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Kuulla 

Näin sanoo Herra, kirottua sukupolvea vastaan… Minä tulen olemaan kauhea heille!... 

Sillä he työntävät kättä Minun puhettani vastaan ja kohtelevat Minun profeettojani aivan kuin he 

olisivat lörpötteleviä suukappaleita, jotka puhuvat valheita, eivät tiedä mitään, heittäen heidät 

pois ilman syytä… Vakka se olen Minä, jopa Minä, joka täytän heidän suunsa totuuden sanalla ja 

heidän sydämensä tiedolla Pyhästä! 

Sen vuoksi, Minä en tule lakkaamaan saamasta aikaan sitä, että Minun palvelijani profetoivat, 

nousten ylös aikaisin ja lähettäen heidät… Minä olen laittanut MINUN sanani heidän suihinsa, 

Minä olen avannut heidän korvansa, niin että he voivat kuulla. Sillä Minä saan aikaan sen, että 

Minun sanani tulevat olemaan kauhu kaikille ihmisille! Sillä MINUN Henkeni on se, joka on tullut 

asumaan Minun todistajissani!... Sanoo Suuri YaHuWaH, Jumalan Sana, joka puhuu… YahuShua!   

Ja kaikkien näiden jumalanpilkkojen vuoksi, ja joilla nämä röyhkeät ihmiset ovat pilkanneet Minun 

sanaani ja Minun kunniaani lakkaamatta, heidät laitetaan kärsimään… Paljon valitusta, kyynelten 

paljous…  

Kyyneleet tulevat olemaan heidän juomansa, kun he janoavat aamulla, heillä on surua aterioinaan 

puolilta päivin, ja kipu tulee olemaan heidän sänkynsä yöllä.  

Sillä kaikki heidän tottelemattomuutensa on tehty selväksi… Se on aina Minun kasvojeni edessä, 

näytettynä aina heidän kapinassaan. 

Kappas, he tulevat pian kammoamaan kaikkia haureuksiaan Minua vastaan!... Joka ikinen heistä! 

Sanoo Herra… Kuitenkin ensin, pois lankeaminen.  

Kappas, jopa jotkut tulevat juoksemaan pois Minusta, monet tulevat lähtemään pois Minusta. Ja 

kun he väsyvät, kun he viimein lankeavat alas ja katuvat, sitten he tulevat kääntymään ja 

juoksemaan pois kaikista kieroutuneista rikkomuksistaan, joita he olivat tehneet puolenpäivän 

aikaan. Ja kun he oivaltavat sen todella, että se olin Minä, joka oli tavoitellut heitä, ja se olin Minä, 

joka olin tuonut heidät takaisin, sitten oi kuinka he tulevat rakastamaan Minun Sapattejani, ja 

Minun Pyhiä Päiviäni he tulevat vaalimaan… Niinä päivinä, kymmenen miestä kansakuntien 

jokaisesta kielestä tulee ottamaan kiinni yhdestä Juutalaisesta, sanoen, ’Anna meidän kulkea sinun 

kanssasi, sillä me olemme kuulleet, että Jumala on sinun kanssasi.’  

Älkää pelätkö, Minun palvelijani, älkääkä tulko paljon surun nielaisemiksi, kaikkien näiden 

vangittujen lasten vuoksi, sillä Minun armoni ei kerta kaikkiaan tule lähtemään pois heistä. Ja 

vaikka he tulevat pysymään tämän maailman vankeina, he ovat suuresti Karitsan rakastamia… Sillä 

jos Minä en ojenna heitä heidän tottelemattomuudestaan, todella Minä sanon teille, he eivät 

koskaan voi saapua Minun lepooni.  

Sen vuoksi, olkaa rauhassa, Oi palveluksen pojat, sillä Minun oma voimani on tullut asumaan teissä 

ja tulee saamaan aikaan, että profetoitte. Ja vaikka te olette yhtäkkiä heikentyneitä, ei mikään ole 

vinossa, sillä te olette mukautuneet Minun voimaani, olette tehneet tilaa Pyhälle Hengelle tulla 

sisään… Ja Hän tulee varmasti asumaan sisässänne, täysin, asianmukaisena aikanaan. Minun 

läsnäoloni voima on aina saanut aikaan sen, että Minun profeettani asetetaan erilleen Pyhässä, 

tuntemaan aivan kuin he kuihtuisivat, aivan kuin he kuolisivat… Sillä todella, se on toisenlainen 

kuolema.  



Ja niiden, jotka eivät tunne Minua, tarvitsee lähteä pois Minun valituistani, ottaen mukanaan 

kaiken tietämättömän juttelunsa, jolla he elämöivät jatkuvasti Minun palvelijoitani vastaan, eikä 

heillä ole yhtään todellista tietoa Totuudesta… Sillä he ovat provosoineet Minut vihaan! Minun 

mustasukkaisuuteni on herännyt!  

Sillä Minä todella olen hyvin mustasukkainen Minun palvelijoistani. Ja Minun kärsimykseni on 

näytetty Minun kiihkossani, kaikista näistä, jotka ovat heittäneet pois kaikki saastaiset viittansa. 

Sillä he tulevat varmasti vastaanottamaan uudet viitat Minulta, valkeat viitat Minun pyhäkössäni… 

Antakaa kaikkien, jotka ovat Minun puolellani, maistaa ja nähdä, että Herra on hyvä! Sanoo Hän, 

joka on uskollinen, Hän, joka on tosi.  

Ja kaikki ne, jotka kieltäytyvät tuntemasta Minua, ja jotka pitävät tiukasti kiinni vihastaan ja 

ponnistelevat ankarasti kapinassaan, ja joiden sydämet ovat kuin periksiantamattomia kiviä, 

kieltäytyen murtumasta, vastustaen aina Minun ojennustani ja sulkien suunsa tiukasti katumista 

vastaan, nämä tulevat myös oivaltamaan, että myös heidät luotiin Minun kunniaani varten, 

paljastamaan Minun mahtini voiman… Vihan astioita, tuhoa varten valmisteltuja.  

Eikä väliä, kuinka paljon suitsuketta he polttavat epäjumalilleen, ei väliä, kuinka monia omistuksia 

he omistavat, tai kuinka paljon rahaa he lapioivat leveille niskoilleen, tukkien kurkkunsa omaksi 

tuhokseen…  

MINÄ TULEN SAAMAAN KUNNIAA! MINUN VOIMANI TULLAAN TEKEMÄÄN TUNNETUKSI!  

Sillä Minua inhottavat kaikki heidän menettelynsä!... Uudelleen ja uudelleen he lävistävät Pyhän 

monien surujen keihäillä, kun ponnistelevat kiinnittääkseen Kuninkaansa puuhun, uudelleen ja 

uudelleen, aivan kuin Hänen roikkumisensa salliminen ei olisi heille tarpeeksi!   

Sen vuoksi tulee Minun ääneni jatkuvasti vainoamaan heitä, kuluttamiseen asti! Ja suru tulee 

olemaan suuri läpi kaikkien maiden, kasvaen syvemmälle ja syvemmälle kaikkien ihmisten 

joukossa!...  

Seitsemän ukonilmaa tulee ärjymään heille! Eivätkä he tule pakenemaan, muuten kuin 

marttyyriuden kautta! Sanoo Herra… KATSOKAA, MINUN IHMISENI! Katsokaa tätä suurta 

kaupunkia, jota Minä rakastan… Tätä suurta kaupunkia, jota kutsutaan Marttyyriudeksi! Minä 

kutsun teidät juomaan!... Juokaa Hänen vertansa, kaikki te ylimieliset! Hänen verensä tulee 

tuomaan teidät tarpeeksi alhaalle, mennäksenne läpi, tarpeeksi alhaalle, saapuaksenne sisään.  

Ja ne teistä, jotka jatkuvasti provosoivat Jumalaanne vihaan, jotka eivät lakkaa koettelemasta 

Minua, niin kuin Israel koetteli Minua erämaassa neljäkymmentä vuotta, Minä kutsun teitä 

katumaan totuudessa monilla kyynelillä, palaamaan, että Minä voin vastaanottaa teidät.  

Ja jos te kieltäydytte, Minä kutsun teitä JUOMAAN!... Juomaan täysin tästä maljasta, josta Minä 

olen vuodattamaisillani… että te voitte tukehtua siihen! JA KUOLLA!... Että teitä ei enää olisi Minun 

kasvojeni edessä, ja pahat tapanne kauaksi siirrettyinä, teidän iljettävä puheenne vaiennettuna!... 

Että te voitte levätä kaikesta pahuudestanne, jolla te olette suuresti uuvuttaneet itsenne.  

Sillä te olette aiheuttaneet Minulle suuresti murhetta; Minä olen tottunut paljoon suruun teidän 

vuoksenne… Oi Minun ihmiseni, jotka ette ole Minun ihmisiäni, te kiellätte Minut, ETTEKÄ etsi 

tunteaksenne Minua sellaisena kuin Minä olen…  

Kappas, Surujen Mies on tullut prinssiksi ja nyt kuninkaaksi… Surujen Kuninkaaksi… Taivas on 

täyttynyt Minun kyynelilläni, yhdestä äärestä toiseen.  



Sen vuoksi Minä olen tullut esiin! Ja vihan maljalla, joka on vuodatettu ilman sekoitusta, Minä olen 

tuleva puhdistamaan ja putsaamaan!...  

JUOKAA, te kaikki pahat!... Raivoava tuli on valmisteltu! Se odottaa teitä!... Se odottaa kaikkia, 

jotka ovat osoittautuneet sen liekkien arvoisiksi, kerta kaikkiaan arvollisiksi tulla peitetyiksi 

näkyvistä!... Kieltäytykää tulemasta pois viskatuiksi ja poltetuiksi! Kyllä, te olette osoittautuneet 

olevanne täysin arvollisiksi ja tarkoitetuiksi tuholle!... Astioiksi halpaa käyttöä varten, saaden 

mielihyvää kaikista pahuuksistanne, kaikesta teurastamisestanne, kaikista valheellisuuksistanne ja 

valheistanne, kaikesta moraalittomasta käytöksestä!... Tuhmuuksienne ylenpalttisuus saa 

mielenne valtaan päiväsaikaan ja täyttää vatsanne yöllä!... TE TULETTE VARMASTI KUOLEMAAN! 

Sillä tämä on asiaankuuluva palkkionne! Sanoo Herra.  

Oi maapallon ihmiset, ottakaa huomioon ja valittakaa äänekkäästi! Sillä Kaikkivaltiaan kasvot ovat 

odottaneet innokkaasti aikaa!... Kappas, on aika!...  

Ja Minä tulen lähettämään Hänet taloon niin kuin varkaan, ryöväämään ja kokoamaan. Hän tulee 

sieppaamaan heidät pois ja teiltä heidät tullaan viemään… Minun uskolliset lapseni, sekä hereillä 

olevat että he, jotka nukkuvat, joiden elämät eivät ole heidän omiaan… Elämät pois annettuina, 

sitten vastaanotettuina uudelleen Hänen vuokseen, joihin he olivat laittaneet kaiken 

luottamuksensa, eivätkä horjuneet… Sillä Rakkaus oli pelastanut heidät.  

Sen vuoksi, vartioikaa. Sillä te ette tiedä Herran paluun aikaa. Onko se ensimmäisessä, toisessa vai 

yön kolmannessa vartiovuorossa, te ette tiedä aikaa, te ette tiedä päivää, ettekä tuntia. Sen 

vuoksi, Minä julistan teille, kaikki teidän päivämäärienne asettamiset tulevat ei-miksikään ja kaikki 

teidän täsmälliset ennustuksenne tulevat epäonnistumaan! Sillä Minä voin ottaa heidät ennen tai 

jälkeen… Sillä Minä olen Jumala…  

Ensimmäinen valinta on tehty, nippujen sitominen on ohitse ja kaikki he, jotka seisovat portin 

ulkopuolella, ovat jo alkaneet elämöintinsä, eivätkä lakkaa valittamisistaan, sillä Minä en tunne 

heitä… Jopa niin, amen.  

Katsokaa, pilvi on noussut lännessä, kova sade on tuleva!... Ja kuka tulee estämään sen, kun se 

tulee lähelle, tai estämään sitä, kun se saapuu?  

Tuuli puhaltaa idässä, kuitenkin kuka on siitä tietoinen, ennen kuin se on saanut heidät 

haltuunsa?... Sanoo Herra. 


