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Näin sanoo Herra Jumala… Minä haastan näitä ihmisiä puhumaan Minun palvelijoitani vastaan. 

Minä kutsun heitä esiin, että he voivat tuoda kovat sanansa Minun todistajiani vastaan. Kyllä, Minä 

tulen provosoimaan heitä vihaan, että he saattavat tulla esiin ja puhua karskisti Minun 

palvelijoitani vastaan. Sillä he ovat provosoineet Minua vihaan, sen vuoksi Minä myös tulen 

provosoimaan heitä… Että Minä voin tappaa heidät ja iskeä heidät alas, niin kuin lusteet korjattuna 

sadoksi tulelle!... 

Näin sanoo Herra, kaikille provosoiduille… TE KAIKKI TULETTE VARMASTI KUOLEMAAN! KAIKKI 

TULLAAN LÄVISTÄMÄÄN!... Niin kuin TE olitte lävistäneet Minut, jopa niin kuin te lävistätte Minut 

nyt, niin tulevat väen paljoudet vastaanottamaan saman. Heidät kaikki tullaan lävistämään ja 

iskemään läpi! Sillä te olette taistelleet Minua vastaan… Te olette vihanneet Minun nimeäni ja 

Minun Pyhääni, Häntä, joka on Minun majesteettisuuteni kunnia…  

Sen vuoksi, Minä olen lähettämässä Minun palvelijani, profeetat, teitä vastaan! He tulevat 

profetoimaan teitä vastaan säälimättömästi… He tulevat repimään teitä, repien teidät niin kuin 

leijona ahmii saaliinsa! Sillä Minä olen antanut heille kynnet ja niillä ne tulevat iskemään, 

tunkeutuen syvälle lihaanne… Ja teidät tullaan repimään! Kyllä, ne tulevat karjumaan sinä Päivänä, 

suuri karjuvien leijonien paljous!  

Katsokaa, ne tulevat karjumaan, Kaikkivaltiaan hengitys sieraimissaan!... Ja jokainen teidän 

pylväänne tulee murtumaan! Ja seinänne tulevat murenemaan! Teidän jokainen perustuksenne, 

joille te olette korkeasti itsenne arvioineet, tulevat luhistumaan! Kappas, ylpeytenne painoa ei 

enää tulla ylläpitämään valheellisella kunniallanne, turhamaisuuksistanne syntyneellä! Se tulee 

kaikki alas, sortuen Totuuden painon alla, ja jonka Minä tulen julistamaan Minun todistajieni 

kautta! Sillä voimakas on Herran julistus teitä vastaan!... Sillä Minun Sanani on tulta! Tuli, joka on 

jo sytytetty! Ja teidät KAIKKI laitetaan kulkemaan sen liekin läpi!  

Näin sanoo Herra, Lunastajanne… Höristäkää korvianne ja kuunnelkaa, sillä Minä tulen puhumaan 

ja kertomaan teille totuuden siitä, kuka Minä olen…  

Minä kuljin näitä teitä pahojen kanssa, sydämeni raskaana kaikesta tästä synnistä, joka johdatti 

Jumalan ihmiset harhaan kaikkina aikoina ja ajankohtina. Minun oli määrä kuolla, ennen maailman 

perustamista. Ja vaikka Minä olen Kuningas, Minusta tuli teidän orjanne. Ennen kuin yksikään 

teistä oli tullut äitinsä kohtuun, Minä tunsin teidät ja rakastin teitä…  

Niin kuin vesi on läikkynyt maahan, niin on synti tehnyt Minun ihmisistäni parantumattomia Isälle, 

ellei riittävää uhria olisi tehty vastaanottamaan teidät takaisin… Puhdas ja pyhä uhraus, suurempi 

kuin mitä kukaan ihminen maapallolla voisi tarjota. Sillä Jumalan uhraus lihassa oli ainoa keino, 

millä teidät voitiin sovitella… Hänellä on voima kääntää kuolema taaksepäin, voima murtaa 

kuoleman ote, jonka synti oli asettanut Hänen ihmisiinsä. Sillä Jumalanne on pyhä, Jumalanne on 

oikeudenmukainen, Jumalanne on oikeamielinen ja puhdas…  

PYHÄ, PYHÄ, PYHÄ ON YAHUWAH! Hän asetti oikeamielisyyden säännöt ja asetti pyhyyden 

perustukset… Täten MINÄ OLEN HÄN! JUMALAN TODELLINEN PELASTUS!... YAHUSHUA 

HAMASHIACH! Polvistukaa sen vuoksi ja antakaa Minulle kunniaa! POLVISTUKAA, KAIKKI TE 

PAHAT!... Kaikkien edessä luomakunta on saatettu polvistumaan Kuninkaan edessä!  



Näin sanoo Herra Hänen palvelijoilleen… Profetoikaa, Minun poikani… PROFETOIKAA, OI 

PALVELUKSEN POJAT! Sillä Minun päämääränäni on saada teidät vihastuttamaan monet. Te tulette 

kiihottamaan heitä ja heidän raivonsa kuumuus tulee näkymään heidän kasvoillaan. Ja monet 

tullaan tappamaan sanoilla, jotka Minä tulen asettamaan teidän suihinne…  

Heidän lukumääränsä on 144 000, Minun pyhät valittuni, jotka tulevat nujertamaan kokonaisia 

kansakuntia ja tekemään nöyriksi ihmisten paljoudet. Sillä Minun todistajani menevät minne ikinä 

Minä heidät johdatan, ja heillä on Elävän Jumalan merkki otsissaan, sanoen… ’Pyhyys Herralle!’… 

Ja huutaen… ’TEHKÄÄ TIETÄ HERRAN TULEMISELLE!’  

Katsokaa, tämä sukupolvi on tehty Minun palvelijoilleni alamaisiksi, heidän jokaiselle sanalleen… Ei 

yksikään sana etene heidän huuliltaan, Minun käskystäni he tulevat lankeamaan maahan! Oi kyllä, 

heidät todella on asetettu teidän yläpuolellenne, kaikki te tyhmät johtajat, kaikki te mahtailevat 

ihmiset auktoriteettiasemissa! Heidät on asetettu korkealle kaikkien näiden omahyväisten, 

uudenaikaisten fariseusten yläpuolelle… Tekemään nöyriksi, tuomaan alas ja murtamaan! Julistaa 

Herra.  

Sillä Minä olen kutsunut heitä, Minä olen huutanut heille kovalla äänellä… Kyllä, Minun sanani 

kirkuu heille!... Kuitenkin heidän korvansa pysyvät tukossa, he KIELTÄYTYVÄT kuulemasta! 

Katsokaa, Minä olen tuleva esiin Minun voimassani! Ja Minun mahtini voimassa, Minä tulen 

saamaan aikaan, että pahat kuulevat ja ylimieliset kuuntelevat!... Kaikki te pahat ja kuurot lapset!  

Te ette tulisi Minun luokseni parannusta varten! Sen vuoksi te, joka ikinen teistä, tullaan tekemään 

alamaisiksi Minun Sanalleni! Ja te tulette kuulemaan Israelin Pyhän äänen, kun Hän nousee 

mahtavasti taistelussa!... KATSOKAA! HÄNEN SUUNSA MIEKKA TULEE TAPPAMAAN TEIDÄT! Ja te 

lakkaatte olemasta Minun edessäni! Teitä ei tule enää olemaan!... Enää te ette tule asumaan 

Minun kasvojeni edessä! IKUISESTI!  

Ja silti te kysytte… ’Mutta miksi?’… Näin sanoo Herra… Jos te olisitte lähteneet pois kaikista 

tuomituista taloistanne, totellen Minun ääntäni ja Minun käskyäni tulla pois, te olisitte tienneet 

miksi, sillä Minä sanoin… ”Ateistilla tulevat asiat olemaan paljon paremmin kuin teillä, kun Suuren 

ja Kauhistuttavan Herran viha on tullut”… Sillä te olette pyrkineet ottamaan kiinni Minun 

valtaistuimestani, Oi saatanan apurit.  

Ja kun te ponnistelitte kohotaksenne Minun Pyhän Vuoreni yläpuolelle, Minä astuin alas ja 

murskasin teidän pahan kiipeämisenne! Minä pysäytin teidän pahat pyrkimyksenne! Minä 

murskasin teidän saatanalliset sormenne, Oi Kristuksen kirkkoherrat!... Te iljettävät viinipuut! 

Mädännäisyyden juuret!... MINÄ OLEN TEITÄ VASTAAN! Sanoo Herra.  

Sillä te olette vihanneet Minua, palauttaen Minulle pahan hyväksi! Te ette suutelisi Poikaa osana 

pyhää kokousta, ettekä te joisi Minun maljastani; ettekä te siemailisi eliksiiriä, jonka Minä jo olin 

vapaasti tarjonnut puhdistamiseksenne, jolla Eevan ja Aatamin virheen jäännökset tulisi 

puhdistaa… Jopa kaikista teidän synneistänne, ja siinä te jatkuvasti teette syntiä Herraa, teidän 

Jumalaanne vastaan ja saastutatte Minun nimeäni ja syljette Minun Majesteettisuuteni Kunniaa!... 

TE OLETTE PEITTÄNEET MINUT JUUDAKSEN SUUDELMILLA!... PAHANTEKIJÄT! AHNEET SUDET!...  

Sen vuoksi, Minä olen tuleva alas!... Ja Minä tulen varmasti tekemään lopun kaikista saatanan 

töistä! Sillä se kaikki oli ei-mitään!... Täten Minä olen julistanut sen! Ja Minä olen Hän, joka tulee 

myös tekemään sen! Sanoo Herra.  

Minun poikani, he eivät rakasta Minua! Heillä ei ole yhtään rakkautta Jumalaa kohtaan 

sydämissään!... Vaikka heidän sanansa ovat täynnä ylistystä ja he puhuvat monia korkeita ja yleviä 



sanoja, monilla valmistelluilla puheilla, Minä kerron teille totuuden, he eivät rakasta Minua! Sen 

vuoksi, antakaa heidän ottaa imartelunsa ja kaikki saastaiset teeskentelynsä ja pyyhkiä omia 

takapuoliaan!...  

Sillä he EIVÄT ole Minun lapsiani, enkä Minä tunne heitä… Ja heidän tyhmien ja halveksittavien 

toimien paljoutensa vuoksi ja tämän suuren hävyttömyyden määrän vuoksi, mitä Minä olen 

löytänyt heistä, jätetään heidät yksin erämaahan… Kauaksi Jumalastaan poistettuina… Hylättyinä 

näihin lohduttomiin maihin!  

Kuitenkin Minä olen varannut itselleni jäännöksen, kallisarvoisen jäännöksen, joka tullaan 

kätkemään tältä maailmalta, vaikka he pysyvät sen keskellä. Heidät tullaan pitämään suojassa 

kaikelta tältä sihinältä, kaikista näistä murhanhimoisista pyrkimyksistä, joita on tuotu esiin Minun 

valittujani kohtaan, ja he tulevat oppimaan pyhyyttä ajan ja ajat ja puoli aikaa… Sillä aikaa kun 

maailma ja kaikki, jotka pysyvät siinä, juoksevat nopeasti tuhoaan kohti.  

Kuitenkin kaikki ne, jotka jatkuvasti opettavat ylpeydessään, ollakseen todellinen ’jäännös kirkko’, 

tulevat varmasti tuntemaan sanan merkityksen! Sillä he ovat koristelleet itsensä kuin 

kuningattariksi, korkeiksi ja yleviksi, ylellisissä kirkoissaan!... Sen vuoksi, näin sanoo Herra… HE 

KAIKKI TULEVAT OLEMAAN NIIN KUIN LESKIÄ!  

Minä tulen jakamaan heidät niin kuin saaliit! Minä tulen palvelemaan heitä voimakkaalla 

ojennuksella ja puhdistamaan heidän lukumääränsä! Minä tulen pitämään heille kuria karskisti ja 

lähettämään monet heistä kuolemaan sinä päivänä! Sitten he tulevat tietämään, että MINÄ OLEN 

HERRA!... Ja todella, Minä olen tehnyt heistä jäännöksen.  

Kuitenkin jopa nyt, on olemassa todella pieni joukko heidän keskellään, jotka Minä tunnen ja joissa 

Minä näen Itseni… Nämä tulevat Minun luokseni, niin että Minä voin vastaanottaa heidät… Sillä 

Minun rakkauteni oli loppuun saatettu heissä ennen aikaa. Sillä mitä varmimmin Minä sanon 

teille… Jos Minä en olisi lyhentänyt näitä päiviä, mikään liha ei pelastuisi… Sanoo Herra. 


