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Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Katsokaa, Herra on korkealla ja on nostettu ylös! Herra on nähnyt Hänen ihmistensä tuskat ja 

muistanut Pahan ja häntä seuraavien synnit ja pilkat, niiden, jotka kuuntelevat tarkkaanhänen 

valheitaan ja hienovaraisia petoksiaan… Herra Jumala on nähnyt ja Hän on kuullut, eikä Hän tule 

unohtamaan!  

Kyllä, Hän on muistanut veren, joka tahraa väkivallan ihmisten käsiä ja Hän on muistanut heidän 

tekonsa, eikä Hän tule unohtamaan heidän vääryyden tekojaan. Sillä he ovat nostaneet kasvonsa 

Israelin Jumalaa vastaan ja suuressa röyhkeydessään he sanovat keskenään… ’Me tulemme 

laskeutumaan Israelin vuorten yläpuolelle ja saastuttamaan maan! Me tulemme tappamaan 

Jaakobin jälkeläiset ja tuhoamaan kaikki hänen miellyttävät kasvinsa! Me tulemme vetämään 

heidät juurineen ja heittämään Israelin pois, olemasta kansakunta, koskaan enää!’  

Kuitenkin Israelin Jumala on nähnyt sen; YAHUWAH on kuullut sen, ja tulee varmasti maksamaan 

takaisin! Hän tulee hyvittämään heidän jokaisen tekonsa heidän omaan päähänsä ja kääntämään 

heidän suunnitelmansa heidän omia ihmisiään kohtaan! Sillä Herra Jumala Itse tulee pois omasta 

paikastaan ja taistelee heitä vastaan!  

Katsokaa suurta kansakuntaa! Sanoo Herra… Katsokaa Ismaelin väen paljouksia! He ovat lukuisia 

ja mahtavia ja ilman tunnonvaivoja; monet kansakunnat ja ihmiset, jotka ympäröivät maata, 

kieroutuneita ihmisiä, jotka harjoittavat iljetyksiä!...  

Kappas, viisi kertaa päivässä he kumartuvat alas ja ylistävät jumalaansa hänen hengellä, joka 

heitettiin alas!... Täten hän, joka tulee tallomaan Pyhää Liittoa, on tullut ja tulee pian tekemään 

rauhan teidän kanssanne, Oi Ismaelin pojat, mutta rauhaa ei tule olemaan.  

Sillä näin sanoo Herra Jumala… Minä tulen ojentamaan Minun käteni ja iskemään teitäteidän 

väkivallassanne! Ja kun te oletteraivonne keskellä, Minä tulen tuhoamaan teidät ja saamaan 

jokaisen miehen kääntämään aseensa veljeään vastaan ja hulluudessanne teidät tullaan 

kuluttamaan! Sillä MINÄ OLEN HERRA ja Minä tiedän teidän murhanhimoiset pyrkimyksenne 

Minun ihmisiäni kohtaan ja vihan, jota te tunnette Minua kohtaan!  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra… Minun kasvoni on käännetty teitä vastaan ja Minun käsivarteni 

tulee olemaan ojennettu, kunnes Minä olen täysin pyyhkinyt teidät maan pinnalta! Piikkien ja 

neulojen, naulojen ja rikkonaisen lasin päällä te tulette kävelemään, repien jalkojenne lihan!... 

Teidän häpäisynne verestä jää jälki teidän jälkeenne, tahraten katunne; ja sen kipu ei tule 

lakkaamaan, ettekä te tule löytämään lepotaukoa.  

Sen vuoksi, tämä on se, mitä Herra Jumala on säätänyt ja se tullaan tekemään; koska te olette 

talloneet jalkojenne alle Minun Käskyni, ettekä lakkaa vainoamasta ja murhaamasta Minun 

ihmisiäni, laskien kätenne Paimenen rakkaan katraan päälle, tehdäksenne heille vahinkoa.  

NÄIN SANOO HERRA, TE TULETTE OLEMAAN KATRAS, JOKA ANNETAAN TEURASTETTAVAKSI! 

Katsokaa, Minä tulen maalaamaan kukkulat teidän isienne verellä ja poikienne verellä! Israelin 

vuoret tulevat tihkumaan kaikkien teidän mahtavien miestenne verta! Sillä Herra on teitä vastaan, 

Oi väkivallan ihmiset! Katsokaa, Israelin Pyhä on teitä vastaan, Oi Ismaelin pahat pojat!   



Täten Minä tulen maksamaan teille takaisin kaikki teidän pahuutenne! Jopa Minä tulen tuomaan 

kauhean hyvityksen teidän päihinne, teidän kaikista vääryyden teoistanne, joilla te olette 

halveksineet Minua!  

KATSOKAA, MINUN VIHANI TULEE KOKO TEIDÄN VÄEN PALJOUKSIENNE PÄÄLLE; SE TULEE 

ULOTTUMAAN JOKAISEEN MAAHAN, MISSÄ ALLAHIN NIMEÄ ON YLISTETTY; ISMAEL TULEE 

VARMASTI KUOLEMAAN!Sillä hän on suuresti pilkannut Minun nimeäni ja häpäissyt Minun pyhää 

paikkaani, eikä hän ole lakannut tekemästä vahinkoa Minun ihmisilleni; katsokaa; jumalan pilkat 

eivät ole lakanneet etenemästä hänen suustaan! Sen vuoksi Minä saan aikaan hänen 

tukehtumisensa ja hänen iljetystensä tulva saa aikaan, että hän hukkuu, jopa omaan 

oksennukseensa! 

Sen vuoksi kuulkaa Herran Sana, Oi Ismaelin pojat!...  Teidän mätänevät raatonne tulevat 

lojumaan kaduilla kaikkien teidän murhienne vuoksi, joilla te olette iskeneet Minun ihmisiäni 

vihassanne jatkuvalla iskulla! Kyllä, te tulette kaatumaan maahan, jopa teidän saastutettujen 

pyhäkköjenne keskelle, murskaantuneina iljettävien temppelienne painon alle! Katsokaa, Minä 

tulen täysin tallomaan teidät alas, sanoo Herra Israelin Jumala, kunnes Minä olen jauhanut kaikki 

teidän iljetyksenne tomuksi ja saanut aikaan sen, että teidän ihmisenne katoavat pois muistista 

iäksi! Sillä te olette alhaisia, kaikki teidän työnne ovat vastenmielisiä Minun näköpiirissäni; täten 

YAHUWAH’n viha on sytytetty teitä kohtaan. Oi halveksittavat ihmiset! Katsokaa, teihin tulee 

osumaan raskaasti, Oi torjuttu kansakunta, kunnes teidät on täysin kulutettu!  

Näin sanoo Voiman ja Kunnian Herra: Katsokaa, Minun vihaani ei tulla kääntämään pois, ennen 

kuin Minun kostoni on tyydytetty! Sillä Minä tulen yhtäkkiä, kostamaan Itse Minun vihollisilleni ja 

Minun vihassani Minä tulen tuhoamaan kaikki teidän linnakkeenne! Sillä Minun miekkani on 

teroitettu ja sillä Minä tulen iskemään sukkelasti ja iskemään teidät maahan! Minun raivoni 

kuumuudessa Minä tulen repimään teidät, nykäisemään raajanne ja hajottamaan teidät hajalle! 

Katsokaa, jopa Minä tulen polttamaan jäännöksen Minun kuumassa mielipahassani! Sitten tulevat 

kaikki, jotka katsovat teihin, olemaan suuresti hämmästyneitä ja monet ihmiset kaikkialla tulevat 

tietämään, ETTÄ MINÄ OLEN HERRA, eikä ole ketään toista!  

Katsokaa, Minä tulen kuivaamaan teidän maanne ja lyömään teidän ihmisenne; surujen joutomaa 

tulee olemaan lihanne ja kärsimys juomanne! Sillä niin kuin te olette tehneet Minun palvelijoilleni, 

joita Minä rakastan, niin tullaan tekemään teille; katsokaa, kaksinkertaisesti te tulette 

vastaanottamaan Minun kädestäni! Minun silmäni ei tule säästämään, enkä Minä tule 

osoittamaan yhtään sääliä! Sillä Vihan Päivä on tullut ja kuka voi pysyä pystyssä?!  

Sen vuoksi se on täytetty, Oi suuri kansakunta, Ismaelin jälkeläiset ja adoptoidut pojat ja tulee 

myös tapahtumaan, sillä Herran suu on puhunut sen… Vähemmässä kuin viikon aikana, te tulette 

nostamaan kätenne jokaista ihmistä vastaan ja jokainen ihminen tulee nostamaan kätensä teitä 

vastaan; ja yhtenä te tulette nostamaan kantapäänne Minun ihmisiäni vastaan ja tulemaan Minun 

pyhää vuortani vastaan… Kuitenkin Minä tulen astumaan alas yhtäkkiä ja murskaamaan teidät! Ja 

Minun käteni taaksepäin menevällä pyyhkäisyllä teidät tullaan hajottamaan ja tulette putoamaan 

raskaasti maahan!  

Oi petetty kansakunta, kuinka kauan te tulette yrittämään korruptoida Minun Sanaani!... Kuinka 

kauan te tulette kieltämään Minut ja Minun Poikani, YahuShua HaMashiach’n, Pyhän, Hänet, jota 

kutsutaan Kristukseksi ja Jeesukseksi, Herraksi?...  

Kuinka kauan te tulette seuraamaan saatanan tietä, kävellen innokkaasti hänen asiallaan, hänen 

apureinaan? Näin sanoo Herra Israelin Jumala… TEIDÄN EI TULE MUUTTAA, EI LISÄTÄ, EIKÄ OTTAA 



POIS HERRAN, KAIKKEIN KORKEIMMAN SANASTA! EIKÄ TEIDÄN TULE KIELTÄÄ HÄNEN NIMEÄÄN! 

EIKÄ TEIDÄN TULE SAASTUTTAA NIMEÄ, JONKA MINÄ OLEN ANTANUT MINUN POJALLENI, JOTA 

KUTSUTAAN KRISTUKSEKSI!  

Sen vuoksi te ette tule olemaan yksin lohduttomuudessanne, sillä jopa vihollisenne, kirkko, joka 

hallitsee seitsemän kukkulan kaupungista, tulee liittymään teihin rangaistuksessanne! Sillä teidän 

haureutenne ja murhanne ovat pinotut, yksi toisensa päälle, läpi sukupolvien, ulottuen jopa 

taivaan korkeuksiin! Ja niinpä Herra Jumala on julistanut teidän loppunne; katsokaa, kauhea loppu 

tulee teidän päällenne!... TUHO KAIKKIVALTIAALTA, KUNNES VERI ULOTTUU KAULAAN ASTI!  

Todella, kaikki nämä maailman uskonnot ovat turhia. Joka ikinen niistä ylistää valheellisia jumalia 

ja katsoo aina epäjumaliaan. Kuitenkin jopa näillä tulevat asiat olemaan paljon paremmin kuin 

teillä, kun Herran vihan päivä on paljastettu. Jopa pakana tullaan säästämään, kun hän kutsuu 

Herran nimeä sinä päivänä… Ja nimi, millä hän tulee kutsumaan Minua, on YahuShua HaMashiach; 

jopa hän, joka kutsuu Kristuksen ja Jeesuksen nimeä tullaan hyväksymään; sillä Minä tunnen 

ihmisten sydämet. Sillä ei ole yhtään muuta nimeä Taivaan alla, jolla teidät täytyy pelastaa, kuin 

yksin Kuninkaan nimellä.   

Nyt kuulkaa, mitä Herra Jumala sanoo: Niin kuin Minä olen, sanoo Herra, niin on Kristus, kyllä, Hän, 

jota kutsutaan Jeesukseksi. Ja niin kuin Minut tunnetaan Hänen kauttaan, niin Hänet tunnetaan 

Minun kauttani. Sen vuoksi, mitä ikinä Minä tahdon, sen Hän tulee tekemään; ja mitä ikinä Minä 

säädän pyhitetyksi, sen Hän pyhittää.  

Ja ne, jotka on tuomittu tuhoon, Hän tulee tuhoamaan. Mikä ikinä on korruptoitunutta, sen Hän 

tekee korruptoitumattomaksi ja mikä kerran oli kuollutta, sen Hän tekee eläväksi… Kaikki, jotka 

rakastavat Minua, tulevat tottelemaan Häntä, vastaanottaen iankaikkisen elämän Hänen 

ansiostaan. Sillä he, jotka rakastavat Häntä, rakastavat Minua ja ne, jotka ylistävät Häntä, ylistävät 

Minua ja tulevat siirtymään tuomiosta elämään. Sillä Minä olen antanut kunniaa Mashiach’n 

nimelle ja Minä tulen tekemään niin uudelleen. Katsokaa, YahuShua on Taivaan ja Maan Herra, 

sillä Isä ja Poika ovat Yksi, iankaikkisesta iankaikkiseen, YKSI.  

Näin sanoo Voiman ja Kunnian Herra… Onko Minulla yhtään mielihyvää kaikessa pahuuden 

tuhossa? EI! Enkö Minä pidä parempana, että paha kääntyy pois pahoilta teiltään ja tee sitä, mikä 

on oikein, että kaikki ihmiset katuvat ja palaavat Minun luokseni?... Kuitenkin Minä näen teidän 

sydämenne, Oi vääryyden tekojen pojat. Sillä teidän isänne heitettiin pois Aabrahamin leiristä ja 

niin tullaan teidät heittämään pois maasta! Katsokaa, Minä tulen sylkemään teidät pois ja 

maapallo tulee kuluttamaan teidät!   

Sen vuoksi kuunnelkaa, mitä Herra Jumala sanoo ja KATUKAA ja Minä saatan silti löytää paikan 

teille, sillä Minä olen kaiken Isä… Ja Minä tiedän, kuka on korruptoinut teidän sydämenne ja 

keinot, joilla te olette tulleet niin täyteen vihaa, väkivaltaa ja syntiä…  

Paholainen on teidän todellinen vastustajanne!Katsokaa, hänet on heitetty alas ja hän kulkee 

ympäriinsä kuin karjuva leijona etsimässä, kenet hän voisi ahmia. Ja hän tulee ahmimaan, jopa 

omien itsekkäiden halujenne ja pahojen aikomustenne kautta, joiden kautta hän on myös saanut 

aikaan teidän kääntymisenne Yhtä ja Ainoaa Todellista Jumalaa vastaan, kyllä Minä, Aabrahamin 

Jumala, jonka te sanotte olevan teidän Jumalanne!... 

Kuvateksti: Minä olen Saatana, mutta te tunnette minut Allahina! 

Kuitenkaan te ette tunne Minua, enkä Minä tule kuulemaan teidän rukouksianne, sillä teidän 

rukouksenne ovat kauhistus Minulle! Sillä te noudatatte kirjaa, joka on täynnä iljetyksiä, monia 



korruptoituneita sanoja, jotka ovat valehtelevan hengen tuomia! Todella te seuraatte häntä, joka 

on kuollut, miestä, jonka te sanotte olleen Jumalan profeetta; kuitenkaan hän EI OLLUT Minun 

profeettani, enkä Minä puhunut hänelle, enkä Minä lähettänyt häntä! Häntä petti Paha, jopa 

kuten teitä on petetty! TE KAIKKI PALVELETTE SAATANAA JA JAATTE HÄNEN PYRKIMYKSENSÄ! TE 

TULETTE VARMASTI KUOLEMAAN!  

Sen vuoksi kuulkaa, mitä Herra vaatii, kuunnelkaa ja niin tehkää ja te tulette varmasti elämään, 

ettekä kuole… Näin sanoo Herra… Kaikki ovat tehneet syntiä. Ei ole yhtään oikeamielistä, ei, ei 

yhtään. Sen vuoksi, alusta alkaen, Herra Jumala on vaatinut uhrauksen synneistä ja verta 

sovitukseksi. Kuitenkaan ihmiskuntaa ei voitu pelastaa oinaitten ja vuohien verellä, eikä 

ensimmäisen vuoden karitsoilla, vaikka niillä ei ollut pilkkua eikä tahraa… Vain ihmisen puhdas 

veri, ilman syntiä olevan, Jumalan ainokaisen, pystyi pelastamaan ihmiskunnan itseltään… 

Katsokaa Jumalan Karitsa, joka pieksettiin ja haavoitettiin, ruoskittiin ja häntä pilkattiin ja 

ripustettiin puuhun, kyllä, jopa ristille!... YahuShua HaMashiach, Jumalan Pelastus!  

Näin sanoo Herra… VAIN JUMALA VOI ANTAA ANTEEKSI SYNTEJÄ! Ja vaikka niitä on paljon 

lukumääräisesti, jopa niin kuin tähtiä taivaalla, Herra Jumala on antanut anteeksi heille yhden 

miehen uhrauksen kautta, hän kantoi ne Hänen omassa ruumiissaan, vaikka Hänellä ei ollut osaa 

syntiin, eikä Itsessään… Hän kuoli! Katsokaa, Hän on noussut ylös! Sillä Hän on Ihmisen Poika, Isän 

Ainokainen, Jumala lihassa, Immanu El; Ainoa Tie, Ainoa Totuus, Ainoa Elämä!  

Sen vuoksi, kuulkaa Herran Sana: Itkekää ääneen Hänen nimeään ja tulkaa säästetyiksi! Tulkaa 

säästetyiksi Minun vihaltani, paetkaa Minun kostoani! JEESUS KRISTUS ON TIE! YAHUSHUA 

HAMASHIACH ON HÄNEN NIMENSÄ! Kieltäkää Hänet ja te olette kadotettuja, tuomiolle ja 

kuolemalle annettuja; pahojen perintö, rangaistus kaikille saatanan ja hänen palvelijoittensa 

seuraajille!  

Katsokaa, Herra on raivoissaan, Herra on täynnä kostoa!... Kuitenkin Minun armoni kestää ikuisesti 

kaikille, jotka pysyvät Minun Armossani kyllä Hän, joka oli lähetetty täyttämään Minun armoni, 

sillä YahuShua on Jumalan Rakastava Armo!... Hän pitää Hänen oikeassa kädessään Elämän Kirjaa 

ja katsokaa, Hänellä on voima heittää teidät pois sen sivuilta ja osastanne elämässä, jos te ette 

kadu. Ja Hänellä on voima myöntää teille ikuinen elämä, jos te valitsette vastaanottaa Hänen 

elämästään.  

Sen vuoksi, omaksukaa Mestari ja Hän tulee omaksumaan teidät. Sillä Hän on teidän Puuseppänne 

ja Isänne, Hänen kauttaan teidät on tehty. Katsokaa, Hän rakastaa Hänen lapsiaan syvällä, 

käsittämättömällä rakkaudella… Sen vuoksi tulkaa, kokoontukaa yhteen Hänen nimessään ja Hän 

tulee varmasti olemaan keskellänne…  

Katukaa ja kutsukaa Hänen nimeään, vilpittömyydessä ja totuudessa ja Hän tulee antamaan 

anteeksi ja parantamaan teidät ja ottamaan teidät, että te voisitte olla Minun kanssani siellä, missä 

Minä olen… YAHUWAH on puhunut. 


