
ML/29 - Herra selittää… Mikä on kaikkein tarpeellisinta…  

Älkää vastustelko Minun Sanojani & Paetkaa typeryyttä 

Joulukuun 11. 2010 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Nettiyhteisön Kokoontumisen aikana – Herran Pienelle Katraalle ja Kaikille Niille, joilla 

on Korvat Kuulla 

Koskien kysymystä Kristuksessa olevalta Sisarelta… ’Näin tämän videon, missä tämä mies oli 

kiinnittänyt huomiota kaikkiin näihin verisiin kuihin viimeisimmän vuosisadan aikana ja hän meni 

NASAn nettisivulle… Kaikki veriset kuut, joita tapahtui tällä vuosisadalla, ovat kaikki olleet, ovat 

kaikki olleet Helluntaina ja Lehtimajan Juhlan aikana. Vuonna 1949 ja 1950 Helluntaina ja 

Lehtimajan Juhlan aikana ja 1967 ja 1968 (6 päivän sota) Helluntaina ja Lehtimajan Juhlan aikana; 

ja jälleen, NASAn mukaan, on ennustettu olevan 2015. Olin pähkäilemässä, josko Herra tulee 

puhumaan meille näiden veristen kuiden yhteydestä viimeisimpään Helluntaihin. Minä rukoilen, 

että Hän tekee, Hänen tahtonsa mukaan.’  

Timothy: Ole varovainen, kun otat osaa nettisivuille, joilla ei ole Herran Henkeä… Tämä on sukua 

happaman maidon juomiselle. Teidän kaikkien täytyy kysyä itseltänne, ’Joisinko hapanta maitoa?’ 

Siispä sitten, jos ette, teidän täytyy vain tarkistaa nettisivun uskontunnustus, nähdäksenne 

happamuuden siellä paljastettuna.  

Herra on sanomassa, että Hän ei laittanut minua kirjoittamaan ja antamaan uskottavuutta, eikä 

iskemään maahan verisen kuun asiaa, vaan pikemminkin paljastamaan niiden uskon, jotka laittavat 

esille näitä nettisivuja ja meille kaikille, pohtiaksemme näitä kysymyksiä Herralta… Miksi etsitte 

muualta tietoa ja merkkejä? Ja mitä te etsitte, mitä ei teille jo ole annettu?  

Näin sanoo Herra… Tulee todella olemaan monia merkkejä… Ja heille, joille Minä olen myöntänyt 

viisautta ja silmät nähdä, tulevat Herran asiat olemaan esillä ja olemaan ymmärrettyjä, että 

millaisia ne ovat.  

Kuitenkin joukossanne, Minä pyydän teitä erottamaan sen, mikä on kaikkein tarpeellisinta ja 

kaikkein suurin synti, joka on vastaanotettu, eikä ole nähty ja niistä siunauksista laitettu esille jo, ja 

jotka ovat merkki itsessään ja itsestään.  

Vai onko uskonne yhä tuen tarpeessa, tukeaksenne sitä, epäilynne ja haluttoman sydämenne 

vuoksi, joka saa aikaan sen aina ailahtelemaan? Ja mitä kaikista näistä ympärillänne olevista 

äänistä, jotka laulavat lauluja seurassa?... Oletteko myös niiden tarpeessa? Ja entä mitä 

palvelemisesta, eikö se ole merkittävin?... Entä mitä perheestänne? Puolisoistanne? 

Lapsistanne?... Itsestänne?... Mikä on kaikkein tarpeellisinta?  

Todella Minun ääneni on puhuttu tälle sukupolvelle ja Minun ihmisteni keskuudessa, kuitenkin 

harvoilla on korvat kuulla, harvat pysähtyvät olemaan hiljaa ja kuuntelemaan… Harvat ottavat 

aikaa paeta Minun rakkauteeni, niin että he voivat kuulla Minun ääneni soinnin.  

Älkää vastustelko Minun sanojani, älkääkä verratko itseänne keskuudessanne, Minun lapseni… 

Paetkaa typeryyttä. Sillä Minä olen jo kertonut teille, että Minun rakkauteni kielellä on monia 

muotoja…   

Yhdelle, voimakas ääni tai pehmeä sana, liikuttaen heitä kirjoittamaan Minun sanani sellaisina kuin 

he kuulevat ne, jopa niin kuin nyt; ja toiselle, lämpö, joka pulppuaa heidän hengestään, rauhan ja 

turvallisuuden tunne, joka saa aikaan, että he ylistävät ja kiittävät ja kuitenkin muina aikoina, saa 



heidät puhkeamaan laulamaan; hiljaa muissa, hyvien asioiden ajatukset, oikeat ajatukset, tulevat 

mieleen… Siunaukset Minun nimessäni tehdä muille.  

Jokaiselle sen tulee olla hyvin läheistä, henkilökohtaista aikaa Minun kanssani… Ainutlaatuista… Ei 

kahden ollessa sama. Sillä Minä tiedän, mitä te tarvitsette, Minun lapseni… Minä tiedän, ketä te 

olette ja kuinka te näette Minut ja kuinka te katsotte muita.  

Kappas, elämänne ovat täynnä monia velvollisuuksia suorittaa… Kuitenkin vain he, jotka etsivät 

ensin, täyttääkseen itsensä sillä, mikä on kaikkein tarpeellisinta, tulevat lopettamaan päivänsä 

voimalla, jota on tarpeeksi kohdatakseen huomisen… Jopa pysähtyen usein ollakseen Minun 

kanssani, myös etsien mahdollisuuksia tulla Minun luokseni, olipa se hetkiseksi tai tunniksi.  

Sitten, kun he ovat uudistuneet, he palaavat niiden asioiden pariin, joiden he arvelevat olevan 

tarpeellisia, ollen siunattuja asiaankuuluvassa ahkeruudessaan… Katsoen aina Siunattua Toivoa 

kohti… Ja ovat maistelleet sitä odottaessaan.  


