
V1/35 - Herra selventää… V. 2004 Tsunami Tuho…  

Herätkää & itkekää, sillä Minun Vihani & Minun Valtakuntani on tuleva 

Tehkää tietä Herran Tulemiselle 

Joulukuun 30. 2004 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Timothylle ja Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla - Koskien Indonesian tsunamia 

Näin sanoo Herra Hänen palvelijalleen… Timothy, kuule Minun sanani ja kirjoita; vastaanota 

Minun sanani ja ymmärrä. Sillä Minun sanani ovat totuus, lahja niille, jotka kuulostelevat, siunaus 

niille, jotka kulkevat niissä, tuoden rauhaa kaikkien niiden sydämiin, jotka uskovat.  

Minun poikani, Minun tiedän sinun kipusi, Minä tunnen ahdistuksesi. Kuitenkaan sinun ei tarvitse 

vuodattaa kyyneleitä näiden pikkuisten vuoksi, jotka pyyhkäistiin pois, sillä he ovat palanneet 

kotiin. He asuvat heidän Isänsä rinnoilla, jälleen kerran. Sen vuoksi, älä ole huolissasi, ole rauhassa.  

Luota Minun tahtooni, vaikka et vielä täysin ymmärrä sitä. Kyllä, Minä tiedän, että sinun sydämesi 

pysyy raskaana näiden kuolleiden vuoksi, näiden kymmenien tuhansien puolesta, jotka meri otti 

pois… 

Todella, monet tulevat nukahtamaan Minun askelteni jyrinän vuoksi! Sillä Päivä lähestyy, kun Minä 

tulen polkemaan rypäleet Minun vihani ja raivoni viininpuristimessa, kun Minä tulen ravistelemaan 

taivaat ja maapallon, kun kaikki levossa olevat tullaan siirtämään paikoiltaan! Sillä maapallon 

ihmiset lepäävät asioissa, joissa heidän ei pitäisi. He makaavat kieroutuneissa perinteissä ja 

antautuvat pakanoiden ja pakanallisten iljetyksiin. He laittavat uskonsa asioihin, jotka eivät voi 

pelastaa ja luottamuksensa tämän maailman asioihin… 

Katso, he ylistävät omien käsiensä töitä, kun he kieltävät Luojansa! He luottavat siihen, mikä on 

arvotonta ja turhaan he kumartavat elottomia patsaita ja rukoilevat kaiverrettuja kuvia! VÄÄRIÄ 

JUMALIA ON RUNSAASTI! Kyllä, he osoittavat kunnioitustaan epäjumalille, jotka eivät voi myöntää 

elämää, eivätkä he voi ottaa sitä pois! Niissä ei ole parannusvoimaa, eivätkä ne voi puhua, eivätkä 

ne ole kykeneviä kuulemaan! Kaikki on turhuutta ja hengen ärtymistä, demoneiden oppeja! Sillä 

kaikki ihmisten uskonnot ovat äärimmäisen hyödyttömiä!  

Sen vuoksi, Minä kysyn sinulta, voidaanko talo rakentaa yhdestä puupalasta ja yhdellä naulalla? Ei, 

Minä sanon! Kahdesta puunpalasta ja kolmella naulalla se tullaan rakentamaan!... Voiko talo pysyä 

pystyssä kauan ilman perustusta?...  

Onko valtakunta perustettu päivässä?... Katso, maapallo ja kaikki siinä täytyy siivota pois, kaikki 

täytyy siirtää paikaltaan valmisteluna, sillä Minun Valtakuntani tulee! 

Kuitenkin Minun ihmiseni itkevät… ’Tuho! Niin paljon kuolemaa ja suremista!’ Kuitenkin Minä 

sanon, älä sure kuolleita, sillä he vain nukkuvat. He asuvat pimeydessä vain hetken, sillä kuolleet 

eivät tiedä yhtään mitään; he eivät tiedä ajan kulkua, tai vuodenaikoja. He ovat sulkeneet silmänsä 

tälle elämälle, kuitenkin he tulevat varmasti avaamaan ne jälleen… Katso, kaikki tulevat katsomaan 

Herran, heidän Lunastajansa kasvoja, Hänen, joka kuoli, kuitenkin on elossa ikuisesti! Amen.  

Nyt katso jäljellä olevia, katso näitä, jotka ovat välttyneet tuholta ja kuolemalta. Heidän 

sydämensä ovat alkaneet muuttua, kun he itkevät… ’Olkaa myötätuntoisia!’ sanoen itselleen… 

’Mitä tämä minun elämäni, joka on täynnä kaikenlaisia materiaalisia asioita ja laitteita, kaikenlaisia 

lohdukkeita ja nautintoja?! Millään ei ole merkitystä! Vain ihmisillä ja minun rakkaillani on 

merkitystä! Vain ELÄMÄ on tärkeää!’ Ja niinpä he itkevät ja vaikertavat.  



Kuitenkin jälleen Minä sanon, älkää itkekö niiden puolesta, jotka ovat menehtyneet, sillä mitä 

varmimmin, Minä sanon teille, kuolemalla ei ole millään muotoa viimeistä sanaa. Älkääkä surko 

pikkuisten puolesta, kuin jonkun, jolla ei ole toivoa, sillä he ovat palanneet kotiin…  

Itkekää itsenne puolesta! Itkekää äänekkäästi niiden puolesta, joiden sydämet ovat tulleet kiven 

kaltaisiksi! Itkekää niiden puolesta, joilla on silmät, mutta he kieltäytyvät näkemästä, niiden 

puolesta, joilla on korvat, kuitenkin he kieltäytyvät kuulemasta! Itkekää! Sillä he eivät tunne 

Jumalan Valtakuntaa, eivätkä he etsi Häntä! He ovat unohtaneet paikan, mistä he tulivat, eivätkä 

halua mitään osaa Hänen kanssaan, jonka kautta heidät tehtiin!  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra maapallon ihmisille… Tulkaa yhteen ja auttakaa koeteltuja, olkaa 

myötätuntoisia ja antakaa armoa ja rakastakaa naapurianne kuin itseänne. Silloin Minä myös olen 

myötätuntoinen teille ja annan teille armoa. Kuitenkin, jos te ette ole myötätuntoisia, ettekä anna 

armoa, ettekä rakasta naapurianne niin kuin itseänne, silloin katsokaa hämmästyksessä, kuinka 

nopeasti Minä ojennan Minun käteni teitä vastaan… Katsokaa, Minä tulen käskemään maapalloa ja 

se tulee nousemaan ylös ja kuluttamaan teidät! Sillä aika on tullut!   

Sen vuoksi, herätkää ja kiinnittäkää huomiota. Herätkää tästä unesta ja kutsukaa Minun nimeäni!... 

Etsikää Minun tahtoani, että te saattaisitte tietää sen. 

Kuulostelkaa tämän trumpetin ääntä ja valmistautukaa!... Sillä kuinka voi nähdä lopun, kun seisoo 

alussa?... Kuitenkin kaikki on tunnettua Minulle. Katsokaa, Minun Valtakuntanitulee ja Minun 

tahtoni tullaan tekemään Maapallolla niin kuin Taivaassa… 


