
ML/17 - Herra sanoo… Profeetan Palkkio on odottamassa teitä… Loikatkaa! 

Lokakuun 30. 2010 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sanat puhuttuna 

Timothylle, Nettiyhteisön kokoontumisen aikana – Kahdelle Veljelle Kristuksessa ja Herran Pienelle 

Katraalle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra, Hänen palvelijoilleen… Minun poikani, halukkuutenne on hyvin Herraa 

miellyttävää, kuitenkaan te ette tunne ihmisten sydämiä, ettekä ole kykeneviä käsittämään Minun 

päämäärääni sellaisena kuin se todella on. Sillä tälle Minä annan ja toiselta Minä pidätän… Minä 

olen Herra. 

Ja te, Minun katraani pienet, te tulette pian luopumaan kaikesta, jopa itse elämästänne. Jopa nyt 

se lähtee pois teistä, sillä se on Minun. Sillä se tullaan varmasti tarjoamaan ylös, jopa niin kuin te 

olette antaneet sen jo Minulle… Älkää pelätkö, Minä en puhu fyysisestä kuolemasta, vaan 

uudelleen syntymisenne loppuun saattamisesta ja siitä palvelutehtävästä, johon teidät on 

kutsuttu.  

Ja koko katrasta koskien, Minun tahtoni on sama. Kuitenkaan kaikkia ei ole kutsuttu pellolle, 

viljelijöiksi Suuren Sadonkorjuun Päivänä (minkä täytyy tulla jälkeen), vaikka useita tulee jäämään 

jäljelle ottamaan siihen osaa… Jopa niin, amen.  

Sen vuoksi, kun Minä käsken Minun profeettaani, hän tulee puhumaan ja se, mitä hän puhuu, 

tulee olemaan riittävää teille, sillä Minä olen Herra. Ja kun hänet on otettu, Minä tulen 

lähettämään toisen hänen tilalleen ja häntä he tulevat kuuntelemaan. Kappas, hän on vain poika, 

nopeasti mieheksi tulossa, kuitenkin häntä he tulevat kuuntelemaan. Sillä Minä tulen 

koristelemaan hänet voimalla ja monilla terävillä ja vahvoilla sanoilla, monilla lävistävillä ja 

rakastavilla sanoilla… Armoa rauhaan… Ja kun kutsutaan, vahvuutta kuolemaan asti, Minun 

lampaitteni puolustukseksi.  

Ja niinpä aika on käsillä, Minun pienen katraani kestää ja juosta kisa… Jotkut rynnäten eteenpäin ja 

vastaanottaen palkinnon, sillä aikaa, kun muut tulevat vitkastelemaan jäljessä, kunnes he tulevat 

saamaan tiedon siitä, kuka Minä todella olen… Viimein päästäen irti kaikista näistä asioista, joita 

ovet pitäneet käsivarren mitan päässä, estääkseen Minua lähestymästä… Sydän, joka ei vielä ole 

uudistunut Minun kuvakseni… Jopa niin, amen.  

Sillä hän, joka ei vielä ole kykenevä noudattamaan Minun ääntäni ilolla, hetkestä hetkeen, koskien 

sitä, mikä on pientä… Kyllä, minä tahansa ja kaikkina aikoina, joissa Minä kutsun heitä, juosten 

Minun luokseni varauksetta, hyläten tämän maailman… Tulevat epäröimään, kun kutsu kuuluu, 

jätetään jäljelle ja tämä heidän omasta valinnastaan.  

Sen vuoksi, tässä on viisaus… Sillä jos tästä maailmasta lähtee, täytyy ensin lähteä hengessä, 

tahtoen hylätä elämänsä tässä maailmassa, täysin omaksuen Minun (elämäni)… Tullen Minun 

luokseni vapaaehtoisesti… Ilman minkäänlaista pahantahtoisuutta sydämessään toista kohtaan. 

Sitten heidät tullaan ottamaan.  

Kuitenkin monet sanovat keskenään… ’Kun minulla on asiat oikein Herran kanssa, sitten voin 

vastaanottaa Hänet täysin’, tai ’Kun lakkaan tekemästä syntiä, sitten Minä tulen olemaan sopiva 

Mestarin käyttöön’… Oi Minun katraani köyhät, milloin te tulette tuntemaan Minut? Rakastetut, 

Minä olen tehnyt teidät arvollisiksi! Ensimmäisestä päivästä alkaen, jolloin Minä kutsuin teitä, oli 

olemassa profeetan palkkio teille vastaanotettavaksi! Kuitenkin te pidätte etäisyyttänne, pitäen 

tiukasti kiinni maailmasta, joka on tuomittu, tarrautuen elämään, joka on menehtymässä, 

kompastuen aina lihaanne.  



Miksi te ette ole ymmärtäneet Minun puhettani? Enkö Minä ole puhunut sitä selkeästi, jopa monia 

kertoja?... Tulkaa Minun luokseni ja vastaanottakaa kaikki, mitä Minä tarjoan! Poistakaa kahleet 

sydämistänne ja TUNTEKAA MINUT!... Ottakaa loikka; ja jättäkää jälkeenne kaikki, mitä havaitsette 

itsenne olevan!  

Lihanne pettää teidät ja pahan kuiskaukset kantavat hedelmää haluttomuudessanne… Rakastetut, 

jos odotatte lihaanne, Minä kerron teille totuuden, te tulette odottamaan ikuisesti! Isä tulee 

vastaanottamaan teidät! NYT OTTAKAA VASTAAN MINUT! Rakastetut, teidät on hyväksytty MINUN 

ANSIOSTANI! Koko maailmassa ei ole yhtään oikeamielistä, eikä ihmisten keskuudessa ole koskaan 

ollut yhtään, joka on ollut oikeamielinen kaikilla tavoillaan. EI YHTÄÄN! Eikä voi olla, paitsi Ihmisen 

Poika ainoastaan… Minä en tule jakamaan Minun kunniaani! Eikä Minun rakkauteni voimaa tulla 

ollenkaan heikentämään!  

Nämä ihmiset Minun edessäni ja jotka kutsuvat itseään Minun nimelläni, ovat takaperoisia ihmisiä. 

Kuitenkaan, älkööt he, joilla on Herran ääni keskuudessaan, olko takaperoisia… Tulkaa Minun 

luokseni ja vastaanottakaa Minut! Älkää tehkö yhtään tunnustusta lihaa varten, sillä se menee 

minne ikinä mieli johdattaa ja mieli on laitettu hengen alaisuuteen, Sen vuoksi, jos te rakastatte 

Minua, jos te todella rakastatte Minua, jopa KAIKKEA sitä, mitä Minä olen, rynnätkää eteenpäin ja 

tarttukaa kiinni Minuun! Minun rakkauttani ei koskaan pidätellä heiltä, jotka hartaasti etsivät 

Minua!  

Sillä Minun rakkauteni pysyy sinä lähteenä. Katsokaa, se on lähde, valmiina pursumaan esiin 

hetkessä, sitä pidättelee vain sydäntenne kovuus ja luottamus, jota te kieltäydytte täysin 

omaksumasta, menneitten loukkaantumisten vuoksi. Rakastetut, ei ole olemassa mitään ’kun 

minä’ tai ’sitten’ siinä mitä Minä tarjoan. Rakkaus, jota haluatte ja tarvitsette, on täällä! 

Luottamus, jota te kaipaatte, on vieressänne, odottamassa!... PÄÄSTÄKÄÄ MINUT SISÄÄN!  

Katsokaa tätä kukkulaa, jota kutsutte uskoksi; katsokaa tätä vuorta, jonka olette luoneet, jota 

kutsutaan luottamukseksi, pinnistellen saavuttaa sen. KATSOKAA! Olenko Minä siellä sen huipulla, 

odottamassa teitä?... Rakastetut, Minä EN ole siellä! Teitä on petetty! Lakatkaa katsomasta tätä 

loppumatonta tietä, tätä ylitsepääsemätöntä vuorta, jota te kutsutte uskoksi! PYSÄHTYKÄÄ!   

Katsokaa viereenne! Tässä Minä olen! Minä olen aina kanssanne, missä te olette!... TÄMÄ on se, 

kuka Minä olen… Jumala teidän Lunastajanne, hyvin lähellä käsillä!  

Nyt irrottakaa nämä näkymättömät kahleet, joita kannatte ja laskekaa alas kaikki nämä katkerat 

taakat, joita te pinoatte itsellenne ja muille ja vetäkää kovasti näistä sydämen siteistä, jotka Minä 

olen tehnyt… Jopa niin kuin Minä tulen pian vetämään kovasti Minun omiani, jotka pysyvät 

ikuisesti kiinnitettyinä teihin ja me tulemme tulemaan yhdessä, tämän meidän välillämme olevan 

lahden menehtyessä hetkessä.  

Sillä TÄMÄ on Minun tahtoni kaikille heille, jotka etsivät Minun tahtoani, jossa he tulevat myös 

kulkemaan, kunnes Minä tulen. Sillä Minä olen jo tullut, enkä koskaan ollut lähtenytkään, Minun 

rakkauteni ollessa kiinnitettynä tiukasti kaikkiin heihin, jotka ovat Minun… Ennalta määrättyinä 

Rakastetussa… Sen vuoksi, älkää enää olko peloissanne.  

Ja ne teistä, jotka ovat jääneet jäljelle… Älkää antako minkään pahantahtoisuuden tai vihan 

pulputa esiin, sillä tämä oli teidän valintanne ja sen kautta Minä tulen loppuun saattamaan teidät, 

sydämenne päätöksen mukaan. Älkää olko peloissanne… Luottakaa Minuun ja omaksukaa Minun 

tieni.  



Sillä Minä olen tullut kokoamaan” Katsokaa, lukumäärä on asetettu! Ja ensimmäiset monista 

tulevat olemaan poissa tästä paikasta!... Aika on täällä! Sanoo Herra. 

Paremmin ymmärtääksenne hengellisen uudestisyntymisen prosessia, pyydän, lukekaa Kirje 

”Uudesti Syntymisen Prosessi” 


