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Syyskuun 23. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana Puhuttuna 

Timothylle, Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Kun Minä kokosin vedet yhteen paikkaan, eikö niin ollut?... Ja eikö ole niin, 

jopa tänä päivänä? Kun Minä kutsuin kulkusirkat tulemaan esiin Egyptin maahan, syömään 

jokaisen vihreän asian, eivätkö ne totelleet Minun ääntäni? Sanoo Herra. 

Katsokaa enkö Minä, jopa Minä, muotoillut ihmistä maan tomusta ja hengittänyt häneen elämän? 

Enkö Minä ole Hän, joka loi taivaat ja maan? Eikö Minun tulisi ottaa sitä, mikä on Minun ja tehdä 

sillä mitä Minua miellyttää?... Eikö Minun tulisi pitää kuria Minun omille lapsilleni ja iskeä niitä, 

jotka kapinoivat Minua vastaan?  

MINÄ OLEN HERRA, eikä Minun lisäkseni ole muuta Jumalaa!... Kuitenkin ihmiset sytyttävät tulen 

MINUN alttarillani ja varastavat MINUN pyhäköstäni!... He eivät lakkaa tuhoamasta MINUN pyhiä 

asioitani!  

Sillä he ovat lohduttomia, eikä heillä ole tietoa, he eivät ota yhtään sanaa sydämeensä ja 

sivuuttavat Minun jokaisen määräykseni. He eivät ole tunteneet Minua, vaikka Minä olen kulkenut 

heidän keskellään. Katsokaa, he ovat kuolemassa ja toivottavat tervetulleeksi kuoleman, vaikka 

Minun elämäni vuodatettiin heidän puolestaan. He eivät tule juomaan, he eivät enää halua syödä, 

että Minä saattaisin varustaa heitä. Sillä heidän jokainen lähteensä on saastunut ja leipä, jota he 

tarjoavat on täynnä mädännäisyyttä.  

Sen vuoksi, Minä tulen oksentamaan heidät pois Minun suustani! Sillä (uskossaan) haaleilla ei ole 

paikkaa Minun pöydässäni, eikä heillä ole mitään kiinnostusta totuuteen, sellaisena kuin se todella 

on… Totuus on lähtenyt heistä pois!... Vain teeskentely jää jäljelle ja sitä pidetään päällä ylpeästi. 

Täten valheellisuudet nousevat, kantaen vankeuden kahleita, haureudet lisääntyvät tuoden esiin 

sairautta, saastuttaen koko ruumiin. Sen vuoksi tulevat haureudet syömään heidän lihansa, kun 

heidän uusi viininsä tulehduttaa heidät. Sillä julkeat narut sitovat ylpeät ja kapina on köysi, johon 

tyhmät hirttävät itsensä, sanoo Herra.  

Sillä Minä olen Jumala yli koko maapallon! Ja kappas, Minä olen todella vetänyt pois Minun käteni, 

että te voitte langeta… Katsokaa, Minun Henkeni on poistettu, että te voitte tehdä kaikkea tätä 

pahuutta, joka asuu sydämissänne. Sillä kansakunnilla ei ole mitään suosiota Jumalan kanssa ja 

Minun nimelläni kutsutut ihmiset eivät tunne Minua. Sen vuoksi Minun täytyy myös ojentaa 

Minun käteni ja esittää kaikki mitä Minä olen puhunut heitä vastaan… Minä tulen saamaan 

jokaisen sanan tapahtumaan; sanat, joista Minä olen puhunut Minun vihassani, jokainen Kirje 

tullaan saattamaan loppuun, että Minun vihani voi tyydyttyä.  

Minun ihmiseni, kuinka kauan te tulette saastuttamaan Minun nimeäni?! Kuinka kauan te tulette 

hylkäämään Minun Sapattini?!... Minun ihmiseni hylkäävät Minun tieni, eivätkä tule pyhittämään 

Minun Sapattejani. Katsokaa, Minun Käskyilläni ei ole sijaa heidän sydämissään…  

Sen vuoksi, toisinajattelija ei koskaan tule menestymään, sillä Minun jokainen sanani on laki! Täten 

Minä tulen sytyttämään tulen heidän tuomioistuimiinsa ja tuomaan heidän päälleen tulisen 

tuulen… Suuri tuho tulee tapahtumaan heille eräänä päivänä!  

Voi kaikille heille, jotka itkevät… ’Immanu El’, sitten rikkovat luvalla Minun Käskyni, HÄNEN 

nimessään!... Te ette tunne mitään armosta ja teistä Minun Henkeni on kaukana! Voi niille, jotka 



sanovat… ’Meidät on päästetty pahasta’, sitten vainoavat niitä, joita heille lähetettiin!... Se, millä 

te olette tuominneet, se tulee palaamaan omien päittenne päälle!  

Voi niille, jotka rakastavat ylistyksen talojaan ja nostavat jokaisen tyhjän ylistyksen Minun 

nimessäni, sitten kääntävät selkänsä Minun suuni sanalle ja kieltäytyvät Minun ojennuksestani!... 

Te olette varmistaneet paikkanne laaksossa!  

Voi niille, jotka tukkivat korvansa Jumalan ääneltä ja seuraavat ihmisten perässä!... Teidän on 

oleva katkera paikka, täynnä katumusta ja monia kyyneleitä! Vaikeuksia ja huolia tulee olemaan 

päivittäisenä leipänänne!  

Voi jokaiselle ihmiselle, joka opettaa ikuista kidutusta ja saarnaa ikuisesta palamisesta!... Voi 

kaikille niille, jotka omaksuvat pahan ja katkeran opin ja pitävät sitä tietämättömien pään päällä!...  

MINÄ EN TUNNE TEITÄ! EIKÄ TEILLÄ OLE MITÄÄN TIETOA SIITÄ KUKA MINÄ TODELLA OLEN, 

OLLENKAAN! Sillä nälänhätänne on suuri, köyhyytenne vakavaa!... Hyvin lohduttomia ihmisiä. 

Älkää uhratko mitään ylistyksiä Minun kunnialleni, älkääkä tehkö mitään avoimia anomisia, Minä 

en tule kuuntelemaan asiaanne, enkä Minä tule kuulemaan rukouksianne… Minä en hyväksy 

ylistystänne, sanoo Herra.  

Sillä koirat nuolevat oksennuksen ja toukat ahmivat mätänevää lihaa… Ja eivätkö siat ryve omassa 

saastassaan? Kuitenkin te olette rypeneet omassa epäpuhtaudessanne päiviä ilman loppua, 

nuollen koirille sopivia oppeja! Katsokaa nyt, kuolema on lähellä! Tuhon Päivä on täällä ja Suuri 

Päivä on hyvin lähellä!... Missä porton liha tullaan syömään ja kaikki hänen kuolleet jäsenensä 

tullaan repimään palasiksi ja viskelemään ympäriinsä!... Mätänevä liha, matojen ruoka, sopivaa 

tulessa poltettavaksi.  

Kuitenkin te sanotte… ’Tämä sana on valheellista! Sillä me olemme lihavia ja hyvin rikkaita; ei 

yksikään meistä ole lohduton. Meidän jokainen oppimme on hyvin hyväksyttyä. Sillä me olemme 

Jumalan valittuja, ja kirkkomme on tosi kirkko ja ainut morsian… Kuinka te uskallatte sanoa, että 

me olemme saastaisia ja meidät tullaan repimään kappaleiksi! Me tulemme elämään ikuisesti, 

emmekä koskaan tule olemaan leskiä!’  

Näin sanoo Herra… Te olette jo leskiä, hyvin köyhiä ja lohduttomia… Suuri määrä nälkiintyneitä 

ihmisiä ja hyvin lohduttomia… Kieroutuneita ihmisiä, jotka ovat tehneet Jumalan omaksi 

kuvakseen.  

Sen vuoksi, koska te olette syöneet Minun ihmiseni ja pidätte Minun lapsiani vankeina, niin te 

tulette syömään oman käsivartenne lihaa, vankeudessanne… Jokainen ylistyksen talo tullaan 

repimään alas… Jokainen yhteisö tuhoamaan… Jopa kuten Siilo (Shiloh). (Psalmi 78:60) 


