
ER/08 - Herra sanoo…  

Minun Viestinviejiäni ei voida murtaa, sillä Minä olen nimittänyt heidät 

Maaliskuun 7. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Miksi Minun ihmiseni astuvat taaksepäin hämmästyksessä? Miksi he 

pakittavat Minun sanojeni vuoksi, mitkä on puhuttu tälle sukupolvelle, aivan kuin Minusta nyt olisi 

tullut heidän vihollisensa? 

Ettekö pikemminkin te ole tehneet itsestänne Jumalan vihollisia?! Sillä Minä kerron teille 

totuuden, monilla haureuksillanne te olette paljastaneet, kuka on ensimmäinen ja kapinallanne te 

olette julistaneet kuuliaisuuttanne. Kuitenkin te voitte palvella vain yhtä herraa!... Täten te, Minun 

ihmiseni, olette tehneet valintanne, sillä te ette ole Minun ihmisiäni! 

Kuitenkin ne, jotka pysyvät Minun rakkaudessani, ovat valinneet tarpeensa, jopa sen, mikä on 

kaikkein tarpeellisinta, missä Minun saveni täytyy muotoilla täysin uudelleen, kunnes jokainen 

viimeinen astia arvokasta käyttöä varten, on viimeistelty ja asetettu oikein…  

Kuitenkaan vihan astioita ei koskaan tulla vakiinnuttamaan, heidät tullaan jauhamaan tomuksi 

Minun jalkojeni alla! Katsokaa, jopa nyt heidän elämänsä vuotaa heistä pois!  

Sillä ylpeys kuristaa heidän joukostaan vahvimmat, röyhkeys syö mahtavien ihmisten lihan ja 

sortajan ylpeä ilme tulee tuomaan lohduttomuudet ja kulkutaudit hänen päälleen! Sillä Herra 

teidän Jumalanne on suuri voimassa ja Herran voima on tehty valmiiksi!  

Herran Sana on puhunut ja tulee varmasti iskemään läpi, sydämen iskemisestä hengityksen 

varastamiseen! Sillä tämä kaikkein pahin sukupolvi on varmasti ryöstänyt Minut; täten Minä myös 

tulen ryöstämään heidät! Sanoo Herra…  

Heidän elämänsä ovat menetettyjä rikoksen tähden ja tullaan vaatimaan heiltä yhtenä päivänä! 

Katsokaa, päivänä, jota he eivät etsineet ja aikana, jota he eivät odottaneet, heidän sydämensä 

tullaan hiljentämään kuolemassa ja heidän hengityksensä tulee pakenemaan pois!  

Sillä heidän otsansa ovat kovettuneet ja suillaan he iskevät Minun viestinviejiäni, niin kuin 

kivenhakkaajat iskevät kiveä, niin nämä iskevät Minun todistajiani, ylpeytensä voimassa he iskevät 

vasaralla. Kuitenkin Minä tulen tekemään heidän käsivartensa raskaiksi, eivätkä heidän 

moukarinsa tule koskaan löytämään merkkiä; eivätkä heidän talttansa riko pintaa, eikä heidän 

kiiloillaan ole mitään paikkaa. Maalaamisesta ei tule olemaan mitään apua heille, eikä heidän 

tekniikkansa tule yltämään mihinkään tulokseen.  

Sillä Minun viestinviejiäni ei voida murtaa, eikä kukaan ole kykenevä rikkomaan heitä. Kivestä 

heidät on taottu, ja järkkymättömän kiven kaltaisella sydämellä Minä olen heidät tehnyt 

periksiantamattomiksi Minun päämäärässäni. Sillä Taivaallisten Sotajoukkojen Herran kiihko on 

vakiinnuttanut heidät ja Isän ja Pojan nimi on kirjoitettu heidän otsiinsa.  

Sen vuoksi, Minä tulen iskemään kapinalliset palasiksi kiveä vasten ja lähettämään sakaalit 

kantamaan heidän raatonsa!... Sillä he ovat luottaneet valheelliseen kunniaan ja he pitävät häpeää 

pukunaan, kiroten Minun nimeäni lakkaamatta! Ja Minun palvelijoitani vastaan he tuovat 

kaikenlaisia hyökkääviä syytöksiä!...  

Kuitenkin Minun palvelijani ovat vakiinnutetut yhä… Sanoo Herra. 


