
ML/33 - Herra sanoo… Raivo & Armo…  

Soittakaa Trumpetilla Minun Raivoani & saakaa aikaan Sekasorto! 

Tammikuun 3. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Herran Pojille ja Herran Pienelle Katraalle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Katsokaa! On tullut raivon ja hyvityksen aika; asettaa Herran viha avoimesti esille!... 

Sen vuoksi, näin sanoo Herra… Minun poikani, soittakaa trumpetilla Minun vihaani ja saakaa 

aikaan sekasortoa! Soittakaa trumpetilla Minun raivoani ja paljastakaa Minun vihani; älkää 

vetäytykö pois kenestäkään ihmisestä! Todella palvelkaa Minun sanojani kuumina ja antakaa 

heidän kitalakiensa olla ilmiliekeissä Minun tulisesta moitteestani, kun iskette alas jokaisen 

pilkkaajan Minun suuni sanalla! Älkää antako tälle kaikkein pahimmalle sukupolvelle yhtään armoa 

puheessanne, älkää tehkö myönnytyksiä, sillä Minun Sanani ei taivu kenellekään ihmiselle ja 

tietämättömyyden aika on ohi!... 

Kuitenkin yksin näistä sanoista tullaan armo löytämään, yksin näissä sanoissa on toivoa 

katuvaiselle… ”KATUKAA! Ja kääntykää pois pahoilta teiltänne!” – Ja kaikista samanlaisista 

sanoista, jotka Minä olen puhunut ja tulen jatkamaan puhumista. Minä olen Herra.  

Minun poikani, puhaltakaa tällä trumpetilla jatkuvasti muuria kohti, käyttäen hyväksenne kaikki 

käytössänne olevat esityslavat. Sillä sisällänne Minä olen kohentanut tulta; leyhytelkää näitä 

liekkejä! Ja teidät, pieni katras, Minä kutsun teidät yhdistymään yhteen ja huolehtimaan 

toisistanne, kohottaen aina Minun palvelijoitani rukouksessa. Huolehtikaa Minun karitsoistani ja 

ruokkikaa Minun lampaitani ja varustakaa Minun viestinviejäni sillä, millä on tarpeen.    

Vai ettekö uskoneet Minun sanojani, kun Minä sanoin, että Minä tulen vaatimaan enemmän, jopa 

kaiken, mitä teillä on? Sillä suuren koetuksen aika on tullut ja ne, joilla on Herran ääni 

sisimmässään, tullaan koettelemaan suuremman linjan mukaan; paljon tullaan vaatimaan heiltä. Ja 

vaikka heitä on vähän lukumääräisesti, jopa vielä vähemmän, heidät varmasti tullaan asettamaan 

kukkulalle.  

Katsokaa, Minun sanani on vuodatettu niin kuin sade ja Minun ääneni ravistelee taloa niin kuin 

ukonilma!... Minun jokainen sanani; raekuuro vapautettuna rakeitten aarrekammiosta ja jotka 

Minä olen varannut Huolien Aikaa varten, Taistelun ja Sodan Päivää varten!...  

Minun vihani, kuluttava tuli, mahtava maanjäristys, kattaen koko maapallon leveyden! Kuitenkin 

Minä kysyn teitä, mikä on Minun armoni aarteisto, joka on varattu niille, jotka katuvat? Ja mitkä 

ovat Minun myötätuntoni syvyydet pikkuisille, jotka kärsivät ihmisten käsissä tässä maailmassa? 

Eikö Minun vihani polta kuumana kaikkia niitä vastaan, jotka hylkäävät tai vahingoittavat Minun 

pikkuisiani?!  

Eikö monia myllynkiviä ole valmisteltu heille, jotka ovat saaneet heidät tekemään syntiä?!Sillä 

Minä kerron teille totuuden, heidän paikkansa ovat valmisteltu pimeyden syvyyksissä, elleivät he 

kadu ja maksa takaisin kymmenkertaisesti pahoista teoistaan, joita ovat tehneet viattomia 

vastaan! Sanoo Herra. 


