
ML/63 - Herra selittää… Ensimmäisten Pahasta Päästäminen…  

Sitten tullaan Minun Tuomioni vuodattamaan Kaupunkeja & Kansakuntia kohtaan 

Huhtikuun 11. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Minun sydämeni on niin kovin raskas, Minun silmäni vuodattavat kyyneleitä 

lakkaamatta… Mitä Minun tulisi sitten sanoa?... Tulisiko Minun kääntää Minun kasvoni pois 

kaikesta tästä pahasta, kaikista näistä murhista ja väkivallasta, joka on tullut ja tulee 

murtautumaan esiin nopeasti niin kuin veren ja kyynelten tulva, peittämään maan kuolemalla ja 

suurella suremisella? Tuleeko Minun kääntyä pois Minun päämäärästäni? Tuleeko Minun kääntää 

Minun selkäni Israelille ja antaa heidän palaa?...  

Sillä Minä kerron teille, Jaakob on kompastumaisillaan, Israel on tekemäisillään vakavan virheen. 

Katsokaa, kansakunnat tulevat kääntämään selkänsä, kun hänen vihollisensa kokoontuvat ja 

sulkevat silmänsä, kun he etsivät lyödäkseen hänet pois olemassaolosta. Kuitenkaan Minä en tule 

kääntämään Minun selkääni, enkä Minä tule kääntämään Minun kasvojani Minun päämäärästäni. 

Ja vaikka se suuresti tuottaa kipua Minun sydämelleni, sillä Minä en saa iloa pahojen tuhosta, 

Minun raivoni tulee tyydytetyksi! Minun vihani täytyy tuntea!... Antakaa Minun nimeni tulla 

kuulumaan uudelleen!  

Sillä monet tulevat itkemään rauhan puolesta, kuitenkaan rauhaa ei tule olemaan ja monet tulevat 

etsimään turvaa, kuitenkaan turvapaikkaa ei tulla löytämään. Sillä kaikkien ihmisten sydämet 

tulevat vajoamaan ja monet sydämet tulevat pettämään pelosta; perustavaa laatua oleva 

hämmennys tulee saamaan haltuunsa heidät, tulevien asioiden vuoksi, jotka tulevat tapahtumaan 

heidän silmiensä edessä… Kappas, jopa monet tulevat kääntymään sivuun ja sillä aikaa muut, jotka 

ovat vihanneet Minua, tulevat notkistamaan polvensa alas ja antamaan Minulle kunniaa.  

Sillä on vain Yksi Turvapaikka ja Yksi Tie löydettävissä… AINOASTAAN Mashiach’ssa te tulette 

löytämään turvapaikan kaikista näistä huolista, AINOASTAAN Hänen kauttaan Minä olen avannut 

tien.   

Kuitenkaan maailmasta te ette tule löytämään Häntä, eikä teidän lepo- ja ylistyspaikkanne ole 

täällä Maapallolla, eikä se ole missään näistä taloista, jotka on tehty tiilestä ja puusta, kaikki nämä 

iljettävät temppelit ja kirkot, jotka on ihmiskäsin tehty. Sillä sitä, minkä Minä olen valmistellut, ei 

voida nähdä silmillä, eikä sitä voida saavuttaa ihmiskeinoin tai pelkällä julistuksella. Kuitenkin 

Minun omieni sydämissä on selvästi näkyvissä ja Minun morsiamieni huulilla todistus on selvästi 

kuultu, sillä Taivaan Valtakunta asuu siellä!   

Sillä se, mikä on saapunut sisään valittujen sydämiin, tullaan pian oivaltamaan ja se, mikä on 

saapunut pahojen sydämiin, tulee pian palaamaan heidän omien päittensä päälle, sillä viha tuo 

esiin kärsimystä ja väkivaltaa. Sillä Pojan rakkaus tuo Pelastuksen…  

Pakene parantaville siiville! Sillä maailmasta olevat täytyy jättää maailmaan ja he, jotka eivät ole 

maailmasta, täytyy ottaa pois maailmasta, että Minun vihani voi täysin tulla ihmisten kaupunkien 

ja korkeitten paikkojen päälle.  

Pahan lyhyt hallinto on tullut! Kappas, se tulee yltämään pahuuden uusiin korkeuksiin ja pimeys 

tulee olemaan ylitsevuotavaa! Kuitenkin Israelin Herra Jumalan nimi tulee kaikumaan äänekkäästi 

kaikkialla maapallolla! Sillä Jumalan voima tullaan laittamaan avoimesti esille, kaikkien ihmisten 

eteen! Jumalan tuomiot tulevat putoamaan raskaasti jokaisen kansakunnan päälle!...  



Minun ihmiseni, kutsukaa Herran nimeä pimeimmällä hetkellänne! Sillä on aika armon ja puhtaan 

oikeamielisyyden nimen tulla saamaan kunniaa!... Jumalan Pelastuksen on aika tulla paljastetuksi 

ensimmäisille valituille, Hänen ihmistensä anomisten tulla kuulluiksi ja täytetyiksi täyteen 

mittaan!...  

”YahuShua on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu… Viheriäisille niityille Hän vie minut 

lepäämään; virvoittavien vetten tykö Hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa 

minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi 

mitään pahaa, sillä Sinä olet minun kanssani; Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat.”  

”Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä; 

minun maljani on ylitsevuotavainen. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani; ja 

minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.” Psalmi 23.  

Tulkoot he pahasta päästetyiksi! Sanoo Herra. 


