
ML/04 - Herra selittää… Tuomio & Armo…  

Koskien Tuomiota Tuhatvuotisen Rauhan Hallinnon Lopussa 

Minun Tuomioni & Armoni 

Elokuun 28. 2010 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Nettiyhteisön Kokoontumisen aikana - Kristuksessa olevaa Veljeä varten ja kaikille 

Niille, joilla on Korvat Kuulla - Koskien tuomiota heille, jotka on nostettu tuhannen vuoden lopussa 

Näin sanoo Herra… Kuluttamisessa, kaikki tuomitut, töittensä mukaan, tulevat varmasti 

kuolemaan… Sillä kukaan ei pelastu töiden kautta…   

Kuitenkin jos sinä päivänä, joku kutsuu Pelastuksen Nimeä, todellisessa katumuksessa, 

vilpittömällä sydämessä olevalla tunnonvaivalla, heitä ei tulla tuomitsemaan… He tulevat 

siirtymään tuomiosta elämään… Jopa niin kuin te, jopa niin kuin heitä ennen olleet… Sillä Minä 

olen Herra Jumala, jonka armo on loppua vailla… Sillä Lupaus on koskaan loppumaton… Ja kaikki, 

jotka tulevat Minun luokseni, heitä Minä en millään muotoa tule käännyttämään pois.  

Kuitenkin ymmärtäkää tämä… Minä katson sydämeen ja tiedän sanojen totuuden, mitä suu puhuu, 

sillä sydän ei voi valehdella. Sen vuoksi, monet tulevat itkemään sinä päivänä, suuret väen 

paljoudet tulevat kutsumaan Minun nimeäni armon vuoksi, kuitenkin kuolemalle nimitetyt tulevat 

vastaanottamaan asiaankuuluvan palkkionsa ja elämälle nimitetyt tulevat saapumaan sinne… 

Tämä on tuomio ja armo, totuuden mukaan.  

Sen vuoksi, kun väen paljouksia tuomitaan, heidät todella tullaan tuomitsemaan heidän töittensä 

mukaan, sillä kirjat tullaan avaamaan ja heidän työnsä tullaan tekemään tunnetuiksi… Jopa 

jokainen joutava sana tullaan tutkimaan ja vastuuvelvollisuus määräämään. Ja heille tullaan 

maksamaan takaisin tekojensa mukaan, joilla he ovat tuominneet itsensä. Kuitenkin he, jotka 

nöyrtyvät Minun edessäni, ottaen vastuun teoistaan, tunnustaen tekonsa suurella tunnonvaivalla 

Pyhän edessä, kutsuen Hänen nimeään, tulevat varmasti vastaanottamaan toisenlaisen armon… 

Sillä Pyhä ja Hänen työnsä nyt seisovat paikallaan, esirukoillen heidän puolestaan… Ja Hänen 

työnsä ovat elämä, eikä kuolema. Hänen työnsä heittävät pois tuomion… Missä vain Pelastus ja 

Elämä pysyvät, käsivarret ammollaan auki.  

Katso Minun poikani, sinä tulet olemaan siellä ja monet muut sinun kanssasi. Ja te tulette 

seisomaan porttien ulkopuolella todistaen, todistaen kovalla äänellä väen paljouksien edessä… 

Kappas, te tulette tuomitsemaan enkelit ja pahat ihmiset yhtä lailla… Te tulette huutamaan Herran 

julistusta, jopa yhteistuumin, yhdellä äänellä.  

Ja jotkut tulevat pois väen paljouksien joukosta ja monia muita tullaan tuomitsemaan. Tuomitut 

tulevat hiljenemään ja lepäämään teoistaan, lähtien pois pahasta, jossa he ovat kulkeneet, sillä se 

oli uuvuttanut heidät. Ja he tulevat lepäämään, ja heidät on juonittu pois ikuisesti, sillä jopa 

pahojen tuhossa on Minun armoni paljastettu… Mutta vasta lunastetut tulevat saapumaan 

kaupunkiin ja he kohtaavat paljon riemuitsemista.  

Täten Minä olen puhunut sen, niin se tullaan tekemään. Katso, Taivaan ja Maan Tekijä on puhunut 

Hänen palvelijalleen, jota Hän rakastaa ja oli antanut hänelle vilauksen, helpottaakseen vaivattua 

sydäntä… 

Luota Minun kunniaani, äläkä enää pyri ymmärtääksesi Minun Sanaani kirjaimen mukaan, äläkä 

tartu siihen kiinni, ikään kuin sen voisi täysin käsittää kukaan ihminen. Pikemminkin pyri 

tuntemaan Minut, sellaisena kuin Minä olen… Tästä tiedosta ymmärrys virtaa sydämiin, kaikille, 



jotka rakastavat Minua… Ja he tulevat saamaan rauhan, sillä Minä olen rakastanut heitä. Sillä 

Minun tahtoni on, että he tulevat asumaan Minun rakkaudessani ja tuntemaan Minut sellaisena 

kuin Minä olen… Sillä Minun rakkauteni paljastus on ymmärrys, oven avaaminen todelliselle 

tiedolle siitä, kuka Minä olen.  

Sen vuoksi, levätkää Minun rakkaudessani ja etsikää ensin Minun Valtakuntaani ja Minun 

oikeamielisyyttäni… Ja katsokaa, kuinka nopeasti kaikki nämä asiat on lisätty teille… Minä olen 

Herra. 


