
ER/33 - Herra sanoo… Tämä Sukupolvi on kuollut Minun Silmissäni!  

Lähtekää pois Minun luotani, te laittomuuden Tekijät 

Helmikuun 15. 2012 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana Puhuttuna 

Timothylle ja Jayselle, Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra kaikille niille, jotka asuvat näiden iljettävien seinien sisällä… Kaikille näille, 

jotka seisovat näiden epämieluisien porttien sisäpuolella, kuulkaa Herran Sana… Tuletteko 

luottamaan omien kättenne töihin, Oi ihmisten pojat? Kuinka kauan te tulette olemaan viisaita 

omissa silmissänne? Sillä se, minkä te olette pystyttäneet, tulee olemaan tuhonne, ja se, mitä 

pidätte pystyssä, tulee varmasti romahtamaan omien päittenne päälle! Sillä Minä olen nähnyt sen! 

Sanoo Herra.  

Kyllä, Minä olen katsonut teihin, Oi kieroutunut ja kaikkein petollisin sukupolvi! Minä olen nähnyt 

kapinanne sydämissänne ja kuinka mielenne pettävät teidät, jopa jokainen naapurinsa ja jokainen 

oman läheisen ystävänsä! Katsokaa, Minä olen tiiraillut syvälle jokaiseen temppeliin ja jokaiseen 

ylistyspaikkaan Minä olen asettanut Minun silmäni! Täten Minä avaan Minun suuni puhuakseni ja 

äänekkäällä äänellä Minä julistan teidän rikkomuksenne ihmisten edessä!  

Kappas, Minä inhoan teidän näkemistänne, Oi ihmisten kirkot ja katkeruudessani Minä olen 

sylkäissyt teidät Minun suustani!... Katsokaa, jumalan pilkkaa kuullaan jokaisesta saarnastuolista ja 

kieroutuma on asetettu jokaiselle alttarille!...  

IHMISTEN KIRKOT, TALONNE ON KATETTU PAKANOIDEN SAASTALLA JA TIPPASEE PAKANOIDEN 

SAASTUNUTTA VERTA!  

Sillä haureuksienne kautta te olette asettaneet näyttämön pettäjälle, samaan aikaan, kun jokainen 

teistä taputtaa käsiään ja tarjoaa ylistyksiä ylös ennustajillenne!... Valheellisia profeettoja ja 

opettajia, joiden sanat vaikuttavat, oi niin viisailta silmissänne, ja joiden äänet ovat pehmeitä, 

lievittäen kutiavia korvianne…  

Valmisteltuja puheita, pehmeitä lauluja, tuudittaen teidät uneen, kun lepäätte mukavasti 

pehmustetuilla tuoleillanne, hitaasti vajoten kaikkeen tähän pimeyteen, jossa teidät niin helposti 

ansoitetaan… Paksu pimeys, josta te ette tule pakenemaan, sanoo Herra.  

Sillä te olette varmasti saastuttaneet Minun nimeni ja häpäisseet Minun Käskyni, laittaen Pyhän 

avoimeen häpeään, ristiinnauliten Hänet uudelleen ja uudelleen sydämissänne! Katsokaa, Hän on 

kerta kaikkiaan tullut kuin kuolleeksi silmissänne!... Kuitenkin Minä kerron teille totuuden, MINÄ 

OLEN TULEVA!  

Katsokaa, Minä olen noussut ylös Minun paikaltani ja olen tullut esiin rankaisemaan maapallon 

asukkaita, vuodattamaan tuomiota kaikkien niiden päälle, jotka eivät lakkaa tekemästä pahaa 

Minun näköpiirissäni!  

MINÄ OLEN TULLUT ESIIN JAKAMAAN OIKEUTTA KAIKKIALLA MAAPALLOLLA! HYVITYS KAIKILLE 

KANSAKUNNILLE! Sanoo Taivaallisten Sotajoukkojen Herra Jumala… Katsokaa, tämä sukupolvi on 

kuollut Minun silmissäni! Minä en näe elämää heissä! Näistä ihmisistä Minä olen siirtynyt kauaksi!   

Näin sanoo Herra, ihmisten kirkoille… Maljanne ovat täynnä pilaantunutta viiniä, kuitenkin, oi 

kuinka te rakastatte siemailla niistä. Minä kuulen teidän sanovan… ’Kristuksen ruumis’, kun otatte 

ja syötte, kuitenkaan kukaan teistä ei todella vastaanota Häntä. Todella, te seisotte vesialtaiden 

keskellä, upottaen itsenne, kuitenkin te pysytte epäpuhtaina. Sillä Minä en tunne teitä, sanoo 

Herra…  



Sen vuoksi, lähtekää pois Minun luotani, kaikki te laittomuuden tekijät, kaikki te kovasydämiset 

ihmiset, jotka torjutte Minut ja Minun sanani ja työnnätte käden Minun moitettani vastaan! 

Lähtekää pois Minun luotani, kaikki te sokeat oppaat, jotka olette epäonnistuneet tunnistamasta 

Minua! LÄHTEKÄÄ POIS! Sillä teihin Minä olen kipeästi tyytymätön! Sanoo Herra Jumala.  

Sillä te olette sallineet pakanan saapua sisään ja ottaa hänen valtaistuimensa alttarilla, kun 

seurakunta kuulee pettäjää, toivottaen tervetulleeksi hänen jokaisen sanansa… Katsokaa, ihmisten 

kirkot ovat langenneet! He ovat langenneet! Jopa jokainen heistä on hylännyt Minut!  

Kaikki ovat menneet taaksepäin, eikä eteenpäin! Jokainen kieltäytyy tottelemasta, eivätkä he tule 

kallistamaan korvaa, vaan seuraamaan omien pahojen sydäntensä neuvonpitoa ja saneluja! 

Kappas, avoimin kämmenin he ahneesti vastaanottavat valheellisia todistuksia, kun he kuuntelevat 

jokaista valheellista profeettaa ja opettajaa, joka tulee heidän luokseen puhuen valheita ja 

miellyttäviä asioita, sanoen… ’Rauha, rauha’, kuitenkaan ei ole rauhaa!  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra näille hävyttömille ihmisille, jotka asuvat ihmisten kirkkojen 

joukossa… Te olette kuolleita, vaikka te vielä elätte. Kuinka kauan te tulette tekemään haureuksia 

Jumalaanne vastaan? Kuinka kauan te tulette rikkomaan Minun Käskyjäni ja sivuuttamaan Minun 

jokaisen määräykseni, yhden toisensa jälkeen, sitten tulette seisomaan Minun eteeni, sanoen… 

’Meidät on päästetty pahasta tekemään kaikkia näitä asioita?’ Teitä ei ole päästetty pahasta!  

Todella, ei ole mitään uutta auringon alla, sillä tähän päivään asti Minun ihmiseni sanovat… ’Tämä 

on Herran temppeli, Herran temppeli, Herran temppeli. Meidän Jumalamme asuu täällä ja Hänen 

henkensä on tullut lepäämään päällämme. Sen vuoksi, me tulemme kunnioittamaan Häntä 

rituaaleillamme ja avaamaan suumme ylistyksessä. Sillä me olemme todellinen morsian, kyllä, me 

olemme Hänen valittuja ihmisiään.’  

Voi, Minä sanon teille, sillä te kaikki olette kapinallisia taloja, kaikkein ylpein ja kurittomin 

sukupolvi, petettyjen ihmisten paljous!... Ylistyksenne on turhaa, sitä ei hyväksytä! Minä en saa 

mielihyvää kaikista uhrauksistanne! Sillä se, mitä te uhraatte ylös, Minun nimessäni, on 

epäpuhdasta!...  

Katsokaa, kaikki rituaalinne ovat kuin saastuneita lähteitä, kuitenkin te rakastatte juoda niistä!... 

Kyllä, jokainen perinteenne on kuin jätettä, joka on levitetty Minun kasvojeni eteen, kuitenkin te 

rellestätte siinä!  

Sillä te ette ole tunteneet Minua, ettekä te tunnista Minun ääntäni. Täten te ette tulleet esiin 

Minun kutsustani, ettekä te ole kykeneviä kulkemaan portista. Sillä joku, joka todella kaipaa 

Minua, etsii Minua; ja joku, joka on rakastunut Minuun, tottelee Minun käskyjäni ja noudattaa 

Minun jokaista määräystäni. Kuitenkin te pidätte parempana palkatun miehen ääntä ja olette 

kerta kaikkiaan unohtaneet Paimenenne äänen.  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra… Uudelleen Minä kerron teille, MINÄ OLEN NÄHNYT SEN! Ja niin kuin 

Minä elän, sanoo Herra, niin myös Minä julistan sen Minun profeettojeni kynän kautta; kappas, 

Minä olen vannonut sen Minun vihani kuumuudessa ja Minä tulen myös tekemään sen… Katsokaa! 

Minulla on päämääränä tuho kaikille teidän iljettäville temppeleillenne! Minä olen julistanut tuhon 

kaikille teidän suurille taloillenne, kunnes kaikki nämä rikkaudet on kulutettu! Jokainen rakennus, 

joka seisoo niin korkeana ja ylevänä, jokainen valkeaksi pesty seinä, joka kätkee iljetyksen, 

jokainen pystysuora tukipylväs, jokainen perustettu pylväs, kaiken täytyy tulla alas! Kaikki täytyy 

rikkoa palasiksi!...  



Kunnes vain tomua ja tuhkaa jää jäljelle, kunnes korkean ihmisen jalka ei enää löydä tasaista 

maaperää, missä seisoa ja levätä, kunnes ylpeän käsi ei löydä paikkaa, johon nojata 

uupumuksessaan. Sillä vasta sitten he tulevat olemaan erillään, vasta sitten he tulevat pois niiden 

joukosta, sanoo Herra. Sillä Minä yksin olen Valtakunta, Voima ja Kunnia, aina ja ikuisesti… Amen.  

Sen vuoksi, kaikukoon Minun nimeni!... Menköön se eteenpäin murtamaan oksia ja tasoittamaan 

metsiä! Nostattakoon Minun nimeni pyörremyrskyn ja tuhotkoot rantamaat! Tuokoon se esiin 

pyörretuulen kaukana sisämaassa olevia vastaan! Iskeköön salama alas jokaisen seinän ja 

sytyttäköön jokaisen kaupungin tuleen, Herran nimessä! Katsokaa, maaperä jalkojenne alla on 

epävakaa, Oi mahtavat kansakunnat! Tuntekaa järinä Herran läsnäolossa ja katsokaa 

hämmästyksessä, kuinka se kutistuu takaisin Herran moitteesta! Sillä Minä tulen tyrkkäämään 

kivet ylös ja vetämään vuoret erilleen!... Verta ja tulta ja savupatsaita!  

Sen vuoksi nähkää Herran Sana, Oi maapallon ihmiset! Kuunnelkaa Minun ääneni sointia ja 

katukaa! Antakaa Minulle kunniaa! Sillä on olemassa ylistystä, johon Minä olen kovin mielistynyt, 

kuitenkaan te ette ole sitä tunteneet. Todella, on olemassa ylistystä, josta Minä saan mielihyvää, 

kuitenkaan teiltä Minä en ole kuullut sitä. Sillä te kunnioitatte Minua huulillanne, kuitenkin 

sydämenne pysyvät kaukana Minusta.  

Sen vuoksi, Minä olen sylkäissyt teidät Minun suustani, Oi ihmisten kirkot! Minä olen oksentanut 

teidät ulos, Oi maapallon ihmiset!... Kunnes Minä olen jahdannut Minun viholliseni ja haavoittanut 

heidät, kunnes Minä olen tuhonnut heidät, etteivät he enää seisoisi… Kunnes totuus tuo esiin 

tuomion ja nöyryys on syntynyt vilpittömästä katumuksesta…  

Kunnes Minun ihmiseni ovat murtuneet ilman kättä, kunnes koko maailma on langennut Minun 

jalkojeni juureen… Kunnes Minun rakkaitteni sydämet itkevät Minun nimeäni totuudessa, eivätkä 

enää saastuta Minun nimeäni epäoikeudenmukaisella asiallaan… Kunnes Minun ihmiseni ovat, 

jälleen kerran, tehdyt kokonaisiksi, sanoo Herra. 


