
ML/59 - Herra sanoo…  

Herran Päivä on täällä & Synnytystuskien täytyy lisääntyä nopeasti 

Maaliskuun 14. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Mitä ovat palmupuun korkeat oksat itkupajun oksille? Sillä ne eivät tunne toistensa paikkoja. 

Kumpikin kantaa oman laatuistaan siementä, kuitenkin maaperä alla pysyy joustamattomana. Ja 

ilman sadetta, niiden lehdet lakastuvat ja siemenet pakenevat takaisin maan tomuun, 

kykenemättöminä nousemaan uudelleen. Ne eivät tiedä mitään tarpeestaan, eivätkä ne ole 

kykeneviä puhumaan, ne ovat vain puita.  

Sen vuoksi ne hakataan niin kuin setrit; ne ovat murtuneita ja kaadetaan ylösalaisin, kun tuho 

tulee vaatimaan niitä, poispestyjä. Ja kuka tulee suremaan niiden menehtymistä tai etsimään 

niiden siemeniä, että ne voisivat tulla elvytetyiksi toisessa paikassa?  

Minun Ihmiseni, kuulkaa Minun sanani ja olkaa hyvin surullisia… Kyllä, surkaa itse… Odottakaa 

naapureitanne ja perhettänne ja antakaa sydäntenne olla kovin raskaita kaikkien näiden 

kansakuntien ja ihmisten vuoksi, jotka ovat unohtaneet Minut.  

Oi maapallon ihmiset, kuulkaa Herran sana. Pysähtykää ja pohtikaa ja olkaa murtuneita… Sillä niin 

kuin Minä olen puhunut, niin Minä puhun, niin kuin Minä olen tehnyt, niin tulee jälleen olemaan.  

Ja vaikka te teette sekasorron ja yhdistytte ja teette itsellenne nimen, teidät tullaan varmasti 

murtamaan palasiksi! Kyllä, aseistakaa itsenne, valmistelkaa ja tulkaa ulos, nouskaa ylös ja 

taistelkaa, kuitenkin teidät varmasti tullaan murtamaan palasiksi! Sillä Minä olen Herra, enkä Minä 

muutu!  

Katsokaa, sureva itku kuullaan jokaisen kansakunnan keskeltä, katkera nyyhkytys tulee esiin 

rantamailta, hammasten kiristyksen ääni puhkeaa ilmoille jokaiselta kulmalta.  

Sillä Herran Päivä on tullut! Maapallon ihmiset ovat unohtaneet Minut, kansakunnat ovat 

hylänneet Minut ja Minun omat ihmiseni vihaavat Minun ääneni sointia; todella he kieltäytyvät 

kulkemasta Minun tavoillani, eivätkä he tule vastaanottamaan ojennusta!  

Sen vuoksi synnytystuskien täytyy lisääntyä, ankaran ponnistuksen täytyy tulla nopeasti, ettei 

siementä menetetä, eikä lapsi epäonnistu tulla esiin. Sillä jos Minä en tuo esiin, sanoo Herra, lapsi 

tulee varmasti kuolemaan ennen kuin näkee päivänvalon… On aika. 


