
V2/04 - Herra sanoo… Te tallaatte leveää Polkua, joka johtaa Tuhoon! 

Omaksukaa Kulmakivi… Hän on teidän elämänne! 

Maaliskuun 28. 2005 - Herralta, Meidän Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana 

Puhuttuna Timothylle, Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Oi maapallon ihmiset, miksi te turmelette ja saastutatte Minun Puutarhaani?... 

Katsokaa, te olette tehneet siitä kuin tunkion! Sillä sydämissänne te olette hylänneet Tekijänne, 

jopa Hänet, joka on antanut teille hengityksen.  

Katsokaa, te olette allekirjoittaneet todistuksenne ja kuoleman kanssa teillä on yhteisymmärrys. Ja 

vaikka te kuljette niin kuin te eläisitte ikuisesti, Minä kerron teille totuuden, te olette kuolleita, 

vaikka vielä elätte. Sillä te tallaatte leveää polkua ja katsokaa, tuho odottaa teitä horisontissa; se 

tulee aina vain lähemmäksi, kuten illan varjot ulottuvat taaksenne.  

Katsokaa, pahat tulevat ryömimään maata pitkin, he tulevat varmasti anomaan armoa. Ja te, Oi 

mahtavat ihmiset auktoriteetti asemassa, kaikki te mahtavat ja ylpeät ihmiset, joiden äly ei 

koskaan lakkaa pettämästä heidän sielujaan, teidän tietonne on hyödytöntä; kaikki teidän 

saavutuksenne ovat turhaa ja ne muuttuvat ei-miksikään Herran edessä, Hänen vihansa Päivänä… 

Tomua ja tuhkaa, tallattuna Hänen jalkojensa alle – Hänen, joka tulee tallaamaan.  

Miksi te potkitte jalkaanne Kiveä vastaan ja taotte rintaanne Totuuden edessä, etsien heittää 

Hänet hajalle?... Te olette kuin eksynyt kulkija ilman kotia ja kuin pellon peto, teillä ei ole suojaa…  

Siten viisautenne on tuuli; ja jokainen tavoitteenne, tyhmän pyrkimys.  

Kuitenkin Minä Minun rakkaudessani olin tehnyt teille vahvan perustuksen, jolla teidän tuli seisoa; 

ja Minun armossani Minä rakensin korkeat muurit, jotka oli tehty hienoimmilla kivillä suojelemaan 

teitä, jopa itseltänne…  

Kaiverrettuja kiviä, Jumalan sormen koskettamia. Kuitenkin te etsitte poistaa liikuttamatonta, 

kätkeä sen, mitä ei voi kätkeä; katsokaa, te kiellätte sen, mikä on itsestään selvää koko ajan, 

ponnistellen raaputtaaksenne siitä kirjoituksen pois. 

Tuletteko te mitätöimään Jumalan Käskyt?! Tuletteko te häpäisemään Moraalisen Lain, mikä pitää 

teidät pois tuhosta? Ja tuletteko te nyt myös hakkaamaan pois Kulmakiven ja heittämään sen 

mereen, kauas pois teistä, että te ette koskaan enää saattaisi katsoa sitä?!...  

Kova sukupolvi, voiko kukaan hakata pois heidän omaa sydäntään ja elää?!... Ja kuka kykenee 

kävelemään yksin pimeydessä, ilman valoa ohjaamassa heitä? Kuka tulee pitämään heidät 

pystyssä, kun he kompastuvat? Kuka tulee ottamaan heistä kiinni, kun he lankeavat tai sitomaan 

heidän haavansa, kun he makaavat tien varrella?  

Oi tietämätön ja hämmentynyt sukupolvi, petetyt ihmiset, Kivi, jota te pyritte heittämään pois, on 

teidän ELÄMÄNNE!... HÄN ON TEIDÄN AINOA PELASTUKSENNE!... Ja nämä kaiverretut kivet ovat 

VAPAUS ja RAKKAUS. 

Sillä kukaan ei todella tunne Minua ja harvat ottavat osaa Minun sanoihini, palavalla halulla tietää 

niistä. Sillä Minä olen puhunut ja katsokaa, se on ja tulee olemaan… 

’Kuunnelkaa Minua, Minun ihmiseni; ja kuunnelkaa Minua tarkkaan, Oi kansakunnat… Minun 

Lakini menee Minun edelläni ja Minä olen jättänyt Minun Oikeudenmukaisuuteni rauhaan, jopa 

kuin valoksi kaikille ihmisille. Minun Oikeamielisyyteni on lähellä, Minun Pelastukseni on mennyt 

eteenpäin, Minun käsivarteni tuomitsevat ihmisiä; rannikkomaat odottavat Minua ja Minun 



käsivarteeni he ovat asettaneet kaiken luottamuksensa. Sen vuoksi nostakaa silmänne ylös taivaita 

kohti ja katsokaa maapalloa alhaalla. Sillä taivaat tulevat katoamaan pois kuin savu ja maapallo 

tulee vanhenemaan kuin puku ja ne, jotka asuvat siinä, tulevat kuolemaan samalla tavalla… 

Kuitenkin Minun Pelastukseni on ikuinen ja Minun oikeamielisyyttäni ei voida koskaan lakkauttaa.’  

Täten Kivestä on todella tullut Kulman Pää ja se tulee murtamaan pahojen selät, jauhamaan 

kapinalliset tomuksi. Sillä sen paino on mittaamattoman painava; sen sijainti varma, liikkumaton ja 

ikuinen.  

Sen vuoksi, tulkaa ja tulkaa murretuiksi tämän Kiven päällä ja se tulee kannattamaan teidät. 

Kuitenkin jos peittelette sitä, yrityksenä kätkeä se muilta ja teidät myös tullaan kätkemään; 

kuoppaan te tulette kompastumaan, hautaan te tulette putoamaan, peiteltynä Minun 

rangaistukseni päivänä… Katsokaa, Päivä on käsillä, sillä Minun rangaistukseni ei nuku! Minun 

tuomioni on täysin herätetty ja tuho tulee nopeasti!  

Oi maapallon ihmiset, Minun rakastetut luotuni, miksi te kuvittelette turhaa asiaa ja elättelette 

pahoja ajatuksia? Miksi te teeskentelette, että teidän Luojanne ei ole ja keittelette kokoon pahoja 

juonia kieltääksenne Minun olemassaoloni?... Katsokaa, häpeä peittää teidät ja pahuus täyttää 

kasvonne! Te valehtelette omille lapsillenne! Te opetatte heille vääriä ja pahoja oppeja, jopa 

heidän nuoruudestaan lähtien, kasvattaen valheiden runsautta kyselemättä, kun jatkatte koko 

ideologianne taakse kätkeytymistä… Saaden toiset asumaan pätsissä kanssanne!  

Sen vuoksi Minä kysyn teiltä, minne te juoksette?... Ja minne te tulette piiloutumaan, kun Taivaan 

vedet laskeutuvat kuin tulva ja tuomio virtaa alas kuin mahtava joki, täyttäen koko maapallon?...  

Sillä Minä olen tulossa alas, sammuttamaan pahan jokaisen tulisen nuolen ja tuhoamaan kaikki 

asiat, jotka saavat Minun ihmiseni lankeamaan tuleen.  

Katsokaa, Jumalan Oikea Käsivarsi on jo tuleva ja tulee palaamaan, kootakseen valon! Hän on 

myös tulossa Hänen voimansa vahvuudessa rankaisemaan pimeyden! Sillä tämän maailman 

pimeys on iskenyt valoa, lakkaamatta!... Ei Enää!  

Sillä Jumalan Karitsa on maksanut täydet lunnaat ja on tuleva keräämään Hänen palkkionsa ja 

maksamaan takaisin kaksinkertaisesti niille, jotka kieltäytyvät olemasta velkaa Hänelle!  

Tulkaa nyt, katukaa ja nöyrtykää, ettei Hänen sauvansa iske teitä päähän; polvistukaa, kumartukaa 

maahan kovasti ja rukoilkaa aina, että Hänen leveä, pyyhkäisevä tuulensa menee ylitsenne… Ja 

rakastakaa Häntä, sillä Hänen kauttaan teille annettiin elämä!... Ja Hän varmasti tulee 

palkitsemaan teidät, jopa sen mukaan, mitä teille on jo annettu, ikuisesti.  

Sen vuoksi, rakastakaa Herraanne kuin Hän rakastaa teitä, omaksukaa se, mitä te olette etsineet 

heittävänne pois ja hyväksykää se, minkä olette torjuneet… Tulkaa nyt, pienet lapset ja istuutukaa 

Isänne oikean käden puolelle… Sillä on aika. 


