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Marraskuun 20. 2004 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Minä olen Herra sinun Jumalasi, Minä olen Ainoa Jumala; ja tänä päivänä Minä puhun sinulle 

asioista, joiden pitää pian tapahtua. Sillä asioiden kulku on kääntynyt ja ne, jotka ovat naimisissa 

tämän maailman kanssa, ovat hylänneet Minut. He ovat kääntyneet pois ja taistelleet Minua 

vastaan, kuitenkin Minä tulen kääntämään monet takaisin jälleen. Ja vaikka he ovat hyvin 

kovasydäminen sukupolvi, hyvin tyhmä ja petollinen sukupolvi, joka sanoo…’Jumala on kuollut ja 

Kristus on vain myytti’… Katso, Minä tulen varmasti kääntämään heidät takaisin jälleen!  

Siksi, tälle kaikkein ilkeimmälle ja uskottomimmalle sukupolvelle Minä sanon tämän… Ettekö tiedä, 

että kyykäärmeet ovat kiinnittyneet teihin?! Katsokaa, kaikenlaiset käärmeet ovat täyttäneet 

teidät myrkyllä ja pian teidät tullaan ahmimaan ja te tulette löytämään itsenne pedon vatsasta! 

Sen vuoksi pelätkää, Minä sanon! Pelätkää! Sillä kyykäärmeet ovat jo keskuudessanne ja peto 

odottaa innokkaasti aikaansa!  

Kuitenkin ymmärtäkää tämä… Peto pelkää myös, aivan sydämessään hän vapisee, sillä hän tietää, 

että Minä olen tulossa alas. Katso, Minä olen tulossaalas puhumaan niille tästä ilkeästä 

sukupolvesta, jotka sanovat, että Minä olen kuollut, näyttääkseni heille Jumalan mahtavaa kättä. 

Sillä Minä tulen jakamaan taivaat ja järisyttämään maapalloa Minun äänelläni… Katso! Tämä 

sukupolvi on herättänyt nukkuvan jättiläisen, VIHAAN JA TUOMIOON, sillä Minun vihani polttelee 

kuumana! Minä tulen vuodattamaan tuomion ja Minun tulinen vihani tullaan paljastamaan 

kaikkialla maapallolla! Sitten he tulevat tietämään, että Minä olen Herra, Elävä Jumala, pirstoen 

jokaisen epäilyksen!  

Tulkoon jako tehdyksi selväksi! Seuratkoon Kapina!... Maapallon ihmiset, kääntykää Minun 

puoleeni tai Minua vastaan, sillä totuus siitä, kuka Minä olen, on täysin varmaa! Siksi, valitkaa! 

Jälleen Minä sanon, valitkaa!  

Sillä ei yksikään, joka asuu maapallolla, tule jäämään tietämättömyyteen! Ei yksikään tule olemaan 

kykenevä kieltämään Herran Sanaa! Sillä kaikki tulevat tietämään, vähäisimmästä suurimpaan, että 

MINÄ OLEN HERRA!  

Ja kun valitsemisen aika on loppunut ja lukumäärä on täysilukuinen, ne, jotka pysyvät uskollisina 

pedolle, tullaan keräämään yhteen Minun pyhää kaupunkiani vastaan ja aloittamaan sota.  

Sitten katso, Ihmisen Poika tulee ilmestymään, tullen pilvissä täydessä voimassaja suuressa 

kunniassa ja pyhimykset seuraavat Häntä! Hänen voimansa on Jumalan voima; ja Hänen 

kunniansa, kaikenkattava tuli!... Sen vuoksi, voi kaikille niille, jotka taistelevat Minua vastaan! 

Teidät annetaan teurastettaviksi, kulutettaviksi Hänen tulemisensa kirkkaudessa, tapetuiksi Hänen 

suunsa miekalla!  

Sen vuoksi vartioikaa, katsokaa merkkejä, sillä aika on käsillä!... Minä olen tulossa nopeasti 

keräämään heidät yhteen, Minä olen tulossa alas ottamaan takaisin Minun omani!... MINÄ TULEN 

KORJAAMAAN SADON!...  

Katso, Minä tulen järisyttämään maapallon perustuksia ja saamaan taivaan voimat horjumaan, 

irrottamaan jopa enemmän satoa!  

 Sitten Minä tulen aloittamaan puhtaalta pöydältä… Se on saatettu loppuun… Katso, uusi päivä! 


