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Paksujen Pilvien, Pimeyden & Katkerien Surujen Päivä… Herran Päivä 

Lokakuun 20. 2007 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Kuulkaa Herran, Jumalanne Sana, kaikki kansat ja kansakunnat; kuulkaa Minua ja kuulkaa 

tarkkaan… Minä olen Herra, teidän Jumalanne, Taivaan ja Maan Luoja, kaikkien nähtyjen ja 

näkemättömien, tunnettujen ja tuntemattomien asioiden. Sen vuoksi, älkää juosko oikealle, 

älkääkä vasemmalle; silmät suoraan eteenpäin, sillä siellä Minä olen Minun valtaistuimellani. 

Kaikki tuomio ja vallat ovat annetut Minun käteeni… Kaikki on Minun! 

Kyllä, kaikki, mitä teillä on, on Minun, sillä kaikki, mitä teillä on, Minä olen antanut teille, jopa 

tuhansilla kukkuloilla oleviin karjoihin asti. Jokainen elävä olento on Minun; jokainen heimo, kieli ja 

kansakunta on Minun… Kaikki kansat on annettu Minun käteeni! Sanoo Herra Jumala, Taivaallisten 

Sotajoukkojen Herra.  

Katsokaa, koko maapallo ja kaikki siinä, on Minun. Jopa jokainen tähti ja planeetta, jotka te näette 

taivaalla ja vielä ne, joita ei ole vielä löydetty, jopa kaikki nämä ovat Minun… 

Sillä Minä olen luonut kaikki asiat ja Minun Poikani kautta ne ovat ja olivat luodut. Ja kaikki, mikä 

on Minun, sen Minä olen antanut Hänelle… Polvistukaa sen vuoksi, notkistakaa polvenne ja 

antakaa Hänelle kunniaa!  

Sillä teidän elämänne on vain tuike, pelkkä sadepisara, jonka maapallo pian nielaisee, eikä sitä 

enää nähdä; palvellen ravinteena sille, mikä kasvaa siitä ylös, joka myös pian kuihtuu ja muuttuu 

tomuksi, jälleen kerran… Tomusta tomuksi, tuhkasta tuhkaksi, liekki, joka on tuotu esiin, pian 

sammuu… Niinpä samalla tavalla ovat kaikki lihasta olevat.   

Kaikki liha on annettu Hänen käteensä; joko kuolemasta ikuiseen elämään, tai elämästä ikuiseen 

kuolemaan, kaikki on annettu Hänen käteensä. Sillä teidät on ja oli luotu hauraaseen lihaan, 

kauniisti muotoiltu Isänne kädellä, tehty eläviksi Pojassa. Hänen kuvaksensa teidät on ja oli luotu, 

rakkaudessa Minä loin teidät, asettaen teidät puutarhaan Minun omaksi ilokseni, Minun omat 

rakastettuni, jotka ovat vastaanottaneet Minun hengitykseni… Isän luomia, Poikaa varten tehtyjä.  

Rakastetut pikkuiset, te olette Minun ja Minä olen antanut teidät Minun Pojalleni; sillä kaikki, mitä 

Minulla on, on Hänen ja kaikki, mitä Hänellä on, on Minun. Siispä sen, mitä Minä olen luonut, 

täytyy nyt palata Minun luokseni. Sillä Minä kutsun teitä takaisin ja Minä tulen vastaanottamaan 

teidät Itselleni jälleen kerran. Sen vuoksi, tulkaa Minun luokseni; palatkaa Minun rakkauteni luo, 

pysykää Minun armossani ja tuntekaa Minut… Eläkää Minun Pojassani! Ja Minä, jopa Minä tulen 

olemaan teidän Jumalanne ja te tulette olemaan Minun ihmisiäni… Kuusi päivää loppumassa, 

seitsemäs ovella, missä te tulette löytämään levon; katsokaa, jopa Minä tulen lepäämään teidän 

kanssanne, yhden päivän Herrassa.  

Sen vuoksi tulkaa nyt ja jakakaa Minun ilossani, pysykää Minun rakkaudessani, saapukaa Minun 

lepooni. Sillä Tie on tarjottu, Lammas uhrattu, Minun oma sykkivä sydämeni hiljennetty 

kuolemassa, Minun oma vereni vuodatettuna, niin että te voisitte palata Minun luokseni… 

Rakastetut, esirippu on revitty! Tie on avoin! Lähestykää ja tulkaa lähelle Minua, kuulkaa Minut 

kutsumassa!  

Sillä Taivaan Tikapuut on liitetty Maapallolle, annettu kunniaa ja nimetty yli kaikkien nimien! 

Kutsukaa, Minun lapseni, kutsukaa Hänen nimeään! Ja pyrkikää tuntemaan Hänet sellaisena kuin 



Hän todella on ja teidät tullaan nostamaan ylös kunniaan! Sillä kaikki he, jotka todella tuntevat 

Hänet, tuntevat Minut myös, sillä Isä ja Poika ovat yhtä!   

Immanu El, YahuShua HaMashiach on Hänen nimensä! Yeshua Lahja, Jeesus ja Kristus, Messias ja 

Kuningas!... Rakastetut, Hän YKSIN on Tie ja Tikapuut! Olkaa liitettyjä Häneen, olkaa yhdistettyjä 

Minun kanssani… Kunniasta Kunniaan, Armojen Armon kautta.  

Kuitenkin Minä kuulen tämän pahan ajan itkuja, sanoo Herra. Minä olen katsonut kaikkia näitä 

ihmisen suorittamia hirmutekoja; Minä olen nähnyt kuinka hän murhaa viattoman ilman syytä, 

kuinka hän sortaa köyhiä ja puutteen alaisia, eikä välitä leskistä ja isättömistä; Minä olen katsonut 

kaikkien ihmisten sydämiin… Minä tiedän jokaisen ajatuksen ja jokaisen aikomuksen.  

Minä olen tietoinen kaikista hänen suunnitelmistaan, jokaisesta pahasta juonesta, jonka hän juonii 

naapuriaan vastaan, täten Minä olen julistanut päivän ja nimittänyt ajankohdan… Pimeyden ja 

synkkyyden päivän, pilvien ja paksun pimeyden, katkerien surujen ja suuren pelon päivän, tuomion 

Päivät! HYVITYKSEN KAIKILLE KANSAKUNNILLE!... Herran Suuren ja Kauhean Päivän! Teurastuksen 

Päivän! Suuren surun ja katkerien kyynelten!... Se on loppuunsaatettu.  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra… Enää Minä en tule pidättelemään Minun kättäni, enkä pysymään 

ääneti, enää Minä en tule odottamaan; päivä on tehty ja aurinko on laskemassa tämän ihmisten 

ajan päälle. Sillä Minun vihani on sytytetty ja se polttaa Minun vihani kuumuudessa; Minun 

närkästykseni on tullut täyteen ja se täytyy vuodattaa pois…  

Niin kuin pimeä myrsky rakentuu horisontin ylle tuoden pahoja enteitä, kuin suuri vyöry hukuttaa 

kaupungin ja virtaavat vedet nopeasti ottavat haltuunsa kaupungin, kuin raivoisat aallot iskevät 

takaisin rannalle tai raivoava meri kaataa laivan kumoon, kun suuren pyörretuulen voima saa 

aikaan laajalle levinnyttä tuhoa, sellainen tulee Herran närkästys olemaan!  

Katsokaa, Minä olin antanut ihmiskunnalle hallinnan kaiken sen yli, mikä on Minun, jopa yli kaiken 

Minun hyvän Maapalloni ja jokaisen elävän asian sen päällä ja näin Minun omat lapseni maksavat 

Minulle takaisin?... SURUILLA?!... Mitä te tarkoitatte tällä, Oi ihmisten pojat?! Missä sydämenne 

ovat?!  

Sillä te olette ponnistelleet riistääksenne Minun kuvani rinnoistanne, kun te heitätte pois jokaisen 

siunauksen, jolla Minä olen siunannut teitä, syöttäen sen koirille! Katsokaa jopa helmen, jota 

teidän tuli vaalia, te olette ottaneet ja murskanneet sen kiviin, pirstoen kaiken toivon, rikkoen 

Minun sydämeni palasiksi!... Oi ihmisten pojat, mitä te tarkoitatte tällä?!  

Miksi te nyt menette vääristelemään teitänne, niin kuin sellaiset, joilla ei ole sydäntä, eikä mieltä 

ollenkaan?! Sillä se, mitä Minä katson sydämissänne, on pahaa pahan päällä, pimeyttä, verhottua 

pimeyttä ja turhia petoksia! Jopa nyt te keksitte suunnitelmia täysin tuhota itsenne!... Ihmisten 

pojat, mitä te tarkoitatte näillä asioilla?!  

Kuinka on, että Minä siunaan teidät ja te palautatte pahan hyvästä ja kuoleman elämästä, jopa 

kaikkien pyhien asioiden tuhoamiseen, jopa viattomien?! MURHATEN MINUN PIKKUISIANI, KUN 

HE OVAT VIELÄ KOHDUSSA!... Eikö teillä ole rakkautta sydämissänne ollenkaan?! Eikö teillä ole 

ollenkaan myötätuntoa näitä kohtaan, jotka Minä olen antanut teille?!... KUOLLUT SUKUPOLVI! 

VÄEN PALJOUDET TUOMITTUJA JA KUOLEVIA IHMISIÄ!  

Sen vuoksi kuulkaa Minua nyt, te kurittomat, Oi kaikkein pahin sukupolvi!... Kaikki te kyyt, kaikkien 

näiden iljettävien lintujen pyhäköt… Kutsukaa kaikki auktoriteetin ihmiset, tuokaa esiin 

rikkautenne, notkistakaa polvenne alas ja kutsukaa kaikkia epäjumalianne. Kutsukaa jumalianne ja 



omistuksianne pelastamaan teidät, jos he kykenevät. Tuokaa esiin sota-aseenne, ympäröikää pyhä 

kaupunki ympäriinsä ja pyrkikää täyttämään mustien sydäntenne jokainen paha halu. Kyllä, tulkaa 

ulos ja lyökää rintoihinne ja heristäkää nyrkkejänne Taivasta kohti… IHMISTEN VALTAKUNNAT 

OVAT LOPUSSA! TUOMIO HALLITSEE! Ja se tulee putoamaan raskaasti selkiinne, kunnes joka ikinen 

teistä on murtunut tai pyyhitty pois! Sanoo Herra Jumala.  

Lapset, Minä olin lähettänyt teille Armon! Oi Minun sydämeni kaikkein rakastetut, Minun luotuni, 

Minä olen teidän oma Isänne! Jopa Minä olen rakastanut teitä, uhraten Minun oman Poikani, 

valuttaen Minun oman vereni, joka kiertää Hänen suonissaan! MINÄ ASETIN ITSENI ALTTARILLE!... 

Suruja, kaikkein katkerimpia suruja, sellaista vihanpitoa ja kyyneleitä! TEIDÄN PAIMENENNE ITKEE 

TEIDÄN VUOKSENNE! Minä en saa ollenkaan mitään iloa teidän tuhostanne… Kuitenkin te 

valitsette kuoleman! Te valitsette kuoleman! OI RAKASTETUT, TE VALITSETTE KUOLEMAN!  

Vieraantuneet lapset, te olette kaukana Minusta, palauttaen Minulle vihaa, vaikka Minä Itse olen 

rakastanut teitä… Pienet lapset, palatkaa Minun luokseni, että Minä voisin parantaa teidät. 

Vastaanottakaa Minut ja ottakaa osaa Minun päivälliseeni… Vastaanottakaa tämä leipä, jonka 

Minä olen murtanut teitä varten, juokaa tätä viiniä, jonka Minä olen vuodattanut teitä varten… 

Lakatkaa rikkomasta Minun sydäntäni!  

Kyyneleitä, katkeria ja syviä suruja, valitusta kaikkialla maailmassa. Päivä on pitkälle kulutettu, yö 

on täällä. Kaikki lampunjalat on siirretty paikoiltaan, kaikki kynttilänjalat on poistettu, kaikki valo 

on kerätty ja otettu; pimeys, paksu pimeys leviää koko maan yli… Katsokaa te olette poissa pelistä 

ja annettuja tuomiolle.  

Sillä vain he, jotka ovat vastaanottaneet armon, tulevat pysymään siinä, ja vain he, jotka ovat 

hyväksyttyjä, tullaan ottamaan; loput jätetään olemaan tuomiossa, valiten olla pakenematta sen 

varjosta. Sillä se on pudonnut ja tulee olemaan hyvin raskas, paino, jota ei voida poistaa, paino 

tulvillaan kyyneleitä ja verta ja paljon kuolemaa, raskaiden surujen taakka…  

Herran Päivä on tullut, Herran Päivä on täällä, se odottaa ovilla! Ja kuka tulee pysymään pystyssä?! 

Sillä Minun käsivarteni on ojennettu, Minun trumpettini on asetettu Minun vartiomiesteni käsiin! 

Katsokaa, maapallo tärisee ja heiluu Herran tulemisessa Hänen tuomiossaan!... Kokoa, Oi Ihmisen 

Poika! Kokoa! Iske kirves puihin, tasoita metsä ja polta oksat! Vedä juuriltaan ja tuhoa! Tuomitse 

maapallo! Tuomitse ja tuhoa!... Puhdista ja kohota, kunnes Päivä on tehty, sanoo Herra Jumala.  

Sen vuoksi, näin sanoo kaiken Herra, Kaikki Kaikessa, Alku ja Loppu, Ikuinen, joka on ikuisesta 

ikuiseen, MINÄ OLEN… Katukaa ja antakaa Minulle kunniaa! Halatkaa ja suudelkaa Israelin Pyhää! 

Hänen nimensä on YahuShua HaMashiach, kuningasten Kuningas, herrojen Herra, Minun Poikani, 

johon Minä olen kovin mielistynyt!... Kuunnelkaa Häntä! Syökää Hänen ruumistaan ja juokaa 

Hänen vertansa!  

Minun lapseni, luopukaa tästä elämästä ja erotkaa kaikesta tästä synnistä, hylätkää tämä maailma 

ja nyt kulkekaa MINUN teitäni ja te tulette varmasti pakenemaan kaikkia näitä asioita, nostettuina 

ylös kunniaan… Kunniasta Kunniaan, Armosta Armoon, elämä ilman loppua. AINOASTAAN Hänessä 

teidät on hyväksytty, Hänessä AINOASTAAN on elämä… Kutsukaa Hänen nimeään!  

Saapukaa Minun lepooni, asukaa Minun ilossani ja olkaa Minun ja Minä tulen olemaan teidän, 

ikuisesti… Kaikki kyyneleet ovat pois teidän kasvoiltanne, kaikki kyyneleet pois pyyhittyinä. 


