
V7/88 - Herra sanoo… Minä olen kutsumassa teitä pois!  

Sillä Minun Tuomioni tulevat satamaan alas Taivaasta 

Tulkaa pois Ihmisten Kirkoista ja Minä tulen vastaanottamaan teidät! Sanoo Herra 

Lokakuun 7. 2010 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Kuulkaa Herran Sana! Näin sanoo Herra… Valmistelkaa sydämenne, Minun ihmiseni; kyllä, 

höristäkää korvianne ja kuunnelkaa, kaikki te, jotka kutsutte itseänne Kristityiksi. Kiinnittäkää 

tarkkaan huomiota ja noudattakaa Minun sanojani; sillä se olen Minä, teidän Lunastajanne, joka 

puhuu…  

Ja katsokaa, Minä tulen todella avaamaan Minun suuni jälleen kerran ja viimeisen trumpetin ääni 

ennen aikaa tullaan kuulemaan; linja asetettuna, hajaannus vakiinnutettuna, viimeinen Minun 

morsiamistani esiin kutsuttuna, sanoo Herra.  

Entä mitä kaikista näistä, jotka eivät ole noudattaneet Minun ääneni sointia, jotka aina kääntyvät 

pois Minun käskyistäni? Entä kaikki nämä, jotka jäykistävät niskansa ja kieltäytyvät tulemasta pois 

ihmisten kirkoista, ihmisiä, jotka pitävät tiukasti kiinni ylpeistä, röyhkeistä kokoontumisistaan, 

jotka ovat kerta kaikkiaan hylänneet Herran, heidän Jumalansa?... HE TULEVAT VARMASTI 

KUOLEMAAN!...  

Kuitenkin kaikki he, jotka kutsuvat Herran nimeä sinä päivänä, totuudessa, vilpittömällä 

tunnonvaivalla, tullaan päästämään pahasta, kuitenkin niin kuin tulen läpi. Sillä Minä kerron teille 

totuuden, on todella olemassa kuolema ihmiselle kuolemaan ja kuolema ihmiselle elämään; 

kuitenkin, joka vapaaehtoisesti hylkää elämänsä tässä maailmassa, Minun vuokseni, on jo siirtynyt 

tuomiosta elämään. Sen vuoksi Minä, jopa Minä, Taivaan ja Maan Herra Jumala, olen kutsumassa 

teitä pois!  

MINÄ OLEN KUTSUMASSA TEITÄ POIS HEIDÄN JOUKOSTAAN JA OLEMAAN ERILLÄÄN!... Että teitä 

ei enää anneta ihmisten kirkkojen haureuksille, eikä napata pakanoiden saastaan!... Että te 

lakkaatte tekemästä haureuden tekoja kaikkien näiden vieraiden ihmisten kanssa ja joilla on 

epäpuhtaat huulet ja jotka asuvat ihmisten seassa, joilla on epäpuhtaat huulet, ja jotka eivät 

lakkaa saastuttamasta Minun nimeäni ja Minun kunniaani!  

Kuitenkaan te ette tule tulemaan pois, ettekä te tule hylkäämään tätä toista tietä, jonka olette 

valinneet; sillä aina te pidätte kättänne Hengen puhdistamista vastaan, aina te torjutte Herran 

Sanan. Sen vuoksi, koska teillä on porton otsa ja kieltäydytte olemasta häpeissänne ja koska te 

kerta kaikkiaan olette kovettaneet sydämenne Minua vastaan, kuulkaa Minun suuni sana ja 

harkitkaa Herran närkästystä…  

MINÄ OLEN TEITÄ VASTAAN, OI IHMISTEN KIRKOT! KYLLÄ, JOPA MINÄ OLEN TEITÄ VASTAAN! Minä 

olen teidän johtajianne ja teidän vanhimpianne vastaan! Minä olen teidän seurakuntianne ja 

vierailevia puhujianne vastaan! Minä olen teidän korruptoituneita oppejanne ja kieroutuneita 

perinteitänne vastaan!... MINÄ OLEN TEITÄ VASTAAN! Sanoo Herra. Ja teidän esi-isistänne, he 

tulevat varmasti vastaamaan, kun ovat korvanneet Minut ja Minun Sanani, päivänä, jolloin heidät 

kutsutaan esiin kuopasta, kun he nousevat ylös haudoistaan antamaan tilitystä jokaisesta 

sanastaan ja teostaan, joita he suorittivat Minun nimessäni, saastuttaakseen sitä!  

Kuitenkin tämän sukupolven päälle, joka sanoo… ’Me olemme täysin hereillä! Silmämme näkevät, 

korvamme kuulevat ja suumme puhuvat ainoan totuuden’, Minä olen jo tuonut esiin ja 



tarkoittanut tuhon! Kyllä, tämän sukupolven päälle ja ihmisten kirkkojen päälle, Minä olen 

tarkoittanut suuren tuhon! Minä olen valmistellut tuhon ja tulen tuomaan esiin tuhon kaikille 

näille taloille, jotka kantavat Minun nimeäni ilman lupaa!  

Sillä Minä tulen riisumaan pois jokaisen katon, jonka alla te olette ponnistelleet olla pyhäkössä, 

turvapaikassa; ja murtamaan jokaisen seinän, joiden taakse te yrititte linnoittaa asemanne! Sillä te 

olette varmasti kapinoineet Minua vastaan, häpäisten totuuden siitä, kuka Minä olen, kaikki tämän 

epäoikeudenmukaisen asianne vuoksi!... Katsokaa, Minun tuomioni on julistettu jo ja se on 

tulossa! Ja päivänä, jota te ette odota ja hetkellä, jota te ette etsineet, tuho tulee puhkeamaan 

yhtäkkiä teitä vastaan! Katsokaa, se tulee ottamaan teidät haltuunsa hetkessä, silmänräpäyksessä 

väen paljoudet tullaan tuhoamaan! Sanoo Herra.  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra… IHMISTEN KIRKOT, POISTAKAA ITSENNE MINUN 

VALTAISTUIMELTANI! LAKATKAA LUOMASTA MINUA UUDELLEEN OMAKSI KUVAKSENNE; VETÄKÄÄ 

KÄTENNE POIS TÄSTÄ TOISESTA ’JEESUKSESTA’, JOTA TE YLLÄPIDÄTTE! ANTAKAA JOKAISEN 

KAIVERRETUN KUVAN KAATUA; ANTAKAA JOKAISEN EPÄJUMALAN PIRSTOUTUA PALASIKSI!... Vai 

ajattelitteko te, että Minun silmäni olivat kiinni teidän vääryydenteoiltanne?! Ajattelitteko te, että 

Minä en näkisi sitä?! Ja ajattelitteko te, että Minä olin kääntänyt Minun korvani pois 

kuuntelemasta, enkä kuulisi sitä?!  

SILLÄ TE OLETTE VARMASTI TEHNEET SYNTIÄ MINUA VASTAAN, OI IHMISTEN KIRKOT! Sen vuoksi, 

Minä tulen puhdistamaan teidät ja herättämään teitä! Minä tulen pitämään teille kuria ja 

kuluttamaan teidät! Näistä taloista vähäisimmästä suurimpaan, Minä tulen ravistelemaan teidän 

jokaisen perustuksen, kunnes jokainen pylväs, jonka te olette pystyttäneet röyhkeydessänne, 

tuomaan kunniaa turhamaisuudellenne, murenee ja tulee ryminällä alas, murtuen palasiksi 

silmienne edessä!... Sillä MINÄ OLEN HERRA, enkä Minä tule jakamaan Minun kunniaani!  

Sen vuoksi, älkää antako kenenkään ihmisen puhua Herran nimessä, ellen Minä Itse ole häntä 

lähettänyt, ellen Minä Itse ole nimittänyt häntä puhumaan; olkoon hän ääneti, älköönkä avatko 

suutaan. Älkää valehdelko itsellenne, Oi pastorit ja saarnaajat ja johtajat ihmisten keskellä, sillä 

Minä tiedän, kenet Minä olen lähettänyt ja ketä Minä olen lähettämässä… Älkää valehdelko 

itsellenne, älkääkä antako minkään seurakunnan yrittää laittaa Minun nimeäni heidän 

jumalanpilkkojensa päälle, peitteenä kätkemään haureuksiaan, kun he laittavat Israelin Pyhän 

avoimesti häpeälle! Sillä Minä olen Herra, kyllä MINÄ OLEN HERRA, ja Minä olen nähnyt sen!  

SILLÄ TE VARMASTI OLETTE PETTÄNEET MINUT, OI IHMISTEN KIRKOT! Te olette kerta kaikkiaan 

tulleet sellaiseksi, niin kuin joku, joka on tehnyt maanpetoksen! Te ette ole mikään morsian, eikä 

joukossanne ole hyveen naista! Katsokaa, te olette kaikki porttoja, haureuden tyttäriä, naisia, jotka 

vaativat maksua palveluistaan, rasittunut nainen täynnä vääryydentekoa…  

Omien korruptoituneitten oppiensa vankeina pitämiä, kahlittuina omiin saastaisiin perinteisiinsä; 

oppeihin ja perinteisiin, joille pakanat nauravat, ilkkuen ja nauraen sen vuoksi, mitä te olette 

lainanneet heiltä; sekoittaen pyhää epäpyhään; puhdasta epäpuhtaaseen ja sitä, mitä tulee pitää 

suuressa kunnioituksessa, sen kanssa, mikä on halveksittavaa… Oppeja ja perinteitä, joita Minä 

vihaan!    

IHMISTEN KIRKOT, TE OLETTE EPÄPUHTAITA! Täten kaikki mitä te olette rakentaneet itseänne 

varten, itse, omaksi kunniaksenne, on kohtaava katastrofin, tuhon, joka tulee nopeasti! Sillä Herra 

teidän Jumalanne on puhunut sen, ja niin se tulee olemaan! SEN VUOKSI, TULKAA POIS!... 

Katsokaa, jopa Minä tulen puhumaan sen selkeästi jälleen kerran, niin että te voitte paeta… 



Ihmisten pojat ja tyttäret, tulkaa pois kirkoista ja tulkaa liitetyiksi Minuun! Sillä Minä olen teidän 

ainoa pyhäkkönne! Sanoo Herra.  

Kyllä Minä, teidän Lunastajanne, olen kutsumassa teitä tulemaan pois ihmisten kirkoista, olemaan 

erillänne, eikä enää ylistämään Minua sillä tavalla!... Älkää enää koskeko epäpuhtaaseen asiaan, 

enää älkää antako tekopyhyyden saapua korviinne… Älkää enää istuko heidän seurassaan, jotka 

saastuttavat Minun nimeäni ja nojaavat omaan ymmärrykseensä ja jotka luottavat omaan 

oikeamielisyyteensä, kun he istuvat ylpeyden itsetehdyillä valtaistuimilla…  

Kieroutuneita ja ylimielisiä ihmisiä, jotka lepäävät omilla laakereillaan, jonka kautta he suuresti 

arvostavat itseään, etsien aina ihmisten ylistystä ja kunniaa!  

MINUN IHMISENI, TULKAA POIS HEIDÄN KESKELTÄÄN! Juoskaa pois kaikkien näiden joukosta, jotka 

torjuvat tämän Sanan ja työntävät kättä Minun viestinviejiäni vastaan ja jotka pitävät tiukasti kiinni 

kaikista näistä ihmisten opeista, joita Minä vihaan! Lähtekää pois nopeasti kaikista näistä 

kapinallisista taloista, mitkä kieltäytyvät ojennuksesta ja sulkevat silmänsä totuudelta! Sillä he aina 

pysäyttävät korvansa kuulemasta Herran, heidän Jumalansa ääntä, valiten mieluummin vainota ja 

herjata heitä, joita Minä olen lähettänyt heidän luokseen! Katsokaa, Minusta on tullut niin kuin 

epäjumala heille ja jonka he ovat muovanneet omaksi kuvakseen!... Häpäisyä! Suurta 

jumalanpilkkaa!  

Sen vuoksi, koska te olette tehneet itsellenne epäjumalia, monia veistettyjä kuvia; ja koska te 

olette tehneet haureuksia kurittoman porton kanssa, sallien sulavakielisten ja nokkelahuulisten 

ihmisten saada tahtonsa läpi kanssanne, olla herrojanne, auktoriteetin ihmisiä, jotka aina 

taistelevat Minua vastaan sanalla ja teolla, jopa Minun viestinviejieni vainoamiseen asti… Sen 

vuoksi, täten sanoo Herra: Sellaisia kuin teistä on tullut ja sen mukaan, miten te seisotte, niin teitä 

tullaan kohtelemaan.  

IHMISTEN KIRKOT, TE JATKUVASTI RISTIINNAULITSETTE MINUT, KAIKELLA MITÄ SANOTTE JA 

TEETTE! Uudelleen ja uudelleen te laitatte Elämän Alkuunpanijan avoimesti häpeälle, leimaten 

Minun kuvani vastenmielisillä opeillanne, sylkien Minun päälleni kaikilla halveksittavilla opeillanne, 

muovaten Minua ja hahmotellen Minut omien pahojen sydäntenne sanelujen mukaan!  

Saatana on pettänyt teidät ja hänen mielihalujaan te olette noudattaneet; hänen valheitaan te 

olette lisänneet! Hän ei koskaan ole ollut totuuden puolella, koska hänessä ei ole ollenkaan 

totuutta! Todella, hän on kaikkien valheiden isä ja te olette toivottaneet hänet tervetulleeksi! 

Täten tämä sukupolvi aina jättää tottelematta Herran, heidän Jumalansa äänen, eivätkä he halua 

vastaanottaa Hänen ojennustaan!... Totuus on kerta kaikkiaan menehtynyt heidän keskellään; 

katsokaa, se on katkaistu pois heidän suistaan!  

Ihmisten kirkot, tuletteko te hylkäämään Jumalan Käskyt Minun nimessäni tehdyllä luvalla, siten 

käännytte veljenne puoleen ja sanotte… ’Meidät on päästetty pahasta tekemään kaikkia näitä 

asioita’, tehden Minusta syntienne alkuunpanijan?!... ÄLKÄÄ KOSKEKO KÄSKYIHIN! VETÄKÄÄ 

KÄTENNE POIS HÄPÄISEMÄSTÄ PYHÄÄ LAKIA! Sillä se, mikä on kirjoitettu Jumalan sormella, oli 

kaiverrettu ikuiseen kiveen ja takoen ikuisella tulella! Sen vuoksi, voi kelle tahansa, joka yrittää 

muuttaa sen kirjoitusta tai kääntää Lain tehottomaksi! Sillä kuolema odottaa ovella ja sheolin, 

haudan, suu on apposen auki, valmiina vastaanottamaan hänet!  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra… Minä olen tuonut syytteitä teitä vastaan, Oi ihmisten kirkot! Ja 

Minun tuomioni tulee olemaan sukkela, kurinpitonne vakava ja teidät kaikki tullaan murtamaan 

tuhonne päivänä! Todella, tuomion täytyy alkaa Jumalan temppelistä, joita jokaisen teistä tuli olla. 



Täten on todella päätetty ja täytyy olla; se on aloitettu… Katsokaa, kutsu on lähtenyt ja tulee 

jatkumaan, kunnes ensimmäinen ero on tehty valmiiksi. Sitten tulee se, minkä Minä olen 

tarkoittanut näille taloille, välittömästi seuraamaan. Todella, se on jo tullut esiin, ravistelemaan ja 

herättelemään teitä, että te saattaisitte tulla siirretyiksi paikoiltanne ja tulla pois, että te 

saattaisitte langeta kasvoillenne kovaa ja katua.  

Oi, Minun ihmiseni, miksi te seisotte uhmakkaina?! Miksi te jäykistätte niskanne ja kurtistatte 

kulmianne?! Kuinka on, että te sanotte, että te olette Minun ihmisiäni, kuitenkin jatkatte huulen 

ulos työntämistä ja pään puistelemista, kiusaten Herraa, teidän Jumalaanne?!... Sillä Minä kerron 

teille totuuden, se ei tule millään muotoa olemaan lopussa, kunnes jokainen, viimeinenkin teidän 

inhottavista pyhäköistänne on revitty alas, kunnes ihmisten ylevyys on jätetty riekaleiksi ja 

kapinalliset täysin hävitetty!... Sillä sinä päivänä, Minä tulen varmasti kääntämään Minun kasvoni 

maapalloa ja jokaista asukasta vastaan! Sanoo Herra.  

Katsokaa, sinä päivänä, Minä tulen tulemaan alas ja murhaamaan jokaisen ei-juutalaisten jumalan, 

joille he ovat valmistelleet uhrauksia ja tuoneet uhreja, ja joille he ovat rukoilleet ja kumartaneet, 

ja joita he ovat palvoneet turhaan! Jopa Ismaelin poikien jumala tulee kuolemaan sinä päivänä, 

sillä hän ei ole mikään Jumala! HÄN EI OLE YHTÄÄN MINUN NÄKÖISENI! Hän on paholaisen 

julkisivu, saatanan huoliteltu petos ja jonka sydän on täynnä raivoa, ja jonka tavat ovat 

loppumaton loukkaus! Sillä sydämessään hän julistaa… ’Minä tulen häpäisemään Herran nimen ja 

saastuttamaan Hänen olemuksensa majesteettisuuden. Katsokaa, Minä tulen saamaan aikaan, 

että kansakunnat ylistävät minua ja kuulostelevat MINUN sanojani; kyllä, Minä tulen pettämään 

koko maailman. Ja kuka tulee päästämään heidät minun voimastani, niistä monista ansalangoista, 

joita Minä olen asettanut heille? Ja katsokaa, ihmiset tulevat vihaamaan Israelin Jumalaa ja 

inhoamaan Hänen valittua kansaansa; kyllä, he tulevat kokoontumaan minun ja minun 

palvelijoitteni luokse, ja yhdessä me tulemme rakentamaan suuren armeijan. Ja pimeys tulee 

olemaan vallalla pikemminkin kuin valo; ja Kuningas, joka oli ja on ja on tuleva, tulee olemaan 

kukistettu.’  

KATSOKAA, MINÄ OLEN SINUA VASTAAN, SAATANA! Sanoo Herra Jumala; JOPA MINÄ, YAHUWAH, 

KAIKKIEN KANSAKUNTIEN ISÄ, OLEN SINUA VASTAAN! Täten sinut varmasti tullaan saattamaan 

alas häpeään; ja niin kuin peto pellolla tallaa maahan korkean ruohon, niin tulevat Minun ihmiseni 

tallaamaan sinut! Sillä sellaisia ovat kaikki sinun suunnitelmasi Minun edessäni, sellaisia ovat kaikki 

nämä valheelliset jumalat Minun edessäni!... Kuiva ruoho, täällä tänään ja huomenna tuleen 

heitettynä! MINÄ OLEN HERRA!  

Katsokaa, niin kuin Minä olen tarkoittanut, niin se tullaan tekemään; ja se, minkä Minä sallin, tulee 

myös olemaan, kuitenkin vain lyhyen ajanjakson. Sillä sinä päivänä ja sinä aikana, Taivaallisten 

Sotajoukkojen Herran nimi tulee saamaan aikaan, että koko maailma tutisee ja Pyhän äänen sointi 

tulee tappamaan monia mahtavia ja vahvoja kansakuntia… Suuri tapettujen väenpaljous Hänen 

suunsa miekan läpilyöminä, monia kymmeniä tuhansia kulutettuina ja tuhottuina Hänen 

tulemisensa kirkkaudessa!... Tuho Kaikkivaltiaalta! Sanoo Herra Jumala.  

Ja Oi, kuinka maapallo tulee vaikeroimaan sinä päivänä, sillä koko maapallo tulee kohoilemaan ja 

heittämään pois ihmisten pahuuden! Maa tulee tärisemään väkivaltaisesti ja murtumaan erilleen, 

tuhoten kaiken, mitä ihmiskunta on tehnyt! Ja katsokaa, kuluttava tuli tulee alas Taivaasta ja 

puhdistaa koko maapallon pinnan! Sanoo Herra…  

Sitten Herran Kunnia tulee lepäämään Israelin vuorten päälle; ja katsokaa, jokainen laakso tullaan 

ylentämään ja jokainen vuori ja kukkula alentamaan; kierot paikat tullaan tekemään suoriksi ja 



karkeat paikat sileiksi. SILLÄ MINÄ OLEN HERRA. Kyllä MINÄ OLEN HÄN, Hän, joka varmisti voiton 

maailman perustamisesta alkaen, ja julisti tuomion ennen kuin ihminen tuli asumaan maapallolle! 

Kyllä, MINÄ OLEN HÄN, joka on julistanut loppua alusta alkaen, Pyhä, joka oli ja on ja on tuleva, 

Kaikkivaltias, kaiken Herra, Taivaan ja Maan Luoja! Jopa ikuisesta ikuiseen, MINÄ OLEN HÄN!  

Sen vuoksi, Minä kysyn teiltä, ketä ovat kaikki nämä, jotka ovat avanneet suunsa tyhmästi, 

tuottaakseen häpeää Elävälle Jumalalle?! Ja keitä ovat kaikki nämä, jotka esittävät jonkinlaista 

jumalallisuutta, kuitenkin kieltävät voiman siitä?!... Mitä osaa Minulla on kaikissa näissä taloissa, 

joita kutsutaan Minun nimelläni?! Ja mitä osaa Minulla on kaikissa näissä ihmisten kirkoissa, jotka 

aina lausuvat Herran nimen turhaan kaikella, mitä sanovat ja tekevät?!... MINÄ KERRON TEILLE 

TOTUUDEN, TE KAIKKI OLETTE NIIN KUIN ULKOMAALAISIA MINULLE! IMMANU EL ON MENNYT 

OHITSENNE!  

Sillä Minä olin vuodattanut Minun henkeni teidän päällenne, että te saattaisitte tulla kylvetetyiksi 

Minun tulemiseni valossa; katsokaa, kaiken lihan päälle Minä sen vuodatin. Kuitenkaan te ette 

vastaanottaisi Minua, ettekä tulisi ulos; sen sijaan te käännyitte pois Minun ohjauksestani ja 

suljitte oven, kun Minä tulin koputtamaan; sillä aina te vastustatte totuuden ääntä ja kieltäydytte 

ojennuksesta! Sanoo Herra.   

Näin sanoo Herra… Ihmisten kirkot, te olette varmasti esittäneet porttoa; jopa niin kuin äitinne on 

esittänyt porttoa, rellestäen haureuksissaan! Alusta alkaen hän on ollut huora ja esittänyt porttoa, 

vastaanottaen itselleen monia rakastajia; hän ei koskaan ole ollut totuuden puolella, aina hänen 

suustaan löydetään petoksia; jopa he, jotka tulevat pois hänestä, osoittamaan sormella, tulevat 

hänen kaltaisekseen! Sillä ei ole mitään uutta auringon alla, sillä ihmisen sydän pysyy petollisena ja 

pahana! Ja loppumattomassa vallan tavoittelussaan, hänestä tulee yhä korruptoituneempi, kun 

hän aina ponnistelee parannellakseen itse havainnoimaansa kunniaa, että hän saattaisi täyttää 

alati lisääntyvät halunsa!... Kuitenkin Minä kerron teille totuuden, uudistajat on heitetty alas! Joka 

ikinen heistä nukkuu; kuoppaan he kaikki ovat menneet makuulle!  

Oi suuret ja ylevät ihmisten kirkot, te olette suurentaneet itseänne! Teidän mahtipontisuutenne 

ulottuu uusiin korkeuksiin, korkeammalle kuin teidän korkeimmat kellotapulinne, joilla te pyritte 

lävistämään Taivaan! Sen vuoksi, Minä tulen varmasti heittämään teidät alas; jopa teidät kaikki 

laitetaan istumaan maahan! Sillä aina te vastustatte Minun ääntäni ja röyhkeydessänne te torjutte 

Minun sanani, uskoen olevanne moitteen yläpuolella!... Syvällä oleva ylpeys, joka tukahduttaa 

Minun Sanani ja on nopea pilkkaamaan Minun henkeäni! 

KATSOKAA, TE OLETTE VARMASTI MOITTINEET MINUA! Sanoo Herra. Te olette herjanneet Minun 

palvelijoitani ja annatte väärän todistuksen Minun nimessäni, Minua ja Minun viestinviejiäni 

vastaan! Sillä te sanotte, ’Varmasti heillä on demoni! Kyllä, he ovat kuulleet pettäviä henkiä, sillä 

Jumala ei koskaan puhuisi sellaisella tavalla.’ Kuitenkin Minä kerron teille totuuden, te olette niitä, 

jotka ovat kuulleet, te olette niitä, joita on suuresti petetty!... Sen vuoksi Minun palvelijoitani 

tapetaan ja Minun ihmisiäni annetaan terälle!   

Kuitenkin te intätte, ja sanotte… ’ME palvelemme Herraa; ME olemme Jumalan palvelijoita’… TE 

OLETTE VARMASTI VANNONEET VALHEELLISESTI! Sillä niin kuin Minä elän, sanoo Herra, te kaikki 

olette puhuneet valheita Minun edessäni! Täten niin kuin on kirjoitettu Minun ihmisistäni 

Israelista, niin on jopa tähän päivään asti teidän kanssanne… Sillä te olette lihoneet, te olette 

lipeviä; kyllä, teidän tekonne ylittävät pahojen teot. Te ette puhu asian puolesta, isättömien asian; 

kuitenkin te vaurastutte, ettekä te puolusta puutteessa olevan oikeutta! Täten teidät on annettu 

teuraaksi!  



Kyllä, te kaikki olette rikastuneet, lihoneet kovasti; te olette turvonneet ylpeydestä! Talonne ovat 

tulleet suurennetuiksi, leviten kauas ja laajalle! Sen vuoksi jokainen ylevä talo täytyy tuoda alhaalle 

ja jokainen suuri ja ylellinen kirkko täytyy jättää raunioiksi! Katsokaa, Minä tulen repimään teidät 

kappaleiksi! Sanoo Herra. Ja Minun vihani päivänä, Minä en tule pidättelemään! Sillä te varmasti 

olette ryöstäneet Minut, te olette varmasti heittäneet Minun ihmiseni alas, laskien heidät 

saaliiksi!... Hedelmättömiä palvelijoita, eikö Minun tulisi maksaa takaisin?! Eikö Minun tulisi 

rangaista teitä näistä kaikista asioista?!  

Katsokaa, Minä olen saanut Minun nimeni kaikumaan ei-juutalaisten keskuudessa ja niiden 

kaukaisten kansakuntien keskuudessa, joissa Pyhä on saanut mainetta. Kuitenkin mitä on tämä, 

jonka Minä näen keräävän voimaa läpi tämän sukupolven?!... Kaikenlaisia kieroutumia juhlitaan 

avoimesti kaduilla, Väen Paljoudet, jotka asuvat mielellään Sodoman keskellä ja kävelevät 

rauhassa Gomorran asukkaiden keskellä!...  

Katsokaa, kurittomat kansakunnat peittävät maapallon ja jokainen kirkko kulkee omaa tietään! 

Sen vuoksi, te seisotte tuomiolla, Oi kaikkein kieroutunein ja petollisin sukupolvi! Sen vuoksi, Minä 

jätän teidät kulkemaan laakson läpi, Oi ihmisten kirkot!... SILLÄ TE KAIKKI OLETTE HYLÄNNEET 

MINUT!  

Näin sanoo Herra… Katsokaa, Minä olen jo tuominnut, ja Minä olen tuleva välittämään tuomiota! 

Sillä Minä olin kutsunut teidät, Oi ihmisten kirkot, sanoen… ’Tulkaa ulos ja olkaa erillänne’, 

kuitenkin te kielsitte Minut! Niin kuin itsepäinen lapsi, joka huitoo kiukunpuuskassa, niin te olette 

kieltäytyneet tottelemasta Minun ääntäni; ettekä te tule kuuntelemaan; todella, te olette kerta 

kaikkiaan kyvyttömiä vastaanottamaan ojennusta! Jopa niin kuin itsepäinen härkä, joka istuu 

maassa, eikä sitä voida liikuttaa, niin te olette ihmisten kirkkojen keskellä, härkäpäisinä ja 

liikkumattomina!... Sen vuoksi, Minä tulen vapauttamaan teidät avoimelle pellolle ja rikkomaan 

teidän kesantonne!  

Ja kaikista teidän hienosti veistetyistä taloistanne, niillä ei tule olemaan mitään paikkaa, sillä vain 

haaskio paikkoja tullaan löytämään… Siellä, missä kerran oli naurua, katsokaa, vain valitusta 

tullaan kuulemaan; missä kerran oli suuria rikkauksia, katsokaa, vain autius tulee jäämään jäljelle; 

ja siellä, missä suuret opettajat kerran seisoivat, saarnaten äänekkäästi Minun nimessäni, 

saastuttaen sen, katsokaa, suuren rysähdyksen ääni! ALENTAMINEN!... Sitten hiljainen valitus, kun 

kaikki työnne ovat palaneet tulessa, julistaa Herra.  

Ja nyt te kohotatte äänenne Minua vastaan jälleen kerran, uudistetulla innolla, tämän Sanan 

vuoksi. Täten Minä todellakin tulen rankaisemaan teitä kaikista näistä asioista, Minä tulen todella 

ojentamaan Minun käteni ja murtamaan ylpeytenne. Sillä niin kuin isän vakaa käsi tekee tuhman 

tytön nöyräksi ja pitää kuria tottelemattomalle pojalle, niin Minä tulen käsittelemään teitä, Oi 

ihmisten kirkot… Sillä te varmasti olette hylänneet Minut, sanoo Herra.  

RAKASTETUT, TE OLETTE UNOHTANEET JUMALANNE! JA PYHÄ, TEIDÄN LUNASTAJANNE ON 

TULLUT TEILLE TUNNISTAMATTOMAKSI!... Kuinka te sitten tulette pakenemaan?!... Kuinka teidät 

sitten tullaan päästämään tämän kuoleman pahasta, joka ympäröi teitä ympäriinsä?!... Kuinka te 

sitten tulette kätkeytymään tuholta, joka tulee nopeasti ylhäältä, lähestyen yhä lähemmäksi, 

ottaakseen pois elämänne?!  

Sillä teidän tienne ja opetuksenne ovat aina ristiriidassa terveen opin kanssa. Todella, oppinne ja 

perinteenne häpäisevät Minun pyhää nimeäni, kun te edelleen tahraatte itsenne pakanallisten 

käytäntöjen ja myyttien hyväksymisenne kautta. Käytännöt ja myytit on välitetty teille teidän esi-

isiltänne; ihmisiä, jotka olivat korruptoijia ja antautuivat korruptiolle, valheellisia palvelijoita, jotka 



tekivät haureudentekoja pakanoiden kanssa, eivätkä kokonaan erottautuneet Katolisen kirkon 

monista haureuksista!... Minä kerron teille totuuden, hänet tullaan repimään palasiksi!  

Ja kuitenkin kaikki te ihmisten kirkot pysytte hänen kaltaisinaan, opettaen aina ihmisten käskyjen 

oppia, joka on kerta kaikkiaan kääntänyt teidät totuudesta! Sillä te väitätte tuntevanne Minut, 

kuitenkin töillänne te kiellätte Minut, ollen tottelemattomia, iljettäviä, kelpaamattomia kaikkiin 

hyviin töihin!... Täten niin kuin on kirjoitettu niistä, jotka kapinoivat Minua vastaan aluksi, niin se 

pysyy koskien teitä lopussa: Teidän suunne täytyy pysäyttää; sillä te olette horjuttaneet kokonaisia 

talouksia, opettaen asioita, joita teidän ei pitäisi, epärehellisen voitonsaannin vuoksi. Sillä Minä 

kerron teille totuuden, te olette varmasti pilkanneet Jumalan Henkeä! Sanoo Herra.  

Täten Minä tulen moittimaan teidät terävästi synneistänne, joilla te olette kapinoineet Minua 

vastaan! Minä tulen ojentamaan ja pitämään kuria teille vääryydentekojen paljouden vuoksi, ja 

joilla te olette ryöstäneet Minut! Sillä Minä olen nähnyt sydämissänne pahantahtoisuuden ja 

kuinka te pyritte pitämään muita vankeina, kuinka te pidätte heidän syntejään heidän päittensä 

päällä ja tuomitsette, niin kuin se olisi koukku! Sen vuoksi syntinne pysyvät! Sen vuoksi teidän 

kurinne täytyy olla vakava!  

Sillä jos Minä en rankaise teitä teidän vääryyksistänne, jos Minä en revi alas kaikkia talojanne ja 

tee teistä hyvin köyhiä ja lohduttomia, teitä ei millään muotoa voida liittää Minuun! Julistaa 

Herra… Sillä Minä en ole unohtanut teitä, enkä Minä tule hylkäämään teitä täysin niin kuin pahoja. 

Minä tulen muistamaan teidät, sillä Minä olen tuntenut teidät; ei, ei niin kuin te olette, vaan niin 

kuin te tulette olemaan, kun Minä olen rikkonut ylpeytenne ja tuonut teidän kopeutenne maahan, 

päivänä, jolloin Minä ryöstän kaikki teidän rikkautenne, sanoo Herra.  

Näin sanoo Herra… Katsokaa, Minä tulen varmasti vakiinnuttamaan linjan. Ja kaikki linjan tällä 

puolella tullaan ottamaan; ja kaikki tuolla puolella eivät tule millään muotoa pakenemaan, paitsi 

tulen ja hälinän läpi, kunnes puhdas todistus virtaa heidän huuliltaan ja kuolema tulee 

vapauttamaan heidät; jopa niin kuin nuo, jotka parhaillaan pitävät tiukasti kiinni YahuShua 

HaMashiach’n todistuksesta ja myös pitävät Jumalan Käskyt, ovat antaneet elämänsä Minun 

vuokseni.  

Täten kaikki ne, jotka katuvat, tullaan asettamaan itse erilleen sinä päivänä. Ja he tulevat pitämään 

sen, minkä he olivat hylänneet; kyllä, he tulevat kunnioittamaan Isän Lakia, jonka he olivat 

hylänneet Minun nimessäni. Kyllä, sinä päivänä he tulevat todistamaan Minusta sellaisena kuin 

Minä todella olen! ENÄÄ he eivät tule saastuttamaan Minun nimeäni tai Minun majesteettisuuteni 

kunniaa omissa nimissään! ENÄÄ he eivät tule tuomitsemaan naapuriaan karskisti, julkeilla 

sydämillä! ENÄÄ he eivät tule pilaamaan Minun kuvaani ihmisten keskuudessa, kaikilla näillä 

iljettävillä opeilla ja perinteillä!...  

Kyllä, Minun rakastettuni, teidät tullaan tekemään uusiksi ja kaikki se, mitä te olitte, tulee 

menehtymään sinä päivänä! Teidän turha ylistyksenne tulee loppumaan ja kaikki pahuus tullaan 

puhdistamaan keskuudestanne! Ja te tulette olemaan Minulle todistus ja todistaja, suuri jäännös, 

jolle tullaan antamaan uusi ääni! Sillä Minä tulen laittamaan suihinne uuden laulun ja saamaan 

huulenne pursuamaan ilmoille ylistystä, jopa puhdasta todistusta Minun nimessäni! Ja te tulette 

nostamaan äänenne rohkeasti, saaden aikaan, että laulu kuullaan läpi kaupungin, kunnes te 

nukahdatte.  

Älkää pelätkö; sillä vaikka te kuolette, te ette tule nukkumaan ollenkaan. Sillä te tulette olemaan 

Minun luonani välittömästi, silmänräpäyksessä, päivänä, jolloin te luovutte elämästänne; kun 

olette lakanneet rakastamasta elämäänne tässä maailmassa, niin kuin joku, joka turhaan tarttuu 



tuuleen, säilyttäen sen mieluummin ikuiseen elämään; päivänä, jolloin rakkautenne on tehty 

täydelliseksi Rakastetussa, päivänä, jolloin te löydätte lohdun Pelastajanne rinnuksilta, Hänen, joka 

lohduttaa sydäntänne ja pyyhkii pois kaikki kyyneleenne.  

Sen vuoksi, Minä olen lähettämässä tämän viimeisen trumpetin ennen aikaa, lisäten sen sointia; 

Viimeinen trumpetin puhallus varoittamaan ihmisiä, kaikuen kaikkialla maapallolla kuluttamiseen 

asti!... Sillä katsokaa, Herran Päivä on ottamaisillaan teidät haltuun! Ja Suuri ja Kauhea Päivä on 

hyvin lähellä ja tulee saamaan teidät valtaansa! Sanoo Herra…  

Katsokaa, Jumalan tuomiot tulevat satamaan alas Taivaasta, kaikkien päälle, jotka loukkaavat! Sillä 

Herran raivon viini on kaadettu täydellä voimalla, Hänen tilintekonsa maljaan! Ja Hänen tulisessa 

vihassaan, Hän varmasti tulee saamaan aikaan, että kaikki maapallolla juovat siitä!  

Sillä näin sanoo Herra… Minä olen todella vetänyt linjan ja asettanut standardin; Minä olen todella 

asettanut sen kaikkien ihmisten keskeen! Sanoo Herra. Eikä kukaan tule millään muotoa 

menemään yli, sen jälkeen, kun lukumäärä on täytetty, kun ensimmäinen valinta on vahvistettu. 

Sillä Nooan päivinä oli monia pilkkaajia ja monia, jotka työnsivät ulos huulta, ilkkuen ja nauraen, 

siihen päivään asti, jolloin Nooa saapui arkkiin sisälle ja ovi suljettiin… Niin tulee olemaan tämän 

pahan sukupolven kanssa… Ovi tulee olemaan suljettu ja monet tullaan jättämään seisomaan 

ulkopuolelle, ilman suojausta, ilman turvapaikkaa suojaamaan heitä kovilta sateilta, jotka ovat 

laskeutumassa.  

Sillä kappas, Minä kerron teille mysteerin, joka pian tullaan tekemään tunnetuksi… He, jotka 

tulevat ulos ennen aikaa, jotka tottelevat Minun ääntäni, tulevat menemään yhdelle puolelle; ja 

ne, jotka kieltäytyvät, toiselle… Yksi tälle puolelle ja monia muita toiselle. Ja ne, jotka menevät 

tälle puolelle, liittyen niiden joukkoon, jotka pysyvät tällä puolella, tullaan nykäisemään ylös ja 

kätkemään; kuitenkin jotkut tullaan istuttamaan uudelleen ja palvelemaan. Kun taas ne, jotka 

kieltävät Minun ääneni, jopa kapinoidakseen Minua vastaan, tulevat pysymään omalla osallaan, 

toisella puolella linjaa, jonka Herra on vetänyt, jätettyinä kestämään virheensä ahdingon.  

Tämän avulla on sisempi piha ja ulompi piha mitattu. Ja kaikki, jotka löydetään ulommalta pihalta, 

tulevat varmasti kuolemaan, sillä heidät on jätetty ulkopuolelle, ilman tietä sisään; vaikka he 

valheellisesti havaitsevat olevansa sisäpuolella, selkänsä asetettuina seinää vasten, asettaen 

kaiken toivonsa taloon, joka on tuholle tuomittu ja pian tullaan repimään alas… Kuitenkin he, jotka 

tulevat pois heidän joukostaan, tulevat saapumaan sisemmälle pihalle, vaikka heidät nähdään 

syrjäytyneinä ja ovat valheellisesti leimattu harhaoppisiksi kavereidensa taholta; kuitenkin nämä 

tulevat varmasti elämään, paeten kaikkia näitä asioita, joita Minä olen aikeissa tehdä, ja jotka 

Minä varmasti tulen tuomaan maapallon kaikkien asukkaiden päälle. Sillä todella monet ovat 

kutsuttuja, kuitenkin harvat ovat valittuja, sanoo Herra. Jopa niin, amen.  

SEN VUOKSI TULKAA POIS HÄNESTÄ, MINUN IHMISENI JA ANTAUTUKAA MINULLE! Tulkaa pois 

heidän joukostaan ja olkaa erillänne ihmisten kirkoista! Älkää koskeko enää epäpuhtaaseen asiaan 

ja Minä tulen vastaanottamaan teidät! Sanoo Herra…  

ÄLKÄÄ ENÄÄ KÄÄNTYKÖ POIS MINUN ÄÄNESTÄNI, OMAKSI VAHINGOKSENNE! Sillä aika on 

loppumassa ja ensimmäiset monista täytyy tulla otetuiksi. Heidän täytyy saapua sisään ja ovi 

täytyy sulkea! Sillä tuomio tulee satamaan alas taivaasta, täyttäen koko maapallon!...  

TULKAA POIS, SEN VUOKSI, KAIKKI TE, JOILLA ON KORVAT KUULLA! Noudattakaa tämän trumpetin 

ääntä ja tulkaa pois, sillä tämä todella on Jumalan Trumpetin Kutsu!... Sanoo Taivaallisten 

Sotajoukkojen Herra, teidän Lunastajanne. 


