
V7/05 - Herra sanoo…  

AIKA ON TULLUT… Kun Kaikkien vääryydentekojen täytyy lähteä pois Jaakobista! 

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

Timothylle, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Rakastetut, kuulkaa Minua ja niin tehkää, kuin Minä käsken teitä. Sillä aika on tullut, aika on täällä, 

kun kaikkien vääryydentekojen täytyy lähteä Jaakobista… 

Minun lapseni, kuulkaa Herran, Jumalanne ääni, Lunastajanne… Minä olen Hän, MINÄ OLEN HÄN 

ja te tulette katsomaan Minun kunniaani; ja Hänessä, jonka Minä olin lähettänyt ja olen 

lähettämässä, te tulette tuntemaan Minut… Sillä Isä ja Poika ovat yhtä! Ja jos Me olemme yhtä, 

sitten te tulette olemaan yhtä Meissä, totuudessa. Kyllä, aika lähestyy näin ollen, kun Me tulemme 

olemaan yhtä teissä ja te Meissä, sillä Minä tulen olemaan teidän Jumalanne ja te tulette olemaan 

Minun ihmiseni… Valittu katras, Paimenen rakastettu katras.  

Näin sanoo Lunastaja, Israelin Pyhä… Jopa kaikki, jotka tulevat Minun luokseni, tulevat olemaan 

Minun ja Minä tulen olemaan heidän. Sillä Minä tulen elämään heissä ja heidän keskellään ja he 

Minussa… Amen.  

Ja niin tulee olemaan tämän ajan lopussa… Minä olen tuleva! Katsokaa, Minä tulen tuhoamaan ja 

pyhittämään!... Ja monet, yli sen mitä ihminen voi laskea, tulevat Minun luokseni.  

Ja he tulevat olemaan jopa niin kuin kaikki nämä, jotka ovat tulleet Minun luokseni jo, Minun omat 

rakastettuni, jotka ovat tunteneet Minun ääneni, jotka ovat uskoneet koko sydämistään, vaikka he 

eivät ole nähneet Minua, sillä he tietävät Minut ja Minä elän heissä… Katsokaa kunniakasta 

hääjuhlaa, järjestettynä valkoisiin viittoihin, puhtaisiin ja loistaviin!  

Kuitenkin, entä nämä, jotka eivät ole nähneet, eivätkä kuulleet? Ja entä kaikki nämä, jotka ovat 

kuulleet, kuitenkin kieltäytyvät kuuntelemasta? Ja kaikki nämä, jotka ovat nähneet, kuitenkin 

kieltäytyvät käyttämästä erottelukykyään? Entä kaikki nämä, jotka kutsuvat itseään Minun omalla 

nimelläni, jotka eivät tottele Minun ääntäni ja kieltäytyvät kuulemasta tarkkaan Minun puhettani?  

Katsokaa, Minä en ole lakannut puhumasta heille, Minä en ole lakannut kutsumasta heitä esiin ja 

silti he kieltävät Minut… He kieltäytyvät kuulemasta! He eivät enää tunnista Minun ääntäni! He 

vihaavat Minun puheeni sointia! Sillä he ovat kapinallinen talo, kovin uppiniskainen, ylimielinen ja 

tottelematon talo, joka kutsuu itseään Minun omalla nimelläni.  

Palvelijat, kuulkaa ja tietäkää ja tulkaa pistetyiksi sydämissänne… Herran Päivä on täällä! Se on 

tullut!... Kappas, se on täällä! Se on tullut!... Ketkä tulevat menemään Minun puolestani?! Ketkä 

Minä tulen lähettämään?! Ketkä tulevat menemään Herran, Israelin Jumalan nimessä ja 

kantamaan rinnallaan ja otsassaan Israelin Pyhän nimeä, Lunastajanne, YahuShuan, Kunnian 

Kuninkaan? Ketkä tulevat kärsimään Minun puolestani? Ketkä tulevat ristiinnaulitsemaan 

elämänsä Minun puolestani?...  

Katsokaa, jopa kaikki he, joissa Minä näen itseäni, joissa Minä olen tullut asumaan täysin, tulevat 

menemään väen paljouksien keskelle… Ja näille Minä tulen antamaan uuden äänen, uudistetun ja 

voimakkaan äänen… Katsokaa, he tulevat laulamaan ja olemaan koettelemuksissa kymmenen 

päivää.  

Kappas, heidät tullaan heittämään vankilaan ja pitämään vankeudessa saatanan toimesta, 

kuitenkaan he eivät tule millään muotoa olemaan sidottuja, eikä heidän suitaan voida pysäyttää… 



Kyllä Minä, jopa Minä, tulen vapauttamaan heidät ja he tulevat lentämään pois kolmantena 

päivänä.  

Kuitenkin näiden jäännöksen Minä tulen jättämään jäljelle, kokoamaan villin katraan, eksyneen ja 

hajallaan olevan katraan, moniin kansakuntiin jakaantuneen. Katsokaa, he tulevat lankeamaan ja 

valittamaan ja Minä Itse tulen lohduttamaan heitä ja ohjaamaan heitä, sillä nämä Minun täytyy 

tuoda myös. Ja nämä, jopa nämä, vaikka he ovat murtuneita, vaikka he tulevat kärsimään monia 

haavoja, vaikka heistä tulee teurastuksen katras, millään muotoa he eivät tule pääsemään Minun 

näkyvistäni, sillä jopa kaikki heistä tulevat katsomaan Minun kasvojani.   

Ja kun tulee aika, kyllä se varmasti tulee, Minä tulen tappamaan kaikki, jotka pyrkivät 

vahingoittamaan Minun voideltujani… Katsokaa, Minä tulen tekemään suuren teurastuksen, jopa 

jokaisen pahan ihmisen, jotka ottivat osaa teidän kuolemiinne, oi Minun sydämeni kaikkein 

rakastetuimmat… HEIDÄT tullaan repimään kappaleiksi!  

Sillä te olette kärsineet näiden susien joukossa, he ovat repineet teitä ja purreet teitä, kuitenkin te 

lauloitte… Oi kuinka kauniisti te lauloitte. Ja kappas, teidän äänenne ulottuivat väen paljouksien 

sydämiin…   

Ja Minun oman Henkeni voimalla te todistitte suurinta kaikista rakkauksista… Ja sillä samalla 

hetkellä teidät tapettiin ja nostettiin ylös Taivaaseen.  

Kuitenkaan teidän sananne eivät palanneet tyhjinä, sillä kuulijat tapettiin myös, jopa syvällä 

sydämissään… Katsokaa, niin kuin hiekka meren rannalla he tulevat juoksemaan Minun luokseni! 

Ja heidän joukostaan tulee ilmestymään suuri jäännös, jotka tulevat pakenemaan kaikkia näitä 

iljetyksiä ja piiloutumaan häneltä, joka tekee lohduttomaksi. He tulevat kerääntymään kotkien 

siiville ja olemaan kätkettyinä ajan, ajat ja puoli aikaa, lihan ahmijan kasvoilta…  

KAPPAS, HÄNET TULLAAN AHMIMAAN! Ja ne, jotka seuraavat häntä, tullaan kuluttamaan!... Lihaa 

linnuille, matojen asuinpaikka! Eivät enää hengitystä he tule saavuttamaan! Eivätkä heidän 

sielunsa tule pakenemaan Minun kunniaani, eivätkä Minun miekkani voimaa; Minun miekkani 

etenee Minun suustani!...  

Minä tulen karjumaan! Kyllä, Minä tulen karjumaan kuin raivoava leijona! Ja heidät tullaan 

repimään palasiksi! Heidät tullaan iskemään läpi ja kuluttamaan! Sekä liha että luu ja jänne ja sielu, 

tullaan kuluttamaan pois Minun läsnäolostani!  

SILLÄ VOIMAKAS ON HERRA! KUUMA ON HÄNEN VIHANSA! JA VOIMAKAS ON HÄNEN SUUNSA 

SANA! Hän ei tule säästämään! Eikä yhtään armoa tulla osoittamaan pedolle, eikä hänen 

profeetalleen, eikä kenellekään heistä, jotka seurasivat heidän perässään!... KOSTO ON MINUN! 

Sanoo Herra… MINÄ TULEN MAKSAMAAN TAKAISIN!  

Näin sanoo Herra, Israelin Jumala, koko luomakunnan Jumala… Ihmisen Poika, polje rypäleet 

Minun raivoni vihan viinipuristimessa!... Polje heidät alas, Oi Immanu El! Polje heidät, kunnes 

mitään ei jää jäljelle! Tuhoa heidät ja jopa kaikki asiat, jotka ovat johdattaneet Minun ihmiseni 

syntiin! Jopa kaikki asiat, jotka ovat saaneet heidät vaeltamaan kauas Minusta!  

Ihmisen Poika, sinun vihollisesi ovat sinun astinlautasi! Sanoo Taivaallisten Sotajoukkojen Herra… 

Hiljennä heidät! Heitä heidät alas! Kuluta heidät Minun raivossani! Kuluta ja tuhoa!... ÄLÄ ANNA 

HEIDÄN ENÄÄ OLLA MINUN KASVOJENI EDESSÄ!   

MAKSA TAKAISIN! Sanoo Herra… Maksa heille takaisin kaksinkertaisesti, sen vuoksi, mitä he ovat 

tehneet kaikille niille, jotka Minä olin lähettänyt heidän luokseen! Kaksinkertaisesti, kaikkien 



niiden puolesta, joita kutsutaan Minun nimelläni! Jopa kaksinkertaisesti, JA KAKSINKERTAISESTI 

JÄLLEEN, kaiken sen vuoksi, mitä he ovat tehneet pikkuisille!... Kaikkien niiden viattomien 

puolesta, jotka he ovat tuhonneet ja kaikkien viattomien puolesta, jotka he ovat täyttäneet vihalla, 

väkivallalla ja synnillä!...  

TUHOA HEIDÄT KAIKKI! Sanoo koko luomakunnan, tunnetun ja tuntemattoman, Herra Jumala… 

TARJOA HEILLE KAKSINKERTAISESTI! Sanoo Herra… JA TUHOA! Sanoo Herra Jumala…  

Älä kuitenkaan tee täyttä loppua… Minun palvelijani Nooan vuoksi, Minun palvelijani Jaakobin 

Minun Israelini vuoksi, Minun palvelijani Juudan vuoksi ja kaikkien näiden rakastettujen vuoksi, 

joita kutsutaan heidän Paimenensa nimellä, älä tee täyttä loppua.  

Aloita puhtaalta pöydältä ja rakenna uudelleen, ennallista pyhäkkö ja puutarha, sovittele jopa 

kaikki asiat Itsellesi… Hallitse kaikkia kansakuntia, kieliä ja sukuja, jopa kaikkia asioita, Taivasta ja 

Maata… Lepo… Tuhat vuotta… Amen. 


