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Timothylle, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Israelin Jumala… Pelätkää Minun nimeäni! Mereltä merelle, Minun nimeni tulee 

olemaan suuri Ei-juutalaisten keskuudessa! Jopa he, jotka ovat kaukaisimmissa maapallon osissa, 

tulevat tuntemaan Minun nimeni, sillä Minä saan sen kaikumaan kaikkialla maapallolla!... Ja 

maapallo tulee järisemään, se tulee olemaan vakavasti ravisteltu! Sillä Minä olen tuleva!  

Maapallon ihmiset, Minä olen tulossa alas ja tulen vierailemaan! Kyllä, Minä tulen vierailemaan, 

sanoo Herra. Minä tulen päällenne kuin pyörretuuli ja revin teidät palasiksi niin kuin hurrikaani! 

Katsokaa, Minä tulen peittämään teidät niin kuin mahtava tulva! Minä tulen tulvimaan! Sillä 

tuomio on tullut ja Minä tulen vierailemaan! Minä tulen varmasti maksamaan takaisin!   

Näin sanoo Herra Jumala, Taivaan ja Maan Luoja… Minä olen siirtynyt paikaltani! Minut on 

lietsottu kuin ampiaispesä!... Ja Minä tulen pistämään. Minun ääneni melu tullaan kuulemaan! 

Minun vihani kuumuus tullaan tuntemaan!... Kärventävä kuumuus, korventaen kaikki nämä 

koventuneet otsat! Sillä he ovat hylänneet Minut!  

Sen vuoksi, langetkaa maahan, kaikki te pahat! Tulkaa alas heitetyiksi, te kaikki ylimieliset! 

Madelkaa Luojanne jaloissa, te kaksimieliset tekopyhät! SILLÄ MINÄ OLEN TULEVA!... Ja Minä tulen 

vierailemaan tässä maailmassa, suuren hyvityksen kanssa, kaikkien sen Jumalaa vastaan tehtyjen 

uskottomuuksien vuoksi! Kaikkien teidän murhienne ja sorron vuoksi Minä tulen jättämään sen 

tuholle, Oi maapallon pahat ihmiset!  

Katsokaa, Minun käteni on poistettu! Paha hallitsee!... Hevosmiehet, menkää eteenpäin! 

Herätelkää väen paljouksia! Ja kaiken heidän kylvämänsä mukaan, tehtäköön heille sen mukaan! 

Antakaa heidän juoda oman pahuutensa viiniä! Antakaa heidän ottaa osaa omaan illalliseensa, 

jonka he ovat valmistelleet halveksivin käsin!... Rellestäköön koko maailma! Sillä koko maailma 

tullaan tärvelemään, tulvillaan verta ja kyyneliä! Kulkutaudit tulevat ja kuluttavat ja nälänhätä 

tulee lisääntymään läpi maan!... Kuolema tulee täyttämään joka kulman!   

Sitten kun vääryydentekijät tulevat loppuun, MINÄ TULEN VIERAILEMAAN! Minä tulen 

vuodattamaan Minun vihani! Se tullaan vuodattamaan heidän päälleen, ilman lepotaukoa! 

Maailma tulee hiipumaan, Minun vihani painosta! Se tullaan kääntämään kyljelleen Minun 

tuomioitteni raivosta!... Salamointia ja ukonilmaa, rakeita ja verta, kaikkien perustusten 

ravistelua!... Katsokaa, maapallo tulee oksentamaan Minun läsnäolossani!  

Maapallon ihmiset, voi teille! Sillä Herra Jumala on tullut pois Hänen pyhäköstään!... Katsokaa, 

Minun käsivarteni on ojennettu ja kuka tulee pysymään pystyssä?! Ja mikä paha kykenee 

hallitsemaan Minua vastaan?!  

Sen vuoksi, kuulkaa Herran sana, Oi kieroutunut ja itserakas sukupolvi, petolliset ihmiset: Emakko 

tuntee paikkansa ja rypee siinä, kuitenkaan te ette tunne mitään rajoja. Teidän syntinne rehottaa 

kuin kulkutauti ja leviää kuin rutto; ja te, Oi tämän pahan ajan uudenaikaiset ihmiset, rakastatte, 

että niin on… Eikö Minun tulisi maksaa takaisin?! Ajattelitteko te, että se oli kätkettyä Minun 

silmiltäni?! Ajattelitteko te, että Minä, jopa Minä, teidän Tekijänne ei tulisi ja tekisi nopeaa 

loppua?!  



Oi petetty sukupolvi, Minä olin lähettänyt teille Armon, kuitenkin te käännytte ja syljette 

Kuningasta. Ja mitä Minun tulisi sanoa ihmisille, jollaisia jopa Sodoman ja Gomorran ihmiset 

olisivat paenneet sanoen… ’Sillä näiden ihmisten tavat ovat tuho meille. Menkäämme 

hiljaisuudessa, älkäämme kärsikö tunteaksemme Herran vihaa siitä, mitä tämän kaltaiset ihmiset 

ovat tehneet. Sillä meidän syntimme olivat suuret ja me vastaanotimme asiaankuuluvan palkkion 

vääryyden teoistamme, kuitenkin nämä ihmiset ovat tulleet taistelemaan Kunnian Kuningasta 

vastaan ja vääristelevät Hänen nimeään lakkaamatta?’  

Kuitenkin Minä tunnen teidän ajatuksenne ja olen kuullut teidän äänenne, Oi kaikkein pahin 

sukupolvi. Jopa nyt, Minä kuulen teidän sanovan… ’Missä me olemme tehneet syntiä Herraa 

vastaan? Ja millä keinoilla me tulimme vastaanottamaan kaiken tämän rangaistuksen, Hänen 

kädestään? Kuka on meidän kuninkaamme ja mikä kuningas on nimitetty meille?’… Oi paha ja 

röyhkeä sukupolvi, on olemassa Kuningas, joka hallitsee ja on tuleva. Kuitenkin Hän pysyy 

salattuna silmiltänne.  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra teidän Jumalanne, jonka te olette hylänneet ja jota ette ole 

tunteneet, valiten mieluummin iskeä Minua kaikesta muistamisesta, että teidän omattuntonne 

saattaisivat olla vapaat… On olemassa toinen kuningas ja hänet Minä olen nimittänyt teille; ja 

häntä teidän tulee palvella, kunnes aika on muutettu. Hän tulee olemaan ankara ja hänen 

kasvonilmeensä tulevat olemaan kuin ei kenenkään toisen ihmisen.  

Kuitenkin teille hän tulee olemaan kuin pelastaja, täynnä ystävällisiä ja pehmeitä sanoja, sihisten 

pehmeästi kuin käärme, joka hypnotisoi saaliinsa alistumiseen… Käärme, mies, joka ymmärtää 

pimeitä lauseita, mies, joka palvelee prinssiä ja ilman voimaa. Hän tulee hallitsemaan kaikkialla 

maapallolla lyhyen ajanjakson, ja te tulette kerääntymään hänen katraakseen ja polvistumaan 

alas; ja te tulette kantamaan otsissanne ja oikeissa käsissänne merkkiä ja hänen nimensä numeroa.  

Sillä te kaikki olette tulleet niin kuin vuohiksi, jotka on lihotettu teurastusta varten!... Te olette 

valinneet turhuuksia ja aina rellestätte epäpuhtauksissanne, tavoitellen sen vuoksi kaikkia himoja… 

Ja niinpä Minä annan teille kuninkaan, sellaisen, joka tulee tavoittelemaan huomiotanne ja 

tuomaan teidät teuraaksi… Ja te yhdessä hänen kanssaan, tulette juomaan Minun raivoni vihan 

viiniä… Sitten te tulette tietämään, että Minä olen Herra!  

Katsokaa, te tulette pyrkimään piilottamaan itsenne, Hänen kasvoiltaan, joka istuu Hänen 

kunniansa valtaistuimella! Sillä Leijona tulee yhtäkkiä ilmestymään Hänen paikastaan! Ja te ja 

kaikki teidän armeijanne tullaan leikkaamaan palasiksi!... Kulutettuina Hänen karjuntansa voimasta 

ja Hänen tulemisensa kirkkaudesta! Siionin Vuorelta kaukaisimmille kukkuloille, tulee Hänen 

karjuntansa kaikumaan! Kyllä, Hänen askeltensa järähtelyt tulevat ravistelemaan taivaita ja 

maapalloa!   

Kaikki tullaan heittämään alas, sillä Aikojen Kuningas on tuleva! Maapallo tulee olemaan Hänen 

astinlautansa, kaikki pimeät vuoret tulevat kumartumaan ja kaikki korkeat paikat tullaan 

jauhamaan tomuksi Hänen jalkojensa alla! Kauniit vuoret tullaan lannistamaan maahan ja kaikki 

miellyttävät kukkulat tulevat kumartamaan Hänen edessään antaakseen Hänelle kunniaa, 

kailottaen, ’Herra on minun Jumalani! Valtikka on kanssamme!’  

Tulkaa nyt ja kuulkaa Herran, Jumalanne ääni. Sillä Minä olen puhunut teille hiljaisesti läpi 

sukupolvien, kuitenkaan teillä ei ollut korvia; todella te olette kieltäytyneet kuulemasta… EI ENÄÄ! 

Ääntäkää trumpetilla! Lähettäkää komppania! Soittakaa hälytys ihmisten keskuudessa! Sillä 

tuomio on tullut ja suuri sadonkorjuu!... Kuolema ja pako.  



Minun ihmiseni, tänään on päivä!... Kutsukaa Herran nimeä, Hänen kauttaan, jonka nimi on yhtä 

Isän kanssa!... JA KATUKAA! Juokaa tästä maljasta, joka on täytetty Minun omalla verelläni, jonka 

Minä olen vuodattanut teidän puolestanne…  

Palatkaa Minun luokseni, että Minä saattaisin koota teidät, te voisitte paeta ja olla suojattuina 

Minun parantavien siipieni varjon alla… Ja viikon ajan ja Päivässä, teidät tullaan kätkemään. Sillä 

Herra Kaikkivaltias hallitsee ja on puhunut… Ja niin se tullaan tekemään. 


