
ML/96 - Herra sanoo…  

He tulevat kuolemaan Miekkaan, Kulkutautiin, Ruttoon & Nälänhätään 

Joulukuun 26. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Jaakobin pojat! Israelin oksastetut oksat! Mashiach’n opetuslapset ja palvelijat! Kuulkaa Herran 

Sana! 

Näin sanoo Herra… Ovatko Minun poikani aloittaneet hiipumaan? Ovatko Minun palvelijoitteni 

silmäluomet käyneet raskaiksi, kun he odottavat, samaan aikaan, kun katsovat, kun heidän 

jokaiset ennakko-odotuksensa menevät ohi? Onko Minun pieni katraani rikkonut uskonsa 

Herransa kanssa, kun istuvat itsekkyyden valtaistuimillaan, pitäen tiukasti kiinni omista röyhkeistä 

ennakko-odotuksistaan? Ovatko he luovuttaneet, koska ovat hajaantuneet?...  

Katsokaa, Minä kuljen Minun jokaisen katraani keskellä. Minä olen kulkemassa väen paljouksien 

läpi, jopa nyt… Aivan tällä nimenomaisella hetkellä, Minä tähyilen jokaisen miehen, naisen ja 

lapsen sieluun.  

Ja mitä on tämä, mitä Minä näen Minun rakastettujeni keskuudessa?... Epäily? Pelko? Menetyksen 

tunteet? Itsekkäiden ja kieroutuneiden mielihalujen paluu?... TÄMÄN EI TULISI OLLA! Katsokaa, se 

ei tule olemaan! Sillä Minä olen tuleva alas ja Minun kanssani uskolliset ja jokainen viaton lapsi 

tulevat lähtemään pois! He kaikki tulevat menemään portista, kun Minä soitan trumpetilla ja 

annan huudon!  

Kuitenkin Minun ihmiseni hiipuvat ja Minun palvelijani rikkovat uskon, vaikka kello on lähellä 

keskiyötä… Palatkaa Minun rakkauteeni, pysykää Minun armossani, vastaanottakaa Minun 

kunniani! Sillä tämä on vasta alku!... Lopun alku – loppu, joka tuo esiin uuden alun ilman loppua.  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra… PALVELIJAT, NOUSKAA YLÖS! PUHALTKAA HÄLYTYKSEN JA SODAN 

TRUMPETTIIN!... Minun tulisen moitteeni trumpettiin! Älkää lopettako, vaan lisääntykää 

mittaamattomasti ja puhaltakaa kovasti tähän trumpettiin! Älkääkä lopettako! Sillä se, mikä on 

mennyt silmienne ohitse, tulee myös lisääntymään mittaamattomasti ja kansakunnat tulevat 

kompastelemaan ja he tulevat murtumaan!... Katsokaa, kaikki ihmiset tulevat varmasti 

kompastumaan!  

Sillä ne asiat, jotka olivat tulleet jo maapallolle, olisivat vasta alkua… Pieni ravistus, ihmisten 

liikuttamiseksi, kevyt henkäys, oksien taivuttamiseksi, pieni virta vuotaen yli rantojensa, 

herättääkseen kaikki nämä nukkuvat lapset. Ja vaikka monet muut tulevat nyt kääntymään Minua 

vastaan ja pilkkaamaan Minun sanojani, Minä tulen nousemaan ylös ja vuodattamaan tämän väen 

paljouden päälle!... Ja kaksinkertaisesti jälleen jokaiselle pilkkaajalle, sen mukaan, mitä he ovat 

puhuneet Minua ja Minun palvelijoitani vastaan! Sillä MINÄ OLEN HERRA, ja Minun vihaani ei 

voida kääntää pois!... Se on asetettu ja täytyy vuodattaa!  

Sillä Minä olen katsonut näiden väen paljouksien sydämiin ja jokaisen pilkkaajan sydämeen… He 

eivät tule kääntymään… He kieltäytyvät lähtemästä pois pahoista puheistaan. He eivät tule 

kääntymään pois suunnitelmistaan, joita he ovat juonineet Minun viestinviejiäni vastaan… Sen 

vuoksi, MINÄ TULEN TAPPAMAAN HEIDÄT!  

He tulevat kuolemaan miekkaan, kulkutautiin ja ruttoon; jopa nälänhätä tulee ottamaan heidät 

haltuun, kun heidän rikkautensa katoavat heiltä jonain päivänä… Ja ne, jotka pakenevat miekkaa, 

tullaan antamaan pellon pedoille; ja ne, jotka piiloutuvat kulkutaudilta, tullaan antamaan 



hävitykselle; ja ne, jotka juoksevat ruttoa pakoon, tulevat tuhon tavoittamiksi, jättäen heidät 

murtuneiksi, tunnistamattomiksi; ja ne, jotka säilyvät hengissä kulkutaudista, pitäen tiukasti kiinni 

kapinastaan, eivät tule säilymään hengissä kuluttavalta liekiltä. MINÄ OLEN HERRA.  

Ja ne, jotka pakenevat kaikkia näitä asioita, tullaan päästämään pahasta, kuitenkin niin kuin tulen 

tai terän kautta. MINÄ OLEN HERRA. Kuitenkin Minä olen todella varannut Itselleni jäännöksen ja 

nämä tullaan säästämään ja kätkemään, jopa vertaansa vailla olevien huolien keskellä. Sillä heidät 

on valittu läpi vietäviksi.  

Täten, niin kuin on kirjoitettu Jeremia 15:2ssa niin tulee olemaan… ”Joka ruton oma, se ruttoon, 

joka miekan, se miekkaan, joka nälän, se nälkään, joka vankeuden, se vankeuteen!”… On aika. 


