
ER/24 - Herra sanoo… Katukaa & Palatkaa Minun luokseni!  

Alennustila on tulossa & Se tulee olemaan hyvin vakava 

Heinäkuun 26. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana Puhuttuna 

Timothylle ja Jayselle, Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Taivaallisten Sotajoukkojen Herra kaikille tämän, viimeisen ihmisten sukupolven 

pojille ja tyttärille… Te kaikki olette perineet isienne virheen! Te olette kerta kaikkiaan tulleet 

heidän kaltaisikseen! Katsokaa, te olette lyöneet laudalta muinaisen Egyptin synnit, silloin Minä 

vuodatin Minun vihani heidän päälleen! Teidän pahuutenne on lisääntynyt yli jokaisen heimon, 

kansan ja kansakunnan, joka on asunut maapallolla!... TÄMÄ SUKUPOLVI ON MITTAAMATTOMAN 

PAHA! 

Täten suuri viha on liikautettu ja Minun närkästykseni on tullut täydeksi! Minun vihani on täysin 

herätetty ja tullaan varmasti vuodattamaan!... HYVITYS kaikille kansakunnille! HYVITYS kaikille 

näille ihmisten kirkoille; ihmisten, jotka ovat puhuneet röyhkeästi Minun nimessäni! HYVITYS 

kaikille näille korruptoituneille työntekijöille, jotka ovat tehneet valheellisesti Minun puolestani!... 

MINÄ EN OLE LÄHETTÄNYT TEITÄ!  

Ja te, Oi maapallon ihmiset, Minä olen nähnyt, kuinka te olette esittäneet kaiken muotoista pahaa 

joutoaikananne! Te ette lakkaa rellestämästä siinä, mitä Minä vihaan! Katsokaa, te murhaatte 

viattomia päivin öin ja juonitte pahaa naapurianne vastaan! Te puolustatte niiden oikeuksia, ketkä 

ovat tehneet iljetyksiä ja taputatte käsiänne, kun pahuutta juhlitaan avoimesti kaduilla!... OI 

KAIKKEIN KIEROUTUNEIN JA INHOTTAVIN SUKUPOLVI, EIKÖ MINUN TULISI MAKSAA TAKAISIN?!  

Katsokaa, Minun ruumistani vainotaan jokaisessa maassa ja Minun morsiameni on murhattu 

epäjumalan palvojien käsissä! Minun ihmisiäni on haavoitettu ja hakattu; Minun palvelijoitani 

herjattu ja vihattu, syyttä! Sen vuoksi Minä olen tuleva alas kostamaan, vuodattamaan vihaa 

näiden ihmisten päälle, kaikesta heidän pahuudestaan!... MINÄ TULEN VÄLITTÄMÄÄN HYVITYKSEN 

TÄYTENÄ!...  

Sillä Minä olen Herra, Hän, joka venytti taivaat ja ripusti maapallon ei-mistään! Minä olen Hän, 

joka loi kaikki nämä maailmat, Hän, joka saa aikaan kaikkien asioiden olemassaolon! Minä olen 

Hän, joka muotoili ihmisen maan tomusta ja antoi hänelle hengityksen ja hänestä tuli elävä sielu! 

Katsokaa, Minä puhuin kaiken elämän olemassaoloon; kyllä, Minä olen Hän, joka kutsui kaikki asiat 

olemassaoloon, sanoen, ”Nouse ja julista Minun kunniaani”, sillä koko luomakunta tottelee Minun 

ääneni sointia! Kyllä, koko universumi julistaa Minun kunniaani, sillä Minä olen Hän, joka käski 

tähtiä loistamaan valoaan ja galakseja ottamaan muotonsa!  

Katsokaa, Minun ääneni ulottuu läpi universumin ja kunnioitus on levinnyt Minun edelläni, sanoo 

Herra… Sillä Minä käsken kukkuloita polvistumaan alas ja vuorien tulla alas ja se on niin. Kyllä, 

koko maapallo vapisee, kun Minä kuljen ohitse, sillä Minä olen suuri voimassa ja Minun kunniallani 

ei ole samanveroista!... Täten Herran pelko menee Minun edelläni ja tottelevaisuus seuraa Minun 

perässäni, sanoo Herra… Kuitenkin te maapallon ihmiset olette kääntyneet pois Minusta ja olette 

kapinoineet Minua vastaan, päivät ilman loppua!   

Täten Minä kutsun ihmisten poikia, jopa kaikkia, jotka asuvat maapallolla, katumaan, kääntymään 

pois pahoilta teiltään, tuomaan esille uusia katumuksen arvoisia töitä… Oi, että 

oikeudenmukaisuuden tulisi pulputa kuin vesi ja oikeamielisyyden kuin aina virtaava virta… 

Kuitenkaan te ette tule kuuntelemaan, te kieltäydytte kuulemasta! ARVAAMATON SUKUPOLVI!  



Kyllä, jopa te, Oi ihmisten kirkot, olette juosseet kauaksi Minusta, pyrkien aina olemaan 

irrotettuna kaikesta vastuuvelvollisuudesta, kun te rakennatte itseänne omassa valheellisessa 

kunniassanne, että saattaisitte vastaanottaa ylistystä ja tunnustusta ihmisiltä! Katsokaa, 

röyhkeydessänne te olette ottaneet itsellenne saarnata MINUN Sanaani saarnastuolista, 

saastuttaen sen, aivan kuin Minun sanani olisivat alisteisia teille ja teidän omille yksityisille 

tulkinnoillenne!...  

Oi kaikkein röyhkein ja petetty sukupolvi, kuinka kauan Minun täytyy kärsiä teitä?! Kuinka kauan te 

tulette yrittämään rakentaa Babylon uudelleen ja nostaa Baabel ylös?! Sillä te olette ennallistaneet 

Sodoman ja elvyttäneet Gomorran kuolleista! Varmasti Nooan päivät ovat tulleet!  

Sen vuoksi, täten julistaa Herra Jumala… Yhtä varmasti kuin aurinko laskee ja yö seuraa, niin 

tullaan tämän maailman valo ottamaan. Ja kuten sulkeutuva ovi pimentää huoneen, niin Minä 

tulen jättämään ne, jotka jäävät jäljelle, kaikkiin tummennettuihin tempeleihinsä, joihin he 

pyrkivät piilottamaan itsensä Sillä Minä tunnen mielen ajatukset ja Minä olen kuullut, mitä heidän 

sydämensä ovat puhuneet salassa sanoen, ’Piiloutukaamme Israelin Jumalalta ja heittäkäämme 

pois Hänen Sanansa, joka oli lähetetty meille; vainotkaamme Hänen viestinviejiään ja 

heittäkäämme kiviä Hänen profeettojaan kohti, että me voimme pysyä levossa petoksissamme.’  

’Sillä meitä ei koskaan tulla tekemään naurunalaisiksi, emmekä me anna yhdenkään sanamme 

pudota maahan, emmekä me salli yhdenkään työmme palaa sinä Päivänä. Hys nyt; jatkakaamme 

salassa ja kätkekäämme totuus ihmisiltä, koskien virhettämme, ettei seurakuntamme lähde meiltä 

pois. Sillä me tulemme jatkamaan teeskentelymme pitämistä pukunamme ja meidän valheellisen 

oikeamielisyytemme (pitämistä) viittanamme ja me tulemme pitämään sen hyvin.’ 

Sen vuoksi, koska te olette tuoneet esiin niin suuren määrän valheellisia syytöksiä Minun 

profeettojani vastaan ja olette täysin torjuneet tämän Sanan, jonka Minä olin puhunut tälle 

sukupolvelle ja koska te olette ponnistelleet peittääksenne aikomuksenne teeskentelyllä ja hallita 

Minun ihmisiäni monilla tyhjillä sanoilla ja ylevillä puheilla ja koska te olette tuudittaneet heidät 

uneen kaikilla turhilla käytännöillänne, niin myös Minä tulen tuomaan esiin syytteet ja julistamaan 

kaikki teidän väärintekonne ihmisten edessä!...  

Katsokaa, Minä tulen tuomaan esiin tuomion teitä vastaan ja Minun sanani tulevat riisumaan 

teidät alasti! Sillä Minun voimani tulee hallitsemaan KAIKKIA ihmisiä ja kaikki tulevat tietämään, 

että Minä olen Herra; kuitenkin monet tulevat nukahtamaan! Sanoo Herra. Kyllä, Minä tulen 

paljastamaan kaikki salaiset osanne ja te tulette kulkemaan alasti läpi katujen sinä päivänä, 

häpeällisesti paljastettuina! Sinä päivänä nöyryytys tulee olemaan teidän ainoa pukunne ja 

kuolema teidän ainoa pakopaikkanne!... Sen vuoksi, antakaa katumuksen tulla esiin huuliltanne ja 

oikeamielisten töiden virrata käsistänne, kun jalkanne pyrkivät saavuttamaan linjan uudelleen.  

Kuitenkin te jatkatte Elävän Jumalan hylkäämistä! Ja yhä te heitätte pois Minun jokaisen 

määräykseni, omaa tietänne suosiaksenne! Te jatkatte MINUN Sanani korruptoimista ja häpäisette 

MINUN käskyjäni! Katsokaa, te oikeutatte syntinne, armon nimissä ja syljette Minun kunniaani 

joka päivä!  

Täten teidät varmasti tullaan laittamaan menemään tulen läpi, sillä te olette tehneet itsenne 

täysin arvollisiksi!... Puhdistus Herran Päivänä! TE OLETTE KAIKKI KUIN HAALEA VESI! Teidän 

kirkkonne ovat kuin seisahtuneita altaita, jotka hapattavat Minun vatsani! Oppinne ovat saastaisia, 

kauhea lemu Minun sieraimissani ja perinteenne jättävät kitkerän maun Minun suuhuni!... Täten 

Minun täytyy sylkäistä teidät ulos! Minä tulen varmasti oksentamaan teidät pois Minun suustani!  



Näin sanoo Herra… Näiden ihmisten tyhmyys on suuri, sillä he ovat pyrkineet kohottamaan itsensä 

Minun yläpuolelleni! Heillä ei ole Jumalan pelkoa sydämissään! He johtavat harhaan katuvaista, 

kun he työntävät sydämeltään vilpittömän kauas Minusta! He pitävät tiukasti kiinni omista 

itsekkäistä mielihaluistaan ja kieltäytyvät päästämästä irti edes yhdestä valheellisesta opistaan… Ja 

niin kuin vauva tarrautuu kiinni äitinsä rintaan, niin myös nämä ihmiset tekevät ihmisten kirkkojen 

joukossa, tarraamalla kiinni kaikkiin kieroutuneisiin perinteisiinsä, joita Minä vihaan.  

Joka käänteessä he piilottavat kasvonsa Minulta, kun he vajoavat syvemmälle ja syvemmälle 

haureuksiensa mutaan!... Kuitenkin Minä pysyn uskollisena ja Minun Sanani totena! Sanoo Herra… 

Sen vuoksi hyvitys on noussut ja Herran ojennus on lähetetty alas!... Ja vahvalla kurilla Minä tulen 

ruokkimaan heitä ja sukkelalla tuomiolla Minä tulen täyttämään heidän maljansa, sillä päivä on 

varmasti tullut!  

Ajattelitteko te, että Minä en ollut nähnyt sitä, Oi ihmisten pojat ja tyttäret?! Mikään ei pakene 

Minun näköpiiristäni, eivätkä Minun silmäni lepää, kun aurinko laskee horisontin taakse; Herran 

tiedolta ei ole piilopaikkaa! Ja mitä on ihminen, että hänen tulisi verrata itseään MINUUN; tai 

ihmisen kunnia, että hänen tulisi nostaa itsensä Minun yläpuolelleni?!  

Tyhmät ihmiset, jumalaton sukupolvi, te ette tunne Minua lainkaan! Eikä teillä ole yhtään 

rakkautta totuutta kohtaan, että te saatatte todella tuntea Minut! Te ette välitä oppia Minun 

tapojani, ettette tuntisi velvoitetuiksi kulkea niitä! Sen sijaan te heitätte ne pois, kyllä, te kätkette 

ne valheellisten teeskentelyjen alle, väittäen, että ne ovat menehtyneet!... Tietämätön ja petetty 

sukupolvi, turhia ihmisiä, se, minkä te olette heittäneet pois, on tullut vaatimaan teitä, ettekä te 

tule pakenemaan, sillä teidän omat sananne ovat ansoittaneet teidät; katsokaa, se, mitä te 

vaaditte, on ansoittanut teidät ja kaiken tämän saastaisen teeskentelyn mukaan teitä pidetään 

vankeina!  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra… IHMISTEN KIRKOT, HERÄTKÄÄ TORKKUMISESTANNE! Teidän 

palvelunne Minulle on turhaa! Sillä te olette tulleet kovin väsyneiksi, ja raskaasti lastatuilla silmillä 

te olette katsoneet Minun ihmisiäni, sulkien silmänne Minun Sanaltani, sellaisena kuin se todella 

on, kun viha rakentuu sydämissänne sen vuoksi, mitä Minä olen lähettänyt teille! Katsokaa, 

valheellisella oikeamielisyydellä te tuomitsette muita ja työnnätte pois käden! Ja suurella 

röyhkeydellä te heitätte Minun sanani hajalle, aivan kuin te olisitte moitteen yläpuolella!... 

Kuitenkin Minä kerron teille, te olette erehtyneet pitämään ylpeyttä viisautena ja paljoa oppimista 

ymmärryksenä!  

VOI TEILLE! Sanoo Herra… Voi oppineille! Voi jokaiselle ylimieliselle pilkkaajalle, joka on viisas 

omissa silmissään! Voi jokaiselle röyhkeälle pastorille ja ylpeälle saarnaajalle! TEIDÄN 

ALENNUSTILANNE ON TULOSSA JA SE TULEE OLEMAAN KOVIN VAKAVA!  

Katsokaa, huudolla ja mahtavalla trumpetin soitolla se tulee hyvin nopeasti! Ja vaikka korvanne 

eivät kuule, eivätkä silmänne näe sitä; se, minkä Minä olen julistanut, varmasti tulee!... Ja voi niille, 

jotka ovat jäljellä!  

Sillä hetkessä ja päivänä, jota te ette odota, teidän sydämenne tullaan lävistämään ja jokainen 

valheellinen ennakko-odotuksenne tullaan lyömään läpi!... Sillä niin kuin viikate leikkaa varren, kun 

kaareva isku pudottaa monet kasvit kerralla, niin tulee oivalluksen terävyys leikkaamaan näiden 

ihmisten sydämeen!...  

Ja sillä samalla hetkellä, monen ylevyys tullaan tuomaan alas!... Katsokaa! Väen paljoudet tulevat 

putoamaan raskaasti maahan!... Julistaa Herra. 


