
V7/10 - Herra sanoo… Kivi Minun Kädessäni on Tuomio!  

Sillä Minä tulen tuhoamaan Kansakunnat! 

Kuva kaadettuna kumoon ja tuhottuna, kaikki juuriltaan revittyinä… Pyhäkkö puhdistettuna… 

Katsokaa Seitsemättä Päivää, Tuhat Vuotta, Pyhä Kokoontuminen, Sapatti 

Elokuun 20. 2007 - YahuShua HaMashiach’lta, Häneltä, jota kutsutaan Jeesus Kristukseksi, 

Herraltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle, Kaikille Niille, joilla on 

Korvat Kuulla 

Koskien Timothyn vaimon unta suuresta surusta, missä YahuShua saapui taloon, pidellen suurta 

kiveä ja missä ihmiset olivat häpäisemässä Sapattia.  

Näin sanoo Herra… Rakastettu, tutki sydäntäsi ja saa ymmärrystä. Luota tähän tietoon, mitä Minä 

olen antanut sinulle, sillä se tulee Herralta ja on tuotu esiin samasta, jopa Minun oman Henkeni 

kautta, jonka sinä olet vastaanottanut, uskosi mukaan ja rakkauden, jota tunnet Minua kohtaan.   

Rakastettu, unessasi olet todella nähnyt hyvin, sillä sinun silmäsi ovat avoinna. Ja ymmärryksesi on 

kasvanut tietämyksesi Pyhästä mukaan. Sen vuoksi ymmärrä tämä myös ja saavuta viisautta ja 

mene syvemmälle silti. Sillä Minä olen lähettänyt Minun enkelini jakamaan viestin ja Pyhän 

Hengen kautta olen saanut sinut näkemään, että voisit myös erottaa, sillä aika tulee lähelle.  

Täten niin kuin olet nähnyt tätisi sydämeen, niin Minä myös olen paljastanut sinulle sen osan, 

Itsestäni, joka on Isässä, jopa sen osan, josta monet ovat nähneet vilauksen, kuitenkin harvat 

todella tietävät, tai he eivät ymmärrä… Ainoan Todellisen Jumalan murhe, mikä on täytettynä 

Minussa, Surujen Miehessä.  

Sillä Minä olin tullut täyttämään Isän armoja, ennallistamaan ja parantamaan kansakuntia… Ja 

katso, Minä olen tullut jälleen ja tulen vielä tulemaan kaikessa Minun kunniassani…  

Kuitenkin kansakunnat ovat tuottaneet kovia lapsia, jotka aina kääntyvät saatanan perään ja jotka 

eivät kuule tarkkaan heidän Taivaassa olevan Isänsä kutsua, Minä olen heidän Isänsä.  

Kuitenkaan Minä en ole lakannut kutsumasta heitä, jopa Minun Henkeni vuodattamiseen kaikelle 

lihalle. Suru täyttää Minun sydämeni, Rakastetut, murhe on ylitsevuotavaa; kyyneleitä kuin jokia, 

vereen sekoitettuna… He eivät tule palaamaan Minun luokseni ja kieltäytyvät Minusta yhä. Täten 

kaikista näistä kansakunnista on luovuttu ja ne tulevat ei-miksikään, kulutettuina pois maasta, 

poltettuina ja särjettyinä palasiksi, kunnes vain pöly ja tuhkat jäävät jäljelle.  

Rakastettu, Minä olin tullut etsimään ja pelastamaan eksyneet, Kivi, jonka rakentajat torjuivat; ja 

nyt Minä olen tulossa jälleen, Kivi, joka on lähetetty alas murskaamaan ja tuhoamaan suuren 

kuvan jalat… Kuvan, jota jopa nyt rakennetaan yhä ylemmäs, ulottuen pahuuden uusiin 

korkeuksiin, jokaisella tiilellä, jonka ovat latoneet ihmisten ylpeys ja röyhkeys, ja jota pitävät 

tiukasti kiinni tämän maailman synti…  

Jonka perustukset Minä tulen rikkomaan, saamaan aikaan koko rakennelman romahtamisen… 

Saatanan siemenet, jotka ovat versoneet ja kasvaneet korkeiksi, ja jonka Minä tulen pian 

kaatamaan kumoon, vetämään ylös juurineen ja heittämään tuleen.  

Katso, Kivi on kulman pää! Ja Kivi on heitetty Isän istuimelta ja se tulee iskemään maapallon! 

Taivaat tulevat olemaan tulessa ja ne rullataan taaksepäin kuin käärö! Alkuaineet tulevat sulamaan 

polttavassa kuumuudessa! Ja se tulee olemaan loppuunsaatettu! Se tullaan tekemään!  



Katso, Kivi tulee Vuoreksi, joka täyttää koko maapallon!... Ja kaikki, jotka ovat jäljellä, jopa kaikki 

he, jotka ovat piilossa, tulevat virtaamaan sen luokse; Ja Minä tulen olemaan heidän Jumalansa ja 

he tulevat olemaan Minun ihmisiäni, aina ja ikuisesti… Sanoo Taivaallisten Sotajoukkojen Herra.  

Ja nämä, jotka jatkuvasti häpäisevät Minun Sapattejani, jopa myös he tulevat näkemään, sillä 

heille tullaan näyttämään, sillä Sapatti on Seitsemäs Päivä. Ja loput, jotka Minä tulen tuomaan, 

ovat samasta, jopa niin kuin yksi päivä Herrassa. Ja tämä, Minun lapseni, on, miksi teidän tulee 

muistaa Sapatti ja pitää se pyhänä, jopa niin kuin Minä olen pyhä. Sillä teidän Isänne Taivaassa on 

siunannut ja pyhittänyt seitsemännen päivän, lepopäiväksi, alusta alkaen. Sen vuoksi, teidän tulee 

siunata se myös ja levätä Herrassa jokaisen viikon seitsemäntenä päivänä, pyhittää se, jopa niin 

kuin Herra teidän Jumalanne tulee siunaamaan teidät, pyhittäen kaikki, jotka pitävät Sapatin 

Hänen Käskynsä mukaan… Josta Minä olen tulossa nopeasti täyttämään ja manifestoimaan, niin te 

voitte myös saapua Hänen lepoonsa.  

Rakastettu, kuule Minua! Sillä Minä olen avannut oven ja Minä olen myös tullut sisään; Minä en 

enää seiso ulkopuolella koputtamassa – Katso! Kivi, jota Minä pitelen kädessäni, on tuomio! Ja sillä 

Minä tulen tuomitsemaan kansakunnat!... Sillä Minä olin tullut, Poika, joka oli täysin virheetön, 

kantamaan syyllisyyden kaikkien Isän lasten puolesta; Oikeudenmukainen epäoikeudenmukaisten 

puolesta, Viaton syyllisten puolesta, Ihmisen Poika ihmisten poikien puolesta. Minä olen nyt tässä, 

enkä ollut koskaan lähtenyt pois, Minun Henkeni pysyessä uskollisten kanssa.  

Ja vaikka tämä maailma oli tehty Minun kauttani, se ei halua mitään osaa Minun kanssani; ja 

vaikka kaikki ihmiset ovat elossa Minun ansiostani, he torjuvat Minun elämäni ja kieltäytyvät 

tulemasta parannetuiksi. Ja niinpä Minä olen tulossa tuhoamaan ja puhdistamaan, pelastamaan ja 

tuomitsemaan, myöntämään armoa ja välittämään tuomiota. 

Nämä käskyt Minä olen vastaanottanut Minun Isältäni. Sillä Minä en ole yksin tässä, sillä Hän on 

Minun kanssani; Hän Minussa ja Minä Hänessä… Isä ja Poika ovat Yhtä! Ja yhtenä se tullaan 

loppuunsaattamaan, se tullaan varmasti tekemään! Sillä yhdessä päivässä ja yhdessä tunnissa, 

täysi tuho tulee pedon ja hänen armeijansa päälle ja hänen valtaistuimensa ja sen suuren 

kaupungin!... Ja se tulee olemaan loppuunsaatettu!  

Katso uutta päivää, seitsemättä, jopa tuhat vuotta!... Pyhä kokous… Sapatti. 


