
ML/81 - Herra sanoo…  

On vain Yksi Tie! Kaikki Hänestä erillään oleva Tieto on Valhetta… 

Heinäkuun 1. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Israelin Jumala… Nooan päivät ovat täällä! Herran Päivä on tullut!... Katsokaa! 

Suuri ja mitä kauhein Päivä on hyvin lähellä! 

Kuulkaa nyt ja saakaa viisautta… Eivätkö vuoret ole kohonneet Minun käskystäni? Sanoo Herra. 

Eivätkö korkeimmat huiput ole tuotu pilvien yläpuolelle, Minun suuni sanalla? Eikö syvyyksiä ole 

kaiverrettu Minun tiedollani ja meriä täytetty vedellä, Minun tahtoni mukaan?  

Kuka on tuonut esiin sateen ja kuka on saanut aikaan, että pilvet kerääntyvät yhteen? Kuka kutsuu 

tuulen esiin paikastaan? Kuka lietsoo hurrikaanin ja puhuu kauhealle vuorelle, saaden aikaan, että 

se purkautuu esiin, syösten tulista kuumuuttaan?!...  

SE OLEN MINÄ, HERRA, JOKA ON TEHNYT SEN! JOPA MINÄ, YKSI JA TODELLINEN JUMALA JA 

PELASTAJA!... KYLLÄ, MINÄ OLEN MUOTOILLUT SEN!  

Katso tähtiä, koko taivaita. Pohdi se suunnattomuutta ja TIEDÄ… SE OLEN MINÄ, JOKA MUOTOILIN 

SEN!... SE OLEN MINÄ, JOKA SAIN AIKAAN SEN OLEMASSAOLON!... YAH on puhunut sen olemaan! 

YaHuWaH on saanut aikaan sen olemassaolon!  

Katsokaa, minä olen levittänyt elämän kuin peiton ja saanut sen moninkertaistumaan kaikkialla 

maapallolla… Elämä täyttää jokaisen kulman!... Ja silti ihmiset etsivät sen alkuja ja kaipaavat 

tuntea sen lähteen, kysyen turhaan… ’Mistä minä tulin ja miksi me olemme täällä? Mistä lähteestä 

kaikki tämä elämä tuli ja kuinka se tuli tänne? Mikä on alku ja kuinka se tulee loppumaan?’  

Tietämättömiä ja kovia ihmisiä, petettyjä ja sokeita ihmisiä! Typeriä lapsia!... ELÄMÄLLÄ ON NIMI! 

Alku ja Loppu on kävellyt keskuudessanne! Alkulähde ja Syy on täällä!...  

Ja tulee myös tulemaan suurella voimalla ja kunnialla! Hänestä te tulitte esille ja Häneen teidän 

täytyy palata… Kaikki te, Hänen rakastettunsa. Ei ole olemassa ketään toista! Ei ole olemassa 

mitään toista vastausta, ei mitään toista tietä. Kaikki Hänestä erillään oleva tieto on valhetta… 

Suurta turhuutta ja pahaa röyhkeyttä, ihmisylpeyden sairaus.  

Hänen nimensä ovat monet ja ihmeelliset… Se, mitä Hän on, sillä ei ole loppua! Sillä niin kuin MINÄ 

OLEN, niin on Hän!... Isä ja Poika ovat Yksi! Ja meidän nimemme, Yksi!... YAHUSHUA-YAHUWAH!  

Alussa oli Sana… Ja Sana oli Jumalan luona ja Sana oli Jumala. Sama oli alussa Jumalan luona… 

Hänen kauttaan kaikki asiat tulivat olemassaoloon. Eikä mitään koko luomakunnassa ollut tehty 

Hänestä erillään. Hänessä oli elämä ja Elämä oli ihmisten valo…  

Valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys tule kukistamaan sitä. Katsokaa! Sana tuli lihaksi! Immanu El! 


