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Minä tulen nyt herättelemään Väkijoukkoja 

Tammikuun 20. 2005 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle,Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Katso, Jumalan tuomiot tulevat putoamaan Taivaasta! Aurinko, kuu ja tähdet eivät tule antamaan 

valoaan! Maapallon perustukset tulevat järisemään ja jokainen korkea paikka tullaan murtamaan 

alas! Sillä Herra tulee kuin varas, varastamaan valittunsa ja Jumalan tuomiot kuin ukonilmojen 

paljoudet, taivaitten ja maapallon tärisemiseen!  

Kuitenkin väenpaljoudet sanovat… ’Mikä on Herran tuomion sanottutulkinta? Nämä asiat ovat 

aivan liian kauhistuttavia ollakseen totta!’  

Näin sanoo Herra… Katso koko luomakuntaa! Eikö se ole ihmisen käsityskyvyn ulkopuolella? Voiko 

kukaan ihminen laskea taivaitten galaksit tai laskea niistä tähdet? Ja mitä Isän rakkaudesta, joka 

täytettiin Ihmisen Pojan kautta? Eikö se myös ole käsityskyvyn ulkopuolella? Tulkaa yhteen ja 

järkeilkää, Oi ihmisen pojat. Katsokaa Minun kätteni töitä ja nähkää uusilla silmillä ja ennallistetulla 

näkökyvyllä, että te voisitte katsoa totuutta.  

Sillä kaikki ihmisen työt ovat täällä vain hetken, sitten nopeasti katoavat. Ja se, mikä säilyy, eikö 

siitä tule tulen polttoainetta Herran vihan päivänä? Ja ihmisen tieto, eikö se ole tyhmyyttä Minun 

silmissäni, tullen ei-miksikään Minun Kunniani valossa… Sen vuoksi, pelkää Herraa, Sinun Jumalaasi 

ja hyväksy totuus siitä, kuka Minä olen! Sillä Herran pelko on viisauden alku ja tieto Hänestä, joka 

on Pyhä, on ymmärrystä. Sillä yksin Minä olen Jumala. 

Ihmisten pojat, kuulkaa Minun suuni sana ja kuunnelkaa tarkasti Minun puhettani. Jos Jumalan 

mahtavat työt on pilkottu pelkiksi vertauksiksi ja Minun voimani Sana lasketaan vain kielikuviksi, 

tai metaforiksi, kun tarvitaan tulkintaa, silloin te olette eksyksissä, ikuisesti puheen ja 

hämmennyksen kuluttamia… Te olette varmasti torjuneet Minut! Te heitätte pois Minun Sanani 

kuin vanhanaikaisena, taulujen kokoelmana unohdetusta menneisyydestä! Ja ihmisten kirkoissa 

Minun Sanaani vääristellään, se ymmärretään väärin ja sitä hyväksikäytetään - ne, jotka ovat 

asettaneet itsensä auktoriteetti asemaan!  

Kuitenkin Minä sanon teille, antakaa sen, mikä on vertaus, säilyä vertauksena; ja antakaa niiden, 

jotka ovat vastaanottaneet Totuuden rakkauden, ymmärtää kielikuva. Ja antakaa sen, mikä on 

selonteko, herättää pelkoa kaikkien ihmisten sydämissä! Sillä Minä en muutu!  

Katso, Minun Sanani on totuus!... Ja se, mikä vaatii ymmärrystä, tullaan antamaan heille, joilla on 

synnintuntoinen sydän ja nöyrä henki. Sillä ne, jotka rakastavat Minua, tottelevat Minun Käskyjäni 

ja ne, jotka muistavat Minun Sapattini, kunnioittavat Minua ja tulevat tuntemaan Viisauden… Sen 

vuoksi, punnitkaa näitä asioita huolellisesti…  

Sillä Minä olen todella valmistellut paikan niille, jotka etsivät Minua, sillä ne, jotka kaipaavat 

tuntea Minut sellaisena kuin Minä todella olen, paikan kaikille niille, jotka ovat hyväksyttyjä 

Rakastetussa, jossa Minun henkeni asuu… Valtakunta ilman loppua.  

Sen vuoksi kuulkaa Herran Sana, Oi maapallon ihmiset, sillä Herran Päivä on käsillä… Katso, Minä 

tulen herättämään väen paljouksia ja näyttämään ihmeitä taivaissa yläpuolella ja maapallolla 

alapuolella!  

Tulee olemaan verta ja tulta ja savupatsaita ja maailman perustukset tulevat järisemään! Sillä 

Minä tulen paljastamaan Minun Kunniani, katso, jokainen silmä tulee näkemään, sitten kaikki 



maapallon ihmiset tulevat tietämään, että MINÄ OLEN HERRA! Sillä kuten oli Minun palvelijani 

Mooseksen päivinä, kun Minä ojensin Minun käteni Egyptiä vastaan, monilla mahtavilla merkeillä 

ja ihmeillä, niin tulee olemaan Suurena ja Kauheana Herran Päivänä!  

Kuitenkin ymmärtäkää tämä, Oi, kaikkein röyhkein sukupolvi, Minun tuomioni Egyptiä kohtaan oli 

vain pelkkä sadepisara, yksi salaman leimahdus, verrattuna siihen, mitä Minä olen valmistellut tätä 

nukkuvaa sukupolvea varten!... Sen vuoksi herätkää, te kaikki nukkujat, sillä teidän torkkumisenne 

aika on loppunut! Herätkää ja valmistautukaa kohtaamaan Jumalanne!  

Katukaa ja kääntykää sivuun tältä leveältä polulta, jonka olette valinneet! Tulkaa esiin! Nyt on aika! 

Nöyrtykää Israelin Pyhän jalkoihin ja omaksukaa Jumalan Pelastus!  

Sillä MINÄ OLEN ja te olette elämässä Minun ansiostani. Yksin Minussa te tulette vastaanottamaan 

ikuisen elämän!... MINÄ OLEN HÄN!... Minä olen Ensimmäinen, katsokaa, Minä olen Viimeinen, 

Taivaan ja Maan Luoja!... Hän, jolle kaikki asiat ovat tiedettyjä, jopa alusta alkaen!... Hän, jonka 

nimi on kirjoitettu ikuiseen kiveen!... Ikuinen Jumala. 


