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Noudattakaa Minun Varoitustani, sillä Minun Kauhuni tulee 

Heinäkuun 5. 2010 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Jumala ikuinen, kovalla äänellä… PÄIVÄ ON TULLUT! KYLLÄ, SE ON TÄÄLLÄ! 

HERRAN PÄIVÄ ODOTTAA OVILLA JA ON TULEMAISILLAAN SISÄÄN! JA KATSOKAA, SUURI PÄIVÄ 

LÄHESTYY JA TULEE LÄHELLE!  

Sen vuoksi, kuulkaa Herran Sana; sillä näin sanoo Herra maapallon ihmisille, kaikille pääprinsseille, 

kaikille kuninkaille ja johtajille ihmisten joukossa… Tuokaa esiin kaikki, mitä teillä on 

varastoissanne, ulos taistelukentälle! Sanoo Herra, Taivaallisten Sotajoukkojen Herra, Taivaan 

armeijoiden Kuningas. Juoskaa nopeasti ja etsikää jumalianne, joita te olette ylistäneet turhaan! 

Kiirehtikää, kumartakaa heitä, vedotkaa epäjumaliinne ja nähkää, onko heillä voimaa pelastaa teitä 

Jumalan vihalta, joka on tullut!  

Kyllä, kiirehtikää nyt, Oi maapallon ihmiset, menkää hätäisesti ja valmistautukaa sotaan ja nähkää, 

oletteko millään tavalla kykeneviä päästämään itseänne Kaikkein Korkeimman Jumalan 

tuomioista!...  

Sillä Minä olen Suuri Kuningas, sanoo Herra! Minä yksin olen Jumala, Hän, joka on asetettu erilleen 

ja on pyhä, asetettuna erilleen voimassa ja suuressa kunniassa! Oikeudenmukaisuuden Jumala on 

Minun nimeni, YAHUWAH, Hän, joka saa aikaan olemassaolon! Kyllä, MINÄ OLEN HÄN, jonka 

kautta kaikki asiat on tuotu esiin, jonka kautta kaikki asiat koostuvat! Ei ole olemassa ketään toista, 

sillä yksin Minä olen Jumala!... Ikuinen Jumala!  

Katsokaa, Ikuinen on tullut alas teidän luoksenne, Immanu El, kyllä Jumala lihassa; YahuShua, 

Pyhän kuvan ilmaisu, Näkymättömän Jumalan kasvot!...  

Ja tämä Sama, Isän Ainokainen, tulee iskemään suurta kuvaa ja murtamaan erilleen kansakunnat, 

sillä Hän on Valtakunta, Voima ja Kunnia!... Sen vuoksi, voi maapallon ihmisille! Sillä Pyhä, jonka TE 

olette torjuneet, on tulossa ottamaan Hänen saaliinsa ja vuodattamaan tuomion!... Ja Hän tulee 

varmasti vuodattamaan, kunnes Jumalan viha on lopussa!  

KATSOKAA! HÄN TULEE KARJUMAAN MAHTAVASTI TAISTELUSSA JA RAVISTELEMAAN 

MAAPALLON! Sillä maapallo järisee Hänen tulemisessaan ja kohoilee Hänen läsnäolossaan; se 

romahtaa Hänen olemuksensa edessä ja antaa periksi, murtuen Hänen jalkojensa alla! Saaret 

pakenevat pois Hänen mahtinsa voiman edessä ja vuoret murenevat Hänen kätensä pyyhkäisyllä 

taaksepäin! Sillä Herran askeleet tulevat järisemään maapallolla, kunnes kaikki maapallolla ovat 

nöyrtyneet, kunnes jokainen asukas lankeaa maahan raskaasti ja tunnustaa Hänet Kuninkaaksi, 

Ainoaksi Taivaallisten Sotajoukkojen Herraksi!  

KATSOKAA JUMALAN OIKEAN KÄDEN VOIMAA, VAPISKAA PELOSSA HÄNEN PYHÄNSÄ MAHDIN 

EDESSÄ, VUODATTAKAA MONIA KYYNELEITÄ! Niin kuin aallot matalassa altaassa, maapallo tulee 

kuin nesteeksi Hänen jalkojensa alla, leviten joka suuntaan, sen kiillon pirstoutuessa! Ja niin tulee 

olemaan Hänen tulemisensa päivänä! Sillä Ihmisen Pojan jalat tulevat tallaamaan raskaasti 

maapallolla! Hän tulee tallaamaan suuria ja mahtavia kansakuntia, ja Herran tappamat tulevat 

olemaan monet; monia kymmeniä tuhansia tullaan leikkaamaan hajalle Hänen suunsa miekalla!  



PELÄTKÄÄ HERRAA, SEN VUOKSI! NÖYRTYKÄÄ KUNINKAAN NÄKÖPIIRISSÄ! Sillä Minä tulen 

varmasti vuodattamaan Minun vihani, sillä Minä olen Jumala! Ikuisesta ikuiseen, MINÄ OLEN, 

ikuisesti ja muuttumaton! Sanoo Herra.  

Näin sanoo Herra… Oi kaikkein kieroutunein ja petollisin sukupolvi, älkää valehdelko itsellenne; ja 

lopettakaa kaikki nämä petokset, joita te olette levittäneet kaikkialla maailmassa! Sillä Minun 

Sanani on laki, eikä se millään muotoa tule menehtymään, eikä edes pilkkuakaan tule putoamaan 

maahan; eikä Minun profeettojeni sana voi epäonnistua, sillä Minä olen lähettänyt heidät!  

Sen vuoksi, älkää koskeko Minun profeettoihini, älkääkä pyrkikö tekemään heille vahinkoa, ettei 

se, mitä te olette harkinneet, tulisi palautumaan omien päittenne päälle ja se, minkä te olette 

tehneet, maksettaisiin takaisin rinnuksillenne kymmenkertaisena, jokaisen sydämenne pahan 

ajatuksen mukaan ja jokaisen pahan teon mukaan, mitä te olette tehneet Herraa, teidän 

Jumalaanne vastaan!...  

Sillä jokainen kivi, jonka te heitätte Minun palvelijoitani kohtaan, sanalla tai teolla, tulee tuomaan 

rakeitten paljouden kaikkien ylellisten talojenne päälle, tuho, joka sen vuoksi todistaa Jumalan 

voimasta, mikä on kääntynyt teitä vastaan! Ja kaikki he, jotka pyrkivät murhaamaan Minun 

valittujani, tulevat kuolemaan Minun kädestäni ja he, jotka ryntäävät eteenpäin tappamaan Minun 

profeettojani, tulevat isketyiksi alas siinä, missä seisovat, sillä vahva on Herran ojennus ja 

voimakas on Minun suuni sana! Sillä niin kuin on kirjoitettu… ”Sillä Herra teidän Jumalanne on 

kuluttava tuli, mustasukkainen Jumala!” 

Näin sanoo Herra… Minun profeettani puhuvat, katsokaa, he ovat soittaneet trumpetilla 

varoituksen joukoille, ja he ovat jakaneet Minun sanani ihmisten kirkoille, kaikilla puhumisen 

tavoilla ja välineillä; kuitenkin harvoilla on korvat kuulla, harvat ovat halukkaita kuuntelemaan, sillä 

he kätkevät kasvonsa ja jäykistävät niskansa! Kyllä, he työntävät ulos huultaan ja kääntävät 

selkänsä Minun voidelluilleni, kun mollaavat Minua! Sillä monia ihmisten kirkoissa pidetään 

vankeina, kiinnitettyinä heidän omiin oppeihinsa, sidottuina omiin perinteisiinsä, joita Minä 

vihaan!  

Kyllä, monet, jotka väittävät olevansa mukaan oksastettuja, piilottelevat valkeiksi pestyjen 

muuriensa takana ja ovat valinneet pysyä kaikkien näiden inhottavien porttiensa sisäpuolella, 

kieltäen Minut!... Ja niin he jatkavat kapinassaan, jopa Minun viestinviejieni vainoamiseen asti!  

Sen vuoksi, Minä kysyn teiltä, kuka on noudattanut Herran, heidän Jumalansa ääntä? Kuka on 

tullut Minua tapaamaan? Katsokaa, alhaiset ovat tulleet, köyhät hengessä ovat tulleet, murtuneet 

ovat etsineet Minua ja uskolliset ylläpitävät Minun asiaani; kyllä, nämä, jotka kantavat Kristusta 

sisällään, ovat tulleet eteenpäin, osallistuakseen Minun illalliselleni ja seuraavat Karitsaa, minne 

ikinä Hän meneekin… Ja katsokaa, päivä on lähellä, kun Hän tulee kutsumaan Hänen 

rakastettujaan ja he, joilla on korvat kuulla, tulevat kuulemaan ja nousemaan ja heidän sydämensä 

tullaan tyydyttämään.  

Sen vuoksi kuulkaa Herran sana, Oi petetyt kansakunnat; kuulkaa tarkkaan, kaikki te röyhkeät 

ihmiset, jotka peitätte maapallon, sillä te olette kaikkein kapinallisin sukupolvi…  

Näin sanoo Herra Jumala… Mitä varmimmin, Minä sanon teille, Minä olen todella tuleva Minun 

kostossani, Minä olen todella tuleva maksamaan takaisin kansakunnille! Sillä niin kuin Minusta on 

kirjoitettu, sellainen Minä olen!... Minä olen mustasukkainen ja tulen kostamaan Itse Minun 

vihollisilleni! Minä tulen kostamaan, sillä Minä olen raivoissani! Katsokaa, Minä tulen kostamaan 

Minun vastustajilleni, vuodattaen Minun vihollisilleni varattua vihaa!  



Minä olen todella hidas suuttumaan ja hyvin voimallinen, kuitenkaan Minä en tule jättämään 

syyllisiä rankaisematta! Sillä Minun polkuni on pyörretuulessa ja myrskyssä, ja pilvet ovat Minun 

jalkojeni tomua! Katsokaa, Minä moitin meren ja teen sen kuivaksi ja kuivaan kaikki joet! Baasan ja 

Karmel riutuvat ja Libanonin kukka kuihtuu! Vuoret järisevät Minun edessäni ja kukkulat sulavat ja 

maapallo kohoilee Minun läsnäolossani; kyllä, maailma ja kaikki, jotka asuvat siinä! Kuka voi seisoa 

Minun närkästykseni edessä ja kuka voi kestää Minun vihani tulisuutta?! Sillä Minun raivoni on 

vuodatettu niin kuin tuli ja kivet on heitetty alas Minun vuokseni!... Kuitenkin Herra on hyvä, 

linnake Huolen Päivänä ja Minä tunnen ne, jotka luottavat Minuun.  

Sen vuoksi, näin julistaa Herra Jumala Hänen vihassaan… MINÄ OLEN VARANNUT 

KAKSINKERTAISEN ANNOKSEN VIHAA JOKAISELLE KANSAKUNNALLE, JOKA HYVÄKSYY VIATTOMIEN 

TAPPAMISEN JA KAKSINKERTAISEN ANNOKSEN KAIKILLE, JOTKA SEISOVAT 

YHTEISYMMÄRRYKSESSÄ! KYLLÄ, MINÄ TULEN VUODATTAMAAN KAKSINKERTAISESTI, JOPA 

KAKSINKERTAISESTI JÄLLEEN, KAIKILLE, JOTKA MURHAAVAT MINUN PIKKUISIANI! JA KATSOKAA, 

MINÄ TULEN VUODATTAMAAN KAUHEAN TUOMION JOKAISEN KANSAKUNNAN PÄÄLLE, MITKÄ 

VAINOAVAT MINUA JA MINUN RUUMISTANI!... 

ÄLKÄÄ KOSKEKO MINUN MORSIAMEENI, sanoo Herra Hänen hurjassa närkästyksessään ja Minulla 

saattaa vielä olla armoa teitä kohtaan! Katsokaa, Herran viha on herätetty, eikä tulla kääntämään 

pois; se tulee olemaan täytetty, jopa tämän kaikkein pahimman sukupolven silmien edessä! Sitten 

he tulevat tietämään, MINÄ OLEN HERRA, Hän, joka tulee esiin maksamaan takaisin kansakunnille, 

Hän, joka on tullut pois Hänen pyhäköstään tuomitsemaan maapalloa, päästämään pahasta Hänen 

ihmisensä ja puolustamaan Hänen profeettojaan!...  

SEN VUOKSI, TUTISKOON KAIKKI KANSAKUNNAT! PELÄTKÖÖN KAIKKI IHMISET HERRAA! Saakoon 

Herran kauhu haltuunsa pahojen sydämet ja tulkoon sukkelasti kapinallisten päihin! Kaatukoon 

jokainen kasvonilme ja antakoon jokainen polvi periksi pelosta; tulkoon kaikki ihmiset ällikällä 

lyödyiksi Herran voimasta Hänen vihassaan! Kumartukoon korkeat ja ylevät, puristukoon ylpeitten 

suut kiinni ja heitettäköön alas jokainen ylpeä katse!  

Kuitenkin antakaa heidän, joilla on korvat kuulla, kuunnella Minun todistustani ja katua, olkoon 

kaikki maapallolla murtuneita… Pahasta päästäminen katuvaiselle ja tunnonvaivaiselle; kirous 

kovasydämiselle ja pahalle; sukkela rangaistus jokaiselle saatanan viestinviejälle, joka on tullut 

esiin vastustamaan Minua; ja suuri tuomio ihmisten kaupunkien ja korkeiden paikkojen päälle… 

Pahuuden lepoon laittaminen, pahan jokaisen muodon täysi tuhoaminen.  

Täten Minun täytyy ojentaa Minun kättäni kansakuntia vastaan ja Jumalan Kunnia täytyy paljastaa 

Taivaasta… Sillä Minun närkästykseni malja on ylitsevuotavainen ja se varastoituna murtautuu ulos 

pitopaikastaan; Minun tuomioni ei voi enää odottaa…  

Minun surujeni syvyyksistä, Minun sydämeni tuskaan asti, Minun vihani nousee ylös Minun 

sisälläni, täyttäen Taivaan Minun kyynelilläni… Kova sade kansakuntien päälle… Sanoo Herra. 


