
ER/09 - Herra sanoo… Minä tulen tarttumaan Tyynenmeren  

Laattaan ja ravistelemaan Maapalloa mahtavasti 

Maaliskuun 15. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra kaikille ihmisille, jotka asuvat maapallolla… Minä olen nähnyt ja Minä olen 

kuullut!... Katsokaa, Minä olen Hän, joka tietää kaikki menemisenne ja tulemisenne!... Minä olen 

nähnyt ja Minä olen kuullut! Minä tiedän kaikki teidän tekemisenne, jopa jokaisen ajatuksenne ja 

aikeenne! Teidän tienne ovat pahoja ja sydämenne mustia, Oi kaikkein pahin sukupolvi! 

Sen vuoksi, näin sanoo Herra… Minä olen tuleva alas tarttumaan teihin kiinni, Oi Minun puutarhani 

asukkaat… Minä tulen tarttumaan kiinni Minun ihmisistäni sukkelasti… Ja Minun Oikean Käteni 

voimalla he tulevat kohoamaan näköpiiristänne… Ja katsokaa!... Vasemmalla kädelläni Minä tulen 

ravistelemaan maapalloa mahtavasti!... Ja kaikki tulevat pelkäämään!  

Katsokaa, Minä tulen tarttumaan kiinni Tyynenmeren laattaan ja Minä tulen vääntämään sen! Kappas, 

Minä tulen painamaan sen alas raskaasti ja se tulee keikahtamaan, se tulee murtumaan!... Se varmasti 

tulee antamaan periksi!...  

Katsokaa, monet vedet tulevat virtaamaan taaksepäin sinä päivänä. Enää Minä en tule saamaan 

aikaan, että valtameri tietää paikkansa. Enää Minä en tule sanomaan vesille… ”Sinun ei tule edetä enää 

pidemmälle.” Sillä Minä tulen iskemään pohjoisimpiin osiin, kunnes niitä ei enää ole. Minä tulen 

ulottumaan alas etelään, suuriin jään ja lumen aarteistoihin ja työntämään ne mereen yhtenä 

päivänä.”  

Ja meret tulevat lisääntymään mittaamattomasti kaikkien näiden väenpaljouksien silmien edessä, 

kaikkien rannikoiden lähellä asuvien silmien edessä ja varakkaiden edessä, heidän kasvonsa ovat 

kalvenneet, he ovat ahneudella ja pahan voiton pyynnillä rakentaneet korkeita torneja ja rakentaneet 

pröystäileviä taloja rannoille. Katsokaa! Olkaa hämmästyksessä ällikällä lyötyjä, Oi tyhmät ihmiset, 

jotka hiekalle rakennatte! Katsokaa, kuinka sukkelasti tuho kukistaa teidät ja kuinka vedet hukuttavat 

ja nielevät rannat, kuinka hiekka kutistuu meren voimasta!...  

Sitten he tulevat tietämään, että Minä olen Herra! Sillä heidän joukossaan viisaimpien sana tulee 

epäonnistumaan, ja heidän joukossaan kaikkein oppineimpien tieto tullaan laskemaan lannan 

arvoiseksi, kun tuho tuhon päälle puhkeaa jokaisen kansakunnan keskuudessa… Sillä MINÄ OLEN HÄN, 

Jumala, joka muotoili sen!  

Kuitenkin Minä asetan Minun jalkani Israelin päälle ja Minun varjossani heidät tullaan suojelemaan 

kaikkia heidän vihollisiaan vastaan… Minun käteni taaksepäin suuntautuvalla pyyhkäisyllä, Minä tulen 

tekemään suuren teurastuksen! Minä tulen tallaamaan pohjoisen maata ja tuomaan tuhon etelästä. 

Jopa hän, joka asuu siellä, tulee taistelemaan heitä vastaan, kuitenkaan hänellä ei tule olemaan mitään 

auktoriteettiasemaa, eikä (hän) säilytä voimaa yhteisymmärryksensä kautta; eivätkä etelän kuninkaat 

saavuta yhtään jalansijaa niitä vastaan, jotka istuvat levossa itsenimittämillään valtaistuimilla. Ja sota 

tulee puhkeamaan, monien laitteiden laukaisemiseen saakka, tuoden paljon tuhoa ja kuolemaa.  

Katsokaa, Minun askeleeni tulevat järisemään maapallolla ja tuomaan tulista kuumuutta alhaalta, 

saaden aikaan suuren ravistelun maan päällä!... Tullaan näkemään suuria savupatsaita! Taivas tulee 

mustumaan ja kuu tulee olemaan punainen kuin veri!...  

Suuria avuksi huutoja tullaan kuulemaan jokaisesta maasta!... Sillä viha Herran maljassa on täysi ja 

Hänen närkästyksensä mitta vuotaa ylitse!  



Saatanan linnakkeet tullaan nielemään ja meri tulee kukistamaan pahuuden viinipuut! Sanoo Herra 

Jumala raivossaan. Kaupunki kaupungilta tullaan sortamaan ja murtamaan Minun sierainteni 

töräytyksellä, kun Minä kutsun luontoa nousemaan ja taistelemaan maan ihmisiä vastaan!...  

Jokainen polttava kyynel, jonka te olette aiheuttaneet Minulle, tulee satamaan alas tulvivan sateen 

hyökyinä, suuren rakeitten paljouden kera, sekoittuneena tulen ja veren kanssa, laskeutuen kaikkien 

vihreitten paikkojen päälle!... Kappas, Minun kulmieni hiki tulee hukuttamaan suurkaupungit ja 

kaupungit, kun muut paikat tullaan jättämään täysin autioiksi!  

Minun kasvojeni kuumuus tulee polttamaan asukkaita ja Minun vihani kuumuus tulee korventamaan 

maan! Katsokaa, kuiva ja halkeillut maaperä tulee puhumaan hylättyjen paikkojen tyhjyydessä, 

todistuksena heitä vastaan! Kuumuus tulee olemaan kovin painostavaa ja lohduttomuudet tulevat 

kukistamaan heidät puolilta päivin!...  

Sillä kuka voi kätkeytyä Kaikkivaltiaan kasvoilta Hänen vihansa kuumuudessa tai paeta Hänen 

käsivartensa voimaa, kun se on ojennettuna Hänen vihassaan?! Kuka tulee olemaan kykenevä 

seisomaan Herran Päivänä, kun Hänen askeleensa tallaavat raskaasti maapallolla?! Ja kuka ei tule 

polvistumaan Hänen äänensä soinnista, kun se puhuu kuin ukonilma, monien vesien soinnilla?!... Sillä 

se on mahtava tuuli syöksymässä läpi kaikkialla maapallolla, kaikuen jopa syvimpiin syvyyksiin!  

Kuulkaa Minua! Sillä Minä olen Jumala yksin! Ei ole ketään muuta Minun rinnallani!... YaHuWaH, Hän, 

joka saa aikaan olemassaolon!... Hän, joka on ikuisuudesta ja tulee olemaan!... MINÄ OLEN!  

Sen vuoksi, älkää laittako luottamusta mihinkään epäjumalaan, älkääkä mihinkään kuvaan, joka on 

tehty kivestä tai marmorista, eikä puusta tehtyyn, tai vaskesta tai kullasta, eikä hienosta metallista 

tehtyyn!... Sillä niissä ei ole mitään elämää. Ne eivät voi puhua, eivätkä kävellä, niillä ei ole ollenkaan 

voimaa. Kyllä, ihmiset kantavat niitä olkapäillään, sillä ne eivät voi liikkua paikoiltaan. Niillä ei ole 

voimaa, ne ovat avuttomia, arvottomia kuvia, jotka on kaiverrettu hyödyttömyydessä ja ne täytyy 

kantaa. Katsokaa, kuinka ne käännetään ylösalaisin, kun maa on ravisteltu Minun käteni voimalla ja 

rikottu palasiksi Minun askelteni painon alla!  

Älkääkä myöskään laittako luottamustanne keneenkään ihmiseen, vaikka hän puhuu nokkelalla kielellä, 

monilla viettelevillä sanoilla, yhtenäisyyden ja rauhan sanoilla, monilla suurilla lupauksilla. Ja vaikka 

toiset kumartavat hänelle ja antavat hänelle kunniaa, teidän ei tule laittaa luottamustanne keneenkään 

ihmiseen… Sillä ihminen on vain lihaa, helposti murskattu puusta putoavan yhden oksan painon alle.  

Kuitenkin koko maa on Minun astinlautani. Ja universumin äärettömyys on vain puku, joka julistaa 

Minun kunniaani… Ja kuka ihmisten joukossa on kykenevä käsittämään sen laajuuden? Sanoo Israelin 

Kunniakas, Taivaan ja Maan Luoja… Kaikkien Jumala, jopa kaikkien teidän isienne… Teidän Tekijänne, 

jopa ensimmäisen ihmisen Aatamin, kaikkien isän.  

Sen vuoksi, jälleen Minä kutsun teitä, suutelemaan Poikaa ja polvistumaan Kuninkaanne edessä… Sillä 

Hän yksin on teidän Pelastuksenne. Hän yksin on teidän ainoa pakotienne. Hän on Valo… Ainoa Tie ja 

Ainoa Totuus. Hänestä erillään ei ole mitään elämää… Hänestä erillään on vain suuri pimeys ja 

petokset, tie tuhoon ja kuolemaan.  

YahuShua-YaHuWaH on Hänen nimensä!... HAMASHIACH!... Ristinne Kantaja… Sielunne Rakastaja… 

Ylösnoussut!... Jaakobin Mahtava!... Kyllä, Immanu El!... ISRAELIN PYHÄ! Antakaa Hänelle kaikki 

kunnia! Sillä Hän on arvollinen! Sanoo Herra. 


