
ML/71 - Herran Istutus 

Toukokuun 6. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Kristuksessa Olevalle Veljelle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Kristuksessa oleva Veli: Amen Herran sanalle. Veli, aiommeko me lopettaa tämän kokoontumisen? 

Näin sanoo Herra… Antakaa uskovien seurakunnan kokoontua Herrassa. Antakaa kaikkien saada 

lohtua Minun nimessäni, ottaen turvapaikan Minun kunniassani, vastaanottaen rauhan Minun 

majesteettisuuteni mukaan ja siinä Minun rakkauteni oli ja on paljastettu… Jonka veri yhä vuotaa 

alas. 

Käyttäkää erottelukykyä viisaasti sen vuoksi, älkääkä lähtekö pois Minun käskystäni… Sillä Minä 

olen Hän, joka näkee, Herra, joka tietää. Kulkekaa polkuja, jotka on vakiinnutettu Minun 

jalanjäljilläni ja Minä tulen varmasti tukemaan teitä ja kaikkien ihmisten keskellä te tulette 

olemaan mittaamattoman siunattuja. Minä olen Herra.  

Tallatkaa ihmisten polkuja, kulkekaa heidän jalanjäljissään laveaa ja raskautettua polkua, ja Minä 

vannon Itseni kautta, sanoo Herra, te tulette varmasti lankeamaan. Ja teistä Minun kunniani tulee 

lähtemään, siihen päivään asti, kunnes Minä ennallistan teidät raskaiden surujen kautta, päivänä, 

jolloin Minä teen Israelin Minun jalokivekseni… Sillä Herran silmäterä on Jaakob, ja Minun 

ihmisiäni kutsutaan Israeliksi.  

Katsokaa, Minä olin lähettänyt Oksan, Hänet, jota kutsutaan Rakastetuksi… Hänet, jonka armo on 

mittaamatonta, ja jonka rakkaus tavoittaa aikojen takaa, sekä aikaisempien että myöhäisempien. 

Ja kaikki, jotka pyrkivät tahraamaan Hänen viittojansa, ihmisistä syntyneiden oppien ja pettäjän 

avulla, tullaan heittämään pois; kaikki ne, jotka ponnistelevat sovitellakseen kidutusta armon 

kanssa ja pimeyttä valon kanssa, tullaan murtamaan pois!... SILLÄ MINÄ OLEN HÄN, Kunnian 

Herra! Ja Minun pukuni on ylistys!... Minun nimeäni tullaan ylistämään korkealle kansakuntien 

yläpuolelle!  

Sen vuoksi, älkää hämmentykö Minun puheestani… Tulkaa vapautetuiksi! Sillä Minä olen tuleva 

alas alentamaan ylpeät ja ylevät ja antamaan nöyrille heidän palkkionsa! Keräämään kaikkien 

kansakuntien joukosta valon, jonka Minä olen istuttanut!... Se tullaan poistamaan!  

Siunattu on Herran istuttaminen, sillä heissä ei ole kompromissia… Vain ylistystä Minun 

kunniakseni! He ovat valoja, loistaen kirkkaasti tässä nykyisessä pimeydessä!... Ja heissä, Minä olen 

hyvin tunnettu… Sanoo Herra. 


