
ER/06 - Herra sanoo… Minun Vereni & Minun Kyyneleeni vierivät alas,  

kuitenkin Minun omat Ihmiseni pysyvät epäpuhtaina 

Helmikuun 14. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylle Nettiyhteisön Kokoontumisen Aikana, Herran Pienelle Katraalle, ja Kaikille Niille Joilla 

On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Veri virtaa alas, kyynelten vesiputous virtaa alas… Kyynelten ja veren virta 

juoksevat autioitten paikkojen halki! Kuitenkaan mitään kasvua ei nähdä… Ollenkaan mikään ei 

verso esiin kovasta ja halkeilleesta maaperästä. 

Ei kuulla kurmitsan (haikaralintu) ääntä, eivätkä kyyhkyt tule esiin piilopaikoistaan aamulla… 

Yhtään laulua ei kuulla. Veri virtaa alas peittämään vuoret… Veri virtaa alas ja kyyneleet peittävät 

maan… Veri ja kyyneleet putoavat korventuneeseen maahan!... Kuitenkin vain tomu ja tuhkat 

jäävät jäljelle.  

Maa huutaa apuun aamulla ja ihmiset surevat illalla…. Iltahämärästä aamunsarastukseen, ruumiita 

pinotaan kasoihin. Koko maailma rakastaa väkivaltaa ja kaikesta tästä väkivallasta vaivoin yksi 

kyynel vuodatetaan… Nyyhkytyksen ja valituksen ääntä harvoin kuullaan kuiskauksen yli.  

Jokaisen syntymättömän lapsen itkut vaimenevat äitiensä kuolleitten kohtujen äänestä, kun äidin 

sydän kivettyy… Hänen silmiensä valo tummenee… Hänen elämänsä häviää sääntörikkomuksen 

vuoksi. Ihmiskunta on peittynyt pahuuteen…  

Koko maailman leveys on täyttynyt kaikenlaisella pahuudella. Jokainen puu on kuiva ja kantaa 

kitkerää hedelmää. Sillä ihmisen sydän on musta, tyhjiö hänen sisällään, syvällä… Levenevä kuilu 

täyttyneenä syvällä pimeydellä, pystysuoria kallionkielekkeitä joka puolella. Jokainen oksa kuihtuu, 

enää eivät lehdet ilmesty… Kuivia ja kuolleita oksia, valmiita rikottaviksi ja tuleen heitettäviksi.  

Herran teidän Jumalanne sydän on hyvin raskas… Herran sydän on raivostunut ja se on hyvin 

raskas… Herran suru on syvää ja loppumatonta. Minun ihmiseni, tulkoon se tunnetuksi teille… 

Minä en saa yhtään iloa siitä, mitä Minun täytyy tehdä, mitä täytyy tehdä… EI OLLENKAAN 

MIELIHYVÄÄ! Sanoo Herra.  

Kun Minun käteni vetäytyy pois, veri virtaa alas. Niin kuin Minä isken maata Minun vihassani, 

Minun kyyneleeni vierivät alas. Kun nälänhätä leviää läpi maan, Minun sydämeni on repäisty 

Minun sisälläni, ihmisten sydänten kovuuden vuoksi! Kun Minun kasvoni täyttyvät Minun raivoni 

kuumuudesta, Minun silmäni on asetettu ilmiliekkeihin tulella, sen vuoksi mitä Minä näen!... 

Minun kyyneleeni vierivät alas, Minun vereni vuotaa alas.  

Kun Minun omat palvelijani kääntyvät Minusta pois ja juoksevat… Kun Minun omat rakastettuni, 

joita Minä olen kutsunut pojiksi ja tyttäriksi, kääntyvät ja taistelevat Minua vastaan… kun Minun 

oma ruumiini pettää Minut… Minun vereni vuotaa alas, Minun kyyneleeni vierivät alas.  

Kun kansakunnat tulevat yhteen ja sitovat Minun käteni ja jalkani, Minun kyyneleeni vierivät alas. 

Kun he kolhivat Minua ja sylkevät Minun silmilleni, samalla pilkaten Minua, Minun kyyneleeni 

vierivät alas. Kun he lävistävät Minun kylkeni, Minun vereni ja kyyneleeni vierivät alas yhdessä! 

Kun Minun omat ihmiseni yhä iskevät nauloja, Minä olen ylösnoussut Minun paikaltani, Minun 

käsivarteni leviävät toisistaan, odottaen vastaanottaakseen heidät… Minun vereni vuotaa alas ja 

kyyneleet vierivät alas. OI MINUN IHMISENI!... MIKSI TE OLETTE HYLÄNNEET MINUT?!  

Kova sukupolvi! Nukkuvat lapset! Jopa Minun omani nukahtavat, kyvyttöminä valvomaan Minun 

kanssani yhtä tuntia… Heidän sydämensä ovat koventuneet, haluttomina itkemään Minun 



kanssani tällä viimeisellä hetkellä… Ettekö ymmärrä Minun surujani, pieni katras?... He kieltäytyvät 

tulemasta parannetuksi!  

Sen vuoksi Minun täytyy tuhota heidät! Minun vereni virtaa alas ja he kieltäytyvät siitä! Minun 

kyyneleeni putoavat kuin sade kansakuntien päälle, kuitenkaan he eivät tule nostamaan päätään, 

eivätkä he ojenna kieltään juodakseen sitä!... Mihin kaikki Minun lapseni ovat menneet?! He 

valitsevat kuoleman!... He valitsevat kuoleman!... Ja viimeisenä päivänä, he tulevat varmasti 

vastaanottamaan sen!...  

He tulevat maistamaan sitä suurimmalla mitalla! Sen vuoksi Minun kyyneleeni vierivät alas! Sen 

vuoksi joet virtaavat kuin kuolema autioitten paikkojen läpi! Rakastetut, he kasaavat kuolemaa, 

vain heittäytyäkseen kasaan! Kappas, he ovat tehneet liiton kuoleman kanssa ja haudan kanssa 

heillä on yhteisymmärrys! He polttavat kynttilöitä ja tekevät uhrauksia muille jumalille! Kyllä, he 

polvistuvat heille!... Katsokaa, heidät tullaan teurastamaan ja polttamaan yhdessä!  

Koko pelto on sairastunut tautiin! Jokainen lehti on vaivattu ja kuihtuu, jokainen korsi on mätä, 

jopa juuria myöten!... Se täytyy tulla puhdistetuksi ja poltetuksi tulella! Sen vuoksi Minun 

kyyneleeni vierivät alas, sen vuoksi Minun suruni jatkuu, ikuisesti. Haava on parantumaton!... Sen 

vuoksi Minun rakkauteni tulee nyyhkyttämään ja Minun sydämeni tulee valittamaan, ikuisesti. 

Ettekö te ole lukeneet Minun sanojani, pieni katras?! Ovatko teidän korvanne yhä tylsiä 

kuulemaan?!...  

Kuitenkaan Minun sanani eivät tule palaamaan Minun luokseni tyhjinä… Sillä maan pedot 

nääntyvät, eivätkä lentävät olennot onnistu liitelemään, sillä ne tietävät, mitä on tulossa. Kappas, 

Minä olen ravinnut ja tuonut esille nuoret lapset itkemään teidän paikoillanne, sillä te olitte 

haluttomia.  

Ja silti mahtavat seisovat ylpeinä ja veltot seuraavat lähellä perässä, heidän esimerkkiään, 

kieltäytyen polvistumasta… Peittäen itsensä teeskentelyllä, samalla kun pukeutuvat moniin 

valepukuihin… Kunnes kasvot, joita he ylläpitävät peilissä, ovat tulleet tunnistamattomiksi heille… 

HE EIVÄT TUNNE MINUA!   

Minun vereni vuotaa alas, kuitenkaan Minä en tunne heitä! Minun kyyneleeni vierivät alas, 

kuitenkin Minun omat ihmiseni pysyvät epäpuhtaina, piiloutuen petollisiin taloihinsa! 

Vähäisimmästä suurimpaan, Minä kerron teille, he ovat varmasti vihanneet Minua!  

Sen vuoksi, Minä olen tuleva alas, ottamaan Minun saaliini, puhdistamaan ja teurastamaan!... 

Verta ja tulta!... Verivirtoja ja savupatsaita! Tämä maailma on tuomittu ja Isä on julistanut sen 

loppua!... MINÄ OLEN TULEVA ALAS! Sanoo Herra. 


