
ER/22 - Herra sanoo… Marttyyri Profeettojen Päivät ovat Lopussa…  

Todelliset & Valheelliset Profeetat tehty selviksi 

Kesäkuun 25. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana Puhuttuna 

Timothylle, Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Marttyyri profeettojen päivät ovat ohi! Herran Päivä on täällä! Kaikkivaltiaan 

viha on laitettu avoimesti esille! Ja Pyhän mahti tullaan tekemään täysin tunnetuksi! Sen vuoksi, 

laulakaa amen Israelin Pyhälle, te kaikki, Minun valittuni! Polvistukaa ja antakaa Minulle täydellistä 

ylistystä, kaikki te, Minun pyhäni! Puhjetkaa laulamaan, kaikki te Minun valittuni!... YLISTÄKÄÄ 

KUNINGASTANNE! 

Maapallon ihmiset, Minä olen tuleva alas!... Ja Minä olen tutkinut, Minä olen mennyt talosta 

taloon ja tähyillyt jokaiseen temppeliin, että Minä saattaisin katsoa ihmisen teitä, että Minä voin 

katsoa hänen töitään ja erottaa hänen sydämensä ja tuntea hänen mielensä… Sillä Minä olen 

Herra ja Minä rakastan tuomiota!  

Oikeus tullaan vuodattamaan ulos ja rangaistus lähettämään alas! Sillä Minä olen Tuomion Jumala, 

Hyvityksen Jumala! Katsokaa, Koston Jumala on noussut ylös Hänen tulisessa vihassaan! Ja on 

tuleva alas Hänen ylitsevuotavassa närkästyksessään!... MAKSAMAAN TAKAISIN! KOSTAMAAN 

KAIKILLE VIHOLLISILLEEN!... AMEN JA AMEN!  

Tulkoon se tehdyksi, tulkoon se menemään ohi nopeasti… Suurella sukkeluudella vuotakoon viha 

ylitse, kunnes paha on pyyhkäisty pois ja ihmisten pahuus on pyyhkäisty puhtaaksi!... Kunnes 

jokainen torni murenee ja jokainen kaupunki on tulella kulutettu! Kunnes Minä olen täysin 

tuhonnut kaikki ihmisten työt!... KUNNES MINÄ OLEN PEITTÄNYT NÄKYVISTÄ IHMISTEN 

VALTAKUNNAT!  

Tulkoon heidän temppelinsä alas suurella rymäyksellä! Ja tulkoon jokainen uskonto 

murskaantumaan epäjumaliensa painon alle! Riutukoot he valheissaan ja kuihtukoon pois 

petoksissaan!... KUNNES HEITÄ EI ENÄÄ OLE!  

Minä kutsun jokaisen uskonnon profeettoja, jokaista Pahan profeettaa, jokaista ennustajaa, 

jokaista pilkkaajaa ja pahaa ihmistä, jotka pyrkivät vahingoittamaan Minun voideltujani, jopa 

jokaista henkilöä, jotka juonivat pahaa tahtoa sydämissään Minun viestinviejiäni vastaan, 

tulemaan esiin ja taistelemaan Minun todistajiani vastaan! TULKAA ESIIN JA TAISTELKAA MINUA 

VASTAAN!...  

Että Minä voin leikata teidät alas ja puhdistaa teidät paikoiltanne, että te ette enää voi olla Minun 

kasvojeni edessä!... Katsokaa, Minä tulen tekemään teistä suuren teurastuksen!  

Kyllä, tulkaa ja tehkää suunnitelmat ja juonikaa pahoja juonianne! Ja tulkaa ja iskekää Minun 

profeettojani, että saattaisitte tappaa heidät ja tehdä heille suurta vahinkoa! Sillä marttyyri 

profeettojen päivät ovat lopussa! Ja Hyvityksen Jumala on täällä!  

Kiirehtikää nyt! Tulkaa esiin!... Että Minä saatan iskeä teidät alas siinä, missä seisotte, että Minä 

voin ottaa elämänne teiltä hetkessä, kun te tulette esiin tappamaan Minun viestinviejiäni!... Että 

Minä voin liata kadut mätänevillä ruumiillanne! Sanoo Herra Jumala.  

Täten tullaan Herran profeetat tekemään selviksi ja Pahan profeetat tullaan paljastamaan! Sillä 

valheelliset profeetat tulevat mätäneviksi ruumiiksi jokaisessa maassa, hajotettuna ympäri jokaista 

kansakuntaa! Kuitenkin Herran profeetat tulevat marssimaan vapaina, pelottomina…  



Katsokaa, he tulevat lentämään! Heille tullaan antamaan kotkien siivet! Kappas, Simsonin voima 

tulee olemaan heidän! Ja Herran voima tulee etenemään heidän sieraimistaan!  

Herran sana tulee puhaltamaan mahtavasti kaikkialla maailmassa! Sillä Minä olen laittanut Minun 

sanani heidän suihinsa!... Ja Minä tulen asumaan heissä täysin! Sanoo YahuShua-YaHuWaH! 


