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Toukokuun 25. 2012 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana Puhuttuna 

Timothylle, Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla – Koskien Niitä, Jotka Vastikään Ovat Kirjoittaneet 

Kirjeitä Herran Nimessä 

Näin sanoo Herra… Minun on aika puhua, sillä tämän katraan nuoret miehet eivät ole erottaneet, 

käyttäneet erottelukykyään, vaan ahkeroivat sen puolesta, mitä he eivät vielä ymmärrä… 

Kuitenkin Minä olen todella kutsunut heitä, katsokaa, Minä olen kutsunut heitä nimeltä, että he 

saattaisivat tulla lähelle ja palvella Minua… Että he saattaisivat etsiä Minun teitäni tunteakseen ne, 

liittyäkseen teidän kanssanne ja auttaakseen teitä tässä trumpetin soittamisessa, olemaan Minun 

käsiäni ja Minun jalkojani, jopa Minun sanojeni ääneen lukemiseen asti.  

Kuitenkaan he eivät ole suukappaleita, enkä Minä ole kutsunut heitä tähän toimeen. He eivät ole 

profeettoja, kuitenkin Minun poikinani he pysyvät. Ja Minun ääneni kaikuu heissä, sen mukaan, 

mitä he ovat kuluttaneet; jopa Minun Henkeni hiljaiset muminat puhuvat heidän sydämissään, 

lakkaamatta.  

Kuitenkin tämä on se, mitä Minä sanon heille… Vetäkää kätenne takaisin sivulta ja asettakaa kynä 

takaisin pöydälle; poistakaa sormenne näppäimiltä…  

Älkää tehkö elettäkään toimia profetoimisen lahjassa, sillä teille sitä ei ole suotu, enkä Minä ole 

merkinnyt teitä tällä sinetillä…  

Kuitenkin sydämissänne on Minun nimeni varmasti kirjoitettuna.  

Nyt katsokaa Pyhiä Kirjoituksia, niin että te voitte tietää, ja lukekaa Minun Kirjeitäni, niin että 

voitte ymmärtää… Mikä on profeetta? Ja millä keinoin hänet on kutsuttu? Sillä Herran malja on 

hyvin raskas, täynnä paljoa surua ja hyvin raskas; katsokaa, se on täynnä kärsimystä ja vainoja joka 

puolella… Minun poikani, oletteko te kykeneviä juomaan sitä? Sillä Minä kerron teille, te ette ole 

ollenkaan kykeneviä. 

Katsokaa, Timothy on maistellut vain hyvin pienen siemauksen, saaden hänet pakenemaan; jopa 

kuten Joona, hän pakeni sydämessä ja mielessä, ettei hän hukkuisi omiin kyyneleihinsä. Kuitenkin 

Minä vahvistin häntä ja hän palasi, haluten juoda jälleen kerran nimitettynä aikanaan. Sillä Minä 

kerron teille, te ette tiedä, mitä etsitte, ettekä ymmärrä. Sillä tämän taakan paino on hyvin raskas 

ja tämä polku ylitsevuotaa kyyneleitä ja verta, kyllä, kuoleman ja tuhon tulva seuraa kaikkia, joita 

Minä lähetän… Täten Minä kysyn teiltä vielä kerran, oletteko te kykeneviä juomaan tämän 

katkeran maljan? Oletteko te kykeneviä kantamaan tämän taakan täyden painon? Ei ole Minun 

tahtoni, että te teette niin, sanoo Herra.  

Sen vuoksi, tulkaa lähelle Minua, Minun poikani, ja pysykää täällä Minun vieressäni, kunnes aika, 

jonka Minä olen valmistellut teille, on lähellä käden ulottuvilla…  

Katsokaa, teidät tullaan kohtaamaan paljon laulamisen kera, Herran talossa. 


