
ML/75 - Minä olen ottanut Itselleni Profeetan 

Kesäkuun 2. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Minä olen Herra teidän Jumalanne ja Minä olen puhunut Minun palvelijani kautta, ja katso, 

hänessä Minä tulen suurenemaan. Minä tulen olemaan hänen kanssaan, niin kuin Minä olin Minun 

palvelijani Mooseksen kanssa. Minä tulen puhumaan hänen kanssaan kasvoista kasvoihin ja hän 

tulee menemään ulos ja tulemaan sisään. Minä tulen olemaan hänen kanssaan niin kuin 

pilvenpatsas päivällä ja tulenpatsas yöllä… Katsokaa Korkealta oleva Auktoriteetti tulee asumaan 

ihmisten kanssa ja Herra teidän Jumalanne tulee ottamaan huomioon ihmisen äänen sinä päivänä! 

Kuitenkin ihmiset sanovat, ’Mikä tämä mies on, joka ylentää itsensä omilla sanoillaan ja puhuu 

Jumalan auktoriteetilla?’ Ja täten he varmasti tulevat kieltämään Minut ja vainoamaan häntä. Viha 

tulee kumpuamaan heidän sydämistään ja he pyrkivät tuhoamaan hänet. Kuitenkin Jumalan Sana 

tulee puhumaan ja Kaikkivaltiaan merkit tulevat todistamaan hänen puolestaan… Katsokaa, 

Kaikkivaltiaan pilvi tulee kätkemään hänet ja tuli tulee putoamaan Taivaasta ja kuluttamaan 

ympäriltä hänen vihollisensa! Sanoo Herra.  

Ja vaikka te yhä vastustatte Minun sanojani, Minun Sanani tulee puhumaan ja Minun tuomioni 

tulee huutamaan. Sillä Minä olen ottanut Itselleni profeetan, ja hän tulee kulkemaan Minun 

puolestani. Hän tulee valmistelemaan Minun tieni Minun edessäni, jopa niin kuin Minä olen 

valmistellut hänen tiensä hänen edessään. Hän ei ole pyhä, eikä hän ole oikeamielinen; hän on 

vain ihminen, Minun oman sydämeni mukainen ihminen. Ja vaikka hän kompastuu niin kuin kaikki 

ihmiset ja pelko saa otteen hänestä, sillä hän on vain lihaa, Minä kerron teille totuuden, Minä olen 

varmasti ostanut hänet ihmisten keskuudesta osana erityisuhrausta. Minä olen Herra.  

Sen vuoksi, jälleen Minä sanon teille, Timothy on Minun profeettani ja hänen kauttaan Minä olen 

tehnyt Minun suunnitelmani tunnetuiksi, sillä Minä en muutu…  

Täten hän tulee kulkemaan Minun puolestani ja tietty lukumäärä hänen kaltaisiaan, ja he tulevat 

julistamaan Minun tuomioitani ja varoittamaan ihmisiä…  

Sillä Herran Päivä on täällä ja Suuri ja Kauhea Päivä on alkamaisillaan!... Sanoo Herra. 


