
ML/23 - Herra sanoo… Minä tunnen Minun Lampaani &  

Minun Tieni ovat Elämä Kaikille, jotka kulkevat niillä 

Joulukuun 1. 2010 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sanat puhuttuna 

Timothylle, Nettiyhteisön Kokoontumisen aikana – Herran Pienelle Katraalle ja kaikille Niille, joilla 

on Korvat Kuulla 

Koskien Trentin kysymystä… ’Lauren myönsi, ettei hän voi opiskella, ääntää trumpettia, toteuttaa 

kirjeitä ja rakastaa vihollisiaan… Luuletko, että se vaivaa Herraa?’ 

Ja koskien Laurenin vastausta tähän sitaattiin Kirjeissä… ”Sen vuoksi, Minä olen tulossa nopeasti ja 

tulen ottamaan ne, jotka ovat valmiita… Ne, jotka ovat kohdelleet muita niin kuin he olisivat 

halunneet tulla kohdelluiksi ja tehneet muille niin kuin olisivat tehneet Minulle… Kyllä, kaikki he, 

joissa Minä näen itseäni, tullaan sieppaamaan pois!”… Lauren sanoi… ’Kun luen tämän kaltaista, 

minun mahani menee solmulle. Minä en voi tehdä näitä asioita. Minä yritän tehdä muille niin kuin 

minä teen Herralle, mutta siitä on tullut taakka minulle. Minä en voi tehdä sitä, siispä jos en voi 

tehdä sitä, miksi Jumala jättäisi minut jäljelle sen vuoksi, kun en kykene?’ 

Näin sanoo Herra, joka on vetänyt Hänen palvelijansa pois, pistellen häntä hänen hengessään, että 

hän saattaisi höristää korviaan kuulemaan Herran, Jumalansa ja Pelastajansa äänen… Opettajansa, 

Ystävänsä, hänen kaikkein Rakastetuimpansa: Kuka teidän joukossanne on lakannut harkitsemasta 

Minun tahtoani tai pyytämästä Minulta Minun sydämeni mielihalua, koskien tätä yhtä piinattua 

lammasta? 

Miksi et pysähtynyt rukoilemaan? Kuinka on, ettei yhtäkään teistä pistelty hengessänne niin kuin 

Minun palvelijaani?... Enkö Minä ole lähellä käsillä oleva Herra? Enkö Minä ole paljastanut Minun 

läsnäoloni tämän katraan joukossa monta kertaa? Kuitenkin kaikki teistä luottavat omaan 

ymmärrykseensä, eikä yksikään teistä tunne Minun itkevän lapseni sydäntä! Ei yksikään teistä etsi 

Minun kasvojani niin kuin hän, joka on antautunut, että saattaisitte kulkea Minun täyteydessäni, 

luottamuksessa itsen hylkäämisen kanssa.  

Ja sinä, Lauren, Minun rakastettu aarteeni, kuinka on, että olet tullut näin kauas Minusta ja nyt 

ponnistelet kuvata Minut sellaisena kuin joku, jota syytetään sinun haluttomuudestasi, tai niin kuin 

ihmisten kirkkojen ’Jeesus’?... MINÄ EN OLE SE JEESUS! Eikä ole olemassa lihallista isää, koko 

maapallolla, joka on yhtään Minun kaltaiseni!... Ei ole olemassa ketään Minun kaltaistani, Lauren! 

Eikä ole koskaan ollut ketään, jonka rakkaus ylittää kaiken ymmärryksen… Rakkaus ilman loppua!  

Sen vuoksi, Minä sanon sinulle ja kaikille näille, jotka ovat kokoontuneet tänne, Minun 

kallisarvoiset aarteeni, jotka Minä olen koonnut koko maailmasta… Olenko Minä poissa tolaltani, 

kun sinä kieltäydyt kulkemasta Minun kanssani?... Minä olen, mutta en niin kuin maallinen isä olisi.  

Sillä hän, joka tulee Minun luokseni, jopa monien kyynelten kera, on hyväksytty, sillä Minä 

maksoin hinnan alusta alkaen… Myötäjäiset, joiden kaltaisia ei koskaan ole nähty, morsiamen 

hinta Taivaan Jumalalta.  

Kuitenkin kun hän tulee Minun luokseni, kumartuen alas, tarttuen Minun jalkoihini, sitä ei 

myöskään ole ymmärretty, että tämän saman tulisi sitten ottaa Minun käteni, että me 

saattaisimme kulkea yhdessä?...  

Sillä Minä olen tavoitellut… Rakastetut, Minä olen tavoitellut Minun käsilläni teitä. Sillä Minä olen 

jo kantanut teidän taakkojenne painot, sen vuoksi Minun armoni on riittävä. Kuitenkin teidän 



täytyy valita nousta ylös ja kulkea Minun kanssani, luottaen Minun voimaani teidän 

heikkoudessanne, jonka kautta Minun voimani ja teidän luottamuksenne on tehty täydelliseksi.  

Ja mitä meidän rakkaudestamme?... Enkö Minä ole sanonut… ’Tottelevaisuudessa on teidän 

rakkautenne tehty täydelliseksi’ ja ’Kenet valitsette, ei mitä valitsette, on viisautta?’ Sen vuoksi, 

lakatkaa istumasta käsienne päällä, rakastettu pieni katras… Nouskaa ylös ja kulkekaa Minun 

teilläni ja katsokaa kuinka nopeasti luottamuksenne kasvaa täydellisyyttä kohtaan.  

Minun tieni ovat elämä, elämä runsaudessa, siunaus kaikille, jotka kulkevat niissä… Jopa kaikille, 

joiden kanssa tulette yhteyteen, niiltä, jotka tulevat ympyröistänne, aina sivusta kulkijoihin. Sillä te 

olette kuulleet sanottavan… ’Usko ilman töitä on kuollut’ ja ’Työt ilman uskoa ovat myös 

kuolleita…’ Amen…  

Kuitenkin Minä kerron teille, Minusta erillään, uskolla ei voi olla elämää! Ja työt, tehtyinä ilman 

Minua, johtavat kuolemaan, sillä ylpeys on tullut sisään… Kappas, se on rakennettu petolliselle 

perustukselle, joka halveksii Herraa, rakennettuna ihmisvoiman mukaan… Varastaen Minun 

kunniastani, heittäen alas Minun rakkauteni, kieltäen Minun voimani, tehden Minun armoni 

tehottomaksi.  

Sen vuoksi Minä sanon, valitkaa… Teidän valintanne on asian ydin. Sillä Minä olen ainoa Tie, ainoa 

Totuus ja ainoa Elämä. Ja kun te olette valinneet Minut, eikö ole myös teidän järkeenkäyvä 

palvelunne kulkea Minussa, kantaen hedelmää Viinipuun mukaan, josta kukaan, EIKÄ MIKÄÄN, 

kaikessa luomakunnassa voi erottaa teitä? 

MINÄ OLEN HERRA!... Tehkää Minusta myös elämänne… Teidän ainoa leipänne ja ainoa juomanne, 

ilma, jota hengitätte… Sillä näin Minä tunnen teitä kohtaan, rakastetut.   

Ja kun Päivä tulee… Kyllä, jotkut teistä tullaan ottamaan ja jotkut teistä tullaan jättämään. 

Kuitenkin Minä sanon teille, riemuitkaa sinä päivänä, sillä tämä on keinot, joilla Minä tulen 

viimeistelemään teidät, että me voimme olla täydellisesti yksi. Sillä mitä se teille merkitsee, jos 

joku tietty otetaan tai jätetään?...  

MINÄ OLEN HERRA!... Ja Minä en lakkaa tekemästä sitä, mikä on oikein ja hyvää Minun 

lampailleni.  

Älkää tehkö Minusta palkatun miehen kaltaista ihmisten kirkkojen keskuudessa! Sillä heiltä 

puuttuu ymmärrystä, eivätkä he ole tunteneet Minua… Katsokaa, he tulevat kaikki tuntemaan 

Minut, asianmukaisena ajankohtanaan… Ja valitut, niin kuin Minä todella olen… Sen vuoksi, 

hyväksykää Minut sellaisena kuin Minä olen.  

Puhdistus ei ole mikään rangaistus!... Rangaistus on varattu todella pahasydämisille… Älkää enää 

tulko paholaisen pettämiksi! Sillä niin kuin on kirjoitettu, niin se tullaan tekemään… ”Niin monia 

kuin Minä rakastan, Minä tulen varmasti ojentamaan ja pitämään heille kuria…”  

Sillä Minä olen Jumala HYVIN lähellä käsillä. Minä haluan Minun ihmiseni Minun luokseni, sinne 

missä Minä olen! 


