
V7/89 - Näin sanoo Herra… Kristityt, Juutalaiset & Muslimit… Herätkää!  

Tämä on viimeinen Trumpetin kutsu ENNEN AIKAA! 

Lokakuun 21. 2010 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle Nettiyhteisön Kokoontumisen Aikana, Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Jumala… Trumpetti, johon Minä puhallan, on paljastettu viisaille ja saapuu 

nöyrien sydämiin, saaden aikaan, että katuvainen tutisee ja kapinallinen palaa halveksunnalla. Se 

on vanhan ajan trumpetti, kuitenkin pysyy myös tämän ajan trumpettina. Sillä Minun palvelijani on 

pian saapumassa seitsemänteen vuoteensa ja Minun Sanani ja tämä Trumpetti pian sen jälkeen. 

Kappas, se on seitsemäs ja tulee puhaltamaan seitsemän kertaa lakkaamatta, jopa niin kuin nämä 

seitsemän ääntävät lakkaamatta ennen aikaa… Katsokaa, eikö ole vain se, mikä Minä olen 

paljastanut, mikä pysyy pyhänä Minun silmissäni; täyttymys, mikä on ollut pitkä, jota seuraa 

kolme, jotka seuraavat nopeasti toisiaan, jonka täyttymys on lyhyt, silti ikuinen, jopa niin kuin 

seitsemäs, kahdeksannen kanssa vielä tuleva?  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra… Minä olen soittanut trumpetilla kutsun herätä, kuitenkin kuka on 

kuullut Minun kutsuni? Kuka on noudattanut ja kulkenut Herran tahdon mukaan?...  

Paha ja laiska sukupolvi! KUUROJA LAPSIA! Te olette hylänneet Minut, sillä te olette täyttäneet 

tämän maailman kaikenlaisella pahalla! Katsokaa, te olette yltäneet pahuuden uusiin korkeuksiin! 

Täten Minun täytyy peittää näkyvistä ihmisten valtakunnat, Minun täytyy pyyhkiä ne pois ja 

heittää heidät pois Minun näköpiiristäni, ikuisesti! Koskaan enää he eivät tule nousemaan, koskaan 

enää eivät kansakunnat tule tekemään pahaa Minun näköpiirissäni! Koskaan enää he eivät tule 

kävelemään ylpeästi, heristäen nyrkkejään taivasta kohti itse julistamassaan kunniassa! Koskaan 

enää he eivät tule rellestämään kaikissa näissä kieroutumissa ja harjoittamaan kaikkia näitä 

iljetyksiä, pyrkien aina tyydyttämään ikuisesti lisääntyviä himojaan, kun he tavoittelevat pahaa 

voittoa! SILLÄ MINÄ OLEN HERRA JA MINÄ OLEN NÄHNYT SEN!  

Sen vuoksi Minä tulen puhumaan ja tämä trumpetti tulee soimaan jatkuvasti, kunnes on aika; ja 

kun se on lopussa, toinen alkaa ääntämään… Ja Oi, mikä itku tullaan kuulemaan! Oi, mikä katkera 

nyyhkyttäminen tulee täyttämään kadut!... Ja niin kuin heinäsirkkaruton ääni, ahmien jokaisen 

vihreän asian, niin tulee hampaiden kiristys ahmimaan ilmaa. Katsokaa, se tulee puhkeamaan joka 

nurkalla, suurella äänellä!...  

Kuitenkin Minä jatkan puhumista ja Minun kuumassa tyytymättömyydessäni Minä tulen 

julistamaan tuomion heille!... Ja kuulevatpa he tai pidättäytyväpä he, YaHuWaH’n ääni tullaan 

kuulemaan!  

Sillä Minä kerron teille totuuden, tämä edessänne oleva trumpetti on vasta alkua, Kaikkivaltiaan 

kuiskaus, hiljainen pieni ääni korvaan puhuttuna. Sillä päivä on tulossa nopeasti, kun Minä tulen 

puhumaan Minun nimeni ääneen, katsokaa, Minä tulen avaamaan Minun suuni ja ilmaan Minä 

tulen puhumaan ja taivaat tulevat tärisemään ja Maapallo tulee heilumaan väkivaltaisesti! Sillä 

kukaan Maapallolla ei tunne Minua; yksikään ei näe Minua sellaisena kuin Minä todella olen… 

Kuitenkin kaikki tulevat tuntemaan Minut! Sillä Minun tuomioitteni kautta he tulevat tuntemaan ja 

Minun Armossani he tulevat näkemään! Sanoo Pyhä, Israelin Jumala, voiman ja tulisen 

mustasukkaisuuden Jumala, Jumala, joka on tullut Hänen Pyhäköstään rankaisemaan!... Tuomion 

Jumala!  

Katsokaa, Jaakobin Mahtava on puhunut Hänen auktoriteetissaan, kuitenkin harvat ovat 

noudattaneet, harvat ovat kumartuneet alas antamaan Minulle kunniaa, harvat ovat höristäneet 



korvan. Sen vuoksi Minä tulen puhumaan äänekkäämmin ja Minun ääneni sointi tulee 

lisääntymään läpi maapallon ja päivät tulevat kääntymään pimeyteen, ennen Suurta ja Kauheaa 

Herran Päivää. 

 Sillä Minun vihassani Minä tulen kääntämään Minun kasvoni tätä kauheaa sukupolvea vastaan ja 

Minun vihani tulisuudessa Minä tulen tuomaan Minun käteni alas kovaa maapallon kaikkia ihmisiä 

vastaan!... Ja kaikki nämä korkeat vuoret tulevat murentumaan Minun läsnäoloni painon alla ja 

kaikki nämä ylevät kukkulat tulevat kumartumaan alas! Katsokaa, jättiläiset tulevat lankeamaan! 

Sanoo Herra. He tulevat olemaan murskattuja pudonneiden rikkauksiensa alla! Sanoo Kaikkivaltias.  

Sen vuoksi, katsokaa kansakuntien joukossa, Oi tyhmät ihmiset ja katsokaa, Oi kaikkein pahin 

sukupolvi ja olkaa täysin hämmästyneitä, olkaa kauhean peloissanne! Sillä Hyvityksen Jumala on 

noussut. Kunnian Jumala on tullut esiin!... Katsokaa, Minä olen noussut ylös Minun kostossani, 

Olen tullut esiin maksamaan takaisin, sillä Minä olen katsonut ja Minä olen nähnyt! Kyllä, Minä 

olen katsonut sydämiinne ja Minä olen katsonut kaikkia tekemisiänne ja MINÄ OLEN NÄHNYT SEN! 

Sillä mikään ei ole kätkettyä Minun silmiltäni, eivätkä Minun korvani ole tylsiä kuulemaan.  

Sen vuoksi olkaa tyrmistyneitä, Oi ei-tunteva sukupolvi. Olkaa tyrmistyneitä, kaikki te, jotka ette 

ole osoittaneet yhtään armoa naapurianne kohtaan ja vapisette pelossa Herran närkästyksessä… 

Sillä katsokaa, Minä tulen sytyttämään tulen pihoillanne ja sitä ei voida sammuttaa! Ja se tulee 

raivoamaan, kunnes jokainen iljetys on kulutettu ja jokainen paha tie menehtyy Minun kasvojeni 

edestä! Antakaa heidän kasvojensa mustua noesta, antakaa väen paljouksien langeta lopen 

uupuneisuudessaan! Sanoo Herra.  

Sillä kuka voi kestää Herran Päivän?! Kuka on kykenevä pakenemaan Herran vihaa, silloin kun se 

tulee?! Kenellä on kestävyyttä paeta jatkuvasti, ilman lepotaukoa?!... Kuitenkin he, jotka odottavat 

Herraa, tulevat uudistamaan voimansa, he tulevat kohottamaan siipensä kuin kotkat, he juoksevat, 

eivätkä näänny, he vaeltavat, eivätkä väsy, niin kuin on kirjoitettu.  

Minun ihmiseni, suuren surun kyyneleet täyttävät Minun silmäni, kun tulen liekit näkyvät heidän 

takanaan!... Sillä Minun kasvoni ovat verenpunaiset raivosta ja Minun sydäntäni polttaa Minun 

raivoni syvyyksissä, sen vuoksi, mikä on Minun silmieni edessä päivin öin… VAINO, MURHA ja 

KUOLEMA täyttävät joka kulman!... Katsokaa, synti saa maan haltuun niin kuin tulva, pursuten 

esiin IHMISTEN SYDÄMISTÄ.  

Minun ihmisiäni tapetaan ja suolistetaan ja esitetään läpi katujen, ripustetaan muureille niin kuin 

pokaaleja ja sotasaaliita, AABRAHAMIN JUMALAN NIMESSÄ, sen nimen mukaan, millä Minua 

kutsutaan heidän keskuudessaan. Kuitenkaan Minä en ole heidän Jumalansa. Ja vaikka MINÄ 

OLEN, jopa yksin Jumala, Allah EI OLE Minun nimeni! Sillä tämä ’allah’ ei ole mikään jumala! Hän 

on epäjumala, ihmisten teot kirjoitettuna kirjaan, veistetty kuva!... Oi Ismaelin pojat, teistä kaikista 

on tullut kadotuksen poikia, saatanan adoptoituja poikia; saatanan, josta teidän uskontonne tuli 

esiin. Teidän profeettaanne petti paholainen; minään aikana hän ei kuullut Minun ääntäni, Minä 

en lähettänyt yhtään viestinviejää hänen luokseen… Teitä kaikkia on petetty, saatanan apurit, 

Kainin pojat!  

Enkö Minä valinnut Iisakin ja lähettänyt Ismaelin pois? Enkö Minä säilyttänyt Iisakin uhraukselta ja 

lähettänyt Karitsan? Eikö Aabrahamin Herran pelko ollut täydellistä hänen sukupolviensa 

joukossa? Kuitenkaan te ette pelkää Minua ja Minun ihmisiäni kohtaan teillä ei ole lainkaan 

arvostusta… Onko Israel silmissänne kotona syntynyt orja? Varastiko Jaakob omistuksenne 

petoksella?! Vai oletteko te niitä, jotka ovat torjuneet perintönne?!   



Täten te olette kuin hylätty hopea Minulle, ja Israel tulee olemaan aarteena vaalittu kansakuntien 

joukossa! Ja Hän, joka istuu Daavidin valtaistuimella, tulee olemaan Herra teille, ikuisesti; sillä 

Siionin vuorella tulee olemaan pahasta päästäminen ja pyhyys Herralle! Iisakin jälkeläiset tulevat 

omistamaan teidän omistuksenne ja Jaakobin huone tulee johtamaan maata, sillä Minun 

oliivipuuni tulee varjostamaan kaikkia kansakuntia!... Siunattuja, sen vuoksi, ovat kaikki he, jotka 

syövät siitä ja etsivät suojaa sen oksien alta.  

Kuitenkin te vain kehittelette väkivaltaa sydämissänne naapurianne vastaan ja murhanhimoisia 

ajatuksia omaa veljeänne vastaan! Katsokaa, vain viha täyttää sydämenne ja kauhistus virtaa 

suonissanne kuin myrkky!... Villi mies ilman omaatuntoa! Täten vääryydentekonne eivät ole 

lakanneet ja rikkomuksenne ovat lisääntyneet mittaamattomasti! Sillä on kirjoitettu… ”Kätenne 

tulevat olemaan jokaista vastaan ja jokaisen käsi teitä vastaan.”  

Sillä te olette täynnä ylpeyttä ja egonne turpoaa kuin vesi Egyptin tulvatasangoilla, täten 

sydäntenne ylpeys on suuresti pettänyt teitä. Sen vuoksi, Minä tulen jättämään teidät 

lohduttomiksi Hyvityksen Päivänä. Ja päivänä, jolloin Minun todistajani nousevat ylös, teidän 

päällenne ei tule olemaan sadetta, ei aikaisempia eikä myöhempiä… SILLÄ MINÄ OLEN TEITÄ 

VASTAAN! Sanoo Jaakobin Jumala.  

Minä olen asettanut Minun silmäni teihin vahingon vuoksi, en hyvän vuoksi! Sillä Minä tulen 

varmasti palauttamaan kostotoimenne teidän omien päittenne päälle; ja niin kuin te olette 

tehneet, niin tullaan teille tekemään! Enkö Minä tule saamaan aikaan, että maa järisee Minun 

edessäni ja seulon teidät pois pyhistä maista, jakaen teidät hajalle, jaellen teille osanne niiden 

joukossa, jotka on nimitetty vihalle?! Sillä Minä tulen varmasti tappamaan kaikki teidän mahtavat 

taistelun miehenne! Katsokaa, jopa Minä tulen varmasti tuomaan sukupolvenne äkilliseen 

loppuun, jättämättä edes yhtäkään yli kaksikymmentä vuotiasta miestä joukkoonne! Sillä Minä 

tulen varmasti kääntämään maanne suremiseen ja jättämään kaikki naisenne lapsettomiksi!  

Kuitenkin raskautettujen joukossa, he, joita te olette vakavasti sortaneet, heille Minä tulen 

antamaan armoa, sillä heidän keskuudestaan Minä tulen tuomaan esiin jäännöksen. Sillä Minä 

olen nähnyt hakattujen sydämet ja Minä tunnen sorrettujen mielet; Minä olen katsonut niihin, 

joilla ei ole toivoa, joita te pidätte vangittuina syntymästä asti; Minä tiedän, kuka kaipaa Minua. 

Katsokaa, jopa Minä tulen esiin Minun paikastani päästämään heidät pahasta, jopa jokaisen 

vangitun. Sillä Minun ihmisteni kyyneleet ovat suuret teidän vuoksenne ja naisenne joukossanne 

itkevät, koska te olette raakoja, Oi Ismaelin pojat. Täten Minä tulen päästämään heidät teidän 

käsistänne ja teidät tullaan lähettämään pois, sillä te ette ole tunteneet Minua, sanoo Herra.  

Oi halveksittavat ihmiset, katukaa! Ja kääntykää pois tältä pahalta tieltä, jonka olette valinneet!... 

Kuitenkaan te ette tule kääntymään, ettekä tule hylkäämään kaikkia näitä iljetyksiä!...  

Sillä te jatkuvasti juonitte pahaa veljeänne vastaan, eivätkä kätenne lakkaa vuodattamasta 

viatonta verta! Teidän työnne ovat ällöttävä lemu Minun sieraimissani, halveksittava patti ihon 

alla, mädäntyvä haava, joka kieltäytyy parantumasta!... TE KAIKKI OLETTE KUOLLEITA MINUN 

SILMISSÄNI!  

Eikö Minun tulisi maksaa teille takaisin kaikista näistä asioista?! Jopa kaksinkertaisesti?! Sanoo 

Herra Jumala. Eikö Minun pitäisi tulla alas ja repiä teidät kappaleiksi, siitä mitä te olette tehneet?! 

Sanoo Israelin Herra Jumala. Eikö Minun tulisi tuhota teidän maitanne ja vainota teidän ihmisiänne 

Minun ääneni soinnilla, päivin öin?! Eikö Minun tulisi liikkua sukkelasti ja jauhaa heidät jauheeksi 

Israelin Pyhän jalkojen alla?!... Eikö Minun tulisi tulla alas kuluttamaan ja tuhoamaan?!  



Täten tulee tapahtumaan sinä päivänä… Te tulette lankeamaan, koskaan nousematta ylös ja tulee 

olemaan niin kuin teitä ei koskaan olisi ollutkaan, julistaa YAHUWAH Ainoa Taivaallisten 

Sotajoukkojen Herra. EIKÄ ENÄÄ tule olemaan mitään jumalia Minun edessäni! ENÄÄ EI tule 

mikään ihmiskäsin tehty seisomaan ylpeästi Minun kasvojeni edessä!  

Näin sanoo Israelin Herra Jumala… Minun ihmisiäni tapetaan joka kulmalla; katsokaa, he 

murhaavat Minun viestinviejiäni ja repivät Minun pikkuisiani kappaleiksi, ilman tunnonvaivoja. 

Rakastetut, mitä te haluaisitte Minun tekevän? Mitä muuta Minä olisin voinut tehdä?... MINÄ 

VUODATIN MINUN ELÄMÄNI HEIDÄN PUOLESTAAN, kuitenkin he kieltäytyivät juomasta! Minun 

ruumiini rikottiin heidän puolestaan, kuitenkin he kieltäytyvät syömästä!  

Sillä Minä kerron teille totuuden, he ovat täysin hylänneet Minut, MINUT, Elävien Vesien Lähteen! 

Ja minkä vuoksi, rakastetut? Minkä vuoksi? Katsokaa, mitä he tekevät! Katsokaa, kuinka ahneesti 

he himoitsevat jokaista halveksittavaa sanaa ja tekoa, täyttäen vatsansa kaikella tällä iljettävällä 

ruualla, suorittaen jokaisen iljetyksen, mitä Minä käskin, että heidän ei tule tehdä! He ovat katalia 

ihmisiä, kaikkein petollisin ja pahin sukupolvi, jonka kaltaista ei koskaan ole nähty!... Kuitenkin 

Minä rakastan heitä silti.   

Jopa niin, Minun ei täydy pidätellä Minun rangaistustani ja Minun tuomioni täytyy tyydyttää; 

pahuus täytyy täysin tuhota, se täytyy tulla kulutetuksi pois Minun kasvojeni edestä. Sillä jos Minä 

en tee sitä, mitä Minä olen tarkoittanut Minun sydämessäni tehdä ja jos sitä, mikä on varastoituna 

Minun raivoni varastoissa, ei vuodateta pois, ihmiskunta tulisi varmasti tuhoamaan itsensä omilla 

käsillään, jättäen puutarhan asumiskelvottomaksi.  

Sen vuoksi Minä olen tuleva suurella trumpetin törähdyksellä, herättämään kansakunnat, 

heiluttamaan tämän maailman ytimiään myöten! Katsokaa, Pyhä tulee huutamaan äänekkäällä 

käskyllä ja tämän maailman valo tullaan ottamaan!... 

Koko maailma tullaan heiluttamaan, mahtava maanjäristys!... Karitsan Viha paljastettuna!  

Nyt kuulkaa Herran Sana, he, jotka sanovat olevansa Minun ihmisiäni, jotka eivät ole Minun 

ihmisiäni… Näin sanoo Herra… Katsokaa, Minun nimeni on hylätty Minun vihani sukupolven 

keskuudessa, sillä Minun lapseni ovat unohtaneet Minun päiväni ilman loppua! Jopa Minun omat 

ihmiseni, jotka valheellisesti sanovat olevansa Minun ihmisiäni, valehtelevat; sillä he eivät ole 

Minun ihmisiäni! Sillä Minun tieni ovat tulleet kauhistukseksi heille, eivätkä he tule tottelemaan 

Minun Käskyjäni ja Minun ääntäni he kieltäytyvät kuuntelemasta. He ovat petosten ihmisiä, 

kaksien kasvojen ihmisiä, jotka juoksevat jokaisen epäpuhtaan asian perässä. Sillä he sanovat… 

’niin kuin Herra elää, meidät on päästetty pahasta tekemään kaikkia näitä asioita’… Kuitenkin Minä 

tulen varmasti päästämään heidät pahasta vihaan! Ja niin kuin Minä elän, sanoo Herra, he eivät 

tule pakenemaan Minun Vihani Päivänä!  

Sillä he ovat saastuttaneet Minun nimeni ja häpäisseet Israelin Pyhän kunnian ihmisten silmissä; 

ottaen sen, mikä on oikein ja hyvää ja häpäisseet sen, kun he jatkavat Minun laittamistani 

avoimesti häpeälle, monien kasvojen hämmennykseen!... Sen vuoksi Minä olen heitä vastaan! 

Katsokaa, Minä olen asettanut Minun kasvoni heitä vastaan, jopa kaikkia heitä vastaan, jotka 

pilkkaavat Minun nimeäni ja korruptoivat Minun Sanaani omaksi voitokseen! Sillä he ovat 

häpäisseet Minun pyhiä asioitani, ja tekemisillään he ovat tuottaneet häpeää itselleen! Täten Minä 

tulen jatkamaan heidän moittimistaan, sillä Minä olen heidän jokaista sanaansa ja tekoaan 

vastaan! Ja kun Minä pidän heille kuria, MINÄ EN TULE SÄÄSTELEMÄÄN!  



Katsokaa, Minä olen teitä vastaan, Oi ihmisten kirkot, sillä Minun tieni ovat tulleet kauhistukseksi 

teille! Kyllä, te julistatte sen saastaisilla perinteillänne, joita Minä vihaan! Ja jokaisella 

korruptoituneella opilla, joita te ylläpidätte, te asetatte kasvonne Minua vastaan!...  

Katsokaa, kaikella, mitä te sanotte ja teette, on teidän kapinanne laitettu avoimesti esille! Teidän 

epäpuhtautenne on selvästi nähtävillä!... Täten TEIDÄN teistänne on tullut kauhistus MINULLE! 

Sanoo Herra. 

Sen vuoksi, Minä tulen varmasti ojentamaan teitä ja tuomaan teille sukkelan kurin, jopa hyvityksen 

kaikista pahoista teoistanne, millä te olette saaneet aikaan, että Minun nimeäni pilkataan 

kansakuntien joukossa! Sillä vahvalla kädellä ja vakaalla moitteella Minä tulen kääntämään teidät 

pois teiltänne ja toipumaan rikkomuksistanne…  

Katsokaa, monilla vahvoilla sanoilla ja ojennetulla kädellä Minä tulen alentamaan teidät! Niin kuin 

mahtava tuuli katkoo oksia ja kieppuva tuuli kaataa korkeita puita ylösalaisin, niin tulee Minun 

ääneni sointi murtamaan teidät ja Minun käteni voima nöyrryttämään teidät Herran Päivänä! 

Suurella roskaamisella, tällä tavalla ja tuolla, tullaan teidät rikkomaan palasiksi! Katsokaa, maailma 

tullaan kääntämän ylösalaisin Minun raivossani ja kansakunnat tulevat lankeamaan kyljelleen 

Minun rangaistukseni painossa! Sanoo Herra. Sillä Minä olen varmasti julistanut sen ja Minä myös 

saatan sen tapahtumaan, jopa tämän röyhkeän ja kaikkein pahimman sukupolven silmien edessä! 

SILLÄ MINÄ OLEN HERRA!  

Sillä monet ovat esittäneet porttoa, monet ovat asettaneet itsensä auktoriteettiasemaan ihmisten 

keskuudessa, jopa puhumaan niin kuin he olisivat Jumala, julistaen Herran tahtoa monilla ylevillä 

ja turhilla puheilla. Kyllä, suurella sanojen paljoudella he puhuvat niin kuin Minä olisin heidät 

lähettänyt; kyllä he puhuvat Minun nimessäni, vaikka YKSIKÄÄN HEISTÄ EI OLE kuullut Minun 

ääntäni, enkä Minä lähettänyt heitä! Sen vuoksi, Minä olen laskenut heidän puheensa ja muistanut 

heidän jokaisen turhan sanansa, jotka Minä olen laskenut heitä vastaan!  

Kuitenkaan Minun ihmiseni eivät ole ollenkaan häpeissään heidän loukkauksistaan, eivätkä ihmiset 

tule noudattamaan Minun sanojani, jotka Minä olen puhunut tälle sukupolvelle, eivätkä he ole 

halukkaita kääntymään pois synnillisiltä tavoiltaan!... Sillä Minun ihmiseni jatkuvasti tekevät 

vääryydentekoja ja aina kapinoivat Minua vastaan!... Täten he EIVÄT OLE Minun ihmisiäni, sanoo 

Herra.  

Katsokaa, yksissä tuumin he vainoavat Minun profeettojani ja herjaavat Minun viestinviejiäni! 

Kappas, he taistelevat Minua vastaan omissa nimissään, sanoen… ’Me tulemme olemaan 

oikeutettuja omissa teoissamme, kun Herra tulee rankaisemaan näitä viestinviejiä ja maksamaan 

takaisin näille valheellisille profeetoille; sillä me vihaamme heidän ääntensä sointia ja heidän 

sanansa kiduttavat meitä ilman syytä.’  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra… Minä olen todella tullut esiin rankaisemaan, Minä olen todella 

tulossa maksamaan takaisin; jokaiselle heidän sanojensa mukaan, mitä he ovat puhuneet Minua ja 

Minun viestinviejiäni vastaan; jokaiselle tekojensa mukaan, mitä he ovat tehneet Minua ja Minun 

profeettojani vastaan! Sillä he provosoivat Minua sanoillaan ja teoillaan he ovat tuoneet Minun 

vihani täyteen!...  

He ovat hylänneet Elävien Vesien Lähteen, eivätkä enää halua juoda, eivätkä tule nielaisemaan! He 

heittävät pois oikeamielisyyden alas maahan ja muuttavat oikeudenmukaisuuden katkeruudeksi ja 

mielipahaksi! Sillä he vihaavat häntä, joka tuo Herran Moitteen portille ja kammoavat häntä, joka 

puhuu todellisen viestin Jumalalta! Kappas, he tallaavat heitä, jotka kulkevat suoraselkäisesti ja 



vieroksuvat niitä, jotka tottelevat Herran käskyjä!... Katsokaa, he kivittävät omat veljensä ja 

vahingoittavat omia sisariaan sanoillaan.  

Sen vuoksi he tulevat tuntemaan Minut Minun katkeruudessani. Sillä Minä vihaan kaikkia heidän 

ylenpalttisia talojaan, Minä inhoan kaikkia heidän pyhiä kokoontumisiaan, enkä Minä nauti heidän 

juhlistaan; heidän perinteensä ovat kammotus Minulle ja heidän juhlapyhiään Minä ylenkatson 

Minun kiihkossani. 

Täten, kun Minä ojennan Minun käteni heitä vastaan ja nostan Minun ääneni heidän 

seurakuntiaan vastaan, he tulevat lankeamaan; jopa he tulevat olemaan ensimmäisiä niiden 

joukossa, jotka lankeavat, sanoo Herra. Kertokaa Minulle sitten, millä keinoin he tulevat 

nousemaan jälleen? Sillä ei tule olemaan mitään paikkaa, jota ei olisi tehty lohduttomaksi, ei 

mitään paikkaa, jota ei olisi kuluttanut rutto ja kulkutauti! Ei tule olemaan mitään avointa paikkaa, 

sillä tuho ja suuronnettomuus tulevat valtaamaan koko maan! Sanoo Herra.  

Katsokaa, mikä moraaliton asia tämä on Minun silmieni edessä! Mikä kauhea ääni on tullut Minun 

korviini! Mikä iljettävä näky on avoimesti näytteillä, näiden ihmisten keskuudessa, jotka EIVÄT OLE 

Minun ihmisiäni! Mikä kauhea purkaus on tuotu esille tästä uudenaikaisesta sukupolvesta!... 

MINUN NIMEÄNI PILKATAAN HEIDÄN VUOKSEEN! Kaikkialla maailmassa Minun nimeäni 

halveksitaan ja käytetään kirosanana! Sitä kohdellaan niin kuin iljetystä, joka loukkaa, asiana, joka 

heitetään pois ja unohdetaan, nimenä, jota ei tule mainita!     

Katsokaa, jopa nämä ihmisten kirkkojen joukossa olevat ovat ponnistelleet tehdäkseen Israelin 

Pyhän omaksi kuvakseen, muovaten Hänet petollisilla käsillä, omaksi vahingokseen!... Muovailtu 

epäjumalankuva, jolle he ovat antaneet nimen kätkeäkseen syyllisyytensä, HÄPÄISY! Jopa aivan 

nimi, jolla heitä kutsutaan, LAITTOMUUS! Sillä he antavat synnille tekosyyn Pyhän nimessä ja 

hylkäävät Minun Käskyni ja Minun jokaisen määräykseni Messiaan, Oikeamielisen nimessä! He 

ovat saastuneita ihmisiä, torjuttuja, kunnes aika muuttuu! Ja sen mukaan, mitä heidän omat 

sydämensä paljastavat, Minä tulen käsittelemään heidät, sillä he todistavat itseään vastaan! Sanoo 

Herra… Sillä he eivät ole tunteneet Minua, enkä Minä näe Itseäni heissä! 

 Kyllä, sydämillään ja teoillaan he aina todistavat itseään vastaan. Sillä sydämissään he sanovat… 

’Katsokaa meitä, nähkää, kuinka meistä on tullut oikeamielisiä omissa silmissämme.’ Jopa kaikella, 

mitä he sanovat ja tekevät, he julistavat, ’Me olemme hylänneet Isän Lain, Pojan nimessä; kyllä, 

HÄN on tehnyt meille mahdolliseksi niin tehdä. Ja Hänen luvallaan me hylkäämme Hänen jokaisen 

säädöksen ja jätämme huomiotta Hänen jokaisen määräyksensä, että me voimme saastuttaa 

Elävän Jumalan nimeä lakkaamatta.’  

TYPERÄT LAPSET, SAIRAS JA KAUHEA SUKUPOLVI, TE KAIKKI OLETTE VANKEJA! Kukaan teistä ei ole 

vapaa! Kappas, te olette allekirjoittaneet omat tuomioasiakirjanne, jotka tulevat olemaan vakavia! 

Katsokaa, te pysytte oman tuomionne puolella, nyökäten päitänne yhteisymmärryksessä! Sen 

vuoksi, kirkkojenne lukumäärän mukaan tulevat tuomionne olemaan; ja haureuksienne 

lukumäärän mukaan tulevat rangaistuksenne olemaan, Oi porttojen talo, Oi haureuden tyttäret… 

Ja omien suittenne sanojen mukaan tulee vakavuus olemaan; ja TÄMÄN sanan mukaan, minkä te 

olette torjuneet, tulee puhdistuksenne pituus olemaan! Katsokaa, Minä en tule säästämään 

sauvaa, eikä Minun käsivarteni voimaa tulla pidättelemään Minun kurinpidossani!  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra jokaista saastaista puuta kohtaan, joka kantaa mätää hedelmää, 

viekoitellen Minun ihmisiäni syömään, että he saattaisivat ylettää kätensä kapinassa Herraa 

vastaan… Katsokaa, te olette liittäneet itsenne toiseen ja hänen teitään te olette valinneet kulkea; 

kyllä, teistä kaikista on tullut isänne, paholaisen, lapsia!... Täten kaikki, mitä te pidätte kätkettynä 



ja otaksutte pimeässä, tullaan laittamaan avoimesti esille, sillä Paholainen tulee varmasti 

julistamaan sen! Ja kaikki, mitä te olette rakentaneet, tulee murenemaan, kaikki työnne tulevat 

palamaan ja suurella ryminällä teidät tullaan iskemään maahan! Sanoo Herra Hänen 

närkästyksessään.  

Minun rakastetut lapseni, miksi te revitte Jumalan sydämen?! Sillä te varmasti olette repineet 

Minun lihani sydämen, jolla Minä olen rakastanut teitä vertaansa vailla!... Sillä te olette olleet 

tekemisissä Minun kanssani petollisesti ja petoksella te olette johdattaneet Minun lapseni 

harhaan!... Ja millä hinnalla? Ja millä voitonsaannilla?  

Näin sanoo Herra… TE OLETTE HERJANNEET MINUA! Ja olette tuoneet Minun viestinviejiäni Minun 

palvelijoitani, profeettoja, vastaan ja jotka Minä Itse olen lähettänyt teidän luoksenne, monia 

pahoja ja valheellisia syytöksiä; katsokaa, te syytätte veljiänne päivin öin! Sillä Minä olen katsonut 

sydäntenne raivoa, jolla teidät on orjuutettu; Minä olen katsonut teidän katkeraa 

välinpitämättömyyttänne ja kaikkia kieroutuneita ajatuksianne ja halujanne… Ja Minä olen nähnyt 

röyhkeytenne, kuinka se vuotaa ylitse ylpeyden vallassa olevista sydämistänne!  

Kyllä, Minä olen katsonut teihin, Oi ihmisten kirkot, kaikki te ’Kristityt’, jotka taistelette Minua 

vastaan, mennen sisään ja tullen ulos, etsien aina uusia tapoja kivittää Minun profeettojani ja 

vainota Minun palvelijoitani, valittuja! Minä olen nähnyt sen, mikä asuu sisällänne ja oi minkä näyn 

Minä olenkaan nähnyt, mikä säädytön asia tämä on Minun kasvojeni edessä!... DEMONEITA 

menossa ulos ja tulossa sisään! DEMONEITA löytämässä pyhäkkö ihmisten kirkoissa! Eikö Minun 

tulisi repiä alas?! Eikö Minun tulisi tuhota jokainen saastutettu pyhäkkö ja kukistaa jokainen 

kaupunki, joka seisoo ylpeänä Minua vastaan?!  

Kappas, Minun sydämeni on hyvin raskas kaikkien näiden ihmisten puolesta, joita kutsutaan 

Voidellun nimellä… Kuitenkaan he eivät lakkaa nostattamasta Minua vihaan! He ovat juopuneita, 

heidän oma katkera viininsä on tulehduttanut heidät! Katsokaa, he ovat innokkaita tekemään sen, 

mitä Minä sanoin, että heidän ei tule tehdä; kyllä, he rakastavat nautiskella siitä, mikä on Minua 

vastaan!  

Sillä he juoksevat taloihinsa, joita valheellisesti kutsutaan Minun nimelläni, kuulemaan jokaista 

puhujaa, joka tulee sisään petoksella, puhuen heille heidän omissa nimissään! He juoksevat ja 

istuutuvat ja höristävät korvansa kuunnellakseen, että he saattaisivat kuulla vain yhden pilkun, 

joka oikeuttaisi heidän pahat tekonsa, tyynnyttäisi heidän kutiavat korvansa, niin että he saattavat 

jatkaa asumista mielellään vääryydenteoissaan, kun he pyrkivät taivuttelemaan muita kapinaansa!  

KATSOKAA, MINÄ OLEN HEITÄ VASTAAN! Minä olen ketä tahansa miestä tai naista vastaan, joka 

pyrkii nostamaan omaa nimeään, sanoen… ’Herra on lähettänyt minut’ ja ’On Herran tahto, on 

Herran tahto; kuulla mitä Herra tahtoo meille’! Minä olen kaikkia heitä vastaan, jotka asettavat 

kompastuskiviä Minun ihmisteni jalkoihin, Minun nimessäni, väännellen Minun sanojani 

jatkaakseen vainoa Minun palvelijoitani ja Minun viestinviejiäni vastaan!... Katsokaa, he, jotka 

toivovat pahaa MINUN Morsiamelleni tullaan jättämään hämmästykseen, jättämään aivan yksin 

sekasortoonsa!  

He tulevat notkistamaan polveaan, selkänsä taipuneina, itkien… ’Milloin minusta tuli portto? 

Milloin minä vieraannuin minun Aviomiehestäni? Kuinka on, että minä olen nyt tullut tähän 

kaikkeen rangaistukseen? Enkö minä ole kuningatar, ja tehnyt sen, mikä on oikein? Sillä minä olen 

puolustanut Herran nimeä ja Hänen Sanaansa ja saanut paljon voittoa; katsokaa kaikkia näitä 

minun osallani. Kuitenkin tässä Minä istun raunioissa, omien kyynelteni lammikossa… Oi Herra, 

miksi Sinä olet hylännyt minut? Miksi kuolema nyt kyttää minua niin kuin saalista?’  



Minun nimeni on YAHUWAH! Kuitenkaan te ihmisten kirkoissa olevat lapset ette ole tunteneet 

Minua. Todella te olette hylänneet Minut, päiviä ilman loppua… Katsokaa, Minun nimeni on 

Tuomio ja Viha! Kuitenkaan te tottelemattomuuden lapset ette pelkää Minua… Minun nimeni on 

YAHUSHUA, Armo ja Suuri Rakkaus! Kuitenkin te, joiden piti olla Minun morsiameni, kiellätte 

Minut, ettekä te ole suudelleet Minua Minun poskelleni.  

Ja jos te olette Minun morsiameni, miksette ole antaneet itseänne Minulle ja ottaneet Minun 

nimeäni, julistaen olevanne Minun, iloisessa odotuksessa? Kuitenkin te häpeätte Minua ja 

kieltäydytte katsomasta Minua kasvoihini, sillä niin kuin Minä olen, niin Minä tulen olemaan ja 

tämä ei ole ollenkaan teidän mieleenne. Sillä te pidätte parempana muovaillun kuvanne kasvoja ja 

olette rakastuneet veistettyihin kuviinne, täten te olette vieraantuneet Jumalastanne… Kauaksi!  

Sen vuoksi, Aviomiehenne kasvot on käännetty teistä pois, sillä te ette ole lakanneet esittämästä 

porttoa monien rakastajien kanssa! Jopa monilla kyynelillä Hän on sulkenut oven teiltä, kunnes 

aika muuttuu… Palatkaa Minun luokseni, Minun lapseni! Tulkaa Minun luokseni Päivänä ja 

tyynnyttäkää Minun kyyneleeni! Sillä Minun sydämessäni on taakka teidän vuoksenne, Minun 

kasvonilmeeni ovat pudonneet vuoksenne! Kyyneleet vierivät alas Minun poskiani ja putoavat 

raskaasti maahan, kaikkein katkerin valitus! Sillä Minä, jopa Minä olen rakastanut teitä! Sanoo 

Herra.  

Huutakaa apuun sen vuoksi ja Minä tulen lähettämään luoksenne Minun majakkani. Katsokaa, 

heidän kädellään Minä olen kutsunut teitä jo monta kertaa; kyllä, nämä ovat aivan niitä samoja, 

joiden vuoksi sydämenne ovat paatuneet, aivan niitä samoja, joiden vuoksi te vastaanotatte nämä 

sanat uudelleen, jopa Minun suuni sanan. Sillä Minä en ole ilman armoa. 

Ja vaikka taloistanne Minä tulen tekemään täyden lopun, Minä en tule tekemään teistä täyttä 

loppua. Ja vaikka Minä murran teidät ja te makaatte alhaalla kuolemassa Minun nimeni tähden, 

Minä en tule hylkäämään teitä täysin niin kuin pahoja. Sillä he tulevat menemään 

päättymättömään pimeyteen, ei-minkään elottoman tyhjyyteen, ikuisesti. Ei, Minä en tule 

jättämään teitä madoille, jotka ahmivat, enkä salli lihanne mädäntyä, eikä kukaan ihminen tule 

tallaamaan ruumiitanne…  

Katsokaa, Minä tulen keräämään teidät Itselleni ja te tulette valittamaan Minun rinnuksillani, 

monilla kyynelillä, kunnes sielunne kuivuvat ja te olette parantuneet. Ja koskaan enää te ette tule 

kulkemaan maailman ja ihmisen tavoilla, ettekä pahoilla, omaksi vahingoksenne. Minusta te ette 

koskaan enää tule lähtemään pois ja MINUN elämässäni te tulette kulkemaan kaikki päivänne, 

kunnes aika on menettänyt merkityksen… Jopa aina ja ikuisesti, laulaen lauluja ylistämään Minun 

kunniaani!  

Ja te tulette olemaan Minun iloni, sanoo Herra, joka teki teidät, jopa Hän, joka osti teidät Minun 

omalla verelläni. Sillä niin kuin Poika on yhtä Isän kanssa ja Isä Pojan kanssa, niin tulette te 

olemaan yksi Hänessä ja Hän teissä, ikuisesti. Täten niin kuin on kirjoitettu, niin se tulee olemaan, 

”Minä tulen asumaan heissä ja kulkemaan heidän keskellään. Minä tulen olemaan heidän 

Jumalansa ja he tulevat olemaan Minun ihmisiäni.” Amen.  

Sen vuoksi tähän trumpettiin, mikä on näistä seitsemästä ja se on myös seitsemäs, tullaan 

puhaltamaan äänekkäästi, kunnes on aika… Sitten kaikkien täytyy hiljentyä Minun käskystäni, 

tehden tietä seuraavalle ääntämään… MINÄ OLEN HERRA. 


