
V2/33 - JumalanTuomio on TODELLINEN ja Kiistaton…  

Koskien Kuolemanrangaistusta, Itsemurhaa ja Polttohautausta 

Ihmisten Virhe on suuri, se on syntynyt Petoksesta ja Pahasta Röyhkeydestä, johtaen Korruptioon 

ja Kuolemaan 

Syyskuun 3. 2005 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Kuunnelkaa, Oi maapallon ihmiset ja ymmärtäkää, sillä näin sanoo Herra… Synnin palkka on 

kuolema. Siten kaikki, jotka ovat tehneet syntiä, tulevat varmasti kuolemaan; kaikkien täytyy 

levätä, kaikki käyvät makuulle kuolemassa. Kuitenkin on ihmisiä, jotka eivät tule nukkumaan, 

eivätkä he tule käymään makuulle kuolemassa, sillä aika on tullut, sanoo Herra; ihmiset, jotka 

tulevat olemaan hereillä Minun Tulemiseni aikaan, ihmisiä, jotka ovat vastaanottaneet jumalallisen 

lahjan, ihmisiä, jotka tuntevat Minut ja joissa Minä olen tunnettu, sillä Minä näen itseni heidän 

sisällään. Heidät tullaan nostamaan ylös, eivät edeltäen heitä, jotka ovat nukahtaneet Messiaassa; 

tämä on ensimmäinen sadonkorjuu ja ylösnousemus… Sillä on vain Yksi Tie, Yksi Totuus ja Yksi 

Elämä! Alusta alkaen on ollut vain Yksi!  

Kuitenkin on toinen, joka on heitetty alas ja hän kulkee edestakaisin koko maapallolla, kasvattaen 

valheita ja levittäen iljetyksiä, johdattaen monia pois Totuudesta. Aivan alusta alkaen, saatana oli 

pettäjä ja murhaaja, hän ei koskaan ole ollut totuuden puolella. Alusta alkaen hän on pyrkinyt 

ansoittamaan Minun ihmisiäni ja tuhoamaan Minun kansakuntani. Sillä ihmisen sydän on helposti 

taivutettavissa, hänen oman sydämensä petoksella hän on johtanut pois, lihansa vuoksi hän joutuu 

sotkeutuneeksi… Täten heidän haureutensa ovat monet ja heidän epäjumalan palvonnallaan ei ole 

loppua. 

Katsokaa, käsi kädessä he marssivat tuhoaan kohti, omaksuen valheita, kun he esittelevät 

vääryyksiään avoimesti kaduilla. Sillä viisaiden viisaus on menehtynyt ja varovaisten tieto on 

muuttunut tomuksi. Sillä ihmiset ovat tyhjiä, heillä kaikilla on kutiavat korvat; kuin karja teuraaksi 

menossa tai linnut kiirehtien ansaan, he kuulostelevat nokkelasanaisia, epäonnistuen 

huomaamaan, että se maksaa heille heidän elämänsä… Sen vuoksi, Sheolin (haudan) suu on avoin, 

kuoppa on kaivettu syväksi ja Minun vihani sukupolvi tullaan varmasti heittämään siihen! Todella, 

he kaikki tulevat kävelemään laakson läpi, kunnes kuolema tulee vaatimaan heitä ja hauta kätkee 

heidät pois! Sanoo Herra. 

Sen vuoksi, kuulkaa Minun suuni sanat ja nöyrtykää, Oi ihmisten pojat, että te voisitte nähdä 

uusilla silmillä ja ennallistetulla näkökyvyllä… Jos te tapatte oikeudenmukaisuuden vuoksi, vaikka 

te itse pysytte epäoikeudenmukaisena, ettekö te ole tehneet vääryyttä kahdesti hengessänne? 

Kyllä, kolme kertaa te olette tehneet syntiä Herraa teidän Jumalaanne vastaan. Sillä ihminen ei 

tunne Jumalan oikeudenmukaisuutta, eikä hän voi käsittää Kaikkein Korkeimman tuomioita… TE 

LAISKA JA KAIKKEIN ILKEIN SUKUPOLVI, TE OLETTE KAIKKI MURHAAJIA! Jopa murhaajan 

murhaaminen on murha! Te teette aina vääryyksiä! Te ette tiedä mitään Jumalan voimasta tai 

Minun armostani, joka paljastettiin Messiaassa, jota te kutsutte Kristukseksi, ettekä te ole 

kykeneviä tutkimaan ihmisten sydämiä!  

Oi tyhmä ja petetty sukupolvi, jos ihminen on tehnyt murhan ja te tapatte hänet, te olette 

asettaneet itsenne tuomion istuimelle, tehden itsenne tasavertaiseksi Jumalan kanssa! Täten 

’jumalanpilkka’ tullaan kirjoittamaan päähänne ja ’murhaaja’ tulee olemaan teidän uusi 

nimenne!Kyllä, rangaiskaa ihmistä, joka on tehnyt murhan, älkää kuitenkaan tappako häntä, ellei 

hän käänny Minun puoleeni vilpittömässä katumuksessa, Messiaan nimessä ja saa anteeksi. 



Tuletteko te sitten teurastamaan Jumalan pojat, lävistäen niiden uudeksi tehtyjen sydämet?! Sillä 

ne, jotka Minä olen puhdistanut, ovat puhtaita ja kaikki, jotka hyväksyvät Pelastuksen Pojan, on 

tehty uusiksi… Oi maapallon ihmiset, kuinka pitkään te tulette tallaamaan leveää polkua?! Kuinka 

kauan te tulette kulkemaan Kainin tietä ja juoksemaan ahnaasti Bileamin virheessä, pitäen tiukasti 

kiinni kapinastanne niin kuin Koorah?! Sillä teidän syntinne ovat monet; katsokaa, ne ovat 

lisääntyneet mittaamattomiksi!  

Tuleeko synti tuomitsemaan syntiä ja julistamaan rangaistuksen ennen aikaa?! Eikö ole Minun 

tuomioni, kuolemantuomio, sillä kaikki ovat tehneet syntiä; Ja tuho kaikille, jotka kieltäytyvät 

katumasta?!...  

Kuitenkin Minä lähetin Minun Ainokaisen Poikani kärsimään teidän tuomionne teidän 

puolestanne. Sen vuoksi, te erehdytte suuresti… Maapallon ihmiset, missä ovat sydämenne?! 

Erehtykää ennemmin toivossa ja pelastuksessa Messiaassa, missä ei voi erehtyä!  

Sen vuoksi, koskien niitä, jotka tappavat ruumiin, kuitenkaan eivät voi vahingoittaa sielua, Minä 

sanon tämän: Hän, joka murhaa veljensä, on tehnyt suuren pahuuden; jopa hän, joka on 

suunnitellut murhaa sydämessään, on syyllinen; ja ne, jotka toteuttavat kuolemanrangaistuksia 

ovat myös. Sillä he ovat laittaneet itsensä tuomion istuimelle; katsokaa, he ovat asettaneet itsensä 

Minun valtaistuimelleni! Kuitenkaan te, Oi ihmisten pojat, ette tiedä, mitä huominen tuo 

tullessaan, ettekä te voi katsoa ihmisen sieluun; jopa kaikki hänen ajatuksensa ovat kätkettyjä 

teiltä… Täten vain Jumala tulee tekemään lopun pahuudesta! Vain Jumala tulee tuhoamaan 

pahasydämiset ja heittämään saatanan pojat ikuiseen pimeyteen, elottoman mitättömyyden 

tyhjiöön! Sillä vain Hän, joka myöntää elämän, voi ottaa sen pois! MINÄ OLEN HERRA! Vai oletteko 

te unohtaneet, ketä teidän tulee pelätä, Ainoata, joka voi tuhota sekä ruumiin että sielun?!  

Rakastetut, Minä olen nähnyt, kuinka teidän sydämenne kylmenevät ja kuinka sielunne huojuvat. 

Minä olen katsonut sellaisia, jotka lyövät itsensä alas, niitä, jotka ovat paholaisen ansoittamia. Sillä 

itsemurhan synti on hyvin vakava, synti, joka vain moninkertaistaa kärsimyksen ja lisää kipua, 

mistä kuolleella ei ole mitään tietoa, sillä haudassa on vain hiljaisuus. Sen vuoksi kuulkaa ja 

ymmärtäkää, ne, jotka ottavat oman elämänsä, ovat kahdesti murhattuja! Sillä ensin paholainen 

murhasi heidät heidän sydämissään! Kuitenkin tappaminen on tappamista, jopa oman itsensä… 

ÄLÄ TAPA! Käskee Herra.  

Kuitenkin niiden synti on silti suurempi, jotka murhaavat viattomia, niitä, jotka ovat kätkettyinä 

kohdussa; katsokaa, jopa kaikki ne, jotka puoltavat ääneen, eivät tule pakenemaan Jumalan vihaa, 

kun se tulee! Sillä Minun vihani on sytytetty ja Minä varmasti tulen venyttämään Minun käteni 

heitä vastaan!... Katsokaa, tämän sukupolven synnit ulottuvat Taivaaseen asti! Murhanhimoinen ja 

kaikkein pahin sukupolvi, suuri väen paljous, jotka seisovat yhteisymmärryksessä, kokonainen 

sukupolvi, etsimässä kuolemanrangaistusta, kun he heristävät nyrkkejään Taivasta kohti! Kyllä, 

omalla tunnustamisellanne te olette syyllisiä! Katsokaa, teidän omien lakienne mukaan, 

teidätpitäisi tappaa! TE olette niitä, joiden pitäisi istua tuolissa! TEKOPYHÄT! Te olette tuhonneet 

itsenne! Sanoo Herra.  

Oi tyhmä sukupolvi, te olette itsekkäitä, eikä teillä ole yhtään ymmärrystä; Teidän tietonne on 

korruptoitunutta ja te olette pelleilleet. Täten teidän mielettömyytenne on ilmeistä ja teidän 

verenne tulee teidän oman päänne päälle…  

Katsokaa ihmisiä, katsokaa kaikkia näitä maapallon asukkaita, kokonainen sukupolvi ei toivottuja, 

ihmisiä, jotka ovat viisaita omissa silmissään. Röyhkeyttä, jolle ei löydy vertailukohtaa!...  



Teidän ruumiinne eivät ole teidän omianne! Te olette vain Viinipuussa kasvavia oksia!... TYHMÄ 

SUKUPOLVI, TEIDÄN ELÄMÄNNE EI OLE TEIDÄN OMANNE!... Minusta erillään ei ole olemassa 

viisautta! Pyhästä erillään ei ole olemassa elämää! Viinipuusta erillään ei ole olemassa oksia!  

Katsokaa, lehdet kuihtuvat ja hedelmä on heitetty alas, sillä ihmisillä ei ole Jumalan suosiota. Täten 

jokainen kuiva oksa täytyy katkaista pois ja heittää tuleen, kaikki korruptoituneet hedelmät täytyy 

jättää ja tallata maahan. Sillä Jumalan temppeli on menettänyt muotonsa; sen miellyttävyys on 

kadonnut, jokainen kammio on tyhjä; sillä ihmisen sydän on kova ja hänen kasvonilmeensä 

taipumattomat. Täten ihmisen ylpeydestä on tullut kuilu, sekä syvä että leveä… Katsokaa, koko 

maailma kapinoi Minua vastaan! He etsivät tuhotakseen Minun asuinpaikkani, kun he 

ponnistelevat heittääkseen Tekijänsä maahan!  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra, teidän Lunastajanne, Israelin Pyhä… Repikää alas Jumalan temppeli 

ja Minä nostan sen ylös jälleen! Katsokaa, Viimeisenä Päivänä Minä tulen nostamaan heidät KAIKKI 

ylös jälleen! Siispä sitten, jälleen Minä sanon teille, jos joku kovasti sureva, toivoton ja kivuissaan, 

lopettaa oman elämänsä, hän on todella tehnyt syntiä… Kahdesti murhattu, ensin paholainen on 

tappanut hänet hänen sydämessään, sitten omassa ruumiissaan, omalla kädellään. Onko hän 

kadotettu? Ei. Sillä oman käden kautta kuollut ihminen, paholaisen painostamana, tulee elämään 

uudelleen, koska Minä olen Ylösnousemus ja Elämä, joka tulen kutsumaan esiin sekä ensimmäisen 

että toisen. Sillä kaikki, jotka ovat tehneet syntiä, ovat kuolleita synneissään, kuitenkin Minä teen 

heidät eläviksi jälleen, niin monet, jotka juovat Minun vertani ja syövät Minun lihaani… Sillä Minä 

olen Elämä Ilman Loppua, Ainoa Elävien Vesien Lähde, Jumalan Leipä, joka tuli alas Taivaasta ja 

antoi elämän maailmalle! Katsokaa, alusta alkaen Minä olen kukistanut kaikki asiat! Aivan 

maailman perustamisesta asti, MINÄ OLEN HÄN!  

Täten kaikki, jotka ovat kuolleet, mutta nukkuvat, sillä Minä olen Herra ja Minä tulen herättämään 

heidät uudelleen. Ja ne, jotka ovat Minun, Minä en tule menettämään yhtäkään, sillä Minä olen 

Herra ja Minä tulen nostamaan heidät kaikki ylös jälleen; jopa heidät, jotka on poltettu ja ne, jotka 

on kauan aikaa sitten muuttuneet tomuksi, kyllä, kaikki tulevat nousemaan. Sillä tomusta te tulitte 

esiin, Minun tiedollani teidät tehtiin ja Minun hengitykselläni te tulitte eläviksi sieluiksi… Eikö 

Jumala voi nostattaa lapsia Aabrahamille, aivan kivistä, jos Hän niin valitsee? Tämän Minä olen jo 

kertonut teille. Miksi sitten, Oi maapallon ihmiset, te paasaatte ja höpisette niin kuin pakanat, kuin 

joku, jolla ei ole toivoa?! Missä on luottamuksenne?! Todella, te olette unohtaneet Jumalanne ja 

teitä on suuresti petetty; te ette tunne Minua, ettekä tule uskomaan. Sillä jos te tuntisitte Minut, 

sitten te tuntisitte myös Isän ja ymmärtäisitte, että kaikki asiat ovat mahdollisia Jumalalle. Sillä 

kaikki on annettu Minun käteeni ja Minun kauttani kaikki asiat koostuvat, sillä Isä ja Poika ovat 

Yksi.  

Sen vuoksi, antakaa uskossa pyytävien vastaanottaa ja niiden, jotka uskovat, saada ymmärrystä, 

sillä Herran pelko on todella viisauden alku. Sillä Minä olen jo kertonut teille, ettei ihminen eikä 

enkeli voi todella tappaa toista, eikä saatana ole kykenevä nostamaan kuolleita… Vain Hän, joka 

muovasi sen, voi nostaa sen ylös jälleen ja vain Hänen kädellään – Hänen, joka sen loi, se voidaan 

täysin tuhota. Täten jos joku kieltäytyy tulemasta ennallistetuksi Jumalan kuvaksi – Jumala, joka 

Minä olen, hän tulee varmasti menehtymään, hänet tullaan pyyhkimään pois; hänen elämänsä 

tullaan ottamaan pois häneltä ja hän ei koskaan enää tule kulkemaan tätä tietä; todella, tulee 

olemaan niin kuin häntä ei koskaan olisi ollut.  

Minä olen Isän täydellinen heijastus, Näkymättömän Jumalan Kuva…  



Katsokaa, Minä kuolin ja olen noussut ylös ja Minun elämäni kautta te nyt elätte, että te 

saattaisitte tulla Minun täydellisiksi heijastuksikseni – Minun, joka olen Hän, jossa on iankaikkinen 

elämä…  

Sen vuoksi, vastaanottakaa Minut sellaisena kuin Minä todella olen, että te saattaisitte syntyä 

uudelleen; pukekaa yllenne Jumalan asu ja pysykää Hänen Valtakunnassaan, joka oli ja on ja on 

tuleva… Elämä ilman loppua. 


