
ML/62 - Herra selittää… Todellinen Usko & Luottamus…  

Ei yksikään Minun Profeettojeni Sana tule putoamaan Maahan 

Huhtikuun 4. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

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

Näin sanoo Herra… Minä olen puhunut ja tulen vastaamaan vielä uudelleen, niin että te voitte 

totella Minun ääntäni ja tuntea Minun tahtoni näissä pienissä asioissa… Ja vaikka nämä asiat 

saattavat olla pieniä, sydämen asiat eivät millään muotoa ole pieniä Minun silmissäni. Sillä Minä 

tiedän monien tarpeet ja harvojen tarpeet, jopa tämän hyvin pienen katraan, joka kompastuu ja 

pyrkii aina olemaan hyväksytty 

Heidän on vielä ymmärrettävä Minun tieni, eivätkä he ole nähneet uusilla silmillä, jotka Minä olen 

antanut heille, eivätkä he ole kykeneviä katsomaan Minun kunniaani, niin että he saattavat 

ymmärtää, millainen se todella on… Sillä Minä olen todella paljastanut Minun kunniani… Kuka 

kuitenkaan tällä maapallolla hyväksyy Minut sellaisena kuin Minä olen?  

Sen vuoksi, monien tarpeet ovat samat kuin harvojen tarpeet, kuitenkaan kumpikaan ei ymmärrä 

tarpeitaan, eivätkä he ole kykeneviä vastaanottamaan sitä, kun se tulee. Kuitenkin Minä tulen 

puhumaan näille pienille asioille, sillä ne ovat arvollisia tulla käytettäviksi mielen ylennykseen 

uskossa.  

Ja Minä puhun Minun palvelijoitteni vuoksi ja jotka kysyvät, niin että he saattavat esittää Minun 

tahtoni niin kuin Minä sen lähetin matkaan, täsmälleen niin kuin Minä puhun sen heille, jopa niin 

kuin Minä olin puhunut sen selkeästi jo ennestään. Ja vaikka heidän veljensä ja sisarensa eivät 

lakkaa lisäämästä siihen ja ottamasta siitä pois, oikeuttaakseen itseään, myös heidän joukostaan 

Minä olen varannut jäännöksen.  

Minun palvelijoiltani Minä vaadin tottelevaisuutta, palvelijat, jotka tottelevat Minun ääntäni, 

vilpittömällä halukkuudella seurata Minun jokaista sanaani, sellaisena kuin se on… Palvelijoita, 

jotka kulkevat aina luottamuksessa, sen mukaan, mikä heidän tietonsa on Pyhästä ja Siunatun 

rakkauden ja armon mukaan, ja siinä heidät on hyväksytty, vastaanottaen voimaa heikkoutensa 

ajoissa. 

Sillä Minä olen Herra… Ja Minun tieni ovat korkealla yläpuolella. Kuitenkin teidän tienne ovat 

alhaalta… Ymmärryksenne suoraviivainen. Minun teitäni ei voida millään muotoa ymmärtää 

ihmisvoimin, eivätkä ihmiset ole kykeneviä mittaamaan niitä ihmiskeinoin. Minun teihini tarvitsee 

vain luottaa ja niitä seurata… Tämä on uskoa. Sillä mitä ikinä Minä ajattelen, on olemassa. Ja mitä 

ikinä Minä julistan, kantaa hedelmää oikeamielisyydessä, puhunpa Minä Minun voimani kautta 

ankaruudessa tai Minun rakkauteni pehmeydessä, paljastaakseni Minun suosioni… Minä olen 

Herra.  

Sillä yhdeltä Minä otan, ja katsokaa, Minä annan toiselle; tai toiselta Minä poistan, että toinen 

saattaa vastaanottaa. Kappas, Minä tukin joidenkin tien, kun avaan tien toisille… Minä olen Herra 

ja Minä tulen tekemään Minun mielihaluni.  

Sillä Minun edessäni on koko luomakunta, kaikkina aikoina, alun ja lopun Minä tunnen… Kyllä, 

koko ihmishistoria on Minun silmieni edessä… Kyllä, Adamin aamuruskosta, uuteen päivään ilman 

loppua, Minä olen katsonut ja pohtinut… Ikuisuuden, Minä tiedän.  



Sen vuoksi he, jotka luottavat epäjumaliin, tulevat kuolemaan niiden kanssa ja he, jotka hylkäävät 

Minun tieni, tulevat kulkemaan pimeydessä ja he, jotka tuntevat Minut, kuitenkin kulkevat omaa 

tietään, tulevat vaikeroimaan ja tuomaan esiin monia kyyneleitä… 

Kuitenkin he, jotka tuntevat Minut ja pyrkivät kulkemaan Minun kanssani, tulevat nousemaan 

siiville kuin kotkat ja lentämään Minun kanssani.   

Nyt pohtikaa Minun palvelijaani, Timothyä, sillä hän tulee matkustamaan kauas ja laajalle, kun 

hänen päivänsä tulee. Ja sinä päivänä hän tulee kääntymään pois omista ihmisistään, hän tulee 

hylkäämään omat maanmiehensä ja matkustamaan kaukaisiin kansakuntiin, niiden luokse, joilla on 

vilpitön Minun ja Minun Sanani nälkä ja jano. 

Kuitenkin ennen kuin Minä sieppaan hänet pois kaukaisiin maihin ja ihmisten luo, hänen 

perintönsä tulee olemaan tulta ja tulikiveä ja suuri tuho kaupungeille; jopa kaikille taloille, joiden 

(asukkaat) taistelevat häntä vastaan, hän tulee jättämään merkkinsä tulella, rakeilla ja tulvivilla 

sateilla. Ja paikat, jotka ovat valheellisten profeettojen, jotka vastustavat häntä, tullaan tekemään 

lantakasoiksi, paikoiksi, joissa kärpäset kokoontuvat, roskat on pinottu keoiksi autioille paikoille… 

Sitten he tulevat tietämään, että MINÄ OLEN HERRA ja Jumalan profeetta oli kulkenut heidän 

keskellään!  

Sillä MINUN profeettojeni sana ei millään muotoa tule putoamaan maahan. Minä tulen esittämään 

jokaisen sanan, jonka Minä saan heidät puhumaan!... Ja ihmisten kunnia tullaan vakavasti 

nöyrryttämään! Ja ihmisten ylpeys tullaan murtamaan raskaasti! Ja ihmisten röyhkeys tulee 

tuomaan tuhon heidän omien päittensä päälle!  

Sillä Minä, jopa Minä, OLEN HERRA!... Taivaallisten Sotajoukkojen Herra on Minun nimeni! 


