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Elokuun 19. 2009 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle Nettiyhteisön Kokoontumisen aikana, Kaikille Niille, Jotka Tullaan Lähettämään sinä 

Päivänä, ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla… 

Minun poikani, tämä on vasta alku, sanoo Herra… Sillä kun päivä tulee, missä jotkut teistä tulevat 

olemaan vakiinnutettuja, enää te ette vetäydy pois pelossa, enää te ette tule kompastumaan 

taaksepäin. Katsokaa, te tulette ryntäämään eteenpäin ja Minut tullaan vakiinnuttamaan teissä 

täysin ja me tulemme olemaan yhtä. Ja teidän suistanne tulevat salamat ja ukkostamiset 

etenemään ja niitä eivät pysty ketkään olemaan kykeneviä kestämään. Sillä Kaikkein Korkeimman 

Herran sana on nopea ja voimakas ja se tullaan asettamaan teidän suihinne. 

Katsokaa, te tulette kuulemaan ja heti te tulette puhumaan… Kuin Jumala te tulette puhumaan 

väen paljouksille! Sillä Minun ääneni tulee pysymään teidän kanssanne kaikkina aikoina ja 

jokaisena ajankohtana. Katsokaa, se tulee pulppuamaan sisältänne ja te tulette puhumaan Minun 

sanojani… Teidän suunne, Minun; teidän sydämenne, viimeisteltynä Minun kuvakseni.  

Kyllä, te tulette avaamaan suunne puhuaksenne ja ensimmäisestä sanasta alkaen, mikä etenee 

huuliltanne, heitä kaikkia tullaan työntämään taaksepäin!... Sillä niin kuin pyörretuuli tulevat 

Minun todistajieni sanat olemaan sinä päivänä!... Voimakas tuuli murtamaan oksia, kieppuva tuuli 

kaatamaan kumoon puita, kunnes jokainen juuri on laitettu paljaaksi… YaHuWaH’n hengitys 

sieraimissanne!  

Sitten tulee syvä palaminen nousemaan langenneiden keskuudessa, ja he tulevat nousemaan ylös 

uudistetulla tarmolla ja tulemaan teitä vastaan kiireellä, suurella väkivallalla ja vihalla. Kuitenkin 

kaiken, mitä he tuovat teitä vastaan, te tulette kääntämään takasin heidän omien päittensä päälle. 

Ja epätoivoisessa yrityksessään, heitä vastaan tullaan hyökkäämään, niin kuin joku, joka on 

kompastunut ampiaispesään, hajottaen ne pelossa… Sillä MINÄ OLEN JUMALA, eikä Minun Sanani 

koskaan palaa takaisin tyhjänä!  

Katsokaa, Minun Sanani lähtee maailmalle ja sato tulee sisään; loput jätettyjä tulelle, jopa kaikkien 

näiden kovettuneiden otsien kärventymiseen asti, sanoo Herra Jumala, Taivaan ja Maan Luoja… 

Sillä MINÄ OLEN ja kuka voi seisoa MINUA vastaan?!  

Sen vuoksi, langetkaa maahan kaikki te pahat! Tulkaa alas heitetyiksi, kaikki te, jotka unohdatte 

Jumalan! Kuitenkin jatkakaa päänne heiluttamista ja heristäkää nyrkkejänne Minua vastaan ja 

teidät tullaan rikkomaan palasiksi!... KYLLÄ, TEIDÄT VARMASTI TULLAAN RIKKOMAAN PALASIKSI! 

Sanoo Herra Jumala.  

Kuitenkin nöyrät tullaan nostamaan ylös ja asettamaan paikoilleen. Kyllä, katuvat tulevat 

vastaanottamaan Minut ja suorittamaan suuria urotöitä Minun nimessäni ja Minun Poikani 

nimessä heidät varmasti tullaan päästämään pahasta. Ja te, Oi tietämätön, kaikkein kieroutunein 

ja pahin sukupolvi, tulette olemaan ällistyneitä!... Sitten te tulette tietämään, että MINÄ OLEN 

HERRA!  

Katsokaa, Minä olen puhunut sen, eikä se enää tule viipymään… Ja vaikka se teidän silmissänne 

näyttää viipyvän, odottakaa sitä, sillä se varmasti tulee, eikä viivy… Sillä aika on tullut!  



KATSOKAA, SE ON TÄÄLLÄ! MINÄ OLEN TULEVA! Minä olen tuleva Minun vihassani! Minä olen 

tuleva tuomiossa! Minä olen tullut maksamaan takaisin ja kostamaan kaikille Minun vastustajilleni! 

Minä tulen vuodattamaan! Närkästys on täällä!...  

Ihmisen Poika, avaa Taivaan portit, valmistaudu huutamaan! Mikael, ota esiin trumpetti, 

valmistaudu kajauttamaan! Minun ihmiseni, tulkaa pois heidän joukostaan!  

Kaikki maapallon ihmiset, valmistautukaa kohtaamaan Yksi ja Ainoa Todellinen Jumala! Sillä tämä 

maailma on Minun ja Minä tulen tekemään niin kuin Minua miellyttää! Maapallo on Minun 

astinlautani ja Minä tulen hallitsemaan Minun voimassani! Eikä Minun nimeäni tulla enää 

saastuttamaan kansakuntien joukossa!  

Sillä Minun todistajani tulevat puhumaan Minun nimessäni voimassa ja suorittamaan monia 

merkkejä; ja Minun valittujeni huulilla tulee olemaan laulu, niin kuin vanhoina aikoina; Ja Minun 

pyhimysteni joukossa sitä tullaan mumisemaan pehmeästi rukouksessa, tarjoamaan ylös jatkuvasti 

suloisena tuoksuna. 

Sillä Minä olen Herra, eikä ole toista, paitsi Hän, joka on Minusta ja Minä Hänestä… Isä ja Poika 

ovat Yksi!... YAHUSHUA – YAHUWAH. 


