
ML/08 Herra sanoo… On aika päästää irti! Varas tulee varastamaan Valon pois 

Lokakuun 2. 2010 - YahuShua HaMashiach’lta, Häneltä, jota kutsutaan Jeesus Kristukseksi, 

Herraksemme ja Pelastajaksemme - Herran Sana puhuttuna Timothylle ja Jayselle Nettiyhteisön 

Kokoontumisen aikana, Herran Pienelle Katraalle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Rakastettu pieni katras, jonka Minä olen niputtanut yhteen Minun nimessäni, Minä olen teidän 

kanssanne… Kyllä, Minä olen teidän keskellänne!... 

Kappas, Minä tulen puhumaan, enkä pidättele Minun sanojani. Sillä joukossanne on joitakin, jotka 

eivät ole vielä tulleet Minun tyköni, istumaan Minun jalkojeni juuressa, vastaanottamaan Minun 

tahtoni, pyrkien kulkemaan siinä täysin. Joukossanne on yhä muutamia, jotka jatkavat tämän ja 

tuon tien kulkemista, katsoen aina vasemman käden puolelle ja oikealle, noudattaen jokaista 

mielen mielihalua, paeten pelon vuoksi, kulkien omien tahtojensa mukaan… epäonnistuen 

oivaltamaan, että Minä, kyllä Minä, olen lähellä! Katsokaa, Minä olen hyvin lähellä käsillä, joka 

ikistä teitä!... Kuitenkin te olette epäonnistuneet näkemään.  

Rakastetut, RAKASTETUT, aika on loppumassa!... Missä ovat sydämenne?!... Sillä Minä olen 

ponnistellut vieroittaakseni teidät niin kuin jonkun, joka on nuori uskossa, jonka aika on tullut… 

Että saattaisitte tulla seisomaan ja kävelemään… Niin kuin joku, joka on nyt kykenevä ottamaan 

osaa kiinteistä ruuista. Kuitenkin jotkut joukossanne pysyvät haluttomina… Kyllä, jotkut teistä eivät 

ole valmiita.  

Sen vuoksi, Minä olen tulossa nopeasti ja tulen ottamaan heidät, jotka ovat valmiita… He, jotka 

ovat kohdelleet muita, niin kuin heitä tulisi kohdella, ja tehneet muille niin kuin he tekisivät 

Minulle… Kyllä, kaikki he, joissa Minä näen Itseäni, tullaan sieppaamaan pois!...  

Tuoden esiin monia kyyneleitä… Ilon ja suuren iloisuuden kyyneleitä ensimmäisten joukossa ja 

surun kyyneleitä ja paljon sydänsurua viimeisten joukossa… Paljon valitusta… Katsokaa, suuri 

protesti tulee puhkeamaan kapinallisten joukossa, jopa hampaiden kiristykseen asti. Jopa niin… 

amen.  

Rakastetut, Minä en ole unohtanut teitä… Todella, te ette koskaan pakene Minun silmältäni. 

Alusta alkaen Minä olen tuntenut teidät ja Minun rakkaudestani te ette koskaan ole lähteneet, 

vaikka te olette ponnistelleet pysyäksenne kaukana Minusta… Tallaten maailman polkua, kulkien 

aina omalla tiellänne, rakkaudesta köyhällä… Kovettunut sydän itkemässä tässä nykyisessä 

pimeydessä, piilotellen Totuudelta, joka on, ja oli ja on tuleva…  

Totuus, joka tulee loistamaan kirkkaasti sinä päivänä, kaiken pimeyden paetessa pois, monien 

kielten, ihmisten ja kansakuntien paranemiseen asti!... Jopa kaikki asiat, jotka vaivaavat Minun 

lampaitani, tulevat menehtymään sinä päivänä!  

Kuitenkin siinä te olette, oman varjonne ansassa, paeten Minua… Ottaen suojan sieltä, mikä 

lohduttaa teitä vain hetken, pian paljastettuna aamun valossa, olevan valhetta ja petosta… 

Valheita ja petoksia, jotka palvelevat vain johdattaakseen teidät alemmas vankeutenne tiellä… 

Raskautettuja, kantaen taakkoja, jotka eivät enää ole teidän kannettavianne…  

Rakastetut, murtautukaa vapaiksi!... Minä olen Teidän Vapautenne! Lakatkaa juoksemasta pois 

Minusta! Lopettakaa kaikki tämä teeskentely! Lakatkaa tuijottamasta vihollista peilissä ja tulkaa 

Minun luokseni! Minä olen kukistanut maailman!... Olen myös saavuttanut voiton, siitä, mikä on 

loukannut teitä… On aika päästää irti.  



Älkää pelätkö sitä, mitä Minä tuon, älkääkä sitä, mitä Minä olen aikeissa tehdä, mikä tulee 

tuomaan väen paljoudet täydellisyyteen… MINÄ OLEN HERRA. Ja sitä, minkä Minä olen luonut 

Minun ilokseni, pidetään turvallisesti Minun oikean käteni kämmenellä… yhä muovaten… Sillä 

Minä olen Alkuunpanija ja Loppuunsaattaja… Luomakunnan Luoja!  

Ja jos Minä olen Elämän Alkuunpanija, jopa kaiken sen, mitä katsotte silmillänne, eikö Minun tulisi 

viimeistellä työ, jonka Minä olen aloittanut?... Todella, Minä tulen viimeistelemään sen! Kyllä, 

Minä tulen pitämään siitä huolen! Sillä vaikka te pysytte uskottomina ja vaikka te huojutte, Minä 

pysyn aina sellaisena kuin Minä olen… Uskollisena ja aitona… Liikkumattomana Minun 

päämäärässäni, periksiantamattomana Minun tahdossani… Sillä niin kuin Minä olen, niin Minä 

tulen olemaan aina.  

Sen vuoksi rakastetut, nyt on aika!... Juoskaa! Tulkaa ja nähkää! Etsikää Minun tahtoani teille… 

Rakastetut, etsikää Minua!  

Katsokaa Minun kasvojani… Tulkaa ja katsokaa Minua ja ottakaa osaa Minun kunniastani… 

Ainokaisen Pojan kunniasta; Pojan, joka on niin kuin Isä, sillä Me olemme Yksi! Ja he, jotka Me 

olemme kutsuneet, tullaan myös tekemään yhdeksi, jopa niin kuin heidät myös tullaan tekemään 

yhdeksi Meissä, Isän kunniaksi, Pojan iloksi… YKSI.  

Älkää enää viivytelkö, ettei teitä laskettaisi sellaiseksi, jotka ovat osoittaneet itsensä arvottomiksi… 

Niin kuin joku, joka vitkastelee jäljessä, yksin jätettynä surujen keskelle… Kivun ja vahingoittumisen 

paljouksien… Ja on rakastanut maailmaa ja heitä, jotka asuvat siinä, enemmän kuin Minua.  

Valmistautukaa sen vuoksi ja tehkää itsenne valmiiksi! Sillä Minä olen antanut teille kaiken, mitä 

tarvitsette… Rakastetut, Minä olen vuodattanut Itseni teille… Kuitenkaan kukaan teistä ei ole tullut 

Minun luokseni, eikä ole omaksunut Minua, sen mukaan, miten Minä olen teitä kutsunut.  

On aika, rakastetut… On aika!... Pyhä tulee! Herra Sebaot tulee!... Katsokaa Taivaallisten 

Sotajoukkojen Herra!... Varas tulee, varastamaan valon pois ja heittämään tämän maailman 

pimeyteen!... On aika… Sanoo Herra. 


