
ML/93 - Minun uskossaan haaleat Lampaani…  

Kun Minä katson teitä, Minä näen Maailman & Kirkkojen Kaltaisuuden 

Lokakuun 27. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

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

Näin sanoo Herra Hänen pienelle katraalleen… Rakastetut, Mitä muuta Minun tulisi sanoa? Ja 

mitä Minun tulisi teidän mielestänne tehdä? Sillä tämä pieni katras pysyy Minun kasvojeni edessä, 

mutta sen tulee vielä todella katsoa Minun kasvojani… Te ette ole Minua tunteneet… 

Kirje Kirjeen jälkeen Minä olin puhunut teille, kappas, jopa Minä olin antanut teille korvat kuulla… 

Kuitenkin te kieltäydytte kuuntelemasta Minun ääneni sointia ja Minun rakkaudestani monet ovat 

lähteneet pois! Minä olin antanut teille silmät nähdä! Katsokaa, monia merkkejä ja ihmeitä 

asetettiin teidän eteenne selvästi!... Kuitenkaan te ette usko. 

Teidän silmänne käyvät himmeiksi, Minun kunniani on haihtunut silmissänne. Ja korvanne, ne ovat 

uupuneet, eivätkä enää kaipaa Minun ääneni sointia. Itsekkyys on saapunut ja vetää teitä poispäin 

entisestä mestaristanne. Kappas, jopa mustasukkaisuus täyttää teidän joidenkin sydämet, kun te 

ahnehditte veljienne ja sisartenne lahjoja… YÖ ON TULLUT! SURU SAA OTTEEN! Kun silmänne 

käyvät raskaiksi, kun te hitaasti kaikkoatte torkkumiseenne, kun pidätte käsiänne nukkuaksenne… 

Kyyneleitä, niin katkeria kyyneleitä.  

Rakastetut, nähkää Minun sanani sellaisina niin kuin ne ovat! Katsokaa niitä kaikkia ja nähkää nyt! 

Älkää enää katsoko niitä ihmisten ennakko-odotuksin, älkääkä ihmisymmärryksen mukaan… 

Katsokaa niiden Lähdettä ja nähkää! Nähkää kunnia sisällä ja katsokaa kunniaa ilman! Sillä tällä 

maapallolla ei ole, eikä koskaan ole ollut, eikä koskaan tule olemaan toista ihmistä, joka voi puhua 

tavalla, jolla Minä olen puhunut teille kaikissa näissä Kirjeissä. Eikä koko luomakunnassa ole toista 

olentoa, joka voi kantaa hedelmää Minun kaltaisuuteni mukaan tai saada aikaan, että heidän 

henkensä kulkee heidän puheessaan, niin kuin Minä olen saanut aikaan… Sillä Minä olen sama 

eilen, tänään ja ikuisesti!  

Sen vuoksi, nähkää laajemmilla silmillä ja heittäkää pois tämä kapea näkökyky ja alkakaa TUNTEA 

MINUT sellaisena kuin Minä todella olen!... Sillä sokeat etsivät Minua, että Minä saattaisin 

ennallistaa heidän näkönsä, sillä he tietävät, että he ovat sokeita, eivätkä voi nähdä… Entä te?... 

Entä tämä pieni katras?... Entä kaikki nämä ihmisten kirkot? Oletteko koskaan lukeneet Minun 

sanojani, jossa sanoin… ”Tuomioksi Minä olen tullut tähän maailmaan, että ne, jotka eivät näe, 

voivat nähdä, ja ne, jotka näkevät, tulisivat tehdyksi sokeiksi?”  

Näin sanoo Herra… Minä olen tutkinut, Minä olen katsonut teistä jokaisen, enkä ole ollenkaan 

tyytyväinen… MINUN SYDÄMENI ON PIINATTU SILLÄ, MITÄ MINÄ NÄEN! Ja vaikka ette enää toivo 

kuulevanne, ettekä halua enää nähdä, Minä tulen puhumaan! Minä tulen puhumaan Minun 

palvelijoilleni ja Minun sydämeni taakka tästä pienestä katraasta tullaan paljastamaan… Minun 

piinani tullaan tekemään selväksi!  

Pieni katras, teissä Minä näen maailman ja ihmisten kirkkojen kaltaisuuden!... Teidät tuli asettaa 

erilleen, kuitenkin te kieltäydytte olemasta erillänne! Te olette tulleet Israeliksi, kansaksi, joka 

vaeltaa erämaassa, jotka eivät lopeta valitustaan! Sillä sisällänne Minä kuulen ristiriidan, sen 

vuoksi Minä tulen puhumaan ja Minun sanani tulevat putoamaan raskaasti päällenne ja Minun 

ojennukseni tulee saapumaan… Kuitenkin se, minkä Minä olen aikeissa tehdä, tulee puhumaan yhä 

äänekkäämmin.  



Sillä Minä en enää puhu teille tällä tavalla, kuitenkin Minun sanani tulevat jatkumaan. Ja ne tulevat 

todella pysymään (kirjeen) sivulla kaikille, jotka pyrkivät tuntemaan ne, tuoden rauhaa heille, jotka 

todella omaksuvat ne ja parannuksen kaikille, jotka tekevät ne.  

Pieni katras, Minä en ole ollenkaan tyytyväinen teidän sydämiinne… Te tallaatte linjaa yhdellä 

jalalla ja toisella pyritte juoksemaan takaisin maailmaan… Katsokaa, te olette 

kompastumaisillanne! Pimeyteen te olette vaeltamaisillanne! Kuoleman varjon laaksoon te olette 

kulkemaisillanne.  

Enkö Minä kertonut teille, että Minä kohtelisin tätä pientä katrasta niin kuin Minä kohtelin Minun 

ihmisiäni, Israelia, erämaassa?... Ja eikö joukossanne ole profeetta, jopa niin kuin Mooses käveli 

Israelin joukossa, toistaen Minun jokaisen sanani väen paljouksille? Kuitenkaan älkää huolehtiko 

heidän lukumäärästään, älkääkä verratko, vaan pohtikaa viestiä ja katsokaa esimerkkiä. Sillä 

katraan koko merkitsee vähän.  

Pikemminkin viesti ja esimerkki puhuivat läpi sukupolvien. Sillä jokaisen kuulijan sydän on 

kallisarvoinen Minun näköpiirissäni ja ne, joiden sydämet ovat täynnä valituksia, tullaan 

ojentamaan ja oikaisemaan, kuitenkin pilkkaajan sydän on iljetys Herralle… Sillä Minä en muutu.  

Kyllä, Minä olen todella katsonut ihmisten poikiin, sanoo Herra ja kuka heidän joukossaan pysyy 

uskollisena? Kuka riippuu Minun jokaisessa sanassani, omaksuakseen sen täysin? Kuka, ihmisten 

joukossa, on omistanut itsensä Minulle täysin sydämin?... Pieni katras, ajattelitteko, että Minä en 

ollut nähnyt sitä?! Ajattelitteko te, että Minä pysyisin ääneti, tällaisena aikana?!  

Kappas, jopa nyt Minä kuulen sisältänne valituksia. Ja jotkut teistä sanovat sisällään… ’Älä enää 

puhu Herran sanaa, etten minä tuntisi itseäni tuomituksi ja lisää rasitetuksi. Heitä pois nämä siteet 

minulta, sillä tämän ikeen paino on liian raskas. Minä en enää toivo seisovani ja kantavani sitä, 

minä en enää halua omaksua sitä… Antakaa minun mennä omaa tietäni.’  

Kuitenkin Minä kerron teille totuuden, sanoo Herra, Minä olen vasta alkanut puhumaan. Kyllä, 

Minä tulen lisääntymään sanassa ja syvyydessä mahtavasti! Sillä kukaan ei tule pakenemaan, paitsi 

Minun kauttani! Ja vaikka te lankeatte taaksepäin epäilyyn ja palaatte itsekkäisiin mielihaluihinne, 

Minun Sanani tulee puhumaan ja Minun tekoni tulevat huutamaan.  

Kuitenkin teille, katraana, Minä en tule enää puhumaan tällä tavalla, sillä teidät on kotiutettu. Sillä 

kuka teistä on vuodattanut kyyneleitä yhdistettynä aitoon katumukseen, vilpitöntä halua muuttaa 

tapojanne, täysin sydämin seurata Minua? Kuka teistä on sanoutunut irti siitä, mikä on 

kuolemaisillaan?! Miksi te yhä istutte, kun pimeys lähestyy ja uskonne liukuu takaisin 

torkkumiseen?!...  

Kuin kukka, joka versoo kivisessä paikassa, niin kuin kasvi, jolla ei ole syvyyttä maassa, niin olette 

myös te, pieni katras… Sillä luottamuksenne on helposti kumoon kaadettu ja uskonne lakastuu 

veden puutteesta, sillä teillä ei ole juuria… Katsokaa, jopa nyt monia okaita on versonut, 

kuitenkaan te ette tee yritystäkään murtautua vapaaksi. 

Rakastetut, milloin te tulette täysin avautumaan Minulle? Milloin te tulette juomaan tästä 

Lähteestä? Kuinka kauan Minun tulee odottaa, että ristiinnaulitsette itsenne Minun vuokseni? 

Milloin tulette seisomaan vapaina?... Milloin tulette puolustamaan Minun Nimeäni ja julistamaan 

Minun kunniaani, varauksetta? Milloin te tulette pois heidän joukostaan ja olemaan vapaita?!  

Aika on kulunut, Minun morsiameni on valittu ja on puettu valkoiseen, kuitenkin nämä hienot 

pellavat pysyvät niukkoina joukossanne, pieni katras. Sillä te ette ole rakastaneet Minua enemmän 



kuin heitä, enemmän kuin itseänne, ettekä ole asettaneet itseänne alttarille, erikoisuhrauksena 

Jumalanne edessä…  

Sen vuoksi, Minut on kumottu!... Minun pieni katraani ei ole tuntenut Minua! Eivätkä he ole 

omaksuneet Minua tai Minun sanojani! He ovat lähteneet sydämissään, hyljäten ensimmäiset 

työt! He kuulevat, mutta ovat kyvyttömiä kuuntelemaan! He kokoontuvat ympärille kuulemaan 

Herran sanaa, kuitenkin he kokoontuvat niin kuin ne, jotka ovat tulleet kuulemaan häntä, joka 

soittaa hyvin soitinta… He kuulevat Minun sanani, MUTTA EIVÄT TULE TEKEMÄÄN NIITÄ!  

Katsokaa, Minä olin käskenyt Minun palvelijaani, että hän näyttää tälle pienelle katraalle, mikä on 

etummaisin, kappas hän kantaa merkkiä, hän julistaa sen teille joka kerta, kun näette hänet… 

Puhumatta sanaakaan se on tehty selväksi!... Pieni katras, silmänne ovat himmeitä ja te olette 

kyvyttömiä näkemään itsenne ohi, jopa oma heijastuksenne pysyy ääneti, sillä te olette kyvyttömiä 

erottamaan. Kuitenkin se, mitä Minä käskin Minun palvelijaani tekemään, on tehty selväksi, sillä 

hän kantaa tottelevaisuuttaan kasvoillaan ja pitää omistautumistaan päänsä päällä.  

Te sokeat ja itsekkäät lapset! Alusta alkaen Timothy oli lähetetty teidän luoksenne, alusta alkaen 

hän jakoi Minun viestejäni TEILLE! Jopa nyt, hänestä on tehty teille esimerkki, jota katsoa, jakaen 

Minun viestejäni (kirjeiden) sivuilla ja nyt hänen omassa ruumiissaan. Kyllä, hän kompastuu niin 

kuin kaikki ihmiset, kuitenkin joka kerta, kun hän lankeaa maahan, Minä kokoan hänet ylös jälleen 

ja hänen voimansa on suuresti lisääntynyt… Kappas, tottelevaisuutensa kautta hän saavuttaa 

vahvuutta, omistautumisensa kautta hän jatkaa eteenpäin.  

Miksi te ette ymmärrä Minun puhettani?! Kuinka on, että te ette ole ymmärtäneet Minun 

merkkejäni?... Rakkautenne ehtyy, omistautumisenne murenee ja tottelevaisuutenne on korvattu 

omalla itsekkyydellänne! Mitä muuta Minun pitäisi sanoa sitten? Mitä muuta Minun olisi pitänyt 

tehdä? Enkö Minä varustanut anteliaisuudella, suurella sanojen paljoudella siunaamaan teitä?... 

Sen vuoksi puhukaa valituksenne, pieni katras! Tuokaa se esiin ja julistakaa ristiriitaanne Herran 

edessä, jos teillä ei ole yhtään Herran pelkoa sydämissänne!  

Sen vuoksi, Minä julistan sen tänä päivänä… Joista monia Minä olin kutsunut palvelukseen, tulevat 

pysymään ja he tulevat todella palvelemaan… He eivät tule pakenemaan ensimmäisen 

sadonkorjuun tietä. Ja joista monia Minä olin kutsunut olemaan todistajia Minun nimelleni, ei tulla 

lähettämään taisteluun, sillä he ovat pois heitettyjä… He eivät enää tule olemaan todistajia Minun 

nimelleni, ja joiden lukumäärästä heidät on poistettu.  

Täten se on tullut täyden kierroksen… Timothy tulee kulkemaan Minun puolestani ja toinen hänen 

kanssaan ja yhä kolmas tulee lisääntymään suuresti, ja kaikki muut julistettu merkin kautta. 

Katsokaa, Minä tulen ottamaan tämän katraan alhaisen, ne, jotka ovat rakastaneet Minua koko 

sydämistään, ne, jotka olivat naimisissa Minun kanssani alusta alkaen, sillä Minä tunnen Minun 

omani…  

Ja katsokaa, Sulhanen sanoo… ”Nouskaa nyt, te Minun morsiameni ja nouskaa Herran kukkulalle! 

Sillä Minä olen kutsunut teitä, Minä en ole lakannut kutsumasta teitä, että te saattaisitte tulla 

lähelle ja seurata Minua, että te saattaisitte nyt tulla portista yhdessä. Minun rakastettuni, Minä 

haluan teidän olevan Minun kanssani, missä Minä olen!... Tulkaa nyt ja ottakaa Minun käteni 

avioliitossa!”  

Katsokaa, jälleen Minä sanon teille, tällä tavalla Minä en enää tule puhumaan teille katraana. 

Antakaa kunkin, sen vuoksi, löytää oma tiensä; antakaa kunkin valita oman mielihalunsa mukaan; 

antakaa kunkin tulla Minun luokseni, yksi toisensa jälkeen, nimitettynä aikanaan. Sillä Minä olen 



Herra ja Minä tulen varmasti tekemään Minun oman mielihaluni mukaan… MINUN TAHTONI 

tullaan tekemään.  

Pieni katras, Minä olen antanut teille monia päiviä, milloin katua, monia päiviä tulla täyteen 

katumukseen, kulkea suoraselkäisesti Minussa… Palata Ensi Rakkautenne luokse, paljastaen, että 

Minä todella olen ensimmäinen.  

Kuitenkin hyvin harvat ovat noudattaneet Minun ääneni sointia, hyvin harvat ovat tulleet Minun 

luokseni totuudessa… On vain harvoja, jotka todella rakastavat Minua totuudessa koko 

sydämillään.  

Sen vuoksi, te olette tehneet päätöksenne ja linja on vedetty… Ensimmäinen sadonkorjuu on 

asetettu, sanoo Herra. Sillä monet ovat kutsuttuja, kuitenkin harvat ovat valittuja… Jopa niin, 

amen. 


