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Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Israelin Jumala… Voi tämän maailman valtakunnille! Voi tämän maailman 

valheellisille uskonnoille!... Ateistilla tulee asiat olemaan paljon paremmin kuin teillä, kun suuren 

ja hirmuisen Jumalan viha on tullut! 

Voi pohjoisen kuninkaalle! Voi nousevan auringon kuninkaille! Voi Persian kuninkaalle ja 

väkivallan ihmisille!... Voi jokaiselle kansakunnalle ja kansalle, jotka sanovat… ’Tulkaa, 

lopettakaamme Israelin olemassaolo kansakuntana, tuhotkaamme heidät täysin, että Israelin 

nimeä ei enää voitaisi muistaa!’ KATSOKAA, MINÄ OLEN TEITÄ VASTAAN! Sanoo Herra Jumala.  

Näin sanoo Herra, pohjoisen kuninkaalle…Tule ja valmistele joukkosi ja pakene! Kutsu 

yhteisymmärrystäsi nousevan auringon joukkojen kanssa! Kunnioita liittoasi väkivallan ihmisten 

kanssa! Laadi suunnitelmasi ja laukaise sota-aseesi! Tule Minun valittua kansaani vastaan ja heidän 

esi-isilleen ikuisiksi ajoiksi luvattua maata vastaan!... TULE! Sanoo Herra. Täyttäkää pahojen 

sydäntenne pahat halut! Sillä te tulette lankeamaan, eikä teitä tulla löytämään! Sanoo 

Taivaallisten Sotajoukkojen Herra.  

Te tulette olemaan kuolleitten ja kuivien luitten laakso, haudattuina maahan, jota te tulitte 

tuhoamaan, sillä se tulee kuluttamaan teidät!... Ruokaa linnuille, matojen asumispaikka. Sen 

vuoksi, tulkaa, Minä sanon! Tulkaa ja jättäkää sotasaaliinne ja mätänevä lihanne! Sillä te tulette 

varmasti kompastumaan, te tulette lankeamaan, eikä teitä tulla löytämään!... Ja teidän 

lankeamisellanne tullaan Herran nimelle antamaan kunniaa, jokaisessa maassa, jopa maapallon 

äärissä! Sillä tämä on vasta herääminen ja monet tulevat katsomaan sitä, Herran mahtavaa ja 

ihmeellistä voimaa! 

Katsokaa, maapalloa tullaan järisyttämään, pilvet tulevat purkautumaan! Minä tulen käskemään 

kulkutautien tulemaan päällenne! Ne tulevat takertumaan teihin ja juomaan vertanne! Ja 

teidättullaan ajamaan hulluuden partaalle. Sillä te tulette kompastumaan, te tulette lankeamaan, 

eikä teitä tulla löytämään! Paitsi kuudesosa, joiden sydämet Minä tunnen; he tulevat palaamaan 

kotiin ja säästymään. Sillä innokkuudessanne saada sotasaalista, teistä tulee sotasaalis ja 

tevarustatte Minun kansaani seitsemän päivää.  

Sukkelasti Minä tulen tuhoamaan tämän suuren väen paljouden, joka tulee taistelemaan Minua 

vastaan, jotka pyrkivät tuhoamaan Minun kansani, Israelin!... Sillä heidät tullaan ajamaan maahan 

tulella, rakeilla ja paksulla pimeydellä!... SILLÄ VOIMAKAS ON HERRA, JOKA PUOLUSTAA ISRAELIA! 

Katsokaa, Minun kasvonilmeeni ovat muuttuneet! Minun kasvoni ovat kovettuneet teitä vastaan, 

Oi Israelin viholliset! Minun käteni on ojennettu ja valmiina taisteluun! Siten se, mikä on 

kirjoitettu, tullaan täyttämään ja se, mikä on päätetty, se tullaan tekemään. Ja teidät tullaan 

jättämään täysin lohduttomiksi… Sitten kaikki tulevat tietämään, ETTÄ MINÄ OLEN HERRA!  

Kuitenkin ymmärrä tämä, Oi Israelin heimo… Minä en tee tätä teidän vuoksenne, vaan Minun 

pyhän nimeni vuoksi, sillä Minun nimeäni on häpäisty kansakuntien keskuudessa. Ja te, Oi Israel, te 

ette ole totelleet Minun Sanaani, ettekä te ole kulkeneet Tietä, jonka Minä olen näyttänyt teille; 

sillä te vielä torjutte Hänet, jonka Minä olin lähettänyt teille, Pyhän, joka sai kunniaa puussa…  



Täten Hänen verensä pysyy teidän päällänne, sillä te olette isienne lapsia, niiden jälkeläisiä, jotka 

tappoivat Elämän Luojan. Täten Minä olen puhunut sen ja se tulee varmasti tapahtumaan… sanoo 

Voiman ja Kunnian Herra. 


