
ML/90 - Herra sanoo…  

Jokainen teistä menee omaa Tietään… Minun Tahtoni on unohdettu 

Elokuun 20. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Herran Pienelle Katraalle ja Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Onko Israelin profeettaa, että saattaisitte etsiä häntä ja kysyä Herran tahtoa? 

Voitteko herättää vanhan ajan profeetat kuolleista, että te voisitte tiedustella heitä puhumaan 

Minun puolestani? Onko kukaan teistä profeetoista Israelia? Kuka on ja ketä tullaan kutsumaan 

Kaikkein Korkeimman profeetaksi?... Kenet Minä olen julistanut? Ja kuka tämän sukupolven 

joukosta on puhunut Minun puolestani?! 

Onko keskuudessanne Israelin yhtä, ja joka on kirjoittanut ja puhunut Herran Sanaa? Vai oletteko 

ottaneet itsellenne olla omia viestinviejiänne?... TE ETSITTE OMAA TAHTOANNE! Korvanne 

kuulevat vain sen, mitä itse kaipaatte kuulla!  

Herran tahto on unohdettu joukossanne! Te olette kukin menneet omaa tietänne, etsien, vaan 

koskaan löytämättä!... Ja kun Minä kutsuin teitä, te ette tulleet ja kun Minä olin puutteenalainen, 

te ette auttaneet Minua… Oikeuttaen tekonne omassa nimessänne… Lakatkaa valehtelemasta 

itsellenne!  

Kuitenkin alusta alkaen Minä olin opettanut teille, puhuen lakkaamatta siitä, mikä pitäisi tulla 

tehdyksi, siitä mikä on oikein ja hyvää ja kovin miellyttävää Minun silmissäni… MINÄ EN SEISO 

JAKAANTUNEENA! Enkä Minä tule murtamaan uskoa Minun omilla sanoillani! Enkä Minä voi 

kieltää Itseäni tai sitä sanaa, mikä on lähtenyt Minusta, Minun menneitten ja nykyisten aikojen 

palvelijoitteni ylös kirjoittamina!  

Sen vuoksi mielivaltaiset mielihalunne ovat tulleet täyden ympyrän, täten on oman voiton 

pyyntinne tuonut teidät tähän paikkaan, Oi tottelemattomat lapset… Kuka on ensimmäinen?! Kuka 

on etummaisin elämässänne, Oi tyhmät lapset?! Olenko Minä nyt muuttunut teidän silmissänne?! 

Ovatko Minun tieni epäreiluja teille?!... Lakatkaa luomasta Minua uudelleen omaksi kuvaksenne! 

Te olette juosseet pois Minun luotani, hyläten Minun tahtoni, aina katsoen toisten lautasille, sillä 

aikaa, kun ruoka, jonka Minä asetin teidän omalle lautasellenne, mätänee keskipäivän 

auringossa!...  

Te olette hylänneet Minut ja jättäneet huomiotta Minun profeettani, peläten Sanaa, jonka hän 

kuulee, ja joka ei olisi teidän mieleenne ja se, mitä hän kirjoittaisi, vastustaisi omia tahtojanne…  

Oi kyllä, te olette etsineet Minua, kyllä Minä olen kuullut rukouksenne, kuitenkin Minä kerron 

teille, te ette todella etsineet Minua, ettekä te kaivanneet kuulla Minun vastaustani.  

Sillä Minun Sanani on jo puhunut ja Pyhät Kirjoitukset eivät valehtele. Pikemminkin ne opettavat 

tietä, millä Minun rakastettuni tulee kävellä ja Minun jokainen Kirjeeni loistaa valoa siihen, mikä 

miellyttää Minua, myös julistaen sitä, mitä Minä vihaan. Kyllä, Minä olen laittanut esille sanojen 

paljouden siunaamaan teitä, suuren määrän rakastavia ja ankaria puheita!  

Katsokaa! Minä olen kutsunut tämän sukupolven katumaan!... Minä olen antanut runsaasti 

varoituksia!... Ja ne teistä, jotka ovat höristäneet korviaan, kuulivat Minun ääneni. Ja ne, jotka 

vastaanottivat Minut, kirjoittivat Minun sanani sydämiinsä, vilpittömästi pyrkien tekemään ne… 

Että he saattaisivat kunnioittaa Minua ja tuoda kunniaa Minun nimelleni.  



Kuitenkin monet tässä pienessä katraassa, alusta tähän asti, ovat antaneet pahoille ja pilkkaajille 

monia tilaisuuksia pilkata Jumalaa, tehden niitä asioita, joita Minä en puhunut… Aina juosten, 

koskaan pysähtyen todella harkitsemaan Minun puhettani.  

Kappas, jopa jotkut teistä ovat todistaneet valheellisesti Minun nimessäni, puhuen röyhkeästi, 

samaan aikaan, kun ovat tehneet valheellisia väitteitä!... Kyllä, te olette tehneet monia valheellisia 

olettamuksia. Ja vaikka teiltä vielä puuttuu tietoa, eikä ole todellista ymmärrystä, te jatkatte 

omalla kieroutuneella tavallanne… Aina juosten edellä tai vitkastellen kaukana perässä, kuitenkaan 

koskaan (olematta) tyytyväisiä kulkemaan Minun jalanjäljissäni, haluttomina pysymään Minun 

teilläni.  

Sen vuoksi, Minä julistan teille, koska te olette etsineet Minua tällä tavalla, ettekä ole uskoneet 

Minun profeettojani ettekä Minun sanojani, totellaksenne niitä ja koska te olette ajatelleet vain 

itseänne, etsien aina omaa tietänne, apu tulee olemaan hidas tulemisessaan… Sillä te ette todella 

usko. Sillä jos te todella uskoisitte, te olisitte totelleet Minun sanojani ja etsineet Minun tietäni 

Minun edessäni, luottaen Minun teihini.  

Sen vuoksi, herätkää! Sillä te kaikki olette saapuneet sisään!... Te asutte Herran Päivässä! Te 

kuljette Huolien Päivässä!... Katsokaa! Suuri ja Kauhea Päivä on lähellä käsillä! Se on mahtava ja 

kauhea! Se tulee olemaan hyvin kauhea! Kappas, se on hyvin lähellä!... Suuri Päivä, joka tulee 

julistamaan sen! Päivä, jona KAIKKI ihmisten työt tulevat palamaan! Päivä, jona KAIKKI asiat tullaan 

koettelemaan ja testaamaan!... Päivä, jona Minä tulen rankaisemaan maapallon asukkaita, 

kaikesta heidän pahuudestaan!... Kaikesta heidän Minun hylkäämisestään!  

Sillä MINÄ OLEN HERRA! Ja on olemassa vain yksi pakotie!... Elääpä tai kuoleepa, on vain yksi 

pakotie. Ei väliä, mikä aika tai ajankohta, on olemassa vain yksi tie ulos… Julistaa Kaikkivaltias… 

Kappas, enkelit tulevat kohoamaan ja laskeutumaan Ihmisen Pojan päälle, lakkaamatta, kunnes 

lukumäärä on täydellinen. 


