
V4/24 - Herra selittää…  

Isä & Poika ovat Yksi, Karitsasta tulee Leijona & Pelastajasta Tuomari 

Heinäkuun 28. 2006 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Kuka voi tuntea Herran kunnian? Kuka voi mitata Hänen armonsa? Kuka on tuntenut Hänen 

sydämensä ajatukset? Kuka on nähnyt Hänen olemuksensa majesteettisuuden tai tuntenut Hänen 

kaltaisensa olennon samankaltaisuutta? 

Katsokaa voimaa ja kunniaa korkealta, Rauhan Prinssi, Hänen rakastettujensa Ikuinen Isä, Ihmisen 

Poika, Kuningasten Kuningas, Herrojen Herra. Kappas, Hän tulee Isän kaltaisena, Hänen Isänsä ja 

teidän Isänne, teidän Jumalanne ja Hänen Jumalansa… Isä ja Poika ovat Yksi… Jonka kaltaista 

kukaan ei voi lähestyä, Herra Jumalan kunnia…, kaikkien asioiden Luoja, Taivaan ja Maan. Sillä 

Maapallo on täynnä Hänen kunniaansa! Hänen majesteettisuutensa hyökkää päällenne joka 

sivulta… Omaksukaa Minut nyt, sanoo Taivaallisten Sotajoukkojen Herra. 

Näin sanoo Herra Hänen lapsilleen… Minä olen puhunut sen… Se tullaan tekemään. Minä olen 

tarkoittanut sen niin… Se tullaan loppuun saattamaan. Valtakunta tullaan vakiinnuttamaan 

päivässä!  

Näin sanoo Herra, teidän Jumalanne, kaiken voiman ja kunnian Herra… Minä tulen repimään 

kaikki nämä ihmiskäsin tehdyt temppelit. Minä tulen tuhoamaan ja päästämään pahasta. Minä 

tulen rankaisemaan ja antamaan anteeksi. Minä tulen tuomitsemaan ja ylentämään. Minä tulen 

tuhoamaan nämä ihmiskäsin tehdyt temppelit. Minä tulen tuhoamaan ne Minun oman itseni 

vuoksi. Minä tulen tuhoamaan ne, jopa joka ikisen, Minun nimeni vuoksi. Minä tulen juurimaan ne 

ja polttamaan ne sammumattomalla tulella.  

Näin sanoo Herra kovalla äänellä… Se tullaan tekemään. Minä tulen tuhoamaan ne. Minä tulen 

tuhoamaan ne kaikki! Sanoo Herra. Enää ne eivät tule seisomaan. Enää nämä iljetykset eivät tule 

seisomaan häpäisemässä Minun pyhiä paikkojani, jopa korruptoiden Minun omilla käsilläni 

tekemieni temppeleiden sydämiä.  

Sillä Minä rakastan Minun temppeleitäni, näitä rakastettuja temppeleitä, Minun oman Oikean 

Käteni tekemiä, hauraasta lihasta. Oi, kuinka Minä rakastan Minun lapsiani. Oi, kuinka Minä 

kaipaan koota heidät. Tulkaa, Minun rakastetut pikkuiseni, palatkaa teitä rakastavan Isänne 

luokse.  

Palatkaa Minun luokseni… Omaksukaa Puuseppä. Hän on teidän Mestarinne, teidän Pelastajanne, 

teidän Elämänne. Omaksukaa Minun rakkauteni ja armoni, eläkää Minun rakkaudessani. Antakaa 

Minun pidellä teitä, antakaa Minun lohduttaa teitä… Eläkää Minun Pojassani. Hänessä on rauha, 

Minun sydämeni ilo… Teidän ilonne täytettynä Hänessä, Minussa. Isä ja Poika ovat yksi. Älkää 

rikkoko Minun sydäntäni… Älkää rikkoko Minun Käskyjäni enää. Kuulkaa Herran, teidän 

Lunastajanne ääni… Omaksukaa Minun Poikani, Hän on keskellänne, Hän ei ole jättänyt teitä, 

vaikka te ette katso Hänen kasvojaan… Hän on teidän kanssanne…  

Teidän Lunastajanne kasvot, rakkaus, jota te ette koskaan ole tunteneet, Yhden ja Ainoan 

Todellisen Jumalan majesteettisuuden kasvot, kaiken Jumalan, Israelin Pyhän. Kuulkaa Minua! 

Minun lapseni… MINÄ OLEN JUMALA! Minä olen Israelin Jumala! Minä olen tulossa!... Minä olen jo 

täällä! Katsokaa, Minä olen tuleva Minun Oikean Käteni voimalla, Minun Mahtavan ja Vahvan 

voimalla!  



Näin sanoo Herra… Katsokaa, te tulette polvistumaan. Minä vedän taaksepäin Minun kunniani 

valtaistuinta. Kaikkein Korkeimman Poika tulee istumaan Hänen armonsa ja Hänen tuomionsa 

valtaistuimella. Kuulkaa Häntä! Sillä Minä tulen varmasti ottamaan maapallolta kaikki ne, joilla on 

korvat kuulla. Sillä nämä tulevat näkemään Hänen kasvonsa ja kuulemaan Pyhän äänen, heidän 

Lunastajansa äänen ja Jumalan trumpetin kutsun äänen. Heidät tullaan varmasti sieppaamaan 

ylös… Kyllä, kolmanteen Taivaaseen, missä he tulevat asumaan… Jopa he, jotka nukkuvat ja ne, 

jotka ovat hereillä, jotka on herätetty heidän elävästä torkkumisestaan.  

Näin sanoo Herra kuolleille, käveleville kuolleille ja yhä eläville torkkujille… Voi, Minä sanon 

teille. Teidät on annettu tuomiolle, tämän maailman tuomiolle ja Herran Kaikkein Korkeimman 

rangaistuksille. Näyttämö on valmisteltu ja tuomion täytyy nyt hallita. Jumalan viha on tullut! 

Sanoo Herra Hänen vihassaan. 

Mutta ensin, monien pelastus… Armossa, Armon kautta, Minun Armoni vuoksi, jonka Minä lähetin 

heille. Paimen tulee… Hän tulee kokoamaan Hänen katraansa.  

Ja tuomio tulee istumaan. Kirja tullaan avaamaan, sinetit murtamaan. Leijona tulee… Voi 

mahtailevia ja ylimielisiä… Voi kovasydämisiä… Voi saatanan palvojia ja hänen valheellisia 

profeettojaan… Voi väkivallan ihmisiä… Voi pohjoisia maita… Voi nousevan auringon ihmisiä ja 

idän kuninkaita… Voi kaikkia ihmisiä, jotka tulevat Minun ihmisiäni ja Minun Maitani vastaan… Voi 

ketä tahansa ihmistä, joka ei suutele Poikaa…  

Hänen vihansa on sytytetty teitä vastaan… Se ei ole pieni malja, vaan suuri närkästyksen kuppi… Se 

tullaan vuodattamaan. Karitsa on Leijona. Pelastaja on Tuomari. Voi maapallon ihmisiä… Aika on 

tullut… kaikkien asioiden päättäminen… Kutsukaa Hänen nimeään! 


