
252. Jeesus sanoo: Lohduttakaa Toisianne näillä Sanoilla 

LOHDUTTAKAA TOISIANNE NÄILLÄ SANOILLA  

Jeesuksen sanoja Veli Ezekielille, 13. Helmikuuta, 2016.  

( Ezekiel ) Herra on kanssamme, Sydänasukkaat.  

Minä sanoin… Vaikka olin iloinen tulemaan ehtoolliselle Sinun kanssasi, pystyin silti tuntemaan 
raskautta roikkumassa ilmassa. En kuitenkaan tiennyt, oliko se vain minä vai vihollinen vai oliko jotain, 
mikä todella loukkasi Sinun Sydäntäsi.  

Herra, me kaikki tiedämme, mitä on tulossa ja me kaikki vaistoamme, että tämän vapaan 
kansakunnan päivät ovat luetut. Monet meistä ovat yksinkertaisesti turtia ajatukselle itse sodasta tällä 
maaperällä ja Suuren Koettelemusten Ajan alkamisesta.  

Jeesus vastasi… ”Yritä pysyä tyynenä, Minun Rakkaani. Kuinka monta kertaa Minä olen kertonut 
sinulle, että Minä EN sallisi kenenkään Minun Morsiameni altistua sellaiselle verilöylylle ja tragedialle? 
Uudelleen ja uudelleen Minä olen vakuuttanut sinut Pyhillä Kirjoituksilla, että Minä ottaisin sinut 
vaikeuksien tieltä… ja pois syntisten luota.” Psalmi 37:40.  

Ja Minä kätken sinut Minun majaani pahan päivänä ja korotan sinut kalliolle. Niin kohoaa sinun pääsi 
yli niiden, jotka sinua vihaavat!” Psalmi 27:5-6.  

”Muistakaa Lootia ja hänen perhettään. Minä en jättänyt heitä Sodomaan ja Gomorraan ja tuonut 
heitä läpi putoavien tulikivien. Ei, Minä toin heidät pois ennen kuin tuho tuli.”  

”Minä nostin Nooan ja hänen perheensä YLÖS ja POIS tulvan TIELTÄ. Minä en laittanut heitä käymään 
läpi sitä; pikemminkin Minä asetin heidän raivoavien vetten yläpuolelle.”  

”On niin monia esimerkkejä Minun Varustamisestani – etuajassa. Käykö järkeen sinulle, että Minä 
laittaisin Minun Kallisarvoisen Morsiameni, Hänet, joka on ollut niin uskollinen Minulle, käymään läpi 
saman rangaistuksen kuin Maapallon syntiset?”  

”Vakavan ja syvän rakkaussuhteen luonteen vuoksi ja suhteen, joka johtaa hyvin pian Häihin, mikä 
Sulhanen lykkäisi heidän ilon päiväänsä, vain jättääkseen Hänen tulevan Morsiamensa 
hedelmättömään erämaahan, altistuneena ankaralle ilmastolle ja kuolettavien saalistajien 
ympäröimäksi!”  

”Minä kerron sinulle, että Hän ei haaskaisi aikaa juostakseen pelastamaan Morsiantaan! Hän sieppaisi 
Morsiamensa pois nopeasti, suojellen Häntä kaikilta mahdollisilta vaaroilta. Sitten Hän kiidättäisi 
Morsiamensa turvaan ja suojeltuun paikkaan, jonka Hän on valmistellut heitä varten ja heidän uutta 
elämäänsä yhdessä varten.”   

”Mihin Minä pyrin tällä? Aikaisemmin Sinä kysyit Minulta, ”Herra, mistä Sinä haluaisit antaa meille – 
Sinun ohjauksesi – tänä iltana?”  

”Minun Ohjaukseni ja Opastukseni teille tänä iltana on yksinkertaisesti, mutta hyvin tarkoituksellisesti 
kiteytetty kahteen sanaan: Pelastus ja Taivaaseennosto.”  

”Kyllä, Pelastus ja Taivaaseennosto. Kaikki, mitä Minä olen opettanut teille tänä viimeisen vuoden 
aikana, kaikki, mihin Minä olen valmistellut teitä, on sielujen pelastamiseksi ikuisuuteen ja tehdäkseni 
tien suoraksi Herrallenne, kun Hän tulee kokoamaan Hänen Morsiamensa Itselleen!”  



”Aivan liian kauan vihollinen on käyttänyt tätä ihmeellistä teidän Herranne tulemisen Päivää 
erillisyyden lähteenä Minun Ihmisteni keskuudessa. Minun Palvelijani Paavali sanoo, sen jälkeen, kun 
paljastaa, mitkä tapahtumat tapahtuisivat, kun Minun Uskolliseni otetaan ylös, hänen ensimmäisessä 
kirjeessään Tessalonikalaisille, Luvussa 4…  

17.Ja sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän 
kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.                                               
18.Niin LOHDUTTAKAA SIIS TOISIANNE NÄILLÄ SANOILLA.”  

”Huomatkaa, Pyhä Henki ei sano, ”Riidelkää ja kiistelkää, keskustelkaa ja lannistakaa toinen 
toisianne.” Eikä teidän tule kuunnella vihollisen vihjailuita, kun hän kuiskaa valheita ja varoittaa teitä 
huolellisesti esitetyillä epäilyksillä; kuten ”käyttäkää tervettä järkeänne”, ja että ”on jo kulunut yli 
2000 vuotta”, ja ”monta sukupolvea on katsonut ja uskonut”… jne.”  

”Ei, teidän tulee rakentaa toinen toisianne, kaikkein pyhimmässä Uskossa. Ja kyllä – lohduttakaa 
toinen toisianne näillä sanoilla. Minun Sanani teille ovat Uskollisia ja Tosia!”  

”Minun Isäni on Kärsivällinen ja Ystävällinen, Pitkämielinen hyvin pitkiä aikoja ja aikoja. Mutta Minä 
kerron teille nyt, Armon Aika on tulossa päätökseen nopeasti. Ja Tuomion Aika on pian tuleva.” 

”Nostakaa silmänne ylös ja olkaa iloisia! Teidän Pelastuksenne on pian käsillä!” 


