
ML/94 - Siunattu Toivo…  

Minun Kyyhkyni tulevat kohoamaan korkealle heitä ivaavien Päiden yläpuolelle 

Marraskuun 19. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja Jayselle, Nettiyhteisön Kokoontumisen Aikana, Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra, palvelijansa Timothyn kautta… Monia on kokoontunut yhteen, yhden sydämen 

ja yhden mielen mukaan; monet ovat hajaantuneet ulkomaille, kasvot tuuleen käännettyinä, 

kuivilla poskilla ja punaisilla kasvoilla… On monia, jotka ovat omaksuneet hänet, joiden kannat on 

nostettu Minua vastaan, sanoo Herra… 

Mitä ovat kaikki nämä kyyneleet?... Lipuvat virrat ilman toivoa, hyökyjä ilman poistoaukkoja, 

virtaavia suruja, hukuttaen kaiken toivon ja tappaen jokaisen hyvän aikeen. Mitä on tämä 

nojaaminen Jumalan ihmisiin, heidän sortamisensa, heidän murskaamisensa? Keitä ovat kaikki 

nämä, jotka sylkevät Minun silmilleni ja levittävät haavoja Minun selkääni? Eivätkö Minun ihmiseni 

ole pahasta päästetyt?... Ja silti väen paljouksien ääni sanoo, ’Jumalassa ei ole toivoa’. 

Pimeä neuvonpito on lisääntynyt; pimitetty totuus tuhoaa tietämättömät, sillä aikaa kun 

auktoriteettiasemassa olevat ihmiset astuvat viattomien sormille… Kuinka kauan pimeä 

neuvonpito tulee vallitsemaan? Tulevatko verhotut aikeet käymään väen paljouksien päälle, 

tekemään suurta vahinkoa välittömästi? Tulevatko väen paljoudet makaamaan maassa 

kuolemassa, katumuksen puutteessa? Sillä Minä en näe yhtään vilpitöntä katumusta, eikä kukaan 

todella ole tehnyt täyskäännöstä.  

Kuinka kauan tulevat väen paljoudet vannomaan tehtyjen asioiden nimeen ja asettamaan 

luottamuksensa ihmisten töihin? Sillä lohduttomat eivät tunne Jumalan asioita, eikä pimeys ole 

kykenevä ymmärtämään. Kyllä, pahat kiristelevät hampaitaan, koko ruumis kouristelee suremisen 

ruumiinvalvojaisissa; sillä lepoa ei ole… Kuitenkin Minun käteni hyväilee toivottomien poskia, kun 

me yhdessä katsomme päivän kajastusta.  

Sillä Minun käsivarteni voima nostaa sorretut, Minun voimakas halaukseni parantaa surulliset, 

Minun sydämeni jokainen lyönti elvyttää kuolleet ja Minun ääneni sointi vapauttaa jokaisen 

vangitun… KATSOKAA! Minun rakkauteni voima piilottaa heidät pois!  

Näin sanoo Herra, palvelijansa Jaysen kautta… Minun ihmisiäni sorretaan!... Tiedon puutteessa he 

jäävät näiden inhottavien porttien sisäpuolella, maailma on varmistanut pitävästi portit, 

ansoittaakseen heidät, vaikka Minä Itse olen heidät vapauttanut…  

Kuitenkin portit tullaan avaamaan! Minun varpuseni tullaan vapauttamaan ja Minun kyyhyni 

tulevat varmasti lentämään! He tulevat kohoamaan korkealle kaikkien heitä ivaavien päiden 

yläpuolelle, korkealle jokaisen ansalangan yläpuolelle! Sillä toivoa ON Jumalassa! Ja ehdoton 

vapaus löytyy Hänen Pyhässään!... Katsokaa, kaikki ne, jotka luottavat Häneen, tulevat varmasti 

olemaan poissa tästä paikasta! Korkealla ja ylös nostettuina!  

Lahja tullaan täysin omaksumaan sinä päivänä!... Ei mikään seinä tule jäämään seisomaan, ei 

mikään hajaannus tule pysymään, kaikki erotteleminen tulee menehtymään, sanoo Herra. Armo ja 

rauha tulevat virtaamaan niin kuin parantava joki, josta kaikki Minun murtuneet ja murjotut 

lampaat tulevat juomaan… Katsokaa! Se tulee ylitse vuotamaan! Että kaikki saattavat vapaasti 

ottaa osaa siitä, mikä Minä olen!... Sanoo Herra, teidän Lunastajanne. 


