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Maaliskuun 6. 2005 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle,Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Oi, maapallon ihmiset, kuulkaa Herran, teidän Jumalanne sana… Te olette hukassa, hukkumassa 

syvään rikkomusten mereen, uppoamassa aina siirtyviin uskonnon ja tieteen hiekkoihin! Te olette 

juuttuneet vääryyksienne mutaan, hitaasti tukehtuen, kun töittenne hedelmät tulevat täyden 

kierroksen, ottamaan pois elämänne! Sillä omilla töillänne te olette tuhonneet Puutarhan, 

ahneuden vuoksi te olette saaneet aikaan paljon kärsimystä ja kuolemaa, tuoden suurtuhon omien 

päittenne päälle! Näin, koska teidän suuren epäoikeudenmukaisuutenne vuoksi Minä olen vetänyt 

Minun käteni pois, rikkomustenne paljoudet ovat saaneet Jumalan tuomion tulemaan päällenne!...  

Kuollut sukupolvi, tyhmät lapset, pahuus ympäröi teitä joka puolelta! Pimeys saartaa teitä, 

kuitenkaan te ette liikahda! Ällöttävät linnut kerääntyvät ja saalistajat tulevat esiin väijymään te 

saaliinaan, kuitenkaan te ette näe mitään aihetta hälytykseen! Sen vuoksi, niin kuin Minä elän, 

sanoo Herra, varmasti Minun katraastani on tullut saalis ja Minun lapseni ovat saaneet itsensä 

kohtaamaan teurastuksen! Sillä maapallon ihmiset ovat hylänneet Minut, päivät ilman loppua; he 

ovat kerta kaikkiaan kulkeneet harhaan! Minun luotuni ovat siirtäneet itsensä kauas Minusta ja 

Minun omat rakastettuni eivät ole palanneet Minun luokseni, vaan aina etsivät omaa tapaansa! Ja 

paimenet, he eivät menneet ulos etsimään Minun katrastani, vaan ovat ruokkineet itseään! He 

eivät ruokkineet Minun katrastani, VAAN OVAT RUOKKINEET ITSEÄÄN!  

Sen vuoksi kuulkaa Herran sana, Oi paimenet ja kiinnittäkää tarkkaa huomiota, kaikki te kurittomat 

katraat; sillä te olette varmasti hylänneet Herran, teidän Jumalanne, te olette varmasti heittäneet 

pois Kulmakiven ja rikkoneet yhdyssiteet; sillä näin sanoo Herra… Minä olen teitä vastaan! Kaikki 

talonne ovat kaatuneet ja perustukset, joille olette itsenne rakentaneet, ovat murenemassa 

jalkojenne alla! Kaikki on tomuna ja tuhkana, rauniot ovat kasaantuneet kasoiksi!... 

Oi, mikä katkera asia tämä on, loppumaton surullisuus, ahdistus ja kipu! Minun omat rakastettuni 

ovat erkaantuneet Minusta, Minun omat lapseni ovat kulkeneet pitkälle harhaan! Minä annoin 

Minun Poikani heidän puolestaan, että he voisivat elää, eikä kuolla, Minä asetuin Itse alttarille, he 

eivät kuitenkaan halua mitään osaa Minun kanssani sellaisena kuin Minä todella olen! He 

valitsevat kuoleman ja haudan kanssa he ovat tehneet yhteisymmärryksen! Valitusta, valitusta, 

kyyneleitä kuin joki!...  

Ei! Minä en tule menettämään Minun rakastettujani! Ei yhtäkään Minun lampaistani tulla 

menettämään taikantamaan pois! Minä en tule hylkäämään Minun ihmisiäni, enkä Minä tule 

jättämään heitä tulessa poltettaviksi!  

Näin sanoo Herra… Vaviskaa, Oi taivaat! Tärise, Oi Maapallo! Raivotkoot meret ja vuoret 

murentukoot Herran tulemisen edessä! Kumartukoon koko maapallo maahan Israelin Pyhän 

edessä, sillä Minun Valtakuntani tulee!  

Katsokaa, Kaikkivaltias on tulossa alas teidän luoksenne, kyllä, Poika, joka on pukeutunut täyteen 

Isän asuun! Sillä yksin Hänessä Minun täyteyteni asuu!...  

Täten HÄN tulee kiskaisemaan teidät pois tulesta!... HÄN tulee ruoskimaan kansakuntia Hänen 

voimansa sanalla ja iskemään pahojen läpi Hänen suunsa miekalla!...  



Kyllä, Hän tulee polkemaan rypäleet Minun raivoni vihan viinipuristimessa, pyyhkien pahat pois 

olemassaolosta, tuhoten kaikki asiat, mitkä kuvottavat Hänen lampaitaan ja saavat Hänen 

katraansa menemään harhaan!... Katsokaa, Hän tulee tuhoamaan täysin kaiken, mikä loukkaa!  

Minun ihmiseni, Mashiach on teidän apunne ja teidän kilpenne!YahuShua, jota kutsutaan 

Kristukseksi ja Jeesukseksi, on Pelastuksenne Kallio, Hän, joka on ja oli ja on tuleva! Sillä Isä jaPoika 

ovat yhtä!... Sen vuoksi, omaksukaa Minut Minun armossani ja vastaanottakaa Minusta Minun 

Suuressa Rakkaudessani! Tulkaa kotiin! Tulkaa kotiin, Oi valittu katras, Paimenen rakastettu! 

Tulkaa kotiin ja pysykää Isänne talossa! Sillä Minä todella olen valmistellut paikan teille, jopa 

maailman perustamisesta lähtien!  

Näin sanoo Herra, teidän Lunastajanne… Minä olen todella tulossa alas ravistelemaan taivaita ja 

maapalloa, siirtämään kaiken pois paikoiltaan; tuomaan esiin sen, mikä oli kätkettyä ja 

paljastamaan sen, mikä oli kadotettua; avaamaan sen, mikä oli kiinni ja laittamaan kiinni sen, mikä 

oli avattu… Sen vuoksi valmistautukaa, Minun ihmiseni, sillä aika on nyt! Kyllä, tänään on 

pelastuksen päivä! Menkää eteenpäin, Minun rakastettuni, ja tehkää kaikki nämä mutkat suoriksi; 

saakaa suuntanne takaisin, valmistautukaa ja katsokaa. 

Sillä viikunapuun lehdet ovat sen oksissa, kesä on lähellä; aurinko tulee pian saavuttamaan 

lakipisteensä ja Suuri Päivä tulee ryntäämään sisään. Jälleen Minä sanon, vartioikaa, sillä Hän, joka 

nousi ylös, on laskeutumaisillaan alas. Ja kappas vain, Minä olen tuleva saattamaan loppuun Isän 

tahdon, kuten se on kirjoitettu Minusta Kirjassa. Sillä Minä olen kuullut sorrettujen itkut ja köyhien 

ja puutteessa olevien vaikeroinnit, Minä tiedän isättömien ja leskien ahdingon; Minä olen 

maistanut heidän kyyneleensä ja uskollisen sydän ei ole Minulta kätketty. Sen vuoksi katso ja myös 

kuuntele ja tule säästetyksi, sillä Minä olen antamaisillani huudon.  

Sillä kaikki mitä on kirjoitettu Herran kirjaan, sekä aikaisempaan että myöhempään, tulee 

tapahtumaan Minun kauttani. Ottakaa huomioon, sen vuoksi, sillä varmasti Minä sanon teille, se ei 

tule millään muotoa tapahtumaan pelkkänä kielikuvana tai vertauksena, miten ihminen sen 

ymmärtää. Sillä röyhkeitten oletusten ja ylimielisten julistusten aika on ohi, korruptoituneen 

tiedon ja saastuneiden saarnojen aika on lopussa. Sillä eivät millään muulla keinolla nämä, jotka 

ovat jäljellä, tule pelastetuiksi, sillä he ovat hyvin uppiniskaisia ihmisiä, tietoisesti sokeita ja 

kuuroja ihmisiä, kaikkein ilkein sukupolvi.  

Katsokaa, Voima Ylhäältä on tullut esiin, korjaamaan satoa ja tuomitsemaan kansakuntia, 

toitottamaan trumpettia neljällä nurkalla, saamaan Herran nimen kaikumaan kaikkialla 

maapallolla!... 

Kumartakaa Kuninkaan edessä, sen vuoksi! Nöyrtykää Israelin Pyhän edessä! Asettakaa itsenne 

alttarille ja olkaa murtuneita tämän Kiven päällä ja se tulee kantamaan teidät ylös!...  

Edelleen seisokaa uhmakkaana, niin te varmasti tulette murskaantumaan Vuoren painon alla!... 

Sillä Minä en muutu! Sanoo Herra. 


