
V7/87 - Herra sanoo…  

Minun Sanani on Tulta! Minä en tuo Rauhaa, vaan suuren Hajaannuksen 

Elokuun 6. 2010 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle, 

Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Taivaallisten Sotajoukkojen Herra Jumala… Katsokaa, Minä olin puhdistanut Minun 

palvelijani, Israelin; ja Minun kiihkossani Minä puhdistin Jaakobin, jättäen hänen jälkeläisensä 

vaeltamaan autioilla mailla neljäkymmentä vuotta, että Minä saattaisin tehdä heistä pappien 

valtakunnan, pyhän kansakunnan, ihmisiä erilleen asetettuina Minun nimeni vuoksi. Sillä Minä 

yksin olen Jumala, Ainoa Taivaallisten Sotajoukkojen Herra… Ei ole olemassa muita Minun 

lisäkseni!  

Sen vuoksi, alusta asti, Minä asetin perustukset ja alusta alkaen oli Herran Päivä valmisteltu… Että 

Minun kunniani tultaisiin paljastamaan Minun tuomioissani ja Minun voimani näyttämään, kun 

Minä ojensin Minun käteni pakanaa ja sortajaa vastaan… Että kaikki maapallolla saattavat tietää ja 

muistaa, MINÄ OLEN HERRA!  

Sillä katsokaa, Minun vahvalla moitteellani mahtava kuningas kukistettiin! Ja Minun käteni 

taaksepäin suuntautuvalla pyyhkäisyllä, Egyptin kasvu laitettiin haaskioon, kulutettuna kaikilla 

kulkutaudin ja ruton tavoilla! Sillä Minun vihassani Minä suuresti vaivasin Egyptin maan ihmisiä, 

jopa ihmisen ja eläinten esikoisiin asti, jotka Minä tapoin kuolemalla.  

Kuitenkin Israel, Minun perintöni, pysyi koskemattomana Minun käteni kautta, enkä Minä sallinut 

heidän vahingoittua Minun tuomiossani… Kappas, jopa kuolema meni heidän ohitseen, kun Minä 

näin veren heidän kamanoissaan, vaikka Minun vihani peitti koko Egyptin ja kulkutauti ja rutto 

hukutti maan!  

Täten Minun oman oikean käteni voimalla Minä päästin heidät pahasta ja Minun käsivarteni 

voimalla Minä toin heidät pois! Ja kun heidän vihollisensa jahtasivat heitä, Minä nousin ylös ja 

taistelin Minun ihmisteni, Israelin, puolesta! Katsokaa, Minun sierainteni hengityksellä Minä 

aukaisin heille tien meren keskelle; ja he pakenivat, käyden yli kuivin kengin, kun vedet seisoivat 

tyrskyten oikealla ja vasemmalla!  

Ja kun Minä olin tuonut heidät läpi turvaan, Minä katsoin alas Egyptiläisten armeijaa ja suuresti 

huolestutin heitä; katsokaa, Minä peitin heidät Minun vihallani ja murskasin heidät meren painon 

alle! Täten teurastus oli hyvin suurta, saaden aikaan kaikkien siitä kuulleiden vapisevan… Katsokaa, 

Minä sain aikaan Minun nimeni kaikumaan läpi sukupolvien sinä päivänä, että kaikki kansakunnat 

saattavat pelätä Herraa ja tietää, ettei ole olemassa muuta jumalaa kuin Minä!  

Kuitenkin miten Minun ihmiseni maksoivat Minulle takaisin?!... Murheella! Kyllä, valitusten 

paljoudella he vaivasivat Minua, kunnes Minä olin tuskallisesti tyytymätön! Katsokaa, kymmenen 

kertaa he kiusasivat Herraa heidän Jumalaansa, vaikka Minä olin näyttänyt heille Minun kunniani, 

monilla mahtavilla merkeillä ja ihmeillä Egyptin maassa ja erämaassa!  

Sen vuoksi, koska he torjuivat Minut ja kieltäytyivät noudattamasta Minun ääntäni, Minä ojensin 

Minun käteni heitä vastaan; kyllä, monet leikattiin pois maapallolta ja heidän ihmisistään, 

sukupolven joukossa, joka oli provosoinut Minut vihaan.  

Eikä yksikään saapunut heidän perintöönsä, paitsi he, joiden sydämet olivat tiukasti kiinnittyneet 

lupaukseen, ja joiden kasvonilmeet eivät horjuneet, sillä heissä oli erilainen henki ja olivat 

osoittaneet olevansa täysin arvollisia; eivätkä he lakanneet antamasta Minulle kunniaa, tarjoten 



ylistystä ja kiitosta ylös Minun nimessäni, kaikkina aikoina ja jokaisena ajanjaksona… Sen vuoksi, 

vain kaksi Israelin poikaa saapui luvattuun maahan, sukupolvesta, joka oli provosoinut Minua 

vihaan; vain kaksi, jotka olivat valittuja johdattamaan sukupolvea, joka tuli sen jälkeen.  

Sillä Minä olen Israelin Herra Jumala, Ainoa Jumala, Hän, joka on suuri voimassa ja pukeutunut 

ikuiseen kunniaan!... MINÄ EN MUUTU!... Jopa sukupolvesta sukupolveen, MINÄ OLEN HERRA!  

Sen vuoksi, Minä kysyn teiltä, mitä on tämä, mitä Minä näen Minun katraitteni joukossa; kyllä, 

jopa teidän joukossanne, Minun pieni katraani?... Teeskentelyä teeskentelyn päälle, kätkettyjä 

agendoja ja kasvojen pimeyttä, monia sairaita lampaita, katsoen tallaavansa linjaa, kun se sopii 

heille, hyläten Minun tapani, kun heille tulee epämukava olo, paeten sydämessään ja mielessään, 

kun Minun kasvojeni kuumuus paljastetaan… Kaikkein kurittomimmat ihmiset, tyhmiä lapsia, jotka 

eivät tunne Minun teitäni, kääntäen kasvonsa aina pois Minun ojennuksestani!  

Ja mitä on tämä, mitä Minä kuulen ihmisten kirkkojen joukosta; mitä on tämä, mitä Minä katson 

monien sydämissä, jopa joidenkin tässä pienessä katraassa olevien?! Murinaa ja salaisia valituksia! 

Katsokaa, Minun omat rakastettuni ovat tuottaneet Minulle häpeää sanomalla… ’Älkää puhuko 

Herran Sanaa Hänen vihansa kuumuudessa, älkääkä totuudessa, mikä on ehdotonta. Poistakaa 

meiltä kaikki nämä terävät sanat, puhukaa meille pehmeillä sanoilla, profetoikaa meille petoksia. 

Antakaa meidän olla rauhassa tietämättömyydessämme ja saakaamme lohtua ymmärryksemme 

pimeydessä. Antakaa kaiken vastuuvelvollisuuden mennä ohitsemme, antakaa sen mennä kauas 

koskaan palaamatta.’  

Sen vuoksi, Herra on noussut ylös Hänen kuumassa tyytymättömyydessään ja tulee tuomaan 

jokaisen sydämen eteenpäin! Jokainen paha ajatus ja kätketty aikomus tullaan paljastamaan ja 

tuomaan valoon; kaikki tullaan laittamaan avoimesti esille! Heidän virheittensä paljous tullaan 

näyttämään ja monien usko tullaan paljastamaan, minkälaista se todella on!... Sillä he varmasti 

ovat vihanneet Minua, sanoo Herra, torjuen molemmat, sekä Minut että Minun Sanani!  

Kuitenkin Minä olen todella suonut tälle sukupolvelle lahjojen paljouden, suuren määrän sanoja, 

varoituksen sanoja ja ylittämätöntä viisautta, ylistämisen ja ojennuksen sanoja, kutsuen kaikkia 

maailmassa katumaan!  

Kappas, Minä olen selittänyt monet loppumattoman rakkauden sanat, suurella intohimolla, 

paljastaen Minun armoni, joka kestää ikuisesti! Katsokaa, Minä olen julistanut pelastuksen tien, 

uudelleen ja yhä uudelleen ja Hänet, jonka nimi on Jumalan Pelastus! Kyllä, Minä olen puhaltanut 

trumpettiin ja kutsunut esiin Minun vartiomieheni, Minä olen iskenyt portteihin ja kalisuttanut 

ovia, Minä olen heiluttanut maapallon perustuksia!... Ja yhä ihmiset pitävät tiukasti kiinni, tarraten 

pylväisiin ja pönkäten ovet Minua vastaan!  

Kuitenkin alusta alkaen Minä olen perustanut linjan, kapean tien, jonka Minä olin asettanut Minun 

ihmisteni, Israelin keskuuteen ja Minun armossani Minä paljastin Tien, jota kaikkien ihmisten tuli 

kulkea; jopa nyt Minä olen asettanut luotilinjan kaikkien heidän keskuuteensa, ketkä sanovat 

olevansa Minun ihmisiäni, vetäen kaikki nämä kierot tiet suoriksi… Vai oletatteko te yhä, että Minä 

tulen esiin tuomaan rauhaa Maapallolle? Ei, en rauhaa, vaan suuren hajaannuksen!   

Katsokaa, Minä olen tullut esiin ojentamaan ja pitämään kuria, moittimaan ja välittämään 

tuomiota, sotimaan ja jakamaan saaliita!... Sillä Minun Sanani on tulta!... Lämmittäen valittujen 

liekkejä ja korventaen (uskossaan) haaleiden omiatuntoja!... Asettaen pahojen sydämet 

ilmiliekkeihin vihalla ja saaden aikaan kapinallisten närkästyksen nousta Minua vastaan… Että Minä 

voin erottaa kaikki ihmiset hajalle ja määrätä heidän osansa!  



Sen vuoksi, näin sanoo Herra kaikille ihmisille… Teidät tullaan tuhoamaan! Ja kaikki, jotka 

kapinoivat Minua vastaan, tullaan repimään palasiksi! Ja te, jopa te, joita kutsutaan Kristityiksi, 

tullaan myös koettelemaan; katsokaa, niin kuin hopea koetellaan maapallon pätsissä, 

puhdistetaan seitsemän kertaa, niin tulen Minä myös puhdistamaan teidät; jopa Minä tulen 

polttamaan pois kuonanne, kunnes teistä myös on tullut pyhiä ihmisiä, jotka on laitettu erilleen 

Minun nimeäni varten, mukaan oksastettuna. Sillä Minun täytyy jalostaa Minun ihmiseni ja erottaa 

Minun katraani, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista, niin kuin palkattu ihminen kutsuu 

heidät pois heidän joukostaan. Sillä Minä olen heidän Paimenensa ja palkatussa ihmisessä Minä 

tulen varmasti asumaan.  

Kuitenkin, jos he kieltäytyvät tulemasta pois, he tulevat varmasti kestämään virheensä 

seuraukset. Sillä ihmisten kirkot pitävät tiukasti kiinni ylpeydestään ja istuvat liikkumattomina 

röyhkeytensä mukaan, sanoen…  

’Tämä on minun taloni ja nämä ovat minun ihmisiäni, joiden kautta minut on kutsuttu; minä en 

tule pois! Sillä yksin me olemme oikeamielisiä ja me yhdessä emme tule noudattamaan mitään 

trumpettia. Me tulemme torjumaan jokaisen kutsun tulla pois, me tulemme torjumaan kaikki 

Jumalan meille lähettämät viestinviejät, ettei Hän paljasta meidän syyllisyyttämme ja tuo esiin 

meidän häpeäämme. Sillä vain he, jotka tulevat omissa nimissään ja kantavat meidän 

yhteytemme merkkejä, tullaan omaksumaan; ja vain he, jotka tuovat meille ruokaa, meidän 

omien kuppiemme mukaan, tullaan hyväksymään. Jättäkää meidät rauhaan!’…  

Onko Herran pöytä nyt tullut halveksittavaksi teidän silmissänne?! Onko Jumalan Tie tullut 

tunnistamattomaksi teille?! Miten on, että Minun ääneni on tullut kerta kaikkiaan vieraaksi teille, 

Oi ihmisten kirkot?!    

Sen vuoksi, näin sanoo Herra Jumala ihmisten kirkoille… Koska te olette puhuneet sellaisella 

tavalla, sydäntenne paljastaessa saman ja koska te olette työntäneet käden Herran puhdistusta 

vastaan, valiten mieluummin rellestää kaikessa epäpuhtaudessanne, teistä on luovuttu ja teidät 

tullaan puhdistamaan tulella!... Puhdistus Herran Päivänä!  

Sillä Herra teidän Jumalanne on kuluttava tuli, Minun jokainen sanani on puhdistava liekki; Herran 

läsnäolo on ahdistava myrsky, joka alentaa ylpeän ja saa ylimielisen pakenemaan! Ja se, minkä 

Minä olen puhunut tälle sukupolvelle, eikö se ole miekka, jolla Minä tulen iskemään näiden 

ihmisten sydämeen?! Sillä Minä tulen varmasti vetämään nämä mutkat suoriksi ja polttamaan pois 

kuonan!  

Kuitenkin heille, jotka luottavat Minuun ja joissa Minun henkeni asuu, Minun sanani tulevat 

olemaan niin kuin vahva torni, asetettuna taistelun keskelle, eikä sitä millään muotoa voida 

rikkoa!... Suuri kutsu trumpetista, joka soittaa kukkulalla kaupungin ulkopuolella ja joka kaikuu läpi 

autioiden paikkojen!...  

Liehuva lippu tälle sukupolvelle. Kirkas valo, majakka, loistaen tämän nykyisen pimeyden 

Keskellä!... Oikeuden sauva sorretuille ja vainotuille, Minun ihmisilleni asetettujen kahleitten 

löysennys, jokaisen kahleen murtaminen… Vapaus heille, jotka rakastavat Minua, Pahasta 

Päästäminen heille, jotka ymmärtävät, Voimaa heikoille, armoa nöyrille, Mannaa ravitsemaan 

katuvaisia.  

Sen vuoksi kuulkaa Herran Sana, sillä näin julistaa Herra… Kaikki he, jotka lähtevät pois ihmisten 

kirkoista, tulevat istumaan Minun pöytääni.  



Ja he, jotka pysyvät liikkumattomina, pitäen tiukasti kiinni, leväten ylpeästi laakereillaan, tulevat 

vastaanottamaan hyvityksen virheestään. Sillä heidän kohtalonsa tulee olemaan niin kuin talon, 

johon he ovat laittaneet kaiken luottamuksensa, talon, joka on jo tuomittu.  

Sillä Minä yksin olen Herra, enkä Minä tule jakamaan Minun kunniaani; eikä mikään 

korruptoitunut talo tule pysymään pystyssä, vaikka ihminen on ponnistellut asettaakseen Minun 

nimeni sinne… Enää ei Minun nimeäni tulla saastuttamaan teidän vuoksenne, Oi ihmisten kirkot! 

Enää ei tulla Pelastuksen Pojan nimeä vääristelemään väen paljouksien edessä, teidän vuoksenne, 

Oi porttojen talot! Sillä te olette varmasti tehneet haureutta opeillanne ja olette esittäneet 

porttoa perinteillänne, toivottaen tervetulleiksi monet rakastajanne!...  

Sillä näin sanoo Herra… Pelastuksen Poika kantaa Minun nimeäni ja Minä Hänen. Sillä Isä ja Poika 

ovat yksi, jopa niin kuin Minun Sanani on yksi… Alusta alkaen, YKSI! Sen vuoksi, Minä olen tulossa 

alas teidän luoksenne, jälleen kerran, puhdistamaan ja jakamaan saaliit… Välittämään tuomiota 

maapallon asukkaille!... Sanoo Herra. 


