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Timothylle, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Israelin Jumala… Aika on tullut, kun Minä tulen nousemaan ylös ja säästämään 

Minun ihmiseni. Kyllä, Minä tulen ojentamaan Minun käteni ja päästämään heidät pahasta, jopa 

kaikki heidät; kyllä, uskova ja paha samalla tavalla tullaan säästämään… Jopa kaikki, jotka asuvat 

Minun maassani, maassa, jonka Minä olin luvannut Aabrahamille ja olen antanut Jaakobin 

siemenelle, ikuisesti.  

Kuitenkin tulkoon tunnetuksi ja antakaa ihmisten ymmärtää… Minun oman nimeni vuoksi Minä 

tulen suorittamaan tämän, sillä on aika paljastaa Minun käteni maapallon asukkaille. On aika, että 

Herran, teidän Jumalanne nimi tullaan tekemään tunnetuksi, sillä Minä saan aikaan sen, että 

Minun nimeni kaikuu kaikkialla maapallolla… Katsokaa, se tulee kaikumaan äänekkäästi! Se tulee 

kuulumaan! Ja Minun voimani tullaan tekemään täysin tunnetuksi!  

Sitten te tulette tuntemaan, jopa niin kuin on kirjoitettu ja Minä Itse olin puhunut sen, että MINÄ 

OLEN HERRA; ja Minä olen hoitanut teidän asianne Minun oman nimeni vuoksi, enkä teidän 

pahojen teittenne vuoksi, enkä teidän korruptoituneitten tekemisienne vuoksi, Oi Israelin suku, 

sanoo Herra Jumala.  

Sen vuoksi, antakaa Minun ihmisteni notkistaa polveaan ja antaa kiitosta. Ja antakaa ateistin 

harkita ja itkeä sielunsa puolesta; antakaa hänen älynsä pettää hänet ja hänen sydämensä sulaa, 

niin kuin vaha tulen edessä…  

Ja antakaa kaikkien Minun vihollisteni pelätä! ANTAKAA KAIKKIEN MAAPALLOLLA VAPISTA! Sillä 

katsokaa, Minä olen seisomassa! Minä olen tulossa alas ottamaan kantaa! Ja Minun vihani on 

tullut ylös Minun kasvoilleni!   

Katsokaa, Israelin viholliset ovat kokoontuneet yhteen; pahat ajatukset ovat saapuneet heidän 

sydämiinsä. Kappas, Minä olin kovettanut heidät Minun tarkoituksiani varten, sanoen…”TULKAA 

ESIIN! Kokoontukaa yhteen! Tulkaa sukkelasti! Kyllä, kaikki te ilkeät kansakunnat, tulkaa! Tehkää 

sopimus ja tulkaa esiin! Te ja teidän armeijanne teidän kanssanne! Kyllä, tulkaa maata vastaan, 

jonka Minä olin antanut Minun ihmisilleni! Tulkaa nopeasti tuhoamaan ja ottamaan 

ryöstösaaliinne!”… Sillä aika on tullut ja Minä olen innokas suorittamaan Minun tahtoni…  

Suunnatkaa nopeasti taisteluasemiin, peittäkää maa niin kuin varjo ja tähdätkää! Sillä teidät 

tullaan lyömään maahan, niin kuin turmeltunut vehnä viikatteen edellä, niin kuin taudin vaivaama 

nippu seisomassa avoimella pellolla, asetettuna niin kuin sänki tulen edessä! Sanoo Herra.  

Katsokaa, Minä tulen tekemään teistä näytöksen! Ja te tulette olemaan merkkinä kaikille 

kansakunnille! Jopa aurinko tulee olemaan peitetty!...  

Ja te ja kaikki teidän seurueenne tullaan iskemään Minun omalla kädelläni! Kyllä, Minä tulen 

iskemään teidät maahan ja täyttämään sydämenne hulluudella!  

SILLÄ MINÄ OLEN HERRA! Jumala, joka hallitsee Israelissa!...  

Yksi ja Ainoa Todellinen Jumala, Taivaan ja Maan Luoja!... YAHUWAH! 


