
V1/42 - Herra sanoo… Valmistautukaa, Suuri ja Kauhea Herran Päivä on käsillä! 

Tammikuun 26. 2005 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle,Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… On kirjoitettu, Minun ihmiseni tulevat profetoimaan, näkemään unia ja 

näkemään näkyjä. 

Sen vuoksi menkää maailmaan, Oi lupauksen ihmiset ja puhaltakaa trumpettiin; täyttäkää Kaikkein 

Korkeimman Jumalan tahto. Saakaa Riemuvoitto, Oi Pelastuksen pojat, sillä Herra on teidän 

kanssanne… Äänekkäällä äänellä, Jumalan trumpetin kutsulla, menkää ja puhukaa; kyllä, huutakaa 

väen paljouksille! Sillä Jumalan Sana on pyhä ja Minun suuni sana on tosi! Sillä Minä todella olen 

tuleva ja tulen palaamaan ja katso Minä olen tulossa nopeasti, nostamaan ylös oikeamieliset ja 

murtamaan pahojen selät!...  

Sillä MINÄ OLEN HERRA! Ja Minä tulen etsimään kaikkien tällä maapallolla asuvien sydämet ja 

mielet, siunaten siunattuja ja kiroten kirottuja! Minä tulen ennallistamaan katuvaisten sydämet ja 

jättämään pahat hedelmättömiksi! Minä tulen heittämään tuomion kuin verkon ja saamaan 

saaliiksi pahat, ja kapinalliset tullaan saamaan ansaan! Sillä Jumalan viha tulee peittämään koko 

maapallon sinä päivänä!  

Katso, Minä tulen parantamaan sairaat ja pelastamaan sorretut. Minä tulen poistamaan 

jumalanpilkan kannan heidän päistään! Minä tulen ruokkimaan nälkäiset mannalla Taivaasta ja 

sammuttamaan erämaassa olevien janon! Minä tulen kovettamaan niiden sydämet, jotka ovat 

uskollisia hänelle, joka on paha ja pehmittämään vilpittömien etsijöitten sydämen ja maailmalliset 

tullaan jättämään murtuneiksi!  

Minä tulen ryöstämään rikkaan miehen ja köyhdyttämään hänet, että hänestä tulisi todella 

varakas! Minä tulen alentamaan kaikki mahtavat ihmiset ja saattamaan ylpeän mitättömäksi! 

Kuitenkin Minä tulen ylentämään nöyrän ja nöyrä tulee perimään maan, sillä Minun siunaukseni 

on niillä, jotka pelkäävät Herraa… Sokea tulee näkemään ja kuuro kuulemaan.  

Katso, Minä tulen laittamaan Minun henkeni kaikkiin niihin, jotka halukkaasti hylkäävät elämänsä, 

Minun vuokseni; ja kaksikertaisen annoksen niille, jotka Minä lähetän! Minä tulen ojentamaan ja 

pitämään kuria niille, joita Minä rakastan, saaden aikaan monen katumisen! Minä tulen 

kirjoittamaan Minun Käskyni heidän sydämiinsä, jopa heidän kaikkein sisimpiin paikkoihinsa!  

Minä tulen erottamaan ja jakamaan Minun ihmiseni! Minä tulen kokoamaan satoa, sillä sato on 

kypsä; Minä tulen tuomaan esiin kaikki, jotka ovat nukahtaneet ja varastamaan kaikki, jotka elävät 

Minussa; katso, Minä tulen nostamaan heidät ylös ja tekemään Minun asumispaikkani tunnetuksi!  

Katso, Minä tulen järisyttämään maapallon perustuksia mahtavasti, enkä tule jättämään yhtään 

kiveä toisen päälle, enkä tule jättämään yhtään kiveä kääntämättä. Minä tulen tuomaan esiin 

kaiken, mikä on kätkettyä!  

Sillä rajulla tuulella Minä tulen saamaan pilvet vellomaan ja kuohumaan, ukonilma ja salamat 

tulevat täyttämään taivaat! Minä tulen puhaltamaan maapallolle kuin rajuilma ja ruoskimaan 

kansakuntia Minun suuni Sanalla! Minä tulen saamaan meren nousemaan ja ahmimaan rannan ja 

tuomaan tuhoa rantamaille! Minä tulen nuhteleman kansakunnat ja raunioittamaan Babylonin ja 

kätkemään Minun valittuni Vuorelle!  

Katso, Minä tulen näyttämään ihmeitä taivaissa ylhäällä ja maapallolla alhaalla, verta ja tulta ja 

savupatsaita! Meret tulevat muuttumaan vereksi ja joet ja virrat tulevat kitkeriksi! Jopa aurinko, 



kuu ja tähdet tullaan iskemään Minun vihallani! Minä tulen käärimään taivaat kuin käärön ja 

Minun kunniani tulee loistamaan idästä jopa länteen asti; kaikki pimeys tulee pakenemaan pois! 

Minä tulen tukkimaan ennustajien suut ja saamaan petoksen tuulet loppumaan! Minä tulen 

herättämään nukkujat, tuomitsemaan pahat! Minä tulen iskemään alas kaikki, jotka murhaavat ja 

vainoavat Minun pyhimyksiäni tai vahingoittavat Minun pikkuisiani! Minä tulen sitomaan pettäjän 

ja heittämään pois heidät, jotka palvelevat häntä; heidät tullaan polttamaan sammumattomassa 

tulessa! Julistaa Herra.  

Sen vuoksi, älkää pelätkö, Oi Siionin lapset! Sillä Minä tulen lähettämään Rakentajan, Pää 

Kulmakiven ja Hän tulee taistelemaan teidän puolestanne!... Kokoontukaa yhteen ja 

valmistautukaa, sen vuoksi, sillä aika on tullut!... Tuntekaa maapallon vapisevan ja kuunnelkaa, 

sillä trumpetti soi neljässä kulmassa! Suuri Päivä lähestyy!... Polvistukoon jokainen polvi! Minun 

viholliseni on tehty Minun astinlaudakseni!... MINÄ OLEN TULEVA! 


