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Timothylle, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Timothyn kysymä kysymys… Herra, oliko Haitin maanjäristys osa Sinun tuomioitasi?  

Isä Jumala: Haitilta Minä myös olen poistanut Minun käteni… Sillä heidän epäjumaliensa paljoudet 

ovat kääntäneet Minun kasvoni pois heistä ja kaikkien näiden pahojen vuoksi, heidän omien 

kättensä tekemien, Minä olen hylännyt heidät Minun vihassani, sanoo Herra.  

Älkää kuitenkaan murehtiko kaikkien näiden kuolleiden puolesta, sillä kuolemalla ei ole millään 

muotoa viimeistä sanaa. Pikemminkin valittakaa ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka jäävät jäljelle; 

valittakaa niiden puolesta, jotka kieltävät Minut ja kaksinkertaisesti niiden puolesta, jotka jatkavat 

Minua vastaan kapinoimista, sanoo Herra, Sillä he tulevat kärsimään Minun vihani täyden painon 

kansakuntia kohtaan. 

Sillä Minä olen Herra ja Minä olen tarkoittanut ja Minä tulen tuomaan Minun käteni KAIKKIA niitä 

kansakuntia vastaan, jotka ovat hylänneet Minut! Sillä maapallon kansakunnat esittelevät 

huoruuksiaan Minun edessäni, jatkuvasti; ahneesti he kasaavat itselleen kaikenlaisia perversioita, 

kieroutumia; innokkaasti he juoksevat tekemään jokaista syntiä, joita Minä vihaan, harjoittaen 

jokaista iljetystä omaksi vahingokseen. Katsokaa, he juhlivat saastaisuudessaan Minun 

näköpiirissäni, joka päivä! Ja joka yö he rellestävät kaikessa epäpuhtaudessaan!  

Maapallon ihmiset, kuinka kauan te tulette kiusaamaan Herraa teidän Jumalaanne?! Sillä Minä en 

enää voi kestää teidän näkemistänne! Katsokaa, Minä olen antanut teille monia päiviä katua, 

kuitenkin te vain lisäätte kapinaanne Minua vastaan, laittaen kaikenlaiset pahat hyväksi!... 

Nopeasti peittäen jokaisen valon, jonka Minä olen lähettänyt teille ja siinä te olette halveksineet 

Minua!... Että te saattaisitte jatkaa haureuksissanne ja tehdä kaikkia iljetyksiänne yön suojassa!... 

YLITSEVUOTAVAA PAHUUTTA! Se ei ole ollenkaan piilotettua!  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra maapallon asukkaille… Te olette langenneet! Voi teille! Voi 

maapallon ihmisille! SILLÄ MINÄ OLEN TEITÄ VASTAAN!... Mutta ensin, teidät täytyy hylätä joksikin 

aikaa.  

Katsokaa, Päivä on tullut päällenne, kun Minä tulen varmasti ojentamaan Minun käsivarteni ja 

kaupunki kaupungin jälkeen tullaan tuomaan alas! Ja monet mahtavat ihmiset tulevat 

lankeamaan, suuret ihmiset tullaan tuomaan tuhoon ja jokainen epäjumala tullaan murtamaan!... 

Heidät tullaan kaikki hajottamaan ja murtamaan palasiksi!  

Sillä hyvityksen aika on tullut ja se tulee jatkumaan kuluttamiseen asti… Sanoo Herra… Hän, joka 

seisoo ja tuomitsee maapallon. 


