
V4/04 - Herra selittää…  

LOPPUUN SAATTAMINEN… RIKKOKAA MINUN KÄSKYNI, VAIN YKSI, ja… 

Maaliskuun 30. 2006 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… RIKKOKAA MINUN KÄSKYNI, VAIN YKSI ja te rikotte Lakia vastaan! 

SIVUUTTAKAA MINUN KÄSKYNI ja te rikotte Lakia vastaan! MUUTTAKAA MINUN KÄSKYNI ja te 

pilkkaatte Henkeä!... TE TULETTE VARMASTI KUOLEMAAN!  

Näin sanoo Taivaallisten sotajoukkojen Herra, teidän isienne Jumala, Israelin Jumala: Minun 

vihani on noussut, eikä tule sammumaan, ennen kuin jokainen korkea torni on revitty alas ja 

pudistettu tomuksi, eikä yhtään aidattua kaupunkia jätetä seisomaan pystyyn! Minun kuumassa 

mielipahassani Minä tulen kääntämään Minun käteni maapalloa vastaan ja lyömään jokaisen 

linnun ja pedon ja ryömivän asian!  

Jokainen meressä oleva kala tulee kuolemaan; jopa jokainen merien olento tulee menehtymään, 

kun Minä tulen iskemään vesiä! Minä en lepy, enkä käänny takaisin, ennen kuin jokainen 

ruohonkorsi on poltettu ja jokainen puu on lyöty, eikä kanna lehteä, eikä hedelmää!...  

Katsokaa, Minun vihaani ei voi kääntää pois; tuomio tulee hallitsemaan! Se tullaan varmasti 

loppuun saattamaan! Maapallo tullaan hylkäämään ajaksi ja tekemään täysin autioksi, ja ihmisten 

valtakunnat jäävät raunioiksi! Sanoo Herra. 

Näin sanoo Pyhä, Kaikkivaltias… Kerääntykää yhteen, Oi kadotuksen miehen lapset, kaikki te, 

jotka kannatte hänen nimensä numeroa, tulkaa ja kokoontukaa Minun Pyhää Vuortani vastaan! 

Kyllä, katsokaa ylös, kaikki te kävelevät kuolleet ja katsokaa, kun Jumalan kunnia on työstetty 

Hänen Mahtavassa ja Vahvassaan, Israelin Pyhässä; valmistautukaa kohtaamaan loppunne!...  

Teidät tullaan pyyhkimään pois, kuluttamaan Hänen kunniassaan, leikkaamaan kahtia Hänen 

suunsa miekalla! Sillä te olette kirottuja Minun silmissäni, eikä ole ketään päästämässä teitä 

pahasta! Teidän ruumiinne tullaan kuluttamaan pois; silmänne pois silmäkuopistaan, kielenne 

suistanne, lihanne luistanne!  

Sillä sellainen on pahojen perintö… Lihan, ruumiin ja hengen kuluttaminen, Oikeamielisen 

läsnäolossa, Hän tulee saamaan sen aikaan… Sitten kaikki tulevat tietämään, Isä ja Poika ovat YKSI! 

Katsokaa uutta päivää, seitsemättä, jopa tuhat vuotta!...  

Maailman valtakunnat ovat tulleet Jumalan ja Hänen Messiaansa valtakunnaksi ja Hän tulee 

hallitsemaan aina ja ikuisesti!... Amen. 


