
ER/17 - He ihailevat Langenneita, mutta Jumalan Pelko on hävinnyt 

Toukokuun  15. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana Puhuttuna 

Timothylle ja Jayselle, Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra, Hänen palvelijansa Timothyn kautta… Älkää huolestuko, älkääkä pohtiko 

maailman asioita, että saattaisitte hankkia niitä, sanoo Herra. Sillä kaikki, mitä te saatte 

maailmassa, tulee pian poistumaan teiltä ja kaikki mikä on silmienne edessä, tulee pian 

murenemaan…  

Sillä tuhoaja on tullut ulos paikastaan, kappas hänet on päästetty vapaaksi, enkä Minä tule 

hillitsemään häntä ennen kuin on aika… Katsokaa, hän istuu valkealla vuorellaan. Katsokaa, kuinka 

kaikki nämä auktoriteettiasemassa olevat ihmiset kohottavat häntä, nähkää kuinka maailma 

asettaa hänet vuorelleen, korkealle ja ylös nostettuna. Hän kantaa joustaan ja kätkee nuolensa ja 

sota seuraa lähellä hänen perässään. Kuolema ja tuho lisääntyvät hänen edessään, joilla hän tulee 

suitsimaan monia. Ja kun häntä vastustetaan, hän tulee käyttämään ruoskaa ja vetämään kovaa 

ohjaksista, ulottuen jopa maapallon ääriin… 

Sillä hän on ensimmäinen neljästä ratsastajasta, toisten seuratessa lähellä perässä… Rakentuen 

voimassaan, suurentuen hänen ruumiinvalvojaisissaan. Ja silti ihmiset sanovat… ’Me emme näe 

pahaa, me emme kuule pahaa’. Kuitenkin paha tulee varmasti kuluttamaan heidät ja tuho tulee 

ottamaan haltuun heidät niin kuin tulva.  

He ovat lohduttomia ihmisiä, kuivia oksia, valmiita irrotettaviksi. Sillä Herran pelkoa harvoin 

löydetään, yksikään heistä ei vapise, kuitenkin ihmisten ihailu on selvästi nähtävillä… Se on hyvin 

hyväksyttyä. Sen vuoksi, heidän valheellinen ihailunsa tulee paksuksi köydeksi, johon he hirttävät 

itsensä kattopalkeista, puolilta päivin.  

Katsokaa, ihmisten ihailu tulee laskemaan. Ja niin kuin illan varjo pitenee, kunnes se on 

pimentänyt maan, niin tulevat väen paljoudet vastaanottamaan hänen oudon neuvonpitonsa ja 

uskomaan hänen pimeitä puheitaan. Sillä Minä tulen kovettamaan heidän sydämensä, että he 

uskoisivat valheen… Kunnes heidän syntinsä kaapu on kulutettu ilman häpeää, kunnes heidän 

alastomuutensa on paljastettu ja heidän irstautensa paljastettu.  

Sitten suuri väkivalta tulee puhkeamaan joka kulmalla, ja kieroutumat tulevat häpäisemään ja 

saastuttamaan maan, jopa pyhään kaupunkiin saakka… Kunnes veri virtaa niin kuin Egyptissä ja 

kuolema kukistaa heidät niin kuin Sodomassa. Sillä Minä tunnen ihmisten sydämet… Heidän 

pahuutensa eivät ole kätkettyjä. 

Kuitenkin he, jotka pitävät hallussaan Pelastusta ja tarttuvat kiinni Israelin Pyhään, tulvat 

loistamaan niin kuin aurinko puolilta päivin, vaikka yö on tullut… Kyllä! He tulevat nousemaan kuin 

kotkan siiville ja lentämään!  

Ja ne, jotka jäävät jäljelle, Jumalan sinetti otsissaan, tulevat juoksemaan! He tulevat juoksemaan 

edestakaisin kaikkialla maailmassa, kenenkään estämättä!... Minä olen Herra. He tulevat 

loikkimaan kukkuloilla ja tallaamaan heidät maahan! He tulevat kipuamaan korkeita ja rosoisia 

vuoria ja rikkomaan ne palasiksi!... Kappas, jokainen ihmisen linnake, jopa jokainen korkea torni, 

jonka hän on rakentanut röyhkeydessään ja jokainen kaupunki, missä saatana asuu, tulee 

kuulemaan heidän huutonsa ja menemään makaamaan alas kuolemaan!  



He tulevat murenemaan tulisen tuhon painon alla! Sillä Minä olen Herra ja Minä tulen tekemään 

tämän!... Kyllä, Minä tulen varmasti esittämään sen, Minun todistajieni sanojen mukaan – sanojen, 

jotka Minä saan heidät puhumaan.  

JUMALAN VIHA TULEE PUTOAMAAN TAIVAASTA! Tuli tulee satamaan alas ylhäältä ja kauhea ääni 

tulee nousemaan alhaalta!... VÄKIVALTAINEN RAVISTELU!...  

Ja silti toisia paikkoja tullaan pieksemään kesän kuumuudessa!... Kappas, jäätä tulee olemaan 

siellä! Aarteistot tullaan avaamaan ja KAIKKI, minkä Minä olen varastoinut, tulee putoamaan 

raskaasti ihmisten kaupunkien päälle!  

Jopa niiden, jotka pakenevat avoimelle pellolle, eivät tule pakenemaan, sillä Jumalan viha on 

täysi!... Minä olen hyvin raivoissani Minun vihassani! Näin sanoo Herra, Hänen palvelijansa Jaysen 

kautta… Ajanjaksot ja uudet kuut tulevat menemään sekaisin! Hämmennys tulee saamaan vallan 

väen paljouksien joukossa, leviten esiin läpi jokaisen maan!... KAIKKIEN KANSAKUNTIEN AHDINKO!  

Meret tulevat raivoamaan ja taivaan voimat tullaan ravistelemaan! Luonto tulee nousemaan ja 

taistelemaan ihmisten kuningaskuntia vastaan!... Kappas, se on jo noussut… JA HE TULEVAT 

PUTOAMAAN! Romahdus tulee varmasti seuraamaan sitä ja sen ääni tulee olemaan suuri!...  

Kuitenkaan ihmiset eivät tule tietämään, mistä se on tullut tai mihin se on menossa… Sillä Herran 

pelko on unohtunut ja Herran tieto on kätketty heidän silmiltään… Kuitenkin se varmasti tulee 

tapahtumaan, se tullaan varmasti saattamaan loppuun… Jopa kaikki, minkä Minä olen tarkoittanut 

tehdä heitä vastaan, tulee olemaan… Sanoo Taivaallisten Sotajoukkojen Herra. 


