
ER/29 - Herra sanoo… Minun täytyy murtaa nämä Ihmiset…  

Puhdistavan Tulen täytyy raivota 

Syyskuun 14. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana Puhuttuna 

Timothylle, Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Vesien virtoja virtaa alas vuorilta, vesilähteitä pursuu esiin kallioista, vesien 

virrat tulvivat penkoilleen… Eikä siltikään näiden ihmisten janoa sammuteta. Kuolleitten ja 

kuolevien ihmisten paljoudet täyttävät kadut ja kujat. Ei yhtään toivoa löydetä, ei mikään valo 

murtaudu avoimeen tilaan… Pimeys kasvaa ja on hyvin paksua… 

Monet tummuneet ja sairaat kasvot vaeltelevat ympäriinsä, tallaten laveaa tietä… Elämän valo 

himmenee, kun heidän sydämensä kylmenevät. Heidän kasvonilmeensä ovat aina alas luotuja, sillä 

ihmisessä ei ole toivoa. Kiintymys on lähestulkoon kadonnut, myötätunto on unohtunut ja toinen 

toisensa rakastamisella ei ole paikkaa ihmisen suunnitelmissa.  

Sillä luonnollinen kiintymys lähtee pois pahasydämisiltä ja himokkaat ponnistelevat kuluttaakseen 

heidät… Saastaisuus on tehnyt kodin ja kieroutumia ylistetään ja juhlitaan avoimesti kaduilla!... 

Kun viaton katsoo heihin ihmetellen…  

TE HÄIRIINTYNYT JA KAIKKEIN PAHIN SUKUPOLVI! Minä olen katsonut teitä! Minä tiedän kaikki 

teidän tekemisenne! Sanoo Herra Jumala, jopa Minä, joka muotoilin teidät. Kuinka kauan te 

tulette kiusaamaan Minua?!... Kuinka kauan te tulette rakentamaan Sodoman uudelleen ja 

tekemään Gomorrasta kotinne?!  

Minun ihmiseni ovat unohtaneet Minut, päiviä ilman loppua! Minun sydämeni itkee Minun 

sisälläni, joka ikinen kerta, kun Minä katson teitä. Israel ei tunne Minua ja ne, joita kutsutaan 

Kristuksen nimellä, saastuttavat Minun nimeäni ja Minun Sanaani lakkaamatta!... He ovat 

leppymättömiä!... Minä en voi enää kuunnella heidän saastaista puhettaan! Minä en enää voi 

kestää heidän näkemistään!  

Israelin Jumala on kuollut heidän silmissään! Jumalan Pelastuksella ei ole mitään osaa heidän 

kanssaan!... Ellen Minä muutu ja tule heidän kaltaisekseen, ellen Minä polvistu ja noudata heidän 

vaatimuksiaan, että Minä kerta kaikkiaan muotoudun heidän kuvaksensa. Ja mitä muuta Minun 

tulisi sitten sanoa? Mitä muuta Minun tulisi tehdä tällaisille ihmisille?...  

He eivät tule kuuntelemaan, he kieltäytyvät noudattamasta. He puristavat silmänsä kiinni koko 

voimallaan, samaan aikaan kun puristavat kätensä tiiviisti korvilleen.  

Mitä sitten on jäljellä?... Vain että Minä kokoan sen vähän valon, mikä on jäljellä ja jokaisen 

viattoman lapsen… Minun täytyy tehdä tilaa! Minun täytyy puhdistaa Minun tieni Minun 

edelläni!... Minun täytyy murtaa nämä ihmiset ja tuhota kaikki, mitä he ovat tehneet. 

Se täytyy tehdä! Jumalan viha täytyy vuodattaa, puhdistavan tulen täytyy raivota!... Kunnes 

jokainen viimeinenkin jälki ihmisen keksinnöistä on poissa maapallolta! Kunnes jokainen viimeinen 

pahan linnake on rikottu ja täysin tuhottu! Kunnes jokainen viimeinen synnin hitunen on 

puhdistettu pois tästä paikasta!... SILLÄ MINÄ OLEN PYHÄ! Ainoa Jumala, jonka nimi on Yksi!  

Vaikka Minun sydämeeni suuresti tekee kipeää, haava, joka tulee kestämään ikuisesti… Kuitenkin, 

jos Minä en tee tätä, Minun ihmisilläni ei koskaan tule olemaan nimeä, he eivät koskaan tule 

asumaan Minun pyhässä paikassani, he eivät koskaan tule näkemään Valoa tai tuntemaan elämää 

sellaisena kuin se oli alussa. Ennen kuin pyhäkkö on puhdistettu, Minä en voi asua Minun ihmisteni 



kanssa, sekä heidän kanssaan että heidän sisällään. Ellen Minä tee täyttä loppua, ei voi olla 

ennallistamista.  

Ellen Minä saata loppuun Minun tehtävääni, koskaan enää Minä en tule kävelemään Minun 

rakastettujeni kanssa puutarhassa, koskaan enää eivät pikku lapset tule Minun luokseni ja 

kokoonnu ympärille. 

Avatkaa silmänne! Heittäytykää alas! Antakaa sydäntenne sulaa Pyhän Tulen edessä!... Omaksukaa 

Minun Puhdistava Liekkini, Minun kuolevat lapseni! TE OLETTE VIIMEINEN SUKUPOLVI!... 

Viimeinen näistä ihmisten valtakunnista. Minä rakastan teitä… Kuitenkin te valitsette kuoleman! 

Te olette hylänneet Minut ja pakottaneet Minun käteni!  

Teidän kieroutumienne lemu täyttää Minun sieraimeni! Murhanne tahraavat Minun oikeussalini! 

Viattomien ja tahrattomien rikotut ruumiit on pinottu kasoiksi Minun silmieni eteen!... Ja silti te 

sanotte itseksenne, ’Me emme ole tehneet mitään väärää, me emme ole provosoineet mitään 

jumalaa vihaan… Mitään tuomiota ei ole tulossa. Me emme pidä Jumalaa ajatuksissamme. Hänen 

Lakinsa on kaukana meistä… Me emme tunne Häntä, emmekä me tarvitse Häntä’…  

Oi kaikkein pahin ja iljettävin sukupolvi! MINÄ OLEN NÄHNYT SEN!... Minä olen nähnyt ja Minä 

tiedän! Elävä Jumala on tullut alas! Jumalan Pelastus on täällä!... Hän on nähnyt ja tietää. Hän on 

etsinyt, Hän on mennyt väen paljouksien läpi ja katsonut… Hän on katsonut syvälle sisälle.  

Hän on kutsunut ja vedonnut… Katsokaa, Hän on vuodattanut Itsensä!... Ja silti Hänen elämänsä 

lähtee pois näistä ihmisistä. Hänen valonsa on poissa heidän silmistään, kun he vaipuvat 

torkkumiseen, mistä ei ole pakenemista, uneen, josta pahasydämiset eivät koskaan tule 

heräämään… Kuolema… Mikä kauhea ja surullinen asia tämä on… Mikä surullinen itku on kuultu 

Israelin Pyhän suusta… ”Minun ihmiseni! Rakastetut lapset!... MIKSI TE OLETTE HYLÄNNEET 

MINUT?!”   

Täten Minun täytyy saattaa loppuun Minun Kirjani ja päättää tämä kappale. Sillä lohduttomilla ei 

tule olemaan nimeä ja tämä kaikkein pahin sukupolvi on poistettu perinnöstään. Heidän 

pahuutensa ei tule nousemaan toista kertaa! He eivät koskaan enää tule menemään tätä tietä, 

eikä heitä tulla enää näkemään… Kokonainen sukupolvi kuolleita ja kuolevia ihmisiä, suuri väen 

paljous, jotka kieltäytyvät juomasta… Suuri ja mahtava ihmisjoukko tapettuna omalla kädellään…   

Kokonainen lasten sukupolvi, joita Minä olen rakastanut Minun koko sydämelläni… Jopa 

kuolemaan asti… Kokonainen sukupolvi pois pyyhittynä maapallon pinnalta. Jopa niin… Amen. 


