
V7/02 - Herra selittää… Teurastuksen ja Pahasta Päästämisen Päivä…  

Kaupunki, jota kutsutaan Marttyyriudeksi  

Karskin Tuomion Päivä, Hyvityksen Päivä, Hämmästyksen Päivä… Suuri ja Kauhea Herran Päivä 

Toukokuun 2. 2007 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Se tulee varmasti tapahtumaan, se tulee varmasti tapahtumaan… He tulevat 

antamaan kunniaa Minun nimelleni Teurastuksen Päivänä! He tulevat laulamaan vastoinkäymisen 

kohdatessa, kun huolet ympäröivät heidät ympäriinsä! Sanoo Herra, jonka tuomio pysyy voimassa 

ja tulee täyttämään maapallon Hänen tulisessa vihassaan.   

Katsokaa!... Herra, Taivaallisten Sotajoukkojen Herra, tulee näyttämään maailmalle ja jopa kaikille, 

jotka ovat saarilla, uuden ja kauhean asian!... Jopa ihmeen, hämmästyksen!... Minä tulen 

rakentamaan suuren kaupungin!  

Kappas, se tulee olemaan kaupunki, joka on täynnä laulamista ja verta, itkua ja riemua! Kyllä, suuri 

pelastuksen kaupunki, sadonkorjuun kaupunki!... Jopa kaikki villi vehnä tulee olemaan siellä!... 

Kaupunki, jota kutsutaan Marttyyriudeksi!  

Minun omaksi kunniakseni se tullaan rakentamaan, kuitenkin Herran armosta se ei tule 

kestämään. Sillä Minun kunniani vuoksi, se tulee jatkumaan vain hyvin lyhyen ajanjakson ajan… 

Kappas, se tullaan katkaisemaan lyhyeen valittujen vuoksi. Ja kaikki, jotka asuvat siellä, tulevat 

laulamaan Herran laulua sinä päivänä; ja he, jotka asuvat siellä, tulevat elämään vain hetkisen, 

silmänräpäyksen ajan. Ja aivan siinä samassa hetkessä, he tulevat olemaan poissa maapallolta ja 

heille tullaan antamaan valkeat viitat… Jopa Minun omassa talossani he tulevat vastaanottamaan 

ne.  

He tulevat kumartumaan alas, kyllä, he tulevat ylistämään ja vastaanottamaan parannusta… Ja 

siellä, Minun lapseni, jopa siellä Minun rinnuksillani, te tulette pysymään lyhyen ajanjakson ajan. 

Ettekä te tule koskaan tuntemaan kuolemaa, enää; ettekä kipua, ettekä itkua, ettekä minkäänlaisia 

suruja tule muistamaan, enää… Vain laulamista ja ylistystä Paimenenne läsnäolossa, Lunastajanne, 

te tulette tuntemaan… Taivaallisten Sotajoukkojen Herra on Hänen nimensä, Israelin Pyhä!  

Katsokaa, Minä olen puhunut sen, sanoo Herra… Kappas, se tulee olemaan, eikä se tule viipymään, 

sillä se tulee nopeasti… Katsokaa, se on portaillanne! Sen vuoksi katukaa, Minun ihmiseni ja 

antakaa Minulle kunniaa! YahuShua HaMashiach on Tie, Totuus ja Elämä!  

Älkää pelkästään sanoko, että te tunnette Hänet, eläkää Hänessä!... Kyllä, pysykää Hänessä. 

Ruokkikaa itseänne öin ja päivin, Hänen opillaan, MINUN opillani. Kuunnelkaa heitä, joita Minä 

lähetän. Te tulette tuntemaan heidät heidän hedelmistään ja miekastaan, minkä Minä Itse olen 

laittanut heidän suihinsa…  

Sen vuoksi, tulkaa pois kaikki pilkkaajat! Astukaa eteenpäin, jokainen ilkkuja! Iskekää alas Minun 

viestinviejäni, jos kykenette! Tappakaa Minun profeettani, jos teillä ei ole Jumalan pelkoa 

sydämissänne! Tulkaa heitä vastaan, valheellisen oikeamielisessä vihassanne!... Tulkaa, sanoo 

Herra! TULKAA! Ja teidät tullaan rikkomaan palasiksi! Teidät tullaan tuomaan HYVIN alhaalle!... 

Alennettuina Minun kuumassa vihassani, sitten nostettuina ylös Minun armoni vuoksi.  

Ja te, Oi pahat, todelliset saatanan jalkavaimot, jopa te pahat kyyt, jotka heilutatte nyrkkejänne 

Taivaaseen päin ja syljette Kuningasta, Pyhää päin… Tulkaa ja sihiskää Minun valituilleni, ihmisten 

joukosta lunastetuille, ensihedelmille, jotka ovat Minun kunnialleni Kristuksessa ja teidät tullaan 



viemään alas helvettiin!... Joka on kuolema ja hauta. Sillä maasta Minä olen teidät muotoillut, te 

rikkonaiset astiat halpaa käyttöä varten ja maahan te tulette palaamaan!  

Sellainen on Minun rangaistukseni ikuinen tila, sellainen on Minun oman käteni rangaistus… 

Pahojen tuho järvessä, joka palaa, kulutettuna hetkessä, pois menneinä Minun läsnäolostani 

ikuisesti. Pimeys, ulompi pimeys, olemattomuus on teidän palkkionne, ettekä te koskaan edes tule 

tietämään, että te olette sen vastaanottaneet tai että ette ole vastaanottaneet sitä. Te ette tule 

tietämään mitään, eikä teillä tule olemaan MITÄÄN osaa elämässä. Se on otettu teiltä, eikä 

koskaan tulla teille enää myöntämään… Teidän perintönne on menetetty.  

Oi kieroutunut sukupolvi, tämä on Minun rangaistukseni ikuinen tila ja ikuinen hyvitys kaikille 

Minun lapsilleni, jotka ovat hylänneet Minut täysin, tietoisessa saatanan adoptiossa, vuohien 

pahassa paimenessa – vuohien, jotka on tehty lihaviksi teurastusta varten… Teidät on kulutettu! Ja 

hän, joka kantoi teidät, jopa hän, jota kutsutaan luciferiksi ja saatanaksi, paha käärme, lohikäärme, 

hän tulee vastaanottamaan tasaveroisesti hänen pahoista teoistaan järvessä, jota kutsutaan 

ikuiseksi kidutukseksi. Sitä valheellisesti kutsutaan niin, sillä Minun polttavan sydämeni järvi on 

tuomio, eikä elämä… Kuluttava tuli! Ja se on varattu hänelle ja hänen enkeleilleen… Sanoo Herra.   

Siispä kääntykää, sanoo Herra! Erotkaa pahoilta teiltänne!... Juoskaa nopeasti, sillä aika on käsillä! 

Suuri ja Kauhea Herran Päivä on täällä! Kyllä, se on hyvin lähellä! Olkaa piilossa, ei jäljellä ja 

paljastettuina…  

Etsikää pyhäkköä Lunastajassanne, sillä Häntä kutsutaan Kristukseksi ja Jeesukseksi… YahuShua on 

Hänen nimensä… Ylösnousemus ja Elämä, Lahja, Jumalan Rakastava Armo, joka kestää ikuisesti… 

Oi Immanu El. 


