
FL/22 - Herra sanoo… Minä olen asettanut teidät erilleen  

todistamaan heitä vastaan! Jopa kuin Loukkaus Kallioiksi 

Toukokuun 23. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana Puhuttuna 

Timothylle ja Jayselle, Timtothyä ja Jaysea varten ja Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Minä olen poistanut teidät näiden ihmisten luota, Minä olen asettanut teidät 

erilleen kaikista niistä, jotka ovat naimisissa tämän maailman kanssa; katsokaa, Minä olen 

asettanut teidät heitä vastaan, kyllä, Minä olen asettanut teidät erilleen todistamaan heitä 

vastaan!... Jopa kuin loukkauskallioksi, Minun nimeni vuoksi. 

Sillä tämä sukupolvi ei tunne Minua, enkä Minä näe Itseäni heissä; kappas, he ovat kapinoineet 

Minua vastaan, ja Minusta heidät on poistettu kauaksi! Sanoo Herra. Sen vuoksi Minä tulen 

ojentamaan heitä terävästi ja pitämään heille kuria mahtavalla kädellä. 

Ja tästä syystä Minä olen kutsunut teidät pois, vetäen teidät hyvin lähelle; että te voitte olla 

erilleen asetettuja tästä pahasta sukupolvesta ja tulla tehdyiksi sopiviksi Mestarin käyttöä varten… 

Täyttäen teidät totuuden Hengellä, kun te saavutte syvemmälle ja syvemmälle Minun pyhään 

paikkaani, joka on Minussa ja Minusta.  

Kuitenkin se, mitä Minä tarjoan, täytyy olla täysin hyväksyttyä, täysin omaksuttua, sillä tätä maljaa 

ei tule ottaa kevyesti, kun se kerran on tarjottu. Sillä Herran malja täytyy kuluttaa täysin; ja jos ei, 

se tullaan antamaan toiselle. Sillä he, jotka pelkästään siemailevat siitä, ovat osoittaneet olevansa 

arvottomia, ja heissä katkeruus tulee pulppuamaan pintaan.  

Kuitenkin he, jotka juovat syvältä, jopa viimeiseen pisaraan asti, heissä Minun voimani tullaan 

täydellistämään… Täten kaikkien Minun palvelijoitteni täytyy valita.  

Sen vuoksi, jälleen Minä sanon teille, Minä olen todella poistanut teidät ja tulen tekemään niin 

uudelleen. Ja kun te olette todella tehneet päätöksenne, kaikki muut mahdollisuudet katkaistuna 

edestänne, polkunne tehty suoraksi, sitten tulee matkanne ensimmäinen puolikas olemaan 

täytetty.  

Ja kun kasvonilmeenne ovat muuttuneet, ja sydämenne on tehty valmiiksi, Minä tulen 

lähettämään teidät takaisin jälleen ja te tulette iskemään näitä ihmisiä; ja he tulevat olemaan 

ällikällä lyötyjä siitä, mitä etenee suistanne ulos. Sillä Minun todistajieni kautta Minä tulen 

tuomaan esiin vahvan moitteen ja lähettämään sukkelan rangaistuksen heidän päälleen kaikesta 

heidän Minun hylkäämisestään, ja kaikista murhistaan ja iljetyksistään, joita he ovat pinonneet 

Päivää vastaan!...  

Katsokaa, suurella todistuksella ja julistuksella, mahtavien merkkien ja ihmeiden kera, Minä tulen 

näyttämään näille kurittomille ihmisille, tälle kaikkein pahimmalle sukupolvelle, että MINÄ OLEN 

HERRA, Ainoa Taivaallisten Sotajoukkojen Herra! Sen vuoksi, antakaa kaikkien Minun vihollisteni 

pelätä; antakaa kaikkien maan asukkaiden olla alas heitettyjä Minun edessäni! Sanoo Herra.  

Minun poikani, kuulkaa Minun suuni sana ja viisastukaa kuullessanne… Valmistelkaa sydämenne, 

sillä Minä olen tulossa nopeasti. Omaksukaa se, mikä on teille annettu, älkääkä pitäkö omana 

tietonanne, älkääkä epäröikö…  

Sillä katsokaa, trumpetti tulee soimaan!... Ja Suuri ja Kauhea Herran Päivä tulee ryntäämään 

sisään! MINÄ OLEN HERRA. 


