
V7/31 - Herra sanoo… Voi Jättikirkoille… Minä tulen olemaan Tuho teille 

Kesäkuun 26. 2008 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Herran Pienelle Katraalle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla… 

Tämä kysymys kysyttiin Herralta… Herra, mitä mieltä Sinä olet Todd Bentleystä ja kaikista näistä 

Jättikirkoista? 

Näin sano Herra… Minä olen jo tullut; ja katsokaa, Minä olen täällä, enkä koskaan ollut 

lähtenytkään, sillä Minä asun ihmisten sydämissä. Kyllä, Minut on vuodatettu kaiken lihan päälle, 

kuitenkin, kuka tässä maailmassa on todella Minut vastaanottanut?... Ja nyt Minä olen palaamassa 

kokoamaan Minun omiani; ja katsokaa, Minä olen myös tulossa nopeasti, suurella voimalla ja 

kunnialla!  

Katsokaa, Minä tulen varastamaan kansakunnilta ja vetämään pois Minun käteni ja heidät tullaan 

jättämään täysin lohduttomiksi, kunnes kaikki on pyyhitty pois, kunnes kaikki on pesty pois, 

kunnes kaikki on puhdistettu, eikä jälkeäkään pahuudesta ole löydettävissä… Kunnes maapallo on 

jälleen kerran tehty hiljaiseksi, sanoo Herra. Kyllä, jopa Minä, Israelin Kuningas, olen puhunut sen 

ja tulen myös tekemään sen, jopa Minä tulen kiirehtimään suorittaakseni sen.  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra… Enää eivät Minun ihmiseni tule kutsumaan Minun nimeäni ja sitten 

juoksemaan auktoriteetin ihmisten luokse, etsien turhamaisuutta, joka on työstetty ihmisten 

kirkoissa! Enää he eivät tule juoksemaan ahneesti turhamaisuuden perässä tai pinoamaan 

turhuuksia itselleen MINUN nimessäni! Sillä he ovat tehneet vastenmielisen asian Minun 

näköpiirissäni! Kappas, Minä olen katsonut heidän sydämiinsä ja heidän sisällään Minä olen nähnyt 

heidän turhuutensa, turhuuksia turhuuksien päällä ja monia turhia petoksia!...  

Voi ihmisten kirkoille, jotka etsivät turhia kunnioita ja rakentavat itselleen turhuudella ja 

ahneudella! Voi heille, sillä he tulevat olemaan ensimmäisiä alas heitettäviä! Heidät tullaan 

tuomaan maahan! HE EIVÄT ENÄÄ TULE SEISOMAAN!  

Katsokaa, Minun poikani ja tyttäreni, katsokaa kaikkia näitä vastenmielisiä asioita, joita on 

työstetty ihmisten kirkoissa ja kertokaa Minulle, mitä te näette?... Mitä te näette, rakastetut? Mitä 

he ovat tehneet Minun nimelleni?!  

VOI NÄILLE YLENMÄÄRÄN IHMISILLE!... VOI KAIKILLE NÄILLE IHMISTEN KIRKOILLE, JOTKA 

SAASTUTTAVAT MINUN NIMEÄNI JA VARASTAVAT MINUN KUNNIASTANI!...  

Sillä he rakensivat suuria kirkkoja tiilestä ja puusta, ihmeellisiä betoni ja teräsrakennuksia, 

kuitenkin köyhät itkevät ovilla!... Kyllä, he rakentavat suuria ja tuhlailevia taloja, he voimistavat 

ääniään niin kuin tuuli, kuitenkin lesken ja isättömien asia menee ohi kuulematta!...  

Vain kaikkien näiden eksyneiden lampaiden hirnunta ja tuskissaan vääntelehtiminen ovat heidän 

kasvojensa edessä! Eikö Minun tulisi kompensoida heille kaikkia näitä asioita?! Eikö Minun tulisi 

alentaa kaikkia näitä itsenimitettyjä johtajia, monien todistajien edessä?! Eikö Minun tulisi tulla 

heidän päälleen nopeasti ja riistää heiltä kaikkia heidän vaatteitaan, jättäen heidät alastomiksi ja 

lohduttomiksi?!  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra, teidän Tekijänne, kyllä jopa Minä, teidän Puuseppänne ja 

Pelastajanne… Minä tulen olemaan kauhea heille, kyllä Minä tulen olemaan tuho heille, kun Minä 

pyyhkäisen yli maan ja tuhoan kaikki nämä kauheat talot, jotka kantavat Minun nimeäni! Sillä 

Minun vihani on sytytetty ja Minun kasvoni ovat asetetut koviksi heitä vastaan!... Enää he eivät 



tule viettelemään Minun morsiantani ja raiskaamaan Minun tyttäriäni! Enää he eivät saa aikaan 

sitä, että Minun lapseni tekevät syntiä! SILLÄ MINÄ ITSE OLEN NÄHNYT SEN!  

Ihmisten pojat ja tyttäret, kuulkaa Minun ääneni ja kuulkaa tarkkaan Minun Henkeäni. Sillä jos 

nämä suuret ja tuhlailevaiset ihmisten kirkot, joita johtavat lampaannahkoihin pukeutuneet sudet, 

olisivat kutsumassa Pyhää Henkeä totuudessa ja Minä lähettäisin sen Minun vahvuuteni 

täyteydessä, kukaan ei kykenisi seisomaan, kaikki lankeaisivat alas. Täten Minä en lähettänyt sitä, 

eikä Minun läsnäoloni ole heidän keskellään, sillä Minä en tunne heitä… Kaikki on turhuutta ja 

turhamaisuutta, korruptiota imartelun kautta, saastaista teeskentelyä, pahan hyödyn 

saavuttamiseksi.  

Sillä Minun läsnäolossani kukaan ei tule seisomaan, kaikki tulevat lankeamaan alas ja antamaan 

Minulle kunniaa! Oikeamielisestä pahaan, kaikki tulevat todistamaan Minun kunniaani, kutsuen 

Minua, HERRAKSI! Sillä kuka ja mikä ihminen voi seisoa Kaikkein Korkeimman Herran edessä?! 

Kuka?!... Ei varmasti tämä mies. Sillä hän on nostanut päänsä ylös ja ottanut itselleen oikeuden 

puhua Minun nimessäni, vaikka Minä en ole häntä lähettänyt.  

Sen vuoksi Minä tulen varmasti tekemään hänet nöyräksi ja hänet tullaan alentamaan monien 

todistajien näköpiirissä. Sillä yksin Minä nostan ja yksin Minä alennan… Minä olen Herra.  

Näin sanoo Herra… valo on lähtenyt ihmisten kirkoista ja Minun käteni on poistettu. Sen vuoksi, 

mikä valo pysyy ja mikä henki asuu siellä?... Petokset valheellisuuksien puvussa, valkoisiksi pestyt 

ja purppuralla ja verenpunaisella peitetyt, jopa demonien opit.  

Sen vuoksi valmistautukaa, kaikki Minun rakastettuni, sillä aika on käsillä. Trumpetti soi ja varoitus 

on lähetetty alas, kuitenkin he sinun maassasi (Amerikassa) peittävät korvansa ja kieltäytyvät 

kuulemasta tarkkaan sen sointia…   

Täten Minä tulen olemaan kauhea heitä kohtaan ja luonto tulee nousemaan raivossaan ja 

taistelemaan heitä vastaan! Älkääkä ajatelko itseksenne, että Minä olen unohtanut muut 

kansakunnat, sillä he myös tulevat vastaanottamaan asiaankuuluvan palkkionsa!... Jopa täyden 

hyvityksen he tulevat saamaan Minun kädestäni, kaikesta heidän pahuudestaan, missä he ovat 

hylänneet Minut!...  

Sillä he ovat halveksineet Elävää Jumalaa ja ovat pinonneet itselleen kaikenlaisia epäjumalia!... 

Mittaamattomasti syntejä!... Täten myös he tulevat kuulemaan Herran Sanan, Minun todistajieni, 

profeettojen, suiden kautta… Ja tuomioni tulevat putoamaan raskaasti heidän päälleen, sanoo 

Taivaallisten Sotajoukkojen Herra Jumala.  

Kuitenkin tämä tässä, jota te kutsutte ystäväksi ja veljeksi, hänet on ensin lähetetty omaan 

maahansa. Ja hän tulee puhaltamaan trumpettiin ja Minä tulen tekemään tämän Sanan 

kuuluisaksi. Sillä kaikki, mitä Minä olen kirjoittanut niihin Kirjeisiin, tulevat olemaan jopa niin kuin 

Totuuden Pyhät Kirjoitukset, sillä molemmat ovat Pyhiä Kirjoituksia ja Totuus; sen vuoksi, älä erota 

niitä mitenkään. Sen vuoksi kuuntele hyvin ja auta häntä ja puhalla tähän trumpettiin hänen 

kanssaan, jopa sen mukaan, kuinka Minä Itse olen sinua kutsunut.  

Sillä Herran ääni on kohotettu ja se tullaan kuulemaan ja maapallo tulee nousemaan ja 

taistelemaan sinun kansakuntaasi vastaan. Ja kun kaikki nämä asiat tapahtuvat, katso, he ovat jo 

tulleet ja tulevat jatkumaan…  

Jopa niin kuin nainen synnytystuskissa kärsien synnyttääkseen, supistukset, tuskat, jotka ovat 

tulleet, eivätkä viivy, sillä ne ovat päällänne ja kasvavat raivossaan… Kyllä, kun tuhot tulevat ja ne 



on täytetty joka kulmalla, silloin he tulevat tietämään, että Minä olin sen puhunut, ja todella 

profeetta oli ollut heidän keskellään.  

Kuitenkaan Herra ei ole ilman armoa, sillä nämä asiat ovat vain kutsu herätä. Sillä sinun maasi ja 

sen ihmiset nukkuvat, katso he makaavat pahuuden sängyissä, omaksuen kaikenlaisen synnin. Ja 

kirkoissa olevat torkkuvat myös, kaikkine näine itsenimitettyine profeettoineen; pastorit ja 

saarnaajat tuudittavat heidät uneen, vaikka myrsky raivoaa kaikkialla heidän ympärillään.  

Katsokaa, synti hukuttaa kadut ja kujat, jopa valtatiet, suuri pahuuden tuhotulva, jonka aallokko on 

tullut, eikä sitä tulla kääntämään pois, ennen kuin sen huippu on saavutettu ja se, mitä on 

kirjoitettu, on loppuunsaatettu.  

Ja katsokaa, monet silmät tulevat avautumaan sinä päivänä ja he tulevat näkemään. Kyllä, he 

tulevat huutamaan ja valitsemaan Oikeamielisyyden ja Minä Itse tulen pelastamaan heidät kaikista 

heidän murheistaan… Katsokaa, Minä tulen varmasti päästämään heidät lohikäärmeen suusta. 

Sitten he tulevat tietämään, MINÄ OLEN HERRA.  

Sen vuoksi, Oi Minun sydämeni kaikkein rakastetuimmat, kääntykää pois tästä maailmasta ja 

valmistautukaa!... Huutakaa rakastetuillenne ja puhukaa heille Minun nimessäni! Huutakaa 

sukulaisillenne ja maanmiehillenne! Puhaltakaa Trumpettiin ja ääntäkää sotakutsu!... Sillä surun 

päivät ovat täällä ja Herran Päivä on päällänne!... Katsokaa, se odottaa ovella ja on tulemaisillaan 

sisälle!... Sanoo Herra. 


