
ML/74 - Herra kysyy…  

Saatteko mielihyvää Minun Teistäni… Oletteko typeriä vai viisaita 

Toukokuun 30. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

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

Näin sanoo Herra… Minä olen tarjonnut ja suonut monia lahjoja, kappas, Minun katraani pienet 

ovat vastaanottaneet vertaansa vailla olevaa tietoa ja paljastusta, kuka kuitenkaan on todella 

antanut Minulle kiitosta?... 

Kuka on saanut iloa Minun lahjoistani? Kuka on siunannut Herran nimeä, Hänen 

vieraanvaraisuudestaan? Ja ketä teidän joukossanne on siunattu ilossa, kun Minä annoin lahjan 

toiselle?   

Ja kuka on siunannut Minun nimeäni Minun tahtoni mukaan tai saanut mielihyvää toisen ilosta, 

sanoen… ’Amen, Herra… Minä saan mielihyvää sinusta ja sinun teistäsi. Minut on siunattu sinun 

tahdossasi, jopa kun näen sinun tahtosi tehtävän jossakin toisessa. Ja kun minun veljeäni ja 

sisartani on siunattu, minua on myös siunattu, sillä kaikki teidän tienne ovat oikeat ja hyvät, Oi 

Herra. Siunaa Sinun ihmisiäsi niin kuin parhaaksi näet, sillä Sinun tahdossasi minut on myös 

siunattu, kaikkina aikoina ja jokaisena ajanjaksona?’  

Kuitenkin Minun ihmiseni pysyvät typerinä ja Minun pieni katraani, kateellisena… 

Epäoikeudenmukainen mustasukkaisuus on tyhmien kumppani. Sillä he, jotka kadehtivat, myös 

pitävät kiinni mustasukkaisuudesta, kulkien käsi kädessä ahneuden kanssa. Silti toiset kieltäytyvät 

päästämästä irti menneistä loukkaantumisista, luoden itselleen kohtuuttomia odotuksia muita 

kohtaan, samalla kun jättävät mielihalujensa kohteet tietämättömiksi epäoikeudenmukaisesta 

asiastaan.  

Sillä on olemassa vain Yksi, joka tietää ja vain Yksi, joka näkee, joka tutkii sydämet ja mielet… Kyllä 

Hän, joka antaa jokaiselle, Hänen oman tahtonsa hyvän mielihalun mukaan.  

Kuinka sitten on, että Minun ihmiseni yhä istuvat toisten tuomiossa, tuomiten myös Minun sanani 

ja Minun tahtoni, vastustaen Minun teitäni?... Tuletteko te myös etsimään kohotaksenne Kaikkein 

Korkeimman yläpuolelle?! Tuletteko te ottamaan Minun valtaistuimeni?! Sillä Minä kerron teille, 

joka kerran, kun te istutte tuomiossa ja kyseenalaistatte Minun tieni, te kuljette saatanan 

pyrkimyksissä… Te seuraatte luciferin tiellä. 

Kun Minä siunaan toista, miksi te ette saa iloa siitä? Kun Minä ojennan teitä, miksi te 

kyseenalaistatte ja vastustatte ja etsitte sitä samaa toiselle?... Enkö Minä ole Herra? Enkö Minä 

anna jokaiselle heidän uskonsa mukaan, sen mukaan, mitä Minä näen heidän sydämissään?  

Miksi te, röyhkeydessänne, asetatte Minulle linjan seurattavaksi? Tai oletatte ylpeydessänne, että 

on olemassa parempi tie? Ja kuinka on niin, että te jatkuvasti vertaatte itseänne toistenne 

joukossa, tietäen tämän epäviisaaksi?...  

MINÄ OLEN VALMISTELLUT TEIDÄN PAIKKANNE!... Tarjotkaa ylös kiitosta ja lopettakaa 

valituksenne! Antakaa anteeksi ja siunatkaa, päästäkää irti ja totelkaa… RAKASTAKAA TOINEN 

TOISIANNE!  

Saakaa iloa KAIKESTA, mitä Minä teen, erityisesti siitä, mitä Minä suon toisille. Ja kun Minä syötän 

teitä, syökää omalta lautaseltanne ja antakaa kiitosta. 



Pieni katras, on viimeinen hetki, kuitenkin moni teistä astuu taaksepäin, aivan kuin ei olisi 

viimeinen hetki. Te tallaatte polkua ylös ja alas, te astutte sille ja siitä pois, kun se teille sopii, 

tulkoon teille kuitenkin tiedetyksi: Hän, joka harhautuu ja juoksee taaksepäin, tai astuu polulle ja 

pois polulta, ei tallaa polkua vaan vettä. Eikä heidän oman vahvuutensa voima voi millään muotoa 

pitää heidän päätään vedenpinnan yläpuolella, eikä heidän päättäväisyytensä tule päästämään 

heitä pahasta tuhon päivänä.   

Sen vuoksi, noudattakaa Minun sanojani ja myös tehkää ne. Olkaa hyvin viisaita tekemisissänne 

Minun kanssani… Nöyrtykää… Ja muistakaa… Siunattuja ovat he, jotka juoksevat Minun luokseni, 

sillä he tulevat olemaan siunattuja Minun läsnäolossani.  

Jopa siunatumpia ovat he, jotka juoksevat Minun luokseni, sitten tottelevat Minun sanaani, sillä 

heidän siunauksensa on täydellinen ja he ovat rauhassa… He tulevat varmasti tuntemaan pahasta 

päästämisen… On aika.  


