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Marraskuun 28. 2007 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla… 

Ihmisten poika, profetoi; profetoi ja puhu kansakuntaasi vastaan kaikki Minun sanani… Timothy, 

nosta äänesi ylös ja profetoi! Anna heille Minun sanani, jopa kaikille ihmisten kirkoille, joita 

pidetään sen rajojen sisällä; puhu Minun sanani heitä vastaan, jopa kaikilla puhumisen tavoilla ja 

laitteilla, sanoo Herra.  

Kuule Herran Sana!... Näin sanoo Herra… Oi kansakunta, joka kerran kutsui itseään ’Jumalan 

alapuolella’, sinä olet nostanut itsesi Minun yläpuolelleni… Sinut tullaan tuomaan HYVIN alhaalle! 

Ja koska olette sanoneet keskuudessanne, jopa ääneen, ’Me emme ole Jumalan alapuolella, 

emmekä me palvele yhtään jumalaa. Oikea on väärä ja väärä on oikea ja yksilön oikeus.’ Sen 

vuoksi, koska sinä olet puhunut sellaisella tavalla, sinä tulet varmasti tuntemaan Jumalan!  

Sinä tulet tuntemaan Minut Minun vihassani!... Minä tulen näyttämään sinulle sen, mikä on oikein 

ja Minä, jopa Minä saan sinut käyttämään erottelukykyä!... Ja sinä tulet valitsemaan! Sanoo Herra.  

Katso! Miekka on tullut! Ja Jumalan alapuolelle sinut tullaan asettamaan, jälleen kerran! Ei 

kuitenkaan niin kuin ensin, kun sinä siunasit Minun nimeäni, ei, ei niin kuin ensin… Vaan 

alistamisessa, hyvityksessä, Jumalan alapuolelle rangaistuksessa, kostossa, ojennuksessa, kurin 

pitämisessä, Minun tuomioni varjossa!... Jumalan Alapuolelle, Minun astinlaudakseni!... Sitten sinä 

tulet tietämään ja muistamaan, että MINÄ OLEN HERRA!  

Oi mahtava kansakunta, lopeta haureutesi ja palaa Minun luokseni… Sillä Minä olen siunannut 

sinut, Minä olen suonut sinulle suuren runsauden… Kuitenkin nyt sinä olet mennyt vääristelemään 

tietäsi ja häpäisemään kaiken, mitä Minä olen antanut sinulle…  

Kovettaen sydämenne, hyläten köyhät, kääntäen kasvonne pois vaivatuista. Sinusta on tullut 

portto, haureellinen nainen, vääristellen teitäsi monien rakastajiesi joukossa… Palaa takaisin! 

Sanoo Herra… Palaa Minun luokseni. Kirkot ja palvelijat, kuulkaa Herran Sana!... Näin sanoo Herra 

Jumala, Israelin Pyhä!... Nouskaa ja puhukaa! Palvelijat, nouskaa ylös ja puhaltakaa trumpettiin! 

Kohottakaa hälytyssoitto!...  

Oi mahtava kansakunta, sinun aikasi on tullut! Se on tässä, se on tullut! Tuomio tulee 

hallitsemaan!... Se on tässä, se on tullut!... Oi, kuinka mahtavat ovat langenneet, oi kuinka 

kopeasydämiset on kukistettu! Ihmisten pojat, katsokaa, mitä olette tehneet! Katsokaa kaikkea, 

mitä te olette työstäneet Minun nimessäni! Jopa Minun omat rakastettuni ovat kääntyneet pois 

Minusta ja vääristelleet tietään kaikkien näiden todistajien joukossa, jakaen Minun Sanaani omaksi 

hyödykseen, kohottaen ja ylentäen itseään MINUN Sanani voimalla!... Eristäminen! Suuri puheen 

kieroutuminen kaikkien näiden joukossa, jotka kutsuvat itseään Kristuksen nimellä, saastuttaen 

Minun Poikani nimeä, Pyhän, jonka nimi on yhtä Isän kanssa!  

Ihmisten kirkot, jotka ovat teidän itsenne rakentamia ja nimeämiä keskuudessanne, omaksi 

kunniaksenne… Te olette tuhottuja ja pois heitettyjä, niin kuin iljettävä siemen, joka versoo ja 

kasvaa siellä, mihin Minä en ole istuttanut! Kasvaen ja leviten, kasvattaen kaikenlaisia oksia, joita 

Minä en ole oksastanut enkä kastellut!... Ettekä te kasva Viinipuusta.   



Katsokaa, jopa nyt te jatkatte kasvamistanne, tullen niin kuin maapallon viinipuu, levittäen kaikkia 

iljetyksiänne läpi maan, tehden ne autioiksi, laittaen juuria minne ikinä teitä miellyttää, kuluttaen 

kaiken veden ja runsaan maaperän… Alennustila!  

Oi iljettävä viinipuu, sinä kasvat hiekassa… Uskonnon lentohiekassa! Kuiva juuri ja monia 

murtuneita ja kietoutuneita oksia, kaikkien näiden oppien tukahduttamia… Ihmisten 

kieroutuneiden oppien!  

Teidät on jätetty lohduttomiksi, tuhotuiksi ja vieraantuneiksi, ettekä te vastaanota aikaisempia, 

ettekä myöhempiä sateita, eläen maan keskellä; maan, joka on hylännyt Minut! Sillä he ovat 

kääntäneet selkänsä Minulle ja juosseet ahneesti tuhoonsa!... Ja te, Oi ihmisten kirkot, te olette 

epäonnistuneet puhaltamaan trumpettiin! Sillä te olette jakaantuneet, jatkuvasti tehden jakoa 

keskuudessanne! Ylpeyden ylläpitäminen, kaikkien likaisten, röyhkeyden viittojen päälle 

pukeminen!... Kasvojen pimeys.  

Ihmisten kirkot, teidän maanne ja kansakuntanne löyhkäävät; inhottava löyhkä on tullut ylös 

Minun sieraimiini. Kuitenkin siinä te istutte kaikilla valtaistuimillanne, sanoen… ’Me yksin olemme 

oikeamielisiä. Me yksin palvelemme Jumalaa ja tulemme olemaan suojassa Herran Päivänä’…  

VOI TEILLE, IHMISTEN KIRKOT! Tekopyhät! Niin kuin te olette jakaneet itsenne, niin tulen Minä, 

jopa Minä, jakamaan teidät tuomiossa! Niin kuin lampaat vuohista, niin tullaan teidät jakamaan! 

Ihmisten Kirkot, Minä tulen seulomaan teidät ja teidät tullaan ravistelemaan!... 

Kunnes kaikki muurinne ovat murtuneet ja kaikki teidän korkeat torninne kaatuneet suurella 

ryminällä!  

Mitään erottamista ei tulla jättämään pystyyn! Kaikki tämä vihanpito tullaan kuorimaan pois!... Ja 

jälleen Minä tulen tekemään teidät yhdeksi, sanoo Herra. Enää eivät ennustajanne tule laulamaan 

teille rauhasta ja tyyneydestä. Enää te ette tule Minun eteeni, vaatetettuina purppuraisiin ja 

verenpunaisiin viittoihin, kehuen kalliita pukimianne, kilisten kun kuljette kaikkine kiiltävine 

koristeinenne… Ulkonäkönne on vastenmielistä Minulle!  

Paimenenne opettavat valheita, teidän rauhan ja varallisuuden ennustajanne, heidän omista 

kuvitelmista tulleista ennustuksistaan, jotka ovat tulleet heidän omista sydämistään, ja joita ovat 

harhaan johtaneet viettelevät henget!... Ja oi, kuinka katraanne rakastavat, että niin on… Eikö 

Minun tule hyvittää teille kaikki nämä asiat?! Enkö Minä ojentaisi ja pitäisi kuria teille kaikkien 

näiden asioiden vuoksi?!  

Ihmisten Kirkot, miksi te istutte hiljaa, lihoen, kuluttaen kaikkia näitä ihmiskäsin tehtyjä oppeja?!... 

Nouskaa ylös tai polvistukaa! Huutakaa kansakunnallenne tai polvistukaa! Langetkaa kasvoillenne! 

Sanoo Herra. Repikää vaatteenne, ulvokaa ja valittakaa! Pukekaa yllenne säkkikangas, peittäkää 

päänne tomulla ja tuhkalla!... KATUKAA! Ruvetkaa valittamaan! Ääntäkää trumpetilla suvullenne ja 

maanmiehillenne! Lakatkaa piilottelemasta taloissanne, joita te kutsutte Minun nimelläni!  

MINÄ EN ASU SIELLÄ!... TULKAA ULOS! TULKAA POIS HEIDÄN JOUKOSTAAN! Teidän tuli olla 

esimerkkinä valmistellen Minun tietäni Minun edelläni, majakka kukkulalla, vartiomiehet 

trumpettiin puhaltamassa.  

Kuitenkin mitä Minä kuulenkaan, Oi kirkkojen sisällä olevat ihmisten pojat ja tyttäret?... 

Heiveröistä mutinaa, juoruilua, selkään puukotusta, syyttelyjä, valheita, korruptioita, kateuksia, 

selkkauksia, nauramista, pälpätystä, kapinan lietsomista, turhuuksia… Hengen ärsytystä! Ihmisten 



kirkot, Minun kasvoni ovat käännetty teitä vastaan! Sillä te ette ole kylmiä ettekä kuumia!... Oi 

kuinka Minä toivon, että te olisitte jompaakumpaa!...  

Sen vuoksi, koska teistä on tullut kuin haaleaa vettä, jopa nyt tullen seisovaksi ja löyhkääväksi, 

katsokaa Minä tulen sylkäisemään teidät Minun suustani ja tuomaan maanne päälle pimeän 

myrskyn! Sillä maanne on tehnyt suurta pahuutta Minun näköpiirissäni!... Ja te, Oi ihmisten Kirkot, 

olette pidelleet tiukasti kiinni esiripusta, vetäen sen kasvoillenne!   

Kuitenkin joukostanne Minä olen jo ottanut monia, jopa väenpaljouden, joka seisoo ilman. Ja 

nämä Minä olen voidellut ja asettanut paikoilleen. He ovat vastaanottaneet Minut ja kasvavat 

ponnekkaasti Viinipuusta, heidät on oksastettu ja kasteltu Minun omalla kädelläni. Nämä tulevat 

olemaan niin kuin tuli, sillä he polttavat sisältä käsin, ja heillä on Minun oma tuleni sisällään. Minä 

tulen kohentamaan heitä ja saamaan heidät palamaan kirkkaasti ja he tulevat kulkemaan Minun 

puolestani… Kappas, he tulevat puhaltamaan trumpettiin! He tulevat ääntämään hälytystä! He 

tulevat tarjoamaan teille kaikille Minun tulisen moitteeni! Katsokaa! He tulevat tarjoamaan sen 

teille kuumana ja te tulette palamaan!   

Ihmisten kirkot, Minä tulen repimään teidät alas, jopa kaikki, mitä te olette rakentaneet! Minä 

tulen seulomaan teidät ja lietsomaan teitä! Sanoo Herra. Sillä jos Minä en tarjoa teille ojennusta ja 

kuria, varmasti, Minä sanon teille, te ette koskaan tule saapumaan Minun lepooni. Te sanotte, että 

te tunnette Minut ja olette vastaanottaneet Minun Poikani, Jeesus Kristuksen, Yeshua Lahjan ja 

Messiaan, jopa sanoen, että te itse olette voideltuja… Voi, Minä sanon teille! Älkää valehdelko 

itsellenne! Sillä te kannatte lamppuja, joissa ei ole öljyä; eikä teillä ole ollenkaan rakkautta Jumalaa 

kohtaan sydämissänne! Sillä jos te todella tuntisitte Minut ja eläisitte Minun Pojassani, te tekisitte, 

mitä Hän teki. 

Rakastetut, herätkää! Herätkää unestanne! Tulkaa ravistelluiksi torkkumisestanne! Nouskaa ja 

palvelkaa Jumalaanne!... Katukaa ja vastaanottakaa Minut, jopa Pyhä, jota te kutsutte Kristukseksi. 

Lakatkaa tukahduttamasta Minun Henkeäni! Lakatkaa vainoamasta kaikkia heitä, joita Minä 

lähetän teidän luoksenne Minun omassa nimessäni!... Korvat auki, Minun ihmiseni! Aika on tullut! 

Kappas, se on täällä!  

Katsokaa! Kansakuntanne tuhoaa viattomia joka puolella! Haureudet ja iljetykset täyttävät kadut! 

Näitä asioita ei ole kätketty!... Minun ihmiseni, mitä on tapahtunut sydämillenne?! Te kaikki olette 

niin kuin kuolleet ruumiit!... HERÄTKÄÄ JA ELÄKÄÄ! Sanoo Taivaallisten Sotajoukkojen Herra.  

Heittäkää pois kaikki nämä rikkaudet ja myykää kaikki, mitä te olette rakentaneet MINUN 

rahoillani ja antakaa se köyhille ja puutteen alaisille. Ruokkikaa nälkäiset, antakaa juomaa 

janoisille, vaatettakaa alastomat. Tukekaa isättömiä ja leskiä, antakaa suojaa muukalaisille ja 

kodittomille, hoitakaa sairaita ja vierailkaa vankilassa olevien luona… Toimeenpankaa todellinen 

tuomio! Lakatkaa tuomitsemasta keskuudessanne, itsestänne, oman korruptoituneen tietonne 

mukaan!... Havaitkaa oikein ja tulkaa lietsotuiksi!    

Ihmisten Kirkot, miksei viha ole tullut kasvoillenne?! Missä on raivonne?! Ettekö te voi nähdä?!... 

Katsokaa! He ovat murhaamassa Minun viattomiani! He tuhoavat ja repivät Minun kaikkein 

kallisarvoisimpia lahjojani miehille ja naisille, lakkaamatta! Missä ovat kyyneleenne?! Minä en 

kuule yhtään valitusitkua!... HÄTÄ! TRAGEDIA!... Iljetykset turpoavat! Sodoma ja Gomorra ovat 

elvytetyt ja kukoistavat kasvojenne edessä! Rakastetut, synti ja väkivalta leviävät joka suuntaan, 

ylitsevuotaen kansakuntaanne kuin tulva!   



Ihmisten pojat ja tyttäret kirkoissa, mitä teille on tapahtunut?! Tiedättekö te edes Minun 

nimeäni?! Te olette unohtaneet Minut ja kätkette kasvonne! Te pysäytätte korvanne 

kuulemasta!... Minä en enää tunne teitä! Sillä mitä ikinä te teette tai ette tee näille vähimmille, 

mitä varmimmin Minä sanon teille, TE OLETTE TEHNEET SEN MINULLE! Sanoo Herra, teidän 

Lunastajanne. Sen vuoksi, nouskaa ylös ja kiinnittäkää huomiota, etten Minä tuhoa teitä, niin kuin 

Minä tuhosin Sodoman ja kukistin Gomorran!...  

Katsokaa! Ihmisten rikkaudet tullaan ottamaan heiltä pois päivässä ja täysi hyvitys tullaan 

jakamaan kansakunnallenne! Eikä yksikään temppeleistänne tule pysymään pystyssä!... Kaikki 

tullaan repimään alas! Kaikki tullaan tuomaan alas!...   

Ja vaikka te olisitte asettaneet sen korkealle vuorelle, korkeitten muurien keskelle, paksujen 

muurien, jotka ovat rakennetut vahvoiksi ja lämpökäsitellyllä laastilla, se tullaan ravistelemaan 

tomuksi, se tullaan heittämään alas!... Jättämään täysin autioksi. Teidät tullaan varmasti jättämään 

alastomiksi, kaikki vaatteet pois päältä revittyinä… Sitten Minä tulen muistamaan teidät…  

Ja te tulette vakiinnuttamaan luottamuksenne Rakastettuun, jälleen kerran; ja te tulette pitämään 

elämänne, sillä Rakkaus on pelastanut teidät… Ja te tulette pakenemaan, mutta niin kuin hän, joka 

pakenee liekkien läpi. Minä olen Herra. 


