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Timothylle, Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Israelin Herra Jumala… Keitä ovat nämä, jotka pettävät Minut ja kääntyvät Minun 

palvelijoitani vastaan, ja jotka pyrkivät ahmimaan Minun profeettani ja hyökkäämään Minun 

uskollisten palvelijoitteni kimppuun?... Kuin leijona, he etsivät Minun palvelijoitani ja hyökkäävät 

heitä kohtaan kuin saalista (kohtaan); kuin nälkiintynyt leijona, he kääntyvät heidän puoleensa 

lähetettyjä vastaan; hirmuisessa nälässä he pyrkivät ahmimaan omiaan, sillä he ovat suuressa 

nälänhädässä. 

Keitä ovat kaikki nämä, jotka ovat halveksineet Minua, joiden närkästys on noussut Minun 

palvelijoitani vastaan, syyttä?!... Katsokaa! Jokainen pyrkii ahmimaan oman veljensä ja 

varastamaan omalta Isältään! He suuresti häpäisevät Isäänsä ja nostavat kätensä tuhotakseen 

veljensä! He tallaavat naapuriansa ja herjaavat läheistä ystäväänsä!  

Tänä nälänhädän aikana, heidän sydämensä ovat kovettuneet ja heissä on ottanut muodon pedon 

kaltainen sydän… Kyllä, he eivät ole yksin, pahuus asuu siellä…  

Ja niin kuin erämaan peto, jolla ei ole estoja, niin kuin jollakin, jolla ei ole isäntää, ne sivaltavat 

ilman ajatusta tai harkintaa.  

Katsokaa! He vaanivat saalista ja hyökkäävät naapurinsa kimppuun, syyttä! He todistavat väärän 

todistuksen naapuriaan vastaan ja herjaavat omaa veljeään!... He etsivät oikeutta ilman syytä! Sen 

vuoksi tulee MINUN oikeuteni olemaan sukkela, MINUN tuomioni tulee putoamaan kovaa heidän 

päälleen! SILLÄ MINÄ OLEN TULEVA ESILLE!  

Katsokaa! Minä olen tuleva alas tekemään heistä suuren teurastuksen! Sillä Taivaan Jumala, Herra 

yli koko Maapallon, tulen rankaisemaan heitä! Minä tulen iskemään tätä maailmaa sen vääryyden 

teoista, voimakkaasti sortaen jokaista asukasta Minun tuomiossani! Koko maailma tullaan 

iskemään Minun tulisessa närkästyksessäni! Sanoo Herra.  

Sillä pahat kokoontuvat kuin kulkusirkat ja heidän syntinsä leviää kuin parvi, ahmien ja saastuttaen 

maan! Sen vuoksi heidän kipunsa tulee olemaan suurta ja heidän kärsimyksensä sietämätöntä!... 

Ja kuka tulee olemaan kykenevä kestämään sen?!  

Heidän ahdinkonsa tulee lyömään laudalta Egyptin, niin kuin Mooseksen päivinä, kun Minä 

vakavasti aiheutin heille kärsimystä! Katsokaa! He tulevat tukehtumaan kärsimykseensä! He 

tulevat haukkomaan ilmaa ahdingossaan!... Kunnes pimeys tulee vaatimaan heitä.  

Sillä pahat lisääntyvät pahuuden teoissaan joka päivä ja heidän syntinsä on aina Minun kasvojeni 

edessä! Nähkää, kuinka he rellestävät siinä, katsokaa, kuinka he paistattelevat siinä!... Omaksi 

tuhokseen!  

Sillä he kaikki ovat tulleet raakojen petojen kaltaisiksi! He ovat tehneet itsensä täysin arvollisiksi!... 

Kyllä, he ovat arvollisia ja tehty valmiiksi!... HE OVAT VARAUTUNEITA TEURASTUKSEEN! Näin 

sanoo Taivaan Jumala, koko luomakunnan Herra… Minun käteni on ojennettu, eikä sitä tulla 

vetämään pois!... Kunnes Hänen silmiensä valo palaa kirkkaasti Hänen vihansa kuumuudessa! 

Kunnes Hänen suunsa miekka iskee heidät maahan!... Kunnes Hänen viittansa on täysin kastettu 

vereen ja se on loppuun saatettu…  



Iske heidät alas!... Ahmi heidät Sinun tulemisesi kirkkaudessa, Oi Immanu El! Ryöstä Maapallo, 

ahmi saalis ja kuluta (tulella) pahat! Rankaise Maapallon kuninkaita! Tuhoa kaikki heidän 

laitteensa!...  

Puolusta Sinun ihmisiäsi ja kosta kaikille Sinun vihollisillesi, kunnes heitä ei enää ole! Tulkoon tämä 

suuri väen paljous ja heidän kovaääninen melunsa hiljennetyiksi!  

Iske alas korkeitten joukko!... Kuluta heidät Sinun nimesi voimalla ja Sinun tulemisesi kirkkaudessa! 

Revi kaikki Kauheat palasiksi, Oi Jumala! Tuomitse Maapallo, Oi Kuningasten Kuningas!... Katsokaa, 

koko Maapallo on tehty Sinun astinlaudaksesi… Sanoo YaHuWaH. 


