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Timothylle, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla… 

Näin sanoo Herra, JUMALA, Israelin Jumala, kaikkien Jumala… Minä olen tulossa alas Minun 

vihassani ja viha tulee roihuamaan Minun edessäni! Minä tulen täyttämään Minun tuomioni, sillä 

se on tullut! Se ei tule enää viipymään, sillä aika on tullut!... Katsokaa! Minä tulen kuluttamaan ja 

tuhoamaan, repimään alas ja tekemään lopun!  

Voi sinulle, Oi mahtava ja kieroutunut kansakunta, sillä sinä seisot yhdistyneenä ja ylpeänä!... 

YHDISTYNEENÄ VÄÄRYYDENTEOSSA!... Voi sinulle! VOI SINULLE! Sanoo Herra Jumala… 

Taivaallisten Sotajoukkojen Herra on Minun nimeni, Ikuinen.  

Katso, sinun tuskasi ovat tulleet, Oi ylpeä ja kieroutunut kansakunta! Sinä olet poissa pelistä! Sillä 

Minä, jopa Minä, tulen jakamaan sinut ja tuomaan sinut hyvin alhaalle! Sanoo Herra Hänen 

vihassaan. Sillä Minä olen kutsunut sinua, kuitenkaan sinä et ole vastannut! Minä olen puhunut 

sinulle, jopa nousten aikaisin ja lähettäen Minun palvelijoitani, profeettoja, kuitenkin sinä käännät 

Minulle kuuron korvan!... Katso, sinun Pelastajasi puhuu sinulle jatkuvasti, kuitenkaan sinä et 

halua mitään osaa Hänen kanssaan!  

Suruja, katkeria suruja, monia kyyneleitä… Minä en iloitse ollenkaan sinun paloittelustasi, sanoo 

Herra. Sillä sinä et ole vastannut, etkä sinä ole katunut kaikkia näitä iljetyksiä, etkä sinä ole 

kääntynyt sivuun. Kuitenkin sinä juokset, kyllä sinä juokset, juosten päätä pahkaa tuhoasi kohti, 

puiden nyrkkiä Taivasta kohti.   

Sen vuoksi, kuuntele ja ymmärrä… MINÄ ITSE OLEN NÄHNYT SEN! Sitä ei ole peitetty, eikä sitä ole 

kätketty!... Huoruuksien, turhuuksien, ahneuden ja siveettömyyden esiinmarssi! JA MURHAN! Jopa 

viattomien tuhoamiseen asti, ilman katumusta!...  

Mies miehen kanssa, nainen naiselle, avioliiton saastuttaminen; avioliiton, jonka Minä pyhitin 

Minun omassa nimessäni!... Lihan häpäiseminen, jopa tämän temppelin, jonka Minä annoin 

sinulle!... ILJETYS! Sen vuoksi, tämän sanoo Herra sinun Tekijäsi, kyllä Minä, kaikkien asioiden 

Luoja!...  

Näin sanoo Herra Jumala… Sinä olet jouduttanut Päivää, Oi kieroutunut ja röyhkeä sukupolvi! Jopa 

sinä olet jouduttanut Päivää! Se ei enää tule viipymään! Tuomio on tullut, se on tässä! Minun 

käsivarteni on ojennettu! Sinä olet langennut! Poissa pelistä, sanoo Herra.  

Sillä Minä olen todella kutsunut teitä ja vastineeksi mitä Minä kuulenkaan?! Sellaisia 

JUMALANPILKKOJA!... Jollaisia esi-isänne eivät koskaan olisi hyväksyneet! Sillä Minä kerron teille, 

jos he kykenisivät katsomaan sitä, jos he olisivat eläneet nähdäkseen päivän, heidän sydämensä 

olisivat kylmenneet, heidän kasvonsa kalvenneet, heidän silmänsä täyttyneet mustuudesta… 

Kuitenkin te hirnutte, olette johdatettavina sinne tänne, aivan kuin teillä ei olisi ollenkaan mieltä 

eikä henkeä!  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra… Te kaikki olette mätäneviä ruumiita! Ja lihanne löyhkä tulee 

olemaan todistuksena teitä vastaan, jopa kaikkia heitä, jotka ovat kaukana, jotka ottavat itselleen 

Minun nimeni ja sitten vuorostaan saastuttavat sen!...  

Ajattelitteko te, että te olitte vastaanottaneet, ollen siunattuja tässä maassa, itsestänne?! 

Katsokaa, se olin Minä, jopa Minä, joka oli tehnyt sen!... Jopa esi-isienne toiveen mukaan, jotka 



tulivat etsien rakentaakseen vapauden kansakunnan, rakentaen sen Minun Sanalleni ja Minun 

perustuksilleni, jotka ovat kirjoitettuina Totuuden Pyhissä Kirjoituksissa, leväten vakaasti Minun 

Laissani, peruskalliossa, jonka mukaan kaikki tulevat hallitsemaan itseään… Kuitenkin te käännyitte 

ja häpäisitte ja korruptoitte Minun nimeni omaksi kunniaksenne, ottaen sen, mikä on Minun ja 

kutsuen sitä omaksenne.  

Ihmisten pojat, tämä kansakunta, joka kerran kutsui itseään ’Yksi kansakunta Jumalan alla’… MINÄ 

EN TUNNE TEITÄ!... Eikä yksikään näistä kirkoista, jotka ovat ihmisten rakentamia ja nimeämiä, etsi 

Minun kasvojani, eivätkä he kulje Minun teitäni… Jopa täyteen MINUN Lakini hylkäämiseen asti!  

Pastorit ja opettajat, te ette ole vastaanottaneet Minua, ettekä te tunne Minua, ettekä Minun 

tahtoani! Lakatkaa pilkkaamasta Jumalaa ja opettamasta katraillenne, Minun nimessäni! Te 

opetatte harhaoppeja ja valheita, omissa nimissänne, jonka kautta te olette nimittäneet itsenne! 

Minä en ole lähettänyt teitä, enkä Minä ole nimittänyt teitä, kuitenkin siellä te olette, opettaen ja 

saarnaten Minun nimessäni, ottaen kymmenyksiä ihmisiltä.  

Ihmisten kirkot, lakatkaa puhumasta! Sulkekaa suunne! Olkaa ääneti Jumalanne edessä! JA 

KATUKAA! Antakaa takaisin kaikki, mitä te olette varastaneet Minulta ja repikää alas kaikki nämä 

seinät; myykää kaikki, mitä teillä on ja antakaa se köyhille!... Ennen kuin tuho tulee.  

Näin sanoo Herra… Ihmisten kirkot, teidän piti olla Minun esimerkkejäni. Teidän piti ylläpitää 

Minun Moraalista Lakiani, jopa Jeesus Kristuksen kautta, jonka te sanotte elävän teissä… MINÄ EN 

NÄE HÄNTÄ! sen vuoksi, Minä sanon, katukaa! Valittakaa ja kyynetehtikää runsaasti, jopa kaikkien 

niiden viattomien vuoksi, jotka on tapettu teidän silmienne edessä ja mihin te ette ole ottaneet 

kantaa.  

Ihmisten kirkot, Minun kasvoni ovat asetetut koviksi teitä vastaan! Teidän löyhkänne nousee 

Taivaaseen! Jopa kaikki teidän tuumailunne ja pehmeät sananne ovat saapuneet Minun korviini, 

kieroutuma monien kasvojen keskellä… Saarnatkaa Minun Sanaani TOTUUDESSA! Olkaa kiireisiä, 

sopivalla ja sopimattomalla ajalla, koskaan lakkaamatta todistamasta toivosta, jonka Minä olen 

antanut teille Kristuksessa. Lakatkaa kutittamasta kaikkien näiden kuulijoiden korvia. Sillä teistä 

kaikista on tullut kuin ennustajia, kuin lipeviä puhujia, jotka tuudittavat Minun ihmiseni 

nukkumaan, sanoen… ’Rauha, rauha ja turva, rikkaudet tulevat. Luottakaa Herraan’… Olenko Minä 

kaukana oleva Jumala?!  Vai olenko Minä Jumala, joka on lähellä käden ulottuvilla?!  

Sen vuoksi, koska te olette puhuneet tällä tavalla, jättäen huomiotta Minun ojennukseni, 

kieltäytyen kuulostelemasta Minun sanojani; ettekä te ole etsineet todellista viisautta, valiten 

mieluummin nojata ihmisvoimaan, jopa näihin kieroutuneisiin oppeihin, ihmisten oppeihin…  

Näin sanoo Herra… Te, jopa te, Oi ihmisten kirkot, tulette myös lankeamaan. Katsokaa, te olette jo 

langenneet. Sillä mikään, kansakuntanne rajojen sisäpuolella ei tule pakenemaan Minun 

tuomiotani… Kaikki tullaan heittämään alas!  

Täten Minä olen puhunut teitä vastaan, Oi näiden Yhdysvaltojen ihmiset ja niin se tullaan 

tekemään. Sillä Minä, Herra, teidän Jumalanne on julistanut sen ja katsokaa Minä, jopa Minä, tulen 

saamaan sen tapahtumaan, kaiken teidän Minun ja Minun Lakini hylkäämisenne vuoksi. Sillä Minä 

olin kirjoittanut sen teidän sydämiinne, kuitenkin te olette raaputtaneet pois kirjoituksen jättäen 

sydämenne murtuneiksi ja haavoille, lohduttomiksi ja tyhjiksi Hengestä. Sillä kuka ikinä tulee 

puhuen Minun Sanaani vastaan, tai Minun profeettojani vastaan, tullaan jättämään täysin 

lohduttomaksi… Jopa heistä, jotka heittävät kiviä heitä kohti, avoimesti ja salassa, Minä olen jo 

poistanut käteni.   



Minun lapseni, oi Minun rakastettuni, te olette kääntyneet pois Minusta ja heittäneet itsenne 

kuoppaan ja Minun kunniastani teidät on siirretty kauaksi… Oi Minun nukkuvat lapseni, herätkää 

tästä pimeydestä ja avatkaa silmänne!...  

Sillä edessänne on vain Yksi Tie ja vain Yksi Pakotie kaikista näistä asioista, jotka on työstetty 

Minun raivossani… Vain Yksi Valtatie kuljettavana, vain Yksi Polku tallattavana, Vain Yhdet 

Tikapuut Taivaaseen. Jopa maailman perustamisesta lähtien on ollut vain Yksi… Yksi Tie, Yksi 

Totuus ja Yksi Elämä… KUTSUKAA HÄNEN NIMEÄÄN!  

Älkää odottako, sillä nyt on aika! Tänään on Pelastuksen Päivä!... HUUTAKAA! Ja tulkaa takaisin 

Minun luokseni Minun Poikani Tien kautta, Hänen, joka on Pyhä, ainoa nimi Taivaan alla, jonka 

kautta teidät täytyy tulla pelastetuiksi. Sillä Häntä kutsutaan: Herra Jeesus Kristukseksi, Yeshua 

Messiaaksi…  

Hänen nimensä… YahuShua HaMashiach, Minun Poikani, johon Minä olen kovin mielistynyt… Isän 

Ainokainen, Jumalan Pelastus, jonka nimi on yhtä Isän kanssa… Oi Immanu El!  

Katsokaa, Päivä on tullut, jopa kymmenen päivän suru, suuri valitus ja hammasten kiristys… 

Katkerat kyyneleet… HERRAN PÄIVÄ. 


