
V7/58 - Herra sanoo… Minä olen tuleva tuomitsemaan Ihmiset & Kansakunnat 

Joulukuun 25. 2009 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Taivaallisten Sotajoukkojen Herra, Taivaan ja Maan Luoja, YAHUWAH; Yksi ja Ainoa 

Todellinen Jumala, Israelin Jumala, Suuri MINÄ OLEN; kyllä, MINÄ OLEN HÄN…  

Maapallon ihmiset, tunnetteko te Minut? Tunnetteko te todella kuka Minä olen? Minä olen 

Elohim; YahuShua-YaHuWaH on Minun nimeni, sekä Jumala että Pelastaja; sillä Pojassa Isän 

täyteys asuu, Immanu El. Ei ole ketään toista!...   

Kuitenkaan te täällä maapallolla ette ole tunteneet Minua. Katsokaa, Minä olen puhunut sen 

selkeästi, käyttäen harvoja kielikuvia, kuitenkaan te ette tunne Minua. Alusta alkaen jopa tähän 

päivään asti, Minä olen julistanut sitä Minun palvelijoitteni, profeettojen kautta, ja yhä te kiellätte 

tuntevanne Minut sellaisena kuin Minä todella olen. Todella maapallon ihmiset saastuttavat 

Minun nimeäni ja kansakunnat pitävät neuvonpitoa yhdessä iskeäkseen Minut muistista pois!  

Sen vuoksi, KAIKKI tulevat tuntemaan Minut Minun vihassani! Jokainen heimo, kieli ja kansa tulee 

katselemaan Minun kättäni kansakuntia vastaan, kunnes kaikki he, jotka pilkkaavat, ovat 

polvistuneet alas, kunnes jokainen leuka on puristettu kiinni ja jokainen kieli takertuu suulakeen! 

Sillä Minä olen tuleva pois Minun pyhäköstäni hämmästyttämään kansakuntia, tuomitsemaan ja 

vuodattamaan tuomiota, maksamaan takaisin ja kostamaan kaikille Minun vihollisilleni!... 

Tekemään lopun!  

Kuitenkin Minä kysyn teiltä, kuka kansakuntien joukossa pelkää Minua?! Kuka tämän suuren 

väenpaljouden joukossa vapisee pelosta Israelin Pyhän tulemisessa?! Kuka tämän uudenaikaisen 

sukupolven joukossa, kaikkien näiden kieroutuneiden ja katalien väen palouksien joukossa 

arvostaa Minun nimeäni?  Kuka on kykenevä katsomaan Minun muotoani ja elämään?! Ja kuka 

mahtavien joukossa tulee kykenemään seisomaan, kun Jumalan viha on paljastettu Taivaasta?!...  

Sen vuoksi laskekaa askeleenne Minun edessäni, Oi ihmisten pojat! Kiirehtikää, tarttukaa 

reppuunne ja valmistautukaa pakenemaan! Sillä Jumalan viha ei nuku ja se ollaan 

vuodattamaisillaan! Sillä Minä olen valmistellut tuhon kaikille ylenpalttisille taloillenne ja tuhon 

kaikille palatseillenne! Katsokaa, Minä olen tarkoittanut tuholle jokaisen kaupungin, missä saatana 

asuu! Kyllä, suuri tuho Kaikkivaltiaalta tulee, ahdinko ja tuho ilman lepotaukoa!... Herran 

puiminen, kaikkien kansakuntien puhdistaminen!  

Sillä näin sanoo Herra… Kuka ei tule alas heitetyksi, kun Minä ojennan Minun käsivarteni 

kansakuntia vastaan, kun Herran viha tulee esiin niin kuin tuli ja Herran Sanan niin kuin puhdistava 

liekki?!... Sen vuoksi, pyrkikää vakiinnuttamaan Minun tieni Minun edessäni, sanoo Herra Jumala 

ja Minä tulen myös vakiinnuttamaan teidät; sillä Minä olen Herra ja Minä tulen varmasti 

vakiinnuttamaan oikeuden kaikkialle maapallolle!  

Miksi te seisotte niin ylpeinä, Oi ihmisten pojat?! Miksi te asetatte kasvonne kuin kiviksi ja päätätte 

sydämissänne taistella Minua vastaan?!...  

Sen vuoksi Minä myös olen asettanut kasvoni teitä vastaan ja Minun sydämeni päätös on alentaa 

teidät; ja ilkeille Minun rangaistukseni tulee olemaan kaikkein vakavin!... 

KUMARTUKAA ALAS, OI KAIKKEIN PAHIN SUKUPOLVI!... Nöyrtykää ja katukaa ja etsikää nyt Herran 

Oikeamielisyyttä! Etsikää Jumalan tietä, että voitte kulkea sitä ja omaksukaa Hänet, joka oli 

nostettu puuhun teidän puolestanne, että te voitte elää, eikä kuolla! Sanoo Herra.  



Oi ihmisten pojat, kuinka kauan te tulette kosiskelemaan kuolemaa ja haluamaan iljetyksiä?! Sillä 

teidän sydämenne ovat täynnä haureutta, ettekä te ole lakanneet synnin kanssa makaamista! 

Katsokaa, te olette liittäneet itsenne hautaan ja kuoleman kanssa te olette tehneet sopimuksen!...  

Oi typerät ihmiset, pahat kansakunnat, nähkää Herran Sana! Kyllä, avatkaa korvanne ja kuulkaa, 

kuunnelkaa Herran teidän Jumalanne ääntä ja valmistelkaa Minun tietäni Minun edelläni, että te 

saatatte elää, ettekä kuole! Sillä ei ole mitään muuta Jumalaa Minun lisäkseni, oikeudenmukainen 

Jumala ja Pelastaja! Ei ole ketään muuta Minun lisäkseni!  

Katsokaa, Pyhä tulee kokoamaan ja tuomitsemaan, ottamaan saaliinsa ja vuodattamaan 

tuomion!... Hänet tullaan lähettämään alas!... Ja Hän tulee varmasti varastamaan Hänen aarteensa 

ja varmistamaan Hänen perintönsä, ryöstäen jokaisen kansakunnan, jättäen jokaisen talon 

autioksi! Sen vuoksi, voi maapallon ihmisille! Voi, Minä sanon heille! Voi Minun vihani 

sukupolvelle!  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra maapallon ihmisille… Tulkaa esiin piilopaikoistanne ja kutsukaa 

jumalianne! Kiirehtikää nyt, kutsukaa johtajianne ja anokaa kenraaleitanne asettamaan armeijansa 

taistelumuodostelmaan; ja katsokaa, ovatko he mitenkään kykeneviä päästämään teitä Minun 

kädestäni!... Katsokaa voivatko he vai eivätkö voi piilottaa teitä Hänen kasvoiltaan, joka istuu 

valtaistuimella!  

Sillä Minä olen tullut esiin rankaisemaan pahoja ja heittämään alas mahtavat; katsokaa, Minä tulen 

kostamaan Itse kaikille Minun vastustajilleni! Heidän kapinansa tullaan kääntämään heidän omien 

päittensä päälle; heidän raivoisa vihansa tulee kuluttamaan heidät, kun he makaavat sängyissään! 

Sillä he ovat varmasti vihanneet Minua, kieltäen Minut päiviä ilman loppua; murha ja valheet ovat 

kaikki, mitä he tietävät! Täten Minä, jopa Minä, joka loin heidät ja annoin heille elämän, tulen 

heittämään heidät kuopan reunoille ja tämän heidän omien suittensa kehotuksesta!... Heidän 

elämänsä, menetettyjä.  

Sillä he ovat rakastaneet vääryydentekoa ja aina juoksevat ahneesti voitonsaannin perässä, ilman 

ajatustakaan muille. Herran Tien he ovat laittaneet kauaksi itsestään, Totuus on lähtenyt heidän 

sydämistään ja Elämästä he eivät halua osaa; silmiensä valo, tummunut. Sillä pahoilla ei ole kotia, 

eikä pahantekijällä ole mitään paikkaa Minun Pyhällä Vuorellani… Maapallolta ja Pyhästä 

Kaupungista heidät on täysin eristetty.  

Sen vuoksi, Minä olen todella tullut esiin tuomitsemaan maapallon asukkaita, Minä olen todella 

tullut esiin välittämään tuomiota, kunnes jokainen halkeillut ruoko on murrettu ja lävistää tämän 

kaikkein pahimman sukupolven käden!...  

Sillä he ovat todella sitoneet itsensä yhteen. Yhdessä yhtä aikaa he seisovat uhmakkaana Israelin 

Pyhää vastaan!...  

Täten Minä tulen nöyryyttämään heidät heidän ylevyydessään ja murskaamaan heidät heidän 

kapinansa huipulla, katkaisten jokaisen oksan, kuivattaen jokaisen juuren, kunnes ei ole jäljellä 

jälkeäkään ja maa on täysin autio!... Ja tulee olemaan niin kuin heitä ei olisi koskaan ollutkaan, 

sanoo Herra Jumala.  

Minä olen siirtynyt vihaan, Minun maljani on ylitsevuotavainen, sillä suuri on Herran närkästys! 

Minä olen tuleva tallaamaan maapallon jumalia, tuhoamaan jokaisen linnakkeen, murtamaan 

erilleen jokaisen epäjumalien asuinpaikan! Katsokaa, jopa ihmisten kirkkoja vastaan Minä tulen 

ojentamaan Minun käteni ja Minun kurinpitoni tulee olemaan vakavaa!... Kyllä, Minä olen 

asettanut Minun kasvoni heitä vastaan, sillä he ovat provosoineet Minua vihaan! Katsokaa, he jopa 



provosoivat Minua Minun omassa nimessäni! Sanoo Herra. Täten Minä tulen tuomitsemaan heidät 

heidän teittensä mukaan ja maksamaan takaisin heille kaikista heidän iljetyksistään! SILLÄ MINÄ 

OLEN HERRA.  

Ja katsokaa, suuri romahtaminen on seurauksena, jopa maapallon äärestä toiseen! Sillä heidän 

pahuutensa tullaan paljastamaan ja heidän häpeänsä tekemään selkeäksi; sillä Herran tallaaminen 

tulee esille, erottamaan ja jakamaan kahtia, puhdistamaan ja pyyhkimään pois!... Sitten tullaan 

Perustuskivi paljastamaan! Eikä se enää tule olemaan piilotettu ihmisiltä tai peitetty 

korruptoituneella opilla ja saastaisella perinteellä! Enää ei kaikki tämä purppura, eikä tulipunainen 

tule kätkemään totuutta siitä, kuka Minä olen; eikä tämä valheellinen kuva tule seisomaan Minun 

paikallani enää; eivätkä kaikki nämä turhuuden ihmiset tule tukkimaan Minun tietäni Minun 

edelläni, enää! Sillä Minä olen mustasukkainen Jumala, enkä Minä tule jakamaan Minun 

kunniaani!   

Katsokaa, Herran viha tulee pursuamaan esille kansakuntien valloittamiseen, suurten kuninkaiden 

rankaisemiseen, mahtavien ihmisten teurastamiseen, jokaisen valheellisen jumalan täyteen 

tuhoon, jokaisen epäjumalan murskaamiseen!...  

IDÄN KUNINKAILLE JA JOKAISELLE EPÄJUMALALLE!... ETELÄN JUMALILLE JA JOKAISELLE 

EPÄJUMALALLE!... LÄNNEN KUNINKAILLE, JOPA KAIKILLE HEIDÄN MATERIAALISILLE 

OMISTUKSILLEEN JA JOKAISELLE EPÄJUMALALLE, KUNNES MINÄ OLEN TUONUT TÄYDEN TUHON 

HEIDÄN PÄÄLLEEN!... JA KUNINKAILLE JA PÄÄPRINSSEILLE, JOTKA YMPÄRÖIVÄT MINUN IHMISIÄNI, 

JOKAISELLE ALLAHIN TEMPPELILLE JA JOKAISELLE EPÄJUMALALLE!  

Katsokaa, Minä tulen murhaamaan Ismaelin poikien jumalan heidän silmiensä edessä! Ja hän tulee 

kuolemaan sinä päivänä, sillä hän ei ole mikään jumala; eikä hän voi pelastaa tai päästää pahasta 

ketään Minun kädestäni! Sillä Minä tulen peittämään hänen profeettansa häpeällä ja saamaan 

aikaan hänen nimensä tulevan kauheaksi oksennukseksi kansakuntien joukossa, sananlaskuksi ja 

sihinäksi kaikkialla maapallolla!...  

JA KUN PÄIVÄT OVAT LOPPUUN SUORITETUT, MINÄ TULEN TUOMAAN MINUN KÄTENI POHJOISEN 

KUNINKAITA JA JOKAISTA EPÄJUMALAA VASTAAN! Minä tulen repimään heidät palasiksi ja 

heittämään alas heidän hallitsijansa, peittäen heidän kaupunkinsa pimeydellä ja heidän ihmisensä 

haavoilla! Valitusta ja hammasten kiristystä tullaan kuulemaan lakkaamatta, kunnes Minä olen 

tehnyt täyden lopun. Sanoo Herra. 

Sillä Herra on sen tarkoittanut ja kuka voi mitätöidä sen?!... Katsokaa, ensimmäinen astioista on 

kallistunut ja tulee piakkoin olemaan kumottu; sen sisällöt rynnäten eteenpäin niin kuin tulva!...  

Sillä Minun kasvonilmeeni ovat muuttuneet. Minun vihani on tuleva täyteen ja täyttämään Minun 

kasvoni niin kuin tuli!...  

Täten suuren hyvityksen aika on tullut, eikä sitä voida kääntää takaisin!... Kosto on Minun, sanoo 

Herra ja Minä varmasti tulen maksamaan takaisin!  

Katsokaa, maapallo turpoaa iljetyksistä! Ihmisten kaupungit ovat täynnä pimeyttä ja ylitsevuotavat 

kaikenlaista pahaa; jokainen iljettävä ja viheliäinen synti ulottuu uusiin pahuuden korkeuksiin! 

Maan ja meren halki se leviää eteenpäin kuin rutto; jopa aivan avoimilla paikoilla se on läsnä, 

vallitsevien tuulten kuljettamana joka kulmalle!... Oi kaikkein pahin sukupolvi, te olette 

herättäneet Sodoman tomusta ja tuoneet esiin Gomorran tuhkasta, ettekä ole oppineet mitään 

heidän esimerkistään! Katsokaa, Nooan päivät ovat elpyneet Minun kasvojeni edessä; täten tuhon 

ja monien surujen päivät ovat tulleet!  



Maapallon ihmiset, teidän pahuuksianne ei ole piilotettu, eikä pahuutenne nuku! Katsokaa, 

sorrettujen asia on tullut ylös Minun eteeni ja viattomien itkut täyttävät Minun kamarini! Jopa 

jokaisen murhaamanne syntymättömän lapsen ääni on tullut Herra Sebaotin korviin! Murha 

täyttää jokaisen nurkan, veri virtaa kaduilla ja irstaat iloisesti kävelevät siinä!... Kadotuksen pojat, 

kuka on laittanut pahan hyväksi ja pimeyden valoksi, eikä lakkaa kiroamasta Tekijäänsä!... Täten, 

kaikilla tekemisillään he ovat tuoneet veren omien päittensä päälle! Sanoo Herra. 

Sen vuoksi, näin julistaa Herra Hänen vihansa sukupolvelle… Oikeamielisen Aabelin verestä, 

jokaisen syntymättömän lapsen vereen, jopa jokaisen murhatun henkilön viattomassa veressä, 

alusta alkaen, tähän päivään asti, Minä olen laittanut tämän sukupolven päälle!... Sillä Minä olen 

puhunut, kuitenkaan te ette halunneet kuulla; se oli kirjoitettu, kuitenkin te torjuitte Minun 

Sanani; Minä vuodatin, kuitenkin te kieltäydyitte juomasta; ja nyt, jopa niin kuin kaikkina 

menneinä aikoina, te tulette Minun palvelijoitani, profeettoja vastaan. Katsokaa, jopa ihmisten 

kirkot liittyvät teidän virheeseenne ja pysyvät teidän osallanne; sillä he eivät ole käyttäneet 

erottelukykyään, eivätkä he tule kuuntelemaan. Sillä he puristavat kätensä korviensa päälle, kun 

suomut kasvavat heidän silmiensä päälle; he ovat sokaistuja, he ovat liittyneet maailman ja 

pettäjän kanssa yhteen!    

Sen vuoksi, näin sanoo Herra… VERTA! Veri tulee olemaan juomanne, kärsimys tulee olemaan 

lihanne! Veri ja kärsimys tulevat täyttämään joka kulman, sillä tämä on teidän asiaankuuluva 

palkkionne, nähden kuinka te rellestätte siinä! Katsokaa, te ette osoita mitään huolta muiden 

ahdingolle, ettekä huolehdi köyhästä ja puutteenalaisesta! Lesken ja isättömän asia on 

lähestulkoon unohtunut keskuudessanne ja viattomien tappamiselle harvoin vuodatetaan 

kyynel!...  

TEIDÄN MURHANNE EIVÄT OLE LAKANNEET! NE VAIN KASVAVAT MITTAAMATTOMASTI!... Eivätkä 

teidän johtajanne ole nostaneet sormeakaan tehdäkseen lopun kaikesta tästä 

epäoikeudenmukaisuudesta, eikä kärsimyksen protesti ole tullut korviinne, eikä näiden 

hirmutekojen mittakaava ole tunkeutunut kivisiin sydämiinne, minkä mukaan teidän olisi tullut 

liikuttua! 

SEN VUOKSI, VERTA! Veri tulee täyttämään joet ja virrat; merestä nousee kauhea lemu ja muuttuu 

kuin kuolleen ihmisen vereksi! Vuoret tulevat tihkumaan tapettujen verta ja kukkuloilta tulee 

virtaamaan alas Minun vihollisteni veri; kuolleitten ruumiitten paljoudet tulevat roskaamaan 

maaperän!   

Katsokaa, esi-isienne näkymättömän Jumalan käsi tullaan tuntemaan; Israelin Pyhän läsnäolo tulee 

saamaan aikaan, että kaikki maapallolla tulevat vapisemaan! Vuoret tullaan heittämään alas, jyrkät 

paikat tulevat lankeamaan ja jokainen muuri tulee kaatumaan maahan! Ja Minun ääneni soinnista 

tulee koko luomakunta notkistamaan polveaan!... Eivätkä koskaan enää ihmiset tule 

kuiskaamaan… ’Jumala ei ole nähnyt sitä, Hän on kaukana oleva Jumala; Hän ei tule koskaan 

katsomaan sitä, eikä Hän kuuntele.’  

Sillä näin sanoo Herra… Olenko Minä kaukana oleva Jumala?! Olenko Minä immuuni teidän 

pahuuksillenne?! Onko Minun sydämeni myös kovettunut ja kylmennyt niin kuin teidän?!... 

MINUN SURUNI ON PÄÄTTYMÄTÖNTÄ! Sillä Minun silmäni ovat nähneet ja Minun korvani ovat 

kuulleet! Täten viha kiehuu Minun sisälläni ja Minun vihani täytyy vuodattaa ulos! Sillä Minä olen 

Jumala, hyvin lähellä saatavilla!  

Sen vuoksi aika on tullut Päivien Muinaisten nousta ylös ja tuomita kansakunnat, Taivaan Jumalan 

ojentaa kätensä ja jakaa tuomiota maapallon ihmisille!  



Sillä kaikki, mitä on kirjoitettu Totuuden Pyhissä Kirjoituksissa, koskien Herran Päivää, tulee 

varmasti tulemaan tämän sukupolven päälle, jopa niin kuin kaikki Minun Sanani, kirjoitettuina 

tähän kirjaan, tulevat tapahtumaan myös. Sillä tämä Sana on Minun ja tulee kuuluisaksi!...  

Katsokaa, jopa Minä tulen saamaan aikaan, että Minun nimeni kaikuu kaikkialla maapallolla!... 

MINÄ OLEN HERRA. 


