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Timothylle Nettiyhteisön Kokoontumisen Aikana, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Jumala… Minä tulen puolustamaan Minun Ihmisiäni, Israelia, ja kostamaan 

Minun vihollisilleni. Sillä Minun oman nimeni vuoksi Minä tulen tekemään sen ja Minun palvelijani 

Daavidin vuoksi se tullaan tekemään… Ja sen jälkeen tullaan Minun todistajani lähettämään 

taisteluun…  

Sillä katsokaa, Minä olen vasta alkanut puhumaan! Sanoo Taivaallisten Sotajoukkojen Herra. Minä 

olen vasta alkanut paljastamaan Herran voiman! Minä olen vasta alkanut paljastamaan Minun 

vihani! Kuitenkin, jos ei olisi vielä kutsuttavien joukossa olevan jäännöksen vuoksi ja Minun nimeni 

vuoksi Israelissa, että Minä tulisin saamaan kunniaa, niin Minä olisin jo tuhonnut Israelin viholliset, 

imaisten heidät koko maapallon pinnalta. Täten Minä olen pidättänyt Minun kättäni, enkä Minä 

ole vielä kostanut Minun vihollisilleni. Kuitenkaan Minä en tule pidättelemään Minun kättäni 

paljon pidempään, eikä Minun raivoni tule viipymään.  

Sillä Minä tulen varmasti ojentamaan Minun käteni ja iskemään kansakuntia ja teurastus tulee 

olemaan hyvin suuri! Monia kymmeniä tuhansia tulee kaatumaan yhtenä päivänä!... Suuri tuho, 

jopa kaikkien heidän laitteittensa! Sillä Herra Jumala tulee heitä vastaan mahtavasti!... Erittäin 

hirmuinen taistelussa! Kauhealla tuholla Minä tulen saamaan kunniaa Minun vahvuudessani ja 

teurastus tulee olemaan suurta!... Teurastus, jota ei ole koskaan nähty Israelissa, sellainen 

teurastus, saaden KAIKKI maapallolla vapisemaan! 

Ja he, jotka kuulevat siitä, jopa heidän korvansa tulevat kihelmöimään ja sydämensä jättämään 

lyönnin välistä heidän rinnoissaan. Sitten he tulevat tietämään, että MINÄ OLEN HERRA, kun Minä 

olen saanut kunniaa Itselleni Israelin maassa, kun Minä olen ravistellut Israelin vuoret, Minun 

läsnäolollani!... Kyllä, monien sydämissä tullaan Minun nimeni pyhittämään, sinä päivänä.  

Katsokaa, Minä tulen nostamaan ylös merkin kaikille kansakunnille! Se tullaan takomaan tulella ja 

maalaamaan mahtavien ihmisten verellä! Ja josta savu nousee taivaaseen!  

Sillä Minä olin siellä, kun Minun ihmiseni teurastettiin… Minä olin heidän joka ikisen kanssaan, kun 

he vetivät viime henkäyksensä; Minä olin heidän kanssaan heidän kidutuksessaan, Minä jaoin 

heidän tuskansa; Minä kestin heidän kipunsa ja heidän ahdinkonsa Minä tiesin… Me itkimme 

yhdessä!  

Todella, Minä olin ojentanut heidät pois ja hajottanut heidät kansakuntien joukkoon ja tämän 

heidän omasta vaatimuksestaan. Sillä heidän esi-isänsä olivat vannoneet sen, ja läpi sukupolviensa 

he ovat pitäneet siitä kiinni. Sen vuoksi Minun vihani syttyi heitä vastaan; täten Minä ajoin heidät 

pois ja hajotin kansakuntien joukkoon… Katkeraa vihanpitoa, suurta surullisuutta. Kuitenkaan Minä 

en pitänyt kiinni Minun vihastani ikuisesti, eikä Minun rakkauteni koskaan lähtenyt heistä pois; 

enkä Minä hylännyt heitä heidän koettelemuksissaan. Katsokaa, Minä olin siellä heidän 

koettelemustensa lopussa, sillä he katselivat Minun kasvojani, kun he nukahtivat.  

Ja nyt aika on tullut; koston aika on hyvin lähellä! Ja Minä tulen varmasti maksamaan takaisin! 

Suuri tuho tulee lisääntymään ja tulemaan esiin, joka kulmalta! Ja monet kymmenet tuhannet 

tulevat kaatumaan! Väen paljoudet tulevat menemään makuulle, joka puolella!... Ja monet tulevat 

pelkäämään.  



Katsokaa, suuri valitus tullaan kuulemaan maapallon yhdestä äärestä toiseen ja monet tulevat 

kääntymään Minua vastaan. Jopa katraitten joukossa, joita kutsutaan Minun omalla nimelläni, 

tulee olemaan monia, jotka tulevat kääntymään pois ja pilkkaamaan Minun lupauksiani… Täten se, 

mikä on kirjoitettu, tullaan täyttämään. Jopa jotkut, tämän pienen katraan joukosta, tulevat 

lankeamaan pois, sanoen itsekseen… ’Missä on lupaus Hänen tulemisestaan?’  

Kuitenkin te, Minun poikani, älkää te langetko pois… Pitäkää tiukasti kiinni. Asettakaa 

perustuksenne Kivelle, kiinnittäkää silmänne Kuninkaaseenne, asettakaa olkapäänne suoraan ja 

seisokaa lujasti taisteluasemissa. Sillä Pyhä on tulossa alas teidän luoksenne, päivänä, jolloin te 

ette odota Häntä ja hetkellä, jolloin te ette etsi Häntä. Ja teissä Hän tulee asumaan täysin, Hänen 

kunniansa näytettynä katseessanne ja Hänen vahvuutensa paljastettuna suunne sanoissa; jotka 

tulevat olemaan miekkanne… Katsokaa, Hänen läsnäolonsa tulee varjostamaan teitä ja Hänen 

kunniansa tulee olemaan kilpenne! Ja Hänen mahtinsa voiman kautta te tulette esittämään Hänen 

tahtonsa, tekemään suuria ja mahtavia urotöitä Hänen nimessään!... Sen vuoksi, valmistelkaa ja 

valmistautukaa, sillä on aika.  

Nyt harkitkaa tätä, jopa niin kuin Minä olin puhunut sen Minun palvelijani kautta, Rakastetuksi 

kutsutun; kyllä, pohdiskelkaa sitä ja myös vastaanottakaa se: Hyvien töiden kautta te ette tule 

löytämään Minua, kuitenkin hyvät työt löydetään Minussa. Ja Minun töitteni kautta te alatte 

tuntemaan Minut, sillä Minun työni tullaan tekemään teissä.  

Kuitenkin ymmärtäkää tämä myös… Missä ihmisvoima on, ylpeys seuraa lähellä perässä. Kuitenkin 

hänelle, joka antautuu Herralle, tullaan antamaan kotkan siivet. Kyllä, mikään ei tule olemaan 

mahdotonta heille, sillä Minä tulen olemaan heidän kanssaan ja heissä, sanoo Herra…   

Sillä sinä päivänä, missä ikinä Minä olen, tulevat myös Minun palvelijani olemaan. Ja minne ikinä 

Minä menenkin, Minun palvelijani tulevat seuraamaan. Ja mitä ikinä Minä päätän, tullaan 

tekemään silmänräpäyksessä. Ja he, jotka ovat valitut palvelemaan, tulevat kulkemaan Minun 

puolestani, epäröimättä. Ja se, minkä Minä puhun tässä paikassa, tullaan kuulemaan toisessa.  

Eikä Minun palvelijoitani enää tulla pidättelemään millään muotoa, julistaa Herra… Sillä se olen 

Minä, Kunnian Kuningas, joka on puhunut sen. 


