
FL/21 - Herran Tie on oikea, mutta Hänen Ihmistensä Virhe pysyy suurena 

Toukokuun 8. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana Puhuttuna 

Timothylle, Eräälle, joka on kulkenut harhaan, ja Herran Pienelle Katraalle ja Kaikille Niille Joilla On 

Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Katsokaa, Minä olen laittanut esille Minun käteni ja tarjonnut teille leipää; 

Minä olin aukaissut Minun suuni ja hengittänyt päällenne siunauksia ylhäältä, tarjoten teille 

viisasta ja rakastavaa neuvonpitoa… Kappas, jopa käskien Minun palvelijoitteni tarjota teille elävän 

veden maljoja, että voisitte juoda, jakaen kanssanne kaikesta, mitä heille oli annettu… Tehden niin 

Minun nimessäni, rakkaudessa. 

Kuitenkin silmienne ylle on yö laskeutunut, kurittomien silmien johdattaessa teidät harhaan. Ja 

sydämessämme Minä näen valheita, tullen esiin kuin nokkelat puheet. Te olette hylänneet Minun 

Käskyni, omaa tietänne suosiaksenne, ette tottele Minun ääntäni, kulkien aina ympäriinsä, vaikka 

Minä Itse olin puhunut teille, sanoen, ”Enää eivät Minun palvelijani tule kulkemaan ympäriinsä, 

kun he eivät kuule vastausta; eikä heidän tule kulkea ympäriinsä, kun Minun vastaukseni ei ole 

heidän mieleensä. Sillä Timothy on Minun profeettani ja hän tulee puhumaan Minun puolestani, ja 

hänen kauttaan Minä tulen antamaan Minun käskyni”… Kuitenkaan te ette tule uskomaan.  

Sen vuoksi teidät on irrotettu. Ja Minun käskyistäni tälle katraalle, teitä koskien, Minä käännyn 

takaisin… Minun käteni on vedetty pois, kunnes aika on muutettu. Kaikki maailmallinen leipä, jota 

te vastaanotatte muiden kautta, tulee mätänemään; ja jokainen vaihdon väline tulee muuttumaan 

tomuksi käsissänne, tuulien pois kuljettamana, tuulet tulevat pian tuomaan esiin romahduksen… 

Suuri puute suuren epätoivon keskellä.  

Kuitenkin Minä olen Herra ja Minun käteni tulee tavoittamaan alhaalta ja kokoamaan kaiken sen, 

mikä on Minun. Ja vaikka yön verho on laskeutunut, Minun käteni ulottuu silti alas… Minun 

sormeni tulevat tarttumaan nopeasti.  

Ja vaikka jotkut teistä tässä pienessä katraassa lähtevät pois, Minun teitteni vuoksi, epäillen myös 

Minun sanaani ja Minun profeettaani, Minä pysyn uskollisena… Ja Minun viestinviejistäni Minä en 

tule lähtemään pois… Eikä Minun sadonkorjuuni tule millään tavalla olemaan puutteellinen, ei 

ensimmäisessä eikä toisessa.  

Sillä Minä olen Herra… Minun tieni on valmisteltu Minun edessäni ja Minun tahtoni on 

vakiinnutettu kaikkialla maassa. 


