
V7/56 - Herra sanoo… Herätkää!  

Missä teidän keskuudessanne on Jumalanpelko… Ei Yksikään vapise… 

Joulukuun 8. 2009 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Ihmisten Kirkoille ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Jumala, kaikille heille, jotka asuvat ihmisten kirkoissa… Minun lapseni, 

lopettakaa pahat tapanne! Kääntykää pois kaikesta tästä jumalanpilkasta, jota te olette 

ylläpitäneet Minun nimessäni ja katukaa! Asettakaa askeleenne oikein ja lakatkaa harjoittamasta 

kaikkia näitä harhaoppeja, joita te olette lisänneet nopeasti Minun kasvojeni edessä!... Ja palatkaa 

Minun luokseni! Herätkää, Minun nukkuvat lapseni ja soittakaa trumpettia!  

Katsokaa, Minä olen kutsunut teitä heräämään seitsemän kertaa. Sillä aika on todella tullut ja 

päivä on hyvin lähellä, kun Minä tulen kokoamaan Minun katraani ja varastamaan pois Minun 

karitsani, kun Minä tulen kulkemaan talosta taloon ja temppelistä temppeliin, nähdäkseni asunko 

Minä siellä vai en. Sillä monet ovat kutsuttuja, kuitenkin harvat ovat valittuja. Sillä vain he, jotka on 

laskettu arvollisiksi pakenemaan, tulevat olemaan poissa tästä paikasta ja vain he, jotka ovat täysin 

heränneet Messiaassa, tulevat seisomaan Ihmisen Pojan edessä sinä päivänä… Loput jätettyinä 

kulkemaan läpi laakson, paksujen pilvien ja pimeyden, kyynelten ja raskaiden surujen laakson.  

Rakastetut, jopa nyt, Minä katson kyyneliä, jotka tulevat virtaamaan alas poskianne pitkin 

katkerassa tunnonvaivassa; jopa nyt, Minä tunnen raskaat surut, jotka tulevat särkemään 

sydämenne sinä päivänä; jopa nyt, Minä katson teitä pelossa vapisemassa… Etsien, kuitenkaan 

koskaan löytämättä, nähden, kuitenkin pysyen sokeana, kuunnellen, kuitenkin kieltäytyen 

kuulemasta, syöden ja juoden, kuitenkaan koskaan saamatta tyydytystä… Lohduttomina.  

Rakastetut, kuinka on, että Minä löydän joukostanne monia, jotka sanovat, että he tuntevat Minut 

ja Minun tahtoni, kuitenkin kieltäytyvät kulkemasta Minun teilläni?... Eikö Minun Pelastukseni ole 

tehty tiettäväksi? Eikö Minun tieni ole paljastettu, Minun Käskyni selvästi kirjoitettuina? Eivätkö 

Minun tulemiseni merkit ole selvästi nähty, jopa tämän pahan sukupolven silmien edessä?... 

Kuitenkaan Minä en kuule yhtään huutoa katonharjoilta, vain tuulen…  

Sellaisia ovat näiden ihmisten sanat ihmisten kirkkojen joukossa, tuuli, ohimenevä henkäys, 

kykenemätön liikuttamaan edes pienintäkään oksaa.  

Oi tietämättömät ja kurittomat lapset, te, jotka kieltäydytte tiedosta ja torjutte ojennuksen, 

kuulkaa Herran Sana… Te asutte kuninkaitten taloissa! Ja Minä olen nähnyt valtaistuimet, joilla te 

istutte ylpeydessänne ja kuinka te tuomitsette muita ilman syytä!... Voi teille! VOI TEILLE! Sanoo 

Herra.   

Voi kaikille teidän itse nimittämillenne kuninkaille, jotka istuvat niin korkealla ja ylevinä 

valtaistuimillaan! Ja voi jokaiselle röyhkeälle prinssille ja auktoriteetin ihmiselle! Sillä te ette 

millään muotoa tule pakenemaan, kun Herran voima on paljastettu Taivaasta, kun Kaikkivaltiaan 

käsivarsi on ojennettu jokaista heimoa, kieltä, kansaa ja kansakuntaa vastaan, kun Israelin Jumalan 

läsnäolo iskee pelon kaikkien ihmisten sydämiin!... Sukkela suurtuho! Yhtäkkinen tuho! Suuri 

Koettelemusten Aika kaikille kansakunnille!  

Sen vuoksi, kuulkaa Herran sana, kaikki te, jotka asutte ihmisten kirkoissa: Teidän talonne on 

jätetty teille autioiksi ja tullaan repimään alas Suurtuhon Päivänä! Ja koska te olette kieltäytyneet 

tiedosta ja olette asettaneet itsenne ojennuksen yläpuolelle, hyläten Herran teidän Jumalanne 

äänen, vainoten Minun profeettojani, jotka Minä itse olen lähettänyt teille, teistä tulee hylkiöitä 

omassa maassanne!... Katsokaa, teistä tulee niin kuin kulkureita, jotka vaeltavat kaduilla, 



kerjäläisiä suuressa puutteessa, juoden omien kyyneltenne maljasta, valittaen, ja ääni tulee 

kantamaan läpi katujen, joissa kovasydämiset ovat… Vaivoin huomattuna, eikä kukaan pysähdy 

ojentamaan auttavaa kättä.  

Sillä päivä on tulossa nopeasti, kun te tulette puhumaan Minun nimeäni ääneen valittamisessanne 

ja pöyhkeilemään kaikista töistänne, joita te teitte röyhkeästi Minun nimessäni. Kuitenkin sinä 

päivänä Minä tulen kääntämään Minun kasvoni teistä pois, julistaen teille… ”Minä en koskaan 

tuntenut teitä” – sillä te kaikki olette vääryydentekijöitä, ihmisiä, jotka kunnioittavat laittomuutta 

Armon nimessä!... Kuitenkin Minä kerron teille, TE OLETTE HÄPÄISSEET MINUN NIMENI!   

Röyhkeydessänne te olette saaneet monet kääntymään Minusta pois; ja kieroutuneiden oppienne 

ja saastuneiden periteidenne vuoksi te olette johdattaneet Minun lapseni kapinaan Herraa 

vastaan! Kyllä, jopa tämän inhottavan opin, jota Minä inhoan kiihkossani, tämä ikuisen kidutuksen 

paikka, joka teille välitettiin porton suun kautta, te olette saaneet heidät pilkkaamaan Minun 

nimeäni suurimmalla tavalla!  

Kuitenkin te mielellään hyväksytte sen, katsokaa, te nautiskelette siitä! Ja teidän oman 

pahuutenne mukaan, sydämet täynnä tuomiota, te ylläpidätte sitä vihassanne! Ja hiljaisessa 

närkästyksessänne, te salaisesti saatte siitä mielihyvää!...  

VERTAANSA VAILLA OLEVA HÄPÄISY SUKUPOLVENNE JOUKOSSA! Sillä kaikkien inhottavien 

oppienne kautta te olette nimittäneet itsenne Minun sijaani, asettaen itsenne Minun 

valtaistuimelleni! Kuitenkaan te ette epäröineet, ettekä te pysähtyneet harkitsemaan tapojanne, 

sillä te ette pidä Jumalaa ajatuksissanne, eikä Pyhällä ole mitään osaa teidän pyhissä 

kokoontumisissanne!  

Sillä te ette ole lakanneet saamasta aikaan sitä, että keskellänne olevat tarjoavat saastutettua 

ylistystä Minun nimessäni, kun te jatkatte pakanoiden saastan kasaamista heidän päälleen!...  

Ettekä te ole nostaneet sormeakaan pyyhkiäksenne pakanoiden saastutuksen pois heidän 

kasvoiltaan, ja jolla te roiskitte heitä!... Ettekä te ole pitäneet kieliänne pois jumalanpilkoistanne, 

joiden kautta kaikki tämä epäpuhtaus on tullut heidän korviinsa!   

Sen vuoksi, näin sanoo Herra Jumala, jota te ette ole tunteneet… TEIDÄN PITI OLLA MINUN 

ESIMERKKEJÄNI! Sillä kuva, jolla te olette luoneet Minut uudelleen, MINÄ EN OLE! Sen vuoksi te 

ette enää ole Minun ihmisiäni, te olette omianne!... JÄTETTYJÄ omille avuillenne, JÄTETTYJÄ 

haureuksienne saastaisuuteen, JÄTETTYJÄ kaikille maallisille himoillenne, joita te jatkuvasti pyritte 

etsimään, ja olette rakastaneet tätä maailmaa enemmän kuin Minua… Sen vuoksi, Minä julistan 

teille, teidän syyllisyytenne pysyy ja teidän syntejänne ei ole katettu.  

Rakastetut, mitä tästä maailmasta tulee?... Ei mitään, vain tomu ja tuhka tulevat jäämän jäljelle! 

Sillä Minä tulen tuhoamaan ihmisten kuningaskunnat! Minä tulen repimään alas kaiken, mitä he 

ovat rakentaneet, kunnes jokainen viimeinenkin jälki ihmisten keksinnöstä on puhdistettu! 

Ikuisella tulella se tullaan polttamaan pois ja Minun kostoni kuumuudessa Minä tulen tekemään 

täyden lopun, sillä Herran tulta ei voida sammuttaa!  

Ja täten Minä tulen puhdistamaan koko maapallon koko leveyden… Minä en tule säästämään! 

Sanoo Herra Hänen vihassaan. Katsokaa, jopa vedet tullaan kuluttamaan Minun kuuman 

tyytymättömyyteni liekeissä ja kivet tulevat sulamaan tulisessa kuumuudessa! Sillä Minä tulen 

täysin tuhoamaan kaupunkinne, Oi ihmisten pojat ja tuomaan alas teidän korkeat torninne ja 

murtamaan jokaisen käsintehdyn pyhäkön, rikkoen ne palasiksi!  



Kyllä, jokainen iljetyksiä täynnä oleva temppeli, jokaisesta uskonnosta, tullaan rikkomaan palasiksi! 

Kyllä, jokaisen uskonnon jokainen temppeli tullaan rikkomaan palasiksi! Katsokaa, ei yksikään 

kirkko tai synagoga tule pysymään pystyssä, vaikka ihmiset ovat ponnistelleet asettaakseen Minun 

nimeni sinne!... Minun nimeni ei ole siellä, sillä Minun läsnäoloni on poistettu kauaksi! Enkä Minä 

ole asunut siellä! Sanoo Israelin Herra Jumala.   

Sillä MINÄ OLEN HERRA, suuri ja mahtava Kuningas, Israelin Pyhä! Enkä Minä asu missään 

ihmiskäsin rakennetussa talossa… Minä asun ihmisten sydämissä. Sillä Minä olen Jumala ja on 

olemassa Yksi Pelastaja ja Hän tulee menemään temppelistä temppeliin ja tutkimaan heidät 

läpikotaisin, nähdäkseen asuuko Hänen henkensä siellä, nähdäkseen onko Hänen nimensä 

kirjoitettu sinne.  

Katsokaa, Hän tulee katsomaan heidän sydäntensä tauluihin ja etsimään Minun Käskyjäni, jotka 

Minä olin antanut Israelin lapsille, joiden adoptioksi teidän piti tuleman… Yksi oliivipuu, jolla on 

monia oksia, kasvaen kauniisti, kantaen paljon hedelmää Rakastetussa, jopa niin kuin Israelin 

lasten tuli kasvaa myös, että he saattaisivat tuottaa makeitten rypäleitten paljouden Viinipuusta, 

joka oli lähetetty ja joka luovutettiin heidän puolestaan.  

Kuitenkin mitä Minä näen?!... Suurta katkeruutta, hapanta viiniä, kauhea oksentaminen Minun 

omien lasteni suista!   

Sen vuoksi, koska teistä on tullut niin kuin villi ja kuriton viiniköynnös, asuen pellolla, jossa on 

monia orjantappuroita ja piikkipensaita, Minä tulen tuomaan teille rakeita, joihin on sekoitettuna 

tulta ja verta, puhdistamaan ja murtamaan ja kärventävän tuulen, tiiviin kuumuuden kera, 

puhdistamaan… Katsokaa, se tulee esiin nopeasti ja kulkee läpi, lietsoen liekkejä raivoavaan 

kuumuuteen, kunnes jokainen viimeinenkin orjantappura ja piikkipensas on täysin kulutettu.  

Ja sinut, Oi iljettävä viinipuu, tullaan puhdistamaan, vetämään ylös juurineen ja asettamaan 

paikallesi…  

Uudelleen istutettuna Minun jalkojeni juureen Minun viinitarhassani, missä sinä tulet versomaan 

uudelleen, kasvaen nopeasti, tuottaen hedelmän paljouden yhdessä kasvukaudessa… Pian 

hakataan pois, menehtyen ja kootaan ylös Taivaaseen…  

Sillä Minä olen Herra ja Minun satoni tulee tuottamaan satonsa asiaankuuluvana ajankohtanaan, 

sen ajan mukaan, minkä Minä olen nimittänyt, Minun nimeni kunniaksi.  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra, kaikille niille, jotka vielä asuvat ihmisten kirkoissa… Tulkaa pois 

heidän joukostaan ja olkaa erillään! Lähtekää pois nopeasti!  

Lakatkaa tekemästä haureutta vieraitten miesten kanssa, joilla on viekoittelevat huulet ja pehmeät 

äänet ja lakatkaa myös kaikista haureuksistanne, joita on tehty porton kanssa! Älkää enää juoko 

hänen haureuksiensa maljoista, ettette kärsisi hänen kohtaloaan, joka on täyttymäisillään! Sillä 

hänen tiensä ovat Minua vastaan ja vieraantuneiden ihmisten opeilla ei ole mitään osaa Minun 

kanssani! Eikä yksikään heidän perinteensä anna Minulle kunniaa!... Sen vuoksi, kuka ikinä pysyy 

heidän puolellaan, hänellä ei ole osaa Minun kanssani; ja kuka ikinä jatkaakin heidän synneissään 

rellestämistä, sama tullaan heittämään pimeyteen, missä tulee olemaan itku ja hammasten 

kiristys.  

Ihmisten kirkot, missä on Herran pelko joukossanne?! Kukaan ei vapise! Teidän tietonne on 

hyödytöntä ja ymmärryksenne on korruptoitunutta! Mitä te olette tehneet Totuuden Sanalla?! 

Etsikää sen vuoksi puhdasta ymmärrystä ja omaksukaa virheetön viisaus, sellainen, joka on 



Minussa ja Minusta, ja joka voidaan vastaanottaa vain Pyhässä, teidän Ainoassa Pelastuksessanne 

ja Pakokeinossanne!... Rakastetut kruunatkaa hänet Kuninkaaksi! Ei, ei korokkeella, eikä turhien 

oppien kautta! Vedotkaa Jumalaanne Hänen nimessään, että Hän voi hallita sydämissänne! 

Herätkää, Minun lapseni! Herätkää tästä raskaasta torkkumisesta! Aika on nyt!  

Katsokaa, Minä olen kutsunut teitä heräämään seitsemän kertaa; kyllä, jopa kymmenen kertaa se 

tullaan puhumaan Minun profeettojeni kautta, Kuitenkin te vielä epäonnistutte erottamaan, 

ettekä te ole heränneet torkkumisestanne, sillä unenne on syvää ja silmäluomenne pysyvät 

raskaina. Sen vuoksi jokaisen kutsun mukaan, minkä te olette epäonnistuneet kuulemaan, 

tulpaten korvanne, kieltäen Minut ja sen mukaan, kuinka te olette jättäneet huomiotta Minun 

ääneni ja puhuneet karskisti tätä trumpettia vastaan, se tullaan laskemaan teille teidän 

puhdistustanne varten…  

Kyllä, te tulette pitämään elämänne; vaikka se tullaan vaatimaan teiltä maailmassa, te tulette 

varmasti pitämään sen. Ja te tulette pakenemaan, kuitenkin niin kuin joku, joka pakenee liekkien 

läpi. Sitten te tulette tietämään, että MINÄ OLEN HERRA, jopa Minä olen Hän, joka ylentää nöyrät 

ja kohottaa alhaiset, Hän, joka saa ylimieliset nöyriksi ja alentaa ylpeät, Yksi ja Ainoa Todellinen 

Jumala.  

Ja Paimenenne läsnäolossa te tulette asumaan ikuisesti, ylistäen Minua hengessä ja totuudessa, 

jopa Minun iloni Valtakunnassa, eikä sillä ole loppua… Sillä Hänessä teidät on puhdistettu ja Hänen 

verensä kautta teidät on tehty valkeiksi…  

Sillä Hänessä Jumalan täyteys asuu ja yksin Hänen kauttaan on lupaus tuotu tapahtumaan, jopa 

sen mukaan, kuinka Minä Itse olen puhunut sen ja niin kuin se oli kirjoitettu… Sillä Minä tulen 

olemaan Jumalanne ja te tulette olemaan Minun ihmisiäni, ikuisesti. 


