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Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Jumala… Tämä maailma on korruption vaivaama puu, joka kantaa kitkerää 

hedelmää, joka on täynnä myrkkyä! Suuri valitus kuullaan kaikkialla maailmassa, mitä katkerin 

nyyhkytys. Minun lapseni itkevät keskipäivällä, eivätkä viattomien kyyneleet lakkaa!... 

Te olette tehneet tämän, Oi maapallon ihmiset! Te olette tehneet tämän, Oi voiman ja 

varakkuuden ihmiset, kaikki te ylenpalttisuuden ihmiset! TE OLETTE TEHNEET TÄMÄN! Sillä 

sydäntenne kovuudella te olette tehneet murhan! Sillä ahneuden vuoksi, täyttääksenne 

kyltymättömiä ruokahalujanne ja aina kasvavia himojanne, te olette tuhonneet Puutarhan!  

HAKATKAA PUU ALAS JA POLTTAKAA OKSAT! HAJOTTAKAA KANTO JA VETÄKÄÄ JUURET YLÖS!   

Sillä näin julistaa Herra… Tämä on Minun Maapalloni ja nämä ovat Minun lapsiani, MINÄ TULEN 

RUOKKIMAAN HEIDÄT!... Ja te, Oi kaikkein pahin sukupolvi, tulette näkemään nälkää! Sillä niin 

kuin te olette kylväneet, niin te tulette korjaamaan satoa! Ja se, minkä te olette pidättäneet 

köyhiltä ja tarvitsevilta, tullaan ottamaan teiltä ja te tulette kärsimään; katsokaa, jopa kaikki, mitä 

te olette tehneet maapallolla, tullaan palauttamaan omien päittenne päälle! Sillä Minä tulen 

iskemään teidät alas ja jättämään teidät hukkaan, lohduttomuutta lohduttomuuden päälle, tuhoa 

tuhon päälle, ruttoja ja kulkutauteja, kunnes maapallo on täysin kuluttanut teidät!  

Sillä näin sanoo Herra Hänen vihansa sukupolvelle… Niin kuin leijona yhtäkkiä ponnahtaa esiin 

piilopaikastaan ja ottaa otteen saaliista, niin tulen Minä murtamaan tämän sukupolven niskan ja 

raahaamaan sen pois, kunnes jokaikinen teidän pahuutenne jäännös on ahmittu!  

Katsokaa, teidät tullaan murtamaan ilman kättä ja pahuus, joka asuu keskellänne, tullaan 

repimään palasiksi! Sillä Minä olen noussut ylös vihassani, Minä olen tuleva Minun raivossani; 

katsokaa, Minä olen tuleva nopeasti, suurella voimalla ja kunnialla! Ja kuka kansakuntien joukossa 

tulee päästämään teidät Leijonan suusta?! Kuka mahtavien ja ylpeiden joukossa kykenee 

kukistamaan edes vähäisimmänkään näistä, joita Minä olen lähettämässä?! SILLÄ MINÄ OLEN 

HERRA!   

Sen vuoksi, antakaa jokaisen tien haljeta ja jokaisen perustuksen murentua; antakaa maan antaa 

tietä! Antakaa korkeiden paikkojen pudota suurella ryminällä ja antakaa jokaisen valheellisen 

kuvan hävitä Herran suuren ja ihmeellisen voiman edestä!  

Katsokaa, teidän vaurautenne on muuttunut ei-miksikään, Oi maapallon ihmiset. Sillä niin kuin on 

kirjoitettu: Teidän vaurautenne tulee mätänemään pois, koit tulevat syömäänteidän hienot 

vaatteenne. Kultanne ja hopeanne tulevat arvottomiksi ja tulevat olemaan todistajia teitä vastaan 

Vihan Päivänä ja tulevat syömään lihanne niin kuin tuli. Täten kaikki aarteet, joita te olette 

kasanneet Päivää varten, tulevat hautaamaan teidät… Katsokaa, teidän voimanne on 

korruptoitunutta, siitä ei ole ollenkaan hyötyä; se tulee kuluttamaan teidät! Sillä te olette kaikkein 

kieroutuneimpia, koko sukupolvi petollisia ihmisiä!  

KATSOKAA, HERRAN SILMÄT OVAT NÄHNEET SEN! HERRAN KORVAT OVAT KUULLEET SEN! 

Minun ihmiseni ovat vaivattuja ja Minun uskolliseni ovat vainottuja, vangittuja ja tapettuja! Minun 

pikkuisilleni on tehty vahinkoa ja viattomia murhataan laumoittain, HEITETTY POIS JÄTTEENÄ!...  



Sen vuoksi, vaivatuille tullaan antamaan varallisuutta enemmän kuin voitte kuvitella ja nöyrät 

tulevat perimään maan. Pikkuiset tullaan ottamaan ja viattomat tulevat palaamaan kotiin. Ja he 

tulevat olemaan Minun poikiani ja tyttäriäni, ikuisesti, elämä ilman loppua!...  

Kuitenkin te, kaikkein pahin sukupolvi, tullaan heittämään pois! Minä tulen heittämään teidät pois 

Minun näkyvistäni ja te tulette pysymään porttien ulkopuolella! Sillä Minä en tunne teitä! Sanoo 

Herra… Tulee olemaan suuri itku ja hammasten kiristys.  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra kovasydämisille, jokaiselle saatanan palvelijalle, kaikille, jotka ovat 

liittäneet itsensä tähän maailmaan… Polvistukaa! Polvistukaa Taivaallisten Sotajoukkojen Herran 

edessä, polvistukaa tekijänne edessä! Polvistukaa Israelin Pyhän edessä ja suudelkaa Poikaa! Sillä 

yksin Kristuksessa on teidän pelatuksenne, yksin Messiaassa on pahasta päästäminen Vihan 

Päivänä. Kyllä Hän, jota kutsutaan Jeesukseksi ja Kristukseksi, on Messias, teidän ainoa 

pakotienne! YahuShua on Karitsa. Katsokaa, Hän on myös Leijona!  

Kuitenkin te tulette hylkäämään Hänet toisen nimessä. Te tulette omaksumaan huijarin ja 

kumartumaan alas lihan tuhoajan kuvan edessä…  

Ajattelitteko te, Oi te pahat, että kadotuksen ihminen voisi pelastaa teidät Vihan Päivänä?! 

Ajattelitteko te, että te voisitte paeta Tuomion Päivää, jonka Minä olen lausunut alusta alkaen?!  

Teitä on petetty, jopa kuten hänet on petetty! Sillä pahuuden hallinto tullaan lakkauttamaan, 

jokainen pahuuden muoto tullaan heittämään pois, pahat poistamaan, pahuutta ei tulla löytämään 

enää muistikuvista!... LYÖTYJÄ! POIS HEITETTYJÄ!... Minun polttavan sydämeni järveen 

sammutettuina.  

Kuitenkin ensin te tulette polvistumaan!... Kyllä, te tulette polvistumaan, jopa kuten hän, jota te 

olette ylistäneet turhaan, tulee polvistumaan… Hänen majesteettinsa edessä, jota kutsutaan 

Nasaretilaiseksi!...  

Sillä maapallo tulee olemaan täynnä Hänen kunniaansa ja jokainen polvi tulee notkistumaan 

Hänelle, Maapallolla, maan alla ja he, jotka ovat Taivaassa… Kyllä, kaikki tullaan tuomaan 

alamaisuuteen Kuninkaan edessä!  

Sillä näin sanoo Herra… Katsokaa, Minun sydämeni on sytytetty Minun vihassani ja Minun 

kasvonilmeeni polttavat kuin raivoava tuli; Minun surullisuuteni on loppumatonta, 

loppumattoman surun paino peittää Minut!  

Sillä niin kuin Minä elän, sanoo Herra, Minä en saa mielihyvää pahojen tuhosta, vaan kutsun 

kaikkia maapallolla katumaan, kääntymään pahoilta teiltään ja palaamaan Minun luokseni!... Oi 

maapallon ihmiset, ettekö te tiedä, että Herran raivo on tullut ja tulee nopeasti?! Kuitenkin 

suurempi on Jumalan rakkaus ja armo, täytettynä Ihmisen Pojassa, Hänessä, joka oli jo lähetetty 

teidän luoksenne! Sen vuoksi, kuulkaa Herran Sana, kutsukaa Nimeä; omaksukaa Jumalan Pelastus 

ja eläkää!  

Sen vuoksi, kuulkaa Kaikkein Korkeimman Pojan sana, Isän Ainokaisen, Näkymättömän Jumalan 

ilmaistu kuva, sillä näin sanoo Israelin Pyhä: Alussa oli Sana ja Sana oli Jumalan luona ja Sana oli 

Jumala. Alussa oli Sana, joka MINÄ OLEN; aivan sama kuin Jumala, jonka kautta kaikki nämä 

maailmat ovat ja olivat luodut, sillä Isä ja Poika ovat Yksi. 

Jopa teidät luotiin Jumalan kuvaksi; astioiksi, Minun Henkeni temppeleiksi. Kuitenkin te olette 

häpäisseet temppelin, ettekä lakkaa korruptoimasta jopa kaikkea, mitä Minä olen antanut teille, 

minkä kautta te olette myös tuominneet itsenne. 



Sillä te sanotte… ’Ei Jumala tule tuhoamaan meitä. Me emme ole kuulleet Häntä, emmekä nähneet 

Häntä. Hän on olemassa vain ihmisten mielissä ja kirjojen sivuilla.’…  

Oi, kuinka suuri on ihmisen ylpeys ja röyhkeys, sitoen köysiä, jotka tulevat raahaamaan hänet alas 

kuolemaan, silmukka, joka jatkuvasti kiristyy, kun hän kamppailee säilyttääkseen oman tiensä! Sillä 

niin kuin oli ja on kirjoitettu… Minun ihmiseni tuhoutuvat tiedon puutteeseen! Ja koska he ovat 

torjuneet tiedon, Minun myös täytyy torjua heidät!  

Kaikessa Minun hylkäämisessään heidät otetaan pois; ylpeytensä vuoksi he torjuvat Minut ja 

röyhkeydessään he pitävät tiukasti kiinni omasta tiestään, tallaten laveaa polkua! Sen vuoksi 

Jerusalemin muurit murretaan! Täten Herran viinitarha poljetaan alas! Katsokaa, vadit ovat 

ylitsevuotavaiset, jokainen astia on täpötäynnä ja kaikki uusi viini haihtuu tulessa! Ja silti, Minun 

ihmiseni eivät pelastu. 

Rakastetut lapset, ettekö te tiedä Jumalan voimaa ja armoja?! Minä olen se voima, jonka kautta 

Jumala on näyttänyt Hänen armonsa!... Lyötynä, pilkattuna, haavoitettuna, ruoskittuna ja 

naulattuna ristille teidän vääryyden tekojenne vuoksi, Jumalan vaivaamana, lävistettynä ja 

haudattuna; ylösnousseena elämään kolmen päivän ja kolmen yön jälkeen, että Minun elämälläni 

teidät voitaisiin parantaa!  

Sillä Minun armoni kestävät ikuisesti, sillä kaikki, jotka hyväksyvät ja ottavat osaa Minun 

armoistani. Sillä nämä tulevat elämään uskossa, eikä heidän elämäänsä tulla millään muotoa 

ottamaan heiltä pois. Ja vaikka he nukkuvat, Minä tulen varmasti elvyttämään heidät ja he tulevat 

pysymään Herran valossa, ikuisesti.  

Tyhmät lapset, Minut lähetettiin lunastamaan teidät, ennallistamaan elämä teille, näyttämään 

teille tie! Kuitenkin te kieltäydytte ja heitätte Minut pois kuin köyden, joka sitoo teitä! Ettekö te 

ymmärrä?! Minä olen katkaissut jokaisen köyden, Minä olen vapauttanut teidät jokaisesta 

kahleesta, joka pitää teitä vankeina! Ja kuitenkin te sanotte… ’Heitä nämä köydet meiltä pois.’  

Oi kuollut ja kuoleva sukupolvi, te olette hylänneet ELÄMÄN! Te tulette varmasti kuolemaan! 

Teidän kohtalonne on sinetöity ja tämä omalla kädellänne! Sillä kaikkien pahojen töidenne 

mukaan, joita te olette tehneet ilman varauksia ja suuren röyhkeytenne mukaan, jolla te olette 

torjuneet Totuuden ja kääntäneet selkänne Tielle, hyläten Elämän, niinpä se tullaan teille 

tekemään!  

Sillä ei ole ketään toista, eikä mitään muuta tietä löydettynä, jolla te saattaisitte saapua Jumalan 

rakkauteen ja armoon!... Yksi Poika annettuna monien puolesta, Yksi Tie pyhitykseen ja elämään, 

elämään ilman loppua.  

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen Poikansa, että kuka ikinä 

Häneen uskoo, ei hukkuisi vaan saisi iankaikkisen elämän…  

Sen vuoksi, omaksukaa Minut nyt!... Ettette jäisi jäljelle ja joisi Jumalan vihan viiniä, joka on 

kaadettu täydellä voimalla Hänen närkästyksensä maljaan!  

Sillä Minä kerron teille totuuden, Tuomio ja pimeys tulevat hallitsemaan seitsemän päivää… Sitten 

kulutus… Katsokaa, uuden päivän syntyminen, jopa tuhat vuotta… Rauha. 


