
V3/10 - Herra sanoo… Ilmestyskirjan Päivät ovat päällänne…  

Oletko Tuhlaajapoika vai Kapinallinen? 

Marraskuun11. 2005 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Minä olen Jumala, eikä ole muita. MINÄ OLEN, eikä ole muita Minun 

kaltaisiani… Hän, joka julistaa loppua alusta alkaen ja muinaisista ajoista alkaen asioita, jotka 

tulevat olemaan!  

Sen vuoksi kuulkaa Herran sana ja ymmärtäkää… Kaikki Minun Kirjaani kirjoitetut asiat ovat 

toteutuneet, paitsi nämä myöhempien aikojen asiat ja Tuomio, joka on tuleva. Katsokaa, Herran 

Päivä lähestyy ja Ihmisen Poika tulee kuin Varas, varastamaan pois kaikki he, jotka pysyvät Hänen 

oikean käden puolellaan ja tuomitsemaan kaikki, jotka pysyvät Hänen vasemmalla puolellaan… 

Suuret ja pienet, rikkaat ja köyhät, sidotut ja vapaat.  

Sillä tämä paha sukupolvi pitää kiinni kapinastaan, eikä tule katumaan syntejään… ahneuttaan, 

vääriä todistuksiaan, varkauksiaan, haureuksiaan, murhiaan, sitä että eivät ole kunnioittaneet 

vanhempiaan, Minun Sapattieni hylkäämistään, Minun nimeni häpäisemistään, heidän epäjumalan 

palvontaansa!  

Todella, he kieltäytyvät ylistämästä Ainoaa Todellista Taivaan ja Maan Luojaa, hengessä ja 

totuudessa! Sillä he ovat uppiniskainen, kaikkein pahin sukupolvi!... Sen vuoksi, Minä tulen 

paiskaamaan heidät palasiksi! Sillä heidän syntinsä ovat monet ja heidän vääryytensä vain 

lisääntyvät! Katsokaa, horisontissa suuri myrsky on syntymässä ja saa voimaa, se lähestyy ja on 

tuleva. 

Taivas on punainen ja häämöttävä, silti tämä sukupolvi pysyy liikkumattomana. Minun lapseni, 

myöhemmät ajat ovat täällä! Onko yhtään kysymyksiä?! Voiko Pelastuksen Poika erehtyä?!... 

Maailman perustamisesta alkaen, Hän on Totuuden Sana! Iankaikkisesta iankaikkiseen, Hän on 

Jumalan Sana! Täten kaikki, mitä Hän on puhunut, tulee varmasti tapahtumaan!... Ja vaikka se 

teidän silmissänne näyttää viipyvän, odottakaa sitä. Se tulee varmasti tulemaan, se ei tule 

viipymään, sillä Pyhä tulee nopeasti! Sanoo Herra.  

Näin sanoo Jumalan Pyhä, Hän, joka oli ja on ja on tuleva… Minä olen Kaikki Kaikessa ja te olette 

Minun ruumiini. Enkö Minä sitten suojelisi ja suojaisi sitä, minkä Minä olen parantanut ja 

puhdistanut Minun Omassa ruumiissani, läpikotaisin puhdistaen sen, mikä ei ole Minun 

ruumiistani?  

Ja entä rikkonaiset? Jos he palaavat Minun luokseni kaikessa uskollisuudessa, sydämellä, joka 

puhuu totta, enkö Minä sitten toivottaisi heitä tervetulleiksi, oksastaen heidät jälleen? Eivätkö he 

myös ole puhdistetut? Kyllä, jopa enemmän Minä tulen tekemään! Sillä he ovat langenneet niin 

korkealta, ylpeys ja röyhkeys ovat painaneet heidät alas, he ovat laskeutuneet raskaasti Kiven 

päälle, vakavasti murskaantuneina!... Riemuitsemista ja paljon kiitoksen antoa! Tuhlaajapoika on 

palannut kotiin!  

Kuitenkin he, jotka kieltäytyvät katumasta, he, jotka pitävät tiukasti kiinni kapinastaan katkeraan 

loppuun asti, tullaan murskaamaan ilman armonaikaa. Heidät tullaan murskaamaan Kulmakiven 

päällä, jauhamaan tomuksi Vuoren alla – Vuoren, joka tulee täyttämään koko maailman, vihan 

astiat kohtaavat tuhon… Silti, amen. 


