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Toukokuun 4. 2005 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Katsokaa, aika tulee lähelle, kun he eivät näe Varkaan tuloa. Kun Jumalan 

tuomio tulee putoamaan Taivaasta, jopa koko maapallon päälle; kun merkki tulee ilmestymään; ja 

taivaat tullaan sytyttämään ilmiliekkeihin kirkkaalla valolla… 

Katsokaa, Ihmisen Pojan merkki kuvastuu kaikkien silmistä – kaikkien, jotka asuvat 

maapallolla!Sillä niin kuin Ihmisen Poika nostettiin puuhun ihmisten näkyville, teidän 

lunastukseksenne, niin samalla tavalla tulee Ihmisen Pojan merkki olemaan. Sillä se, mikä oli alku 

ja loppu, tulee myös olemaan loppu, joka tuo esiin uuden alun.  

Katsokaa, Taivaan Jumala tulee tekemään uuden ja ihmeellisen asian! Minä tulen nostamaan 

standardia ja tuomaan esiin merkin, kaikkien kansakuntien näkyville! Minä tulen lävistämään 

taivaat ja kylvettämään koko maapallon kunniassa ja jokainen silmä tulee näkemään! Kyllä, jopa 

luoliin ja suojiin piiloutuneet tulevat näkemään ja tulemaan esiin… Katsokaa, jopa sokeat tulevat 

näkemään!  

Sillä kaikki tulevat katsomaan Ihmisen Pojan tulemisen merkkiä ja kaikkien ihmisten silmien edessä 

se tullaan laittamaan avoimesti näkyville!... Sillä Pyhän Uhrauksen kautta teidät pelastettiin; täten 

merkillä, jolla Kristus tunnetaan, tullaan Ihmisen Pojan tuleminen julistamaan. 

Katsokaa, jopa ne, joilla ei ole tietoa, tulevat katsomaan Minun kasvojani! He tulevat katsomaan 

Minun loistoani ja ymmärtämään ja he tulevat antamaan Minulle kunniaa! Sillä sinä päivänä Minä 

tulen jakamaan taivaat ja jakamaan heidät jälleen ja kaikki hiljaisuus tulee pakenemaan pois! Ei 

tule olemaan hiljaista paikkaa, ei turvapaikkaa, ei pakenemista; eikä tulla löytämään yhtään 

lepotaukoa koko maapallolta!...  

KUULKAA KÄRVENTYVÄN TAIVAANKANNEN ÄÄNI! OLKAA ÄLLIKÄLLÄ LYÖDYT HÄMMÄSTYKSESSÄ, 

UKKOSEN PALJOUDESSA JA OLKAA KAUHEAN PELOISSANNE!  

Sillä kuten rätisevän tulen kipinät, niin tulee Ihmisen Pojan merkki olemaan, ynnä 10 miljoona-

kertaisena! Katsokaa ylös sen vuoksi ja pitäkää vartioita, sillä Suuri MINÄ OLEN on tulossa 

nopeasti!... Kyllä, Sana, joka tuli lihaksi, ImmanuEl!...  

Katsokaa, Hänen vahvuutensa voimassa ja Kaikkivaltiaan äänellä, Hän tulee esiin tuomitsemaan ja 

sotimaan maapallon asukkaiden kanssa!...   

Aurinko tulee pimenemään, eikä kuu tule antamaan valoaan; tähdet putoavat taivaalta ja 

taivaitten voimat tullaan ravistelemaan!... Julistaa Herra.  

Sillä kuten on kirjoitettu… ”Katsokaa, Hän tulee pilvissä ja jokainen silmä tulee näkemään hänet, 

niidenkin, jotka lävistivät Hänet ja kaikki Israelin heimot vaikeroivat Hänen vuokseen. Juuri niin, 

amen.” 


