
ER/20 - Herra sanoo… YaHuWaH on Minun Nimeni!  

Minä tulen maksamaan takaisin & Ei ole Piilopaikkaa 

Kesäkuun 8. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana Puhuttuna 

Timothyllä, Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Ihmisen rakkaus on kylmennyt, ja ihmisen sydän on tullut lisääntyvän 

pahaksi… Heidän kätensä työskentelevät pahaa joka päivä ja jaloillaan he juoksevat sukkelasti 

tekemään väkivaltaa naapurilleen! 

Kappas, he tekevät suunnitelmia ja keksivät pahoja juonia naapureitaan vastaan! He murhaavat 

viattomia syyttä ja ryöstävät köyhiä! Katsokaa! He murhaavat ja repivät jäsenet irti avuttomilta! Ja 

sydämettömät antavat aplodeja heille!... Ja joka ilta, he rakastavat mennä makuulle iljetyksiinsä…  

Sen vuoksi, Minun kasvoni on asetettu kuluttamaan heidät pois maasta!... TUHOAMAAN HEIDÄT 

KAIKKIALTA MAAPALLOLTA! Viha tulee lisääntymään ja hyvitys tulee ylitsevuotamaan 

mittaamattomasti! Se tulee tulemaan alas niin kuin tulviva sade, ja kyyneleet tulevat virtaamaan 

niin kuin vesivirrat autioilla paikoilla!... VIHAN KASVOT ON NÄYTETTY YLÖS! KOSTON KUUMUUS 

ON TULLUT ESIIN TAPPAMAAN MAAPALLON ASUKKAAT!  

Taivaallisten Sotajoukkojen Herra on tullut pois Hänen temppelistään!... Hän on astunut alas 

Hänen asuinpaikastaan katsomaan ihmisten pahoja töitä, ja maksamaan takaisin kaiken tämän 

pahuuden, jota on tehty heidän käsillään! Taivaallisten Sotajoukkojen Herra Jumala on tullut 

alas!... Tekemään lännen kuin Sodomaksi ja idän kuin Gomorraksi!  

Herran käsi on noussut taisteluun! Herran käsivarsi venytetty tuhoamaan!  

Herran armeija kiirehtii eteenpäin tappamaan Hänen vihollisiaan ja päästämään pahasta jokaisen 

vangitun! Katsokaa! Tulee olemaan suuri Israelin Pyhää vastaan julistettu sota, kuitenkin Hän tulee 

iskemään läpi, lyöden heidän armeijansa hukkaan, tappaen jokaisen viimeisenkin heistä Hänen 

suunsa miekalla, kuluttaen heidät Hänen tulemisensa kirkkaudessa!  

Jopa kaikki, jotka nostavat nyrkkinsä Häntä vastaan, tulevat varmasti menehtymään sinä päivänä! 

Sillä Minä olen Jumala!... JA MINUA TULEE SUURESTI PELÄTÄ! Minun kunnioittamiseni tulee 

kestämään läpi kaikkien sukupolvien, jopa ikuisesti! Sillä Minä olen Yah!... YaHuWaH on Minun 

nimeni!  

Kuulkaa nyt Israelin Herra Jumalan närkästystä. Kuulkaa Minua, te iljettävät väen paljoudet… MINÄ 

TULEN KULUTTAMAAN TEIDÄT! Niin kuin heinäsirkka kuluttaa viinipuun, niin kuin mato syö pellon 

ja jokaisen vihreän asian, niin tulen Minä kuluttamaan pahat maasta!... Minä tulen kuluttamaan 

teidät täysin, tuhoten teidät kaikkialla maapallolla!... Sillä pahojen paikkoja ei koskaan tulla 

löytämään!  

Maapallon ihmiset, Minä olin antanut teille hallinnan Minun hyvän Maapalloni ja jokaisen eläimen 

ylitse… Nyt Minä annan maapallolle ja jokaiselle eläimelle hallinnan teidän ylitsenne! Tuhoamaan, 

tappamaan ja kuluttamaan!  

Ei tule olemaan piilopaikkaa! Ei tule olemaan turvapaikkaa!... Jos te piiloudutte maan syvyyksiin, 

Herran käsi tulee survaisemaan alas tavatakseen teidät! (Ilmestyskirja 6:15-17)   

Jos te kiipeätte korkealle, vuorille, Herra Kaikkivaltiaan kasvot tulemaan olemaan siellä Hänen 

vihassaan odottamassa! Jos te sukellatte meren syvyyksiin, Minä tulen kutsumaan Leviatanin 

avaamaan suunsa ja nielemään teidät! Jos juoksette erämaahan, kappas, se tulee avautumaan ja 



hautaamaan teidät Minun käskystäni! Ja jos te lennätte korkeammalle kuin kotka, Minun 

sierainteni hengitys tulee tuomaan teidät alas maahan, kasaan!  

Kuitenkin ihmisten valitus Herraa kohtaan lisääntyy, ja epäuskossaan he kyseenalaistavat, 

sanoen… Kuinka näin voi olla?! Katsokaa, Taivaan Jumala tulee antamaan vastauksen!... MINÄ 

OLEN HERRA! 


