
V4/16 - Herra sanoo… HERÄTKÄÄ!  

Jumalan Valtakunta tullaan vakiinnuttamaan Tuomion Liekkien päälle 

Kesäkuun 15. 2006 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Jumala: Minun lapseni maapallolla, siunatkaa Herran nimeä… Siunatkaa Hänen nimeään armon 

vuoksi. Minun ihmiseni, kuulkaa Herran Sana. 

Näin sanoo Herra teidän Jumalanne, Israelin Jumala, luomakunnan Jumala… Juoskaa Valoon, 

halatkaa Paimenta, sillä Hän kutsuu Hänen lampaitaan ja menee maailman ympäri kokoamaan 

heitä. Yksi Paimen… Yksi Herra… Yksi katras koottuna ja valmistautuneena matkaansa varten, 

heidän lyhyttä matkaansa Isän povelle, sillä Minä, jopa Minä, olen heidän Isänsä. Ja Hän, joka 

kutsuu heitä, Hän on myös heidän Isänsä, ja on antanut heille elämän.  

Näin sanoo Herra, joka on täynnä armoa… Aika on tullut, lunastuksen aika on täällä… Minun 

täytyy koota Minun katraani. Heidän täytyy tulla yhdeksi laumaksi ja olla kätkettynä Herran 

varjossa, missä ei ole lainkaan varjoa… Vain pelastus ja ymmärryksen valo, mikä tulee Hänen 

Armostaan, joka kuoli pelastaakseen heidät ja tulee kasvattamaan heitä Hänen siipiensä alla, 

korkealla ja ylös nostettuna Herran taloon, missä Isä asuu… Niin että he saattaisivat tulla Sulhasen 

Morsiameksi, yhdessä, Isänsä ja heidän Jumalansa talossa, yhden viikon.   

Näin sanoo Paimen, joka tulee lyömään teurastuksen katrasta ja hajottamaan pilkulliset, sairaat 

ja ei-toivotut lampaat katraasta… Minä olen tuleva, vaikka te ette katso Minun kasvojani, ettekä 

kuule Minun sanojani… Minä olen tässä joka tapauksessa. Minä tulen kokoamaan kaikki ne, jotka 

höristävät korviaan ja kaikki ne, joilla on kaartuneet selät, joiden silmät jatkuvasti tuijottavat 

Minun tulemiseni odotuksessa, sillä nämä tuntevat Minun nimeni ja Minä näen Itseni heissä. 

Siunattuja, Oi kuinka siunattuja ovat he, jotka uskovat ja omaksuvat Minut, vaikka eivät ole 

nähneet, sillä he tulevat varmasti näkemään ja halaamaan Minua, vaikka heidän jalkansa eivät 

enää kosketa maata.  

Siispä sitten, Minun rakastetut ja eksyneet, jotka vihaatte Minun tulemistani ja Minun nimeni 

sointia ja jotka tallovat Minun Käskyjäni, Oi te pahasydämiset, kuinka Minä tulen pelastamaan 

teidät? Kuinka vaikeaa teille on totella Minun käskyjäni. Te ette tunne rakkautta, vaikka se on teille 

annettu. Minä olen käskenyt teidän rakastaa toinen toisianne ja antamaan anteeksi niille, jotka 

ovat vahingoittaneet teitä, niin kuin Minä olen tehnyt teille. Te valitsette vihata… Te valitsette 

vihata ja jatkuvasti lyötte rintojanne ja vaivaatte köyhiä.  

Kerran rakastettuja, te olette hylättyjä ja köyhiä. Te olette rikkoneet liiton ja sylkeneet Israelin 

Pyhän kasvoille. Oi, mikä suuri suru, mikä katkera kärsimys… Minun lapseni nousevat Minua 

vastaan ja pilkkaavat Tekijänsä nimeä, taivaan ja maan Luojaa.  

Näin sanoo Pyhä, Juudan Leijona… Teidän päivänne on tehty… Kaikki teidän työnne tulevat 

tekemättömiksi eikä niitä enää löydetä muistoista. Minä olin ojentanut Minun käteni teille ja 

kuitenkin te yhä iskette iljetyksen ja vihan nauloja niihin. Sen vuoksi, te olette valinneet. Te olette 

tehneet liittonne kuoleman kanssa ja helvetin (haudan) kanssa teillä on yhteisymmärrys, 

hakattuina pois elävien maasta… Käveleviä kuolleita polulla tuhoon.  

Näin sanoo Herra, Lunastaja… Minä tunnen teidät… Minä näen syvälle ihmisten sydämiin. Minä 

näen keskellänne villin katraan ja uuden katraan, eksyneen katraan, joka suurella raadannalla, 

tulee pakenemaan myrskyä, vaikka he ovat sen keskellä.  



Siispä kuunnelkaa ja kuulkaa ja kuunnelkaa tarkkaan… Minä olen valinnut. Minä olen valmistellut 

Minun armeijani, vartiomiehet. Nämä tullaan jättämään jälkeen ja heitä eksyneet tulevat 

kuulostelemaan. He tulevat ohjaamaan teidät Valtakuntaan. Kaikki kaupungit tulevat kaatumaan, 

suuri pahuus tulee kuluttamaan maan, mutta nämä, jotka Minä olen jättänyt, eivät tule 

epäonnistumaan. Vaikka monet tulevat lankeamaan ja kuolemaan joka puolella, nämä eivät tule 

epäonnistumaan. He tulevat marssimaan, he eivät tule kompastumaan, sillä Minä ylläpidän heitä. 

Ja Minun käsivarteni voimalla he tulevat kantamaan teitä, jopa myrskyn silmään he tulevat 

menemään… Katsokaa Minun todistajiani, 144 000, jotka huutavat Minun nimeäni ja toitottavat 

pelastusta vastoinkäymisen edessä.  

Tuulet tulevat puhaltamaan, maapallo tulee järisemään, kaupungit tulevat palamaan, tornit 

tulevat kaatumaan. Kappas, pahuuden savujen läpi, pedon leveydellä he tulevat marssimaan 

vapaina, pelottomina, läpi koko maapallon leveyden, paikkaan, jonka Minä heille näytän… Kyllä! 

He tulevat nousemaan kotkien siiville, Jumalan voima heidän edessään ja he tulevat piilottamaan 

lapsen, jolla ei ollut nimeä, jonka nimi tullaan antamaan, jäännös.  

Jopa ajan, kaksi aikaa ja puoli aikaa, he tulevat asumaan erämaassa; ja Herra, Itse, tulee viemään 

heidät läpi tulen. Heidät tullaan jalostamaan ja koettelemaan puhtaaksi valkeaksi jalokiveksi. Ja 

Herra, Itse, tulee ruokkimaan heidät ja antamaan heille juomaa Hänen armonsa pyhäkössä, 

loppuun asti. Sitten he tulevat pakenemaan. He tulevat pakenemaan sukkelasti Pyhän, Prinssin, 

läsnäolossa. He eivät tule väsymään; eikä heidän kenkänsäkään, eikä mitkään heidän 

vaatetuksensa tule kulumaan.  

Voi, Voi, Voi niille, jotka eivät tule kääntymään, sanoo Taivaallisten Sotajoukkojen Herra. He 

tulevat kompastumaan, he tulevat lankeamaan, eikä heitä tulla löytämään. Eikä tulla mitään 

ihmisten töitä löytämään… Eikä mikään tule enää olemaan niin kuin aikaisemmin.  

Herra on tullut… Hän on kutsumassa. Herra tulee palaamaan… Hän tulee kokoamaan. Herra tulee 

tuhoamaan… Hän tulee loistamaan idästä länteen ja heittämään kaiken pimeyden ja pahuuden 

tuleen. Hänen Valtakuntansa tullaan vakiinnuttamaan tuomion tulissa, rangaistuksen olkapäillä ja 

seisomaan ikuisesti Hänen kätensä voiman kautta ja Hänen oikeamielisyytensä vaatteen kautta.  

Se tulee kestämään ikuisesti Hänen armojensa ansiosta… Hänen Rakkautensa vuoksi, jota Hän 

tuntee Hänen lapsiaan kohtaan, joista on tullut Hänen morsiamensa Jumalan perheessä, aina ja 

ikuisesti… Amen. 


