
V4/13 - HERÄTKÄÄ, Kaikki te Ihmisten Kirkot! Te olette niin kuin haalea Vesi 

Toukokuun 23. 2006 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Timothy: Katsokaa ylös! Herra tulee! Herra Sebaot tulee, Ainoa Taivaallisten Sotajoukkojen Herra, 

Kuningasten Kuningas, herrojen Herra; Hänen valkealle vuorelleen Hän tulee! Katsokaa, Hän tulee 

keräämään Hänen pyhimyksensä ja jokaisen karitsan ja nostamaan ylös teurastuksen katraan! Hän 

tulee päästämään pahasta ne, jotka oli poljettu sorron jalan alle ja nostamaan ylös ne, jotka 

tapettiin heidän todistuksensa vuoksi ja he tulevat asumaan Herran talossa, ikuisesti!  

Rakastetut, Herra on teidän kanssanne! Hän on aina ollut teidän kanssanne! Hän asuu ihmistensä 

kanssa, eikä koskaan ole lähtenyt pois; Hän pysyy tiukasti kiinnitettynä siunattujen, Herran 

lunastettujen sydämiin! Muistakaa Hänen sanansa: ”Katsokaa, Minä olen teidän kanssanne aina, 

jopa tämän ajan loppuun asti”… Sen vuoksi kuulkaa Hänen sanansa, jokainen ja olkaa rauhassa.  

Näin sanoo Herra, teidän Lunastajanne… Rakastetut, muistakaa Minun sanani, ”Minä menen 

valmistelemaan teille paikan ja jos Minä menen valmistelemaan teille paikan, Minä tulen takaisin 

ja vastaanotan teidät Itselleni, että missä Minä olen, te myös saattaisitte olla”… Rakastetut, jos 

Minä olen niin puhunut, kuinka on, että te ette usko Minua? Sillä Minä kerron teille totuuden, 

MINÄ OLEN TULEVA! Minä olen jo tullutja tulen palaamaan ja kokoamaan Minun valittuni ja 

katsokaa, Minä tulen myös tulemaan suuressa voimassa ja kunniassa!  

Kuitenkaan te, jotka olette tästä maailmasta, ette usko Minun sanojani, ettekä te tunne Minua. 

Rakastetut, kuinka on, että te ette ymmärrä Minun puhettani? Katsokaa, Minä julistan sen teille 

teidän omien maanmiestenne kautta, teidän omalla kielellänne, kuitenkin te kieltäydytte 

kuuntelemasta. Te ette voi kestää kuunnella, sillä teidän sydämenne pysyvät kaukana Minusta; 

vihamielisyys on tullut meidän välillemme. Sillä te pysytte naimisissa tämän maailman kanssa, 

kadotetut ihmiset, jotka ovat jääneet kiinni valheiden tuhotulvaan, valheellisiin totuuksiin, joita 

kutsutaan tieteeksi ja uskonnoksi, jotka kieltävät Minun nimeni ja varastavat Minun kunniani… 

Rakastetut, MINÄ OLEN TOTUUS, joka syntyi maailmaan todistamaan! Ja katsokaa, Minä todistan 

jälleen; Minun palvelijoitteni kautta Minä puhun ja Minun rakastettujen astioitteni kautta Minä 

olen laittanut esille Minun Sanani, jälleen kerran; kuitenkaan te ette tule kuulemaan Minua! Jopa 

te, jotka asutte ihmisten kirkoissa, kiellätte Minut, sillä te ette tule hyväksymään Minua sellaisena 

kuin Minä olen, ettekä te kuule Minun sanojani! Voi teille, sen vuoksi! Voi, Minä sanon teille! Voi 

kaikille, jotka torjuvat Herran Sanan ja pitävät tiukasti kiinni ihmisten opeista!  

Rakastetut, elänkö Minä teidän sisällänne? Tiedättekö te edes Minun nimeäni?!...  

Sillä Minä kerron teille totuuden, te kaikki nukutte, kaikki te torkutte, te menette makuulle 

sänkyyn, joka on täynnä ihmisen omahyväisyyttä, peittäen itsenne purppuralla ja 

verenpunaisella!... 

Katsokaa, te lepäätte rikkonaisella kulmakivellä, valheellisella perustalla, korruptoituneella tiellä, 

kun te jatkatte korkeitten muurien rakentamista lämpökäsittelemättömällä laastilla!...  

Kirkko kirkon jälkeen, uskontokunta uskontokunnan jälkeen, kulkien aina IHMISTEN käskyissä!  

Sen vuoksi, kuulkaa Herran Sana, sillä näin sanoo Herra… Kaikki teidän työnne ovat turhaa! 

Teidän jokainen kirkkonne tulee ei-miksikään; jokainen talo tuhottu, kaikki teidän 

uskontokuntanne saatettu raunioiksi! Sillä Minä en ole asunut siellä!...  



Ihmisten Kirkot, KATUKAA! Repikää alas kaikki, mitä olette rakentaneet Minun nimessäni, 

itsellenne ja itsestänne, omaksi kunniaksenne! Repikää se kaikki alas ja aloittakaa uudelleen Minun 

kanssani! Sanoo Herra. Totelkaa Minun Sanaani, niin kuin se on kirjoitettu; heittäkää menemään 

kaikki, mitä te olette kirjoittaneet! Älkää enää kulkeko tavalla, jonka perustajat asettivat; lakatkaa 

kuuntelemasta kaikkia näitä korruptoituneita oppeja ja perinteitä, joita teille on välitetty esi-

isiltänne! Murtakaa tämä kesantomaa, älkääkä enää kylväkö piikkipensaiden ja orjantappuroiden 

sekaan!  

Kuinka röyhkeitä teistä on tullut… Ihmisten kirkot, tuletteko te julistamaan Jumalan tahtoa?! Onko 

teillä Minun ymmärrykseni?! Oletteko te puhuneet profeettojen suilla läpi sukupolvien?! Kertokaa 

Minulle, oletteko pelastaneet edes yhtä Minun ihmisistäni kuolemalta?! Ihmisten pojat, 

ristiinnaulittiinko teidät MINUN puolestani?! Minä kuolin teidän puolestanne!... NÖYRTYKÄÄ! 

Tarjotkaa itsenne alttarilla! Rakastetut lapset, ristiinnaulitkaa elämänne tässä maailmassa ja tulkaa 

pois heidän joukostaan! Vasta sitten te alatte tuntemaan Minua, vasta sitten te alatte näkemään 

Minut sellaisena kuin Minä todella olen. 

Rakastetut, seuratkaa Minua sellaisena kuin Minä olen, ei sellaisena kuin te haluaisitte Minun 

olevan. Sillä yksin Minä olen teidän Opettajanne; Minä yksin olen teidän Turvapaikkanne huolen 

aikana, joka on tulossa. Sillä mitä varmimmin, Minä sanon teille, te ette tunne Minua, eikä teillä 

ole yhtään rakkautta Jumalaa kohtaan sydämissänne. Sillä ne, jotka rakastavat Minua, seuraavat 

Minua ja kulkevat Minun teitäni ja pitävät Käskyt; ja ne, jotka ovat vastaanottaneet Minut, ovat 

tehneet elämästään elävän uhrin, haluten antaa kaiken Minun vuokseni… Sen vuoksi, älkää 

odottako, rakastetut! Tehkää se nyt! Sillä Herran Päivä on käsillä ja katsokaa, Suuri ja Kauhea Päivä 

on tulossa nopeasti!  

Rakastetut, missä te seisotte? Ketä varten te elätte? Kenen veren kautta teidät on vakiinnutettu 

elämään?!... MINÄ OLEN ELÄMÄN LÄHDE! Eläkää Minussa! Älkää pelkästään sanoko, että te 

pysytte Minussa, ELÄKÄÄ MINUSSA! Syökää, hengittäkää ja liikkukaa Minussa, kantaen 

näköistänne hedelmää! Kyllä, kaikki, mitä teette, antaa kunniaa Isälle Taivaassa! Kunnioittakaa 

Minua, ei vain huulillanne, vaan kaikella tekemisellänne, elävä usko tuottaen katumisen arvoisia 

töitä! Sillä hän, joka kunnioitta Minua, kunnioittaa Häntä, joka Minut lähetti.  

Kuitenkaan te ette kunnioita Minua, ettekä te tule tottelemaan Minun opetustani; Te olette kerta 

kaikkiaan vihanneet tätä Trumpetin ääntä!...  

TE KAIKKI OLETTE NIIN KUIN HAALEA VESI!...  

Katsokaa, teistä on tullut mielihyvän rakastajia, mieluummin kuin Jumalan rakastajia, laittomia 

ihmisiä!...  

Sen vuoksi, Minun täytyy sylkäistä teidät pois; Minun täytyy jättää teidät puhdistukseen Herran 

Päivänä.  

Näin sanoo Herra, Hän, jota kutsutaan Kristukseksi ja Jeesukseksi, YahuShua, Israelin Pyhä… 

Ihmisten kirkot, pitäkää lamppunne ylhäällä, niin että Minä voin katsella kasvojanne. Suunnatkaa 

lamppujenne valo taloihinne, että Minä voisin katsoa teidän hyviä töitänne, kaikkia näitä suuria 

töitä, joita te julistatte Minun nimessäni. Sillä Minä olen kuullut teidän korotetut äänenne, sanoen, 

’Herra, Herra, näe, kuinka me olemme profetoineet Sinun nimessäsi, karkottaneet demoneita 

Sinun nimessäsi ja tehneet monia ihmeitä Sinun nimessäsi.’ 

Kuitenkin mitä varmimmin, Minä sanon teille, Minä en tunne teitä! Lamppunne ovat sammuneet, 

eikä teillä ole yhtään mitään, millä valaista niitä uudelleen; ettekä te ole halukkaita menemään 



maailmaan ja vastaanottamaan heiltä, joita Minä lähetin, sillä aina te loukkaannutte. Täten te 

tulette pysymään pimentyneissä taloissanne, taittaen kätenne nukkuaksenne, kunnes puute ottaa 

teidät haltuunsa ja pula ajaa teidät pois! Sillä Minä aion saada tuhon aikaan, yhtäkkisen tuhon, 

kunnes jokainen ylistyksen talo on revitty alas, jätetty ja rikottu korjauskelvottomaksi!... 

 Sen vuoksi, tulkaa pois ihmisten kirkoista, omaksukaa Valo ja vastaanottakaa nyt puhdas öljy!  

Hylätkää tämä maallinen koti ja pysykää Jumalan Hengessä! Kuinka kauan Minun täytyy odottaa 

teitä, rakastetut? Kuinka kauan te laitatte Minut viimeiseksi, niin kuin jonkun, jonka täytyy odottaa 

ulommissa huoneissa? Kuinka kauan te tulette saastuttamaan Minun Sapattejani ja hylkäämään 

Minun Pyhät Päiväni?! KUINKA KAUAN TE TULETTE HÄPÄISEMÄÄN MINUN NIMEÄNI JA KÄSKYJÄ 

ARMON NIMESSÄ?! Seuratkaa Minua, kulkekaa Minun teitäni ja hylätkää kaikki nämä ihmisten 

käskyt! Sillä Minä en asu missään ihmiskäsin tehdyissä kirkossa; Minä asun ihmisten sydämissä! 

Minä elän niiden sisällä, jotka rakastavat Minua ja tottelevat Minun käskyjäni, Minä asun niiden 

kanssa, jotka jatkuvasti etsivät Minua ja kaipaavat tuntea Minut sellaisena kuin Minä todella olen; 

Minä asun Jumalan temppelissä, HÄNEN käsillänsä tehdyssä!  

Sen vuoksi, rakastetut, tulkaa takaisin Minun luokseni, palatkaa Ensirakkautenne luokse; aloittakaa 

uudelleen Minussa ja kulkekaa ensimmäisissä töissä. Omaksukaa Jumalan Sana uudelleen, josta 

Minä olen ja todella olkaa uudelleen syntyneitä. Tulkaa pois heidän joukostaan ja paetkaa 

paholaisen monia ansalankoja; olkaa vapaita kaikista näistä piikkipensaista ja orjantappuroista, 

jotka ympäröivät teitä joka puolella. Kyllä, syntykää uudelleen hengessä ja totuudessa ja Minä 

tulen palauttamaan teille teidän lampunjalkanne ja ennallistamaan teidät teidän asiaankuuluvalle 

paikallenne… Enää te ette tule istumaan siellä pimeässä, liukuen torkkumiseen.  

Sillä on Yksi Absoluuttinen Totuus, Yksi Isän julistama Tie ja Yksi Elämä, mikä ei koskaan lopu!... 

MINÄ OLEN HÄN!...  

Sen vuoksi heristäkää korvianne ja kuunnelkaa, olkaa täysin hereillä, hyvin selviä ja kiinnittäkää 

tarkkaan huomiota, sillä trumpetin ääni kuuluu!...   

Jälleen Minä sanon, HERÄTKÄÄ! Kuunnelkaa tämän Trumpetin ääntä… Kuunnelkaa tarkkaan sen 

varoitusta! 


