
V7/30 - Herra sanoo… Miksi te varastatte Minulta… Minä olen antanut teille 

Käskyn & Te pysytte hiljaisina… Huutakaa Minun Nimeäni! 

Kesäkuun 19. 2008 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Herran Pienelle Katraalle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla… 

Näin sanoo Herra YahuShua… Miksi te varastatte Jumalalta? Kuinka on, että Minä olen kutsunut 

teitä, antaen teille käskyn ja te pysytte hiljaisina? Te sanotte, että te uskotte ja tunnette Minun 

rakkauteni, joka ylittää ymmärryksen, NYT JULISTAKAA SITÄ!  

Rakastetut, aika on täällä ja on jo tullut, Minun palvelijoitteni nousta ylös. Enkö Minä ole kutsunut 

teistä jokaista, sanoen… ”Palvelkaa Minua”? Kuitenkin te epäröitte ja ryöstätte Jumalaltanne. 

Katsokaa, Minä olen puhunut teille kaikille, monissa tilanteissa, jopa asettaen sen sydämiinne, 

kuitenkin te epäröitte, te vitkastelette, kun istutte käsienne päällä, sanoen keskenänne… 

’Huomenna minä tulen palvelemaan Jumalaa ja myöhemmin minä tulen ottamaan trumpetin ’… Te 

ette ole mitään vartiomiehiä, vaikka tästä syystä Minä olen kutsunut teidät esiin.  

Ettekö tiedä, että joka on liittoutunut Minun vartiomiesteni kanssa, on sen yhteyden vuoksi tullut 

samaksi? Sen vuoksi Minä puhuin teille sanoen, ”Rakastetut, tulkaa ja kävelkää Minun kanssani 

tämän verran”, kuitenkin te vastasitte, ’Kuinka pitkälle?!’ Minä olen sanonut, ”Tehkää tämä”, 

kuitenkin mitä te olette tehneet? Kuinka on, että te seisotte, vielä vastahakoisesti? Missä on 

ilonne palvelussa? Missä on Minun nimeni sointi esitettynä voimassa?... Kutsukaa Minun nimeäni 

ja se tullaan antamaan teille!  

Rakastetut, antakaa köyhille ja auttakaa vaivattuja ja antakaa heille kaksinkertaisesti Minun 

nimessäni, nimessä, jonka Minä olen vastaanottanut Minun Isältäni. Sillä niin kuin on kirjoitettu… 

Mitä ikinä te teette näistä vähäisimmille, varmasti Minä sanon teille, te olette tehneet sen Minulle, 

jopa enkeleiden suojellessa tietämättä.  

Sen vuoksi, Minä kysyn teiltä, kuinka paljon enemmän te tulette antamaan Isällenne Taivaassa, 

jopa Hänelle, joka oli lähetetty?... Kyllä, Hänelle, joka kuoli ja on ylösnoussut, Hänelle, jonka elämä 

vuodatettiin pois, niin että te saatatte saada ikuisen elämän!  

Minun palvelijani, tehkää tai älkää tehkö, sillä Rakkaus on pelastanut teidät… Puhukaa se ääneen, 

sanoen… KYLLÄ tai EI. Palvelkaa Minua niin kuin Minä olen kutsunut teitä ja tehkää niin, riemuiten 

kun kuljette… Sillä Minä olen teidän kanssanne ja Minä tulen varustamaan kaikki teidän 

tarpeenne… Katsokaa, jopa Minä olen jo tehnyt niin.  

Näin sanoo Herra Jumala… Kuka tulee menemään Minun puolestani?! Enää ei ole aikaa viivytellä! 

Päivä on tehty ja aurinko on laskemassa tämä ihmisten ajan ylle… 

Minun viljelijäni, menkää ulos ja kootkaa! Sillä vehnä on jo niputettu ja kuka kykenee sen 

irrottamaan?! Ei ihminen, eikä peto kykene… Katsokaa, ei mikään koko luomakunnassa kykene 

erottamaan sitä, mikä Herra on sitonut yhteen!  

Menkää ulos sen vuoksi ja kootkaa jäännös, jopa jokainen viimeinen jyvä, mikä on pudonnut 

maahan. Kerätkää se ylös nopeasti, ennen kuin myrsky tulee, missä tuulet tulevat puhaltamaan, 

rakeet tulevat iskemään ja sateet tulevat olemaan tulvivia, syövyttäviä, pesemään pois… Katsokaa, 

pelto tullaan jättämään raunioiksi, suuren epäjärjestykseen, tunnistamattomaksi niille, jotka 

kerran olivat katsoneet siihen.  

Ja mitä siitä, mikä on jäljellä? Eivätkö linnut tule ilmasta alas ja kuluta ja pellon pedot ahmi, kunnes 

mitään ei jää sadosta jäljelle? Sillä aika on todella tullut ja Minä tulen tekemään Minun Sanani 



kuuluisaksi! Minun nimeni tulee raikumaan kaikkialla maapallolla!... Katsokaa, Jumalan käsi tulee 

olemaan ojennettu! Ja Minä tulen varmasti vierailemaan maapallolla! MINÄ TULEN 

VIERAILEMAAN! Sanoo Herra Jumala.  

Minä tulen vierailemaan Minun vihassani ja tulemaan kuin myrsky, kuin kuluttavan tulen 

pyörretuuli! Vuoret tulevat järisemään ja antamaan tietä Pyhän tulemiselle, Hänen, jota kutsutaan 

Minun nimelläni!... Katsokaa, Hänen jalanjälkensä ovat juuri alkaneet tallaamaan! Hänen 

jalanjälkiensä järinä tulee ravistelemaan maapalloa! Hänen sieraintensa hengitys herättää syvän 

kasvot!  

Hänen lampaansa ovat annetut teuraaksi, kuitenkaan kukaan ei tule heidän avukseen!... Katsokaa, 

Paimen tulee! Ja Hän tulee kokoamaan! Katsokaa, Hän tulee myös palaamaan kunniassaan! Ja Hän 

tulee tuhoamaan kaikki, jotka ovat vahingoittaneet Hänen lampaitaan!... Jopa heidät kaikki tullaan 

polkemaan alas!  

Hänen raivonsa vihan viininpuristimessa, Hän tulee polkemaan heidät alas! Hän tulee olevaan 

hyvin sukkela, eikä kukaan tule pakenemaan! Sillä kansakunnat ovat raivonneet Minua vastaan ja 

ihmiset kieltäytyvät antamasta kunniaa Minun nimelleni!... Kuitenkin syntiä, TÄTÄ he ylläpitävät. 

Sen vuoksi, he tulevat menehtymään suurella huudolla, kunnes syvä ja raskas hiljaisuus peittää 

heidät, kun maa nousee ylös ja nielee heidät ja valtameret pesevät heidät pois.  

Katsokaa, jopa näissä maissa, joita te kutsutte Kaliforniaksi ja Nevadaksi, se tulee alkamaan. Sillä 

niistä on tullut kuin suuri joki… SYNNIN JOKI!...  

Loppumaton iljetysten, murhan ja siveettömyyden lähde! Jopa se, mitä Sodoma ja Gomorra olivat 

tehneet, kalpenee verrattuna siihen, mitä he toivat esiin!  

Sen vuoksi, Minun rakastetut palvelijani, puhaltakaa tähän trumpettiin! Huutakaa ihmismassoille, 

kaikilla puhumisen ja tavoilla ja laitteilla! Sillä te pitelette Pelastuksen Avainta sydämissänne ja 

siellä Hän on ymmärryksenne keskellä… HUUTAKAA HÄNEN NIMEÄÄN! 


