
V7/57 - Suuri Hylkääminen 

Joulukuun 18. 2009 Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Veljelle 

Kristuksessa ja Timothylle, Maapallon Asukkaille, Jotka Ovat Hylänneet Jumalansa ja Ihmisten 

Kirkoille ja Kaikille Niille, Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Hänen palvelijoittensa kautta… Kuulkaa Herran Sana! Katsokaa, Minä olen tuleva 

niin kuin pyörretuuli, niin kuin mahtava ja pimeä myrsky, paksu tuomion pilvi! Minä tulen 

repimään juuriltaan ja heittämään alas! Minä tulen repimään ja murentamaan kaikki teidän 

pylväänne, joilla te olette kovasti kunnioittaneet itseänne, Oi ihmisten pojat!...  

Sillä Herra teidän Jumalanne on puhunut, kuitenkaan teillä ei ole korvia kuulla; eikä kukaan teistä 

ole puhunut Minun nimeäni totuudessa. Johtajillanne ei ole tietoa, eivätkä he odota innolla Minun 

tulemistani. Sillä tämän totuuden paino ei ole saanut heitä tunnekuohun valtaan, eikä ole ketään, 

joka olisi todella nöyrtynyt siitä… KUITENKIN MINÄ OLEN TULEVA! HISTORIALLA ON LOPPU!... Sillä 

ihmisten valtakunnat ovat lopussa ja ne tullaan tekemään raunioiksi! Heidät tullaan 

pyyhkäisemään pois Minun raivossani! Ja Minun kostossani kaikki nämä valtakunnat tullaan 

tuomaan alas!  

Kumartakaa sen vuoksi Taivaallisten Sotajoukkojen Herraa!... Vai oletteko unohtaneet, että se olin 

Minä, joka olin sen tehnyt?! Jopa alusta loppuun, Minä en muutu! Ikuisesta ikuiseen, MINÄ OLEN 

HERRA!  

Menneinä aikoina, valtakunta valtakunnan jälkeen rakennettiin ihmisten käsillä, kuitenkin kaikki 

tuotiin alas Jumalan kädellä!... Ja silti te rakennatte itseänne turhamaisuudella… Eikö Baabelilla ole 

loppua?! Kuinka kauan te tulette kiusaamaan Herraa teidän Tekijäänne?!  

Sen vuoksi, rakentakaa, Oi ihmisten pojat! Rakentakaa ja nostakaa itsenne korkealle, tehkää 

itsellenne nimi! Ylentäkää korruptoitunut tietonne ja rehennelkää kaikilla näillä rikkauksilla, joita 

te olette kasanneet Päivää vastaan! Menkää ulos ja esitelkää huoruuksianne tämän suuren väen 

paljouden edessä, laittakaa kaikki turhuutenne avoimesti esille!... Ja katsokaa hämmästyksessä, 

kuinka nopeasti Minä revin teidät alas, jättäen kaikki korkeat torninne rauniokasoiksi!  

Katsokaa, Minä tulen saamaan aikaan, että nimenne tullaan puhumaan ihmisten joukossa 

kirouksena ja tietonne tulee kohtaamaan halveksuntaa! Sillä teidän voimanne on lähtenyt teistä ja 

kaikki teidän tietonne pakenee Minun trumpettini äänen edellä! Ei ole piilopaikkaa, ei 

turvapaikkaa Minun vahvuudeltani! Sillä Jumalan voima on tuotu esiin ja esille Hänen Pyhässään! 

Ja Jumalan Sana tulee ilmestymään Jerusalemista, tallaamaan kansakuntia!... Kyllä, jopa jokaista 

kansakuntaa, kieltä ja kansaa, jotka ovat tulleet taistelemaan Kuningasta vastaan!  

Sen vuoksi, ylentäkää itsenne, Oi ihmisten pojat! Kyllä, nostakaa äänenne oman kunnianne 

ylistykseen!... Että Minä voin alentaa teidät, että Minä voin iskeä teitä lujaa selkiinne, kunnes 

teissä ei enää ole ilmaa jäljellä, kunnes polvenne taipuvat ja kaadutte kasvoillenne!... Murtuneina, 

kasvot alaspäin, sortuneitten rikkauksienne tuhkissa.  

MINÄ OLEN HERRA!...  

Ja Minun vihani päivänä, kun Minä toimeenpanen Minun tuomioni teitä vastaan, Minä tulen 

tekemään teidät naurunalaisiksi, jatkuvaksi lohduttomuudeksi, hämmästykseksi kaikille, jotka 

katsovat teitä!... Ja kaikki he, joita te sorritte, joiden päällä te seisoitte kohottaaksenne itseänne, 

tehdäksenne itsenne suuriksi, he tulevat olemaan teidän tuomareitanne sinä päivänä!  



Ihmisten pojat, jopa kaikki, jotka asuvat maapallolla, jotka pysyvät naimisissa tämän maailman 

kanssa, kuulkaa Minun sanani. Sillä kaikki, mitä Minä olen määrännyt, tullaan tuomaan tämän 

pahan ja kaikkein ilkeimmän sukupolven päälle! Jopa se, mikä on varastoitu Minun vihassani, 

tullaan vuodattamaan tämän sukupolven päälle, TÄYDELLÄ MITALLA!... Ja katsokaa, sitä ei voida 

kääntää takaisin.  

Sillä Egyptillä ei ollut pakokeinoa, eikä ollut ketään päästämässä heitä pahasta, kuitenkin teille on 

annettu Pelastaja, pakotie on löytynyt. Kyllä, tieto Pyhästä on laajasti tunnettu ja julkaistu 

kaikkialla maailmassa ja piakkoin Evankeliumia tullaan saarnaamaan jokaisella kulmalla; kuitenkin 

te maapallon ihmiset, kaikki kaupunkien asukkaat, tulppaatte korvanne ja kätkette kasvonne, 

sanoen, ’Jättäkää meidät yksin, sillä me kuljemme omaa tietämme. Sillä ylpeys kukistaa viisauden 

ja meistä on tullut jumalia; katsokaa, kuinka me olemme tehneet monet omaksi kuvaksemme. 

Jättäkää meidät yksin, sillä me hallitsemme maapallolla ja Israelin Jumala ei tule näkemään sitä. 

Sillä Hän nukkuu ja on tullut ei-miksikään; Hänen sanansa on vain myytti’.  

Sen vuoksi, koska te olette puhuneet tällä tavalla, sydämenne annettuina petokselle, pyrkien aina 

täyttämään jokaisen himonne, rellestäen kaikessa epäpuhtaudessa, rikkoen jokaisen Minun 

Käskyni ihmisten iloksi… KOSKA TE OLETTE TEHNEET ITSESTÄNNE JUMALIA!...  

Kuulkaa Ainoan Todellisen Jumalan Sana; Jumalan, joka hallitsee korkealla taivaitten yläpuolella, 

Israelin Jumalan: Minä olen tuleva Minun pyhäköstäni, rankaisemaan ja tuhoamaan maapallon 

jumalat! Laittamaan kaupunkinne jätteeksi, kunnes saatanalla ei ole asuinpaikkaa!  

Ihmisten pojat, te ette ole tunteneet Minua, kuitenkin te tulette tuntemaan Minut, sillä Minun 

tukeni on käännetty teitä vastaan! Viha täyttää Minun kasvoni ja Minun vihani on tuotu esiin 

varastoista!...  

SILLÄ TEILLÄ EI TULE OLLA MITÄÄN MUITA JUMALIA MINUN EDESSÄNI! EIKÄ OLE OLEMASSA 

MUITA JUMALIA MINUN LISÄKSENI!...  

Katsokaa, Minä tulen tuhoamaan heidät kaikki! Sanoo Herra Hänen mustasukkaisuudessaan.   

Sillä Minä tulen tekemään nopean lopun kaikista maapallon jumalista, jotka rohkenevat seisoa 

Minun paikallani, sillä he eivät ole mitään jumalia. Sillä kaikki, jotka asuvat maapallolla, ovat 

pelkkiä ihmisiä, te olette vain lihaa, henkäys, joka menee ohi, eikä palaa enää. Voimanne on 

hyödytöntä ja korruptoitunutta; sydämenne kuvitelma on paha, jopa nuoruudestanne alkaen; 

tienne ovat halveksittavia ja jokainen työnne on iljetys Minun näköpiirissäni. Sillä on kirjoitettu, 

”Jokainen heistä on kääntynyt sivuun; he ovat kerta kaikkiaan tulleet korruptoituneiksi. Ei ole 

yhtäkään, joka tekee hyvää, ei, ei yhtäkään.”  

Peittäkää itsenne pelolla, sen vuoksi, sillä Kaikkivaltias tulee lähelle! Sillä Minun Sanani Pyhissä 

Kirjoituksissa tulevat eloon aivan silmienne edessä, palaen aina vain kirkkaammin, jonka kuumuus 

korventaa kaikki teidän kovettuneet otsanne! Kappas, niin kuin suuri ääni, niin kuin kumiseva 

symbaali, jonka ääni tulee äänekkäämmäksi ja äänekkäämmäksi, tulee Herran Sana kaikumaan 

korvissanne! Sillä Minun nimeni tulee iskemään pelon Minun vihollisteni sydämiin, saaden aikaan 

suurten ja mahtavien ihmisten tutisemaan ja maapallon kuninkaat vapisemaan!... Katsokaa! 

Maapallon kuninkaat ja kaikki suuret miehet, jokainen rikas ihminen, komentajat ja kaikki heidän 

mahtavat ihmisensä, jopa orjat ja vapaat miehet, pyrkivät peittämään itsensä luoliin ja vuorten 

kiviin, kallioitten halkeamiin ja tulevat kutsumaan vuoria ja kallioita lankeamaan heidän 

päällensä… Että he saattavat piiloutua Hänen kasvoiltaan, joka istuu Hänen kunniansa 



valtaistuimella ja Kuninkaalta, joka loistaa Hänen vahvuutensa voimassa ja joka tallaa Hänen 

raivonsa vihan viininpuristinta!   

Katsokaa, Israelin herra Jumala on nähnyt sen!... Minä en ole lähtenyt pois!... Ja Minä olen 

katsonut kaikkia teidän tekemisiänne, antaen teille monia päiviä katua, monia päiviä hyväksyä 

Minun Uhraukseni, että te saattaisitte ottaa turvapaikan Messiaassa…  

Kuitenkaan te ette tule katumaan… Pikemminkin te olette pyrkineet korvaamaan Minut muilla 

jumalilla, jopa itsellänne.  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra maapallon jumalille… Teidän aikanne on tullut! Tulkaa ulos 

tapaamaan Israelin Jumala! Kyllä, Vanhan Testamentin jumala on noussut ylös ja tulee 

vuodattamaan Hänen vihaansa, tuhoten kaikki, jotka vastustavat Häntä! Sillä te maapallon ihmiset 

ette ole nähneet Minua, ettekä te tunne Minua, ettekä te ole tarkastelleet tekemisiänne, ettekä te 

ole notkistaneet polveanne Kuninkaan edessä; Kuninkaan, joka hallitsee ja on tuleva… Kyllä, Hän, 

joka antoi Hänen elämänsä pelastaakseen teidät…  

Sillä Minun Sanani on yksi, ja Minun Kirjani on yksi, jopa nyt kun Minä puhun, YKSI… Yksi Sana, jopa 

niin kuin Isä ja Poika ovat Yksi. Ja niinpä Minä olin lähettänyt teille Minun Ainokaiseni, että te 

saattaisitte todella tuntea Minut. Katsokaa, Hänen Armonsa Evankeliumi on annettu teille, Hänen 

elämänsä todistus on edessänne, kuitenkin te kieltäydytte Hänestä… Kovia lapsia! Ilkeä sukupolvi!  

Ja nyt, Minä olen lähettänyt teille Minun profeettani, joille Minä olen paljastanut Minun 

suunnitelmani, sillä Minä en muutu, lähettäen heidät sukkelasti soittamaan trumpetilla kaikkialla 

maapallolla, valmistelemaan Pyhän tietä Hänen edellään. Kuitenkin te hyökkäätte heitä kohtaan 

sanoilla ja teoilla, vihan kummutessa sydämistänne heitä vastaan. Sen vuoksi, he tulevat olemaan 

teidän herrojanne sinä Päivänä; kyllä, Minä tulen saamaan aikaan, että te notkistatte polvenne 

heidän jalkoihinsa epätoivossanne.  

Älkää pelätkö, villi katras, sillä heitä ei ole lähetetty tuhoamaan teitä, vaan olemaan paimenianne, 

sen lukumäärän mukaan, jonka Minä tulen kutsumaan. Kuitenkin voi teille, jotka ette ole katrasta, 

voi teille, jotka tulette heitä vastaan tehdäksenne heille vahinkoa, sillä teidät tullaan lyömään 

maahan siinä, missä seisotte!... MINÄ EN MUUTU!  

Sen vuoksi kaikki, mitä on kirjoitettu, jopa koskien vanhan ajan jumalia ja ihmisiä, jotka palvoivat 

heitä, tulee tulemaan tämän sukupolven päälle!...  

MINÄ EN TULE JAKAMAAN MINUN KUNNIAANI!  

Ja entä te, Oi ihmisten pojat ja tyttäret ihmisten kirkkojen joukossa?...  

Näin sanoo Herra, kaikille heille, jotka asuvat ihmisten kirkoissa: Kuulkaa Kaikkein Korkeimman 

sana, Kaikkivaltiaan Jumalan, sillä Minä olen katsonut teitä myös. Ja Minä olen nähnyt kaikki nämä 

iljetykset, joita on tehty ihmisten kirkoissa… Ajattelitteko te, että se oli kätkettyä Minun 

silmiltäni?! Tuletteko te valehtelemaan, varastamaan ja pettämään?! Tuletteko te ryöstämään 

Jumalanne ja vetämään kätenne pois Hänen ihmisistään ja sitten tulette seisomaan Minun eteeni 

talossa, jota te olette kutsuneet Minun nimelläni ja sanomaan, ’Meidät on päästetty pahasta’?!... 

TEITÄ EI OLE PÄÄSTETTY PAHASTA! Murtuminen ja kyyneleet tulevat olemaan palkkionne! Se tulee 

olemaan teidän, ilman sekoitusta, Herran Päivänä!  

Oi mikä vastenmielinen löyhkä on tullut ylös Minun eteeni! Sillä teidän vaatteenne ovat saastaisia! 

Ja teidän kasvonne ovat peitettyjä harhaoppienne pimeydellä! Te löyhkäätte haureuksienne 

kauhealla lemulla!...  



Tuletteko te jatkamaan Minun Käskyjeni hylkäämistä, Armon nimessä?!  

Minä kerron teille, te ette ole omaksuneet Pelastajaanne totuudessa, ettekä te tunne Häntä 

ollenkaan! Sanoo Herra. Sillä te olette tehneet Hänestä syntinne alkuunpanijan!... Häpäisy!... Sen 

vuoksi, te pysytte synneissänne! Teidän uhrauksianne ei hyväksytä ja teidän anomisenne hylätään! 

Sillä te olette kutsuneet Minua toisen hengen kautta, te ylistätte toista jeesusta, valheellista 

kristusta, jonka te itse olette tehneet!... Rakastetut, teidän Pelastajanne itkee teidän vuoksenne! 

Sillä Hän ei enää tunne teitä! Te olette tulleet tunnistamattomiksi Hänelle!... Vieraantuneita naisia, 

joiden sydämet ovat kääntyneet, etsien vieraita ja seuraten auktoriteettiasemassa olevia 

korruptoituneita ihmisiä.  

Peskää itsenne! Tehkää itsenne puhtaiksi! Sillä hetki on tullut! Katsokaa, maapallo tullaan 

siirtämään paikaltaan ja taivaat tullaan ravistelemaan! Kuitenkin siinä te istutte, liikkumattomina, 

lipuen torkkumiseen, kun kirkkonne johtajat seisovat hiljaa omien ennustuksiensa ja valheellisten 

opetusten pimeydessä, vastaanottaen kymmenyksiä ihmisiltä… HÄVYTTÖMÄT LAPSET, KUINKA 

KAUAN TE TULETTE RYÖSTÄMÄÄN JUMALAANNE?!  

Sen vuoksi, Minua kohtaan tuntemanne kylmyyden vuoksi, ja kun olette myös halveksineet Minua 

tämän trumpetin ja tämän Sanan vuoksi, kääntäen Minun profeetoilleni kuuron korvan, vaikka 

Minä Itse olin lähettänyt heidät, Minun täytyy repiä teidät alas, sanoo Herra. Ja enää te ette tule 

saarnaamaan Kristuksen nimessä, sillä te pilkkaatte Henkeä jatkuvasti, saastuttaen Minun nimeäni 

lakkaamatta.  

Kurittomat ihmiset, (uskossanne) haaleat lapset, petoksen ja synnin pimeään maailmaan eksyneet, 

teistä on luovuttu, sylkäisty pois, sillä Minä en tunne teitä!... Katsokaa, talonne on jätetty teille 

autioksi.  

IHMISTEN KIRKOT, PÄÄSTÄKÄÄ MINUN IHMISENI MENEMÄÄN! Ettekö voi nähdä, että he ovat 

nälkiintymässä?! Sillä he pysyvät tyhjinä - tyhjinä Hengestä; he eivät tiedä totuutta, niin kuin se oli 

tarkoitettu puhuttavaksi ja vastaanotettavaksi. Sillä Minun lapseni kaipaavat tulla ruokituiksi ja 

monet etsivät Valoa, kuitenkin mitä Minä kuulen kaikkien näitten kirkon seinien takaa?!... 

JUMALANPILKKOJA! Ja mitä ruokaa tämä on, mitä MINUN lapsilleni tarjotaan?!... IHMISTEN 

OPPEJA! Ja mikä on tämä inhottava valo, jota näytetään Minun ihmisilleni?!... VALHEELLINEN 

VALO, IHMISTEN TURHAMAISUUS!   

Sen vuoksi, näin sanoo Herra, Hän, joka kuoli ja on elossa ikuisesti. Amen… Varmasti, Minä sanon 

teille, johtajat ja kaikki te saarnaajat ihmisten kirkkojen keskuudessa, te sokeat oppaat, 

tekopyhät!... Teitä tullaan pitämään vastuullisina sinä Päivänä!... Kyllä, jokaisesta eksyneestä 

karitsasta ja jokaisesta sairaasta lampaasta, joka tuli teidän luoksenne, etsien ja puutteenalaisena, 

ja joille te syötitte valheita, peittäen ne haureuksienne saastalla!  

Kuitenkin te sanotte, ’Mitä valheita me olemme puhuneet? Ja mihin haureuksiin me otimme 

osaa?’  

Näin sanoo Herra: Te olette lihoneet, istuen ylpeytenne valtaistuimilla. Sillä Minä en nimittänyt 

teitä, ettekä te ole kuulleet Minun ääntäni, enkä Minä ole puhunut teille unessa, sanoen, 

”Palvelkaa Minua”, enkä Minä lähettänyt luoksenne profeettaa, sanoen, ”Johdattakaa Minun 

lampaitani ja huolehtikaa Minun karitsoistani.”  

Kuitenkin siinä te olette, syöden kaikista näistä ihmisten tekemistä pöydistä, jotka ovat peitettyjä 

inhottavalla ja mädällä ruualla, oksentaen sen MINUN nälkiintyneille lapsilleni, joita te kutsutte 

omiksenne, vaikka Minä olin varoittanut teitä alusta alkaen, että teidän ei tulisi tehdä tätä… Että 



teidän ei tulisi ottaa osaa mihinkään ruokaan, joka on tarjoiltu pakanoiden tapaan, eikä syödä 

mitään, joka on tarjottu demoneiden pöydissä.  

TE SOKEAT OPPAAT, TE ETTE OLE EROTTANEET, KÄYTTÄNEET EROTTELUKYKYÄNNE!...  

Ylpeys on sokaissut silmänne ja röyhkeys on pysäyttänyt korvanne! Ja mässäilevien 

ruokahalujenne mukaan te todella olette kasvaneet hyvin lihaviksi!...  

Kuitenkin Minä kerron teille totuuden, te olette nälkiintymässä ja pysytte kerta kaikkiaan 

puutteenalaisina…  

TE OLETTE RYÖSTÄNEET ITSENNE!  

Te ette ole jättäneet Minulle yhtään tilaa, ei yhtään tilaa, ollenkaan! Te olette kykenemättömiä 

vastaanottamaan Minua!... TYHJENTÄKÄÄ ITSENNE!... Katsokaa, ovi on kiinni teille ja te seisotte jo 

portin ulkopuolella. Sillä te ette ole tunteneet Minua, ettekä te etsi Minun kasvojani, että te 

saattaisitte tuntea Minut sellaisena kuin Minä todella olen, ettekä te ole tulleet Minun luokseni, 

että Minä saattaisin parantaa teidät. Uudenaikaiset fariseukset, Minua ei löydetä ihmisten kirjojen 

sivuilta, ettekä te tule löytämään Minua ihmisten kirkoista, eikä kukaan tule ylistämään Minua 

ihmisten perinteiden mukaan, jotka seuraavat pakanoiden ja ei-juutalaisten jalanjäljissä!  

Minä olen elävä Jumala, Puhdas Sana, joka tuli ihmiseksi ja asui teidän joukossanne!... Immanu El. 

Minä en ole koskaan lähtenyt pois; jopa nyt, Minun Henkeni pysyy uskollisten kanssa. Katsokaa, 

Minä olen vuodattanut sen kaiken lihan päälle, kuitenkaan te ette ole tunteneet Minua. Sen vuoksi 

Minä kutsun teitä katumaan, nöyrtymään Minun valtaistuimeni edessä, lankeamaan maahan 

Minun jalkojeni juureen ja valittamaan, katumaan harhaoppejanne ja lopettamaan kaikki nämä 

haureudet. Sillä portto on pettänyt teitä; ja maailma, se viettelee teitä.   

Minä olen kutsumassa taivasta ja maapalloa nousemaan teitä vastaan! Katsokaa, luonto tulee 

taistelemaan teitä vastaan, Oi maapallon pettävät ihmiset! Ja teiltä, Oi ihmisten kirkot, Minä olen 

poistanut Minun käteni ja Minä tulen saamaan aikaan, että teistä tulee hylkiöitä omassa 

maassanne. Te ette tule pakenemaan tuhoa, kun se tulee, enkä Minä tule päästämään teidän 

kirkkojanne kaikista näistä murheista, jotka ovat täällä ja ovat tulossa. Sen vuoksi, palatkaa Minun 

luokseni, hylätkää tämä maailma ja olkaa sitten erillänne kaikista näistä ihmisten kirkoista. Sillä 

millään muilla keinoilla teitä ei tulla oksastamaan Minuun. Sillä Minä olen Yksi Herra ja Minun 

kirkkoni on yksi Minun ruumiissani. Minä en asu yhdessäkään ihmiskäsin rakennetussa talossa… 

Minä asun Minun omassa temppelissäni, joka on hienovaraisesti muotoiltu Minun omilla käsilläni.  

Oi Minun lapseni, Minun omat lapseni on jätetty nälkiintymään ja tyhjiksi! Minun omat 

rakastettuni ovat hylänneet Minut!... Minun sydämeni rakastetut, ettekö te kaipaa Minua?... Miksi 

te kuljette ympyröissä, niin kuin Minä olisin antanut teille kaksi vasenta jalkaa, epäonnistuen jopa 

ottamaan yhden askeleen eteenpäin, että te voisitte saavuttaa uudelleen linjanne, että teidän 

jalkanne voitaisiin asettaa takaisin polulle, jälleen kerran?... Ettekä te ole seuranneet Minun 

jalanjälkiäni, että voisitte kulkea niissä. 

Eikö ole oikein, että Minä vaadin niitä teiltä?... Että teidän tulisi ottaa Tie, jonka Minä olen 

varustanut? Että teidän tulisi kulkea Minun tavoillani, kun te kerran olette vastaanottaneet Minut? 

Kuitenkin te pidätte toista tietä parempana, katsokaa, te olette liittyneet toisen kanssa, tulleet 

johdatetuiksi näiden niin sanottujen Sanan johtajien mukaan ja jotka eivät lakkaa saastuttamasta 

sitä! Sillä he pysyvät sokaistuneina, naimisissa turhien petosten maailman kanssa… TE KAIKKI 

OLETTE TEKOPYHIÄ! JOKA IKINEN TEISTÄ ON SOKEA OPAS! Langetkaa sen vuoksi ojaan! Asukaa 



laaksossa! Kunnes aika on muutettu, sanoo Herra… Sillä on kirjoitettu, on olemassa Yksi Opettaja 

ja MINÄ OLEN HÄN.  

Ja täten Minä puhun sen Minun palvelijoitteni kautta, jälleen kerran: Minun Sanani opettajat, 

kaikki te uudenaikaiset fariseukset, ettekö te ole epäonnistuneet opettaessanne itseänne?... Te, 

jotka saarnaatte, että ihmisen ei tulisi varastaa, ettekö te ole ryöstäneet Jumalanne ja varastaneet 

Minun lapsiltani? Ja te, jotka sanotte, ’Älkää tehkö huorin,’ ettekö te ole tehneet aviorikosta 

pakanoiden ja ei-juutalaisten kanssa, perinteillänne ja juhlapäivillänne? Te, jotka kammoatte 

epäjumalia, ettekö te ole muotoilleet itsellenne monia, jopa luoden Minut uudelleen omaksi 

kuvaksenne? Ja te, jotka kerskutte omasta oikeamielisyydestänne, ettekö te ole unohtaneet 

Minun Sapattini ja hylänneet Moraalisen Lain, jopa opettaen ihmisille niin?... Minä kerron teille 

totuuden, te ette ole kunnioittaneet Minua, sillä te häpäisette Minun Lakiani lakkaamatta!  

Katsokaa, Jumalan nimeä pilkataan kansakuntien joukossa teidän vuoksenne, niin kuin on 

kirjoitettu. Sillä te saarnaatte väen paljouksille, että heidän ei tulisi todistaa valheellisesti kaikkia 

niitä vastaan, joita Minä olen lähettänyt teille, jopa tuomiten keskuudessanne, että te olette 

oikeamielisiä, valehdellen itsellenne… Sillä te taistelette Minua vastaan.  

Te ylennätte Minun katrastani omissa nimissänne, käyttäen ihmisten valheellisia oppeja, sitten 

samalla hetkellä te kerskaatte toinen toisillenne, sanoen, ’Katsokaa, kuinka Minä olen saavuttanut 

niin paljon tietoa Sanassa’, koko ajan hyläten lesken ja isättömän asian ja sylkien köyhän päälle, 

leimaten heidät oman valheellisen tuomitsemisenne mukaan, oman valheellisen 

oikeamielisyytenne mukaan… Varmasti, Minä sanon teille, teidän oikeamielisyytenne on 

saastainen! Kuin kuukautisrätit, se on sopiva vain pois heitettäväksi ja maahan haudattavaksi!  

Vai oletteko te unohtaneet, mitä Pyhät Kirjoitukset sanovat?... On Yksi Oikeamielinen, jopa 

Ihmisen Poika, Yeshua Messias, myös kutsutaan Jeesus Kristukseksi! YahuShua HaMashiach on 

Hänen nimensä! Hän, yksin, on oikeamielinen!... HÄN ON HERRA, TEIDÄN OIKEAMIELISYYTENNE! 

Sanoo Herra Jumala.  

Sen vuoksi Minä kutsun teitä katumaan Hänen nimessään, Minun lapseni…  

Katumaan vilpittömyydessä ja totuudessa, etsimään Minun kasvojani, hylkäämään kaiken sen, 

minkä te ajattelette tietävänne ja todella nöyrtymään Jumalanne edessä.  

Ylimieliset lapset, te ETTE tiedä Minun teitäni! Sanoo Herra. Nöyrtykää te, jotka opetatte Minun 

nimessäni! Juoskaa nopeasti ja langetkaa alas, kaikki te pastorit ja saarnaajat, kaikki te valheelliset 

profeetat ja itsenimitetyt opettajat, sillä te varmasti olette hylänneet Minut! Täten Minun täytyy 

myös hylätä teidät, kun trumpetti soi, kun kutsu on annettu… Nöyrtykää! Heittäytykää alas!  

Tulenko Minä jättämään teidät? Oi Minun rakastetut, tulenko Minä jättämään teidät? Jälleen Minä 

kerron teille, Minun täytyy vain kutsua ja kaikki he, jotka kantavat Kristusta sisällään, jotka myös 

pitävät Käskyt, tulevat lentämään pois. He tulevat varmasti lepäämään Minun käsivarsillani Herran 

Päivänä… Rakastetut, tulenko Minä jättämään teidät? Kertokaa Minulle, missä te seisotte, mikä on 

teidän kantanne?  

Katsokaa, lamppunne ovat sammuneet, sillä te pysytte haluttomina; katsokaa, te kieltäydytte 

noudattamasta. Jopa nyt, te sivuutatte tämän viimeisen kutsun katua, vaikka tämä trumpetti 

todella soi… Minä kerron teille totuuden, TÄMÄ ON PUHDASTA ÖLJYÄ, teille annettua Minun 

omasta sydämestäni. Ja silti te käännätte Minulle selkänne, kun sihisette Minun viestinviejilleni 

avoimesti ja salaisesti. Täten vain he, joilla on korvat kuulla ja vain he, jotka todella kaipaavat 

vastaanottaa, tulevat täyttämään lamppunsa. Sitten he todella tulevat näkemään ja Minä tulen 



varmasti katsomaan heihin ja kutsumaan heidät sisään. Katsokaa, Minä tulen ottamaan heidät, he 

tulevat palaamaan kotiin ja he tulevat olemaan kätkettyinä, jopa Minun parantavien siipieni 

varjossa… Pysyen aina Minun rinnuksillani, nyt ja ikuisesti. Minä olen Herra.  

Ihmisten kirkot, jälleen Minä sanon teille, tulenko Minä jättämään teidät? Tunnetteko te todella 

Minut? Kuinka kauan te tulette peittämään itsenne pakanoiden saastalla? Kuinka kauan te tulette 

pysymään ei-juutalaisten varjossa?... Te olette epäpuhtaita! Enkä Minä näe Itseäni teissä!... 

Katsokaa, teidät on jätetty siihen, minkä te olette valinneet, puhdistus ja Herran Päivä, suuri 

valitus ja paljon hammasten kiristystä.  

Täten Minä olen puhunut tälle kaikkein petollisimmalle sukupolvelle, näille kovin ikäville ja 

tunteettomille ihmisille, suurella selkeydellä, käyttäen harvoja kielikuvia. Sillä te olette kaikkein 

kapinallisimpia, ettekä pyri tuntemaan Kristuksen syviä asioita, ettekä te ole etsineet Minun 

Totuuttani, ettekä te ole tähyilleet Herran Kirjaan koko sydämellänne, että te saattaisitte tuntea 

sen. Sillä te olette kaikkein ilkein ja kovasydämisin sukupolvi, petollisia ihmisiä… Yksikään ei todella 

tunne Minua, kukaan ei etsi Minua sellaisena kuin Minä todella olen.  

Sen vuoksi Minun raivossani Minä olen puhunut, Minun vihassani Minä olen moittinut teitä 

terävästi; katsokaa, Minun armossani Minä olen kirjoittanut monia Kirjeitä tälle kurittomalle 

sukupolvelle, että jotkut teistä saattaisivat palata Minun luokseni ennen aikaa, sillä aika on todella 

tullut… Ja silti te ette tule uskomaan. Jopa niin, amen. 


