
ER/01 - Herra sanoo…  

Minun Tuleni polttaa mahtavasti ja kauheasti, tukahduttava Kulkutauti 

Joulukuun 13. 2010 – Herraltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna Timothylle, ja 

Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Herran sydän on vihastunut siitä, mitä Hän on nähnyt ja raivostunut siitä, mitä Hän on kuullut! 

Herran sydän on ilmiliekeissä! Herran kuumuus tulee sulattamaan korkeat paikat ja muuttamaan 

pahat tomuksi, hajottaen heidät joutopaikoille! 

Katsokaa, ihmisten laitteet tullaan muuttamaan tuhkaksi, Minun todistajieni jalkojen alla… Sillä 

Herran tuli putoaa taivaasta heidän eteensä ja kuluttaa ja tuhoaa heidän takanaan! Sanoo Herra.  

Kaikkein Korkeimman tuli polttaa niin kuin mahtava ja kauhea, niin kuin suuri ja kauhistuttava 

myrsky, joka syöksyy alas vuorta, joka oli pursunut esiin paikaltaan… Niin kuin kuohuvat pilvet ja 

ukkonen, vapauttaen raivoaan kaikkien päälle, tuhon polullaan. Se on suuri ja kauhea!... 

Tukahduttava kulkutauti peittäen kaupungit!  

Ikuisuuksia se on ollut hiljainen, varastoiden voimaa hiljaisuuteensa… Sillä päivien paljouden ajan 

on sen kauheaa kuumuutta hillitty ja sen suuri voima kätketty vuoren painon alle… Valmiina 

murtumaan esiin asiaankuuluvana ajankohtanaan, tuoden suurta tuhoa nimettynä aikanaan…  

Sellainen on Isän närkästys! Sellainen on Pojan voima! Sillä Pojan voima on manifestoituneena 

Hänen kunniassaan ja Hänen sanansa voiman kautta vuodatettu tuomiossa…Terävä kaksiteräinen 

miekka tupesta otettuna, iskien kaikkia näitä kansakuntia, jotka ovat kokoontuneet Hänen 

eteensä!... Lävistäviä iskuja, jakaen heidät kahtia!...  

Kaikkivaltiaan kuluttava viha, kaikkien Hänen vihollistensa päälle! Päivä on lähellä! Päivä on tullut! 

Ja mikä paha tulee estämään Mashiach’n käden kokoamasta Hänen omiaan kansakuntien 

keskuudesta!... Sillä Hänen paluunsa on käsillä!  

Kaikkivaltiaan Päivä on tuleva! Ja kuka tulee seisomaan?!... Kuka tulee seisomaan Päivää vastaan ja 

estämään Pyhää tulemasta Hänen voimassaan?! Mikä armeija voi vastustaa Häntä ja Hänen 

miekkansa voimaa?!... Sillä he kaikki tulevat olemaan niin kuin vaha tulen edessä, kun Hänen 

kirkkautensa on laitettu esille!  

Sen vuoksi, pelätkää Kaikkivaltiasta Jumalaa ja laittakaa koko luottamuksenne Hänen Pyhäänsä. 

Sillä Israelin Jumalan voima on laitettu esille Hänen Pyhässään… 

Sillä Hän on Pyhän ilmaistu kuva; Pyhän nimi on Yah!... Ja jonka pelastus on YahuShua!... Jaakobin 

Mahtava!... Jonka käsi ulottuu kauas ja laajalle, jonka voima on kaikkivaltias, ja jonka viisaus pitää 

koko luomakuntaa Hänen ymmärryksessään!... Ja jonka rakkaus kestää ikuisesti…   

Hän, jonka oikeamielisyys tulee ja on ollut ojennettuna meidän eteemme, jokaisen silmin 

nähtäväksi… Ja jonka loppu tulee olemaan niin kuin tulva, puhdistaen Hänen armonsa pyhäkön… 

Ennallistaen kaikki asiat, jopa uusiin taivaisiin ja uuteen maahan.  

Sen vuoksi, nyt on nimitetty aika!... Nyt on aika antaa Hänelle kunniaa!... Nyt on nimitetty 

ajankohta, tehdä Jumalan voima tunnetuksi… Pyhän nimen saada kunniaa vuorten korkeuksien 

yläpuolella, varjostaa jokainen kukkula. Katsokaa, koko luomakunta tulee polvistumaan ja 

antamaan Hänelle kunniaa! Hänen aikansa on tullut! Aika on tullut Kuninkaan palata ja koota, 

paljastaa Hänen mahtinsa kunnia!... Immanu El!...  



Kyllä, Kallio, Ikuinen Kivi, on tulossa nopeasti iskemään suuren kuvan… Rikkomaan jokaisen 

perustuksen, leviämään eteenpäin niin kuin tulva, kunnes vain Suuri Vuori jää jäljelle. Sitten he 

tulevat tietämään, että MINÄ OLEN HERRA!... Ja Isä ja Poika ovat todella YKSI.  

Katsokaa, maa tulee olemaan täynnä YaHuWah’n kunnian tietoa, kun vesi peittää meren syvyydet. 

Niin kuin oli ja on kirjoitettu, niin tulee olemaan… Sanoo Herra. 


