
V3/15 - Herra sanoo… Teidät on vaa’alla punnittu ja köykäisiksi havaittu! 

Joulukuun 15. 2005 - YahuShuaHaMashiach’lta, Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja 

Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Timothy, lohduttaudu… Aika lähestyy nopeasti ja on jo täällä, kun sinä tulet puhumaan niin kuin et 

koskaan ole puhunut. Ja he, jotka tulevat kuulemaan, kuuntelevat ja seisovat oikeamielisinä Minun 

puolestani ja sinun vieressäsi. Ja he, jotka eivät tule kuuntelemaan, kuuntelevat myös ja 

pakenevat, peittäen korvansa.  

Sillä sinä tulet käyttämään Minun Sanojani niin kuin miekkaa ja iskemään kaikkia heidän 

sydämiinsä… Jotkut toivoon ja pelastukseen ja monet tuomitsemiseen ja rangaistukseen. Kaikki 

tullaan mykistämään, he ovat kyvyttömiä puhumaan, ällistyneinä hiljaisuudessa. Sillä se, mikä 

etenee sinun suustasi, tulee olemaan kaikenkattava tuli, oksennettu tuomiossa ja julistuksessa, 

trumpetti toitottaa. Sillä sinun suusi sanasta tulee kaksoistikareita, jotka Minun Henkeni on 

lähettänyt matkaan sinussa, Minun Henkeni on täysin vakiinnutettuna sinussa…  

Polttaen kuin tuli, paljastaen polttavan tulensa, polttaen ja loistaen… Kivuliaasti korventaen Minua 

vastaan olevien henkeä, niin kuin kuuma rauta ja lämmittäen Minua rakastavien sydämiä, niin kuin 

jonkun, joka tulee kylmästä lämpimään, lämmitelläkseen tulen ääressä… Minä olen se Tuli, Tuli, 

joka menee Minun edelläni, polttaen ja loistaen, näkyen Minun silmissäni… MINÄ OLEN TULEVA JA 

OLEN VIELÄ TULEVA!  

Ja Minun edelläni, Minä lähetän trumpetit, kaikki Minun mahtavat trumpettini, ilmoittaen Minun 

tulemistani ja Isän tuomioita, että molemmat tulevat Minun jälkeeni ja ennen Minua.  

Siispä kuunnelkaa tarkkaan ja kuunnelkaa kutsua… Se on kutsu katumukseen ja pelastukseen… Ja 

tulevan tuomion ja rangaistuksen huutoa heille, jotka eivät tule kuuntelemaan tarkkaan Minun 

käskyjäni ja kääntymään pois synneistään ja vääryyksistään.  

Nämä, jotka rikkovat Lakia, ihmisten vihaajat, rahan rakastajat, ylpeät Jumalan pilkkaajat, sydämet 

annettuina himolle ja kaikille maailmallisille haluille, omia herrojaan, nämä tullaan jättämään 

seisomaan tähän maailmaan, vajoten omien pahojen tapojen mutaansa. Siispä tulkaa esiin, kaikki 

te ihmiset, jotka kirkuvat… ’Ei! Ei!’, tulkaa Minun profeettojani vastaan ja iskekää heitä…  

Teidät tullaan hakkaamaan palasiksi ja tuomaan alhaalle, sen tekee Hän, joka kulkee heidän 

edellään ja seisoo heidän takanaan ja asuu heidän sisällään. Kaikki ylevämieliset ihmiset, älykästä 

ja maailmallista tietoa omaavat tullaan alentamaan ja tuomaan niiden alaisuuteen, keitä Minä 

lähetän. Teillä ei ole yhtään ymmärrystä Herran, teidän Jumalanne voimasta, eikä Hänen 

voimastaan, joka on annettu Hänen Pojalleen, joka on kuin Isä…  

Ihmisvoimasta ei ole ollenkaan hyötyä… Vain Jumalan Hengen voiman kautta tulevat ihmiset 

kutsumaan Minun nimeäni… 

Siispä sitten, kuunnelkaa heitä, joita Minä lähetän, sillä Minulla on ja Minä tulen vielä antamaan 

heille Minun Henkeni täyteyden Päivänä, joka tulee, Minun tarkoituksiani varten, niin että te 

saattaisitte pelastua kiusauksen hetkellä, joka tulee ahmimaan maailman.  

Sillä hän, joka pyrkii ahmimaan, tulee ahmimaan ajan ja kaksi aikaa ja puoli aikaa. Sitten hänet 

tullaan nielemään ja kuluttamaan, hänet ja hänen äänensä… Ja heidän mestarinsa?... Hänen 

tullaan sitomaan Herran Päivän lopussa.  



Hän, joka pysyy, tulee nopeasti päästämään pahasta ja vapauttamaan… VOI MAAPALLON 

IHMISILLE!... Huolien aika on päällänne. VOI MAAPALLON IHMISILLE!... Suuri ja kauhea Päivä, 

Herra Jumala Kaikkivaltiaan Päivä on ovella.  

VOI MAAPALLON IHMISILLE!... Peto, joka on kutsuttu esiin, kerää voimaa ja on jo maailmassa, 

etsien porttoaan. Paetkaa näitä asioita ja tulkaa nostetuiksi ylös… Teidän Isänne kutsuu teitä 

kotiin… Ja ketä ikinä Hän kutsuukin, tulee Minun luokseni ja Minä tulen tuomaan heidät… Ja siellä 

he tulevat olemaan, Minun kanssani aina ja ikuisesti… Amen. 


