
ER/21 - Herra sanoo…  

Mantereet tulevat murtumaan erilleen, kun Minun Vihani tulee! 

Kesäkuun 11. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana Puhuttuna 

Timothylle, Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Katsokaa Herran voimaa ja majesteettisuutta! Kuulkaa ja ymmärtäkää!... 

Maapallon Ihmiset, NÄHKÄÄ Herran sana!  

Katsokaa Minun sanojani, ja noudattakaa varoitusta! Vastaanottakaa Minun sanani ja polvistukaa 

raskaasti! Puhukaa Minun nimeäni ääneen… Ja katukaa! Lähtekää sukkelasti pahoilta teiltänne; 

Juoskaa nopeasti ja Minulla saattaa vielä olla armoa teille.  

Oi tietämättömät ja turhat ihmiset, teiltä puuttuu tietoa ja kaikki viisaus on lähtenyt teiltä! 

Oletteko te unohtaneet, että se olen Minä, joka oli ja on ja on tuleva, Hän, joka teki Taivaan ja 

Maan, Kaikkivaltias?!...  

Kyllä, MINÄ OLEN HÄN! Ikuinen!... ALUSTA ALKAEN SE OLIN MINÄ, JOKA OLI SEN TEHNYT! Eivätkö 

syvyydet ole murtuneet, kun Minä puhun vain ainokaisen sanan Minun vihassani?! Eivätkö vuoret 

polvistu ja saaret pakene pois Minun läsnäolossani?! Eivätkö vuoret repeydy ja kalliot murru 

palasiksi, kun Minä kuljen ohi?! Enkö se ole Minä, joka tuo esiin maanjäristyksen ja sytyttää 

tulen?!...  

Katsokaa! Mantereet tulevat murtumaan erilleen, kun Minun vihani on täysin nostatettu! Kun 

Minä astun alas, he tulevat antamaan tietä! He tulevat varmasti murenemaan ja murtumaan 

palasiksi väkivaltaisesti ja suuri tulee olemaan sen ääni! Mahtavaa ja kauheaa tulee olemaan sinä 

päivänä!... Herran voima ja mahti laitettuina avoimesti esille!  

Sillä Minä olen tuleva toimeenpanemaan Minun Sanani! Ja kun Pyhäksi ja Todelliseksi kutsutun 

jalka astuu vuorille ja astuu tiiviisti vuorelle, oi kuinka suurta ja kauheaa tulee sinä päivänä 

olemaan!... Kuka tulee kestämään Hänen tulemisensa?! Kuka tulee olemaan kykenevä 

seisomaan?!...  

Siunattuja sen vuoksi ovat ihmisten pojat ja tyttäret, jotka polvistuvat… Siunattuja ovat kaikki he, 

jotka pelkäävät Herraa… Siunattuja ovat he, jotka todella tuntevat Minut, ja jotka kiinnittävät 

tarkkaan huomiota Minun sanoihini, tehdäkseen ne…  

Siunattuja ovat myös kaikki he, jotka sanovat… ’Kyllä, Herra’, Minun jokaiselle määräykselleni ja 

julistukselleni, pyrkien aina tottelemaan Minun jokaista käskyäni… Sillä heidän palkkionsa on 

tulossa… Se on tulossa hyvin nopeasti. 


