
V4/07 - Herra selittää… Tottelemattomuuden Lapset & Valittavat Viinitarhat 

Huhtikuun 14. 2006 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Katsokaa, Majesteetti Korkealta on asunut ihmisten keskuudessa ja on avannut suunsa 

puhuakseen, jälleen kerran. Sillä niin kuin Minä olen puhunut, niin Minä tulen puhumaan. 

Kuitenkaan röyhkeät eivät ole tunteneet Minua ja ihmiset, jotka kutsuvat itseään kristityiksi, 

kieltäytyvät kuuntelemasta; todella, Minun omat ihmiseni torjuvat Minut ja kieltäytyvät 

kulkemasta Minun teitäni, sanoo Herra. Ja vaikka Minä olen puhunut ja tulen jatkamaan 

puhumista, katsokaa, Minä tulen paljastamaan Minun suunnitelmani Kirjeen kautta ja trumpetin 

äänellä, Minun ihmiseni eivät tule kuulemaan Minua… 

Silti, näin sanoo Hän, joka on ja oli ja on tuleva, Kaikkivaltias… Minä olen varmasti lähettänyt 

Minun viestinviejäni Minun kasvojeni edellä; katsokaa, Minä olen avannut Minun suuni 

puhuakseni, jälleen kerran. Sillä Minä olen Herra, enkä Minä muutu. Sen vuoksi, etsikää Minua sillä 

aikaa, kun Minut saatetaan löytää; tulkaa lähelle pelolla ja vavistuksella ja katsokaa Minun 

Pelastustani, Näkymättömän Jumalan kuvaa. 

Kyllä, tulkaa lähelle ja nöyrtykää Israelin Pyhän jalkojen juureen. Sillä Leijona tulee esiin Hänen 

voimassaan, Hän tulee ilmestymään yhtäkkiä pois Hänen omalta paikaltaan ja repimään kaikki 

Hänen vihollisensa kappaleiksi. Katsokaa, kaikki maapallon asukkaat tulevat kumartumaan alas; 

Minun ihmiseni tulevat suremaan ja jumalattomat tulevat olemaan kauhean peloissaan. Sillä 

Minulla on Hän, joka on mahtava ja voimakas ja jonka miekka etenee Hänen suustaan ja jonka 

kasvot ovat kuin aurinko loistamassa voimassaan.  

Katsokaa, Karitsa muuttui karjuvaksi Leijonaksi! Korjaa satoa, Oi Daavidin Poika! Korjaa satoa ja 

tuomitse maapallo! Sillä sato on kypsä ja valmis sadonkorjuuseen! Ota Sinun valtaistuimesi, Oi 

Kaikkein Korkeimman Poika! Istu Daavidin valtaistuimelle, Sinun kunniasi valtaistuimelle! Sanoo 

Herra Jumala.  

Näin sanoo Jumalan Pyhä, Hän, jota kutsutaan Kristukseksi ja Jeesukseksi, YahuShua 

Messiaaksi… Pyhä Isä, Minä olen siinnyt Sinusta. Sinä olet Minussa ja Minä olen Sinussa… Me 

olemme Yksi. Minä tulin lihaksi, Immanu El’iksi; neitsyen kohdusta, jonne Sinä Minut lähetit, 

pelastamaan synnin vaivaamat. Minä olen tehnyt kaikki, mitä sinä pyysit Minulta. Jopa kuolemaan 

asti Minä kuljin tottelevaisuudessa ja kuolemasta Minä nousin ja nousin Sinun oikeaan kätesi 

puolelle. Ja nyt aika on tullut, Minun palaamiseni aika on lähellä.  

Sen vuoksi, kuulkaa Israelin Pyhän ääni, Oi maapallon ihmiset! Sillä Minä olen tulossa nopeasti, 

eikä kukaan tule pakenemaan Minun kunniaani! Katsokaa, Minun kasvonilmeeni ovat muuttuneet 

ja Minä olen asettanut Minun kasvoni pahoja vastaan!...   

Minä kuolin, niin että te saattaisitte elää, kuitenkin te valitsette kuoleman ja tallotte Minun 

lahjojeni päällä; ettekä te tule suutelemaan Poikaa, osana pyhää liittoa… Te olette peittäneet 

Minut Juudaksen suudelmilla! Te olette varmasti pettäneet Elävän Jumalan Pojan! 

Katsokaa, te heilutatte nyrkkejänne Taivasta kohti ja huudatte hävyttömyyksiä Jumalanne edessä! 

Päivin öin te lausutte Herran nimeä turhaan, kun uppoatte syvemmälle ja syvemmälle omien 

tapojenne mutaan, syvemmälle ja syvemmälle kuoppaan! Katsokaa, tevaivaatte Minun lampaitani 

ja teurastatte Minun karitsoitani, päivin öin te murhaatte ja harjoitatte iljetyksiä!... Täten teitä 

tullaan vaivaamaan, teidät tullaan antamaan teurastettaviksi; katsokaa, jopa kaksikymmentäyksi 

tuomiota Minä tulen lähettämään teille!  



Sillä Minä tunnen teidän sydämenne, te kaikki pahat! Minä olen nähnyt merkin oikeissa käsissänne 

ja otsissanne ja kuinka te kuljette ylpeinä häpeässänne. Sillä ihmiset eivät tunne Minua ja Minun 

omat ihmiseni hylkäävät Minut yhä. Jälleen Minä kerron teille, Minä tunnen teidän sydämenne, 

Minä olen erottanut jokaisen ajatuksen ja aikomuksen… Teidän tapanne ovat pahat, teidän työnne 

säälittäviä, vääryyden tekoja, joille ei ole vertaa! Ja niinpä Minä olen tulossa nopeasti, tuomaan 

kaikki teidän pahuutenne äkilliseen loppuun!  

Näin sanoo voiman ja kunnian Herra Jumala… Ihmisen Poika, viinitarha on Sinun astinlautasi! 

Ihmiset Sinun rypäleitäsi! Polje heidät Minun raivoni viininpuristimessa! Murra muurit ja revi 

maahan aidat ja tuhoa kaikki nämä orjantappurat ja piikkipensaat! Polje ne maahan, kunnes 

mitään ei ole jäljellä! Sillä Minun viinitarhani on tuottanut villejä rypäleitä! Katsokaa, lahouden 

juuret syöksyvät syvälle ja pahuuden viinipuut ulottuvat maapallon ääriin!  

Minä olin lähettänyt heille Messiaan, pelastuksen siementen Kylväjän, kuitenkin Minun omat 

ihmiseni pitävät niitä kitkerinä yrtteinä ja tämä paha sukupolvi pyrkii heittämään ne pois. Niin kuin 

kivi heitetään meren syvyyksiin, he ovat ponnistelleet kätkeäkseen Minun sanani. Tieteen nimessä, 

he johdattavat ihmisiä harhaan ja korruptoivat pikkuisten mieliä.  

Katsokaa, niin kuin petetty, niin kuin petosta rakastava, he pyrkivät turhaan vaientamaan Minun 

nimeni, kun he tekevät kaikki ponnistelut poistaakseen Minun Kirjani ihmisten edestä, että Minun 

sanojeni totuus saattaisi olla kätketty heidän silmiltään, ikuisesti. Sillä aina he kamppailevat Minun 

kanssani, ihmiset, jotka herjaavat Minun sanojani ja pilkkaavat Minun Käskyjäni, sanoen, ’Minä en 

vastaa kenellekään, enkä millekään jumalalle. Minä olen se kuka minä olen ja minä kuljen omaa 

tietäni.’ Täten pyhä siemen on kadonnut heidän keskeltään, miellyttävät pellot on jätetty autioiksi 

ja kauniit niityt on laitettu joutomaaksi, sillä ei ole syyssateita. 

Katsokaa, näiden ihmisten sydän on kääntynyt Minua vastaan! Todella, heidän omattuntonsa ovat 

tahraantuneet ja heidän mielensä omaksuvat pahoja ajatuksia jatkuvasti; säädyttömiä ihmisiä, 

jotka ovat eksyneet omaan katkeruuteensa, ja he muuttavat oikeudenmukaisuuden koiruohoksi ja 

heittävät oikeamielisyyden maahan!  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra mahtaileville, ylimielisille, sortajille ja tekopyhille… Kuulkaa Herran 

Sana, kuunnelkaa tarkkaan tätä Sanaa, jonka Minä puhun teitä vastaan! Sillä Minä kiroan Itsekseni, 

sanoo Herra, Minä tulen varmasti murtamaan teidät! Minun hirmuisessa vihassani, teidät tullaan 

rikkomaan palasiksi; ihmiskunta tullaan heittämään alas maahan! 

Katsokaa, Minä tulen heittämään alas ihmisten valtakunnat! Koko tämä pahojen ihmisten 

väenpaljous tullaan heittämään Sheoliin, Hautaan! Ja kuka tulee pelastamaan teidät kuopan 

syvyyksistä?! Kuka teidän joukossanne kykenee herättämään itsensä kuolemasta tai nousemaan 

ylös haudasta?!  

Täten ylpeät eivät millään muotoa tule pakenemaan Herran Päivää. Sillä tottelemattomuuden 

lapset tulevat kumartumaan alas surujensa syvyyksiin ja julkeat tullaan jättämään rypemään oman 

ymmärryksensä pimeyteen. Sillä niin kuin on kirjoitettu… ”Kaikilla toreilla on valitus, kaikilla 

kaduilla sanotaan: ’Voi minua! Voi minua!’ Ja jopa peltomiehiä kutsutaan surun viettoon ja 

itkuvirren taitajia valittajaisiin. Ja kaikissa viinitarhoissa on valitus, jopa maapallon katkeriin 

loppuihin asti, sillä Minä varmasti tulen kulkemaanteidänkeskitsenne, sanoo Herra.” 

Sen vuoksi, näin sanoo Kristus, Messias, teidän Lunastajanne… Rakastetut, tulkaa Minun 

luokseni, kerääntykää ympärilleni ja omaksukaa kaikki, mitä Minä olen tehnyt. Rakastetut, eläkää 

Minulle ja pyrkikää tuntemaan Minut sellaisena kuin Minä todella olen ja Minä tulen varmasti 



elämään teidän sisällänne. Katsokaa, jopa Minä tulen palaamaan nopeasti ja vastaanottamaan 

teidät Itselleni, nykäisten jotkut teistä tulesta ennen aikaa, kuitenkin pysyen muiden kanssa, joiden 

täytyy pysyä ja tulla viedyksi läpi. Sillä pätsi tulee raivoamaan, jopa seitsemän kertaa kuumempana 

kuin kaikkina menneinä aikoina, sillä Tilinteon Päivä on käsillä.  

Ja vaikka monet tullaan jättämään jäljelle, vaikka suuren väen paljouden täytyy pysyä tulisen 

pätsin keskellä, Minä en tule hylkäämään Minun omiani. Sillä Minä tiedän kaikki, jotka tulevat 

Minun luokseni, Minä tiedän, mikä on kaikkein tarpeellisinta itse kullekin ja Minä tulen varmasti 

tekemään sen, mikä on oikein Minun tahtoni mukaan… Sen vuoksi, kutsukaa Minun nimeäni 

hätänne hetkellä. Kääntykää Minun puoleeni pimeimmällä hetkellänne ja Minä tulen pysymään 

teidän kanssanne tulen kuumuudessa, vieden teidät läpi vahingoittumattomina. Ei edes palamisen 

hajua tulla löytämään mistään vaatteistanne. Sillä Minä olen Herra.  

Sen vuoksi, olkaa varuillanne, Minun ihmiseni, olkaa täysin hereillä! Sillä pätsi on Viimeinen Viikko, 

Jumalan tuomio, joka vuodatetaan kaikille kansakunnille, todella, monet tulevat menehtymään 

noina päivinä, kuitenkaan ei kukaan, joka kutsuu Minun nimeäni, vilpittömyydessä ja totuudessa, 

tule kärsimään Minun vihaani tai lankeamaan tuomion alle. Kuitenkin Pahan ja hänen palvelijansa 

käsissä, he tulevat kärsimään ajan, kaksi aikaa ja puoli aikaa. 

Älkää olko alakuloisia, Minun ihmiseni, sillä noina päivinä kuoleminen on etu… Sillä te tulette 

olemaan Minun luonani välittömästi, silmänräpäyksessä te tulette katsomaan Minun kasvojani!...  

Kyllä, noina päivinä, joita tullaan lyhentämään, muuten mikään liha ei pelastuisi, Minun 

rakastettuni tulevat katsomaan Taivaan enkelien nousevan ja laskeutuvat Ihmisen Pojan päälle!... 

Sillä Minä olen Portaikko!...  

Ainoa Tie Taivaan alla!... Totuus ja Elämä!... Teidän lohtunne surun aikoina, Teidän voimanne 

varman kuoleman kohdatessa, Teidän apunne ja kilpenne, teidän pahasta päästäjänne… Jumalan 

Pelastus! Mashiach! 


