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Kaikkien Epäjumalienne vuoksi Minun täytyy tuhota Ihmisten Valtakunnat  

Minun Suuni on puhunut! Minun Vihani Malja on täysi 

Lokakuun 7. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Kaikille Niille Joilla On Korvat 

Kuulla 

Näin sanoo Herra Jumala… Maapallon ihmiset, teidän hirmutekonne ovat sytyttäneet suuren 

tulen Minussa! Minä olen raivoissani, kun Minä katson kaikkea tätä viattomien murhaamista! 

Minun raivoni on tullut ylös Minun kasvoilleni, kun Minä katson kaikkia teidän valheellisia 

jumalianne, Oi haureellinen ja kieroutunut sukupolvi! Kappas, epäjumalien paljoudet täyttävät 

joka kulman; sekä uskova että ei-uskova polvistuvat alas yhdessä ja palvelevat jumaliaan! 

KAIKKI kansakunnat ylistävät omien kättensä töitä, sillä he ovat asettaneet omat luomuksensa, ja 

rakkauden omiin ajatuksiinsa Luojansa yläpuolelle! Valheellisia jumaluuksia on runsaasti, samaan 

aikaan, kun tiede ja korruptoitunut uskonto hallitsevat heitä; pelkistä teorioista tulee totuus ja 

oppi, ja laittomuus hyväksytään laajalti! Ja katsokaa, rahan rakkaudesta on tullut heidän uusi 

orjapiiskurinsa ja materialismista heidän jumalansa!  

Kaikki kuviteltavissa olevat synnit virtaavat läpi jokaisen maan! Kyllä, niin kuin mahtava joki, se 

virtaa jokaiseen kansakuntaan, saavuttaen uusia pahuuden korkeuksia, kun seinät on rikottu alas, 

ja nopeasti nousevat vedet peittävät ne! Tulvapadot rapautuvat alhaalta, niitä heikennetään 

jatkuvasti, levittäen murtumaa!... Katsokaa, suuri synnin tulva on seurannut, kauhea tuhotulva 

peittää koko maapallon pinnan ja silti Herran pelko on lähestulkoon unohtunut! Ja täten Minun 

vihani malja on tullut täyteen!  

Katsokaa, Minun Valtakuntani tulee ja MINUN tahtoni tullaan tekemään Maapallolla niin kuin 

Taivaassa! Jopa niin kuin Minä olin asettanut päämääräksi alusta alkaen, niin tullaan tekemään 

tälle sukupolvelle! Sillä Minun Valtaistuimeni on asetettu korkealle korkeimpien taivaitten 

yläpuolelle ja maapallo on vain Minun jalkojeni alle asetettu astinlauta! SILLÄ MINÄ OLEN HERRA… 

YAHUWAH ON MINUN NIMENI!  

Sen vuoksi, kerääntykööt Herran viholliset, antakaa heidän kerääntyä yhdessä yhteen paikkaan 

tuomiota varten! Sulakoot kukkulat Minun vihani kuumuudessa ja vuoret murentukoot Minun 

raivoni painon alla!...  

POLVISTUKOON KOKO MAAPALLO ALAS!... Kunnes jokainen korkea ja ylevä on tuotu alas ja 

jokainen ihmisen linnake on rikottu ja romahtaa suurella ryminällä. Kunnes jokainen kansakunta 

on kynnetty kuin pelto ja jokainen kaupunki on jätetty rauniokasoiksi!... Sanoo Herra.  

Näin sanoo Herra… Hakatkaa puut ja jättäkää metsät autioiksi; älkää jättäkö kantoa, älkääkä juurta 

jäljelle! Taittakaa pois kaikki oksat ja tuhotkaa jokainen viinipuu! Sillä ihmisen viinipuu on pahuus 

ja ihmisen linnake on pahan asuinpaikka! Katsokaa, ihmisen pylväs on iljetyksen puu; hänen 

jokainen oksansa kantaa vain tautista hedelmää, saastuttaen ihmismassat! Sillä hänen juurensa 

tunkeutuvat yhä syvemmälle pimeyteen, että hän saattaisi varmistaa paikkansa ja saavuttaa 

voimaa kapinassaan Herraa vastaan!  

Sen vuoksi Minun täytyy poistaa Minun lampaani ja koota ylös jokainen karitsa ja TUHOTA kaikki 

nämä ihmisten valtakunnat! ENÄÄ Minun lampaitani EI tulla vahingoittamaan kaikilla näillä okailla 

ja piikeillä, enää he eivät tule kiedotuiksi! ENÄÄ Minun karitsoitani EI tulla antamaan teuraaksi, Oi 



kaikkein pahin sukupolvi! ENÄÄ EI Minun rakastetuistani tule teidän alamaisianne! Sillä Minun 

täytyy kutsua Minun lapsiani kotiin, että he voivat olla Minun kanssani siellä, missä Minä olen.   

Kuitenkin monet torjuvat Minun ääneni, eivätkä tule kuuntelemaan tämän trumpetin ääntä; sillä 

he tukkivat korvansa ja kätkevät kasvonsa, he jättävät huomiotta Minun kutsuni ja inhoavat Minun 

viestinviejiäni!... Itsepäisiä lapsia, jotka ponnistelevat tarttuakseen Minun viitastani yhdellä 

kädellä, samaan aikaan työntäen Minua pois toisella! Sillä Minä tavoitan heitä alhaalta, molemmat 

kädet taivutettuina alas halaamaan heitä, kuitenkaan he eivät halua mitään osaa Minun kanssani 

sellaisena kuin Minä todella olen! Katsokaa, Minä olen tarjonnut heille leipää Minun omasta 

pöydästäni, mannaa Taivaasta on lähetetty heille alas ja kuinka he maksavat sen Minulle 

takaisin?!... PAHALLA! Talloen Minun leipäni päällä, kieltäytyen kaikesta mannasta, jota heille 

tarjottiin!  

Kyllä, he inhoavat Minun ojennustani ja rikkovat Minun Käskyjäni, TEHDEN NIIN PYHÄN NIMESSÄ! 

Kyllä, MINUN OMASSA NIMESSÄNI he tekevät näitä asioita; luvan kanssa he väittävät, että he ovat 

vapaita tekemään kaikkia näitä asioita! Luvan kanssa, armon alla, he vapauttavat itsensä, että he 

saattaisivat tehdä kaikkea tätä pahaa Minun nimessäni! LAITTOMIA IHMISIÄ, KIEROUTUNUT JA 

RAPPEUTUNUT SUKUPOLVI, teidän niin kutsuttu uskonne on inhottava haava ihossa, 

sammastulehdus kaikkien niiden huulilla, jotka laulavat ylistystä Minulle saleissanne! Täten Minä 

julistan teille, MINÄ EN KOSKAAN TUNTENUT TEITÄ!... Lähtekää pois, te laittomuuden tekijät, 

sanoo Herra.  

Näin sanoo Herra… Tuletteko te provosoimaan Minut vihastumaan?! Tuletteko te hylkäämään 

Moraalisen Lain, Armon nimessä ja Hänen, joka ristiinnaulittiin, että saattaisitte provosoida Minut 

vihastumaan?!... Minä kerron teille totuuden, te ette tunne armoa ja Pyhän todellinen luonne on 

kätketty silmiltänne! Sillä teidän tietonne on hyödytöntä; teidän oppineet johtajanne häpäisevät 

Minun nimeäni ja saastuttavat Minun ihmisteni mieliä joka päivä! Ja kun he kuulivat Minun 

vihastani, he eivät katuneet, eivätkä he olleet häpeissään, eivätkä he tienneet, kuinka punastua!  

Ja kun Minä käskin, että tähän trumpettiin puhallettaisiin, höristivätkö he korviaan 

kuunnellakseen?! Tulivatko he lähelle tunteakseen asian ytimen?! EIVÄT! Sen sijaan he pilkkasivat 

ja kieltäytyivät noudattamasta, kääntäen selkänsä Israelin Pyhälle!... Sen vuoksi näin julistaa Herra, 

tälle kaikkein tyhmimmälle ja kieroutuneelle sukupolvelle: TEITÄ EI TULLA NOSTAMAAN YLÖS, 

ETTEKÄ TE TULE PAKENEMAAN HERRAN PÄIVÄÄ! KUOLEMA TULEE OLEMAAN TEIDÄN AINOA 

HELPOTUKSENNE JA MARTTYRIUS AINOA PAKOTIENNE! Sanoo Herra Jumala.  

Näin sanoo Herra kaikille näille sokeille ja kuuroille lapsille, kaikille näille lohduttomille ihmisille… 

Kuinka on, että te kieltäydytte Minun äänestäni ja kyseenalaistatte Minun tieni lakkaamatta ja 

vielä harkitsette omaanne?! Koetelkaa sydämenne! Katsokaa motiivejanne! Tuletteko te 

kyseenalaistamaan Minun tieni, vaikka te yhä seisotte tuomittuina omista teoistanne, jotka tuotiin 

esiin omista petollisista sydämistänne?!...  

Minä kerron teille totuuden, sydämenne valheet ovat johdattaneet teidät harhaan! Sillä Minun 

asiaani ei ole vedottu ihmisten edessä ja kaverienne mielipiteet ylläpitävät jokaista pahaa! Sen 

vuoksi heidän asiansa tulee murskaamaan heidät ja heidän väittelynsä tulee kuluttamaan heidät 

Tuomion Päivänä! Sanoo Herra.  

Katsokaa, Herran asia on unohtunut teidän joukossanne ja Herran sanasotaa on pidetty salassa; 

MINUN JOKAINEN MÄÄRÄYKSENI HYLÄTTY! Kuitenkin Herran asia tullaan täyttämään Hänen 

viestinviejissään ja Herran sanasota tullaan toitottamaan trumpetein talojen katoilta!... Ja näiden 

ihmisten synnit tullaan paljastamaan, sillä he ovat kerta kaikkiaan vihanneet Minua!  



Sillä jokaista ihmistä johdattavat hänen lihansa petokset, hän on naimisissa oman sydämensä 

itsekkäiden mielihalujensa kanssa, kun hän heittää pois Jumalan Kirjoitetun Lain, omaksi 

vahingokseen!... Katsokaa, Minun Käskyjäni pidetään vierasmaalaisina ja vanhentuneina. Ja Minun 

Lakiani vanhentuneena ja poissa käytöstä olevana niin kutsutun uudenaikaisen sukupolven 

valaistuneiden ihmisten silmissä!... Kuitenkin Minä kerron teille, te kaikki olette kieroutuneita 

Minun silmissäni, kokonainen sukupolvi röyhkeitä ja ylimielisiä ihmisiä! Sanoo Herra.  

Näin sanoo Herra… Entä te, Oi ihmisten kirkot? Mitä teille on tapahtunut? MIKSI TE KAIKKI OLETTE 

MYÖS HYLÄNNEET MINUT?! Kuinka on, että teistä on kerta kaikkiaan tullut pakanoiden kaltaisia, 

maailman turhamaisuuden kiiltäessä silmissänne, ja sen himojen täyttäessä sydämenne ja 

mielenne?! MINÄ EN TUNNE TEITÄ!... Teidän itse luotu jumalanne on iljetys Minulle ja tämä 

’Jeesus’, josta te puhutte, on vieras Minulle, suuri Minun kuvani häpäiseminen, on loukkaus Minun 

nimelleni ja Minun kunnialleni!  

Minun ihmiseni, katsokaa! Katsokaa kaikkia näitä materiaalisia asioita, joita olette hankkineet, 

katsokaa kaikkia niitä epäjumalia, joita palvelette! Teidät on ympäröity joka puolelta, teidät on 

laitettu laatikkoon, eikä ulospääsyä ole! Sen vuoksi Minä olen tuleva alas tuhoamaan kaikki nämä 

inhottavat asiat; sen vuoksi Minä olen tuleva pyyhkimään ne pois maapallon pinnalta! Sillä 

kaikkien näiden epäjumalien paljouden vuoksi Minun täytyy tuhota ihmisten valtakunnat!  

Oi tyhmät ja vangitut lapset, Minä olen Ainoa Jumala, Luojanne, Muotoilijanne, Kaikkien Asioiden 

Tekijä, Jumala, joka muotoili teidät omilla käsillään; MINÄ ANNOIN TEILLE HENGITYKSEN! Ja yhä te 

tuotte perusteettomia syytöksiä Minua vastaan ja ajattelette Meidän tiemme olevan 

epäoikeudenmukaisia! Tuletteko te jatkamaan teille lähetettyjen vainoamista, provosoiden Minua 

vihaan?!  

Minä väsyn kaikista teidän syytöksistänne, loputtomista yliolkaisista tavoistanne väsyttää Minua; 

Minä en voi enää kestää katsoa teidän kaikkia valheitanne ja valheellisuuksianne! Sillä teidän 

harhaoppinne ovat kasvaneet esteettä, täyttäen epäoikeudenmukaiset oikeusistuimenne, joita 

Minä vihaan!... Oi iljettävä viinipuu, kuinka kauan te tulette kasvamaan Minun vakiinnuttamani 

tien vastaisesti?! Kuinka kauan te tulette vastustamaan Minun Sanaani ja saastuttamaan Minun 

nimeäni, ylläpitämällä omaa tietänne?! MINÄ OLEN HERRA!  

Minun lapseni, sydäntenne tuomio on epäoikeudenmukainen ja hyvin tyhmä, sillä te olette 

etsineet nostaaksenne syytteet Suurta MINÄ OLEN:a vastaan! Täten nämä oikeusistuimet, joissa te 

pyritte punnitsemaan Minut, ovat epäoikeudenmukaisia ja tulevat olemaan tuhonne! Sillä teidän 

painonne ovat petollisia ja teidän röyhkeät sydämenne ovat korruptoituneita! Tuletteko te 

osallistumaan Herran teidän Jumalanne vainoamiseen?!... Oi kyllä, te olette vainonneet Minua 

loppumattomia päiviä! Sillä te olette inhonneet Minun viestinviejiäni ja sylkeneet Minun 

palvelijoitani; te olette herjanneet Minun morsiantani ja nostaneet kantapäänne ylös Minun 

valittujani vastaan!  

Eikö Minun sitten tulisi tuoda syytteitä TEITÄ vastaan; jopa teitä vastaan, Oi ihmisten kirkot?! Eikö 

Minun tulisi tuomita oikeusistuimenne, ja hyvittää tekonne omiin päihinne?! Eikö Minun tulisi 

ojentaa Minun ihmisiäni ja tuoda heidän päälleen sukkelan kurin?! Eikö Minun tulisi sataa alas 

tuomiota ja vuodattaa oikeudenmukaisuus tämän pahan sukupolven päälle?!... Kappas, määräys 

lähti eteenpäin, lause on julistettu ja katsokaa, Minä tulen käynnistämään rangaistuksen ilman 

viivettä!... Sillä te kaikki olette asioineet epäoikeudenmukaisesti Minun kanssani! Sanoo Herra 

Jumala.  



Täten sanoo Herra… Ja eikö Minulta nyt myös puutu oikeudenmukaisuutta teidän silmissänne?! 

Ovatko Minun tieni tulleet epäoikeudenmukaisiksi näköpiirissänne?! Tuletteko te jatkamaan 

Minun palvelijoitteni pois heittämistä kuin mielipuolet, koska he ovat hylänneet kaiken 

seuratakseen Minua?! Kuitenkin päivin öin te vartioitte kallisarvoisia epäjumalianne ja varmistatte 

kaikki vaalitut omistuksenne, että te saattaisitte istua levossa turhamaisuuden 

valtaistuimillanne!...  

Päämääränne ovat tyhmyys ja sananne tuuli, itsekkäät mielihalunne ja turhat tavoittelunne 

miellyttävät vain ihmisiä; suunnitelmat ja pyrkimyksenne, joista piakkoin tulee ei-mitään, ohittaen 

monet teistä jopa ennen aikaa! Sillä kaikki nämä asiat, joita te rakastatte; tullaan ottamaan teiltä; 

ja se, mitä pidätte kaikkein rakkaimpana, tullaan sieppaamaan käsivarsiltanne yhtenä päivänä!  

Katsokaa, Minä tulen puhdistamaan sydämenne tuholla ja tyhjentämään mielenne 

hämmästyksellä ja te tulette murtumaan kaikkien näiden silmienne edessä tapahtuvien asioiden 

vuoksi!... HENKI JA RUUMIS TULLAAN RIKKOMAAN YHDESSÄ! Sillä Minä olen tullut puhdistamaan 

ja ottamaan pois ja tuhoamaan; että uhmakkaat voidaan rikkoa ja ylimielisille tehdään kaikkensa; 

että pahasydäminen voidaan heittää kasvot alaspäin alas, keskellä suurta tuhoa!... Kuolleitten 

ruumiitten paljoudet heitettyinä ympäriinsä jokaisen kaupungin autioille paikoille, kadut ja kujat 

tahrattuina punaisiksi verellä!  

Sillä uhmakkaat seisovat ylpeinä; heidät tullaan tekemään nöyriksi. Ja ylimieliset puhuvat tyhmästi, 

heidän suunsa ammollaan auki, johdattaen monia harhaan; he tulevat olemaan vakavasti 

alennetut… Kuitenkaan pahasydämisillä ei tule olemaan mitään paikkaa, sillä heidät tullaan 

tuomaan alas kuoleman hiljaisuuteen, sillä tämä on heidän asianmukainen palkkionsa! Kuitenkin 

heidän mätänevien ruumiittensa lemu tulee todistamaan heidän puolestaan ja heidän 

murtuneitten ruumiittensa näky tulee puhumaan äänekkäästi yhteisymmärryksessä! Ja Herraa, 

yksin, tullaan ylistämään sinä päivänä!  

Kuitenkaan Herra ei ole ilman armoa. Sen vuoksi ne, joissa Minä näen Itseni, joissa Minä näyn 

olevan etummaisena, tulevat pakenemaan; ja sen jälkeen, ne, jotka halukkaasti polvistuvat alas ja 

kutsuvat Minun nimeäni Totuudessa, tullaan päästämään pahasta.  

Kuitenkin Minun ihmiseni pysyvät tyhminä! Sillä he ajattelevat olevansa itse viisaita omissa 

silmissään; ja heidän röyhkeydessään he lepäävät omassa opissaan, kun he omaksuvat jokaisen 

perinteen, jota Minä vihaan! Katsokaa, kuinka he rakastavat epäjumaliaan ja palkitsevat suuria 

patsaitaan! He etsivät maineikkaita omiensa keskuudesta, että he saattaisivat vastaanottaa 

ylistystä ihmisiltä! Ja oi kuinka he rakastavat kirkkojaan ja kunnioittavat tätä valheellista kuvaa, 

jossa he luoneet Minut uudelleen!...  

Kyitten pesue, viekkaitten ja petollisten käärmeitten seurakunta, kaikki te ennustajat ja 

pehmoisten puhujat, jotka tuuditatte Minun ihmiseni uneen ja viettelette Minun lapseni tekemään 

haureuksia porton kanssa, puheellanne, jolla te vokottelette Minun ihmisiäni seuraamaan teitä 

kuolemaan! Teidän neuvonpitonne tuo heidät alas kuoppaan! Te varustatte Minun ihmiseni 

valheellisen toivon turvallisuudessa ja laitatte esille rauhan ja turvallisuuden ennustuksia, 

saarnaten vaurautta valheellisen ylistyksen ja teeskennellyn intohimon yksinpuheluissa, 

väärinkäyttäen Minun nimeäni ja käyttäen Minun Sanaani väärin, vääristellen sitä, ylläpitääkseen 

omaa korruptoitunutta perustustaan, kaikki epäoikeudenmukaisen voitonpyynnin nimessä!... Eikö 

Minun tulisi maksaa takaisin?! Eikö Minun kurinpitoni tulisi olla kaikkein vakavin?! Sanoo Herra.  

Näin sanoo Herra… Ihmisten kirkot, ettekö ole ajatelleet yhtään Minun tuomioitani?! Kuinka on, 

että te olette sivuuttaneet Minun jokaisen varoitukseni, varoituksen, joita teidän tuli pohtia 



sängyissänne öisin ja kelata, kun katselette heijastustanne aamuisin?! Kappas, Minä olen 

kuiskannut teille vain pienellä äänellä, kuitenkaan teillä ei ole korvia kuulla; Minä olen kirjoittanut 

teille Minun profeettojeni kynillä, kuitenkin te kieltäydytte näkemästä; Minä olen huutanut teille 

Minun viestinviejieni suulla, kuitenkaan te ette noudata!... Pikemminkin te ajattelette Minua 

pahana ja Minun puhettani halveksittavana!   

Kuitenkin Minun rakkaudessani Minä puhun teille ja Minun armossani Minä olen varoittanut teitä. 

Ja katsokaa, monet Minun palvelijoistani saivat piston sydämiinsä ja ovat kohdanneet nämä 

auktoriteetti asemassa olevat ihmiset. Kyllä, he ovat osoittaneet sormea kaikille näille 

kieroutuneille opeille ja ovat rauhattomia kaikkien näiden inhottavien perinteiden vuoksi; sillä he 

ovat Kutsutut! Kyllä, Minun palvelijani ovat rauhattomia ja ovat tulleet esille, sillä Minä olen 

pistänyt heitä heidän sydämiinsä, saadakseni aikaan suuren hajaannuksen! Sillä Minä, Itse, olen 

tuonut tämän miekan!... SEN VUOKSI, SEKASORTO SEURATKOON!  

Sillä Jumalan nimeä on saastutettu ja Minun Sanani pyhyys on korruptoitu, pahan voiton 

pyynnistä!... IHMISTEN KIRKOT OVAT EPÄPUHTAITA!... Sen vuoksi Minun ihmisteni täytyy tulla pois 

heidän joukostaan, että Minä saatan rikkoa kaikki nämä valheelliset perustukset, että Minä voin 

tuoda alas kaikki nämä korkeat seinät ja kellotapulitornit!...  

SILLÄ TÄTEN JULISTAA HERRA… TULKOON KAIKKI TORNIT KÄÄNNETYIKSI YLÖSALAISIN! TEHKÄÄ 

TILAA HERRAN TULEMISELLE! TULKOOT HERRAN VOIMA JA KUNNIA NÄHDYKSI, ILMAN ESTETTÄ!  

Katsokaa, suuri taisteluitku on kuultu! Minun vartiomiesteni äänet on nostettu ylös heidän omia 

ihmisiään vastaan, sillä vihollinen asuu porttien sisäpuolella! Minun todistajani taistelevat 

oikeudenmukaisuuden nimessä, kuitenkaan porttien sisäpuolella olevat eivät tule noudattamaan! 

He kieltäytyvät tulemasta esille pyhäköistään, he eivät tule lähtemään pois ihmiskäsin tehdyistä 

temppeleistään!...   

PAHAT JA LAISKAT PALVELIJAT! He eivät tunne mitä mestaria he palvelevat, kuitenkin Minä kerron 

teille, että he palvelevat saatanaa; ja kapinansa kautta he ovat julistaneet kuuliaisuuttaan! Sillä he 

ovat vihanneet Minua ja Minun Sapattejani! Ja he näkevät Minun Kirjani vain vipuna, jolla he 

voivat siirtää ihmisiä mukautumaan heidän tahtoaan, vääristellen Minun Sanaani Pyhissä 

Kirjoituksissa!  

Sillä rakkaudesta rahaan he pyrkivät aina laajentamaan kirkkojaan, lisäten varallisuutensa 

varastoja ja rakentaen kirkkojaan, MINUN NIMENI auktoriteetissa! Eikö Minun tulisi maksaa 

takaisin?! Eikö Minun tulisi vetää kaikki nämä mutkat suoriksi?! Sillä näiden ihmisten sydän on 

korruptoitunut; he pysyvät eksyksissä omissa petoksissaan! TÄTEN HE TODELLA OVAT 

PROVOSOINEET MINUA VIHAAN!  

Sen vuoksi, niin kuin on kirjoitettu… ”Minä tulen tekemään Minun Sanani tuleksi Minun 

profeettojeni suissa ja nämä ihmiset puiksi ja se tulee kuluttamaan heidät!” Sillä ihmiset 

kohtelevat Minun Sanaani halveksunnalla, eivätkä lakkaa itkemästä… ’Valheellista! Valheellista!’ 

Katsokaa, he samaistavat Minun profeettani saalistajiin ja puhuvat Minun viestinviejistäni aivan 

kuin he olisivat raakoja petoja, jotka ovat heränneet menneisyydestä, kuin käärmeet kasvattaen 

päitään halki aikojen!...  

Sen vuoksi, Minun palvelijani tulevat todella puremaan heitä! Kuin kyy he tulevat kasvattamaan 

päitään ja iskemään! Kuin myrkyllisen käärmeen myrkkyhampaat tulevat heidän sanansa 

lävistämään ja virtaamaan heidän suoniinsa! Ja raa’an pedon voimalla tulevat Minun palvelijani 

kulkemaan heidän keskellään; eikä yhdelläkään tule olemaan tarpeeksi voimaa vastustaa tai estää 



heitä, millään muotoa! Sillä Minä olen suuri voimassa, eikä mikään koko luomakunnassa ole 

kykenevä hallitsemaan Minua; eikä kukaan tule estämään Minun Sanaani puhumasta, kun Minä 

vuodatan esille Minun raivoni lohduttomille! Sanoo Herra.  

Näin sanoo Herra… Katsokaa, Minun omat ihmiseni pakenevat Minun suuni sanaa; katsokaa 

kuinka he juoksevat pois Minun jokaisesta julistuksestani! Minä en voi puhua heille, sillä he aina 

vastustavat Minua, eivätkä he etsi Minua totuudessa; kappas, he taistelevat Minua vastaan 

jokaisella sanallaan ja teollaan! HE EIVÄT TUNNE MINUA! Sillä teeskentelyn vuoksi he tulevat 

lähelle Minua suillaan ja kunnioittavat Minua huulillaan, kuitenkin heidän sydämensä ovat kaukana 

Minusta!... MINÄ OLEN ERITTÄIN SYRJÄYTETTY!  

He eivät ajattele Minua, enkä Minä asu heidän ajatuksissaan; Minut on puhdistettu heidän 

omistatunnoistaan! He eivät ole pohdiskelleet Minun Lakiani niin kuin Daavid, eivätkä he ole 

surreet niin kuin Daniel! He ovat kääntyneet pois Minusta ja Herran tietä he eivät ole tunteneet, 

lisäten ja ottaen pois Minun Käskyistäni, sivuuttaen Minun jokaisen määräykseni!  

Täten Minä olen aukaissut Minun suuni ojennuksessa ja nostanut Minun ääneni vahvassa 

moitteessa; kuitenkin he heittävät pois Minun sanani, jotka on puhuttu tälle sukupolvelle, eivätkä 

halua mitään osaa Minun kanssani sellaisena kuin Minä todella olen!... Katsokaa, Minusta on tullut 

kuin ulkomaalainen heille, jonka kieltä he eivät ymmärrä! TODELLA, HE KIELTÄYTYVÄT 

YMMÄRTÄMÄSTÄ!  

Kuitenkin Minun armossani Minä olen puhunut heille heidän omalla kielellään, lyhytsanaisesti, 

käyttäen harvoja kielikuvia… Että he saattaisivat katua ja palata Minun luokseni ja kulkea jälleen 

ensimmäisissä töissä. Että he saattaisivat noudattaa Minun ääntäni ja tulla ulos!... Kuitenkaan he 

eivät tule kuuntelemaan, eivätkä he tule ulos; he eivät tule katumaan!... Todella, he kieltäytyvät 

palaamasta, eivätkä he tule kulkemaan Herran tietä!  

Sillä kun Minä puhun, he ajattelevat Minusta liian karskisti, väittäen Minun sanojeni olevan 

vihjauksia unohdetusta menneisyydestä; he kieltäytyvät Minun opetuksestani, sanoen, että se on 

liian kovaa, eikä sovi heidän perustettuihin oppeihinsa; todella he halveksivat Minun ruokaani, 

eivätkä tule syömään Minun lautaseltani, eivätkä halua olla missään tekemisissä Minun pöytäni 

kanssa!... OKSENNETTU RUOKA ON HEIDÄN HERKKUNSA JA EDESMENNYT OPPI ON AINOA 

HYVÄKSYTTY LAUTANEN! Sillä he ovat tottuneet omaan likaiseen pöytäänsä!  

Katsokaa, heidän esi-isänsä kutsuvat heitä haudasta; heidän paha asiansa jatkuu! Heidän 

jälkeläistensä kasvoissa se nähdään selvästi ja heidän huuliltaan heidän esi-isiensä jumalanpilkka 

selvästi kuullaan, jopa tähän päivään asti! Ja niinpä he vainoavat Minua petollisissa 

oikeusistuimissaan ja asettavat Minut oikeudenkäyntiin Minun sanojeni vuoksi!... Kappas, he 

kieltävät Totuuden ja laittavat Elämän Alkuunpanijan avoimeen häpeään! Sanoo Herra.  

Täten sanoo Herra… Kuinka kauan tulevat nämä kieroutuneet ja röyhkeät ihmiset punnitsemaan 

Minua vaaoilla, ennalta punnituilla painoilla, pitäen Minua heidän omaa korruptoitunutta oppiaan 

vastaan, asettaen Minut vastapäätä petollisia painoja vastaan?! Tähän päivään asti Minua on 

kohdeltu kuin rikollista, Minun päälleni on syljetty joka päivä. Minun omat ihmiseni ovat 

HAKANNEET JA RUOSKINNET Minua! Kuinka monta kertaa te tulette ristiinnaulitsemaan Minut?! 

KUINKA KAUAN TE TULETTE LÄVISTÄMÄÄN KUNINKAANNE, OI IHMISTEN KIRKOT?! Sillä ei yksikään 

Jumalan ihminen ole miellyttävä heidän silmissään, ei yhtään viestinviejää hyväksytä, elleivät he 

kohtele pahoin, elleivät he puhu heille valheita ja miellyttäviä asioita; elleivät he profetoi heille 

petoksia, heitä ei tulla hyväksymään, eivätkä he tule kuuntelemaan!  



Enkö Minä ole puhunut heille totuuden, että he voivat tietää sen? Enkö Minä ole laulanut heille, 

että he voivat oppia Minun lauluni sävelmän? Enkö Minä ole lähettänyt monta Minun palvelijaani 

auttamaan heitä, johdattamaan heitä pois heidän itsevankeudestaan? Sillä niin kuin on 

kirjoitettu… ”Koko päivän Minä olen ojentanut käsiäni uppiniskaista kansaa kohden, joka vaeltaa 

tietä, mikä ei ole hyvä, omien ajatustensa mukaan; ihmiset, jotka jatkuvasti provosoivat Minua 

vihaan, kasvojeni edessä.”  

Kuitenkin Minä olen lähettänyt alas sekä aikaisemmat että myöhäissateet asianmukaisena 

ajankohtanaan, lohduttomille ihmisille, jotka ovat kauheassa janossa, että Minä saattaisin viilentää 

heidän kieliään… Ihmisiä, jotka kulkevat hyvin kuivien paikkojen halki, pyrkien aina piilottamaan 

itsensä keskipäivän auringon kuumuudelta… Kuitenkaan he eivät tule juomaan, eivätkä he ole 

piilotettuja, sillä heidän syntinsä pysyvät peittämättöminä.  

Katsokaa, Minä vuodatin Minun elämäni heidän puolestaan elävien vesin lähteillä; sillä Minun 

rakkauteni on syvää! Kuitenkin yhä he hylkäävät Minut. Sen vuoksi, Suuri ja Kauhea Herran Päivä 

on julistettu, marttyyriuden päivät on asetettu, päivät, joissa Jumalan oikeusistuin tullaan 

puhdistamaan!... Ja monien sydämet tullaan tekemään uudelleen, perustamaan uudestaan 

Karitsan veressä, jopa jäännös, jota Herra tulee kutsumaan.  

Sen vuoksi, jälleen sanon Minä teille… Koetelkaa sydämenne linjalla, joka on tosi, linjalla, jonka 

Minä olen antanut teille; älkää enää kiusatko Herraa teidän Jumalaanne, älkääkä väittäkö Minun 

teitäni tai Minun tuomioitani epäoikeudenmukaisiksi. Olenko Minä epäoikeudenmukainen? Onko 

Herra teidän Jumalanne epäoikeudenmukainen? Vai ovatko sydämenne niin korruptoituneita, että 

te ette enää voi erottaa oikeaa kättänne vasemmastanne? Ovatko päänne niin mustuuden 

peittämiä, että silmänne eivät enää voi läpäistä tätä pimeyttä, joka ympäröi teitä? Sillä Minä 

kerron teille totuuden, te olette tukkineet Minun tieni Minun edessäni perinteillänne ja olette 

peittäneet Minun oikeamielisyyteni saastaisten räsyjen opilla!... Katsokaa, Minut on kätketty 

silmiltänne!  

Sen vuoksi, antakaa vastaus, Oi ihmisten kirkot, mistä Minut löydetään? Seisonko Minä 

saarnastuoleissanne? Nähdäänkö Minut vain lasimaalausten kuvissa? Olenko Minä taipunut alas ja 

päällystetty liinalla, jota te kutsutte alttariksi? Olenko Minä jumala, joka löydetään vain 

rituaaleistanne? Olenko Minä uskonnollisten sakramenttien jumala teille?!...  

Vai olenko Minä Jumala, JUMALA, Hän, joka puolustaa Isättömän ja Orvon asiaa, Hän, joka käskee 

Hänen ihmisiään varustamaan suojan kodittomille ja ylläpitämään tarpeessa olevien, iäkkäiden ja 

lesken asiaa?! Enkö Minä ylläpidä totuuden vaakoja, punniten kaiken vaaoilla? Enkö Minä ole 

sydämen ja mielen erottaja, Hän, joka tuntee sisimmät ajatukset ja aikomukset?! Sanoo Herra.  

Näin sanoo Herra… Katsokaa, näiden ihmisten sydämet ovat tulleet vastenmielisiksi! Sillä he 

sanovat, ’Herra on meidän Jumalamme’, kuitenkin he hylkäävät Minun Sapattini, eivätkä saa 

mitään mielihyvää Minun Käskyistäni, valiten mieluummin kulkea omaa tietään… MINÄ EN OLE 

HEIDÄN JUMALANSA! Sillä he haluavat jumalan ilman auktoriteettia, jumalan, joka ei näe, etten 

Minä katsoisi heihin ja tuomitsisi heitä liian karskisti! Sillä Minun tieni eivät ole riittäviä heille, 

eivätkä he halua hylätä syntiään; he ovat haluttomia jättämään jälkeensä kaikkea, mitä ovat 

rakentaneet turhamaisuudessaan, ja palaamaan Minun luokseni!... Täten heidän röyhkeytensä 

pysyy kohotettuna ja ylpeytensä varmasti nostettuna valtaistuimelle heidän allaan, sanoo Herra.  

Sen vuoksi, enää ei ole riittävää, että Minä lähetän vain yhden profeetan tai yksittäisen todistajan. 

Sillä tämän uudenaikaisen sukupolven otsat ovat yhtä kovia kuin periksiantamattomat kivet; 

kuolleitten ja kuolevien ihmisten paljoudet, kasvonilmeensä asetettuina koviksi Herraa ja Hänen 



voideltujaan vastaan! Täten Minä en tule lähettämään vain yhtä, enkä Minä ole lähettämässä 

kolmeakymmentä tai kuuttakymmentä, tai jopa sataa ihmistä näiden itsepäisten ihmisten luo, 

vaan 144 000! Sillä armon vuoksi Minä olen lähettämässä heidät, ja trumpetinsoiton 

(pasuunansoiton) vuoksi ja hälyttämään kaupunkeja vastaan, erityisuhraus, joka ei tule kärsimään 

ihmisten käsissä, eikä tulla luovuttamaan teuraaksi. Sillä Herra, heidän Jumalansa tulee asumaan 

heissä ja heidän keskellään, osan kanssa, joka on paljon suurempi kuin vanhan ajan profeetta Elia!  

Sen vuoksi, voi kaikille, jotka kieltävät Minun viestinviejäni, sanansaattajani, ja tukkivat korvansa 

Minun profeetoilleni! Voi kaikille maan asukkaille, jotka kulkevat vastoin Tietä, jonka Minä olen 

asettanut heidän eteensä! Sillä kuka voi paeta oikeamielistä Herran vihaa?! Kuka voi astua sivuun 

Herran tieltä?! Sillä Minun tuleni on sammumaton, kuluttaen Kaikkivaltiaan vihaa! Sillä Jumalan 

Hyvitys on tuleva alas, ja kaikki tulevat tuntemaan Minut!... Näkymättömän Jumalan Kunnia 

paljastettuna, Pyhän mahti laitettuna avoimesti esille!  

Katsokaa, paha- ja ilkeäsydämiset tulevat menehtymään Minun omalla kädelläni, jumalattomat ja 

häpäistyt tullaan tuhoamaan yhdessä; heidät tullaan kuluttamaan! Sillä kaikki ne, jotka kieltävät 

Minut, tulevat kuolemaan epäpuhtaudessaan, kaikki ne, jotka tieten tahtoen hylkäävät Minut, 

tullaan heittämään ikuiseen pimeyteen, elottoman tyhjyyden tyhjiöön, ikuisesti! Sillä nämä eivät 

etsineet Minun Pelastustani, joka tuli alas lihassa, he eivät halunneet mitään osaa Hänen 

kanssaan, joka oli lähetetty… He kieltäytyvät hyväksymästä Minua sellaisena kuin Minä todella 

olen.  

Katsokaa, Minun oma vereni vuodatettiin heidän puolestaan. Kuitenkin he jatkoivat Minun nimeni 

kiroamista!... Minä tarjosin heille uusia pukuja, valkeita viittoja, yhtä valkeita kuin lumi. Kuitenkin 

he työnsivät pois kättä ja jäykistivät niskansa, eivätkä lakanneet nostamasta kantapäätä Minua 

vastaan!...  

Sen vuoksi Minun miekkani tulee olemaan täysin tupesta vedetty ja Minun viittani veressä lionnut, 

kun Minä korotan Minun ääneni heitä vastaan ja isken heitä Minun suuni miekalla!...  

Sillä katsokaa, on kirjoitettu ennen Minua… Minä en tule olemaan hiljaa, vaan tulen varmasti 

maksamaan, täyden hyvityksen, jopa heidän rinnuksilleen. Heidän vääryydentekonsa ja heidän esi-

isiensä vääryydenteot, yhdessä! Sanoo Herra… Sen vuoksi, KATUKAA! Sillä YAHUWAH:n suu on 

puhunut!       


