
ER/19 - Herra sanoo… Minä lähetin hengellisen Nälänhädän,  

mutta Minä en kuule Avuksi Huutamista! 

Kesäkuun 6. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana Puhuttuna 

Timothylle, Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… MINÄ OLEN LÄHETTÄNYT NÄLÄNHÄDÄN MAAHAN!... Jopa niin kuin päivänä, 

jolloin Minä sain aikaan nälänhädän läpi Israelin maan… Ei, ei leivän nälänhädän, eikä veden janon, 

vaan Herran sanan kuulemisen … Niin kuin oli silloin, niin on myös tänä päivänä… 

Ihmisten kirkoista ja omistautuneilta Minä olen poistanut Minun käteni ja Minun ihmisiltäni Minä 

olen ottanut takaisin Minun henkeni… Kappas, yksi kokonainen päivä on kulunut siitä, kun Minä 

jätin heidät lohduttomiksi (yksi vuosi vuoden 2010 Helluntaista) vakavaan janoon, eikä (heillä ollut) 

mitään heitä ravitsemassa… Minä jätin heidät pimeyteen, eikä (ollut) valoa heitä ohjaamassa… 

Hiljainen pieni ääni, äänettömänä.  

Ja mitä on tämä, mitä Minä kuulen ihmisten kirkkojen keskuudesta ja Israelissa olevilta 

omistautuneilta, jopa niiden joukosta, jotka Israelissa ovat tunnistaneet Messiaan? Mitä ääntä 

Minä kuulen taivaaseen ylös nostettuna, itkien apuun ohjausta, kaivaten Minun läsnäoloani ja 

Herran Sanaa? Mikä ääni ihmisistä on saapunut sisään Pyhän korvista?!... MINÄ EN KUULE 

MITÄÄN! Ei sanaakaan ole puhuttu, ei yhtään avuksi huutoa ole tehty!  

Yhtään Katumusta ei ole tarjottu!... Yhtään Vetoomusta ei ole noussut ylös! Kukaan ei janoa, 

kenelläkään ei ole nälkä, yksikään heistä ei etsi Minun Valoani tai tartu Minun viittaani, että Minä 

saattaisin ohjata heidät läpi tämän pimeyden! Läpi lohduttoman maan!... Kukaan ei kuuntele 

Minun ääntäni.  

Katsokaa! Minä olen puhunut sanojen paljouksia, suuren määrän puheita!... Kirje Kirjeen jälkeen, 

Kirjeitten Sarja Kirjeitten Sarjan jälkeen. Kuitenkaan he eivät tule syömään tätä leipää, sillä he ovat 

jo täynnä; eivätkä he tule juomaan tästä maljasta, sillä he ovat juopuneita; eivätkä he voi nostaa 

päitään katsoakseen tätä kunniaa, sillä heidän syntiensä paino pysyy heidän päällään…   

He kieltäytyvät näkemästä, heidän silmänsä ovat sokaistut! He eivät tule kuuntelemaan, heidän 

korvansa ovat epäpuhtaita!... He peittävät kasvonsa ja tukkivat korvansa!... Tyhmät ihmiset! 

Kaikkein pahin Sukupolvi!... MINÄ EN TUNNE TEITÄ!... Täyttäkää sitten, virheenne koko määrä, 

isienne kieroutuneiden oppien mukaan! Kantakaa harhaoppienne synti! Juokaa 

jumalanpilkkojenne maljasta, täysin!  

Kyllä, Minä kuulen laulunne ja hengelliset hymninne, ylös Jumalalle tarjottuna… HÄN EI NÄYTÄ 

YHTÄÄN MINULTA! Minä näen teidän ylös kohotetut kätenne ja Minä kuulen kaikki nämä 

rukoukset Kristuksen nimessä ylös tarjottuina… HÄN EI NÄYTÄ YHTÄÄN MINULTA! KIEROUTUNUT 

SUKUPOLVI!  

Herran Päivä on täällä! Kyllä, Minä olen julistanut sen! Aivan näissä Kirjeissä ja Minun 

palvelijoitteni kautta, Minä olen tehnyt sen tunnetuksi. Kappas, tämän ihmisen kautta Minä olen 

puhunut sen, sillä hän pyrkii kunnioittamaan Minua… MINÄ OLEN TUONUT KUNNIAA MINUN 

NIMELLENI!...  

Kuitenkin te olette vihanneet sekä Minua että Minun sanaani! TE OLETTE TORJUNEET ELÄVÄN 

JUMALAN ÄÄNEN! TE OLETTE INHONNEET KAIKKEIN KORKEIMMAN VIESTINVIEJIÄ! Sen vuoksi 

Minä myös tulen torjumaan teidät, sillä teidän tienne ovat inhottavia Minun näköpiirissäni! Minä 

olen jättänyt teidät nälänhätään ja nyt Minä tulen jättämään teidät täysin lohduttomiksi…  



Sillä Minä olen kutsunut Minun karitsani, heidän sydämensä laulavat innokkaassa odottamisessa… 

Minä olen kutsunut Minun lampaani, he ovat omaksuneet Minun ääneni… Kyllä, Minä olen 

saapunut ja koonnut heidät yhteen… Katsokaa, sato on erotettu! Kaikki on valmiin, ovi on suljettu.  

Minun tarvitsee vain kutsua ja ensimmäiset valitut tulevat lähtemään näköpiiristänne… Ja portti 

tullaan sulkemaan. Sillä ovi on jo suljettu, aika on mennyt… Enää ei tulla menemään läpi.  

Minä kerron teille totuuden… Te olette tehneet tämän! Te olette päättäneet, teidän päätöksenne 

on tehty!... Kyllä, TE olette sulkeneet oven MINULLE!... Sen vuoksi se on myös suljettu teille.  

Eikä sitä tulla aukaisemaan uudelleen, ennen kuin te hengitätte viimeisen hengityksenne, 

todistaen Kunnian nimelle ja Hänen nimelleen, joka ristiinnaulittiin… Kunnes Minä avaan sen 

uudelleen… Katsokaa, Minä tulen avaamaan kaupungin portit ja kuolleet tulevat menemään 

lävitse!... Herran marttyyrit ylös kunniaan nostettuina! 


