
ML/13 - Herra sanoo… On olemassa Kuolema Pimeyteen & Kuolema Elämään 

Lokakuun 11. 2010 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sanat puhuttuna 

Timothylle Nettiyhteisön Kokoontumisen Aikana - Herran Pienelle Katraalle ja kaikille Niille, joilla 

on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Rakastetut, paljon kuolemaa on tulossa ja paljon epätoivoa. Kuitenkin kaiken 

tämän kuoleman ja epätoivon keskellä, tulee olemaan myös suurta iloa ja paljon laulamista. Sillä 

he, joiden on tarkoitettu asua kaupungissa, tulevat varmasti asumaan siellä… Yksi tähän 

kaupunkiin ja yksi tuohon kaupunkiin. 

Jopa niin, on olemassa kuolema, johon Herra on tyytyväinen; ja silti toinen kuolema, joka suuresti 

tuottaa kipua Minun sydämelleni. Sillä Minä en saa mielihyvää pahojen kuolemasta… Kuitenkin 

heidän tuhonsa täytyy tulla, se täytyy tulla täytetyksi.  

Sillä suuri väen paljous tullaan jättämään Puhdistajan Tulelle, jossa kaikki tulevat kärsimään 

kuoleman kipuja… Joillekin, kuolema pimeyteen… Ja toisille, kuolema Elämään…  

Sillä aikaa valitut harvat, jotka Herra tulee pitämään, tullaan viemään läpi. Nämä tulevat olemaan 

jäännös, joiden yllä Herran suojeluksen käsi tulee olemaan suojana, kätkien heidät kaikilta niiltä, 

jotka pullistelevat heille, kuin kilpenä suojellen heitä kaikkia heidän vihollisiaan vastaan, korkea 

muuri, jota eivät voi murtaa tai sitä pitkin kiivetä ne, jotka pyrkivät tuhoamaan heidät… Ja he 

tulevat kestämään ja olemaan kätkettyinä lohikäärmeen ja pedon kasvoilta. Sillä nämä ovat 

varattuja kunniaa varten, tuomaan Minulle suurta kunniaa kaikkialla maapallolla.  

Nämä ovat he, jotka tulevat kärsimään saman kuoleman, jota te etsitte ja tulevat varmasti 

saamaan, kun aikanne on täytetty, kun Minä teen teistä lopun… Tämän maailman ihon 

vuodattaminen, entisen ihmisenne ristiinnaulitseminen hänen tavoillaan… Uuden ihmisen päälle 

pukeminen, joka on uudistettu tiedossa, Hänen kuvansa mukaan; Hänen, joka loi hänet, sanoo 

Herra.  

Sillä he, jotka tulevat maailmaan, veden ja veren kautta, syntyivät Elämästä elämään… Kuitenkin 

palatakseen Minun valtakuntaani, täytyy syntyä uudelleen kuolemasta Elämään.  

Sillä nämä ovat Minun sanojani ja Minä puhun siitä jatkuvasti heille, joita Minä rakastan… 

Noudattakaa niitä ja tulkaa katsomaan suuremmilla silmillä. Ja kun silmänne hämärtyvät ja 

korvanne tylsistyvät ja ymmärryksenne on hidas tulemisessa, sanokaa ’Amen’… Ja luottakaa. 

Älkääkä olko nopeita laskemaan ajatuksianne Minun ansiokseni, älkääkä antako selityksiänne sille, 

joka pilkkaa, aivan niin kuin te olisitte tai he olisivat kykeneviä ymmärtämään Minun teitäni.  

Ja vaikka Minun tahtoni vaikuttaa kätketyltä, se ei ole ollenkaan kätkettyä, sillä Minä olen 

julistanut sen avoimesti alusta alkaen… Kuitenkin heille, jotka kieltävät Minut, se on todella 

kätkettyä, vaikka se menee heidän silmiensä ohi… Katsokaa, Minä olen tehnyt sen teille selkeäksi, 

pieni katras… Sanoo Herra. 


