
V7/03 - Herra sanoo… PALVELIJAT, NOUSKAA! Ihmisten Valtakunta on lopussa! 

Toukokuun 16. 2007 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Kaikille, joilla on Korvat Kuulla 

Timothy: Kaikki väliseinät on revitty alas, esirippu on revitty kahtia… Tie on avoin! HalleluYah! On 

paljon työtä jäljellä, vaikka pelastuksen työ oli loppuunsaatettu ristillä. Sillä meidän täytyy nyt 

nousta ja laulaa, kyllä, huutaa Herran julistusta, Taivaallisten Sotajoukkojen Herran tulemista. Sillä 

Hänen kauttaan tulee kaikki, mikä pysyy viimeistelemättömänä, tulemaan nopeaan loppuun. Sillä 

synnin voima on kukistettu, kuolema on voitettu. Kuitenkin synti pysyy maailmassa ja on tullut 

ylitsevuotavaksi vitsaukseksi kansakuntien keskuudessa, ahmien heitä.  

Katsokaa, Jumalan Pyhä, Mahtava ja Vahva, tulee erottamaan ja kokoamaan. Varas tulee taloon ja 

vie saaliin vahvalta mieheltä, jota kutsutaan Pahaksi. Ja Hän, jopa Hän, Jumalan Pyhä, ei tule 

jättämään edes yhtä, jossa Hän näkee Itseään… Kaikki nämä tulevat olemaan pois tästä paikasta. 

Sitten yksi viikko.  

Katsokaa Herran voimaa ja kunniaa! Lunastajanne kasvot muuttuivat karjuvaksi Leijonaksi! Hän on 

tullut puhdistamaan talon ja puhdistamaan sen kaikista haureuksistaan Jumalaa vastaan! Hän 

tulee karjumaan! Hän tulee huutamaan Kaikkivaltiaan äänellä! Kyllä, Herran kunnia tulee 

tuhoamaan ja pyhittämään!... Kappas, synti ja pahuus tulevat olemattomiksi sinä päivänä!  

Näin sanoo Messias, jota kutsutaan Kristukseksi, Juudan Heimon Leijonaksi… Synti on voitettu! Ja 

katsokaa Minä, jopa Minä, tulen tekemään nopean lopun! Jopa täyden hukkaamisen kaikelle, mikä 

on syntiä ja synnistä ja kaiken, mikä on johdattanut Minun ihmiseni erilaisiin himoihin! Minä olen 

tuleva ja tulen vielä palaamaan, täyttäen jopa kaiken sen, mikä oli ja on kirjoitettu Minusta, sekä 

näissä Kirjeissä ja Totuuden Pyhissä Kirjoituksissa.  

Sillä kappas, maailma ja kaikki siinä oleva on tehty Minun astinlaudakseni ja Minä tulen varmasti 

istumaan Minun kunniani valtaistuimella. Ja Minä tulen tuomitsemaan ja välittämään armoa. Se 

tullaan loppuun saattamaan, se tullaan varmasti tekemään… Ja jopa kaikki teistä, jotka ottavat 

osaa Minun sanoihini, tulevat katsomaan sitä omilla silmillänne ja kumartamaan ja antamaan 

Minulle kunniaa.  

Ja heistä, jotka tulevat siihen Päivään, halveksitut, he, jotka pysyvät Isän rangaistuksen alla ja ovat 

hylänneet Ilmaisen Lahjan, he, jotka heristävät nyrkkejään Taivasta kohti ja sylkevät Kuningasta 

päin, jopa nämä myös tulevat kumartamaan ja antamaan Minulle kunniaa… Ja sitten kohtaamaan 

sukkelan loppunsa, nuollen tomua Minun jaloistani, jonka Minä olen kopistellut pois, todistuksena 

heitä vastaan!... Kulutettuina Jumalan tuomion tulissa, tuhottuina sen vuoksi, mitä Minä olen 

nähnyt heissä olevan Jumalaa vastaan, jopa kaikkea sitä vastaan, mitä Hän edustaa, kaiken sen 

vuoksi, jonka he olivat hylänneet jäykällä käsivarrella ja ojennetulla niskalla!  

Nyt HEIDÄT on hylätty ja heitetty pois! Pimeys, paksu pimeys on heidän kumppaninsa… Kuolema! 

Sanoo Herra, Taivaallisten Sotajoukkojen Herra. Israelin Pyhä on Minun nimeni!... YahuShua, 

Juudan Heimon Leijona, Messias, Kuningas!... Ja niin tulee Kuluttaminen, kappas se on tulossa 

nopeasti! Katsokaa, päivä on käsillä!  

Siispä sitten rakastetut, kaikki he, jotka kutsuvat itseään Minun omalla nimelläni, juoskaa ja 

puhukaa lohduttomille… Juoskaa ja korottakaa äänenne, puhaltakaa trumpettiin ja antakaa 

sotahälytys! Puhukaa hegessään köyhille ja niille, jotka ovat rutiköyhiä Totuudesta!... Puhukaa, 

Minun lapseni! Nouskaa ylös ja puhukaa!  



Kuunnelkaa vartiomiehiä ja kuulkaa tarkkaan ja niin tehkää. Seuratkaa Minua ja totelkaa kaikki, 

mitä Minä olen opettanut teille, rakastetut. Ja pitäkää Minun Käskyni, ne, jotka on kirjoitettu 

kiveen Isän omalla sormella. Kyllä, pitäkää ne kaikki, jopa niiden kirjoittaminen sydämiinne, sanoo 

Herra teidän Lunastajanne. Sillä teidät on hinnalla ostettu, nyt seuratkaa Minua… Ja ottakaa 

kädestä kiinni kaikkia heitä, jotka haluavat ja tuokaa heidät mukananne.  

Sillä Jumalan Valtakunta on käsillä! Ja ihmisten valtakunta on lopussa ja tullaan pyyhkimään pois!... 

Viikossa ja päivässä, se tulee olemattomaksi!... Vain Herra ja he, jotka pysyvät Minussa, tulevat 

pysymään.  

Ja Minun Valtakuntani… Ikuisesti se tulee kestämään, heidän kanssaan, jotka asuvat siellä… Amen 

ja Amen. 


