
V7/54 - Jeesus sanoo… Herran Päivä on täällä…  

Minun vihani hehkuu kuumana… Maailmasta on luovuttu! 

Marraskuun 20. 2009 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Kristuksessa olevalle Veljelle ja Timothylle, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla, (Rhema-viestimme 

18.Maaliskuuta, 2020) 

Näin sanoo Herra Jumala, kyllä Minä, Israelin Pyhä, Mahtava ja Vahva… MINÄ OLEN TULEVA! 

Kyllä se olen Minä, Juudan Heimon Leijona, jonka silmät ovat niin kuin tulenliekki!... MINÄ OLEN 

TULEVA! Minä olen tuleva Minun vihassani! Ja Minun suuni miekalla Minä tulen iskemään alas 

kansakunnat! Sillä Minä olen tullut esiin tuomitakseni; kyllä, aika on tullut! Sen vuoksi, 

valmistautukaa ja huutakaa!  

Näin sanoo Herra Yhdysvalloille… Kansakunnastanne on luovuttu; katsokaa, mahtava kansakunta 

on heitetty alas! Se on kaatunut kyljelleen ja kuka on kykenevä päästämään heidät pahasta?! Sillä 

kaikki, jotka jäävät jäljelle, tulevat lankeamaan! He tulevat lankeamaan kovasti ja he tulevat 

murtumaan!... Katsokaa, heidät tullaan murtamaan palasiksi ilman kättä! Heidät tullaan lyömään 

ja tuomaan hyvin alhaalle! Sanoo Herra Hänen tuomiossaan.  

Katsokaa, Minun vihani polttaa kuumana ja Minun raivoni on tullut Minun kasvoilleni, sinun 

vuoksesi, Oi mahtava kansakunta! Sanoo Herra, kyllä Minä, Korkea ja Ylevä. Sillä Hän, joka pitelee 

Daavidin avainta, on puhunut teille, kuitenkaan te ette kuuntele, todella te olette kieltäytyneet 

kuulemasta, ettekä te ole kulkeneet Herran tietä; teidän korvanne ovat täynnä saastutusta ja 

silmänne ovat peitettyjä väkivallalla…  

Te olette kuin kääntämätön kakku, hapantunut maito, hunaja, joka on kerta kaikkiaan menettänyt 

makunsa, kurittomia ihmisiä, jotka rypevät omassa saastassaan, kaikkein takaperoisimpia ihmisiä! 

Te laitatte ansalankoja kaikkien niiden jalkoihin, jotka pyrkivät tekemään hyvää, samalla kun 

vainoatte heitä, jotka puolustavat sitä mikä on oikein!... Kaikkein pahin ja laiskin sukupolvi!  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra: Minä tulen tekemään teistä niin kuin täysin kuivan sängen; ja 

katsokaa, teidän keskellänne Minä tulen sytyttämään tulen! Teidän päällenne Minä tulen tuomaan 

tämän ahdingon ja koettelemuksen! Sillä koko maa tulee olemaan niin kuin nainen, joka on 

yllätetty kesken suurien synnytystuskien; niin kuin ihminen, jonka yllättää hulluus, huutaen suu 

vaahdossa! Maa tulee kouristelemaan ja sinun kunniasi tullaan heittämään alas, ylevyytesi 

kumartuu alas päivänä, jolloin Minä tulen tallaamaan sinut jalan alle! Sanoo Herra.  

Kaupunki kaupungin jälkeen tullaan murtamaan alas ja pahojen veri tullaan vuodattamaan 

maahan! Sillä niin kuin salama sytyttää puun ja hillittömät tuulet ajavat liekkejä, niin Minä tulen 

kuluttamaan teidät pois tästä maasta, toiselta laidalta toiselle!... Mustuudella ja kuolemalla, 

autiudella ja suurella ahdingolla, kunnes ei ole yhtään paikkaa!  

Katsokaa, Minä tulen uuvuttamaan teidät, Oi mahtava kansakunta! Tuho tuhon perään tulee 

kolhimaan teidät ja murtamaan teidät! Teidän vihollisenne tulevat vainoamaan teitä, ilman 

lepotaukoa ja särkemään muurin! Sillä te ette ole lakanneet tekemästä pahaa Minun kasvojeni 

edessä!... Katsokaa, päivin öin viattomia murhataan TEIDÄN vuoksenne!  

Täten Minun käteni on ojennettu teitä vastaan, Oi kansakunta, jota ei haluta! SILLÄ TE OLETTE 

TEHNEET SYNTIÄ HERRAA VASTAAN!... Katsokaa, Minä tulen asettamaan teidät esille esimerkiksi, 

merkiksi kaikille kansakunnille, varoitukseksi kaikille heille, jotka unohtavat Jumalan!... Ja tulee 

tapahtumaan, että kaikki, jotka katsovat teitä, tulevat suuresti hämmästymään. He tulevat 

kätkemään kasvonsa ja vetäytymään pois luotanne, Herran kauhun vuoksi!  



Sen vuoksi, kuulkaa Herran sana, Oi maapallon ihmiset, jopa te, jotka kutsutte itseänne Minun 

omalla nimelläni, näin sanoo Herra… Herran Päivä on tullut; katsokaa, se on ovilla! Kyllä, se on 

täällä ja on tullut! Aika on tullut, kun Minun täytyy viedä pois Minun Morsiameni ja ottaa Minun 

viattomat karitsani; Minun lampaitteni on aika tulla kutsutuiksi kotiin.  

Sillä he ovat seuranneet lähellä Minun perässäni, eivätkä he menneet harhaan; todella, monet, 

jotka olivat eksyksissä, on löydetty ja nyt pyrkivät menemään, minne ikinä Minä johdatan heitä. 

Sillä Minä olen kutsunut heitä ja he ovat kuulostelleet Minun ääntäni… Katsokaa, Minä olen 

koonnut heidät yhteen ja pian heille tullaan antamaan lepo Minun rinnuksillani, Herran talossa.  

Katsokaa, Minä tulen kulkemaan läpi ja Jumalan tuomiot tullaan vuodattamaan, jopa koko 

maailman ja jokaisen asukkaan päälle; ja koko maailma tullaan ravistelemaan!... Sillä valitusitkun 

päivät ovat täällä, monet surun päivät ovat tulleet, eivätkä lakkaa, ennen kuin ihmiset ovat 

uupuneet vaikeroinnista, kunnes jokaiset kasvot ovat märät ja jokainen vaatetus on läpimärkä 

kyynelistä. Sillä päivä on tulossa, kun monet tullaan jättämään yksin, hetkessä, kun monet polvet 

tulevat luhistumaan pelosta.  

Katsokaa, Minun vihani on sytytetty ja Minun mustasukkaisuuteni on saatu liikkeelle kuin tuli ja 

kuka on kykenevä sammuttamaan sen?! Sillä Jumalan vihaa ei voida kääntää sivuun; eikä Isän 

närkästystä voida palauttaa paikoilleen! Niin kuin tulva, joka pursuu penkoilta, se peittää maan; 

niin kuin hirmuinen tuhotulva kasvaen korkeutta, se syö rannan ja heikentää perustuksen, kunnes 

tornit kaatuvat kumoon ja jäännös on siitä kannettu pois!... Katsokaa, niin kuin kauhea vuori, se 

oksentaa tulista kuumuuttaan ja sataa alas ihmisten päälle! Se kiirehtii alas vuorta kauhistuttavalla 

vauhdilla, kuluttaen kaiken polullaan!  

Ja sellainen on Jumalan viha, sellainen on Isän närkästys… Alati lisääntyvä paino, nouseva 

vuorovesi, joka ei vetäydy takaisin, ylitsevuotava malja Kaikkivaltiaan kädessä, vuodatettuna ilman 

sekoitusta…  

Kuitenkin kutsukaa Minun nimeäni vilpittömässä katumuksessa ja kääntykää takaisin tältä pahalta 

tieltä, jonka olette valinneet ja Minulla tulee olemaan armoa teille; katsokaa, jopa Minä tulen 

päästämään teidät pahasta. Sillä on olemassa vain Yksi Tie ja Yksi Pakotie, Yksi Pelastus, valittakaa 

sen vuoksi, kutsukaa Nimeä, ainoaa nimeä, jonka kautta teidät täytyy pelastaa, YahuShua 

HaMashiach, kyllä Hän, jota kutsutaan Kristukseksi ja Jeesukseksi, Yeshuaksi ja Messiaaksi!  

Huutakaa, Minun ihmiseni! Nostakaa äänenne Taivaaseen! Sillä Minä olen lähettänyt Minun 

viestinviejäni Minun kasvojeni edellä, Minun todistajani, jotka eivät lakkaa julistamasta Herran 

kunniaa… Katsokaa, heillä on YahuShua HaMashiach’n todistus, Hänen, jota kutsutaan Jeesukseksi 

ja Kristukseksi; he pitävät Jumalan Käskyt ja kunnioittavat Minun määräyksiäni; he ovat neitsyitä 

hengessä ja heidät on pesty puhtaiksi Karitsan verellä, täysin arvollisia.  

Minä olen asettanut heidät majakoiksi, vähäisemmät valot lähetettyjä heijastamaan Todellista 

Valoa, joka loistaa heihin ja kokoaa voimaa heidän kanssaan. Katsokaa, nämä tulevat menemään 

Minun puolestani ja heissä Minä tulen palamaan kirkkaasti Pimeyden Päivänä. He tulevat olemaan 

niin kuin lamput, jotka palavat ja loistavat ja kaikki he, jotka nauttivat heidän valostaan, tulevat 

lämmitetyiksi sen kautta.  

Katsokaa, he tulevat nousemaan ylös siivillä niin kuin kotkat, he tulevat juoksemaan, eivätkä he 

uuvu, he tulevat kävelemään eivätkä he pyörry; ja heidät tullaan piilottamaan, sanoo Herra. Sillä 

he, jotka Minä lähetän, tulevat olemaan täysin puettuja Jumalan Hengellä ja tulevat 



aikaansaamaan suuria asioita, tehden monia urotöitä Minun nimessäni, ihmisten hämmästykseksi 

ja vihastukseksi.  

Oi tämän maailman ihmiset, missä te seisotte?... Teidän sydämenne ovat kääntyneet ja Herrasta 

Jumalastanne te olette menneet kauaksi! Sillä te olette saastuttaneet Pyhän Liiton, ettekä te etsi 

Pyhää totuudessa!... Katsokaa, pimeys on laskeutunut, verho, joka pysyy hyvin raskaana, suuri kivi, 

joka on sidottu tämän kuolleen sukupolven kaulojen ympärille.  

Ja te, Oi ihmisten kirkot, kuinka kauan te tulette häpäisemään Minun nimeäni ja olemaan 

kunnioittamatta Minun Sapattejani?! Katsokaa, te rikotte Isän Käskyt, Armon nimessä, sanoen… 

’Meidät on päästetty pahasta!’… TEITÄ EI OLE PÄÄSTETTY PAHASTA!  

Sillä te olette kerta kaikkiaan hylänneet Herran teidän Jumalanne! Minä en näe yhtään totuutta 

teissä!... Katsokaa, vain laittomuus asuu siellä. Sillä kuka ikinä kääntää korvansa pois kuulemasta 

Lakia, heistä Minä myös tulen kääntymään pois; jopa heidän rukouksensa tulee olemaan iljetys 

Herran edessä.  

Katsokaa, on jopa olemassa monia, jotka tarjoavat rukouksia kuolleiden nimissä, kun tallaavat 

jokaista Minun käskyäni… Pahuuden tekijöitä, Kristuksen papit, joiden loppu tulee olemaan heidän 

töittensä mukainen! Sen vuoksi, Oi porttojen äiti, sinut on tuomittu! Ja teidät, Oi adoption tyttäret, 

on hylätty ja jätetty tulelle!... TEIDÄT TULLAAN PUHDISTAMAAN! Sillä uskollanne ei ole juuria ja 

kaikki todistuksenne ovat vain julistuksia tuuleen puhuttuina, valheita tekopyhyydessä puhuttuina, 

monia valheellisia asioita turhaan puhuttuina, iljettävien puheitten paljoutta, jotka kiusaavat 

Minun korviani! Rukouksenne ovat katala lemu Minun sieraimissani, saastunut uhraus, joka on 

tullut ylös Minun eteeni, nopeasti haalistuen, tullen olemattomaksi Israelin Pyhän Kunnian edessä!  

Enkö Minä ole salaisuuksien paljastaja? Sanoo Herra. Ja eivätkö Minun kunniani valolla ole kaikki 

asiat paljastettuja? Katsokaa, Minun Totuuteni täyden painon alle kaikki lankeavat! KAIKKI tullaan 

rikkomaan palasiksi!... Ihmisten kirkot, elpykää ja herätkää! Herätkää kaikesta tästä pimeydestä! 

Puhdistakaa sydämenne, te tekopyhät; ja parantakaa tapanne, te kaksimieliset! Ja palatkaa Minun 

luokseni! Sillä te olette hyvin kapinallisia ihmisiä, kovetettujen sydänten ja taipumattomien 

henkien ihmisiä, haluttomien palvelijoitten paljouksia, ylpeitä ihmisiä, jotka kieltäytyvät tulemasta 

rikotuiksi! Sen vuoksi, koska te ette ole kylmiä ettekä kuumia, Minä tulen sylkäisemään teidät 

Minun suustani!  

Oi harhaanjohdetut ja pahennusta herättävät lampaat, Minä olen tuleva. Kuitenkin teistä Minun 

täytyy poistaa Minun käteni ja vetää pois Minun Henkeni… Minun täytyy kääntää teille selkäni, 

eikä etupuoltani, jättäen teidät tyrmistykseen ja katkeriin kyyneliin, syviin ja raskaisiin suruihin… 

Sillä ellen Minä tee teitä nöyriksi, te ette koskaan tule saapumaan Minun lepooni.  

Ja vaikka te sanotte… ’Me olemme jo saapuneet’, Minä kerron teille totuuden, te olette varmasti 

hylänneet Minut ja yhä kiellätte Minut… TE ETTE OLE SAAPUNEET SISÄÄN! Sillä Minä olen 

julistanut päivän; päivän, joka on pysynyt muuttumattomana läpi sukupolvien ja joka teidän tuli 

muistaa ja pitää pyhänä, siunaus ja esimaku tulevista asioista, merkki Minun ja teidän välillämme, 

että te voitte tietää, että Minä olen Herra, joka pyhittää teidät. Kuitenkin te kieltäydytte olemasta 

erilleen asetettuja Minun kunniaani varten, te olette menneet yksiin pettäjän ja petettyjen kanssa, 

etsien kunniaa itsellenne, ihmisten miellyttäjät. Sen vuoksi, Minä todella olen asettanut teidät 

erilleen… Katsokaa, Minä olen erottanut teidät Minun katraastani, niin kuin paimen erottaa 

lampaat vuohista, jättäen teidät puhdistukselle Herran Päivänä.  



Sen vuoksi, antakaa nyt Minun ihmisteni kääntyä ihmisten ja kirkkojen tavoilta! Antakaa heidän 

tulla pois heidän joukostaan huudon kera! Antakaa heidän kuulla tarkkaan kutsu ja ääntää 

suuresti! Antakaa heidän kohottaa äänensä Taivaaseen ja antaa Minulle kunniaa, sanoen… ’Me 

annamme kiitosta Taivaan Jumalalle, Hänelle, joka on ja oli ja on tuleva, koska Sinun on aika 

paljastaa Sinun mahtava voimasi ja hallintosi! Pyhitetty olkoon Herran nimi! Kaikki kunnia on 

Sinun, Oi Jumala! Kaikki ylistys ja kiitos ja voima ja valta ja auktoriteetti kuuluvat Israelin Pyhälle, 

ikuisesti ja ikuisesti! Amen!’  

Näin sanoo Herra Jumala… Ihmisen Poika, mene eteenpäin! Ojenna kätesi, Oi Jumala ja tuhoa! 

Heitä pahat pimeyteen ja anna kieltäjien tulla tuoduiksi alas hiljaisuuteen! Heitä heidät kuopan 

reunoille, sillä sheolin suu on apposen auki! Sanoo Herra Jumala Kaikkivaltias. Antakaa heidän 

nuolla tomua kuin käärmeitten, sillä tämä on heidän asiaankuuluva palkkionsa! Antakaa liekkien 

kuluttaa kaikki nämä katumattomat koirat ja miekkojen iskeä läpi kaikkien näiden vuohien, jotka 

ovat sopivia teuraaksi!... Vapiskaa pelossa, kaikki te, jotka unohdatte Herran ja syljette Hänen 

Pyhäänsä! Olkaa kauhean peloissanne! Sillä Herra Jumalalla on Mahtava ja Vahva, joka tulee 

tuomitsemaan ja sotimaan, Oikeamielinen, jonka miekka etenee Hänen suustaan ja jolla Hän tulee 

iskemään alas kansakunnat, Jaakobin Mahtava ja joka tulee tallaamaan rypäleet Minun raivoni 

vihan viinipuristimessa!  

Sillä Minä olen tuomion Jumala ja Minä tulen täyttämään jokaisen sanan ja se tullaan 

loppuunsaattamaan! Vaivaaminen, sortaminen, ei tule nousemaan toista kertaa, sillä Minä olen 

valmistellut tulen!... Ja arat, ei-uskovat, katalat, murhaajat, seksuaalisesti moraalittomat, he, jotka 

harrastavat taikuutta, epäjumalan palvojat ja kaikki valehtelijat tullaan heittämään siihen, 

tuhoamaan Minun läsnäolostani ikuisesti! Katsokaa, KAIKKI paha tulee loppumaan Minun 

edessäni! Kaikenlaiset pahuudet tullaan täysin kuluttamaan Minun raivossani! Sillä Minä olen suuri 

kuningas, sanoo Herra ja Minun vaatetukseni on kuluttava tuli! Katsokaa, Minä olen tuleva ja aika 

on loppunut, tästä maailmasta on luovuttu ja luovutettu ja tullaan pian heittämään pimeyteen.  

Kuitenkin Minun todistajani tulevat loistamaan ja tuomaan kunniaa Minun nimelleni, jopa 

144 000, jotka kuuluvat Minulle. Sillä he ovat Minun, sanoo Herra; kyllä, he tulevat laulamaan 

Minulle! He ovat Minun sinetöityjäni, jotka Minä olen valinnut ja lähettänyt, sillä heillä on Elävän 

Jumalan nimi kirjoitettuina otsiinsa.  

Minä olen El Shaddai, YaHuWaH Yireh; Katsokaa, Minä olen YahuShua, sekä Leijona että Karitsa, 

Jumala ja Pelastaja, Elohim; Sillä Pojassa Isän täyteys asuu… Täten YshuShuan nimelle tulee 

jokainen polvi kumartumaan.  

Katsokaa, Hänellä on nimi kirjoitettuna Häneen, jonka vain Hän tietää, nimi, jonka kautta Minun 

todistajani ovat sinetöidyt ja lähetetyt… Siunattuja, sen vuoksi ovat he, jotka menevät Herran 

nimeen ja nimeen, jonka Minä olen antanut Minun Pojalleni, Minun nimeni…  

Nimi, joka on Minusta ja Minussa ja annettu Hänelle, Joka on ylösnoussut ja istuutunut ikuisesti 

Minun oikean käteni puolelle, Hän, joka on Isän rinnuksilla, Oikeamielinen, Hän, joka on ikuisesta 

ikuiseen… MINÄ OLEN. 


