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Timothylle, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Israelin Herra Jumala… Minä olen nähnyt ihmisten ylpeyden ja kuinka viha rakentuu 

heidän sydämissään. Sillä Minun käteni on siirretty pois ja kuka on kykenevä pidättelemään heitä? 

Kuka on kykenevä käännyttämään heidät takaisin, kun he kerran ovat päättäneet?... Katsokaa, he 

tulevat niin kuin pyörretuuli, niin kuin tulva peittämään maan. Kuin raivoavien vesien äänellä he 

tulevat esiin paikoistaan ja maapallo tulee järisemään, maaperä tulee heilumaan heidän 

laitteittensa paljouden alla.  

Heidän aikeensa eivät ole kätkettyjä ja se, minkä he tekevät salassa, on aina Minun kasvojeni 

edessä… Katsokaa, paha suunnitelma on tullut heidän sydämiinsä. Ja se, mikä on kehitelty 

ihmisten sydämissä, on Minulle tunnettua; todella, kaikki salassa kuiskattu saapuu Minun korviini.  

Sillä he juonivat pahan asian, sanoen… ’Israelin Jumala nukkuu, eikä tule nousemaan ylös 

puolustamaan Hänen ihmisiään. Israelin Pyhä ei tule näkemään sitä. Sen vuoksi, menkäämme ylös 

taistelemaan Jaakobin ihmisiä vastaan ja murhaamaan Juudan asukkaita ja pyyhkimään Israel 

kaikesta muistamisesta… Antakaamme heidän nimensä kuolla heidän mukanaan. Kyllä, 

menkäämme sukkelaan ja monet ihmiset kanssamme, tuhoamaan heidät, että me saatamme 

heittää heidän nimensä pois maapallolta, ikuisesti’…  

Tulkaa! Sanoo Herra… TULKAA ESIIN! Sillä teidän isienne veren kautta ja teidän poikienne veren 

kautta ja kaikkien teidän suurten ja ylpeitten ihmistenne veren kautta Minä tulen saamaan 

kunniaa monien kansakuntien näköpiirissä! Katsokaa, te tulette lankeamaan Israelin vuorille!... 

Juhla-ateria linnuille, asuinpaikka madoille… Ja avoimille pelloille te tulette jättämään 

ryöstösaaliinne! Sillä Minä olen valmistellut laakson… Teidän lepopaikkanne.  

Sen vuoksi, tulkaa esiin, kaikki te iljettävät kansakunnat! Tuokaa väenpaljoutenne mukananne, 

kaikki teidän mahtavat taistelumiehenne! Tulkaa teurastuspäivään! Sanoo Herra Jumala 

Kaikkivaltias. Sillä Minun vihani on tullut Minun kasvoilleni ja Minun käteni on kohotettu 

taisteluun! Minä olen valmis Minun vahvuudessani, valmiina iskemään teidät alas suurella 

kostolla!...  

Sen vuoksi, tulkaa, Oi mahtavat ihmiset! Tulkaa alas pohjoisesta niin kuin pyörretuuli ja taistelkaa 

Minua vastaan! Sanoo Herra. Ja tuokaa Ismaelin täyteys mukananne! KOKOONTUKAA YHTEEN JA 

TULKAA! Tuokaa esiin aseenne varastoistanne, Aasiasta etelän kuninkaisiin asti! Tulkaa esiin! Sillä 

Israelin Herra Jumala on valmistellut suuren teurastuksen!  

Israelin viholliset, Minä kutsun teitä! TULKAA ESIIN!... Sillä todella, maailma on kääntänyt kuuron 

korvan ja monet kansakunnat ovat yhteisymmärryksessä… Eikä yksikään tule estämään teitä. Sen 

vuoksi, tulkaa esiin! Tulkaa ja taistelkaa Minua vastaan!... On aika. 


