
ER/04 - TE OLETTE SAAPUNEET… Herran Päivä on täällä… 

Tammikuun 31. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sanat puhuttuna 

Timothylle, Nettiyhteisön Kokoontumisen Aikana - Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Keitä ovat kaikki nämä, jotka seisovat Minun edessäni röyhkeästi 

yhteistuumin?! Mitä ihmisiä nämä ovat, jotka ovat halveksineet Minua ja Minun Sanaani?! 

Tietämättömiä ja synnillisiä ihmisiä, teistä kaikista on tullut valheellisia jumalia Minun edessäni, 

iljettäviä epäjumalia, jotka ovat kelpaavia ainoastaan tulla rikotuksi palasiksi! Sillä jokainen teistä, 

vähäisimmästä suurimpaan, on kääntynyt Minusta pois, jokainen omalle tielleen! – Te palvotte 

itseänne! 

Kyllä, te ylläpidätte jokaista valheellista kuvaa ja seisotte vakaina omien iljettävien oppienne 

vuoksi: te rellestätte kieroutuneissa perinteissänne, omaksi häpeäksenne! Te pakenette kaikkea 

vastuuvelvollisuutta ja lepäätte mukavasti synnissänne, kantaen kitkerien hedelmien paljoutta 

epäoikeudenmukaisuudessa! – Laittomia ihmisiä! Te olette halveksineet sekä Minua että Minun 

Lakiani! Sen vuoksi, se tullaan punnitsemaan raskaasti teidän päällenne ja te tulette kantamaan 

sen painon Herran Päivänä, jokaisen pisteen ja pilkun! Sanoo Herra. 

Sen vuoksi, kuulkaa Elävän Jumalan Sana, sillä näin sanoo Herra… Te olette saapuneet! Kyllä, 

Päivä on täällä ja KAIKKI ovat saapuneet! 

Sen vuoksi tarttukaa Israelin Pyhään kiinni ja rukoilkaa, että teidät on laskettu arvollisiksi 

pakenemaan! Pudotkaa kasvoillenne ja valittakaa äänekkäästi! Kuolkaa itsellenne, itkekää apua: 

kutsukaa Pelastuksen nimeä ja katukaa! Enkö Minä sanonut teille, että kaikki tietonne on 

hyödytöntä ja kaikki ajatuksenne ja kuvitelmanne olivat turhaa? Sillä Minä olen Herra ja Minä 

tulen varmasti tekemään Minun oman tahtoni neuvonpidon mukaan.  

Kuitenkin oppineet itkevät, ’Valheellinen!’, ja ne, jotka kutsuvat itseään Kristityiksi, juonivat 

turhaan Minun viestinviejiäni vastaan ja Israelin ihmiset kulkevat ylpeästi, ylentäen itseään omalla 

tiedollaan, vaikka he pysyvät tietämättöminä, sillä Totuus pysyy kätkettynä heidän silmiltään… Oi 

Minun ihmiseni, milloin te tulette heittäytymään alas?! Milloin te tulette nöyrtymään?! Milloin te 

tulette hylkäämään niin kutsutun tietonne ja olemaan vapautettuja?! MINÄ OLEN HERRA! KYLLÄ, 

MINÄ OLEN HÄN! Ei ole olemassa mitään tietoa Minusta erillään, eikä voi olla mitään ymmärrystä, 

paitsi se mikä on annettu teille Mashiach’n kautta. HÄN on teidän Mestarinne.  

Ettekö ole tunteneet näitä synnytyskipuja, Oi Maa?! Oletteko te hätkähtäneet kivusta, Oi taivaat?! 

Eikö pelko ole saanut teistä otetta, Oi mahtavat kansakunnat?! Sokeat ja kovat ihmiset, KATUKAA! 

Sillä Minun kasvoni on käännetty teitä vastaan, Minun olkapääni ovat asetetut ja Minun käteni on 

valmiina iskemään!... Katsokaa, Minä tulen iskemään vesiä ja ne tulevat nousemaan teitä vastaan; 

katkeruudesta merten raivoamiseen, vedet tulevat sortamaan teitä! Minä tulen iskemään vuoria ja 

ne tulevat puhumaan ja tuomaan esiin suuren melun; ne tulevat kuluttamaan teidät ja 

hautaamaan kaupunkinne! Minä tulen iskemään taivaita ja se tulee satamaan alas tulta ja tulvivaa 

sadetta, suuren raesateen kera! Kappas, Minä tulen iskemään maan perustuksia ja koko maailma 

tullaan ravistelemaan! Sanoo Herra.  

SILLÄ MINÄ OLEN HERRA, JOKA HALLITSEE! Hän, joka on ojentanut taivaat ja asettanut maan 

perustukset!...  

YAHUWAH! Hän, joka muotoili sen ja sai aikaan olemassaolon!... Sillä koko maailma on vain 

astinlauta Minun jalkojeni alla, Kivi Minun kädessäni, kalkkikivestä tehty, helposti rikottu!... Sanoo 

Herra. 


