
ML/16 - Herra selittää… Pellon Puut…  

Minä olen tuleva hakkaamaan maahan jokaisen Puun 

Lokakuun 28. 2010 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sanat puhuttuna 

Timothylle Miesten Nettiyhteisön Kokoontumisen aikana – Herran Vartiomiehille ja kaikille Niille, 

joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Minun poikani, mitä on kuiva puu hänelle, jolla on kirves?... Kuitenkin, kun 

tuulet puhaltavat kohti ja löytävät miehen nukkumasta, eikö hän murskaannu puun painon alle?...   

Todella, mitä on tämä metsä täynnä korkeita puita Minun edessäni, ja ne seisovat niin korkeina, ja 

juuret syvälle maailmaan upotettuina… Estäen aina auringon lämmön illalla, heittäen pitkiä 

varjoja, joiden alla pahat kerääntyvät?... Eikö heitä jätetä kylmään, pian seisomaan pimeydessä?...  

Eivätkö he ole kuin ne, jotka etsivät suojaa puun alta, kun sade laskeutuu ja ukonilma ryskyy, ja 

joka kohtaa nopean lopun, kun salama iskee?... Sellaisia ovat ihmiset Minun edessäni! Sanoo 

Herra.  

Paha ja typerä sukupolvi! Laiskojen ihmisten paljoudet!... Etsien aina korkeaa puuta, ottaen suojan 

oksien alla, jotka kasvavat laajalle ja leveälle, seisoen kiinteästi sen varjon kylmässä pimeydessä, 

tietämättömänä auringonlaskusta… Iljettäviä puita! Mädännäisyyden juuria!... Sillä aina he etsivät 

estää keskipäivän lämmön ja heittää alati laajenevia varjoja, kun ilta lähestyy.  

Sen vuoksi, Minä olen tuleva kaatamaan jokaisen puun, joka kasvaa siellä, mihin Minä en ole 

istuttanut!... Katsokaa, Minä tulen tasoittamaan jokaisen metsän! Mitä tämä pelto tulee sitten 

olemaan, aamuauringon valoa vasten, sen jälkeen, kun kitkerät sateet ovat loppuneet?  

Sen vuoksi Minä olen valinnut Minun morsiameni… Kyllä, hänet on valittu… Jopa niin kuin Minä 

olen valinnut Minun vartiomieheni niiden joukosta, jotka jäävät jäljelle. Heidän lukumääränsä on 

asetettu ja nämä tullaan tarjoamaan Isän edessä. Ja he tulevat hallitsemaan kaikkia kansakuntia ja 

sortamaan vahvoja ihmisiä sanalla! Kuitenkin jotkut teistä tulevat kysymään keskenänne… ’Kuinka 

tämä voi olla?’…  

Minun tieni eivät ole ihmisteitä ja Minun ajatukseni eivät ole ihmisajatuksia, vaan pysyvät 

korkealla yläpuolella… Jos ihmistä ei voida kukistaa, millään keinoilla, mitä hän merkitsee toisille 

ihmisille? Ja jos ihmistä ei voida siirtää paikaltaan, ei tuumaakaan vasemmalle tai oikealle, mitä 

hänestä on tullut, verrattuna toisiin ihmisiin? Mitä ihmisestä, Minun palvelijastani, joka kantaa 

Messiasta täysin sisällään?... Eikä hän ole saari, jota kukaan ihminen ei voi tavoittaa, paitsi jos 

Minä teen hänelle mahdolliseksi tehdä niin?  

Pohtikaa oravaa ja sen tapoja… Eikö se elä puiden seassa, juosten ylös ja alas helposti, loikkien 

oksalta oksalle taidolla ja sulokkaasti?... Täydellisesti suunniteltuna asumispaikkaansa, täydellisesti 

tehtynä tarkoitustaan varten?... Niin tulevat Minun vartiomieheni olemaan Herran Päivänä… 

Valmistautuneina tehtäviensä mukaan, vakiinnutettuina Minun suuni sanan mukaan, uudelleen 

tehtyinä palvelustoimensa mukaan, mihin heidät on kutsuttu… Täytettyinä MINUN voimani 

mukaan, sillä MINÄ OLEN HERRA!  

Sen vuoksi, jälleen Minä sanon, kaikki, jotka etsivät pyhäkköä näiden puiden alta, jotka kasvavat 

Minun tahtoni vastaisesti, tullaan lyömään maahan…  

Ja kaikki, jotka juoksevat ihmiskäsin tehtyihin taloihin, tullaan murskaamaan niiden painon alle, 

kun hirmuiset tuulet alkavat puhaltamaan.  



Kuitenkin näistä, jotka Minä olen valinnut ja jotka ovat etsineet turvapaikkaa Herrassa, heitä ei 

tulla vahingoittamaan, eivätkä he tule kärsimään enää tässä langenneessa ihmisen maailmassa…  

Sillä Herra heidän Jumalansa tulee olemaan heidän vahva torninsa… Ja uudelleen istutetut tulevat 

olemaan vahva torni maailmaa vastaan, seisoen vakaana suurten ihmisten keskuudessa… Sillä 

Minä asun heissä.  

(Lisäys: Herran sana, puhuttuna Jayselle, kun olimme keskustelemassa yläpuolella olevista Herran 

sanoista)  

Näin sanoo Herra… Se, mitä Minun palvelijani Jason on puhunut, on viisautta, koskien sitä, mitä 

Minä aion tehdä Minun todistajieni kautta sinä Päivänä ja olen ottanut sen päämääräkseni heitä 

vastaan, jotka pilkkaisivat heitä…  

Katsokaa näitä väenpaljouksia, jotka kutsuvat itseään Minun omalla nimelläni, he ovat kadottaneet 

sen, mitä Minä olin antanut heille, pettäen itseään. Sillä kappas, he ajattelevat itsekseen… ’Minä 

kannan kirvestä, jolla tulen kaatamaan maahan jokaisen meille lähetetyn viestinviejän’… Havaiten 

valheellisesti, että he ovat kykeneviä kaatamaan heidät maahan helposti, aivan kuin Minun 

palvelijani ja Sana, jota he kantavat, olisi puu, jossa ei olisi mahlaa, eikä juurissa tarpeeksi painoa, 

että pysyisi pystyssä… 

Katsokaa, kun tuulet puhaltavat ja maapallo alkaa heilumaan, aivan tämä sama Sana, jota he ovat 

ponnistelleet pilkkoakseen palasiksi, tulee sen sijaan putoamaan kovaa kovasydämisten päälle ja 

Minun palvelijani tulevat hallitsemaan heitä… Kappas, Minun sanani ei tule palaamaan tyhjänä! 

Sanoo Herra. Sillä se täyttää Minun tahtoni, jopa nyt ja tulee jatkamaan niin tekemistä, 

Kulutukseen asti. 

Kuitenkin edellä olevasta sanasta, jota te olette pohdiskelleet, se tulee täyttymään, useammalla 

kuin yhdellä tavalla… Joista joitakin te olette puhuneet ääneen, sen mukaan, mitä Minä olen teille 

antanut, sillä aikaa kun toiset pysyvät kätkettyinä teidän silmiltänne, sanoo Herra. 


