
ML/101 - Herra selittää…  

Minä tulen niin kuin Varas ottamaan pois heidän arvostetut Omistuksensa 

Toukokuun 1. 2012 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja Jayselle, Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Minä olen Herra ja Minä olen nähnyt sen, mikä saastuttaa ihmisten mielet ja kuinka kukin on 

kääntynyt omaa veljeään vastaan, kuinka kukin riitelee naapurinsa kanssa. 

Sillä ihmisen sydän on tullut samanlaiseksi kuin raa’alla pedolla, joka vaeltaa autioilla paikoilla, 

etsien turhaan sitä, mitä hän ei tiedä… Eksyneenä näiden lohduttomien peltojen äärettömyyteen.  

Hän tottelee jokaista korruptoitunutta ajatusta ja pahaa aikomusta, viihdyttäen monia pahoja 

henkiä, kun hän seuraa jokaista kieroutunutta mielihalua, omaksuen jokaisen oudon halun.  

Sillä Minä olen todella vetänyt pois Minun Henkeni; Minun käteni on vedetty pois näistä pahoista 

ihmisistä, sillä he ovat kaikkein kapinallisimpia. Katsokaa, Minä olen kääntänyt tälle maailmalle 

Minun selkäni, että se jätettäisiin oman apunsa varaan, että se saattaisi seurata kurssia, jonka se 

on valinnut, omaksi vahingokseen…  

Sen vuoksi Minun täytyy poistaa se vähä valo, mikä pysyy, sillä tämän ajan täyteys on 

tulemaisillaan, sanoo Herra. Sillä Minun suuni sanalla ja Minun profeettojeni kynällä Minä olen 

julistanut Minun tulemistani, paljastaen ajanjakson, jopa kaikki merkit, jotka tulevat edeltämään 

sitä. 

Ja Minun tahtoni mukaan kaikki asiat tulevat tapahtumaan; päivittäin ne täytetään ja ovat tehdyt 

selviksi tämän sukupolven silmien edessä.  

Kuitenkin Minun sanani putoavat kuuroille korville ja väen paljoudet jättävät kuuntelematta 

tarkasti Minun tulemiseni merkit. Sillä heillä on silmät, mutta kieltäytyvät näkemästä; ja korvat, 

mutta kieltäytyvät kuulemasta.  

Sen vuoksi, se tulee todella tavoittamaan heidät yllättäen. Niin kuin varas yössä saapuu taloon 

näkemättä, sillä kukaan ei vartioi, niin myös Minä tulen tämän sukupolven päälle… Katsokaa Minä 

tulen näkemättä, ottaen heiltä heidän arvostetuimmat omistuksensa, varastaen kaikki Minun 

aarteinani pidetyt. Sillä Minä tulen ryöväämään ja ryöstelemään maapallon ja Minä tulen varmasti 

ottamaan Minun saaliini ja jättämään heidät lohduttomiksi, sanoo Herra.  

Sillä Minun suuni sana on lähtenyt eteenpäin… Tuottaen palkkion kaikissa, jotka todella rakastavat 

Minua, vapauttaen kaikki ne, jotka omaksuvat Minut ja myös tottelevat Minun sanojani… Kutsuen 

heitä…  

Että he saattaisivat lähteä heidän joukostaan ja tavata Minut… Että me saatamme kohota yhdessä, 

sanoo Herra. 


