienen katraani sydämiin ja ne pyrkivät 

olemaan kylvettyjä hyvään maaperään.  

Kuka tahansa, joka edustaa Minua, tämän Trumpetin tavalla, täytyy laittaa esille ne asiat, joita 

Minä vaadin, sen päämäärän mukaan, mihin heidät on kutsuttu. Sen vuoksi, älkää aikaansaako 

loukkaantumisia heikosti kuulevien joukossa nokkelilla sanoilla tai heittäkö sokeita alas itse 

tekemillänne sanoilla…  

MINÄ OLEN SANA!... Ja yksin Minun sanani kautta tulevat nukkujat heräämään ja yksin Minun 

sanani kautta tulevat loukkaantuneet varotetuiksi… Jotkut tullaan jopa tuomaan esiin, tämän 



vuoksi ja he tulevat pilkkaamaan Minun sanojani… Sydänten salatut aikeet paljastuvat tyhmien 

kielten kautta… Sillä tämä on Minun tahtoni, erottamisen mukaan, ja joka täytyy tehdä… Minun 

tieni eivät ole ihmisten teitä.  

Minun palvelijani eivät tule aiheuttamaan ollenkaan loukkaantumisia, paitsi sen, mikä tulee Minun 

sanani toitottamisesta trumpetilla. Ja he, jotka tulevat esiin, ja jotka ovat loukkaantuneita Minuun, 

Minun sanojeni vuoksi, älkää ottako mitään, mitä he sanovat, itseenne, ettette myös te kiistä 

lupauksia, jotka täytyy täyttää, johon myös teidät on kutsuttu.  

Ruokkikaa KAIKKIA Minun lampaitani ja varoittakaa heitä Minun puolestani, sillä aika on täysin 

tullut. Minun Morsiameni on valittu, sillä hän on viisas… Mutta tyhmät tullaan jättämään 

seisomaan portin ulkopuolelle huutamaan, koska ovi on suljettu heiltä. Ja niin se tulee pysymään, 

kunnes aika on muutettu ja Minä tulen saamaan aikaan, että he tulevat pois heidän joukostaan, 

korkealle nostetuiksi ylös. Sen vuoksi tuntekaa myötätuntoa heitä kohtaan… Rukoilkaa heidän 

puolestaan… Sillä vain suurien tuskien kautta he tulevat saapumaan Minun lepooni…  

Älä enää tuo loukkaantumisia omilla sanoillasi, vaan anna sen tulla esiin vain Minun ansiostani. 

Sillä sinä olet Minun edustajani maapallolla, kunnes Minä tulen, jopa yksi monista… Sinä kannat 

vartiomiesten nimeä, jotka seisovat kukkulalla kaupungin ulkopuolella… Ensimmäiset monista, 

jotka tullaan uhraamaan Isän edessä. Älä anna minkään juonikkuuden löytyä suustasi… Anna vain 

Karitsan laulujen pyöriä huuliltasi ja anna tämän trumpetin suuren melun tulla puhalletuksi kätesi 

kautta, kaikille sen äänen ulottuvilla oleville.  

Minä olen Herra… Katsokaa, Minä joudutan loppuunsaattaakseni suuren työn sinussa, Minun 

omaksi kunniakseni… Jopa profeetan palkkio… Työ, joka voi saapua sisään vain synnintuntoisen 

sydämen ja nöyrän, rikkonaisen hengen tien kautta… Sellaisen, jonka sydän on kiinnittynyt 

varmasti Pyhään Liittoon… Sellaisen, jonka olkapäät ovat asetetut, eikä niitä voi liikuttaa, vaikka 

vihollinen lähestyy… Sellaisen, joka toitottaa trumpetilla varoitusta, jokaisen vastoinkäymisen 

kohdatessa.  

Ja kun hän, joka väittää tuntevansa Minut, tulee ja pyytää sinulta lisää, ruoki heitä Minun oman 

ääneni soinnilla. Ja he, jotka loukkaantuvat, jotka myös ponnistelevat heittääkseen alas Minun 

sanani, palvele heitä myös, vaikka he eivät millään muotoa tule vastaanottamaan.  

Palvele heitä ääntämällä trumpettiin ja varoittamalla, sitten käänny pois… Nopeasti kopistaen pois 

tomun, luottaen heidät Minun tahtooni, omantuntosi vapauttamiseksi… Sillä he EIVÄT taistele 

sinua vastaan… Minä olen Herra. 


