
V7/76 - Herra sanoo… Minun Miekkani tulee, se on jo vedetty!  

Ottakaa Minun Varoitukseni vakavasti 

Toukokuun 23. 2010 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Herran Pienelle Katraalle ja Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Katsokaa, Herra on tarkoittanut; ja kaikki, minkä Minä olen tarkoittanut tehdä, 

on perustettu… Ensimmäiset monista ovat kutsutut, heidän lukumääränsä on saatettu loppuun. Se 

on tehty.  

Nyt tulee olemaan suuri tyhjyys yli maan. Ja kirkkojen joukossa, tyhjyys, ymmärryksen turtuminen, 

suuri tyhjyys, ja tie eteenpäin epävarma heille, jotka eivät ole tunteneet Minua, sillä he ovat 

kieltäytyneet hyväksymästä Minua sellaisena kuin Minä todella olen, kuitenkin he, jotka tulevat 

pois heidän joukostaan, saavat silmänsä aukaistuiksi ja ymmärryksensä kirkastetuiksi, lisääntyen 

nopeasti Minun rakkaudessani. Sillä heidän sydämensä ovat kaivanneet Minua, heidän sydämensä 

Minä olen tuntenut.  

Minun poikani ja tyttäreni tässä pienessä katraassa, te olette tehneet hyvin Minun silmissäni ja 

olette pyrkineet miellyttämään Minua ja teihin Minä olen hyvin mielistynyt. Kääntykää nyt pois 

kirkoista, sillä se on lopussa.  

Morsian on valmisteltu ja tullaan pian ottamaan pois heidän keskeltään. Kääntykää pois ihmisten 

kirkoista ja puhaltakaa trumpettiin sukulaisillenne ja maanmiehillenne, puhaltakaa trumpettiin 

kansakuntanne ja tämän maailman hallitsijoita vastaan.  

Soittakaa hälytystä ja varoittakaa ihmisiä, sillä Minun miekkani on vedetty ja Minun käteni on 

poistettu. Katsokaa, se, mikä rajoittaa, on poistettu; ja Hän, joka pitää omana tietonaan, sallii. Sen 

vuoksi, varoittakaa heitä Minun puolestani, sillä miekka tulee pian tulemaan kansakuntanne ylle, 

jopa koko tämän maailman ylle, kaikkien kansakuntien ahdingoksi. Sillä Minun vihani on noussut jo 

ja kaikki perustukset on ravisteltu… Kuitenkin vain hienoisesti tähän asti. 

Katsokaa, Minä olen tuleva ulos Minun pyhäköstäni ja Herran käsivarsi tullaan paljastamaan! 

Herran viha tullaan tekemään täysin tunnetuksi!... Ja suuret ja mahtavat kansakunnat tullaan 

tuomaan alas!  

Ja voi niille, jotka tulevat Minun ihmisiäni, Jaakobia, vastaan; voi kaikille, jotka tulevat tuhoamaan 

Israelia… Te tulette tuntemaan Herran voiman Hänen vihassaan! Minun kuuman 

tyytymättömyyteni voimassa tullaan teidät tuomaan alas! Katsokaa, te tulette nuolemaan tomua, 

kaikkien mätänevien ruumiitten ollessa ripoteltuina ympäriinsä! Kaikkien laitteittenne tullessa 

lepäämään viereenne kasoissa!... Roskaten avoimia peltoja! Sillä Herra on puhunut ja niin se 

tullaan tekemään ja tulee tapahtumaan, ihmisten näköpiirissä!  

Miekka tulee! Synnytyskipu on tullut! Kappas, se on jo päällänne, Oi kaikkein pahin sukupolvi!... 

Sen vuoksi, kuulkaa Herran sana, kaikki te väen paljoudet, kuunnelkaa ja noudattakaa tätä 

varoitusta, kaikki te maapallon petolliset ihmiset… 

Teidän synnytyskipunne tulevat olemaan vakavat ja tulevat lisääntymään nopeasti, paljon valitusta 

tullaan kuulemaan. Katsokaa, syntymä tullaan loppuunsaattamaan paljon kärsimisen kautta, eikä 

ole lepotaukoa, kestäen seitsemän päivää.  

Kuitenkin tulee tapahtumaan, että kuka ikinä kutsuu Herran nimeä, sinä päivänä ja sinä aikana, 

tullaan pelastamaan… 



Sillä ensimmäinen sato tulee todella olemaan alhainen, alhaisista ja viattomista ja toinen sato, 

runsas… Sanoo Herra Jumala, Taivaan ja Maan Luoja… Taivaallisten Sotajoukkojen Herra on Minun 

nimeni. 


