
ML/07 - Herra selittää… Sanojen Voima... 

Sanojen, joita Minun poikani tulevat puhumaan Herran Päivänä 

Syyskuun 29. 2010 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Herran pojille ja Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Katsokaa Minun poikiani, jotka kulkevat Minun edelläni… He eivät aina tule 

kulkemaan Minun edelläni.  

Sillä päivä on tulossa, kun Minä tulen kulkemaan heidän edellään ja seuraamaan lähellä heidän 

takanaan… Minä tulen myös asumaan heissä. Ja niin kuin enkelit, jotka Minä olin asettanut 

Eedenin puutarhasta itään ja liekehtivä miekka, joka kulki tätä tietä ja tuota, jopa joka suuntaan, 

vartioimaan tietä elämän puulle, niin Minä tulen suojelemaan Minun todistajiani vahingolta.  

Sillä Minä olin lähettänyt enkelin tukkimaan tien Elämän Puulle, kuitenkin Herran Päivänä, Puu 

tulee olemaan teissä, Minun poikani…  

Jopa niin kuin te tulette olemaan sen oksat, ottaen osaa sen täyteyteen… Jopa Juuren 

vahvuudesta. Ja jos Minun palvelijani ottavat osaa Puusta ja Puun täyteys asuu heissä… Kuka sitten 

tulee olemaan kykenevä lähestymään heitä, tehdäkseen vahinkoa heille?!  

Sillä päivä lähestyy, joka tulee tuomaan esiin lopun alun. Ja profeetat, jotka Minä tulen 

lähettämään, tulevat olemaan niin kuin he, jotka olivat menneet aikaisemmin, kuitenkaan he eivät 

millään muotoa tule menehtymään… Sillä niin kuin heidän suunsa sana on, niin he tulevat myös 

olemaan. He tulevat tulemaan ja menemään väen paljouksien keskellä, nähtyinä ja 

näkymättöminä.  

He tulevat tappamaan mahtavat ja tekemään nöyriksi suuret ja voimakkaat kansakunnat. Sillä 

Minun oman Sanani voima tulee etenemään heidän huuliltaan… Ja mitä ikinä Minä saan heidät 

puhumaan, mitä ikinä Minä saan heidät julistamaan tai lausumaan, tulee välittömästi 

seuraamaan… Kappas, se tullaan tekemään nopeasti, se ei tule viipymään.   

EI YKSIKÄÄN SANA tule putoamaan maahan!... Jokainen sana tulee olemaan niin kuin lävistävä 

tikari! Kappas, Herran Henki tulee työntämään heidät takaperin, kuin mahtava tuuli kaataen 

kuulijat kumoon… Kyllä, kuin kauhea myrsky kaataen suuret miehet ja mahtavat kansakunnat!...  

Jopa armeijoitten ja jokaisen komppanian tappamiseen asti; heidän, jotka uskaltavat tulla Minun 

viestinviejiäni vastaan tai Minun ihmisiäni vastaan, joiden nimi on jäännös!... MINÄ OLEN HERRA! 


