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Kesäkuun 7. 2010 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

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

Näin sanoo Herra… Minun poikani ja tyttäreni, uskotteko te, että MINÄ OLEN KUKA MINÄ OLEN? 

Tiedättekö te, että Minä olen teidän kanssanne?... Pitäkää tiukasti kiinni, sen vuoksi! Sillä Taivaan 

ja Maan Herra on tekemäisillään mahtavan ja kauhean asian, ihmeen, hämmästyksen! Katsokaa, 

maapallon ihmiset saadaan vapisemaan, heidän sydämensä tulevat pettämään heidät pelosta, 

heidän mielensä tullaan heittämään hämmennykseen asioista, jotka tulevat tapahtumaan heidän 

silmiensä edessä! Sillä Herran kauhu tulee saamaan heidät haltuunsa ja KAIKKI tulevat 

pelkäämään!... Kasvot kalpenevat, silmät kokoavat mustuutta.  

Eivätkä pahat siltikään tule ymmärtämään; todella, he tulevat puristamaan kätensä korviensa 

päälle ja puristamaan silmänsä kiinni. Sillä pitkään he ovat kieltäneet Minut, pitkään he ovat 

kääntäneet Minulle selkänsä, sillä aina he taistelevat Minua vastaan. Kuitenkin viisaat tulevat 

ymmärtämään ja tulevat katumukseen; ja Minä tulen parantamaan heidät ja heidät tullaan 

päästämään pahasta, sanoo Herra.  

Sen vuoksi, kuulkaa Herran Sana, Oi maapallon ihmiset: MINÄ OLEN TULOSSA ALAS! Ja niin kuin 

pimenevä taivas tuo ennusmerkkejä ja vellovat pilvet tuovat esiin salamoita ja ravistelevat 

maapalloa ukkostamisella ja niin kuin mahtava pyörretuuli putoaa alas yhtäkkiä myrskyn keskeltä, 

tuoden suurta tuhoa kaikille polullaan oleville, niin tulee Herran voima olemaan Hänen vihansa 

Päivänä!... SUKKELA TUHO YLHÄÄLTÄ, KAIKKIEN MINUN VIHOLLISTENI PÄÄLLE! Sanoo Herra.  

Sillä näin sanoo Jaakobin mahtava… Katsokaa, taivaat tulevat heilumaan ja suuri tärinä tulee 

ylöspäin alhaalta!... Minä tulen tekemään Minun läsnäoloni tunnetuksi Israelin maassa! Aurinko 

tulee pimenemään ja tuli tulee putoamaan taivaasta Minun vihollisteni päälle! Ja suurilla rakeilla 

Minä tulen iskemään heitä Minun vihassani; Minun raivossani Minä tulen heittämään heidät alas 

ja repimään heidän komppaniansa kappaleiksi!... Romukasoja, murtuneitten ruumiitten 

paljouksien kasoja roskaamassa avoimia peltoja! 

Katsokaa, Minä tulen tekemään pysähdyksen heidän sota-aseilleen! Sillä Minä tulen satamaan 

heidän päälleen tulvivan sateen, suuren tuhotulvan ja he tulevat uppoamaan sen vuoksi mutaan, 

kyvyttöminä saavuttamaan yhtään jalansijaa! Heidän armeijoitaan tullaan ajamaan takaperin, 

rohkeat sotilaat tulevat kyyristelemään pelossa ja mahtavat miehet tulevat pakenemaan, Israelin 

Pyhän mahdin edessä! Ja se, minkä yli ihmisille annettiin hallinta, tulee nousemaan ja saamaan 

hallinnan heidän ylitseen, kulkutaudit lähestyvät joka puolelta! Ja katsokaa, jokainen mahtava 

ihminen ja ylpeä sotilas, joka laittaa jalkansa Israelin maalle, tappaakseen tai ottaakseen 

ryöstösaalista, tulee hulluuden valtaan!... Veli veljeä vastaan, kansakunta kansakuntaa vastaan, 

jokainen ihminen lyömässä naapuriaan rintaan!  

Katsokaa, Minä tulen roiskauttamaan Israelin vuoret ja kukkulat tulevat tippumaan verta! Minä 

tulen roskaamaan avoimet pellot kuolleilla ruumiilla ja mätänevien ruumiittenne haju tulee 

täyttämään ilman ja hukuttamaan laaksot!... Savu teidän palamisestanne menee ylös ikuisesti, Oi 

Israelin viholliset! Sillä teidän suunnitelmanne ovat paljastetut; teidän vastenmieliset sydämenne 

ovat tehdyt tunnetuiksi ja tulevat pettämään teidät pelosta! Sillä Minä tulen saamaan aikaan 

vihanne syövän lihanne kuin tuli, kun katsotte kaikkien suunnitelmienne palaavan omien päittenne 

päälle! Sanoo Herra Jumala. Sillä se, minkä kautta te tulitte ryöstämään, teistä tulee ryöstösaalis; 

ja tuholla, jota te kehittelitte, teidät tullaan tuhoamaan!... Ja katsokaa, TEISTÄ tulee kaikkein 



vastenmielisin näky kaikkien kansakuntien silmissä, hämmästys ja kauhu kaikille, jotka katsovat 

teitä!  

Sillä niin kuin on kirjoitettu… Minä tuon tuomion Minun vihollisilleni, kulkutaudilla ja 

verenvuodatuksella! Minä tulen saamaan kunniaa Israelin maassa ja näyttämään Minun 

suuruuteni!... Minun pyhyyteni tullaan paljastamaan ja Minun läsnäoloni tekemään tunnetuksi, 

kaikkien kansakuntien silmissä!... Täten he, jotka kantavat miekkaa yhteisymmärryksessä, tulevat 

lankeamaan siihen; Ja he, jotka tulivat suurella lukumäärällä, tullaan kukistamaan… Sanoo Herra.  

Kuitenkin ymmärtäkää tämä, Oi Israelin viholliset… Älkää ajatelko, että Minä teen tämän Israelin 

maan ihmisten oikeamielisyyden vuoksi, sillä he myös ovat unohtaneet Minut, eivätkä kulje Herran 

Tietä, torjuen Minun Pelastukseni yhä…  

Sen vuoksi kuulkaa Minua, sillä Minä julistan sen jokaiselle heimolle, kielelle ja kansakunnalle… 

SILLÄ MINUN OMAN NIMENI VUOKSI MINÄ SEN TULEN TEKEMÄÄN! Kuninkaan nimen vuoksi, joka 

tulee nopeasti kokoamaan, se tullaan tekemään! Ja Minun rakastettujen palvelijoitteni, Nooasta 

Daavidiin asti, tulen Minä muistamaan Minun lupaukseni!  

Sitten he tulevat tietämään, MINÄ OLEN HERRA!... Hän, joka perustaa kuningaskunnat ja tuo ne 

tuhoon! Hän, joka asetti maapallon perustukset ja peitti ne kauneudella! Hän, joka myös asetti 

tähdet paikoilleen ja sai aikaan galaksien ottavan muotonsa! Hän, jota koko luomakunta kumartaa! 

Hän, jonka voima on rajaton ja jonka viisauden kautta kaikki asiat tuotiin esille ja jonka 

auktoriteetti on ehdotonta!... Sillä Ikuisella ei ole hallitsijaa! MINÄ OLEN.  

Vai oletteko te, Oi maapallon ihmiset, niin nopeasti unohtaneet, että on olemassa Jumala, joka 

hallitsee Israelissa, sama, joka on ja oli ja on tuleva, Kaikkivaltias?! Oletteko tulleet niin pitkälle itse 

julistamassanne tiedossa, että te nyt uskotte itse tehneenne sen ja teidän omalla voimallanne te 

seisotte?! Kuinka kauan te tulette esittämään teorioita tosiasioina ja tekemään luottavaisia 

julistuksia ilman tietoa?! Kertokaa Minulle, oletteko te millään tavalla kykeneviä ymmärtämään 

alkua ja loppua?!... Tyhmiä ja petettyjä ihmisiä, kaikkein röyhkein sukupolvi, te ette tiedä mitään 

niin kuin teidän pitäisi tietää, ettekä te tavoittele todellista tietoa; täten viisaus pysyy piilotettuna 

silmiltänne!  

Sillä Minä kerron teille totuuden, te olette peittäneet itsenne pimeyteen! Tietämättömyydessä te 

olette tuoneet esille ja suuressa röyhkeydessänne te olette edenneet ja ahneuden vuoksi te olette 

astuneet reunan yli ja olette putoamaisillaan kuoppaan! Sillä ylpeyden viitta kätkee muotonne ja 

pimeys peittää päänne! Sen vuoksi kaikki paljastukset ovat paenneet ja ymmärryksen valo on 

lähtenyt teistä, jättäen teidät sokeaksi ja lohduttomaksi, kyvyttömäksi erottamaan totuutta siitä, 

kuka Minä olen! Ettekö koskaan ole lukeneet, alusta alkaen se olin Minä, joka oli sen tehnyt ja 

loppuun asti MINÄ OLEN JUMALA?!  

Sen vuoksi, kuulkaa Herran sana… Nooan päivinä, enkö Minä ollut enemmän kuin vähän 

tyytymätön, Minun raivoni tuli ylös Minun kasvoilleni, siitä mitä ihmiset olivat tehneet 

maapallolla? Ja Minun kuumassa tyytymättömyydessäni, enkö Minä peittänyt maapallon vesillä 

ylhäältä ja avannut varastot alhaalta, hukuttaen koko maailman Minun katkeriin kyyneliini?!... 

KATSOKAA! IHMISKUNTA ON TUONUT MINUT TÄHÄN PAIKKAAN, JÄLLEEN KERRAN!... Synnin 

paljouksien vuoksi, jotka leviävät läpi jokaisen maan esteettä! Tämän kaiken pahan vuoksi, joka 

lisääntyy maapallolla, joka päivä! Kyynelten paljouden ja valituksen vuoksi, joka on tullut Minun 

korviini ja sorrettujen parkaisu, he huutavat avuksi päivin öin, lakkaamatta! Tapettujen paljouksien 

vuoksi!...  



JA JOKAISEN SYNTYMÄTTÖMÄN LAPSEN HILJAISTEN HUUTOJEN VUOKSI; LAPSIEN, JOITA TE 

OLETTE MURHANNEET JA REPINEET KAPPALEIKSI YHÄ HEIDÄN OLLESSAAN KOHDUSSA, OI 

KAIKKEIN PAHIN SUKUPOLVI! MAAPALLON IHMISET, TEIDÄN TYÖNNE OVAT ILJETTÄVIÄ! MINÄ 

OLEN PÖYRISTYNYT SIITÄ, MITÄ MINÄ NÄEN! TÄMÄ SUKUPOLVI ON PAHA, SANOO HERRA, 

VERTAANSA VAILLA OLEVAN PAHA! SUURTA ON VIATON VERI, JOKA PYSYY HEIDÄN KÄSISSÄÄN!...  

Täten katkera surullisuus täyttää Minun sydämeni ja ahdistus saa otteen Minusta, Minun raivoni 

kasvaa ja Minun vihani nousee ylös Minussa, kun Minä asetan Minun kasvoni tuhoamaan ja 

pyyhkimään pois, puhdistamaan koko maapallon pinnan, jälleen kerran; Kaikki pahuus tuleen, joka 

ikinen jälki ihmisen keksinnöstä pyyhittynä pois…  

Itkekää sen vuoksi, valittakaa äänekkäästi ja vaikeroikaa, sillä pahat eivät pääse rankaisematta!... 

KATSOKAA, HYVITYKSEN AIKA ON TÄÄLLÄ!  

Sillä näin sanoo Herra… ENÄÄ EIVÄT Minun viholliseni tule taistelemaan Minua vastaan, ilman 

rangaistusta! ENÄÄ EIVÄT kansakuntien vääryyden teot tule jatkumaan ilman tuomiota, heidän 

pahuutensa ei tule jäämään rankaisematta! Sillä Minä tulen ojentamaan Minun käteni heitä 

vastaan, kunnes kaikki heidän iljetyksensä lakkaavat, kunnes kansakunnat lankeavat suurella 

ryskeellä ja ihmisten ylpeys tulee loppuunsa!... SILLÄ MINUN NIMEÄNI, YKSIN, TULLAAN 

YLENTÄMÄÄN KAIKKIALLA MAAPALLOLLA! EIKÄ SITÄ ENÄÄ TULLA PILKKAAMAAN KANSAKUNTIEN 

JOUKOSSA! Sanoo Herra Jumala.  

Enää eivät Israelin viholliset tule pyrkimään heittämään pois Minun ihmisiäni, Jaakobia, sillä 

MINUN NIMENI on siellä! Eikä enää kukaan, joka asuu maapallolla, tule sylkemään Kuninkaan 

nimeä, eikä saastuttamaan Hänen Sanaansa ihmisten joukossa enää; eivätkä ei-juutalaiset, eivätkä 

juutalaiset, eikä kukaan niiden joukossa, jotka väittävät olevansa mukaan oksastettuja ja jotka 

torjuvat Minun Pelastukseni ja hylkäävät Minun Käskyni, tule jatkamaan ilman vahvaa moitetta ja 

sukkelaa kurinpitoa!... MINÄ OLEN HERRA.  

Sen vuoksi Minä olen todella asettanut Minun kasvoni tuhoamaan, murtamaan erilleen ja 

repimään pois; kunnes jokainen murtunut perustus on paljastettu ja jokainen korruptoitunut talo, 

joka seisoo niin korkealla ja ylevänä, heitetään alas ja sortuu lohduttomien päälle; kunnes jokainen 

kansakunta on jätetty raunioiksi ja koko maa on laitettu jätteeksi! Sillä ylevyydessään he ovat 

rakentaneet korkealle, ilman kiinteää perustusta allaan! Täten heidän saavutustensa paino tulee 

murskaamaan heidät, kunnes vain tomua ja tuhkaa jää jäljelle!... Sillä Minä olen suuri Kuningas, 

sanoo Herra ja ainoa voiman ja kunnian Jumala, joka pitää loppumatonta mahtia ja jonka viha on 

oikeamielistä ja jonka tuomio on totta ja jonka oikeus tulee olemaan sukkela! Katsokaa, Minä tulen 

varmasti puhdistamaan maapallon, Minä tulen pyyhkimään pöydän puhtaaksi! Minun 

närkästykseni kuumuudessa, Minä tulen polttamaan koko maapallon pinnan tulella ja se tullaan 

puhdistamaan!  

Kuitenkaan Minä en ole unohtanut Minun lupauksiani tai liittoja, jotka Minä tein Minun 

palvelijoittani ja Minun rakastettujeni, Minun omien poikieni ja tyttärieni kanssa, jotka olivat 

etsineet Minun sydäntäni. Sen vuoksi, Minun liittojeni vuoksi ja Minun palvelijoitteni rakkauden 

vuoksi, Minun lupausteni vuoksi, Minä kuitenkin pidätän Minun tuomioni täyden painon ja Minun 

vihani täyden voiman, enkä Minä tule tulvimaan koko maapallon pintaa Minun vihallani, enkä 

hukuttamaan kansakuntia Minun suruni syvyyksiin. Sillä se, minkä Minä vuodatan, ei tule olemaan 

tulvavesi, joka peittää, vaan tuomion tulva, joka tullaan tekemään selväksi… Kuitenkaan Minä en 

tule tekemään täyttä loppua, siihen asti, kunnes jokainen viimeinenkin vehnänjyvä on koottu ja 



jokainen viaton lapsi on poissa tästä paikasta, kunnes jokainen viimeinenkin Kutsutuista on 

päästetty pahasta.  

Sitten he tulevat tietämään, että MINÄ OLEN HERRA… Hän, joka kukisti Sodoman ja tuhosi 

Gomorran ja rankaisi Egyptiä kauheilla kulkutaudeilla! YAHUWAH, Taivaan ja Maan Luoja!... 

ISRAELIN JUMALA!  Sillä PYHÄ on Hän, joka on julistanut sen ja VAHVA on Hän, joka tulee myös 

tekemään sen!... SILLÄ MINÄ OLEN HERRA, MINÄ EN MUUTU!  


