
ML/46 - Herra sanoo…  

Kuihtuvat Kukat, tulkaa Minun luokseni, sillä Minä olen ainoa Tie 

Helmikuun 1. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Jayselle, Herran Pienelle Katraalle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Minun Sanani on ainoa totuus, jonka mukaan teidän tulee elää. Kuitenkin ne, 

jotka elävät päinvastoin kuin Minun Sanani, vain kompastuminen ja kipu ovat ovella… Tie 

edessäpäin, raskas kyynelistä… Lavea tie, joka johtaa tuhoon… 

Minä olen Ainoa Tie! Ainoa Totuus!... Elämä, joka ei koskaan lopu! Kuitenkin teidän joukossanne 

on yhä joitakin, jotka kulkevat omaa tietään, valehdellen itselleen ja Jumalalleen… Eivät ole 

ollenkaan halukkaita asettamaan itseänsä alttarille, tullakseen rikotuiksi tämän Kiven päällä… Että 

he saattavat vastaanottaa Minun elämäni, omansa tilalle ja tulla parannetuiksi…  

Oi typerät lapset… Luottamuksenne vuoksi, ja jota puuttuu kerta kaikkiaan ja uskonne vuoksi ja 

jota olette rakentaneet valheellisesti, ja siinä te olette sallineet omien mielienne pettää teitä, 

pelko on tullut mukaan. Se saa otteen teistä, tarttuen tiukasti… Pidellen teitä kaukana Minusta… Ja 

siinä epäilys on myös hiipinyt mukaan, jättäen oven avoimeksi Pahalle.  

Kuinka kauan te tulette viipymään? Kuinka kauan te tulette ohjaamaan elämäänne tavalla, joka 

pitää meitä erillään? Miksi te istutte hiljaa, istuen käsienne päällä, noudattaen omaa tietoanne, 

joka on korruptoitunutta, jättäen teidät eksyneiksi ja hämmentyneiksi?... Epäusko, jolla teidät on 

kahlittu ja tehty liikkumattomiksi.  

Mitä onnea on kulkemisessa päinvastoin kuin Minä? Onko olemassa tyytyväisyyttä heille, jotka 

sivuuttavat Minun määräykseni ja hylkäävät Minun Käskyni?... Nämä eivät todella tunne Minua, 

sanoo Herra, eivätkä he seuraa Minun jalanjäljissäni… Minä olen poissa pelistä! Minun henkeni on 

hyvin raskas…  

Kuinka kauan te tulette uuvuttamaan Minua sanoillanne ja kaikella tällä teeskentelyllä?... Te ette 

tunne Minun teitäni! Sillä joissakin teistä Minä kuulen huokailemista, perusteettomia valituksia ja 

paljon huokailemista, aivan kuin Minun tieni olisivat taakka teille… Ja Minun määräykseni sitoisivat 

siteitä, ryöstäen teiltä vapautenne. Te ette ole tunteneet Minua! Eikä ymmärrys ole saapunut 

sisäänne!...  

Kuihtuvia kukkia, piilossa syvällä kallioiden halkeamissa, ja jotka eivät vastaanota ravintoa 

keskipäivän auringon valosta… Ja joiden matalat juuret ovat kuivuneet ja kuihtuvat… Kelpaavat 

vain poimittaviksi ja tuleen heitettäviksi, sanoo Herra.  

Sen vuoksi Minä olen puhunut loistavien sanojen paljoudella, monilla ankarilla ja rakastavilla 

puheilla, kaikkien näiden Kirjeitten kautta… Kutsuen heitä, jotka etsivät Minua, kutsuen heitä, 

jotka kaipaavat kuulla… Uuvuttaen Minun palvelijani Minun suuni sanalla, kun olen kutsunut 

heidät palvelemaan Minun rakkauteni voimalla, jopa nousten ylös aikaisin ja lähettäen heidät. Ja 

kuitenkin tämä sanominen pysyy todellisena ja tulee olemaan, jopa Minun katraani pienten 

keskuudessa… ’Monet ovat kutsuttuja, kuitenkin harvat ovat valittuja.’  

Sen vuoksi, antakaa heidän, jotka todella tuntevat Minut, rakastaa Minua, koko sydämellään, koko 

mielellään, koko voimallaan ja koko sielullaan… Antakaa heidän tulla Minun luokseni ja tulla hyvin 

lähelle ja vastaanottaa palkintonsa, jopa niin kuin profeetat. Sillä nämä ovat valinneet menettää 

elämänsä Minun nimeni vuoksi ja ovat tunnustaneet hyvän tunnustuksen ihmisten edessä…  



Sen vuoksi Minä tulen myös tunnustamaan heidän nimensä Isän edessä… Katsokaa, Minä tulen 

varmasti ottamaan heidät paikkaan, jonka Minä olen valmistellut heille maailman perustamisesta 

lähtien. Antakaa kuulla heidän, joilla on korvat kuulla!... Sillä Elävän Jumalan suu on puhunut. 


