
ML/61 - Herra selittää… Myöhäisemmät Sateet…  

Kuka kuluttaa Minun Sanojani niin kuin nälkiintyvä Ihminen 

Myöhäissateet on vuodatettu… Kuka kuitenkaan on aukaissut Suunsa vastaanottaakseen? 

Sanoo Herra 

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

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

Näin sanoo Herra Hänen pienelle katraalleen… Totelkaa Minun sanaani! Etsikää Minun sydäntäni! 

Sillä vain he, jotka tottelevat Minun Sanaani, tuntevat Minut ja vain he, jotka seuraavat Minua, 

tulevat kulkemaan turvassa. Menkää omaa tietänne, huolimatta Minun sanoistani, ja te tulette 

varmasti kompastumaan… Huolet tulevat ottamaan teidät valtaansa ja monet kyyneleet. 

Rakastetut, Minä olen poistanut tämän pöydän ja käskenyt Minun palvelijani olemaan ääneti, 

paitsi kun Minä käsken hänen puhua tai saan hänet kirjoittamaan Minun sanojani. Ja yhä joidenkin 

teistä on vielä todella etsittävä Minua, että te saattaisitte tunnustaa sydämenne, että Minä 

saattaisin parantaa teidän tarpeenne.  

Ettekä te kuluta Minun sanojani niin kuin nälkiintyvä ihminen kuluttaa leipää, eikä janonne ole 

sellainen kuin erämaahan eksyneen ihmisen, pyrkien sammuttamaan janonsa. 

Ettekä te myöskään ole rynnänneet eteenpäin ottamaan Minun kädestäni kiinni, että Minä voin 

johdattaa teidät pois tästä pimeydestä, pois tästä lohduttomasta maasta. Sillä pimeys on tullut 

kuluttamaan tämän maailman, ja lohduttomuudet tulevat pian saamaan tämän maan haltuunsa… 

Ja yhä jotkut teistä eivät usko.  

Sen vuoksi, Minä en enää puhu teille aikaisemmalla tavalla ja sitä, minkä Minä olen jo puhunut, ei 

enää tulla asettamaan silmienne eteen yhteisössä, kunnes aika on muuttunut. Ja se, mikä pysyy, 

tullaan viimeistelemään, se tullaan saattamaan loppuun ja laittamaan avoimesti esille… Jos 

valitsette niin ottaa osaa, jos valitsette totella sitä, jos valitsette kirjoittaa Minun sanojani 

sydämiinne.  

Enää teidän ei tule etsiä Minun opettajiani Minun sijastani. Sillä Minä käsken heitä olemaan 

ääneti, ellei Minun suuni Sana puhu tai käske heitä tai Minun Henkeni liikuta heitä vastaamaan. 

Enää teidän ei tule kuljeskella… Enää teidän ei tule asettaa luottamustanne yhteenkään ihmiseen.  

Etsikää ainoastaan Minun kasvojani ja pysykää periksiantamattomassa luottamuksessa… 

Luottamuksessa, jonka täytyy olla olemassa… Jollaista te ette ole tunteneet, jollaista vain Minä 

voin antaa, sellaista, joka tulee vain TIETÄMISESTÄ, ETTÄ MINÄ OLEN HERRA…  

Riemuiten aina Minun tahdossani, ei väliä ajasta tai ajankohdasta… Sanoen Amen ja kiittäen 

lakkaamatta, ylistäen Minun kunniaani. Muistakaa Minun sanani, kirjoittakaa ne sydämiinne, sekä 

aikaisemmat että myöhäisemmät… Sillä Minä en muutu. 


