
V4/06 - Herra sanoo…  

On vain Yksi Absoluuttinen Totuus… Kaikki muu on Fantasiaa… 

Huhtikuun 7. 2006 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Israelin Jumala, Taivaan ja Maan Jumala, kaiken näkyvän ja näkymättömän, 

tiedetyn ja ei-tiedetyn, kaiken Jumala… On vain yksi totuus, yksi absoluuttinen, yksi muuttumaton 

koko luomakunnassa, missä Jumalan täyteys asuu… YahuShua HaMashiach, Hän, jota kutsutaan 

Kristukseksi ja Jeesukseksi.  

Kaikki muu on fantasiaa, suurta hengen ärsytystä. Sillä ihmiset ovat korruptoituneita; omien 

sydäntensä petoksilla heidät johdatetaan pois… Minun rakastetut on johdettu harhaan, he kaikki 

ovat menneet harhaan, kokonainen sukupolvi on siroteltu tuuleen! 

Sillä ihmisten tiet ovat kauhistus Minulle, heidän jokainen uskontonsa on iljetys. Ihmisten synnit 

ovat suuret ja heidän vääryyden tekonsa lisääntyvät mittaamattomasti. Katsokaa, he tekevät 

itsellensä valettuja kuvia, hyödyttömiä asioita ja pahojen ihmisten suillajokainen väärä tie 

ylläpidetään turhaan. Sillä ihmisillä ei ole yhtään tietoa, eivätkä he ymmärrä, he ovat kieroutunut, 

kaikkein pahin sukupolvi. Ihmisiä, jotka pitävät kupista kiinni molemmilla käsillä, että he voisivat 

täyttää itsensä iljetyksillä. Katsokaa, iljettävien asioiden liemi on heidän astioissaan, kuitenkin he 

ovat innokkaita juomaan. He ovat typeriä, eivätkä voi erottaa. Ihmisen työt ovat pahoja, jopa 

nuoruudestaan alkaen.  

Täten pienet lapset tulevat olemaan Minun perintöni ja vauvat Minun jalokiviäni. Sillä viattomat 

tulevat esiin kuin valot, jotka loistavat pimeydestä, kohduista syntyneet lahjat. He ovat 

kallisarvoisia; jokainen lapsi on vaalittu nuoruudessaan. Sillä viattomat ovat arvokkaammat kuin 

kulta ja hopea, arvostettuja kallisarvoisia kiviä enemmän… Sen vuoksi, voi tälle maailmalle ja 

kaikille, jotka asuvat siinä! VOI KAIKILLE, JOTKA KIUSAAVAT MINUN PIKKUISIANI! SANOO HERRA.  

Sillä Minä tulen lyömään maapalloa Minun vihassani ja rankaisemaan pahoja! Minä tulen lyömään 

maapalloa ja tuomaan sukkelan kurin kaikille, jotka johdattavat Minun ihmisiäni pois Totuudesta! 

Minun suuressa vihassani, Minä tulen lyömään heidät alas ja tuomaan ikuisen rangaistuksen 

pahasydämisille, sillä kuolema on varattu pahoille!... Kuolleiden ja kuivien luiden laakso, pimeys ja 

mustuus, mitättömyyden eloton tyhjiö!  

Katsokaa, Minä tulen vuodattamaan Minun vihaani ja tuhoamaan Minun raivossani! Ikuisella 

tulella Minä tulen saamaan kostoni kaikista Minun vihollisistani, kunnes heidät on täysin kulutettu! 

Sillä täten on toinen kuolema, valmisteltu pahoille; täten on toinen kuolema, jossa pahasydäminen 

tulee kulutetuksi! Tuho ja hävitys, paha heitetty pois!... Kuolema, jota Messiaassa lunastettujen ei 

tarvitse pelätä.  

Sillä he ovat siirtyneet kuolemasta Elämään, epätoivosta Iloon ja tuomiosta Pelastukseen; otettu 

maapallolta oikeutetuille paikoilleen, jotka Minä olin valmistellut heitä varten alusta alkaen; 

hinnalla ostettuja, verellä hankittuja, Karitsan verellä.  

Sen vuoksi, tulkaa Minun luokseni, Minun rakastetut pikkuiseni, sillä te tunnette Minun kasvoni! 

Tulkaa esiin, Oi Jumalan pojat ja tyttäret, sillä Herra on lunastanut teidät! Tulkaa esiin, Minun 

ihmiseni, sillä Israelin Pyhä on kutsunut teidät nimellä!...  



Tulkaa ja saapukaa Minun ilooni ja tulkaa nostetuiksi ylös! Istuutukaa Minun oikean käteni 

puolelle, iäksi!... Älkää katsoko taaksenne, älkääkä epäröikö, älkää kääntäkö päätänne, älkää 

kääntäkö olkapäätänne, älkää katsoko taaksenne, sillä iljetykset asuvat siellä! Sodoma ja Gomorra!  

Sillä Minun vartiomiesteni aika on tullut ja Rangaistuksen Päivä on tehty selväksi; katsokaa, se 

odottaa ovilla!... Kauhea tuomio vuodatettuna ilman sekoittamista! Kaupunkien tuho! Kaikkien 

kansakuntien ahdinko!...  

VOI IHMISTEN POJILLE! VOI MAAPALLON ASUKKAILLE, SILLÄ NYT TULEE OLEMAAN 

HÄMMENNYKSENNE! SANOO HERRA. 

Sen vuoksi, näin sanoo Herra Jumala… Suurta kärsivällisyyttä ja päättäväisyyttä vaaditaan näinä 

viimeisinä päivinä. Sillä suuria ja kauheita asioita on tulossa, päiviä, joille ei ole vertaa! Sillä 

maapallolla kaikenlainen pahuus lisääntyy nopeasti ja tulee esiin; vääryyden tekoja ylläpidetään ja 

oikeamielisyys tallataan jalkojen alle!  

Kirottuja harhaoppeja opetetaan kirkoissa ja jumalanpilkkaa kuullaan synagoogien sisällä. Väärien 

jumalien temppelit roskaavat maapallon pintaa ja moskeijat saastuttavat maata kuin rutto; 

iljetyksiä, jumalan pilkkaa lakkaamatta, valheita valheiden päälle syötetään ihmismassoille 

totuutena!... Enkö Minä tulisi ja tuhoaisi?! Enkö Minä tule sukkelaan ja kosta Minun 

vihamiehilleni?! Eikö Herra toisi sukkelaa tuhoa heidän päälleen, kunnes ei ole jäljellä kiveä kiven 

päällä?!  

Ajat ovat pahat! Sanoo Herra. Silmän valo on tummunut, vääryyden teot täyttävät sydämen ja 

kaikenlaiset synnit tulevat esiin ihmisistä ilman lepotaukoa! He eivät laannu, eikä yksikään ole 

todella kääntynyt sivuun pahalta tieltään! Sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu ja ne, joilla ei ole 

Henkeä, eivät voi erottaa, käyttää erottelukykyään.  

Sen vuoksi ne, joilla on epäpuhtaat huulet, menestyvät ja lohduttomat suutelevat heitä suulle. Sillä 

tämä sukupolvi on kaikkein pahin, eikä voi erottaa. Sillä he vihaavat häntä, joka moittii portissa ja 

he halveksivat häntä, joka puhuu viestiä Jumalalta…  

Enkö Minä saisi aikaan, että maa järisee tämän vuoksi?! Eikö se tulisi murtumaan heidän jalkojensa 

alla?! Sillä Minä tulen aukaisemaan haudan suun ja suuri väen paljous tulee putoamaan siihen! 

Kansakunnat tulevat suremaan ja kaikki, jotka jäävät jäljelle, tulevat selviämään surun kanssa! Sillä 

vähimmästä suurimpaan ovat kaikki hylänneet Herran Sanan!  

Sen vuoksi, Minä kutsun Minun rakastettujani valitsemaan nälkiintymisen, hylätäkseen kaiken 

tämän maallisen ruuan. Sillä vain se, mikä tulee alas Taivaasta, pitää sisällään elämää ja vain ne, 

jotka syövät mannaa, jota Minä tulen antamaan heille, tulevat tyydytetyiksi; kyllä, heidät tullaan 

nostamaan ylös, korkealle parantaville siiville!  

Sillä tämä maailma on tulvillaan syntiä, jokainen malja on iljetyksistä ylitsevuotavainen, jokainen 

tie johtaa kuolemaan. Siten ne, jotka saavat mielihyvää synnillisyydestä, tullaan hakkaamaan pois 

ja ne, jotka valitsevat pahan, tullaan tuomitsemaan… Ja siispä lyhyt Alas Heitetyn ajanjakso alkaa, 

jolloin Paha hallitsee kaikkialla maapallolla.  

Näin sanoo Herra, Ylösnoussut… Sen vuoksi Minä kutsun Minun pyhimyksiäni, että he pysyisivät 

selvinä ja olisivat valppaita, koska heidän vihollisensa, vastustaja, vaanii kuin karjuva leijona, 

etsien, kenet hän voisi ahmia. Katsokaa, hän vaanii saalistaan ja tarttuu siihen, mikä on jo heidän 

sydämissään. Rakastetut, älkää uskoko valheita, älkääkä antautuko pelon, eikä epäilyksen valtaan; 

vastustakaa paholaista.  



Olkaa periksiantamattomia, liikkumattomia, tulvillaan uskoa, sillä Minä olen teidän kanssanne, 

Rakastettu, joka on rakentanut Jumalan temppelin uudelleen sisällänne. Sillä se oli heitetty alas, 

kuitenkin Minä olen ennallistanut sen ja jopa Minä tulen tekemään niin uudelleen…  

Sillä niin kuin on kirjoitettu… Minä olen Näkymättömän Jumalan kuva, koko luomakunnan 

esikoinen. Minun kauttani olivat monet asiat luotuja, sekä näkyviä että näkymättömiä, taivaissa ja 

Maapallolla. Olivatpa ne valtaistuimia tai herrauksia tai hallituksia tai valtoja, kaikki asiat, jotka 

ovat ja olivat luotuja, olivat luodut Minun kauttani ja Minua varten. Minä olen ennen kaikkia 

asioita ja Minussa kaikki asiat koostuvat.  

Sen vuoksi, kuunnelkaa tarkkaan Minun sanojani ja ymmärtäkää, sillä niin kuin Minä olin puhunut 

Minun ystävilleni menneinä aikoina, niinpä nyt Minä puhun myös teille… Sillä aika on tullut ja on 

tulossa ja on jo täällä, kun kaikki merkit ja ihmeet tullaan manifestoimaan, kun kaikki profetiat 

tullaan täyttämään…  

Riemuitkaa, sillä lunastuksenne tulee lähelle! Ja vaikka suuri surujen aika on tullut, pidelkää 

tiukasti kiinni, sillä nämä päivät tullaan lyhentämään… Ei enää kipua, ei enää kyyneleitä tai 

kuolemaa, kaikki surut häviävät. Uudelleen syntyminen, virkistyksen aika, joka ei koskaan tule 

loppumaan!  

Sen vuoksi, muistakaa Minun sanani ja olkaa rauhassa… Yksi Jumala… Yksi Poika, Ainoa Tie Isän 

luo… Yksi Totuus, Yksi Sana, Yksi Messias, Yksi Henki; Yksi Ruoka, Yksi Leipä ja Yksi Juoma… Yksi 

Ruumis… Joista Minä olen kaikki, Kaikki Kaikessa… Amen. 


