
V1/41 - Herra sanoo… Tuomion Päivät ovat täällä!  

Minun Valtakuntani täynnä Valoa & Totuutta tulee! 

Tammikuun 21. 2005 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Kuulkaa Herran Sana, kaikki te väen paljoudet! Itkekää apuun Herraa, kaikki te maapallon 

asukkaat! Kutsukaa Herran, Jumalanne nimeä, sillä Hän yksin on Jumala; ei ole ketään muuta! 

Kutsukaa Pelastajan nimeä, sillä Hän yksin on Ainoa Tie, Ainoa Totuus ja Ainoa Elämä; ilman Häntä 

ei ole mitään pelastusta! Itkekää apuun sen vuoksi, nyyhkyttäkää äänekkäästi ja vaikertakaa, sillä 

Herran Päivä on käsillä ja tuomion päivät ovat tulemaisillaan!...  

Sillä näin sanoo Herra…Jatkuvan tottelemattomuutenne vuoksi, Minun ihmiseni, Minä olen tullut 

esiin nuhtelemaan ja palauttamaan kuria, sillä te olette varmasti liittäneet itsenne toiseen! Ja 

kaiken tämän pahuuden vuoksi, joka on Minun silmieni edessä, päivin öin, lakkaamatta, Minä olen 

tuleva rankaisemaan ja puhdistamaan!  

Sillä Herran ahdistus on suuri ja Minun sydämeni kipu on lisääntynyt mittaamattomaksi!... Minun 

omat ihmiseni torjuvat Minut, Minun omat palvelijani kääntyvät ja taistelevat Minua vastaan ilman 

syytä, sillä he eivät halua mitään osaa Minuun sellaisena kuin Minä todella olen! Oi Minun 

rakastetut, miksi te olette kääntäneet poskenne pois Minusta?! Kuinka Minä en näe yhtään 

rakkautta Jumalaa kohtaan teidän sydämissänne?!  

Minun kallisarvoiset luotuni, Minun rakkauteni teitä kohtaan on suurta. Ja armossa Minä olen 

päästänyt teidät pahasta, puhdistaen teidät omalla verelläni, sillä Minä olen Jumalan Karitsa, joka 

tapettiin maailman perustamisesta lähtien. Kuitenkaan te ette halua mitään osaa Minun kanssani 

sellaisena kuin Minä todella olen.  

Ja nyt Minä olen palaamassa; katso Minä olen tulossa nopeasti kuin Leijona, ahmimaan kaiken sen, 

mikä on epäpuhdasta, repimään palasiksi kaikki, jotka taistelevat Minua vastaan, kuluttamaan ja 

tuhoamaan, kantamaan pois kaiken, mikä loukkaa!  

Kuitenkin näiden ihmisten sydän on tullut kiveksi, tämän sukupolven kasvonilmeet ovat asettuneet 

kovaksi Minua vastaan; täysin sydämin he kapinoivat Elävää Jumalaa vastaan! Sen vuoksi, koska te 

olette kovettaneet otsanne ja koska te olette korvanneet kivellä lihallisen sydämen, jonka Minä 

annoin teille, niin tulee myös päähänne olemaan asetettuna kivi. Sillä te olette 

kompastumaisillanne, te olette putoamaisillanne kuoppaan, sillä te olette mitä ilkein ja alhaisin 

sukupolvi, suuri väenpaljous petettyjä ja kuolevia ihmisiä!...  

Sen vuoksi katukaa, Oi kuriton sukupolvi! Kääntykää tältä pahalta tieltä, jonka olette valinneet! 

Laittakaa pois kaikki tämä epäoikeudenmukaisuus; lakatkaa tekemästä pahaa ja oppikaa tekemään 

hyvää! Jälleen Minä sanon, KATUKAA! Palatkaa Minun luokseni, että Minä voisin myöntää teille 

armoa ja näyttää teille myötätuntoa, että Minä voisin nostaa teidät ylös ja rikkoa nämä kivet, jotka 

pitävät teitä vankeina, että Minä voisin pestä pois tämän lian, joka peittää teitä! Sillä Minun 

Valtakuntani tulee!  

Rakastetut, tulkaa ja olkaa osallisia Minun ilossani, olkaa asetettuja erilleen Minun rakkaudessani 

ja Minä tulen johdattamaan teidät elävien vesien lähteille ja pyyhkimään pois jokaisen kyyneleen 

silmistänne.  

Älkää antako petoksen ja valehtelemisen tuulien puhaltaa teitä tuleen; pitäkää tiukasti kiinni! Sillä 

Herran Päivä on käsillä ja kaikki se, mitä on kirjoitettu, tullaan täyttämään ja loppuun saattamaan…  



Katso, Minä tulen puhumaan neljälle tuulelle, sanoen… ”Lopettakaa loukkauksenne, aikanne on 

loppunut! Enää te ette tule täyttämään Minun ihmisiäni valheilla ja katkerilla opeilla! Enää teitä ei 

tulla johdattamaan pois turhilla petoksilla! Enää te ette tule työntämään heitä taaksepäin! Enää te 

ette aiheuta heidän kompastumistaan!” Sillä MINÄ OLEN HERRA ja Minä tulen varmasti istumaan 

Minun kunniani valtaistuimella ja hallitsemaan yli kaikkien herruuksien, Taivaassa ja Maapallolla!  

Avatkaa tulvaportit, antakaa Taivaan vesien täyttää maapallo! Hukuttakaa pahat ja elvyttäkää 

oikeamieliset, herättäkää nukkujat! Tyydyttäkää erämaassa olevien jano, peskää sokeitten silmät! 

Nostakaa sorretut, sitokaa haavat ja suoristakaa jokainen selkä suoraksi, vapauttakaa jokainen 

vangittu! Tehkää arat rohkeiksi ja heikot vahvoiksi!...  

SILLÄ MINÄ OLEN HERRA!... Hän, joka antaa köyhille Taivaan rikkaudet ja saa nöyrät perimään 

maapallon, Hän, joka täyttää Hänen ihmisensäiloisella Odotuksella ja Siunatulla Toivolla… Sillä 

Minun valtakuntani tulee! 


