
ER/02 - Herra selittää… Mikä on Profeetta…  

Hampaitaan kiristelevät Lapset… Höristäkää korvianne! 

Tammikuun 10. 2011 – Herralta, Meidän Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana 

puhuttuna Timothylle, Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Jumala… Minä olen puhunut ja lähettänyt Minun viestinviejäni Minun kasvojeni 

edellä… Kuitenkaan nämä tyhmät ihmiset eivät voi millään muotoa nähdä, eivätkä he ole 

kykeneviä kuulemaan! He kieltäytyvät katsomasta Minun viestinviejiäni pidemmälle ja tieten 

tahtoen tukkivat korvansa kuulemasta, kyvyttöminä tunnistamaan Elävän Jumalan ääntä… 

Sillä mitä viestinviejä merkitsee teille, Oi tietämättömät ja turhamaiset ihmiset?... Miksi te 

pohditte, niin huolellisesti, pyrkien löytämään vikaa niissä, joita Minä lähetän? Miksi te huolestutte 

niistä, joita Minä valitsen? Ja miksi te tuomitsette niitä, joiden kautta Minä puhun?  

Ja mikä on profeetta?... Eikö hän ole ihminen, Minun palvelijani, jonka Minä olen valinnut ja 

kutsunut? Ja milloin Minun palvelijastani tulee profeetta? Ja mikä on ajan pituus, jolloin hän pysyy 

sellaisena?... Kappas, hän on vain profeetta juuri siinä samassa hetkessä, jossa Minä puhun hänelle 

ja saan hänet kuulemaan… Profetoiminen vain niin kauan kuin Minä saan hänet puhumaan tai 

kirjoittamaan Minun sanojani… Minä olen Herra.  

Sillä ei ole olemassa profetiaa erillään Minun tahdostani ja ilman Minun ääntäni, ei voi olla mitään 

profetoimista… Ja ilman Minun henkeäni, kukaan ei voi kuulla, eikä hän tule katsomaan näkyä, 

eikä hän ole kykenevä ymmärtämään.  

Pyhästä erillään, ei ole mitään tietoa… Vain turhuutta ja valheita… Valheellinen kunnia, pahoja 

ennustamisia. Pyrkikää sen vuoksi todelliseen tietoon ja te tulette myös vastaanottamaan 

ymmärrystä. Saakaa viisautta ja parantakaa nämä sokaistut silmät, lopettakaa kuurous, joka vaivaa 

korvianne…  

Tässä on viisaus… Jos Minä lähetän viestin, jopa kaksi samaa, kummankin erottamaan talot 

kahden eri viestinviejän kautta, mitä se sitten merkitsee teille? Todella, Mitä viestinviejät 

merkitsevät Viestille?... Enkö Minä ole Lähettäjä? Eikö Minulla ole voima puhua kenen ikinä kautta 

Minä valitsen, ja lähettää kenet ikinä Minä valitsen?...  

Vai olisiko teillä syntiä estää Minua?!... Kappas, tulisiko Minun sen sijaan puhua aasien kautta, sillä 

ne eivät ole tehneet syntiä? Tulisiko Minun lähettää ilman linnut olemaan Minun viestinviejiäni, 

sillä niillä ei ole syntiä? Tulevatko ihmisten synnit estämään Minua millään lailla? Tuleeko Minun 

ääneni millään tavoin olemaan estetty?... Katsokaa, Kaifaan suulla Minä puhuin ja julistin Minun 

tahtoni ja keinot, joilla teidät pelastettaisiin, vaikka HÄNELLÄ oli suurempi synti!  

MINÄ OLEN HERRA! MINÄ EN MUUTU!... Ja Minun sanani julistavat Minun kunniaani… Minun 

viestini paljastaa Minun majesteettini ja Minun vahvuuteni voiman… LAKATKAA TUIJOTTAMASTA 

MINUN VIESTINVIEJIÄNI!  

Sen vuoksi, Oi tietämättömät ihmiset, paetkaa kaikkia näitä pastoreita ja juoskaa pois kaikkien 

opettajienne luota… Sokeat oppaat, jotka tarkasti noudattavat kaiken muotoisia oppeja ja 

ihmisten perinteitä, samalla kun hylkäävät Minut ja Minun Sanani. Paetkaa kaikkia näitä kahleita, 

joilla teidät on sidottu, valheellisten oppien painolla ja heidän iljettävillä perinteillään!  

Kiirehtikää ja etsikää viisautta ja täyttäkää itsenne tiedolla… Pyrkikää ostamaan uutta öljyä, 

sellaisilta, jotka myyvät puhdasta öljyä! He eivät tule pitämään omana tietonaan, sillä Minä olen 

lähettänyt heidät… He tulevat mielellään vuodattamaan. Kyllä, he ovat vastaanottaneet öljyn 



runsauden varastohuoneista, joiden kautta te varmasti tulette sytyttämään uudelleen lamppunne, 

jos valitsette niin, vastaanottaaksenne heidät.  

KIIREHTIKÄÄ NYT! Pimeys on jo tullut!... Ja pian tulee yön täyteys saapumaan, eikä kukaan tule 

kykenemään tehdä työtä, paitsi ne, jotka tullaan asettamaan majakoiksi. Nämä ovat heitä, jotka 

ovat sekä nähtyjä että näkemättömiä, heitä, jotka tulevat kulkemaan väen paljouksien läpi vaivoin 

huomattuina, kuitenkin selvästi asetettuina kukkulalle kaikkien nähtäviksi ja kuultaviksi. Minä 

kerron teille, kukaan auktoriteetti asemassa ei tule löytämään heitä, eikä mikään ihmisten laite voi 

jäljittää heitä, eikä kukaan voi vahingoittaa heitä… 

Sillä kuka voi seisoa MINUA vastaan tai sulkea MINUN suuni, kun Minä kerran olen alkanut 

puhumaan?!... Sillä Minun ääneni sointi ei tule loppumaan, ennen kuin jokainen korkea paikka on 

rikottu ja poltettu tulella!... Kunnes jokainen suuri vuori on ravisteltu ja tuotu alas!... Kunnes 

jokainen perustus on poistettu!  

MINÄ OLEN HERRA!... Enää ei mikään ole korkeana ja ylevänä seisomassa Minua vastaan! Eikä 

mitään ihmiskäsin ylpeydessä luotu, rakennettu kyltymättömässä ahneudessa, jatkumaan… Kaikki 

tullaan repimään alas!  

Sillä heidän ahnaat ruokahalunsa tulevat ruokkimaan heitä, heidän pahan voiton pyynnissään, 

kunnes halkeavat saumoistaan! Ja itsejulistamansa kunnian huipussaan heidät tullaan tuomaan 

täyteen tuhoon! Ylpeät tulevat lankeamaan! Eikä enää mikään, korkea ja kohotettu, tule 

seisomaan korkeana Minun kasvojeni edessä, ENÄÄ!...  

MINÄ OLEN HERRA! ANTAKAA MINUN NIMENI KAIKUA!... Kunnes veri virtaa pahojen korvista ja 

teurastuksen syvyydet lisääntyvät niskaan asti! SILLÄ MINÄ EN OLE TÄSTÄ MAAILMASTA!...  

Mutta te, Oi ihmisten pojat ja tyttäret, TE olette tästä maailmasta! Marttyyriprofeettojen aika on 

ohi!... Viimeisten trumpettien päivät ovat saapuneet!... Teurastuksen Päivä on tullut!  

Sillä monet tulevat, sanoen…’Tappakaamme heidät’. Ja vaikka te tapatte tuhat, tuhat lisää tulee 

astumaan esiin ja ottamaan heidän paikkansa… Sillä synti ei voi estää Jumalan Sanaa puhumasta! 

Eikä se tule pysäyttämään Minun nimelleni kunniaa tuovien suita!  

Kuitenkin Minä varoitan teitä ja Minun puhettani noudattakaa ja kiinnittäkää tarkkaan huomiota… 

Todella, monet tuhannet tapettiin menneinä aikoina ja tuhat lisää lähetettiin… Kuitenkaan Herran 

vihan Päivänä, ei tule olemaan niin!  

Sillä todella, monet ovat nimitettyjä miekalle ja monista tullaan luopumaan, tuoden kunniaa 

Minun nimelleni… Sillä vahva on Herra ja Minun tahtoni on asetettu päämääräksi ja vakiinnutettu 

kansakuntien keskuuteen…  

Kuitenkin Minun todistajani tulevat elämään! Ja Minun profeetoissani Minä tulen asumaan 

tulenliekkinä! Heidän lukumääränsä ei ole tuhat, vaan sata neljäkymmentäneljä kertaa tuhat 

(144 000)!  

Voi niille, jotka tulevat heitä vastaan! Sillä he kaikki ovat vahvoja torneja, jokaisella on 

sakaramuurit, joita ei voida rikkoa ja joiden muurit ovat läpipääsemättömiä… Jokaisella on Jerikon 

trumpettien voima ja he tulevat varmasti huutamaan! Jokainen kantaa Minun miekkani voimaa 

tappamiseen ja he tulevat iskemään nopeasti! Kullakin on suuri keihäs lävistämiseen ja monet 

tullaan läpi isketyiksi… Kappas, he tulevat myös kantamaan vadin, joka on täynnä vettä, jossa he 

voivat pestä katuvaisten jalat, kunnes Minä tulen… Minä olen Herra.  



Sen vuoksi, Minä kutsun teitä tulemaan esiin, kaikki te pahat!... Tulkaa esiin, jokainen pilkkaaja!... 

Etsikää Minun todistajiani tehdäksenne heille vahinkoa, sanalla ja teolla! Tulkaa eteenpäin, kaikki 

ne, jotka kieltäytyvät katsomasta ohi Minun profeettojeni!... Kaikki te, jotka pysytte sokaistuina 

ylpeydessänne ja kuuroutuneina suuressa röyhkeydessänne. TULKAA ULOS! Te hampaita kiristävät 

lapset!... Sillä Herra teidän Jumalanne on valmistellut suuren teurastuksen! 


