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Näin sanoo Herra… Minun poikani, Minä puhun nyt teidän kuultenne, sillä teihin Minä olen kovin 

mielistynyt. Sillä te olette pyrkineet ymmärtämään Minun tuomioitani ja pyritte hyväksymään 

Minun rangaistukseni, vaikka te ette millään muotoa ole kykeneviä koskettamaan Herran sydäntä, 

ja siinä te voisitte kestää Minun suruni; ettekä te kuitenkaan ole kykeneviä hyväksymään Minun 

rangaistukseni täyttä määrää. 

Sillä Minun vihani on sytytetty ja on tullut raivoavaksi tuleksi!... Kaiken kuluttavaksi!... 

Kaikenkattavaksi puhdistavaksi tuleksi, pyyhkien pois kaiken pahan ja synnin pois maasta! 

Te olette pyrkineet ymmärtämään, ’elämä elämästä’, ja katsokaa, te todella näette himmeästi, 

jopa turhautuneilla silmillä. Täten Minä tulen kertomaan teille selkeästi… Alusta alkaen määräys 

meni eteenpäin ja sitä ylläpidettiin, että elämä, joka otettiin, tullaan korjaamaan syyllisten 

kuolemalla ja se oli niin. Kuitenkaan Mooseksen päivinä sitä ei tehty ihmisten tuomiolla, vaan 

Jumalan tuomion mukaan, sillä niinä päivinä Minun ääneni kuitenkin pysyi Minun ihmisteni kanssa.  

Katsokaa, kaikki, jotka ovat tehneet syntiä siitä ajasta alkaen, ovat ottaneet omat elämänsä ja 

täten elämä täytyy olla annettu. Sillä synnin palkka on kuolema ja ilman veren vuodatusta ei voi 

olla synninpäästöä. Täten Minä tulin alas lihaan ja uhrasin Minun elämäni syyllisen sijasta, kantaen 

heidän rikkomustensa täyden painon Minun omassa ruumiissani… Elämä elämästä. Kuitenkin 

ymmärtäkää tämä myös… Vastaanottaakseen Minun elämäni, kunkin täytyy hyväksyä Minun 

elämäni vilpittömän katumuksen kautta ja jos hän kieltäytyy Lahjasta, sitten hän pysyy Minun 

rangaistuksessani, joka on kuolema.  

Täten Minä kerron teille selkeästi ja vaikka sydämenne tulevat vajoamaan rinnoissanne ja 

kyyneleenne tulevat, niin täytyy olla, sillä abortin synti on hyvin vakava… Sillä jokaista 50 miljoonaa 

ihmisten käsissä tapettua abortoitua vauvaa kohden Minä tulen ottamaan miljardin maapallolla 

elävän sellaisen ihmisen hengen, ketkä olivat yhteisymmärryksessä! Sillä he eivät tule katumaan! 

Katsokaa, jopa Minä tulen tuomaan hävityksen miljoonille, jotka seisoivat toimettomina vieressä! 

MINÄ OLEN HERRA.   

Tässä yhdessä asiassa on Jumalan oikeus paljastettu… Kosto on Minun, Minä tulen maksamaan 

takaisin… Sillä pahojen rangaistus lepää yksinomaan Minun hartioillani, ja siitä Minä en saa 

ollenkaan mielihyvää… Jopa kun pelastus lepäsi yksinomaan Ihmisen Pojan varassa ja siihen Minä 

olin kovin mielistynyt… Sen vuoksi, Hän tulee olemaan tuomarinne, jopa niin kuin Hän on myös 

Pelastajanne, sanoo Herra.  

Sen vuoksi Minun poikani, älkää kompastuko Minun sanojeni kirjaimeen, älkääkä pyrkikö 

ymmärtämään laskemalla, vaan nähkää suuremmilla silmillä, nähkää sydämellänne; ymmärtäkää 

laajuus, älkää tuijottako kirjainta… Katsokaa Minun puhettani kyynelten kautta, älkää tarttuko 

Minun sanojeni voimaan surussa, katsokaa Minun kasvojani, kun Minä ojennan Minun käteni 

Minun voimassani; maistelkaa Minun kyyneleitäni, kun Minä tuon kuoleman heidän päälleen, 

katsokaa Minun silmiini, kun Minä tuhoan ihmisten kaupungit… Minun poikani, oletteko te 

kykeneviä juomaan tästä maljasta? Voitteko te kestää Minun kipuani? Eikö elämänne tule 

katoamaan teiltä, tämän paljastuksen koko painon alla?  



Katsokaa, ihminen on vain sänki terän edessä, Ruoho palavien puiden alla syvässä synnin 

metsässä, Hiekka pimeän rikkomusten meren pohjassa… Kuitenkin Minä olen tietoinen hänestä… 

Minun sydämeni tuntee jokaisen.  

Täten ne, jotka Minä lähetän, täytyy tehdä uudelleen, heidän täytyy olla muuttuneita, heidän 

täytyy syödä Elämän Puusta, ottaen osaa myös tiedon puusta. Heidän täytyy tulla kuin periksi 

antamattomiksi kiviksi, ja heidän sydämensä uudelleen muotoilluiksi, uudet sydämet, jotka 

sykkivät tahdissa Minun (sydämeni) kanssa… Vai kuinka Minun pitäisi lähettää heidät? Sanoo 

Herra. 


