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Timothylle, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Jumala… Minä olen puhunut teille monia kertoja, Oi maapallon ihmiset; 

katsokaa, Minä olen lähettänyt Minun viestinviejäni Minun kasvojeni edestä, nousten ylös aikaisin 

ja lähettäen heidät. He ovat kulkeneet Israelin Mahtavan nimessä, teidän Lunastajanne, soittaen 

trumpetilla Minun Sanaani, kaikilla puhumisen tavoilla ja laitteilla; ja sen mukaan, minkä Minä olin 

antanut heille, he ovat puhuneet, sillä Minä en muutu, sanoo Herra.  

Kuitenkin te, Oi katala sukupolvi, olette kääntäneet Minulle selän, kätkien kasvonne, kieltäytyen 

tulemasta parannetuiksi! Sillä salaisesti te teette haureutta Herraa vastaan ja avoimesti te 

harjoitatte iljetystä, että voisitte nostattaa Minut vihaan!  

Todella, te häpäisette Minun nimeäni, ettekä lakkaa saastuttamasta sitä, kaikkein kapinallisimmat 

ihmiset, jotka tallaavat Minun Käskyjäni, ettekä tule kääntymään sivuun vääryydenteostanne! 

Katsokaa, oikeamielisyys on paennut ja pyhyys on unohdettu, kun Minun omat ihmiseni 

häpäisevät Minun Sanaani pahan voitonsaannin vuoksi!... Kurittomat lapset, jotka hylkäävät 

Minun Lakini Minun omassa nimessäni! Epämiellyttävien lampaitten paljoudet!  

Sen vuoksi, katsokaa Minun vihani sukupolvea… Ihmisiä, joita ei haluta, kokonainen sukupolvi 

pahan työntekijöitä, jotka tuhoavat puutarhan ja jättävät maan autioksi! Heidän ruokahalunsa 

ovat kyltymättömiä, heidän himonsa hellittämättömiä, ihmisiä vailla omaatuntoa, ahneuden 

kuluttamia!... MAAPALLON IHMISET, TE ETTE OLE MITÄÄN HOITAJIA! Sanoo Herra. Viljelijät ovat 

menneet harhaan, jokainen palvelija omaa tietänsä! Hoitajat nukkuvat tomussa, vain kuivat juuret 

jäävät jäljelle! Sen vuoksi Herra Jumala tulee laittamaan jokaisen viinitarhan haaskioon ja 

tekemään jokaisen miellyttävän pellon käyttämättömäksi!  

Sillä ei ole ketään, joka tarrautuu Minuun, ei yhtäkään, joka todella tuntee Minut, kukaan ei 

kuuntele. Sillä kuka on kaivannut tuntea Minun tieni, että he voisivat kulkea siinä? Kuka huutaa 

apuun vilpittömästi, sanoen… ’Tässä Minä olen. Lähetä minut?’  

Miksi Minun ihmiseni repivät vaatteensa, kun heidän sydämensä pysyvät kovina ja 

taipumattomina, kylmentyen? Minun ihmiseni, repikää sydämenne, älkääkä vaatetustanne! 

Paljastakaa itsenne Minun edessäni ja olkaa rikottuja!... Sillä Minä kerron teille totuuden, te olette 

langenneet, suuresta korkeudesta on teidät heitetty alas… Katsokaa, teistä Minun Henkeni on 

siirtynyt kauaksi.  

Ja yhä te seisotte ylpeinä, sanoen… ’Emmekö me ole viisaita omissa silmissämme ja kovin 

ylennettyjä? Emmekö me seiso vakaina omilla valheellisilla perustuksillamme, ylpeyden ja 

turhuuden vuoksi? Emmekö me ole runsaasti koristeltu morsian, joka pukee ylleen köyhät 

koristeiksi ja varattomat vaatteiksi?’  

Sen vuoksi, koska te olette mahtailevia ja työnne prameita, kuljette aina ahneudessa, niin kuin 

kenkäpari, Minä kerron teille selkeästi, te ette ole Minun morsiameni! Sanoo Herra. Sillä kukaan ei 

etsi Minun oikeamielisyyttäni sellaisena niin kuin se todella on, kukaan ei valmistele Minun tietäni 

Minun edelläni!  

Katsokaa, on vain pimeyttä keskipäivällä, kitkerät vedet virtaavat jokaisesta lähteestä, kun ihmiset 

käyvät makuulle kuolemassa, sillä he eivät ole saaneet suosiota Jumalaltaan!  



Rutto, tauti, kuolettavasti sairaat ihmiset, iljettävä haava, joka pysyy peittämättömänä; kauhea 

kohta jokaisessa pyhässä puvussa, repeämä, joka kasvaa aina vain leveämmäksi; kuivien oksien 

paljous, valmiina katkaistaviksi ja tuleen heitettäviksi!... Tällainen on Minun vihani sukupolvi! 

Sanoo Herra.  

Katsokaa, maapallon ihmiset ovat tulleet ahmivaksi heinäsirkka parveksi, joka kuluttaa jokaisen 

vihreän asian, metsä kaatuneita puita murtuneina ja kuolemassa, tuhottu laakso, missä sateet ovat 

loppuneet ja ruoho on tallattu! Kuitenkaan teissä ei ole siementä jäljellä; kuinka te sitten tulette 

nousemaan?... Te olette tuhonneet itsenne, te olette ottaneet omat elämänne! Jopa nyt te olette 

haukkomassa viimeistä henkäystänne; voimanne ovat lähestulkoon mennet teistä, kun elämänne 

pakenee pois!... Katsokaa, kuolema on ovella ja tulemaisillaan sisään!  

Sillä omien kättenne töillä, Oi tyhmä sukupolvi, teidät on vangittu; synnin vangeiksi, suurten 

vääryydentekojen työntekijöiksi, jotka omaksuvat jokaisen kieroutuneen tavan, kun he rakentavat 

korkeita muureja, tukkien oman pakotiensä… Katsokaa lopullista sukupolvea, ihmisiä, jotka 

ylistävät itseään yli Luojansa ja heittävät pois Minun lahjani, tuhoten sen, mikä oli luotu heitä 

varten; iljettäviä ihmisiä, jotka tuhoavat elämää, kun se on vielä kohdussa!  

Tämä on MINUN Maapalloni, jonka te olette saastuttaneet! Nämä ovat MINUN kallisarvoisia 

karitsoitani, joita te olette teurastaneet! Ja nämä ovat MINUN ihmisiäni, joita te olette iskeneet 

alas jatkuvalla iskulla! Sen vuoksi, koska te olette tehneet itsestänne Jumalan vihollisia ja puhutte 

niin kuin olisitte Jumala… NÄIN SANOO HERRA: Minä olen tuleva lyömään maahan Minun vihani 

sukupolven, iskemään kansakunnat Minun kuumassa tyytymättömyydessäni! Katsokaa, Minä tulen 

saamaan luonnon nousemaan ja taistelemaan teitä vastaan ja maapallosta tulee vihollisenne, ja 

jossa ei tule olemaan puolustusta eikä piilopaikkaa!  

Katsokaa, hämmennys ja suuri pelko tulee saamaan teidät valtaansa, ja te tulette olemaan 

kyvyttömiä liikkumaan, ällistyneitä niistä asioista, jotka ovat tulossa tapahtumaan maapallolla ja 

taivaissa! Sillä Minun vihani on sytytetty teitä vastaan ja tulee tulemaan esiin niin kuin tuli! Sillä 

Taivaallisten Sotajoukkojen Herra Jumala on tarkoittanut tuhon maapallolle kaikille ihmisten 

kaupungeille!...  

Katsokaa, Minun maljani on ylitsevuotavainen vihasta ja tulee etenemään kuin tulva ja te kaikki 

saatte kumartua teuraaksi! Sillä alusta alkaen Minun suunnitelmani olivat kirjoitetut ja tehdyt 

tunnetuiksi, kuitenkin, kun Minä kutsuin teitä, teillä oli tapana olla vastaamatta! Ja kun Minä 

puhuin teille, te kieltäydyitte kuulemasta, silti te jatkoitte pahan tekemistä Minun näköpiirissäni, 

valiten aina tehdä asioita, joita Minä vihaan, liittyen aina pettäjän joukkoon, pidellen päitänne 

ylhäällä, kun liityitte kapinallisten joukkoihin!... PAHANTEKIJÄT! HULTTIOLAPSET!  

Näin sanoo Taivaallisten Sotajoukkojen Herra Jumala… VOI MAAPALLON IHMISILLE! Sillä 

Kaikkivaltias on tuleva Hänen paikastaan, suurella vihalla ja Hänen raivonsa kuumuudessa, 

päästämään Hänen ihmisensä pahasta ja vuodattamaan tuomion maapallon ihmisille!  

Sen vuoksi, kuulkaa Herran sana, kaikki te kadotuksen pojat, kuninkaat, hallitsijat ja pääprinssit… 

PÄÄSTÄKÄÄ MINUN IHMISENI MENEMÄÄN! Sillä tämä on MINUN peltoni ja tämä on MINUN 

satoni, MINUN Maapalloni ja MINUN ihmiseni! Sillä Herra tulee käskemään maapalloa ja Minun 

ihmiseni tullaan tuomaan esiin; jopa Sheol, hauta, tulee antamaan heidät ylös! Katsokaa, käsky 

tulee etenemään, trumpetti tulee soimaan ja se tullaan tekemään! Kappas, se tullaan varmasti 

saattamaan loppuun, jopa kaikkien kansakuntien näköpiirissä!  



Katsokaa, yö on tullut ja suuri viha on seurauksena siitä… Kuitenkin kaikki te ihmisten kirkot olette 

epäonnistuneet kuulemaan; ettekä te ole pysähtyneet kuuntelemaan… Ettekä te tule 

noudattamaan näitä sanoja, jotka Minä olen puhunut kaikissa näissä Kirjeissä… Ettekä te ole 

harkinneet näiden Kirjesarjojen lukumäärää, jotka Minä olen asettanut teidän eteenne.  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra, ihmisten kirkoille… Päivä on todella tulossa ja te olette siitä 

tietämättömiä ja hetki, johon te olette valmistautumattomia, lähestyy nopeasti, sillä te ette ole 

mitään vartiomiehiä. Sillä Minä tulen varmasti jättämään teidät lohduttomiksi, pimeyteen ja 

katkeraan itkuun; Minä tulen tuhoamaan kaikki teidän ylenpalttiset talonne, kunnes jokainen 

portto on laitettu istumaan maahan…  

Katsokaa, tämän maailman valo tullaan ottamaan! Sillä Ihmisen Poika tullaan lähettämään alas, 

Hän tulee palaamaan ja tulemaan sisään taloon, tehden huolellisen etsinnän Hänen aarteestaan. 

Kyllä, Paimen tulee etenemään pellolla ja kokoamaan heidät yhteen, kunnes lukumäärä on täysi ja 

kun Hän lähtee pois, Hän tulee ottamaan Hänen lampaansa Hänen mukaansa ja jokaisen karitsan.  

Sillä näin sanoo Herra… Kuudessa se oli tuotu esiin ja seitsemäntenä oli lepo. Kuudessa se tullaan 

vuodattamaan ja seitsemäntenä se tullaan tuomaan loppuunsa; sato eroteltuna, ensimmäinen 

valinta valittuna ja valmiiksi tehtynä. Sillä kuudessa Minä olin lähettänyt esiin Minun Sanani ja 

seitsemäntenä tulee olemaan pako, kymmenennen kolmantena he tulevat lentämään pois. 

Katsokaa, kolmantena päivänä he tulevat saapumaan sisään ja saamaan levon, jopa niin kuin tulee 

olemaan seitsemäntenä. Sillä Herra antaa ja Herra ottaa pois; katsokaa, lahja vuodatettuna, on 

pois vedetty ja palautettu paikalleen. Sillä seitsemännen jälkeen se oli annettu ja seitsemännen 

jälkeen se täytyy ottaa pois… He, joilla on korvat kuulla, kuulkoon!  

Eivätkö aikaisemmat ja myöhemmät sateet lopu ajankohtansa jälkeen? Ja eikö auringonlaskun 

jälkeen päivä lopu? Sen vuoksi, Minä kerron teille selkeästi, yö on tullut ja paksu pimeys on 

tulemaisillaan sisään, missä (uskossaan) haaleat tullaan sylkäisemään pois ja sokeat tullaan kaikki 

jättämään yksin.  

Kuuro tullaan jättämään asumaan pimeyteen ja unohtelevainen kuulija tullaan saattamaan 

hämilleen ja leski tulee valittamaan sängyllään; sillä Minä varmasti tulen jättämään heidät 

lohduttomiksi, sanoo Herra…  

Sillä Minä olin kutsunut heitä, kuitenkaan ei yhtään miellyttävää vastausta kuultu, vain pilkkaa, 

Minä olin kirjoittanut heille, kuitenkin Minun kirjeeni pysyivät avaamattomina ja ne heitettiin 

maahan; sillä he olivat vihanneet Minua, eivätkä halunneet mitään osaa Minun kanssani, sellaisen 

kuin Minä todella olen.  

Oi Minun lamppuni, Minun rakastetut lamppuni, valonne ovat hämärtyneet, liekkinne ovat 

sammuneet, sillä teillä ei ole öljyä itsessänne, eikä voida millään muotoa sytyttää… Minun poikani 

ja tyttäreni, Minä en voi katsoa kasvojanne, sillä tämän yön pimeys peittää teidät… Sen vuoksi, 

lähtekää pois Minusta, sillä Minä en tunne teitä.  

Katsokaa, häät ovat alkamaisillaan, kaikki on valmisteltu, jokainen paikka asetettu… On aika 

saapua. 


