
ER/07 - Herra sanoo… On Aika ravistella Ihmisten Kaupunkeja…  

Tämä Planeetta tulee raivoamaan  

Helmikuun 22. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Ajattelitteko te, että Minun vihani viipyisi ikuisesti? Ajattelitteko te, että 

Minun tuomioni nukkuu?! Ovatko Minun silmäni suljettuja kaikille näille hirmuteoille, joita on 

suoritettu maapallolla, päivin öin, lakkaamatta?! Ovatko Minun korvani myös lakanneet 

kuulemasta?!... Kappas, Minä olen nähnyt ja Minä olen kuullut! Minun kasvoni tulevat lähelle tätä 

maapalloa!... Minun silmäni ovat täynnä tulta ja raivoa!... Minun otsani rypistyy ja on asetettu 

kovaksi teitä vastaan, Oi maan asukkaat!... Sillä on aika! 

On aika ravistella ihmisten kaupunkeja mittaamalla ja tuomaan esiin vihaa alhaalta! Kaupunki 

kaupungilta tullaan rankaisemaan… Yksi täällä ja toinen tuolla. Katsokaa, se tulee tulemaan heidän 

päälleen yhtäkkiä ja ihmiset tulevat pelkäämään ja suurella hämmennyksellä heidän sydämensä 

tulevat pettämään!... Suuri vapina tulee nyt kaikkien ihmisten päälle!... 

HERRAN KAUHU ON KÄSILLÄ!... Se tulee sukkelasti, ettekä te tule tietämään, mistä se tulee! Se 

tulee kaupunki kaupungin jälkeen, kaupunkien päälle, varoituksetta! 

Sillä Minä olen saanut aikaan, että maapallo vihastuu. Kappas, maan syvyydet vapisevat Minun 

läheisyydessäni ja pian tämä planeetta tulee raivoamaan!... Se tulee raivoamaan teitä vastaan, Oi 

petollinen sukupolvi! Se tulee ahmimaan ja kuluttamaan tämän sukupolven!... Haravoiden 

maapallolta kaiken, mitä ihminen on tehnyt!  

Pyhät Kirjoitukset eivät valehtele! Ja Minun profeettani puhuvat, kuitenkin ihmiset kieltäytyvät 

kuulemasta!... He eivät tule kuuntelemaan. Jopa Minun omat ihmiseni eivät tule uskomaan, 

kuitenkaan heidän uskoaan ei lainkaan vaadita… Sillä Minun tahtoni on asetettu, eikä sitä millään 

muotoa voida kääntää takaisin! Minun Sanani totuus pysyy voimassa! Se puhuu läpi sukupolvien ja 

kaikuu läpi ikuisuuden!...  

Sillä MINÄ OLEN HERRA!... YaHuWaH!... Minä olen EL Shaddai!... Ja Minä tulen varmasti 

esittämään kaiken, mitä Minä olen puhunut. Minä en tule lopettamaan, enkä laantumaan, eikä 

Minua tulla kääntämään pois Minun päämäärästäni!... Ihmisten valtakuntien täytyy kuolla! Ja 

ihmisten pahuus täytyy olla tuhottu!... Kaikki täytyy olla pois pyyhittyjä!  

Maan ihmiset, te olette vihanneet elämää! Te olette saastuttaneet Minun puutarhani! TAUTINEN 

JA KAUHEA SUKUPOLVI, TE OLETTE TUHONNEET PUUTARHAN!... Ja niinpä Minä olen tuleva 

puhdistamaan! Ja pyyhkimään pois!... Minä olen tuleva alas!... MINUN KASVONI OVAT KOVIN 

LÄHELLÄ!  

Tunnetteko te Minun vihani kuumuuden, Oi tietämättömät ja turhat ihmiset?!... Te ette säilytä 

ollenkaan yhtään tietoa! Vain ahneutta ja pahuutta, pahuutta pahuuden päällä, menee silmienne 

ohi lakkaamatta… Ja oi, kuinka te rakastatte, että niin on!  

KUOLLUT SUKUPOLVI! Teidän sydämenne ovat kiveä!... Päivä päivän jälkeen te kasaatte vihaa, 

astiat vuotavat ylitse! Päivä päivältä, ruumiita pinotaan kasoihin! Päivä päivältä, syntymättömiä 

teurastetaan!... Kokonaisia ihmisten sukupolvia murhataan ilman syytä! Viattomien paljoudet 

heitetään pois jätteenä!... Kuitenkin te pidätte Minua liian karskina ja Minun rangaistuksiani liian 

vakavina, Minun tuomioitani epäoikeudenmukaisina?! MINÄ OLEN HERRA JA TÄMÄ ON MINUN 

MAAPALLONI! NÄMÄ OVAT MINUN LAPSIANI!...  



Kaikki, mitä te näette, maaperästä jalkojenne alta universumin kaukaisimpiin ulottuvuuksiin, on 

MINUN!... Ja Minä tulen tekemään niin kuin Minua miellyttää! Minä tulen tekemään Minun oman 

tahtoni neuvonpidon mukaan… Sillä Minä olen Jumala!  

Sen vuoksi, Oi maapallon ihmiset, koska te olette teurastaneet viattomat ja murhanneet 

naapurinne… Kappas, te olette jopa tehneet itsellenne lakeja, että kaikki voivat tehdä mielihalunsa 

epäoikeudenmukaisuudessa ja esittää pahuutta vapaa-aikanaan… Siispä sitten Minä myös tulen 

julistamaan Minun Lakini ja se tulee putoamaan raskaasti kaikkien kansakuntien selkiin!  

Kyllä, Minä olen laittanut esille määräyksen ja Minä kiirehdin toteuttamaan lauseitanne, Oi maan 

ihmiset! Ja mikä on lause, te kysytte… Katsokaa teurastettuja viattomia, katsokaa heidän revittyjä 

ja rikkonaisia ruumiitaan… Katsokaa, kuinka heidät on revitty kappaleiksi! Nähkää, kuinka heidän 

verensä virtaa alas ja heidän jäsenensä on viskelty ympäriinsä!... KATSOKAA!!! Katsokaa, kuinka 

heidät on kaavittu äitiensä kohduista!... Katsokaa kättenne töitä, te pahat ja kaikkein ilkein 

sukupolvi!... KATSOKAA PAHUUTTANNE!!! KATSOKAA KAIKKEA, MITÄ OLETTE TEHNEET!  

Näin sanoo Herra Jumala, Taivaan ja Maan Luoja… Tämän veren vuoksi, veren, joka pysyy 

käsissänne, kaikkien näiden tapettujen paljouksien vuoksi, joita te olette pinonneet kasoihin, 

käsienne pahojen töiden vuoksi ja siinä te olette olleet yhdessä samaa mieltä, sekä tehdäksenne 

että salliaksenne heidän, tehdä niistä laki… Täten tulen Minä, samalla tavalla, tekemään teille! 

Samalla tavalla te tulette vastaanottamaan Minun Kädestäni!  

Kappas, jopa kaksinkertaisesti te tulette vastaanottamaan Minun kädestäni, ja kaksinkertaisesti 

jälleen, kunnes ei löydetä yhtään paikkaa, jota ei olisi laitettu autioksi, kunnes jokainen maa on 

saastutettu mätänevien ruumiitten löyhkällä. Sekä ihminen että peto tulevat asettumaan alas 

kuolemaan yhdessä!... He tulevat olemaan kuin jäte maan päällä!  

Minä tulen repimään alas kaupunkinne ja murtamaan hajalle kaikki asuinpaikkanne!... Minä tulen 

repimään johtajanne palasiksi ja vuodattamaan mahtavien miestenne veren maahan, kunnes se 

ulottuu niskaan asti!  

Katsokaa, kaikki mahtavat ja pahat ihmiset tullaan repimään kappaleiksi, heidän jäsenensä 

ripoteltuina ympäriinsä avoimille pelloille ja autioille paikoille!  

Katsokaa, suuri armeija, hämmästyttävä joukko, kansakuntien kokous. Kansakunnat, jotka ovat 

tulleet yhteen taistellakseen Israelin Pyhää vastaan, tullaan rikkomaan palasiksi ilman kättä!... Sillä 

vahva on Herra ja terävä on miekka, joka etenee Hänen suustaan!  

Katsokaa Minä, jopa Minä, Taivaallisten Sotajoukkojen Herra, tulen kaapimaan jokaisen viimeisen 

ihmisen ja hänen keksintöjensä jäljen Maasta viimeisenä päivänä!... Sillä Minä olen Jumala ja 

Minun voimani kunnia on paljastettu Minun Pyhässäni!  

Ihmisten kunnian täytyy kuolla!... Julistaa Taivaallisten Sotajoukkojen Herra, Ainoa Luoja!... Israelin 

Jumala! Kyllä, MINÄ OLEN HÄN! YaHuWaH!  

Kiirehtikää nyt te, jotka kuulette! Kiirehtikää nyt te, jotka tunnette Minut!... Kiirehtikää ja 

suudelkaa Poikaa! Kiirehtikää nyt ja suudelkaa Minua kasvoille, kaikki te, jotka tunnette Minun 

nimeni!... YahuShua-YaHuWaH! 


