
ML/73 - Herra sanoo…  

Kuulkaa Elävän Jumalan Ääni… MAAPALLO… Luovuta kuolleesi 

Toukokuun 25. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sanat puhuttuna 

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

Näin sanoo Herra… Kappas, päivä on mennyt, jopa niin kuin Minä olin puhunut sen Minun 

palvelijalleni, että sen tulisi todella tulla… 

Sillä ihmisten sydämien kovuus on kovin ankaraa ja epäoikeudenmukaisuus kasvaa sukkelasti läpi 

koko maan. Kappas, Auktoriteetti asemassa olevat pahat miehet ylistävät ja palvelevat maapallon 

jumalia ja tuovat vahinkoa Minun rakastettujani kohtaan. Heidän vuokseen Minun palvelijoitteni 

rakkautta pidätellään ja Minun valittujeni kättä estetään tavoittamasta… Lukittuja ovia joka 

käänteessä. Kuitenkin Minä kerron teille, RIEMUITKAA! Sillä Herran kättä ei ole estetty millään 

muotoa, Herran käsivartta ei ole millään tavalla lyhennetty!  

On aika!... Minä pitelen pyörretuulta Minun sormissani! Herran hengitys puhaltaa autioille 

paikoille! Herran nimeä tullaan ylistämään! Herran nimeä tullaan puhumaan ääneen ja kaikki 

maapallolla tulevat vapisemaan! Sillä lesken asian Minä tiedän ja puutteenalaisen ahdinko on 

Minun silmieni edessä… Heidän itkunsa ovat tulleet Minun korviini! Kappas, avuksi huuto on hyvin 

suurta ja Taivaan ja Maan Herra on kuullut!...  

Katsokaa, Minut on lähetetty alas! Minä olen tuleva alas!... Minä olen maapallolla ja Minä tulen 

kokoamaan kaikki Minun lampaani! Ja kaikki Minun karitsani tullaan sieppaamaan pois, 

pitelemään tiukasti Minun rinnuksillani! Me tulemme kohoamaan yhdessä, korkealle ja nostamaan 

ylös!... Kyllä! Korkealle ja nostettuina parantaville siiville!  

Sillä Herra teidän Jumalanne on puhunut ja Pyhän mahti on tunnettu Minun ihmisteni 

keskuudessa. Sillä Minun rakkauteni voima on ylittämätöntä! Minun rakastavat armoni ovat 

näytettyjä Minun kiihkossani!... Loppumaton armo, jonka avulla Minä asetuin kuolemaan ja olen 

noussut ylös kunniaan… Katsokaa, kuolema menee makuulle! Kuoleman kipu on voitettu, synnin 

voima on murrettu! Ja Jumalan Pelastus hallitsee valittujen sydämiä!  

Elämä pursuaa esiin kuolleitten ja nukkuvien ruumiista! Jumalan Kunnia murtautuu pilvien läpi!... 

Katsokaa! Suurta valoa näytetään kaikkialla maapallolla! Kova ääni kuullaan, jopa vuorien 

korkeudella! Kutsu kulkee ja tavoittaa meren syvyydet!... MAHTAVA TRUMPETIN PUHALLUS!...  

MAAPALLO! Kuule Elävän Jumalan ääni! Kuule Lunastajasi kutsu!... LUOVUTA KUOLLEESI! 

SIUNATUN MORSIAN!... TULKAA TÄNNE YLÖS! 


