
ML/105 - JERUSALEM… Sinusta on tullut raskas Kivi kaikille Kansakunnille 

Lokakuun 16. 2012 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Jerusalemin muurit ovat kaatuneet! Korkeat muurit murenevat ja ovat rikotut 

alas! Ihmiset on annettu heidän vihollistensa käsiin, niiden, jotka murhaavat syyttä! Veri täyttää 

kadut, kun naiset valittavat kuolleita, vuodattaen juomauhreja maahan! 

Minun ihmiseni on otettu vangeiksi ja ne, jotka kulkevat vapaina, on ympäröity joka puolelta, eikä 

ole paikkaa, mihin paeta! Kaksittain ja kolmisin viholliset saapuvat sisään halkeamista! He 

kerääntyvät kaupungin ulkopuolelle laumoittain, että he saattaisivat murtaa portit!... Jerusalem, 

Oi Jerusalem, miksi te olette hylänneet Minut?!  

Jopa tähän päivään asti, Oi Israel, te ette ole lakanneet kulkemasta esi-isienne teitä, kivittäen 

Minun profeettojani sanalla ja teolla, pyrkien aina tappamaan tai laittamaan vankilaan ne, jotka on 

lähetetty teille. Enkö Minä ole koonnut teitä mahtavalla kädellä kansakuntien keskuudesta, 

ennallistaen teidät teidän omaan maahanne, jopa myöntäen teille suuren lisäyksen?  

Kuitenkaan te ette omaksu Minua, sillä yhä te työnnätte kättä Minun Pyhääni vastaan ja 

kieltäydytte juomasta Hänen maljastaan… Kuinka kauan te tulette pyrkimään murhata 

Kuninkaanne?! Kuinka kauan te tulette kieltämään Tien, jonka Minä olen asettanut eteenne?! 

Kuinka kauan te tulette pilkkaamaan Totuutta, jonka Minä lähetin maailmaan todistamaan?!... Te 

olette hylänneet Elämän! Te kieltäydytte verestä, jonka Minä vuodatin teidän puolestanne!  

Oi Jerusalem, Jerusalem, kuinka kauan te annatte Hänen verensä tippua sormistanne?!... PESKÄÄ 

ITSENNE! PUHDISTAKAA ITSENNE!... Sillä Minä kerron teille totuuden, syyllisyytenne tahra pysyy, 

kun te välitätte sen sukupolvelta seuraavalle. Täten TE täytätte kirouksen, jolla esi-isänne olivat 

kironneet itsensä… TE vapauititte murhaajan ja tuomitsitte Viattoman!... TE murhasitte Elämän 

Alkuunpanijan ja ripustitte Pelastuksenne puuhun, lävistäen Hänen kätensä ja Hänen jalkansa!  

Katsokaa, jopa he, jotka asuvat keskellänne, joita kutsutaan Kristityiksi, saastuttavat Minun 

nimeäni ja ristiinnaulitsevat Minut uudelleen ja uudelleen sydämissään, kaikella mitä sanovat ja 

tekevät; hyvin kieroutuneita ihmisiä, korruptoitunut uskonto, joka ei näytä lainkaan Minulta; 

ihmisten kirkkoja – ihmisten, jotka ylistävät itseään ja omia ihanteitaan, kun he julistavat kristusta, 

epäjumalaa, jonka he ovat muotoilleet omaksi kuvakseen, jatkuvasti muotoillen uudelleen sen 

kohtaamaan omia ennakko-odotuksiaan, että saattaisivat ylläpitää omia perinteitään, joita Minä 

vihaan!... Jerusalem, Oi Jerusalem, miksi olet hylännyt Minut?!  

Sinun vihollisesi asuvat porteilla ja ovat saapuneet kaupunkiin. Katsokaa, he asuvat vuorella 

häpäisten maan, kumartaen viisi kertaa päivässä heidän jumalalleen, valheelliselle kuvalle, hyvin 

vakavalle virheelle, sillä hän ei ole mikään jumala; uskonto, joka rakennettiin Pahan töiden varaan, 

apureita, jotka kulkevat hänen jalanjäljissään, kantaen hedelmää hänen kaltaisuutensa mukaan; 

petettyjen ihmisten väen paljoudet, kokonainen kansakunta pahoja työntekijöitä, jotka 

harjoittavat sitä, josta saatana saa mielihyvää…  

Oi kadotuksen pojat, teillä ei ole mitään paikkaa Pyhällä Vuorella, sillä te tulette olemaan täysin 

tuhottuja, kun se putoaa kovaa päällenne! Teidät tullaan pyyhkimään pois maasta, teidän jokainen 

temppelinne revitään alas ja poltetaan tulella! Minä tulen tuomaan päällenne suuren 

teurastuksen! Kaupungista kaupunkiin kuolema tulee ajamaan teitä takaa ja tuli tulee nuolemaan 

kantapäillänne, kun te yritätte paeta! Sanoo Herra Israelin Jumala.  



Ja kun päivä tulee, kyllä, se on tullut ja on täällä, Oi Israelin talo, kun vihamiehenne yhdistyvät ja 

tulevat esille taistelemaan teitä vastaan vertaansa vailla olevalla lukumäärällä, suurella väen 

paljoudella; jokainen mies varustettuna kuoleman ja teurastuksen aseilla, hämmästyttävä ryhmä, 

jolla on monia sotakoneita, kauhistuttava armeija, jollaista ei koskaan ole nähty…  

Jerusalem, Oi Jerusalem, tulenko Minä myös hylkäämään TEIDÄT ja jättämään TEIDÄT 

teuraaksi?!... Tulenko Minun nyt kääntämään selkäni TEILLE ja jättämään teidät hävittämiselle?... 

Oi Israel, tulenko Minä antamaan teidän palaa tulessa?!  

Tuleeko Minun jättää Jaakob kynnettäväksi niin kuin pelto? Olenko Minä koonnut yhteen teidät, 

yhteen paikkaan, vain antaakseni teidän tulla ympärillänne olevien vihollistenne voittamiksi? Sillä 

te todella olette tehneet syntiä Minua vastaan ja te hylkäätte Minut yhä, täten Minä kerron teille 

selkeästi, katsokaa Minä puhun sen teille jälleen kerran, vaikka teillä ei ole korvia kuulla: MINÄ 

OLEN HERRA. Ja Minä olen ollut tekemisissä kanssanne Minun oman nimeni vuoksi, enkä pahojen 

teittenne vuoksi, enkä korruptoituneitten tekemistenne mukaan, Oi Israelin talo!  

Sen vuoksi, taaksepäin suuntautuvalla Minun käteni pyyhkäisyllä Minä tulen hajottamaan ne, jotka 

ovat tulleet lähelle tuhotakseen teidät, ja Minun sierainteni puhalluksella tulevat kaikki heidän 

siipensä rikkoutumaan! Minun askeleeni tulevat ravistelemaan maapalloa ja tuomaan tuhoa 

kaikkien heidän laitteidensa päälle! Minun vihani kuumuus tulee Minun kasvoilleni, saaden aikaan 

kauhean tulen kuluttamaan heitä! Minun ääneni tulee puhumaan ilmaan ja monet tullaan 

saattamaan hulluiksi!...  

Katsokaa, Minun mustasukkaisuudessani ja Minun raivoni tulessa Minä tulen puhumaan ja veli 

tulee kääntymään veljeä vastaan ja luonto tulee nousemaan ja taistelemaan heitä vastaan! Sillä 

eikö tämä ole päivä, josta ovat puhuneet Minun vanhan ajan profeettani?! Eikö tämä ole päivä, 

jonka Minä julistin alusta alkaen, että se tulisi?! Eikö tämä ole päivä, jolloin Minä nousen ylös ja 

puolustan Minun ihmisiäni Israelia ja saan aikaan Minun nimeni kaikumaan kaikkialla maapallolla?!  

Menkää nyt ja lukekaa, mitä on kirjoitettu, lukekaa mitä Elävän Jumalan suu on puhunut koskien 

kaikkia näitä asioita, ja nyt lukekaa myös se, minkä Minä olen puhunut Minun tämän päivän 

profeettojeni kautta… Ja vapiskaa pelossa.  

Sillä todella, Jerusalemista on tullut raskas kivi kaikkien kansakuntien niskoihin, jopa kun se painaa 

raskaasti Minun (niskaani) myös. Täten niin kuin Minä olen puhunut sen, niin se tulee olemaan… 

’Kaikki, jotka pyrkivät heittämään tämän kiven, tullaan varmasti leikkelemään palasiksi’… Sanoo 

Herra Taivaallisten Sotajoukkojen Jumala. 


