
ML/76 - Herra sanoo… Helluntai on täytetty! Se on mennyt odottamatta ohi 

Kesäkuun 6. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

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

Lisäyksenä tekstiin ”Minä lähetin hengellisen Nälänhädän” 

Pieni katras, kuulkaa ja ymmärtäkää Kaikkein Korkeimman Herran tahto ja kurinpito. Sillä Minä 

kerron teille totuuden, Helluntai on täytetty. Katsokaa, se on mennyt heiltä odottamatta ohi. 

Kuitenkin joillekin se pysyy ja tulee myös jatkumaan, kunnes on aika. Sillä monet ovat kutsuttuja, 

kuitenkin harvat ovat valittuja.   

Sen vuoksi, tuntekaa heitä kohtaan myötätuntoa ja rukoilkaa heidän puolestaan, rakastetut. Sillä 

samalla tavalla, te myös katsoitte aikaa ja odotitte Minun sanojani, kuitenkaan ne eivät tulleet. Ja 

jotkut teistä ottivat itseenne juosta edellä, kärsimättöminä, luottamusta vailla, kun taas toiset 

odottivat kärsivällisesti; kaikki kuitenkin olivat tietämättömiä Minun tahdostani, paitsi yksi. 

Rakastetut, tässä on viisaus… Synnintuntoinen odottaa ja kumartaa kiitoksen annossa.  

Kuitenkin röyhkeä ja valheellisen oikeamielinen nousee ylös ylpeästi, julistaen heidän pahasta 

päästämistään, joka on jo mennyt ohi, eikä ole tulossa. Sillä Minun käteni on poistettu ja Minun 

henkeni otettu.  

Sillä vain he, joissa Minä näen Itseäni, tulevat pakenemaan ja vain he, jotka on otettu Minun 

halaukseeni, tulevat lentämään pois. 

Täten niin kuin teidät laitettiin odottamaan, niin tulevat ihmisten kirkoissa olevat odottamaan. 

Sillä he odottavat ääntä, jota he eivät enää tunnista, kutsua, jolta he ovat sulkeneet korvansa, 

Hänen huudoltaan; Hänen, jota he eivät ole tunteneet, ääntä, jonka he kerta kaikkiaan ovat 

torjuneet.  

Sillä kuinka voi joku, joka torjuu Minun ääneni, sitten totella kutsua? Ja kuinka voi kukaan, joka 

kääntyy pois Minusta, suosiakseen toista, sitten omaksua Minut, kun huuto on tehty?  

Sillä he ovat varmasti liittäneet itsensä toiseen, he omaksuvat toisen Jeesuksen, valheellisen 

kristuksen, messiaan, joka ei ole ollenkaan Minun kaltaiseni! Sen vuoksi he varmasti tulevat 

menemään tulen läpi, sillä millään muulla keinolla he eivät tule pelastumaan.  

Tämän Minä sitten käsken teille, pieni katras… Tuntekaa myötätuntoa ja rukoilkaa ihmisten 

kirkoissa olevien veljienne ja sisartenne puolesta ja Israelin uskottomien puolesta. Sillä heidän 

täytyy kestää paljon Minun nimeni vuoksi.  

Ja vaikka päivä on mennyt, kappas, se on loppunut monelta, se ei ole kokonaan menehtynyt. Sillä 

Minun henkeni pysyy ensimmäisten valittujen mukana ja tullaan ennallistamaan katuvaisille 

jälkeenpäin.  

Täten teidän tulee varmasti kunnioittaa tätä pyhää päivää ja antaa kiitosta Minun henkeni 

lahjalle… Kyllä, te tulette kunnioittamaan Helluntaita ja kiittämään, niin kuin Minä käskin teitä… 

Minä Itse tulen olemaan teidän kanssanne. Katsokaa, Minun rakastettuni, sillä Minä todella olen 

tulossa nopeasti!... Sanoo Israelin Pyhä, Lunastajanne. 


