
V3/14 - Herra selittää… Tuomio, Synti& SANA…  

Kaikki tulevat antamaan Selonteon sinä Päivänä 

Joulukuun 1. 2005 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Minä olen Herra, teidän Jumalanne, Hän, joka kurkotti Taivaasta ja teki 

maapallon perustukset, kaikkien asioiden Tekijä. Kyllä MINÄ OLEN HÄN, Taivaan ja Maan Luoja, 

Hän yksin, joka istuu korkealla, valaen ja muotoillen sen, jonka Minä olin luonut Hänen kauttaan, 

joka on aina ja ikuisesti istuutunut Minun oikean käteni puolelle… Isä ja Poika ovat Yksi.  

Katsokaa, jopa ihmiselle Minä myönsin tämän voiman, voiman luoda tai tuhota, hänen oman 

tahtonsa mukaan. Kuitenkin ihmisessä asuu korruptoitunut henki ja niin hän menee ulos ja tulee 

sisään, korruptoiden tiensä edessään ja jättäen suremisen vanavedessään; luoden sitä, mikä tuo 

vahinkoa hänelle itselleen, tuhoten sen, minkä piti ylläpitää häntä, jopa murhaten viattomia!... 

Häpäisten sitä, mikä on puhdasta, saastuttaen Jumalan asiat, kun kääntäessään selkänsä 

Luojalleen!  

Täten Minun täytyy tuomita maapallon ihmiset; katsokaa, Minä tulen todistamaan heitä vastaan ja 

tuomaan julki Minun vahvan moitteeni! Sillä niin kuin on kirjoitettu Minusta, niin se on ja tulee 

olemaan. Sillä Minä olen tuleva, enkä Minä tule pysymän äänettömänä! Tuli tulee ahmimaan 

Minun edessäni ja suuri myrsky tulee raivoamaan kaikkialla Minun ympärilläni! Minä tulen 

kutsumaan taivaitten yläpuolelle ja maan alapuolelle ja tuomitsemaan kaikki ihmiset! Todella, 

kaikki tulevat antamaan selonteon sinä päivänä, jopa jokaisesta turhasta sanasta… 

Kuitenkin Minun uskolliseni, kaikki, jotka ovat tehneet liiton Minun kanssani uhrauksen kautta, 

tulkoot kerätyiksi Minun luokseni.  

Ja heidät tuomittakoon Uuden Liiton mukaan; Seisokoon Pyhä Uhraus heidän paikallaan ja 

puhukoon heidän puolestaan…  

Sillä vain Pyhän Liiton hylkääminen johtaa tuomioon ja kuolemaan; tai sen vuoksi hyväksymiseen, 

tuomiosta elämään… Sillä Minä olen oikeudenmukainen Jumala ja Pelastaja; Minun armoni pysyy 

ikuisesti, Minun tuomioni on oikeamielinen ja Minun oikeuteni kestää läpi sukupolvien…  

Katsokaa, Taivas on Minun valtaistuimeni ja maapallo vain Minun astinlautani Minun jalkojeni alla. 

Sillä Minä olen lähettänyt teidän luoksenne Minun Poikani, ihmisen, jossa Jumalan täyteys asuu, 

Jumalan lihassa, Immanu El’n… Ihmisen ilman syntiä, nuhteettoman, joka omasta halustaan luopui 

elämästään, niiden puolesta, jotka olivat joutuneet tuomiolle, että kaikki, jotka ovat halukkaita, 

saattaisivat siirtyä kuolemasta elämään, pimeydestä Elämän Valoon. Täten Hänelle Minä olen 

antanut oikeuden tuomita, koska Hän on sekä Jumala että ihminen. 

Rakastetut, Minä en lähettänyt Häntä ensin tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen, 

jättäen kaikki tuomitsemaan itsensä Hänen mukaansa, joka oli täydellinen ihminen, tietäen, ettei 

ole toista Hänen kaltaistaan… Ja Oi, kuinka siunattuja ovat he, jotka omaksuvat Hänet, sillä he 

varmasti tulevat jakamaan Hänen hyvyydessään, jopa kaikesta siitä, mitä Hän omistaa! Sillä Hän 

kantoi maailman syntien painon ristille ja ristiinnaulitsi synnin kärsimyksensä kautta… Synnin 

rangaistus lakkautettiin, kun Hän nukahti.  

Voitto vakiinnutettiin kaikiksi ajoiksi Hänen nousemisellaan! Täten Hän tulee olemaan teidän 

tuomarinne Viimeisenä Päivänä, Oi maapallon ihmiset… Sen vuoksi, siunattuja ovat kaikki he, 

joissa Hän näkee Itseään, sillä he ovat jo ohittaneet tuomion elämään, he ovat ikuisesti 



istuutuneet Hänen oikean kätensä puolelle. Sillä Hänen tuomionsa on täydellinen ja Hänen 

oikeutensa oikeamielinen.  

Sen vuoksi, kuulkaa Herran sana, sillä näin sanoo Herra… Älkää tulko petetyiksi; älkää antako 

saatanan saada yhtään jalansijaa. Sillä on vain yksi Jumala ja Pelastaja, yksi Pahasta Päästäjä Vihan 

Päivänä. Jälleen Minä sanon teille, älkää tulko petetyiksi! Saatana ei voi muuttaa ulkonäköään ja 

tulla ihmiseksi; hän on mikä hän on ja pysyy sellaisena, miksi hän muuttui, tähän päivään asti. Hän 

on lucifer, aamun poika, kirkas ja loistava, ja jonka sydän on kuin horna. Ja langenneet ovat kuin 

hän, saman asian korruptoimia, kuin mikä häntä kuluttaa.  

Kuitenkin saatana on todella ilmestynyt ihmisille, lähettäen heille vahvoja harhanäkyjä, vaanien 

sitä, mikä jo asuu heidän sisällään; jopa imitoiden Mariaa, Messiaan äitiä, pettäen niitä, jotka 

pysyvät Totuudesta tietämättöminä, johdattaen väen paljouksia pois valheelliseen ylistykseen ja 

epäjumalanpalvontaan. Siispä sitten saatana vain imitoi totuutta, sillä hänessä ei ole totuutta. Kun 

hän kertoo valheen, hän tekee vain sitä, mikä on luonnollista hänelle, koska hän on valehtelija ja 

kaikkien valheiden isä.  

Täten hän todella pitää monia naamioita ja iloitsee johdattaessaan Minun ihmisiäni harhaan. 

Nokkelilla sanoilla ja pimeillä puheilla hän tekee vääriä todistuksia, johdattaen väen paljoudet pois, 

uskoihin, jotka ovat kuolleita… VALHELLISIA USKONTOJA! INHOTTAVIA KÄYTÄNTÖJÄ! ILJETYKSIÄ!  

Hän, jota kutsutaan Kristukseksi ja Jeesukseksi, on Lahja! YahuShua HaMashiach on Ainoa Tie! 

Missään muualla ei ole pelastusta, eikä minkään muun Taivaan alla olevan nimen kautta teitä 

täydy pelastaa!...  

Täten KAIKKI tämän maailman uskonnot ovat iljetys Jumalan silmissä! Joka ikinen niistä saastuttaa 

maata ja leviää kuin rutto! Katsokaa, jopa he, jotka kantavat Minun nimeäni, ovat tulleet heidän 

kaltaisikseen!... Ei yksikään ylistä Minua hengessä ja totuudessa! Kaikki ovat menneet harhaan! 

Korruptoituneita työntekijöitä, röyhkeitä kokoontumisia, mitkä ylistävät itseään!  

Kyllä, Oi ihmisten kirkot, te olette myös korruptoineet Totuuden Sanaa, ettekä lakkaa 

saastuttamasta Minun nimeäni! Kyllä, te käytätte väärin Minun nimeäni ja hyväksikäytätte Minun 

Sanaani, kukistatte ihmisiä valheellisen opin ja saastaisten perinteiden kautta! Te rohkaisette heitä 

hylkäämään Minun Käskyni ja sivuuttamaan Minun jokaisen määräykseni; Israelin Pyhän nimessä 

te saatte aikaan, että Minun ihmiseni erehtyvät!...  

Kuvateksti: Krislam 

Luvan kanssa, armon alaisina, te rohkaisette heitä rikkomaan Jumalan Käskyt, opettaen ja 

saarnaten heille toisesta Jeesuksesta, lisäten ja poistaen Minun Sanastani, pitääksenne yllä omaa 

tietänne ja kaikki pahan hyödyn vuoksi! Enkö Minä pitäisi kuria näistä asioista teille, Oi ihmisten 

kirkot?! Enkö Minä laskisi Minun kättäni alas raskaasti teidän päällenne?! Enkö Minä tulisi esiin 

sukkelasti ja pyyhkisi kaikki nämä uskonnot maapallon pinnalta?!  

Pienet lapset, todellisella uskolla on nimi ja todellinen usko tuottaa samaa satoa!... Morsian, joka 

tottelee hänen Sulhasensa ääntä ja kulkee Hänen tavoillaan, ihmisiä, jotka ovat arvollisia tulla 

kutsutuiksi Hänen nimellään.  

Kuitenkin valo on poistunut ihmisten kirkoista, Totuuden Sana on kätketty heidän silmiltään; kaikki 

on korruptoitunutta ja kuolemassa, pimeys täyttää koko maapallon… MAAPALLON IHMISET, MINÄ 

OLEN LASKENUT TEIDÄN VALTAKUNTANNE JA TULEN TEKEMÄÄN NIISTÄ LOPUN! MINÄ OLEN 



VAA’ALLA TEIDÄT PUNNINNUT JA KÖYKÄISIKSI HAVAINNUT! MINÄ OLEN LASKENUT PÄIVÄNNE, 

TEIDÄN VALTAKUNTANNE OVAT PÄÄTTYNEET! Julistaa Herra.  

Ja niin Sana oli lähetetty ja tuli maailmaan etsimään ja pelastamaan kadotettuja… Ja katsokaa, Hän 

on tulossa jälleen, päästämään pahasta ne, jotka uskovat ja elävät Sanan mukaan.  

Ja tuhoamaan kaikki he, jotka taistelevat Sanaa vastaan, sillä myös he ovat sidottuja Sanalla… sillä 

kaikki ovat Sanan alamaisia, Sana on tehnyt heidät eläviksi tai he ovat menehtymässä Hänen 

tuomiollaan. Katsokaa, Sana pysyy ikuisesti!... Liikkumaton ja ikuinen, muuttumaton, sillä on 

täydellinen auktoriteetti kaikkien asioiden yli, valon ja pimeyden, oikeamielisen ja pahan…  

Todella, koko universumi on asetettu Hänen tahtonsa rajaamaksi, kuunnellen tarkkaan Häntä, joka 

sen loi, aina ja ikuisesti… Amen. 


