
ML/57 - Herra sanoo…  

Pohtikaa Minun Sanojani ja valmistelkaa itsenne, sillä Puhdistuksen Päivä on täällä 

Maaliskuun 7. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

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

Näin sanoo Herra… Minä Herra, sinun Jumalasi, olen kasvattanut sinut niin kuin Minun omat 

lapseni… Kappas, Minä olen ravinnut sinut hyvällä ruualla, erittäin hienolla ruualla ja tyydyttävällä 

juomalla. Minä olen tullut asumaan keskellenne ja joukossanne Minä olen esittänyt merkkejä ja 

monia tehnyt nöyriksi… Kyllä, joukossanne Minä puhuin ja paljastan Minun ääneni teille… 

Katsokaa, Minun sydämeni laitettiin avoimeksi silmienne eteen ja teidän korviinne Minä puhuin… 

Niin kuin harpunsoittaja, joka soittaa pehmeää musiikkia, kaunista musiikkia, näppäillen jokaista 

jousta hienovaraisilla sormilla, Minä paljastin Minun sydämeni laulun teille… Täsmällisillä 

sipaisuilla, hellävaraisilla parannuksen sävyillä, monilla loppumattoman rakkauden nuoteilla ja 

rauhan tyynnyttävillä värähtelyillä, Minun rakkauteni ääni puhui… Ja Minä, jopa Minä, Taivaallisten 

Sotajoukkojen Herra, en vetäytynyt teistä pois.  

Sillä joukossanne Minä myös esitin Minun raivoni sanat ja Minun suuren suruni sanat. Ei edes 

Minun vihani tulisuus ollut teiltä kätketty; enkä Minä myöskään kätkenyt Minun suuren 

hyvitykseni täyttä mittaa. Minun tuomioni täyttä painoa Minä en pidätellyt teiltä, sillä Minä sain 

aikaan, että se meni silmienne ohitse. Ja Minun palvelijoitteni korviin Minä puhuin Minun 

närkästykseni, joka Minun täytyy tuoda kaikkia maapallon ihmisiä vastaan… Ja silti, Minua ei 

tunneta… Minä olen kätketty silmiltänne, sillä te ette tule uskomaan.  

Minä olen Herra, enkä Minä muutu. Minä ravitsen Minun nuoret lapseni, Minä vahvistan Minun 

palvelijoitteni selät ja Minä ylläpidän vanhoja ja raskautettuja ja pidän heidät seisomassa 

suorassa… Ja silti Minut laitetaan seisomaan ulkopuolelle, Minun omat ihmiseni työntävät Minut 

sivuun. Ulompiin huoneisiin, Minut laitetaan odottamaan Minun asiaankuuluvaa aikaani.  

Kappas, heidän joukossaan, joita kutsutaan Minun omalla nimelläni, Minusta on tehty 

epäjumala!... Siinä ei ole elämää! Typerät lapset! Näiden ihmisten kunnia on kuollut kukka… Siinä 

ei ole elämää! Aurinko on laskenut heidän valheellisen kunniansa päälle, eikä mikään valo enää 

tule loistamaan heille… Valo on pimentynyt, heidän silmänsä ovat pimentyneet…  

Katsokaa, ihmisten valtakunnat tulevat nousemaan ja nostamaan itsensä ylös, vaikka yö on tullut. 

Ja syvästä pimeydestä ihmisten valtakunnat tulevat nousemaan ja tekemään itsestään yhden, 

petoksella. Ja monilla petoksilla ja valheellisilla lupauksilla, turhuuksilla ja turhilla imarteluilla, he 

tulevat yhteen yhdessä… Valheiden pinoamisella toinen toisen päälle.  

Jopa taivaaseen asti he tulevat kohottamaan itsensä, kunnes heidän ylpeytensä on kohonnut 

korkealle ja heidän röyhkeytensä on vertaansa vailla, kunnes heidän ylevyytensä lentää korkealle 

maapallon valtakuntien yläpuolelle… Noista muinaisista ajoista alkaen, jopa tähän päivään asti, he 

tulevat kohottamaan itsensä ylös. Sillä ei yksikään valtakunta ole nähnyt sellaista ylevyyttä, 

sellaisia turhamaisuuden ja ylevyyden osoituksia, yhteenkuuluvuuden ja rauhan kehotuksia, 

turvallisuuden odotuksia vihasta… Suojauksia Kaikkivaltiaan kättä vastaan, Hänen, joka istuu 

korkealla.   

Kuitenkin Minä tulen tuomaan tuhon aalloissa! Ja Minun käteni voimalla tullaan tuhon paino 

pinoamaan, yksi toisensa päälle!... Minun rangaistukseni täysi mitta, tuoden esiin tuhon ilman 

lepotaukoa! Pako tulee pakenemaan pois, turvallisuus tulee olemaan kaukainen muisto, eikä 

turvapaikkaa tulla löytämään!... Kapinallisten pakottaminen kallioille, mahtavien (pakottaminen) 



kallioiden halkeamiin ja maapallon kuninkaiden (pakottaminen) vuorien luoliin. Kalliojyrkänteiden 

alta tulevat he etsimään suojaa… Heistä vähäisimmistä suurimpiin, he tulevat pyrkimään 

piiloutumaan Hänen kasvoiltaan; Hänen, joka istuu valtaistuimella ja (piiloutumaan) Karitsan 

vihalta! 

Rauhaa ei tule olemaan ollenkaan! Ja kansakuntien yhtenäisyys tullaan syömään, niin kuin 

perhosen toukka ahmii vasta orastaneen viinipuun, kun madot maan alla syövät juuret. Kaikki siitä 

tulee kuihtumaan, kunnes tulenkipinä tulee ja sytyttää koko pellon ilmiliekkeihin!... Kipinällä ja 

tulenliekillä, iskulla tummista pilvistä, tullaan liekki sytyttämään Minun omalla kädelläni!...  

SILLÄ MINÄ OLEN JUMALA!... Jopa Minä olen Hän, joka muotoili maapallon ja kaiken, mitä te 

näette taivailla… Hän, joka asetti kaikki perustukset ja kutsui luomakunnan esiin, Minun voimani 

sanalla ja Minun tietoni suunnattomuudella… Saaden aikaan kaikkien asioiden olemassaolon.  

Kappas, Minä tein matriisin ja asetin kaikki asiat niiden asiaankuuluville paikoilleen, asettaen kaikki 

asiat järjestykseen… Minä olen Hän, joka muotoili sen. Minä tiedän kaikki kätketyt osat… Jopa 

kaikkein vähäpätöisin yksityiskohta, jonka kautta kaikki asiat on tehty, on tunnettu Minulle. 

Katsokaa, Minä näen sisäiset osat… Sisimmistä syvyyksistä, siihen, mitä ihminen ei voi nähdä, 

kaikki on Minulle tunnettua.  

Minun edessäni on koko luomakunta, kaikkina aikoina… Sillä mikään välimatka ei ole kaukana 

Minusta, mikään toimenpide ei ole liian suuri Minulle, eikä mikään paino ole liian painava Minulle. 

Ja se, mikä on yli teidän käsityskykynne, on tunnettu Minulle joka aamu, ja joka ilta Minä katson 

koko luomakuntaa ja pohdin. 

Keitä ovat nämä, jotka Minä olen tehnyt? Ja mitä ihmisiä Minä olen tuonut esiin maapallon 

tomusta, että Minä saattaisin jakaa Minun kunniani hänen kanssaan?... Ei ole olemassa ketään 

arvollista. Ei ole olemassa ketään, maapallon tomusta muotoiltua ja joka tuntee Minut. Ei ole 

olemassa ketään, joka on oikeamielinen… Ei, ei ketään… Ei yhtään, joka on Minun kaltaiseni. Kaikki 

pyrkivät palaamaan siihen muotoon, mistä he tulivat.  

Kuitenkin Minä tulin alas heidän luokseen, kuvassa, jollaiseksi Minä muotoilin heidät, niin että he 

saattaisivat vastaanottaa Minut ja saada elämän… Että he saattaisivat jakaa Minun viisauteni ja 

löytää parannuksen, suuren rauhan Minun rakkaudessani, jakaen elämänsä Minun puolestani… 

Että he saattaisivat vaeltaa vapaina Minun luomakunnassani, lähellä Minua, Minun vierelläni, 

aina…  

Kunnes heidän ensimmäisiä päiviään kutsutaan muinaisiksi ja heidän viimeisiä päiviään, nauruksi… 

Vuosia ilman lukumäärää… Tuhansia vuosia mennen ohi niin kuin auringonlasku… Miljoonia päiviä 

mennen ohi, niin kuin tuulenvire, joka hyväilee ikuisesti nuoren kasvoja… Jokainen muistettuna 

niin kuin eilinen.   

Pieni katras, etsi Minun kunniaani ja katso Minun Oikeamielisyttäni, sillä Taivaan Valtakunta on 

käsillä!... Katso Minun silmiini! Avaa korvasi Minun äänelleni! Sillä Herran suu on puhunut! Palaa 

ensimmäisten töiden luo… On aika tulla kulutetuksi Ensirakkaudessanne.  

Sillä todella Minä olen ottanut teiltä Minun lampunjalkani ja tämän pöydän, teiltä sen täytyy 

menehtyä… Sillä Minä teen sen, mikä on oikein Minun lapsilleni… Että te saatatte nyt tulla Minun 

luokseni ilman varausta, että te saattaisitte laittaa pois kaikki nämä lapselliset asiat. Oletteko te 

yhä ilman tietoa? Oletteko te vielä ilman ymmärrystä?... Nöyrät vastaanottavat Minun lahjani ja 

puhdassydämiset tulevat katsomaan Minun kasvojani, ikuisesti.  



Kuitenkin joukossanne Minä näen joitakin, jotka etsivät muualta täyttymystä, jotka juoksevat 

edestakaisin maapallolla, jopa sydämessä ja mielessä, etsien vähän sieltä ja vähän täältä… Että he 

saattaisivat löytää rauhan tyynnyttääkseen mielensä, lievittääkseen vaivattuja sydämiään… Että 

heidän himonsa saattaisivat tulla täytetyiksi ja heidän mielihalunsa kohdata, jättäen heidät tyhjiksi 

jälleen kerran. Näin ei tulisi olla, pienet lapset… Näin ei tulisi olla.   

Ja mitä on tämä, mitä Minä näen myös? Ja mitä on tämä, joka on saapunut Minun korviini 

joukostanne?... Minä näen katraan aina etsimässä jotakin uutta, aivan niin kuin teillä olisi kutiavat 

korvat. Ja kun tulen hiljaiseksi ja poistan Minun suukappaleeni teiltä, kuinka on, että pyritte 

täyttämään sen toisen kanssa ja tuomaan esiin toisen puhumaan hänen tilallaan, vaikka Minä en 

ollut puhunut? Kuitenkin sydämen ylitsevuotavuudesta se oli tuotu esiin. Sillä te ette ole kykeneviä 

erottamaan Herran ääntä omastanne, ettekä te ole kykeneviä erottamaan muistelun ääntä siitä, 

mistä Minä puhun ilmaan.  

Sillä ilmaan Minä todella olen puhunut, että maailma voi kuulla ja tulla varoitetuksi. Ja vaikka 

heidän korvansa ovat hyvin tylsiä ja heidän sydämensä ovat kuin järkkymättömiä kiviä, se oli 

varmasti tullut sisään! Kuitenkin Minun Henkeni kautta Minä puhun Minun nimitettyjen 

profeettojeni korviin… Ja katsokaa, Minun lauluni on kuultu ja Minun närkästykseni on kirjoitettu. 

Sillä Minä olen Herra, enkä Minä muutu… Alusta alkaen Minä olen Jumala ja loppuun asti MINÄ 

OLEN HÄN!   

Sen vuoksi Minä olen liikkunut taaksepäin, sillä TE olette liikkuneet taaksepäin, Oi uskottomat 

lapset… Kyllä, Minä olen astunut taaksepäin teistä… Että te saattaisitte pinnistellä kuullaksenne ja 

kompastuaksenne kävellessänne, että saattaisitte menettää vahvuuttanne ja langeta alas 

raskaasti… Että te saattaisitte murtua… Että te saattaisitte valita Minut tarvitessanne… Että te 

saattaisitte rynnätä eteenpäin ahdistuksessanne ja tarttua Minuun kiinni ja muistaa.  

Sillä Minä olen kutsunut teitä monia kertoja, kuitenkaan te ette vielä ole tulleet Minun luokseni 

ilman ehtoja. Minä olen puhunut sanojen paljouksia, kuitenkaan te ette säilytä yhtään tietoa, 

ettekä te ole noudattaneet. Minä olen tarjonnut teille ruokaa ja paljon juomaa Minun omasta 

pöydästäni, kuitenkaan te ette ole tyytyväisiä.  

Sen vuoksi näiden suomujen täytyy pudota silmistänne ja nämä kompastuskivet täytyy poistaa, 

ettei Minun nimeäni enää saastutettaisi teidän keskuudessanne… Sillä Minun nimeni on pyhä! Ja 

Minun ruokani, pyhää! Ja neste Minun maljassani, pyhää ja ilman vikaa. Jos Minä en poista näitä 

asioita, te tulette olemaan ikuisesti kukoistavina, kuitenkaan tekemättä perustusta. Jos Minä en 

poista näitä asioita, joihin te nojaatte niin raskaasti, teidän murtuneet ruokonne tulevat 

katkeamaan ja te tulette olemaan vakavasti loukkaantuneita, kun se läpäisee kylkenne, kun te 

lankeatte siihen.  

Kuitenkin Minun sanani ovat puhtaat ja asetetut Minun rakastettuni jalkojen juureen… Kiinteä 

perustus, varma Tie kaikille, jotka uskovat. Minun sanani ovat vahva sauva kaikkien heidän 

käsissään, jotka tekevät ne, ja he, jotka asettavat kaiken luottamuksensa Minuun, eivät koskaan 

tule horjumaan… Sillä vaikka Minun sanani lävistävät, ne myös tuovat parannuksen ja kun Minun 

Sanani puhuu, kuurojen korvat aukeavat; kun Minun Sanani valo loistaa, näkö ennallistetaan 

sokeille.  

Kyllä, Minun suuni sana tuomitsee, asettaakseen askeleenne oikein… Katsokaa, Herran sana 

suoristaa kaikkien niiden polut, jotka noudattavat Minun sanojani ja tekevät ne… Sillä Minä olen 

Herra ja Minun viisauteni tuottaa runsauden, valmistellen Minun tietäni Minun edelläni.  



Sen vuoksi, Minä tulen nyt lopettamaan puhumisen, sillä te ette vielä ole kykenevä ottamaan osaa 

Minun sanojeni täyteydestä, ettekä te voi kestää Minun puheeni pituutta. Sen vuoksi, Minä tulen 

pitämään nyt tauon, niin että te saatatte pohtia ja valmistella sydämenne, niin että te saatatte 

pohtia Jumalaanne ja Herran nimeä ja töitä, joita Minä olen tehnyt ikuisesta jopa tähän aikaan 

asti… Julistaen sen, mikä on mennyt ohi niin kuin se olisi läsnä ja se, mikä on tuleva niin kuin se 

olisi jo täytetty… Jopa alusta alkaen.  

Pohtikaa Herran pelkoa ja saakaa viisautta; pohtikaa Herran tietoa, niin ymmärryksenne saattaa 

olla täysi… Ottakaa osaa tämän puun täyteydestä ja pohtikaa sen juurta.  

Pieni katras, nähkää Herran sana!... Juokaa syvältä tästä viinipuusta… Ja pohtikaa Minun Armoani 

ja Minun Rakkauteni nimeä, että te saatatte tuntea Hänet, että me saatamme olla yksi. Pohtikaa, 

sillä on aika!... Taivaan Valtakunta on käsillä! Puhdistuksen Päivä on täällä! Sanoo Herra.  


