
V7/27 - Herra sanoo…  

Annettakoon Kaikkien Maapallolla ottaa osaa Minun Sanastani ja tulla hiljaisiksi 

Tuotakoon heidät syvään ja perustavaa laatua olevaan Hiljaisuuteen ja annettakoon Itsepäisen 

pysyä hiljaa, älköön hän avatko suutaan puhuakseen… Annettakoon hänen olla hiljaisena ja 

harkita, sanoo Herra 

Huhtikuun 24. 2008 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Kaikille Niille, jotka Puhaltavat Tähän Trumpettiin ja kaikille Niille, joilla on Korvat 

Kuulla… 

Timothy, nosta kynäsi ja kirjoita nämä sanat, jotka Minä puhun sinulle tänä päivänä, sanoo Herra. 

Sitten anna ne Minun palvelijoilleni, jotka auttavat sinua tämän trumpetin puhaltamisessa; 

trumpetin, jonka Minä Itse olen asettanut sinun käteesi.  

Näin sanoo Kunnian Herra… Minä en tule jakamaan Minun kunniaani, eikä kenellekään, joka 

puhuu Minua vastaan, tulla antamaan ääntä; eikä kenellekään, joka vihaa Minun ääneni sointia tai 

puhuu näissä Kirjeissä olevaa Minun Sanaani vastaan, tulla antamaan ollenkaan minkäänlaista 

ääntä. Sillä Herraa teidän Jumalaanne ei tulla mollaamaan, sillä niin kuin on kirjoitettu, niin tulee 

olemaan… ”Mitä kylvää, sitä niittää myös.”  

Katsokaa, päivä on käsillä, kun heidät kaikki tullaan lyömään mykiksi, sillä Minä tulen laittamaan 

heidät hiljaisiksi ja he tulevat olemaan kyvyttömiä puhumaan. Heidän polvensa tulevat antamaan 

tietä ja he tulevat murenemaan pelossa, ällikällä lyötyjä niistä asioista, jotka tapahtuvat yllättäen 

maapallolla.  

Sillä Minun Sanani pysyy voimassa, eikä sitä voida liikuttaa, kuulevatpa he tai pidättäytyvät, se 

pysyy voimassa, jopa heidän sydäntensä iskemiseen saakka… Ja tämä on vasta alku.  

Pian kaikki tullaan tuomaan toteutumiseen, pian kaikki tullaan tuomaan esiin ja 

loppuunsaattamaan, sillä kaikki, mitä Minä olen puhunut, tulee varmasti tapahtumaan, se tullaan 

tekemään. Sen vuoksi, antakaa heidän, jotka tekevät pahasti, jatkaa siinä; ja antakaa niiden, jotka 

tekevät ja pyrkivät oikeamielisyyteen, jatkaa kulkua siinä.  

Kuitenkin Minä kerron teille tämän, Minun palvelijani… Kun teidän vallassanne on hiljentää 

pilkkaajat, tehkää niin. Älkää antako ääntä pahasydämisille, sillä niin tekeminen on saatanan 

valtuuttamista. Ettekö tiedä, mitä Pyhät Kirjoitukset sanovat?... Jos kuka tahansa tulee, eikä pidä 

kiinni tästä opetuksesta, tai ylläpitää mitä tahansa muuta oppia, älkää kutsuko häntä sisään; 

älkääkä antako hänelle paikkaa, eikä osaa siinä, mikä on asetettu Herraa ja Hänen julistustaan 

varten. Sillä tämä olisi esitysalustan antamista hänelle, ja josta käsin hän voisi kasvattaa pahoja 

teitään ja tämä on hänen kanssaan kumppaniksi tulemista.  

Minä kerron teille, pilkkaajien ja ivaajien kommenttien salliminen on heidän toivottamistaan 

tervetulleiksi. Pikemminkin antakaa heidän huutaa heidän kiistelyjään Herran edessä; antakaa 

heidän protestinsa saapua Herra Sebaotin korviin. Sillä yksin Hän tulee maksamaan takaisin, Hän 

yksin tulee tuomaan esiin karskin ojennuksen ja panemaan toimeen rangaistuksen. Ja jos he 

valitsevat seisoa uhmakkaina loppuun asti, rintaansa takoen, nyrkkejään Taivasta kohden 

heristäen, jopa ojennetulla käsivarrella ja jäykällä niskalla, Minä tulen tuhoamaan heidät… Heidät 

tullaan kuluttamaan ja pyyhkimään pois! Sanoo Israelin Pyhä.  



Sillä Jumalan Sana on elävä ja voimakas, terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka… Lävistäen 

sen, missä sielu kohtaa Hengen, leikaten läpi siellä, missä nivel liittyy luuhun, jopa luuytimeen… 

Ajatusten erottaja, sisimpien aikomusten tuomari…   

Sillä koko luomakunta oli tuotu esiin Jumalan Sanan kautta; ja Hänen suunsa sanalla se tullaan 

lopettamaan, se tullaan varmasti loppuunsaattamaan.  

Kuitenkin sinä kysyt, ’Entä he, jotka ovat yhteisymmärryksessä ja he, jotka eivät taistele Sinua 

vastaan, Herra, jopa kaikki nämä, jotka jäävät jäljelle meidän puolellemme?’ Kuitenkin Minä kysyn 

sinulta, entä sinä itse? Kenen kunnian puolesta sinä kirjoitat? Onko Minun Sanani tukien 

tarpeessa, ettei se kaatuisi?  

Sen vuoksi, antakaa kaikkien, jotka katsovat Minun sanojani ja näkevät ne sotalippuna, heiluvana 

lippuna, joka on tuotu esiin ja asetettu ylös tälle oikukkaalle sukupolvelle, jopa niin kuin 

trumpettina ja jatkuvasti puhallettavana hälytyksenä muurin päällä. Antakaa sen soinnin kohista 

läpi kaupunkien katujen, antakaa sen melun tulla kuljetetuksi erämaahan, jopa kaukaisimmille 

saarille. Ja antakaa heidän, joilla on korvat kuulla, kuunnella ja olla hiljaa Jumalansa edessä ja 

rukoilla…  

Jopa hiljaisen vaikertamisen aloittamiseen asti, säkkikankaaseen pukeutumiseen ja tuhkan päälle 

panemiseen, monien kyynelten vuodattamiseen, ihmisten sydänten kovuuden vuoksi, jopa 

suureen valitukseen sen vuoksi, mitä Minä olen aikeissa tehdä ja tuoda maapallolle ja sen vuoksi, 

mitä on jo tuotu.  

Tultakoon koko maailma laittamaan Minun jalkojeni alle! Tulkoon kaikki asiat laitetuiksi Kuninkaan 

alaisiksi! Langetkoon kaikki alas Israelin Pyhän jalkojen juureen!... Ottakoon kaikki maailmassa 

osaa Minun Sanastani ja tuotakoon heidät syvään ja äärimmäiseen hiljaisuuteen… Sanoo Herra.  

Sillä mitä voi joku lisätä tai ottaa pois Kaikkein Korkeimman Herran Sanasta? Sen vuoksi, sanokoon 

kaikki Minun rakastetut, ’Amen’… Jopa ’Amen ja amen. Sinun tahtosi tapahtukoon, Oi Herra’, tai 

pysyköön he hiljaa, pysyen hiljaisessa kunnioituksessa Herran edessä.  

Ja lopuille, heille, jotka eivät lakkaa mököttämästä Herran voidelluille, antakaa heidän paeta 

Herran kauhua, kun se tulee; antakaa heidän pyrkiä kätkemään itsensä Hänen kasvoiltaan, joka 

istuu valtaistuimella; antakaa heidän pinkaista pakoon, hirnuen mennessään; antakaa heidän 

puhua teitä vastaan muurien juurella, sekä avoimesti että salaisesti. Sillä mitä se on teille, Minun 

palvelijani? Ketä vastaan he puhuvat? Kenen ääntä he vastustavat? Teidän omaanne?...  

Pikemminkin laskekaa kaikki iloksi, että te olette kärsineet pilkkaa Minun vuokseni, sillä samalla 

tavalla heidän isänsä tekivät kaikille Minun palvelijoilleni ja profeetoille, läpi vuosisatojen. Ja 

muistakaa, Minä olen Herra; kosto on Minun, Minä tulen maksamaan takaisin! Minun palvelijani, 

luottakaa ja totelkaa!...  

Sillä kuinka voi joku puhaltaa trumpettiin puhuessaan? Ja kuinka voi joku katsoa Minun muotoani, 

kun on jäänyt kiinni kaikista näistä kieroutuneista sydämen ja mielen kiistoista, jotka pian tuodaan 

esiin puheessa, johdattaen jopa suurempaan jumalattomuuteen?... Älkää antako vastustajalle 

yhtään tilaisuutta puhua, kun teidän vallassanne on tehdä niin… Sillä te olette Minun ruumiini.  

Älkää myöskään antako pahalle ihmiselle tai pilkkaajalle ääntä ollenkaan, kun kykenette, sillä näin 

te olette siunanneet häntä tukkimalla hänen suunsa, sillä ihminen saastuu siitä, mikä tulee esiin 

hänen sydämestään ja jolle on annettu ääni hänen suullaan. Ja nuo synnit, joita Karitsa ei ole 

kattanut, tullaan punnitsemaan vaakakupeissa. Minä olen Herra.  



Rakastetut, älkää antako heille mitään, älkää kunnioittako yhtään heidän vaatimuksiaan… 

Kunnioittakaa MINUA! Antakaa Minulle täysi huomionne! Kyllä, antakaa heidän syödä hiljaisuutta 

ja pysyä samassa, jättäkää heidät yksin. Jättäkää heidät sekasortoonsa, että he saattaisivat harkita 

tapojaan ja katua, missä Minä sitten tulen heidät vapauttamaan.  

Rakastetut, rukoilkaa vastustajienne puolesta, sillä he eivät taistele teitä vastaan, he kiistelevät 

MINUN kanssani. Sillä he ovat vihanneet ensin Minua ja jos he ovat vihanneet Minua, he tulevat 

vihaamaan Minun ruumistani myös, ja jonka jäseniä te olette… Kuinka paljon enemmän sitten he 

tulevat torjumaan ja vainoamaan Minun suukappalettani, jopa kaikkia, joita Minä lähetän?  

Sen vuoksi rakastetut palvelijat, jälleen Minä sanon teille, luottakaa ja totelkaa! Älkää juosko 

edellä, älkääkä vitkastelko. Ottakaa Minun kädestäni kiinni ja menkää vain sinne, minne Minä 

johdatan teitä ja tehkää vain niin kuin Minä käsken teitä. 

Sillä Minä olen Herra, jopa Minä olen ostanut teidät; Minä olen Hän, joka on rakastanut teitä 

alusta asti, joka pysyy kanssanne loppuun asti ja jopa ikuisesti sen jälkeen… Katsokaa, Minä olen 

Hän, joka pysyy ja Minä olen Hän, joka sallii… Sen vuoksi, luottakaa Minuun. 


