
ML/51 - Herra sanoo… Ylpeys on avannut Oven pettäville Hengille 

Helmikuun 8. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Nettiyhteisön Kokoontumisen aikana, Herran Pienelle Katraalle ja kaikille Niille, joilla 

on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Miksi te ehdytte vainon kuumuudessa, pieni katras? Ja kuinka on, että olette 

pakittaneet, kun yhtä johdatetaan pois totuudesta, kulkien tottelemattomuudessa?... Eikö 

ihmisten ylpeys ole paljastanut sellaisia asioita?... Missä luottamuksenne on? 

Vai oletteko unohtaneet Jumalan tiedon, jonka Minä olen opettanut teille ja sen, jonka Minä olen 

laittanut avoimesti esille, jopa siitä, mikä on asetettu tämän tyhmän ja petollisen pahan 

sukupolven silmien eteen?!... MINÄ OLEN HERRA!   

Teidän veljenne pysyy Minun poikanani ja Minä tulen todella menemään hänen jälkeensä… 

Vakavasti rangaisten KAIKKIA, jotka johdattavat Minun ihmisiäni harhaan, jopa sairaudella ja 

kuolemalla. Kuitenkin Minä kerron teille tämän totuuden, jota kukaan teistä ei ole ymmärtänyt: 

Enkö Minä tarjonnut teidän veljellenne tätä kutsumusta ja antanut hänelle paljon ojennusta, niin 

kuin hyvä isä tekee poikansa kanssa?... Kuitenkin Minun poikani ovat kasvaneet ja heidän täytyy 

valita tottelevansa. 

Ja mitä Minun tulisi tehdä, kun Minun poikani valitsevat oman tiensä, juosten kauas pois Minusta, 

tuhlaten sitä, mitä Minä olin heille antanut?... Minä tulen sallimaan heidän mennä, Minä tulen 

sallimaan heidän juosta kauas, Minä tulen sallimaan heidän tehdä kaiken, mitä he ovat 

tarkoittaneet mielissänsä tehdä… Kunnes he eivät enää voi juosta edemmäs…   

Seisoen hiljaa, rinnat kohoten, näiden kaikkien katkerien petosten kuluttaessa heitä ja heidän 

ylpeytensä painaen heitä raskaasti… kunnes he putoavat raskaasti maahan, kuluttaen tomua 

ruuakseen ja hapanta viiniä juomakseen. Sitten he tulevat pysähtymään ja pohtimaan, kääntyen 

katsomaan taaksepäin… Ja siellä Minä tulen olemaan seisomassa, odottaen heitä, kuitenkin vain 

niin kuin pieni piste, nyt kaukaisessa taivaanrannassa.  

Nyt kuulkaa ja ymmärtäkää… Sillä hetkellä, kun ylpeys tulee ihmisen sisään ja sillä hetkellä, kun 

hän seisoo Minun edessäni, katsoakseen muualle, sillä samalla hetkellä Minun käteni on poistettu. 

Sillä Minä olen osoittanut teille, Minun palvelijani, mikä on hyvää ja sen, mitä Minä vaadin. Että 

teidän tulisi tehdä oikeudenmukaisesti, rakastaa armollisesti ja kulkea nöyrästi Jumalanne kanssa.  

Kuitenkin kuka voi katsoa Minun kasvojani, kun katselee muualle, etsien kunniaa itselleen? Ja 

kuinka voi joku, joka on astunut Minun eteeni, kävellä Minun jalanjäljissäni?... Rakastetut, kuinka 

voi joku, joka juoksee pois Minun luotani, tallatakseen toista polkua, ottaa kiinni Minun kädestäni?  

Sen vuoksi, Minä tulen todella menemään heidän peräänsä, sillä heitä on johdettu harhaan… 

Heidän ylpeytensä on jättänyt oven täysin auki, vietteleville hengille ja auktoriteettiasemissa 

olevien ihmisten valehteleville kielille. Ja niin heidän täytyy ensiksi suuresti kompastella ja tulla 

tuoduiksi maahan, pudoten raskaasti ja ilman poistuessa keuhkoista äkisti… Heidän virheensä 

paljastuksen täyttäessä heidän mielensä, niin kuin salama leviten halki pimentyneen taivaan… 

Heidän sydämensä jättäen lyönnin välistä heidän jysähtelevässä rinnoissaan.  

Sitten kun he itkevät ääneen ja huutavat Minun nimeäni aidossa katumuksessa… Katsokaa, kuinka 

nopeasti Minä ryntään sisään! Katsokaa, Minä tulen heidän ylleen nopeasti, ummistaen 

välimatkan hetkessä… Ylittäen tämän suunnattoman kuilun, jonka he itse olivat järjestäneet 

välillemme…  



Kappas, Minä tulen hengittämään heidän ylleen ja he tulevat juomaan Minua sisään! Eivätkä he 

koskaan enää tule lähtemään Minusta, siitä ajasta eteenpäin ja ikuisesti! Sillä Minä olen Herra, 

joka hallitsee!... Herra, joka antaa ja ottaa pois, sen mukaan, miten ihmisten sydämissä on 

paljastettu… Herra, joka ylentää ja alentaa… YAHUWAH, joka saa aikaan olemassaolon, Hän, joka 

saa myös aikaan loppumisen!...  

Kyllä, Minä olen YahuShua, joka on mahtava pelastamaan!... KAIKKIEN ASIOIDEN 

ENNALLISTAMINEN!... Hän, jonka kautta kaikki asiat koostuvat ja saavat elämän… Ainoa 

Taivaallisten Sotajoukkojen Herra… YAHUWAH YIREH!... YAHUWAH TZVA’OT!  


