
ER/03 - Herra sanoo… Minä olen noussut ylös, Mahtavana & Kauheana 

Tammikuun 14. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo koko luomakunnan Herra Jumala… YaHuWaH, Israelin Jumala, on Minun nimeni!... 

Minä olen noussut ylös, mahtavana ja kauheana, rankaisemaan kansakuntia!... Kaupunkien 

tuhoksi, kaiken lihan kuluttamiseksi! MINÄ OLEN NOUSSUT YLÖS!... KATSOKAA, MINÄ OLEN 

TULLUT ESIIN TAISTELEMAAN TEITÄ VASTAAN, OI MAAN ASUKKAAT!... 

Kuin kauhea myrsky, mahtava ja kauhea pyörretuuli, jonka kaltaista ei ole koskaan nähty! Minä 

olen kutsumassa esiin vihaa varastoista! Minä olen aukaisemassa jokaisen aarrekammion!... 

Jokainen astia on täytetty ja vuotaa ylitse!... AIKA ON TULLUT!  

Se tullaan vuodattamaan! Se täytyy vuodattaa!... Kappas, on aika!... MINUN KASVONI OVAT 

KÄÄNTYNEET TEITÄ VASTAAN! MAAN ASUKKAAT, MINUN KASVONI OVAT KÄÄNTYNEET TEITÄ 

VASTAAN! MINUN KASVONILMEENI OVAT ASETETUT KOVIKSI TÄMÄN MAAILMAN ILKEITÄ JA 

PAHOJA VASTAAN!   

Saatana, sinut on heitetty alas!... Oi lucifer, vainoa näitä ihmisiä! Mene eteenpäin, ahmi saaliisi! 

Kutsu esiin palvelijasi, niin että hän saattaa nousta ylös puhumaan… Että hän voi avata suunsa 

suurissa jumalan pilkoissa Taivaan Jumalaa vastaan, pilkaten Minun nimeäni ja Minun 

telttamajaani, puhuen kaikkia niitä vastaan, ketkä asuvat Taivaassa… Raivoten Pyhää Liittoa 

vastaan.  

Kutsu hänet esiin, Oi tuhoava enkeli!... SINUN AIKASI ON TULLUT!... Kulje edestakaisin, kaikkialla 

maailmassa ja kokoa yhteen sinun ihmisesi!... Kiirehdi! Mene nyt ja kokoa heidät yhteen! Sillä 

Minä julistan ajat ja Minä asetan ajankohdat! Minun kasvoni ovat asetetut rankaisemaan ja 

kuluttamaan!... ON AIKA!   

Asettakaa joukkonne taisteluasemiin! Tuokaa esiin kaikki mahtavat miehenne! Asettakaa 

kenraalinne paikoilleen!... Antakaa käsky, kaikki pahat miehenne auktoriteettiasemassa!... Kyllä, 

yhdistykää ja hallitkaa kansakuntia! Minä vapautan heidät sinulle, Oi ahmiva kerubi!  

Ja Minun ihmisistäni… VÄSYTTÄKÄÄ HEIDÄT UUVUKSIIN! Ja Minun kansakunnastani, kyllä, tuokaa 

kaikki aseenne sitä vastaan! Kutsukaa esiin valtava armeija, suuri väen paljous, hämmästyttävä 

ryhmä!... Pimentäkää maa!... Tulkaa niin kuin ahmiva mato, julistaa Herra!...  

TULKAA ESIIN!!!... TULKAA ESIIN JA VALLOITTAKAA MINUN KANSAKUNTANI! TULKAA JA 

TUHOTKAA MINUN ISRAELINI!... Jos olette kykeneviä, julistaa Herra.  

Minä olen kutsumassa teitä! Sanoo Jaakobin mahtava… Kantakaa hedelmää, yhteistyössä jokaisen 

pahan ajatuksen ja aikomuksen kanssa! Paljastakaa se, mikä on saapunut sydämiinne!... Sillä Minä 

olen innokas tuomaan esiin teurastuksen! Minä olen innokas asettamaan Minun viholliseni 

hukkaan!... Maalaamaan Israelin vuoret kenraalien ja kuninkaiden ja monien mahtavien ihmisten 

verellä!...  

Kiireissäni Minä tulen tekemään ihmisen nöyräksi, tuoden kaikki heidän laitteensa alas! Suurissa 

pinoissa he tulevat roskaamaan maiseman kaikilla avoimilla pelloilla!... Ja he tulevat palamaan!... 

Heidän tuhonsa savulla, joka kohoaa ikuisesti, todistuksena Minun kunnialleni!...  

SILLÄ VOIMAKAS ON HERRA, JOKA PUOLUSTAA JAAKOBIA!... VOIMALLINEN ON YAHUWAH 

TZVA’OT, JOKA PELASTAA IHMISENSÄ, ISRAELIN!... Hän, joka asuu Hänen oliivipuidensa keskellä! 



Enkö Minä olen Hän, joka muotoili sen?!... Eikö Minun pitäisi ottaa Minun perintöni ja puolustaa, 

nousten mahtavasti taistelussa?!...  

SEN VUOKSI, ANTAKAA MINUN NIMENI KAIKUA!... Kuuletteko te?!... Kuunnelkaa, Minä sanon! 

Kuuletteko?!... Havaitsetteko sen soinnin? Tunnetteko te maan vapisemisen?! Katsokaa!... 

Näettekö aaltojen kasvavan korkeutta, lähestyessään?...  

Ovatko sydämenne alkaneet sykkiä nopeammin? Onko henkiänne ravisteltu 

ennakkoaavistuksella?... Sykkeet raivoavat! Veri kiehuu! Kappas, maan pedot kuulevat ja tuntevat 

jo! Taivaan enkelit ovat pudonneet kasvoilleen!...  

Minun rakastettuni, kuuletteko te Minun nimeni soinnin kaikuvan aikojen halki?... Rakentuen 

voimassaan ja lisääntyen soinnissaan, murtumaisillaan esiin kaikkialla maailmalla?!...  

Kyllä, koko luomakunta tulee polvistumaan alas raskaasti!... Minun ääneni soinnissa tulevat kaikki 

korkeat paikat murenemaan! Minun ulkonäköni kirkkauden edessä tulee kaikki pimeys olemaan 

täysin kulutettu!... Sillä Minä olen YaHuWaH!...  

Minä tulen istumaan Minun kunniani valtaistuimella, Minun kasvoni paljastettuina!... JA JOKAINEN 

POLVI TULEE POLVISTUMAAN MINULLE JA JOKAINEN KIELI TULEE TUNNUSTAMAAN, ETTÄ 

YAHUSHUA ON YAHUWAH!  

Katsokaa, suuri melu on kuultu Taivaassa, kaikkien enkelien huutaessa… ’PYHÄ! PYHÄ! PYHÄ! ON 

HERRA KAIKKIVALTIAS!... ’PYHÄ! PYHÄ! PYHÄ!’ Minun nimeni suuruus kaikuu aikojen halki ja 

Minun kunniani on paljastettu luomakunnan toisesta päästä toiseen!... ’PYHÄ! PYHÄ! PYHÄ!!!... 

HERRA KAIKKIVALTIAS HALLITSEE!’  

MINÄ OLEN NOUSSUT YLÖS!... Ja Minä tulen puhumaan ääneen Taivaasta!... Ja Minun 

valtaistuimeltani tulee Minun ääneni sointi pursumaan esiin, joka suuntaan!  

MAAPALLOA TULLAAN ISKEMÄÄN!... Ja jokainen Minun viholliseni tulee murtumaan ja 

lankeamaan ja lankeamaan maahan Minun ääneni soinnissa, kun puhun vain yhden ainoan sanan! 

Ja Minun nimeni tulee kaikumaan äänekkäästi kaikkialla maapallolla, kiirehtien läpi katujen ja 

autioiden paikkojen, langeten kovaa kaikkien ihmisten päälle! Jopa maan syvyyksiin se tulee 

kaikumaan estelemättä!... SILLÄ VAHVA ON HERRA!  

Kuunnelkaa… Sillä Minun ääneni kaikuu läpi ikuisuuden!... Kuuletteko sen? Vapiseeko henkenne, 

kun se lähestyy, rakentuen mahtinsa ja kauhean äänensä voimassa?!  

MAA TULLAAN HERÄTTÄMÄÄN!... JA KAIKKI TULEVAT PELKÄÄMÄÄN! Ja piakkoin sen jälkeen, 

Minun sydämeni ensimmäinen valinta tulee olemaan poissa tästä paikasta… Ja pahat ja julkeat 

tullaan jättämään yksin… Lohduttomiksi… Sanoo Herra…  

Yksi ja Ainoa Todellinen Jumala… Ikuinen, joka on ikuisesta ikuiseen… MINÄ OLEN HERRA! 


