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Viininpuristamooni, jota kutsutaan HARMAGEDDONIKSI 

Marraskuun 2. 2005 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Timothy, kirjoita nämä sanat väen paljouksille, kaikille niille, jotka kuulisivat, mitä Taivaan ja maan 

Herra sanoo heille, jotka asuvat maapallolla, maan alla ja taivaassa oleville…  

Korvat avoimina, Minun ihmiseni, trumpetin ääni kuuluu… Ja Herrojen Herra, Kuningasten 

Kuningas on tuleva… Ja on vielä tuleva näkymättömänä, kuitenkin nähtynä…  

Ja on vielä tulossa Hänen olemuksensa kirkkaudessa, missä jokainen silmä tulee katsomaan Hänen 

kuvaansa, sillä se on Jumalan kuva! Jokainen silmä tulee näkemään Hänet… Ne, jotka ovat 

nukkumassa, hereillä olevat, tuomitut ja jo Pyhäkössä olevat.  

Ja Oi kyllä, te saastaiset ja inhottavat linnut, maapallon keskuudessa lentelevät, te tulette 

näkemään Hänet… Ja aivan sillä samalla hetkellä, te kaikki tulette menehtymään, niiden kaikkien 

kanssa, jotka kuuntelivat tarkkaan teidän vääryyksiänne ja seurasivat perässänne. Kaikki te 

langenneet henget, jotka ovat näkymättömiä Minun lapsilleni, teidän olemassaolonne on mennyt 

teistä pois, teidät on pyyhkäisty pois. Sillä te olette johdattaneet Minun lampaani teuraaksi ja 

olette teurastaneet Minun karitsani… Te tulette olemaan täysin sammumattoman tulen 

kuluttamia – tuli menee Hänen edellään, joka on ja oli Itse Ihmisen Poika, Pyhä, Mahtava, Jumalan 

Henki, Alku ja Loppu.  

Kaikki pimeys on nielty, Karitsan kunniassa aina ja ikuisesti, sillä Hän on arvollinen. Hän yksin on 

arvollinen ja on murtanut sinetin ja tuonut kaikki asiat täyttymykseen, koska Hänen kauttaan, 

ensiksi, tehtiin kaikki asiat. Eikä ollut mitään tehtyä, mikä ei olisi tehty Hänen kauttansa. Hän on 

Alku ja on tulossa nopeasti ja nopeasti Hän tulee tekemään lopun. Hänen miekkansa on Hänen 

suussansa, Hänen sirppinsä on Hänen kädessään.  

Korjaa satoa, Oi Kaikkein Korkeimman Jumalan Poika… Korjaa Sinun mahtavaa satoasi ihmisten 

silmien edessä… Tuomitse Kaikkein Korkeimman nimessä. Jälleen, Minun Poikani, korjaa satoa ja 

kokoa yhteen jäännös… Kätke heidät ajaksi, kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi.  

Toinen enkeli, ota sirppisi ja kokoa yhteen rypäleryppäät kaikkialta maapallolta… Kokoa heidät 

yhteen, Minun viininpuristamooni, jota myös Harmageddoniksi kutsutaan… Läpikotaisin tallaa 

Sinun jaloillasi heidän päälleen, Minun Ainokaiseni… Hajota heidät hajalle, Sinun suusi miekalla… 

Sinun sanoissasi on Jumalan voima, erottaen heidän lihansa heidän jänteistään, ja heidän 

jänteensä heidän luistaan ja aivan heidän sielunsa heidän ruumiistaan.  

Heidän lihansa tulee olemaan kuin pidot kaikille linnuille ja peltojen pedoille, sillä he söivät Minun 

pyhimysteni lihaa, seurasivat joka ikistä epäpuhdasta lintua ja ylistivät petoa, joka tuli ihmiseksi. Ja 

niinpä he, jotka toimivat sellaisella tavalla, tullaan jättämään jäljelle ja tulevat ahmituiksi samalla 

tavalla, sillä tämä on heille kuuluva palkkio. Vahva on Herra teidän Jumalanne ja raivoisa on Hänen 

vihansa… Kuka voi viilentää Hänen kuumia kasvonilmeitään, kun ne kerran ovat nousseet vihassa?  

Kosto on Minun, sanoo Herra!... Kosto on Minun. Silti, Minä kutsun teitä nyt, Minun kallisarvoiset 

lapseni… Teistä on tullut joutomaa tottelemattomuudessanne ja synnissä… Teidän pahuutenne ja 

sen löyhkä nousee Taivaaseen, silti Minä kutsun teitä.  



Aivan Minun Henkeni Minä olen vuodattanut, niin että te muistaisitte ja tulisitte Minun luokseni… 

Te valitsette kuoleman, te valitsette kuoleman… Mikä katkera, katkera suru. Elämä on muuttunut 

kuolemaksi ja kuolleet on tehty eläviksi. Minun lapseni, Kristus on teidän pelastuksenne! Hänet 

Minä olen lähettänyt ja lähetän jälleen, pelastamaan teidät. Älkää kääntykö pois tuhoon…  

Pysykää rakkaudessa, Minun Poikani kautta, jolla on ikuinen elämä Hänessä ja Minun Sanojeni 

kautta, joissa on ikuinen elämä. Minä annan teille mannaa Taivaasta ja Elävän Veden Kevättä 

Kivestä, jälleen kerran… Te olette valinneet nälkiintymisen ja kuivumisen janoon. 

Ensimmäinen sato on vaatimaton… Toinen tulee olemaan runsas. Työntekijät ovat jo pellolla… 

Kuunnelkaa heitä!... He puhuvat Minun puolestani. Alhaiset tullaan ottamaan… Mahtavat, 

alentamaan.  

Aikojen taisteluun on ryhdytty… Voitto, varma… Pahan loppu on kirjoitettu ennen maailman 

perustamista. Antakaa kunniaa Kristukselle… Hänen nimensä on Jeesus… Sillä Hänelle Minä olen 

antanut kunniaa Minun nimessäni ja Minun kunniani on sama kunnia, jonka Hän omistaa. 

Hänen kauttaan on kaikki kaikessa… Ja kaikki, mikä on olemassa, on Minussa, teidän Isässänne, 

teidän Jumalassanne, aina ja ikuisesti, päiviä ilman loppua. Tule, tulkaa kaikki… Nyt on nimetty 

aika. Amen. 


