
ML/85 - Herra sanoo…  

Minä tulen olemaan kanssanne läpi Laakson, missä Tuulet tulevat olemaan rajuja 

Heinäkuun 28. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Herran Pienelle Katraalle ja Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Minun poikani ja tyttäreni, älkää olko vihaisia tai poissa tolaltanne siitä, mitä Minä olen aikeissa 

tehdä. Älkää antako otsanne rypistyä tai sydämenne kylmentyä sisällänne, sanoo Herra… 

Sillä Minulla on suuri viinitarha, jossa on monia rypäleitä… Kappas, Minä olen toimittanut runsaasti 

sadetta ja huolehtinut jokaisesta viinipuusta, Minä olen oksastanut ne hellävaraisilla ja varmoilla 

käsillä.  

Kuitenkin moni lakastuu, kun taas toiset eivät onnistu tuottamaan satoa ja yhä jotkut ovat hyvin 

hitaita kypsymään. Sen vuoksi, Minä olen tullut pellolleni ja olen kävellyt ylös alas. Olen 

tarkastanut jokaisen kasvin läpikotaisin, ja tehnyt kaiken voitavani.  

Kappas, Minä olen toimittanut sekä runsaat varhais- että myöhäissateet ja muokannut maan. Minä 

olen levittänyt paljon lannoitetta, pyrkimyksenä vahvistaa juurta… Ja silti, monet kasvit lakastuvat, 

ja niiden rypäleet putoavat maahan. Minä olen jopa istuttanut uusia viinipuita niiden paikoille, 

kuitenkaan nämäkään eivät ole tuottaneet yhtään hedelmää.  

Minä olen odottanut kärsivällisesti ja hoitanut Minun viinitarhaani, tehden kaiken tarpeellisen 

tuottaakseni reilun sadon… Ja nyt on ensimmäisen sadon aika. Kuitenkin Minä kerron teille 

selkeästi, se tulee olemaan kovin alhainen sato… Hyvin pieni sadonkorjuu.   

Sillä harvat rypäleet ovat kypsyneet kypsiksi, ne täytyy jättää kypsymään ajankohtanaan… Ja vaikka 

tuulet tulevat olemaan rajuja ja sateet tulevat olemaan todella harvinainen tapaus, jopa 

kaikenlaisia kulkutauteja tulee, Minun ei tule koota niitä ennen kuin asiaan kuuluvanan 

ajankohtanaan.  

Ja vaikka Minun ääneni on hiljennetty, enkä Minä puhu teille enää tällä tavalla (sillä Minun 

profeettani täytyy olla pois teidän edestänne, hänen täytyy mennä pois joukostanne) ja vaikka 

tämä nippu ponnistelee löysentääkseen siteitään, Minä en tule hylkäämään teitä täysin… Minä 

olen yhä kanssanne.  

Ja vaikka Minä vedän pois Minun käteni, Minä en tule hylkäämään teitä suuren tarpeenne aikana. 

Vaikka moni teistä vielä tulee kuulostelemaan Minun ääntäni ja epäonnistumaan kurottamaan 

kättänne, Minä olen silti teidän kanssanne.   

Tarpeenne aikana ja läpi monien kyyneltenne, kun tuho ja hävitys ovat joka puolella, Minä tulen 

olemaan paikalla ohjaamassa teitä… Minä en tule hylkäämään teitä täysin.  

Katsokaa, Minä olen jättänyt teille sanojen paljouden ohjaamaan teitä, monia lamppuja 

valaisemaan polkuanne… Ja jälkeenpäin, monia viljelijöitä osoittamaan tietä… Te ette tule 

olemaan yksin laaksossa. 

Luottakaa sen vuoksi Minun teihini ja omaksukaa kaikki Minun ojennukseni. Älkää kääntykö pois 

Minun kurinpidostani… Sillä Minä rakastan teitä, sanoo Herra. 


