
V7/20 - On Aika tämän Maailman tulla puhdistetuksi 

Tammikuun 11. 2008 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla… 

Isä Jumala: Timothy, nouse ja etsi suuri kulho. Kaada siihen kaksi ruokalusikallista suolaa. Sitten 

kaada suolan päälle puoli kupillista kuivahiivaa, sitten kaksi osaa etikkaa. Ota sitten jälleen 

ruokalusikallinen suolaa ja ripottele se keon päällimmäiseksi.  

(Huomio Timothyltä… Tein kaiken edellä olevan ennen auringonnousua.)  

Isä Jumala: Kuule Minun ääneni ja saa ymmärrystä tästä tehtävästä, jonka Minä olen asettanut 

sinun eteesi ja kuinka on, että sinä et vielä ymmärrä… Sinulta on puuttunut luottamusta, etkä ole 

noudattanut Minun käskyjäni, niin kuin Minä olen ne sinulle antanut näiden kolmenkymmenen 

aikana, etkä näiden neljänkymmenen aikana.  

Älä pelkää, sillä Minä olen jälleen kerran pelastanut sinut leijonan suusta. Enää sinä et tule 

kärsimään sortajan kädessä; enää sinä et tule vastaanottamaan, etkä kuulemaan, hyökkäävää 

syytöstä hänen suustaan… Timothy, sinun aikasi on tullut.  

Sinun tulee mennä sinne, minne Minä lähetän sinut ja sinun tulee tehdä niin kuin Minä sinua 

käsken. Ja sinä tulet puhumaan, kyllä, sinä tulet huutamaan Herran julistusta; Minä, Itse, saan 

sinut puhumaan ja niin tekemään, jopa kaiken, mitä Minä käsken sinua.  

Sen vuoksi, kun sinä odotat, pyri tuomaan terveyttä ruumiiseesi ja ravintoa sielullesi. Älä 

valmistele mitään matkallesi, äläkä ota mitään mukaasi, kun aika tulee, paitsi vain ne asiat, mitä 

Minä käsken sinua. Älä valmistele käsikirjoitusta, äläkä harjoittele mitään; kaikki, mitä tarvitset, 

tullaan antamaan sinulle, aivan sillä samalla hetkellä, kun Minä kutsun sinua puhumaan ja 

toimimaan Minun puolestani, tehden kaiken, mitä Minä käsken sinua Isän nimessä ja Pojan 

nimessä.  

Nyt mene ja katso kulhon sisältöä ja tule takaisin… Mitä sinä näit?  

Timothy: Näin suuren kulhon, jossa oli pino hiivaa peittämässä suolaa ja etikkaa sivuilla ja suolaa 

sekoittuneena sekaan ja ripoteltuna päälle. Ja haistoin etikan.  

Isä Jumala: Timothy, sinä olet nähnyt tarpeeksi hyvin, kuitenkaan sen merkitystä sinä et ole 

havainnut. Ota nyt kaksi osaa vettä ja kaada se kekoon… Mitä näit?  

Timothy: Vesi sekä vajosi sisään ja juoksi sivuille ja sekoittui sisällön kanssa.  

Isä Jumala: Jälleen Timothy, sinä olet nähnyt tarpeeksi hyvin, mutta olet vain hienoisesti 

havainnut. Nyt mene raivolla sydämeesi ja anna tulvan tulla sisältöön ja tuhoa keko ja heitä se pois 

talostasi suurella kiireellä, koko sisältö ja kulho myös. Ja kun olet tehnyt tämän, mene ulos ja tallo 

kulhon päälle ja tuhoa se kivellä ja jätä se siihen ja palaa Minun luokseni. 

Timothy, sinun syntisi ovat puhdistetut, jopa kaiken kiusauksen Minä tulen tuhoamaan sinussa, 

kun sinun palvelusi täyteys tulee. Ja niin on myös tämän maailman aika tullut myös. Ja niin kuin 

sinä olet tehnyt keolle ja kulholle, niin myös Minun täytyy tehdä maailmassa… Timothy, 

ymmärrätkö sinä Minun vihani? Minun suruni?  

Timothy: Kyllä, Herra.  

Isä Jumala: Sillä Minä olin suolannut maailman, kuitenkin se tuotti vain syntiä. Minä lähetin heille 

Minun Lakini, kuitenkin se heitettiin pois niin kuin kitkerä viini. Minä vuodatin Elämän Vettä heidän 



päälleen, kahdessa osassa, ja se todella upposi läpi keskeltä, jopa ytimeen asti, silti tämäkin 

kaadettiin ja heitettiin pois; jopa Totuuden siitä ihmiset korruptoivat, kun he sekoittavat 

virheetöntä virheelliseen ja puhdasta epäpuhtaaseen… Sen vuoksi aika on tullut, kun Minä tulen 

tuhoamaan ja pesemään pois! Minä tulen läpikotaisin puhdistamaan Minun lattiani ja siten loppu 

tulee olemaan niin kuin tulva!  

KATSOKAA, MINÄ TULEN MURTAMAAN! KAIKKI TULEVAT OLEMAAN MURTUNEITA! Sillä kaikki 

asiat ovat laitettuja Israelin Pyhän jalkojen alle ja Hän varmasti tulee tallomaan heidät kappaleiksi! 

Kaikki tullaan hajottamaan ja murtamaan palasiksi, kun Kivi on lähetetty iskemään kansakuntia!  

Kaikki pahuus tullaan jauhamaan jauheeksi Vuoren painon alla, sillä se tulee täyttämään koko 

maapallon, eikä sitä koskaan liikuteta!... Katsokaa, kaikki on pois pyyhitty, kaikki on tehty uudeksi, 

jälleen kerran ja ikuisesti.  

Sen vuoksi Timothy, älä siirrä kiveä tai siivoa palasia, vaan jätä ne siihen seitsemäksi päiväksi… 

Jonka ajan jälkeen, nouse varhain kahdeksantena ja auringonnousun aikaan mene ulos ja kerää 

palaset ja laita kivi paikoilleen. Ja tasoita alue ja siivoa se, jopa kolmen neliöjalan kokoinen alue ja 

polvistu siihen ja rukoile ja tiedä, että Minä olen Herra…  

Sillä niin kuin Minä olen näyttänyt sinulle, niin se tulee olemaan… Todella Minä olen puhunut sen, 

täten Minä tulen myös saamaan sen tapahtumaan. Minä olen asettanut sen päämääräksi ja Minä 

tulen sen myös tekemään… Sanoo Herra.    

Sinä päivänä kaikki tulevat tietämään, ETTÄ MINÄ OLEN HERRA. Ja vähäisimmästä suurimpaan, 

kaikki tulevat antamaan Minulle kunniaa, sillä Minä tulen asumaan heissä ja heidän keskellään…  

He tulevat olemaan Minun ihmisiäni, Minun kallisarvoisia poikiani ja tyttäriäni ja Minä tulen 

olemaan heidän Jumalansa, ikuisesti… Ja he eivät tule tuntemaan syntiä, eivät kuolemaa, eivät 

minkäänlaista kipua, enää, sillä Minä tulen pyyhkimään kaikki kyyneleet heidän kasvoiltaan… MINÄ 

OLEN HERRA. 


