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Kuulla 

Näin sanoo Herra kaikille näille sairaille ja tautisille lapsille… Te kaikki olette kuolemassa! Te 

olette poistumassa näköpiiristäni!... TYHMÄT LAPSET!... 

Minun ääneni sointi tulee uuvuttamaan teidät loppuun. Päivin ja öin Minä tulen tuomaan julki 

Minun tuomioitani teitä vastaan, kaikkien tekemienne haureuksien vuoksi, ja joita te olette 

tehneet Herraa Jumalaanne vastaan… Minua, Ainoaa Todellista Jumalaa! Jokainen teistä pyrkii 

oikeuttamaan itsensä, samalla kun heittää kiviä Minun palvelijoitani kohtaan… Teidät on kirottu 

Minun näköpiirissäni! Sen vuoksi, Minä en tule pitämään omana tietonani Minun ojennustani ja 

Minun kurin pitoni tulee olemaan vakavaa!  

Katsokaa Minun poikaani, katsokaa Minun kaunista Poikaani… Kuinka te näette Hänet?... Teidän 

näkynne on turmeltunut! Sydämenne ovat korruptoituneita! Te olette kaikki sokaisseet itsenne 

Hänen kuvaksensa! Sillä näiden epäjumalankuvien paljoudet ympäröivät teitä ja häpeänne peittää 

teitä yhä… Saarnaten Minun ihmisilleni toista ’Jeesusta’!... TE KYITTEN PESUE! Te kaikki tulette 

näkemään nälkää, sillä aikaa kun HÄN syö maan lihavuudesta ja kokoaa saaliinsa! Te ette tunne 

Herran teidän Jumalanne ääntä!... Kappas, Minä olen sylkäissyt teidät ulos! Katkerilla kyynelillä 

Minä itken, kun Minä kerron teille, että MINÄ EN TUNNE TEITÄ!  

Minä olin lähettänyt Minun palvelijani luoksenne, kuitenkaan teillä ei ollut silmiä nähdäksenne. He 

puhuivat teille, kuitenkaan teillä ei ollut korvia kuulla. Sen vuoksi Minä olen saanut aikaan sen, että 

Minun poikani profetoivat teitä vastaan! SEN VUOKSI MINÄ TULEN PUHUMAAN TEITÄ VASTAAN! 

Sillä teidän teitänne Minä vihaan! Kaikki ylpeytenne ja esiintymistaitonne ovat Minun 

majesteettisuuteni suurta kieroutumaa! Ja kun Minä kutsuin teitä, sanoen, ”TULKAA POIS!” te ette 

halunneet kuulla… Te kieltäydyitte kuuntelemasta!   

Ihmisten Kirkot, katsokaa kaikkea, mitä olette tehneet! Teidät on ansoitettu, olette omien 

haureuksienne ansalangoissa. Omat haureutenne ovat yhteisiä vieraantuneen äitinne, katolisen 

kirkon kanssa… Saatana tulee ahmimaan teidät yhdessä!  

Kuitenkin monet teistä tulevat laulamaan sinä Päivänä! Ja vaikka teidät on jätetty lohduttomiksi ja 

tuotu aivan raunioiksi, Minä olen varannut Itselleni suuren jäännöksen joukostanne… Suuren 

väenpaljouden, joka tulee laulamaan Minun puolestani, jopa kuolin henkäykseensä asti… Sillä 

Minä olen Jumala ja tämä on Minun tahtoni.  

Minun poikani, Minä tiedän, että tämä käärö, kerran syöty, on hyvin hapan mahoissanne. 

Kuitenkin tietäkää ja ymmärtäkää, se varmasti tulee saattamaan loppuun Minun päämääräni. Ja 

kun Minä saan teidät avaamaan suunne, Minä tulen puhumaan, ja se tulee olemaan heille hyvin 

kauheaa…  

Minä tulen saattamaan tiedoksi Minun tuomioni tälle sukupolvelle ja repimään nämä ihmiset… Ja 

niin kuin pala kutistumatonta kangasta repeytyy pois puvusta, niin tullaan nämä ihmiset 

repimään… Minä tulen repimään heidän sydämensä… Repeytymä, joka on niin syvä, leveäksi tehty 

repeytymä… MINÄ OLEN HERRA. 


