
V7/45 - Herra sanoo… Minun Käteni tulee iskemään teidät maahan!...  

Teistä on tullut Saatanan Suukappaleita 

Syyskuun 8. 2009 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja Kristuksessa olevalle Veljelle, Kaikille Niille, jotka sanovat ’Näin sanoo Herra’, kun 

Herra ei ole puhunut, ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Kuulkaa Herran sana, kuulkaa Isän närkästys… Voi teille, jotka puhutte Herran nimessä, kun Minä 

en ole puhunut! VOI TEILLE! Sanoo Herra, Israelin Jumala. Sillä Minä tulen ojentamaan Minun 

käteni teitä vastaan ja te varmasti tulette lankeamaan! Te ette enää tule seisomaan, eikä teille 

tulla antamaan ääntä, enää!... Sillä teillä ei ole paikkaa Minun edessäni, sanoo Herra Jumala.  

Sen vuoksi, kuulkaa Herran Sana, kaikki te, jotka puhutte valheellisesti Minun nimessäni… Te 

seisotte jakaantuneena ja jokainen jakaantunut talo tulee varmasti kaatumaan! Täten Minä tulen 

repimään teidät alas; Minä tulen ottamaan kaiken, mitä te olette rakentaneet röyhkeydessänne ja 

heittämään sen tuleen! Sanoo Taivaallisten Sotajoukkojen Herra Jumala.  

Nyt kuulkaa Minun sanani, kumartukaa ja kuunnelkaa! Sulkekaa suunne! Kyllä, kaikki te, jotka 

pilkkaatte Henkeä, olkaa ääneti, etten Minä iske teitä alas, siinä missä te seisotte kaikkine typerine 

puheinenne, kaikkien näiden harhaoppien vuoksi, joita te olette oksentaneet ihmisten edessä 

MINUN nimessäni!... Teillä ei ole ollenkaan ääntä Minun edessäni! Ja kaikkien heidän, jotka 

omaksuvat teidän inhottavan puheenne, heidän rukouksiaan ei tulla kuulemaan, sillä teille ei tulla 

antamaan mitään ääntä ollenkaan! Minä en tule jakamaan kunniaani, enkä Minä muutu! Täten 

Minun vihani päivänä Minä tulen iskemään tiedät mykiksi, ettekä te enää tule puhumaan 

valheellisesti MINUN nimessäni!... Todella, monet tullaan tuomaan alas hiljaisuuteen sinä päivänä, 

sanoo Herra.  

Näin sanoo Herra kaikille heille, jotka puhuvat kaikkein korkeimman Jumalan nimessä, kun Herra ei 

ole puhunut… Te tulette kaikki varmasti kuolemaan! Katukaa sen vuoksi ja antakaa Minulle 

kunniaa! Lakatkaa saastuttamasta Minun nimeäni ja tulkaa Minun luokseni ja langetkaa 

kasvoillenne suunne suljettuina!... Ja Minulla saattaa vielä olla armoa teitä kohtaan.  

Kyllä, vartioikaa askeleitanne, kun tulette Minun eteeni ja Minun talooni, te jotka olette 

ponnistelleet puhuaksenne Minun nimessäni, vaikka Minä en kutsunut teitä! Ja kun seisotte Minun 

valtaistuimeni edessä, ottakaa kenkänne jaloistanne ja olkaa liikkumatta, älkääkä olko hätäisiä 

puheessanne, älkääkä inahtako sanaakaan Jumalanne edessä, älkääkä päästäkö sydäntenne 

haikailuitten johtamaan teitä kiusaukseen! Sillä Minä olen PYHÄ!  

Katsokaa, Minä asun lähestymättömässä valossa, Minun valtaistuimeni on asetettu korkealla 

taivaitten yläpuolelle ja Minun ääneni sointi kantaa läpi aikojen!  

Kuitenkin te asutte täällä alhaalla maapallolla. Katsokaa, pimeys peittää teitä ja kuoppa avaa 

suunsa, kun te lähestytte. Tuho odottaa teitä, kun te jatkatte lavean polun tallaamista!...  

Sen vuoksi, katukaa kaikkea tätä valheellista todistamista! Itkekää ja valittakaa! Kääntykää pois 

kaikista näistä harhaopeista, joita te olette levittäneet MINUN nimessäni!... Sillä Minä kerron teille 

totuuden, teistä kaikista on tullut saatanan suukappaleita!  

Sen vuoksi, sulkekaa suunne, älkääkä enää puhuko Kaikkein Korkeimman Herran nimessä, etten 

Minä tuhoa teitä täysin, kun Herran viha on täytetty, sekä ruumiin että sielun. Sillä voimakas on 

Herra, joka tuomitsee teidät ja oikeamielisiä ovat Minun tuomioni ja oikeudenmukaisia ovat 

Minun tieni!... Jälleen Minä kutsun teitä katumaan, nöyrtymään Herran edessä ja Minä saatan 



vielä kääntyä Minun vihastani ja nostaa teidät ylös, myöntäen teille uuden äänen, jolla te tulette 

kohottamaan Minun nimeäni ja uuden sydämen, jolla te tulette kunnioittamaan Minua totuudessa 

ja oikeamielisyydessä, sanoo Herra.  

Näin sanoo Israelin Pyhä, Juudan Heimon Leijona… Kaikki, jotka puhuvat jumalanpilkkoja, Herran 

nimessä, heiltä tullaan riistämään heidän elämänsä, kun Minä tulen Minun kunniassani! Sillä sinä 

päivänä Minä en tule pidättelemään Minun vihaani! Sanoo Herra. Sillä Minun kädelläni Minä tulen 

iskemään teidät alas ja Minun suuni miekalla Minä tulen jakamaan teidät kahtia!... Kuitenkin 

katukaa totuudessa, vilpittömässä synnintunnossa ja te tulette pitämään elämänne ja teidät 

tullaan säästämään.  

Kuitenkin Minun palvelijoistani, jotka Minä myös olen lähettämässä, Minä sanon tämän… Minä, 

Herra, asun heidän kanssaan; ja heidät on valittu, lunastettu ja täytetty Minun Hengelläni…. 

Puhdistettu. Nämä ihmiset, 144 000 lukumäärältään, tulevat puhumaan suurella ja puhtaalla 

todistuksella ja julistamaan Minun tuomioitani. Katsokaa, jopa perustavaa laatua olevaa ja syvää 

viisautta, ylittäen ihmistiedon, tulee esiin heidän huuliltaan.  

Sillä Minä olen asettanut Minun sanani heidän huulilleen, lahjan, jonka voi vastaanottaa vain 

Jumalan kautta, Hänen Kristuksensa kautta, Hänen Henkensä mukaan ja jonka Hän on antanut 

heille. Sillä nämä kuulevat Kaikkein Korkeimman Herran Sanan… Hänen äänensä he tuntevat, 

Hänen läsnäolossaan he asuvat.  

Sillä Minä varmasti tulen saamaan kunniaa Minun nimelleni niiden kautta, ketä Minä olen 

lähettämässä, sillä Minä olen laittanut Minun sanani heidän suihinsa ja vain Minun Sanani löytyy 

heidän huuliltaan. Eikä mikään taivaissa tai maan päällä, tule pidättelemään heitä puhumasta 

totuutta siitä, kuka Minä olen…. Katsokaa, heidän aikansa on tullut! Sillä Minä olen vuodattanut 

Minun henkeni kaikkien kansakuntien päälle ja he, jotka ovat vastaanottaneet, heille tullaan 

antamaan ääni!  

Kyllä, he tulevat huutamaan yhteistuumin Minun nimeni kunniaksi, jopa nimen, jonka Minä olen 

vastaanottanut Minun Isältäni, YahuShua HaMashiach, jonka Minä saan kaikumaan kaikkialla 

maapallolla! Sillä sanat, jotka Minä laitan esiin Minun profeettojeni kautta, tulevat tuomaan alas 

mahtavat ja alentamaan ylpeät! Ja heidän vahvassa nuhtelussaan monet tulevat putoamaan 

polvilleen ja antamaan Minulle kunniaa Herran Päivänä!  

Kuitenkin te, jotka peitätte korvanne ja pidätte tiukasti kiinni kapinastanne Herraa vastaan, jopa 

kaikki te, jotka jatkatte kulkemista saatanan asialla, te tulette tuntemaan Herra Jumalan vihan, 

joka on työstetty Hänen Mahtavan ja Vahvan kautta, manifestoituna Hänen tulemisensa 

kirkkaudessa ja toteutettuna Hänen suunsa miekan kautta!...  

TEIDÄT KAIKKI TULLAAN ISKEMÄÄN LÄPI! Katsokaa, teidät tullaan repimään palasiksi, kun Minä 

toteutan Minun kauheaa kostoani kansakunnille, kun Minä tuon Minun rangaistukseni ihmisten 

päälle!... Te ette tule näkemään elämää! Teidän perintönne on siirretty! Sanoo Herra.  

Sen vuoksi, kuulkaa Minun sanani ja katukaa, kaikki te, jotka palvelette saatanaa. Katukaa 

vilpittömyydessä ja totuudessa. Langetkaa alas ja antakaa Minulle kunniaa ja Minä saatan vielä 

päästää teidät kaiken tämän pimeyden keskeltä, kaikesta tästä rangaistuksesta. Sillä Minä kerron 

teille totuuden, Isä kutsuu teitä Taivaasta ja Minun ääneni kutsuu teitä syvältä sisältä… Ja yhä te 

pidättäydytte.  



Miksi te flirttailette kuoleman kanssa ja kosiskelette tuhoa?!... Vastaanottakaa Minut ja eläkää, 

ikuinen elämä on se, mitä Minä tarjoan teille, Elämä täynnä rauhaa ja iloa, jota te olette 

kaivanneet!...  

Tulkaa jälleen Jumalan lapsiksi, jotka on tehty asumaan Minun rakkaudessani!... Sillä MINÄ OLEN 

HÄN, joka naulattiin ristille, Hän, joka vuodatti Hänen verensä pelastaakseen teidät, Hän, joka 

nostettiin kunniaan, haudasta Minä olen ylösnoussut!... Hän, joka hallitsee ja on tullut!... Kunnian 

Kuningas, kyllä Minä, YahuShua HaMashiasch, Israelin Pyhä. 


