
ER/34 - Herra sanoo…  

Minä olen tekemässä uuden & kauhean Asian… Karitsan Viha 

Joulukuun 5. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana Puhuttuna 

Timothylle, Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Katsokaa, Minä olen tullut alas! Kyllä, MINÄ OLEN TÄÄLLÄ! Minä olen tullut 

alas asumaan Minun valituissani ja päästämään pahasta Minun valittuni, jopa jokaisen karitsan! 

Sillä Minä olen Herra! Ja Minun mustasukkaisuuteni on tullut täyteen!... 

Minä en enää tule suvaitsemaan kaikkea tätä epäoikeudenmukaisuutta ja murhaa! Kaikkia näitä 

iljetyksiä! Kaikkea tätä pahuutta! Minä en enää tule kestämään kaikkea tätä vainoa!... Jopa Minun 

omien ihmisteni kautta, ja jotka saastuttavat Minun nimeäni päivin öin, lakkaamatta! Sillä Minä 

tulen seisomaan maapallolla Minun kuumassa vihassani ja MAKSAMAAN TAKAISIN! Ja Minä tulen 

puolustamaan Minun valittujani ja suojelemaan heikkoja ja tarvitsevia! Ja lesken asia tullaan 

täyttämään hänen pahasta päästämisessään! Sillä Minä olen Herra ja Jumala! PAHASTA 

PÄÄSTÄJÄ!... Kyllä, MINÄ OLEN HÄN!  

Katsokaa! KATSOKAA! Sillä Herra teidän Jumalanne tulee tekemään uuden asian!... Uuden ja 

Kauhean asian! Hämmästyksen! Suuren ihmeen!... Jonka kaltaista tämä maailma ei ole koskaan 

nähnyt!  

Väen paljouksien kasvot tulevat kalpenemaan! Monien sydämet tulevat pettämään heidät pelosta! 

Monet tulevat romahtamaan, keräten mustuutta, sen perusteella, mikä on tulossa tapahtumaan 

heidän silmiensä edessä!... Herran teidän Jumalanne mahtava ja vaikuttava voima laitettuna 

avoimesti esille! Sillä kuka voi seisoa Hänen tulemistansa vastaan?! Kuka ei tule lankeamaan 

maahan Hänen äänensä soinnista?!  

Näin sanoo Herra… On aika!... Minun käteni tulee tavoittamaan alas, kappas se tulee syöksymään 

maapallolle! Se tulee menemään läpi jokaisen hautaholvin ja mausoleumin, läpi jokaisen haudan! 

Katsokaa, Minun käteni tulee menemään läpi tomun ja seulomaan erämaan hiekkoja! Jopa meren 

syvyyksistä tulee Minun käteni tarttumaan kiinni, ja koko maapallo tulee luovuttamaan 

kuolleensa!... Jokainen Jumalan lapsi, jokainen Kaikkein Korkeimman palvelija, jokainen Paimenen 

rakastettu lammas.  

Sitten Minä tulen kääntymään väen paljouksien puoleen ja menemään läpi! Katsokaa, Minä tulen 

menemään läpi ja varastamaan heidät pois!... Vauvat jokaisesta kohdusta, lapset kaikilta kulmilta 

ja Minun valittuni jokaisesta kansakunnasta!  

Maailma tullaan jättämään täysin lohduttomaksi ja kyyneliin! Raskaat surut tulevat ottamaan 

haltuun jokaisen maan! Katsokaa, avuksi huuto tulee nousemaan ylös, ja sellaista ei koskaan ole 

kuultu!... Paljon itkemistä ja valitusta, vihaa ja monia nostettuja nyrkkejä, suuri hampaiden 

kiristys! Kyllä, kaikkien heimojen, kansojen ja kansakuntien joukossa, suuri melu tullaan 

kuulemaan! Sillä kokonaiseen kolmeen päivään se ei tule laantumaan, eikä kokonaiseen kolmeen 

yöhön se tule vähentymään.  

Täten heidän ensimmäinen palkkionsa tullaan antamaan, sillä he ovat osoittaneet itsensä täysin 

arvollisiksi… Sitten he tulevat tietämään, että MINÄ OLEN HERRA! Ja täten tulee suuri ja kauhea 

Herran päivä alkamaan!... Katsokaa! Karitsan viha! 


