
FL/08 - Herra tulee kantamaan sinut 

Elokuun 13. 2006 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana Puhuttuna 

Timothylle, Timothylle ja Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Timothy, Minun rakastettu palvelijani, kuinka Minä rakastan sinua, sanoo Herra… Oi, kuinka sinä 

olet langennut… 

Katsokaa Minun palvelijaani, tämän ajan lopusta: Minä olen nostanut hänet ylös hänen ihmistensä 

joukosta, Minä olen tukenut häntä Minun oikean käteni voimalla, jopa vielä kaiken, mitä hänellä 

on, täytyy olla erillään hänestä. Heidän täytyy olla siirrettyjä, nostettuja korkealle taivaitten 

yläpuolelle Minun asuinpaikkaani… Katsokaa ihmistä, pelkkää ihmisten poikaa, jätettynä 

seisomaan sinne, missä hänen ei pitäisi olla, yksin maailmassa, jossa kaikki vihaavat häntä.  

Kuitenkaan sinä et tule olemaan yksin, Timothy, sillä Minä tulen olemaan sinun kanssasi. Ja vaikka 

sinut on jätetty maan keskuuteen itkien, kyynelten virratessa, sinä et tule vaikertamaan niin kuin 

pakana, etkä katkerissa suruissa niin kuin jäljelle jätetyt… Vaan kunniassa, suuren ilon kyynelillä, 

pesemisen kyynelillä, voiman kyynelillä… Täysi sen oivaltaminen, että todella MINÄ OLEN KUKA 

MINÄ OLEN, eikä ole olemassa ketään Minun kaltaistani!   

Ja vaikka sinä tulet tuntemaan kuin nainen synnytystuskissa, sinä tulet nousemaan ylös ja 

pyyhkimään kasvosi ja katsomaan Minun kunniaani, sillä aivan samalla hetkellä Minä tulen 

varmasti tulemaan päällesi. Katso, Minä tulen ympäröimään sinut ympäriinsä, täyttäen sydämesi 

ilolla ja sinä tulet myös olemaan poissa tästä paikasta, vaikka kukaan ei katso sinun menemisiäsi 

tai tulemisiasi. Sillä sinut tullaan kuluttamaan Minun läsnäolossani, ottaen osaa Minusta täysin ja 

me tulemme yhdeksi Minun Hengessäni sinä päivänä.  

Timothy, sinä tulet katselemaan Minun kunniaani omilla silmilläsi. Katso, sinut tullaan täyttämään 

Minun kunniallani ja sillä samalla hetkellä sinut tullaan myös muuttamaan, jopa niin kuin heidät, 

jotka lensivät pois. Sinusta tulee Minun voideltuni, Minun nimeni kirjoitettuna otsaasi.  

Katsokaa miestä, joka oli heikko ja täynnä kompastumisia, hänet on tehty uudelleen, puhdistettu 

kaikesta synnistä… Neitsyt ruumiissaan, mielessään ja hengessään…  

Avoin astia täytettynä armolla ja totuudella, uudelleen hahmoteltuna ja uudelleen muotoiltuna 

Jumalan tarkoitusta varten… Ylös kiskaistuna ja uudelleen istutettuna… Vakiinnutettuna.  

Timothy, kuule Minun suuni sana: Sinä olet Minun profeettani, Minun oppilaani ja Minun 

apostolini. Katso, sinusta tulee paljon enemmän, kyllä niin kuin jumala ihmisten keskuuteen, sillä 

Minä tulen tekemään sinut niin kun Jumalaksi heille. Jopa niin kuin Minä olin tehnyt Mooseksen 

kuin Jumalaksi Faaraolle, sellainen tulet sinä olemaan tälle pahalle sukupolvelle. Sillä Minä tulen 

jakamaan Itsestäni sinun kanssasi ja elämään sinussa niin kuin ei kukaan ennen. Jopa niin kuin oli 

Elisan päivinä, hän pyysi Jumalalta kaksinkertaisesti, niin tulee olemaan Minun todistajieni kanssa 

niinä päivinä; jopa kaksinkertaisesti ja kaksinkertaisesti jälleen, he tulevat vastaanottamaan. 

Sellaisesta sinä olet, Timothy ja tulet olemaan. Sen vuoksi, omaksu Minun sanani ja laita pois 

epäilysi, sillä Minä puhun sinulle ja kaikki, mitä Minä sanon, on totta, eikä sitä millään muotoa tulla 

tekemään tekemättömäksi.  

Timothy, kuule Minun sanani: Jopa nyt sinä omistat Hengen voiman, kuitenkin sinulta puuttuu vain 

uskoa käyttää sitä, mitä Minä olen antanut sinulle. Epäily on sinun vihollisesi ja se myös jättää 

oven avoimeksi Pahalle. Sillä hän jatkuvasti sihisee sinulle kuin käärme, kiemurrellen tiensä 

jalkoihisi, odottaen hetkeä iskeäkseen sinut alas, kun epäröit.  



Pian rakastettuni, kun sinä tulet tietämään ja vastaanotat täyden ymmärryksen, niistä asioista, 

jotka Minä olen näyttämäisilläni sinulle, jopa paljastuksen sitä, kuka Minä todella olen, sinä tulet 

kuulemaan ensimmäisen seitsemästä ukkosenjyrinästä tuovan julki äänensä. Sitten sinä tulet 

kurkottamaan alas ja tarttumaan käärmettä kiinni hännästä, lingoten hänet kauas sinusta… Katso, 

sinä päivänä, jopa kuolema tulee pakenemaan pois.  

Sinä päivänä sinut tullaan täysin vakiinnuttamaan, suureksi Herran profeetaksi…   

Yksi 144 000:sta, joka tulee, niin kuin Minun palvelijani Mooses, johdattamaan Minun ihmiseni 

sorrosta; pois kiusauksesta ja orjuudesta, pimeydestä Elämän Valoon…  

Mies hulluuden ja suuren pahan keskellä, lohduttomuuksia joka puolella… Jumalan mies, joka ei 

lakkaa tuomasta kunniaa Minun nimelleni!  

Älä pelkää, Minun poikani, äläkä anna sydämesi olla huolestunut. Sillä Minä olen sinun kanssasi 

päästämässä sinut kaikista näistä asioista, mitkä pian tulevat päällesi, Minun nimeni vuoksi ja 

Minun suuni sanan vuoksi. Ja kun kuolema jahtaa sinua, kun se tulee päällesi, pyrkien ottamaan 

elämäsi, Minä Itse tulen nousemaan sisälläsi ja nuhtelemaan kuoleman, jopa niin kuin Minä 

nuhtelin tuulen ja meren aallot. Katso, Minä tulen puhumaan, sanoen, ”Mene pois tästä miehestä, 

sillä hän on Minun! Mene pois, kuolema, ole kauaksi poistettu! Sinä et tule palaamaan tämän 

astian luo, sillä Minä olen tehnyt hänestä särkymättömän astian jaloa käyttöä varten, Minun 

nimeäni varten!” Sillä niin kuin oli kirjoitettu Minun palvelijastani Paavalista, ja kyystä, niin tulee 

olemaan sinun kanssasi; jopa enemmän niin. Sillä Jumalan valitun täytyy kestää kaikki asiat Minun 

nimeni vuoksi, jopa ajan loppuun asti, jona aikana Minä en koskaan tule jättämään heitä… Ollen 

täysin vakiinnutettu heissä ja he Minussa.  

Minun omaa päämäärääni varten Minä tulen tekemään tämän ja Minun oman tahtoni 

neuvonpidon mukaan se tullaan tekemään, että he voivat julistaa Minun tuomioni ja varoittaa 

ihmisiä, ja tuoda sisään suuren sadon kaiken tämän villivehnän joukosta ja Israelin jäännöksen 

joukosta… Sillä Jaakobin ahdistuksen aika on täällä!  

Katsokaa, sirpit on asetettu sadonkorjaajien käsiin! Trumpetit ovat äänessä! Varas on jo tullut 

taloon sisälle! Tuomiot on asetettu, eikä voida kääntää takaisin!... Niin tulee Suuri ja Kauhea 

Herran Päivä.   

Ja niin se alkaa… Lopun alku, joka tulee tuomaan esiin uuden alun, jolla ei ole loppua, kun Jumalan 

Valtakunta on vakiinnutettu Maapallolla. 


