
ER/18 - Minä puhun Minun Vihani Sukupolvelle 

Toukokuun  27. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana Puhuttuna 

Timothylle, Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Taivaallisten Sotajoukkojen Herra, Hänen vihansa sukupolvelle… Te ette tunne 

Herran vihaa, ettekä Minun mustasukkaisuuttani, joka polttaa Minun vihani tulisuudessa! Herran 

Tie ei ole tunnettu ja viattomia vastaan tehdyt kauheudet te olette kätkeneet silmiltänne!... Te 

kieltäydytte näkemästä! 

Sen vuoksi tuho ei tule loppumaan silmienne edestä ja tuho tulee lisääntymään joka nurkalla! 

Tuho korkealta tulee lisääntymään edessänne ja Herran viha tulee jahtaamaan teitä takaa! 

Sydämenne voima tulee antamaan periksi, ja te tulette makaamaan maassa raskaasti, kunnes 

kuolema tulee ottamaan teidät ja pimeys sulkeutuu… Ja silti Herran Tietä ei tunneta, sillä 

silmienne valo on tummentunut. 

Sillä nämä ihmiset ovat törkeän pahoja!... Tämä sukupolvi vihaa Minun majesteettisuuteni 

kunniaa, ja he ovat kääntäneet selkänsä Luojalleen!... He eivät halua mitään osaa Hänen kanssaan, 

joka on antanut heille hengityksen. Ei yksikään ole kuullut Pyhän itkua… Ei kukaan janoa…  

Kuka on tullut esille juomaan?! Kuka on syönyt tästä Puusta?! Kuka tämän valehtelevan 

sukupolven joukossa on avannut suutaan totuudessa?!... Kuka teidän joukossanne tietää?! Kuka 

on nähnyt ja tietää?!... Kuka on nähnyt Pyhän muodon? Ja kenet on tehty ymmärtämään Ikuisen 

Tie?...  

Minun viestinviejäni tietävät, Minun profeettani ovat nähneet. Kappas, Minä olen antanut heille 

juoman, sillä he olivat janoisia; ja Puusta Minä olen ravinnut heidät, sillä he olivat nälkäisiä… Me 

olemme itkeneet yhdessä!... Ja heidän suistaan Minä olen vuodattanut ulos tietoa ja heidän 

huulillaan on totuus. Ja silti Herran Tie ei ole tunnettu näiden ihmisten joukossa.  

Petetty sukupolvi! Teidän röyhkeytenne on paha naru, joka on kiedottu tiukasti kauloihinne! 

Ylpeydellänne on anakondan voima ja se tulee murskaamaan teidät! Se luikerteli sisään, kun 

nukuitte, kun olitte syvällä torkkumisessanne, se tuli yöllä ottamaan otteen saaliistaan. Se sihisee 

teille, kuitenkin korvanne toivottavat äänen tervetulleeksi… Te ette ole ollenkaan kauhistuneita, 

ettekä te ole nousseet lentoon… 

Kuitenkin Herran viha on täysin noussut! Minun närkästykseni ei torku!... Minä olen täysin hereillä, 

kun Minä katson kaikkia teidän julmuuksianne! Minä katson kaikkia teidän syntejänne, kun ne 

lisääntyvät mittaamattomasti! Ja vähällä pidättyväisyydellä ne murtavat muurit ja hukuttavat 

suurkaupungit ja kaupungit! Ne virtaavat taloihinne, ulottuen niskoihinne asti! Koulunne eivät ole 

suojattuja ja kirkkonne ovat nukahtaneet! Teidän teittenne muta syvenee, tie edessä on katkaistu 

teiltä! Hälytys on soinut, trumpetti raikuu kaduilla ja silti te nukutte!... Hädin tuskin yksi 

joukostanne nousee lentoon.  

Sillä Herran profeettoja on vihattu ja Herran palvelijat pysyvät (uskossaan) haaleina… Kappas, 

Minun omat ihmiseni ovat vihanneet Minun viestinviejiäni, jotka on heitetty pois maailmasta, 

harvoin on mainittu. Sillä Herran Tietä ei tunneta ja Herran pelko on unohtunut… Tällä 

sukupolvella ei ole rakkautta Jumalaa kohtaan sydämissään!  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra Jumala… Katsokaa Minun vihani sukupolvea! Katsokaa kaikkien 

näiden tuomittujen ihmisten sukupolvea, katsokaa syvälle tähän pimeyteen. Ottakaa lyhty ja 



tutkikaa, menkää talosta taloon ja nähkää, onko siellä yhtä, joka on muistanut Minun Tieni… 

Katsokaa ja nähkää, jos siellä on ketään, joka tuntee Minut.  

Katsokaa, kaikki valo on poistettu, jokainen karitsa otettu… Syvä pimeys on seurauksena ja se 

peittää kuten pimein yö. Se putoaa raskaasti heidän päälleen, kuitenkin ihmiset sanovat… ’Mistä 

tämä kaikki pimeys on tullut? Ja mitä syytä varten kaikki tämä väkivalta tulee päällemme?... Mistä 

syystä on kaikki tämä hävitys tullut päällemme?!’…  

Näin sanoo Herra… Eikö tämä Päivä ole se, mistä puhuttiin?... Eikö tämä Päivä ole profetoitu läpi 

sukupolvien, jopa aivan alusta alkaen, että se olisi tulossa?... Eikö tämä ole Herran Päivä?!... Sillä 

Minä kerron teille, se on tullut!... KAIKKI OVAT SAAPUNEET SISÄÄN!  

Profeettojen avuksi huutaminen on tullut esille… Herran sana on täällä! Se tulee tapahtumaan 

silmienne edessä, se lisääntyy ja täyttää maan… Avuksi huutaminen on tullut esille! Se on tullut! 

KUULKAA HERRAN SANA!... Kuulkaa tekijänne ääni, Taivaan ja Maan Jumalan! Kuulkaa Herran 

Sana entisajoilta, jopa tähän päivään saakka! Kuulkaa kutsu ja todistus ja vapiskaa pelossa Herran 

julistuksessa!  

Sillä julistus on lähetetty alas, tuomio on asetettu ja on valmiina ulos vuodatettavaksi. Kappas, 

tuho puhkeaa jo esille, julistaen Pyhän tulemista. Hänen viestinviejänsä valmistelevat Hänen 

tietään Hänen edellään, maapallo vapisee Hänen läheisyydessään. Kappas, Hänen kätensä 

kokoavat Hänen katrastaan yhteen ja Hänen pehmeä äänensä kutsuu Hänen karitsoitaan… Taloon 

on tunkeuduttu, kuka kuitenkaan on tietoinen siitä?  

Niput on sidottu ja valmisteltu, katraat on koottu yhteen ja silti ihmiset pilkkaavat. Ja Kristityiksi 

kutsutut sanovat… ’Emmekö me ole valitut? Kyllä, me olemme Herran valitut’…  

VOI! Voi teille, Oi röyhkeät talot! Lakatkaa pettämästä itseänne! Polvistukaa alas ja lähtekää pois 

saastaisista taloista, ja Minä saatan vielä vastaanottaa teidät. Katukaa jokaista oppia, jonka te 

olette tehneet ja hylätkää jokainen ihmisten perinne, jonka olette luoneet, ja Minä saatan vielä 

vastaanottaa teidät. Omaksukaa heidät, jotka Minä lähetin ja kääntykää vainoamisistanne ja 

lakatkaa pilkkaamasta… Juoskaa täyttämään tyhjät lamppunne!  

Sillä laiskuri on levossa keskuudessanne, ’uskolliset’ ylistävät itseään ja ’omistautuneet’ seuraavat 

ihmisiä… Enkö Minä ole Herra Jumala, joka näkee, Hän, joka tietää?! Kuitenkin Minun ihmiseni 

kätkevät kasvonsa Minulta ja peittävät häpeänsä, yrityksenä näyttäytyä oikeamielisenä ihmisten 

edessä… Enkö Minä tutki sydämet ja mielet, jopa kaikkein sisimmät?!   

Sen vuoksi, ketä te pyritte miellyttämään ja minkä vuoksi te olette pukeutuneet hienoon 

vaatetukseen?! Mitä tarkoitusta varten te pidätte näitä maskeja ja peitätte päänne?... Sillä mitä 

tarkoitusta varten nämä naamiaiset ovat?! Enkö Minä ole Herra?... Ja jos Minä olen Herra, TEIDÄN 

JUMALANNE, kuinka te sitten etsitte turhamaisuuksia ja unohdatte Jumalanne?! Sillä 

turhamaisuus on köysi ja ylpeys rakentaa hirsipuun. Eikö Haaman (Haman) ole veljenne ja Kain 

läheinen ystävänne?... Ja heidän palkkioonsa te olette täysin arvollisia, ja te varmasti tulette 

jakamaan sen! 

Eikö viisaus ole oikeutettu hänen lastensa kautta ja pahuus tyhmien ilossa? Sillä Minä kerron teille, 

kuoleman suu on täysin auki, ja kuoppa on kaivettu syväksi, eikä hauta ole koskaan täysi. Gei-

Hinnom (Hinnomin laakso) odottaa kärsivällisesti ja Sheol (hauta) on tehty valmiiksi, ja pahat 

tulevat putoamaan siihen… Pahasydämiset tulevat varmasti laskeutumaan siihen!  



Sillä kuolema ja pahuus ovat naimisissa. Pahoilla teoilla he viimeistelevät liittonsa, jokaisella 

sanallaan he vahvistavat yhteisymmärryksensä, kunnes tuli kuluttaa heidät ja pimeys kätkee heidät 

iäksi… Sillä menehtyneiden paikka on tunnettu, kuitenkin tulen arvoiset lakkaavat (olemasta), eikä 

(heitä) koskaan löydetä!... Heidät on peitetty näkyvistä!  

Kuulkaa sen vuoksi, Herran valitus… Sorron jalka painaa raskaasti köyhiä ja puutteenalaiset 

murskataan pahojen ihmisten voiman alle. Sillä auktoriteettiasemassa olevien ihmisten sydän on 

paha ja kovuus sen vuoksi pyrkii vain ottamaan ja kuluttamaan, kunnes heidän ahnaat 

ruokahalunsa ovat tyydytetyt. Kuitenkin heidän nälkänsä vain lisääntyy heidän pahan voiton 

tavoittelemisessaan ja heidän janonsa syvenee jokaisen veripisaran myötä, minkä he kuluttavat…  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra… He tulevat saamaan tarpeeksi!... Paha tulee hallitsemaan ja pahuus 

tulee kukistamaan heidät! Ja verta Minä tulen antamaan heille juotavaksi! Ja täyteytensä keskellä 

he tulevat nälkiintymään! Ja heidän sortonsa ollessa huipussaan, MINÄ TULEN KULUTTAMAAN 

HEIDÄT! Katsokaa, Minä tulen sortamaan heitä päivin öin!... Herran käsi tulee painamaan raskaasti 

heitä! Minun tuomioni voima tulee murskaamaan heidät Minun rangaistukseni jalan alle!... MINÄ 

TULEN TALLAAMAAN HEIDÄT ALAS!  

Katsokaa, niin kuin rypäleet Minun raivoni vihan viinipuristimessa, Minä tulen tallaamaan heidät 

alas!... Korkean ihmisen selkä tulee taipumaan alas ja pahan ihmisen niska tullaan murtamaan…  

KAIKKI AUKTORITEETTI ASEMASSA OLEVAT TULEVAT POLVISTUMAAN! SILLÄ MINÄ OLEN AINOA 

TAIVAALLISTEN SOTAJOUKKOJEN HERRA! 


