
V7/01 - Herra sanoo… Kuulkaa Minun Sanani!  

Sinä Amerikka, te Ismaelin Pojat & Kaikki Kirkot 

Maaliskuun 28. 2007 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Hänen palvelijalleen… Timothy, sinä olet Minun palvelijani… Älä epäile itseäsi, 

äläkä Minun Sanojani, joita Minä tulen puhumaan sinulle tänä päivänä. Sillä sinut on päästetty 

sortajan kädestä ja jopa kaikista heistä, joita hän tulee lähettämään sinua vastaan. Sinä olet Minun 

profeettani ja sinä tulet kestämään… Jopa Minun Oikean Käteni voimalla Minä saan sinut 

menestymään.   

Sinusta tulee vahva ja tulet julistamaan Minun vahvaa sanaani niille, jotka ovat lähellä ja niille, 

jotka ovat kaukana. Sinä tulet puhumaan uskoville ja pakanoille samalla tavalla ja huutamaan 

Minun julistustani ja Minun tuomiotani pakanoita ja vihollistasi, Ismaelia vastaan.  

Jopa Minun tuomiotani sinun omaa kansakuntaasi vastaan sinä tulet julistamaan kovalla äänellä, 

kaikilla puhumisen tavoilla ja laitteilla. Sillä sinun maasi on kulkenut pahojen ja pakanoiden teitä; 

jopa Sodoma ja Gomorra on elvytetty ja nyt kukoistavat Minun kasvojeni edessä, rajojesi sisällä. 

Kuitenkin Minä pidätän kättäni, valittujen vuoksi… Heidät tullaan piakkoin ottamaan pois tieltä.  

Katsokaa, Minä olen sinua vastaan, Oi porttojen kansakunta!... Minä olin tehnyt sinusta 

voimakkaan ja antanut sinulle vertaansa vailla olevia siunauksia, kuitenkin sinä käännät kasvosi 

pois Minusta, jopa Hänestä, joka osti teidät Hänen omalla verellään!...  

Pieksettynä, ruoskittuna ja pilkattuna, jopa lävistettynä teidän väärintekojenne vuoksi! Kuitenkin 

sinä käännät selkäsi Hänelle ja käytät Hänen nimeään kirosanana, jopa aivan sitä Nimeä, jonka 

Minä Itse olen antanut Hänelle!... Häpäisy! Jumalanpilkka! Sen vuoksi sinä, Oi kansakunta, jota ei 

haluta, SINUT annetaan sinun vihollistesi käsiin!  

Ja he tulevat tappamaan sinut ja polttamaan sinut tulella ja repimään alas sinun korkeat tornisi! Ja 

sinä tulet nostamaan kätesi, suuressa vihassa ja kiireessä ja maksamaan heille kaksinkertaisesti 

takaisin! Sanoo Taivaallisten Sotajoukkojen Herra. Sillä niin kuin sinut on annettu, niin tullaan 

heidätkin antamaan sinulle kostoa varten. Jopa kaksinkertaisesti sinä tulet koettelemaan heitä, 

jopa kaksikertaisesti he tulevat vastaanottamaan sinun kädestäsi!... Voimakas tuuli ja pimeä 

myrsky, suuri pyörretuuli sinä tulet olemaan kostossasi!  

Kuitenkaan loppu ei ole vielä… Sillä joukossasi on heitä, jotka Minä tunnen ja joissa Minä näen 

itseäni… Minun täytyy ottaa heidät, Minä tulen varmasti päästämään heidät pahasta.  

Sitten sinä tulet lankeamaan, Oi mahtava kansakunta ja suuri tulee olemaan sinun lankeamisesi! 

Sillä silloin tulee nousemaan hän, jota te tulette pelkäämään ja kaikki, jotka pelkäsivät sinua, 

tulevat pelkäämään häntä; ja he, jotka palvelivat sinua, sinä tulet palvelemaan heitä. Ja sinä et tule 

olemaan tyytyväinen ja sinä tulet marisemaan, etkä tule istumaan hiljaa, vaan valheellisessa 

toivossa sinä tulet nousemaan ja kohtaamaan loppusi… Juurilta irrotettuna ja jalan alle laitettuna, 

hänen toimestaan, jota kutsutaan pahuudeksi ja valehteluksi.   

Kirkot, kuulkaa Herran Sana… Te myös kieltäydytte kuulemasta, ettekä te kuuntele, mitä Herra 

puhuu Hänen katrailleen, sen vuoksi höristäkää korvianne ja kuulkaa tarkkaan. Ihmisten Kirkot, 

kuunnelkaa, mitä Herra, teidän Jumalanne sanoo ja kuulkaa tarkkaan!...  

Te olette kaikki kulkeneet omaa tietänne ja korruptoineet Minun Sanani, omaksi kunniaksenne! 

Ylpeys on mestarinne ja ahneus on saapunut taloihinne, taloihin, jotka kantavat MINUN nimeäni!... 



Jumalanpilkkaa!... Minä en asu yhdessäkään ihmiskäsin tehdyssä kirkossa. Minä asun Minun omilla 

käsilläni tekemissäni temppeleissä.   

Oi röyhkeyden kirkot, kuinka Minä tulen kokoamaan teidät, kun te vastustatte kaikkea ojennusta 

ja seuraatte auktoriteettiasemissa olevien ihmisten turhia jaaritteluja?... Kasaten itsellenne 

opettajia, susia lammasten vaatteissa, sanoen, että Jumalan Sana on tie rikkauksiin ja 

materiaalisiin asioihin.   

Voi, Minä sanon teille, jotka seuraatte näitä Saatanan avustajia! Valheellisia opettajia! 

Ennustajia!... Lohduttomuuksia on tulossa ja suuri puute! Kuinka sitten tulevat nämä hopeakolikot 

ja paperi, tiilestä ja puusta tehdyt talot, pelastamaan teidät?! Ihmisten rikkaudet tullaan ottamaan 

heiltä päivässä!... Minkä päällä te sitten seisotte, Oi turhuuksien ja turhien petosten ihmiset?   

Kirkot, puhdistakaa viittanne ja heittäkää pois nämä johtajat, jotka puhuvat kuin kyyhkyset ja 

opettavat paholaisten oppeja!... Minun Lapseni, peskää vaatteenne ja puhdistakaa talonne, sillä 

Hän, joka on Pyhä, tulee lähelle! Älkää tulko jätetyiksi katkeriin suruihin… Puhdistus, Herran Päivän 

kuumuudessa.  

Heittäkää pois nämä valheelliset opit, lakatkaa tekemästä huorin porton kanssa. Sillä äitinne on 

hylännyt teidät ja palvelee vihollistanne, jopa saatanaa… Hänet tullaan jättämään täysin autioksi! 

Sen vuoksi katukaa ja tulkaa pois hänestä! Sanoo Herra. Älkää ottako yhtään hänen oppiaan 

itsellenne.  

Palatkaa Minun luokseni, pysykää Minun Pojassani; Hän on teidän Pyhäkkönne myrskyssä. 

YahuShua, kyllä, Hän, jota kutsutaan Jeesukseksi, on Lahja ja Pelastus. Hänen luokseen teidän 

tulee kerääntyä, Hänen lihaansa teidän tulee syödä, Hänen vertansa teidän tulee juoda… Eläkää 

Hänen Sanassaan ja totelkaa Minun Käskyjäni.   

Rakastetut, teidän kansakuntanne on tuomittu ja annettu pois… Kääntykää Jumalan puoleen! Sillä 

ihmisen Poika tulee nopeasti päästämään teidät pahasta! Katsokaa! Te tulette näkemään Taivaan 

enkelien nousevan ja laskeutuvan Ihmisen Pojan päälle! Nukkujat tulevat heräämään ja te, jotka 

olette jo hereillä, olette tulleet täysin herätetyiksi Hänelle, teidät tullaan nappaamaan heidän 

kanssaan tapaamaan Herra ilmassa… Ja ikuisesti te tulette olemaan Herran kanssa!  

Puhdistakaa uskonne! Puhdistakaa ylistyksenne! Puhdistakaa talonne!... Tehkää se nyt! Sanoo 

Herra Jumala, Taivaan ja Maan Luoja.  

Näin sanoo Israelin Pyhä… Minä olen tullut, en rauhaa tekemään, vaan sotaa, jopa sotaa Minun 

jäsenissäni… Kansakuntien ruoskimista, Jumalan vihaa! Täyttymys, kaiken, mitä on kirjoitettu, on 

käsillä ja tulee etenemään nopeasti. Kuitenkin valittujen vuoksi, se tullaan lopettamaan lyhyeen.  

Minun sydämeni Rakastetut, älkää olko huolissanne, älkääkä itkekö, näiden asioiden täytyy olla. 

Sitten loppu tulee ja Minä tulen näyttämään Minun kunniani!... Kyllä, taivaat, jopa koko maapallo 

tulee olemaan täynnä Minun kunniaani!  

Minä olen Jumalan Oikean Käden voima! Minä tulen puhdistamaan pyhäkön, ennallistamaan 

puutarhan ja te ette enää tule oppimaan sotimaan!... EI ENÄÄ! Sanoo Israelin Pyhä. Sillä Minä 

kuolin… Katsokaa, Minä olen ylösnoussut! Amen. Ja niinpä, niin kuin Minä kuolin, myös synti kuoli 

heissä, jotka rakastavat Minua. Ja se, mikä johtaa Minun ihmiseni syntiin, tullaan myös 

tuhoamaan. Minä tulen tallomaan sen Minun jalkojeni alle, jauhamaan sen jauheeksi, eikä sitä 

koskaan nähdä, eikä muisteta enää… Ennallistamisen tuulien pois kantamana, joka Minä olen… 

Uusi päivä alkoi ja perustettiin, ihmisten ajan auringon laskun päälle.  



Täten Aamu Tähti on noussut!... Ensin ihmisten sydämissä, ennallistaen heidät kunniaan, Pyhän 

Lain kirjoitus heidän sydämissään. Nyt Minä olen tuleva ja tulen nousemaan ja puolustamaan 

heikkoja ja puutteenalaisia, koeteltuja… Suuri hyvitys, maksettu täytenä, pahoja ja tämän 

maailman pahuutta vastaan!... Kosto on Minun! Sanoo Herra. Ja terävällä miekalla, kaksiteräisellä, 

se tullaan toteuttamaan! Se tullaan varmasti tekemään!  

Katsokaa! Aamu Tähti on noussut! Universumi on täynnä Hänen kunniaansa!... Ja kunnia tulee 

pysymään ihmisten kanssa, jopa heissä ja heidän keskellään. Minä tulen olemaan Isä heille ja he 

tulevat olemaan Minun rakastettuja lapsiani, ikuisesti… Kappas, viattomuuteen paluu. Paratiisin 

kadotus on Paratiisin löytyminen, paluu puutarhaan… Universumi, teidän leikkikenttänne.  

Täten, niin kuin Minä olen puhunut, niin se tullaan tekemään… Jumalan mysteeri paljastettuna, ei 

enää päivien laskemista… Ikuisesti nuoria, Paimenenne läsnäolossa, Lunastajanne, Isänne, 

Veljenne, Kaikkein Rakastetuimman Ystävänne… Kaikkien asioiden täyttymys, joita sydämenne 

ovat huokailleet…  

MINÄ OLEN ELÄMÄN TARKOITUS!... Ja kaikki, jotka elävät Minussa ja Minä heissä, TULEVAT 

ELÄMÄÄN IKUISESTI. Amen ja Amen. 


