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Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Taivaallisten Sotajoukkojen Herra… Minä olen ojentanut Minun käteni näille 

kuoleville ihmisille, Minä olen avannut Minun suuni puhuakseni tälle eksyneelle ja kaikkein 

pahimmalle sukupolvelle, ihmisille, jotka aina peittävät korvansa ja kätkevät kasvonsa… Katsokaa, 

he vetävät kätensä pois Pelastajastaan ja juoksevat pakoon Lunastajansa ääntä, ettei heidän tulisi 

antaa selontekoa! Todella, he ovat viisaita omissa silmissään ja Tieltä he ovat kerta kaikkiaan 

erkaantuneet.  

Sillä he ovat tyhmiä ja he eivät ole tunteneet Minua, he ovat tunnottomia, eikä heillä ole 

ymmärrystä. Niin kuin on kirjoitettu, he ovat viisaita tekemään pahaa, mutta hyvän tekemiseen 

heillä ei ole tietoa. Täten kaikki, mitä Minä olen tarkoittanut tehtäväksi, tullaan tekemään, se tulee 

varmasti tapahtumaan ja te, jopa te, Oi kaikkein pahin sukupolvi, tulette olemaan äimistyneitä!  

Te tulette olemaan hämmästyneitä ja kauhean peloissanne! Sillä Minä tulen saattamaan hämilleen 

väen paljoudet ja ihmiset tulevat olemaan tyrmistyneitä!... Sen vuoksi juoskaa ja piiloutukaa, 

peittäkää itsenne kallioiden halkeamiin ja piilottakaa kasvonne. Sillä Herran voima tullaan varmasti 

laittamaan avoimesti näytteille! Ilmestyskirja 6:15-17.  

Sillä mitä on tämä sukupolvi Minulle? Ettekö te ole ihmiset, jotka ovat lukumäärältään tavattoman 

suuri, ihmisiä, joiden kaupungit peittävät maapallon pinnan, niin kuin tähdet täyttävät taivaat? Ja 

vaikka te rakennatte ja teette itsellenne nimeä, Minä tulen varmasti heittämään alas! Sillä Minun 

edessäni on sukupolvi, jonka pahuus on suurta, kaikenlaiset synnit leviävät kaikkialle maapallolle, 

ihmisiä, joiden jokainen taipumus on paha jatkuvasti, kaikkein kapinallisimpia ihmisiä, jotka eivät 

lakkaa taistelemasta Minua vastaan! Sanoo Herra…  

Nooan päivistä lähtien, jolloin ihmisen pahuus oli suurta maapallolla, Minä en ole katsonut 

tällaista sukupolvea kuin tämä. Ihmisiä, jotka ovat viisaita omissa silmissään, jotka esittelevät 

huoruuksiaan avoimesti, estoitta, kaikkein katalimpia ihmisiä, joiden rikkomukset lisääntyvät 

mittaamattomiksi, ja joiden synnit ulottuvat Taivaaseen asti! Katso, he etsivät pahaa 

omaksuakseen sen ja hautaa, johon he voisivat mennä makuulle. Niin kutsuttuja uudenaikaisia 

ihmisiä, jotka tekevät itselleen lakeja, että he saattaisivat harjoittaa iljetyksiä vapaasti, jopa 

viattomien murhaamista, ilman pelkoa kostoiskusta! 

KATSOKAA, HE JUOKSEVAT PAHASTA PAHAAN, ETTÄ HE SAATTAISIVAT PROVOSOIDA MINUA 

VIHAAN! KYLLÄ, HE JUOKSEVAT EDESTAKAISIN KAIKKIALLA MAAPALLOLLA, TEHDEN PAHAA JA 

HARJOITTAEN ILJETYKSIÄ, SILLÄ HEIDÄN PAHUUDELLAAN EI OLE LOPPUA!...  

He sortavat köyhää, eivätkä tarpeessa olevan oikeutta puolusta! Lesket ja isättömät on heitetty 

sivuun ja nöyrät on poljettu jalan alle!... Päivin öin te ylistätte itseänne, Oi ihmisten pojat! Joka 

päivä te kuljette ylpeästi kapinassanne ja joka yö te harjoitatte iljetystä!... Tuletteko te 

varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan oman kunnianne vuoksi?! Kuinka kauan te tulette 

tuomaan esiin vain epäoikeudenmukaisuuden töitä?! Kuinka kauan te tulette juoksemaan ahneesti 

hyödyn vuoksi, mille polttoainetta antavat loppumattomat himonne?!... TEIDÄN PAHUUTENNE 

ON YLITSEVUOTAVAISTA! IHMISET, JOIDEN AHNEUDELLA EI OLE VERTAA!  



Ja mitä on tämä, jota Minä olen nähnyt kaikkien niin sanottujen uskon ihmisten keskuudessa, 

kaikkien näiden väen paljouksien keskuudessa, jotka väittävät olevansa ihmisiä Minun nimelleni?... 

Katsokaa, MINUN nimessäni he tekevät iljetyksiä, provosoiden Minua vihaan! MINUN nimessäni 

he tekevät itsensä naurunalaisiksi, kun he vääristelevät Pyhiä Kirjoituksia saadakseen väärää 

voittoa! MINUN nimessäni he opettavat ihmisten käskyjen oppia ja laittomuus on laajalti 

hyväksyttyä! HE OVAT VARMASTI LAUSUNEET HERRAN NIMEN TURHAAN!  

Sen vuoksi Minä tulen kääntämään heidän kunniansa häpeäksi. Minä tulen tekemään heistä 

lohduttomuuden ja heidän ihmisistään pilkan kohteen ja he tulevat kantamaan kaikkien 

kansakuntien paheksuntaa! Katsokaa, Minä tulen murtamaan kaikki nämä kurittomat oksat, sillä 

niitä ei millään muotoa voida oksastaa mukaan! Sillä Minä olen Herra, enkä Minä muutu.  

Kuitenkin armossani Minä asetan vartiomiehet heidän ylleen, sanoen… ”Kuunnelkaa trumpetin 

ääntä, kuunnelkaa tarkkaan Elävän Jumalan ääntä ja omaksukaa Hänen ojennuksensa.” Sillä Minä 

en muutu.  

Mutta he sanoivat… ’Me emme tule kuuntelemaan, emmekä tule kuuntelemaan tarkkaan, 

emmekä tule omaksumaan Herran ojennusta. Sillä me rakastamme puhtaaksipestyjä 

palatsejamme, emmekä koskaan tule erkanemaan näistä taloista, joita kutsutaan meidän 

nimellämme. Kyllä, me rakastamme omien ääntemme sointia ja me olemme tuoneet kunniaa 

nimellemme.’  

Täten Minä jatkan puhumista, Minä tulen avaamaan Minun suuni edeltävällä tavalla ja puhumaan 

tälle sukupolvelle. Kyllä, Minä tulen varmasti tekemään Minun suunnitelmani tunnetuksi ja 

varoittamaan ihmisiä. Minä tulen nuhtelemaan heitä terävästi ja julistamaan kaikki heidän väärin 

tekonsa, niin kuin vanhoina aikoina. Sillä Minä en muutu, sanoo Herra. Enkö Minä puhunut 

menneinä aikoina, kaikkien Minun palvelijoitteni suilla, profeettojeni suilla? Enkö Minä myös ollut 

puhumassa teille, Oi tyhmä ja petetty sukupolvi? 

Kuitenkaan he eivät kuulleet tarkkaan Minun sanojani, eivätkä he kuunnelleet ja niinpä kaikki, mitä 

Minulla oli ollut tarkoituksena tehdä heille, oli täytetty… Täten myös teidän päällenne Minä tulen 

tuomaan kaiken, mitä Minä olen puhunut Minun palvelijoitteni, profeettojen kautta, sekä 

aikaisempien että myöhäisempien, jopa tähän päivään asti, koska te myös kieltäydytte kuulemasta 

tarkkaan Minun sanojani, ettekä te tule kuuntelemaan, ettekä kääntymään sivuun pahoilta 

teiltänne, provosoiden Minua vihaan! Sanoo Herra.  

Ja mitä sinuun tulee, Timothy, sinun täytyy julistaa Minun sanojani, sekä aikaisempia että 

myöhäisempiä. Sinun täytyy puhaltaa trumpettiin ja varoittaa ihmisiä. Sillä niin kuin Minä olin 

puhunut Minun vanhan aikani profeettojen kautta, niin Minä nyt myös puhun sinun kauttasi.  

Sen vuoksi profetoi heitä vastaan, sanoen… ”Herra tulee karjumaan Taivaasta ja ukkostamaan 

Hänen pyhältä vuoreltaan. Hän tulee karjumaan mahtavasti Hänen ihmisiään vastaan! Hän tulee 

huutamaan kuin joku, joka polkee rypäleitä ja nuhtelemaan maapallon asukkaat! Kaikki ihmiset 

tulevat kuulemaan Hänet; katsokaa, Hänen äänensä sointi tulee kaikumaan koko maapallolla!” 

”Sillä Herralla on kiista kansakuntien kanssa. Hän tulee antamaan tuomion koko ihmiskunnalle ja 

pahat tullaan luovuttamaan miekalle. Tuho tulee etenemään kansakunnasta kansakuntaan ja suuri 

myrsky tullaan nostattamaan maapallon äärimmäisistä osista. Sinä päivänä, Herran surma tulee 

olemaan maapallon yhdestä äärestä toiseen ääreen. Kuitenkaan heitä ei tulla suremaan, 

kokoamaan eikä hautaamaan, vaan he makaavat kuin jätteet maassa.”  



Sen vuoksi, itkekää, kaikki te paimenet! Sanoo Herra. Kierikää tomussa ja itkekää ääneen, kaikki te 

johtajat ihmisten keskuudessa! Sillä rikkonaisuuden päivät ovat tulleet päällenne ja Teurastuksen 

Päivä on tulossa sisään!...  

Sillä Minä varmasti tulen murtamaan teidät; niin kuin saviastia teidät tullaan pudottamaan ja 

pirstomaan maahan! Paimenet tulevat olemaan kyvyttömiä pakenemaan, eikä johtajilla tule 

olemaan yhtään pakotietä!...Katsokaa, paimenten valitus tulee olemaan suurta ja johtajien itku 

tulee kaikumaan jokaisessa kansakunnassa! Sillä Minä tulen ryöväämään heidän niittynsä ja kaikki 

rauhalliset asuinpaikat tullaan hakkaamaan alas!... Sanoo Herra Hänen tulisessa vihassaan.  

Sen vuoksi, valmistelkaa erämaassa Herran tie! Tehkää suora polku näihin kuiviin ja 

korventuneisiin maihin Israelin Pyhälle! Tulkoon jokainen laakso ylennetyksi ja jokainen vuori ja 

kukkula alennetuiksi! Tehtäköön kaikki mutkaiset paikat suoriksi ja karkeat paikat tasaisiksi!  

Sillä Jumalan Kunnia tullaan paljastamaan Taivaasta ja kaikki ihmiset tulevat katsomaan sitä 

yhdessä! Sillä Minä olen Herra, enkä Minä muutu… Katsokaa, Minun tulemiseni valossa tullaan 

pahojen syyllisyys selvästi näyttämään! Sillä heidän omien suittensa sanoilla he ovat varmasti 

tuominneet itsensä ja heidän pahoilla teoillaan he ovat varmistaneet paikkansa Teurastuksen 

Laaksossa!  

Se, mikä on ollut näkymätöntä, tullaan näkemään ja he kaikki tulevat putoamaan alas! 

Tottelemattomuuden lapset tulevat putoamaan kasvoilleen ja uskoton tulee itkemään sieluaan; 

ylimielinen tullaan alentamaan, röyhkeä tullaan hävittämään!  

Sillä suuri hyvitys tulee esiin ja tullaan asettamaan kaikkien niiden hartioille, joiden täytyy kantaa 

se, sillä tämä sukupolvi on osoittautunut olevansa täysin arvollinen! Katsokaa, he ovat sytyttäneet 

Minun vihani tulen; täten Minun närkästykseni kuumuus tulee palamaan jatkuvasti, kunnes heidät 

kaikki on täysin kulutettu! Sanoo Herra.  

Miksi pakana raivoaa ja heiluttaa nyrkkiään Taivasta kohti? Katsokaa, hän tulee putoamaan, eikä 

kukaan tule olemaan ottamassa häntä kiinni ja suuri tulee olemaan hänen putoamisensa!... 

Kuitenkin hänet, joka tavoittaa Minua, tullaan nostamaan ylös ja hän, joka ojentaa kättään, tulee 

tuntemaan Minun asuinpaikkani… 

Sillä niin kuin on kirjoitettu… ”Sillä jokaiselle, jolla on, annetaan ja hänellä on oleva yltäkyllin; 

mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Kunnes Uudistamisen Aika on loppuun 

saatettu, sanoo Herra. Matteuksen Evankeliumi 25:29-30. 


