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tuhoamaan, nostamaan ylös & yhdistämään heidät 

Marraskuun 1. 2007 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Kristuksessa olevaa Sisarta varten ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Rakastettu, kuule Minua ja nyt myös vastaanota Minut. Sillä Minä olin tullut 

lihaksi ja tähän päivään asti henki pysyy Minun rakastettujeni luona ja pian Minun täytyy palata ja 

koota Minun omani. Katso, Minä olen myös tulossa suurella voimalla ja kunnialla ja jokainen silmä 

tulee katsomaan Minun muotoani ja antamaan Minulle kunniaa!... Jopa jokainen polvi tulee 

notkistumaan Minulle! SILLÄ MINÄ OLEN HERRA. 

Rakastettu, Minä olen myös opettajasi. Ja jos Minä olen opettajasi ja Herrasi, tule sitten istumaan 

Minun jalkojeni juureen, äläkä anna enää ajatuksia tai pohdintoja tämän maailman asioille, jotka 

ympäröivät sinua kaikkialla, johdattaen sinut nopeasti kiusaukseen. Kuule MINUA, rakastettu, ja 

nyt kuule tarkkaan kaikkea sitä, mitä Minä olen jo puhunut sinun sydämellesi. Sillä sinä olet kuullut 

Minun ääneni ja etsit asuaksesi Minun rakkaudessani.  

Rakastettu, tule lähelle ja käy Minun rinnuksilleni, sillä Minä näen, että sinä pelkäät ja olet monissa 

kyynelissä… Rakastettu, Minä olen voittanut maailman, nyt seuraa Minua! Minä tiedän, että tämä 

risti on raskas, taakka, jota ensimmäisten Herran lunastettujen täytyy kantaa, jopa monien surujen 

painoa… Sen vuoksi, seuraa lähellä Minun perässäni!  

Rakastettu, kuule Minua ja ymmärrä… Minä olen tullut, Minun Henkeni on vuodatettu kaikille 

kansakunnille ja teidän keskuudestanne Minä tulen nostamaan monia Minun omassa nimessäni, 

monia, jotka tuntevat Minut ja joissa Minä asun. He kuulevat Minun ääneni, sillä Minä elän heissä; 

kyllä, nämä tuntevat Minun ääneni, sillä he ovat Minun lampaitani… He tulevat sisään ja menevät 

ulos ja löytävät niityn. 

Kuitenkin he, jotka seisovat vakaasti portin ulkopuolella, eivät ole Minun lampaitani (Portti, jonka 

sinä tunnet ja olet koskettanut, portti, jonka kautta sinä tulet saapumaan sisään nimettynä 

aikanasi.) He eivät tunne Minun ääntäni, enkä Minä ole puhunut heille tavalla, jota he vaativat. 

Kuitenkin he hirnuvat, kipittävät sinne tänne, eivät kuuntele Paimenen kutsua, kieltäytyen Hänen 

suunsa sanasta. Heille Minun ääneni on tullut niin kuin palkatun miehen ääneksi ja niinpä he eivät 

kuulostele, sen sijaan pitävät parempana omien ääntensä sointia, kun he jatkavat valheiden 

puhumista ja korruptoituneitten oppien opettamista Minun nimessäni.  

Enkö Minä rankaisisi heitä näistä asioista? Sillä he taistelevat Minua vastaan! He kiistelevät Herran 

kanssa lakkaamatta, ponnistellen aina säilyttääkseen oman oppinsa, että he saattavat jatkaa 

ylpeänä kulkemista isiensä perinteissä, joita Minä vihaan! Ja niin he menevät ulos, lisäten ja 

poistaen Minun Sanastani, muovaillen sitä ja muotoillen sitä, kääntäen sen oman kieroutuneen 

tulkintansa kielelle, tulkinta, joka tuli esiin heidän omista sydämistään, heidän oman kunniansa 

vuoksi!... Eivätkö he tule vastaanottamaan ojennusta näistä asioista?! Enkö Minä alentaisi heitä 

kaikkien näiden asioiden vuoksi?! SILLÄ MINÄ ITSE OLEN NÄHNYT SEN! Sanoo Herra. 

Päivä on tullut, kyllä, päivä on täällä, ihmisten kirkkojen tulla tuomituiksi. Katso, heidät on jo 

tuomittu… Eikä yksikään tule pakenemaan Isän tuomion tulia; kaikki tulevat palamaan… Kaikki 

tullaan tuomaan hyvin alas.  

Ei yksikään heidän rakentamistaan taloista tule säilymään, ei yhtäkään seinää tulla jättämään 

pystyyn… Säröilleet palkit, jotka on asetettu reunalle ja joilla on vähän tukea alempaa, helposti 

luhistuvat ja heitetään tuleen. Eikä yhtään heidän omien oppiensa mukaan esittämää sanaa tule 



olemaan; eikä yksikään heidän perinteistä tule jatkumaan. Ne ovat tuuli, kevyt tuulenhenkäys, joka 

puhaltaa tietämättömien kasvoille, pörröttäen uskossaan haaleiden hiuksia vain hetkisen, tässä 

tänään, huomenna poissa… Sillä jokainen kuulija kuuroutuu ja kaikki näkijät sokeutuvat.  

Sillä he jatkuvasti sanovat… ’Aha, aha… ME olemme nähneet ja kuulleet, me yksin olemme 

oikeamielisiä. Kyllä, me olemme vahva torni, meitä ei koskaan tulla siirtämään, emmekä me 

millään muotoa tule kuuntelemaan näitä lähetettyjä. Me olemme valo kukkulalla; ja meidän 

kauttamme, ja tämän talon kautta, jonka me olemme rakentaneet omilla käsillämme, tulevat 

toiset löytämään pyhäkön. Menkää MEIDÄN tietämme tai olkaa poisheitetyt, sillä meidän on ainoa 

auktoriteetti ihmisten keskuudessa.’   

Kuitenkin Minä kerron teille, heidät kaikki tullaan tuomaan perikatoon! Sanoo Herra, kyllä, jopa 

Minä, joka ostin teidät. Sillä he tallaavat polkua, oi kyllä, he kävelevät ylös ja alas, kuitenkin he 

tulevat kompastumaan, varmasti he tulevat lankeamaan ja niin kuin paeten liekkien läpi, tulevat 

he kunniaan… Sillä myrsky on tulossa! Tuuli puhaltaa ja pimeys on jo pään yllä! Katsokaa, jopa 

suuri pyörretuuli tulee murtautumaan pilvien läpi ja kaikki tullaan hävittämään!  

Sen vuoksi, tämä on se, mitä Herra teidän Jumalanne sanoo ihmisten kirkoille; kuulkaa Herran 

Sana… Kaikki teidän oksanne tullaan katkaisemaan ja te tulette kestämään suuria hävityksiä joka 

puolella, hävityksiä, joista te ette ole tienneet, ettekä ole kuulleet. Sillä Minä tulen repimään teidät 

alas ja teidät varmasti tullaan alentamaan, siispä jälleen Minä saattaisin rakentaa uudelleen ja 

istuttaa uudelleen… Kohottaa tehdäkseni teidät yhdeksi, totuudessa, Minun nimessäni.  

Katsokaa, Minä tulen päällenne yhtäkkiä ja poistan jokaisen lampunjalan paikaltaan, ettekä te 

enää tule puhumaan Minun nimessäni, sanoo Herra… TAIVAALLISTEN SOTAJOUKKOJEN HERRA ON 

MINUN NIMENI!...  

Kyllä, Minä tulen repimään alas ja tuhoamaan kaiken tämän vihanpidon Jumalan ja ihmisen 

välillä!... Enää eivät nämä jaot ole voimassa! Enää eivät kaikki nämä auktoriteetin ihmiset tule 

vääristelemään Minun nimeäni monien todistajien keskuudessa! Sillä se on tehty ja se tullaan 

varmasti loppuunsaattamaan!... Teidät on kumottu, asetettu mitättömiksi kaikkia näitä rakentajia 

vastaan.  

Rakastettu tytär, Minä olen valinnut sinut, sinä olet Minun ja Minä olen kutsunut sinut olemaan 

kynttilänjalka. Ja Trentin Minä olen asettanut majakaksi. Ja Timothyn Minä olen tehnyt olemaan 

lampunjalka ihmisille; katso, hän kantaa myös Minun närkästykseni miekkaa. Sen vuoksi Minun 

palvelijoitteni täytyy pysyä vakaina ja niin kuin liikkumattomat kivet; sillä niin kuin Minä olen Kivi ja 

he elävät Minussa ja Minä heissä, heidän täytyy myös tulla sellaiseksi kuin Kivi, jopa 

loukkauskallioiksi.  

Sillä Minä olen asettanut Minun palvelijani maapallon asukkaita vastaan; katso, Minä olen 

asettanut heidän kasvonsa heitä vastaan, jopa kaikkia niitä vastaan, jotka kutsuvat itseään Minun 

omalla nimelläni, jotka heittävät pois Isän Lain ja kieltäytyvät kulkemasta Minun teitäni… Heidät 

tullaan iskemään alas! Sanoo Herra. Sillä Minun sanani on terävä ja Minun tuomioni sukkela! 

Heidät tullaan rikkomaan palasiksi! Sanoo Jaakobin Mahtava. Sillä Minun sanani on myös vasara ja 

Minun rangaistukseni ei koskaan eksy merkistä!... Tulee olemaan suuri itku ja hammasten kiristys.  

Monet tulevat ryömimään Kuninkaan jaloissa sinä päivänä ja kaikki tulevat lankeamaan alas 

Israelin Pyhän majesteettisuuden edessä. Kuitenkin vain he, jotka pysyvät Minun rakkaudessani, 

tulevat pakenemaan ja vain he, jotka katuvat vilpittömyydessä ja totuudessa, tullaan päästämään 

pahasta… Kyllä, he tulevat katsomaan Minun kunniaani ja tulemaan uudeksi! He tulevat 



notkistamaan polvensa ja he tulevat nousemaan ylös! Kyllä, he tulevat nousemaan, he tulevat 

huutamaan Minun nimeäni ääneen! Katso, uusi kansakunta ja kaupunki!... Suuri kaupunki täynnä 

heitä, joilla ei ole nimeä, joille tullaan antamaan nimi, Jäännös!... Herran Päivän Pyhimykset, 

toinen sato, Minun ammattitaitoni asetettuna maailmaa vastaan!... Teräviä kiviä, suuria kiviä! 

Monia loukkauskallioita.  

Rakastettu, niin kuin sinä olet, niin tulevat hekin olemaan; niin kuin sinä olet kestänyt, samalla 

tavalla täytyy myös heidän kestää. Älä pelkää, sillä Minä olen sinun kanssasi päästämässä sinut 

pahasta, jopa niin kuin Minä tulen olemaan kaikkien niiden kanssa, jotka kutsuvat Minun nimeäni 

sinä päivänä. Sillä Minä asun heidän kanssaan ja heissä ja kuljen heidän edellään ja pysyn aina 

heidän takasuojanaan.  

Katso, jopa Minä olen varannut Itselleni väen paljouden, valittuja paimenia johdattamaan heitä, 

ihmisiä, jotka kantavat Minun nimeäni rinnassaan ja joiden otsaan on kirjoitettuna Isän nimi. 

Nämä ovat erityisuhraus, jonka Minä tulen esittelemään Isän edessä (sinä tiedät heidän 

lukumääränsä). Nämä tulevat johdattamaan jäännöksen paikkaan, jonka Minä Itse tulen 

näyttämään heille ja he tulevat olemaan kätkettyinä siellä.  

Ja vaikka moni tulee lankeamaan matkallaan, he eivät millään muotoa ole hylättyjä, sillä he ovat 

Minun ja he tulevat varmasti vastaanottamaan viittansa. Sillä Minä tulen huolehtimaan heistä ja 

parantamaan heidät ja pyyhkimään pois kaikki heidän kyyneleensä. Sillä on kirjoitettu ja se tulee 

myös tapahtumaan ja tulee yhä jatkumaan, kunnes Aamu Tähti nousee jälleen kerran, jopa 

ihmisten sydämissä. Sillä aurinko on laskemassa tämän ihmisten ajan ylle, eikä se tule nousemaan 

ennen kuin uusi päivä sarastaa… Uusi päivä, Sapatti, jopa tuhat vuotta!... Rauha.  

Minun lapseni, tuokaa kunniaa Minun nimelleni ja ylistäkää Minua täydellisesti! Sillä Minä olen 

teidän kanssanne päästääkseni teidät näistä murheista, kaikista näistä suruista ja kyynelistä! 

Luottakaa Minuun, sen vuoksi ja seisokaa tiukasti Minun kestävän lupaukseni kivellä… Rakastetut, 

pysykää Minun rakkaudessani.  

Katsokaa ylös, sillä Minä olen tulossa nopeasti! Katsokaa Minun muotoani niin kuin Minä katson 

teidän! Sillä jopa kaikkina aikoina, Minä näen teidät sellaisina niin kuin te olette ja tulette olemaan, 

istumassa Minun oikean käteni puolella, Minun vieressäni Minun pöydässäni… Yhdessä Minun 

ilossani, Isän kunniaksi, ikuisesti. 


