
ML/25 - OMAKSUMISEN HENKI 

Joulukuun 7. 2010 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sanat puhuttuna 

Timothylle, Nettiyhteisön Kokoontumisen Aikana - Herran Pienelle Katraalle ja kaikille Niille, joilla 

on Korvat Kuulla 

Kuulkaa Herran, Jumalanne ja Pelastajanne Sana… Minä olen laulanut Minun kovin rakastetuilleni 

monia lauluja; Minä olen puhunut Minun lapsilleni niin kuin heidän Isänsä; Minä olen ohjannut 

Minun lampaitani niin kuin heidän Paimenensa, enkä niin kuin palkattu mies, joka ei välitä 

lampaista…  

Katsokaa, Minä, Puuseppä ja kaikkien näiden maailmojen Tekijä, olen ponnistellut luodakseni teille 

uuden sydämen, jonka kautta Minun samankaltaisuuteni on paljastettu… Kyllä, Minä olen 

tarjonnut teille Lahjan ja monia siunauksia… Minä olen puhunut teille Minun suuni sanalla, 

rakkauden kautta, jota Minä tunnen teitä kohtaan.  

Nyt herätkää, Minun nukkuvat lapseni, sillä Minä olen kutsunut teidät heräämään… Tulkaa esiin! 

Tulkaa pois heidän joukostaan ja olkaa Minun aarteitani, sillä Minä olen kutsunut teidät pois. 

Pitäkää huoli Minun karitsoistani ja tehkää niitä asioita, joita Minä olen näyttänyt teille, niitä 

asioita, joita Minun ruumiini teki aluksi ja Minä tulen vastaanottamaan teidät, ja te tulette 

istumaan Minun vieressäni Minun pöydässäni.   

Älkää tehkö niitä asioita, joita Minä olen paljastanut teille, että teidän todella tulisi tehdä ja kulkea 

tai tehkö niitä haluttomalla sydämellä tai näytöksen vuoksi, ja Minä tulen tulemaan nopeasti 

päällenne ja ottamaan teiltä pois Minun lampunjalkani ja ne asiat, joita te ponnistelette 

omistavanne. Sillä kaikki nämä asiat, joita te pidättelette Minulta, palvelevat vain puuttuvan 

luottamuksen paljastuista ja sydämen, joka pysyy niin kuin maailma. Sen vuoksi, nämä asiat täytyy 

ottaa ja poistaa vai kuinka te tulette tulemaan Minun luokseni?... Kuinka Minä tulen täyttämään 

teidät?... Kuinka teidät tullaan kokoamaan ylös, kun maailman paino ja maalliset asiat painavat 

niin raskaasti teitä?  

Sen vuoksi, tässä on asian summa edessänne, koskien Minun palvelijaani ja hänen kovin 

rakastettuaan… MINUN kovin rakastettuani… TEIDÄN lapsianne… Jotka Minä olen antanut teille 

huolehdittaviksi, jopa niin kuin Minun palvelijani tulee huolehtimaan heistä, kunnes Minä tulen 

kokoamaan heidät…  

Näin sanoo Herra, Hän, joka antoi Hänen elämänsä teidän puolestanne, Hän, joka on antanut teille 

Itsensä… Armoa armon päälle, siunausta siunauksen päälle… Jos te vain voisitte laittaa itsenne 

likoon ja vastaanottaa, ristiinnaulita elämänne, niin että voisitte olla vapaa, kuolla lihallenne, niin 

että voitte nähdä. Ponnisteluihinne Minä olen kovin mielistynyt, sillä Minä katson sydämeen. 

Kuitenkin keskuudessanne, Minä huomaan, että on yhä joitakin, jotka vastustavat rakkautta ja 

astuvat taaksepäin rakastavasta ystävällisyydestä… Näin ei tulisi olla… Sillä se tuottaa kipua Minun 

sydämeeni.  

Sen vuoksi, näin Minä käsken teitä… Rakastakaa toinen toisianne… Älkää epäröikö saada kaikkia 

yleisiä asioita.  

Ja Masilamania ja Minun lapsiani koskien… Teidän ei tule vain tarjota sitä, minkä te näette 

vähimpänä odotuksena, vaan kaikki. Kyllä, teidän tulee mennä yli sen, mitä näette, vaikka te aina 

katsotte kapeasti ja itsekkäällä, typerällä sydämellä. Teidän tulee tehdä niin kuin Minä käsken ja 

alettava nähdä MINUN silmilläni… Kuunnellen aina Minun ääntäni, avaten sydämenne Minun 

johdatukselleni.  



Tämä on sitten, mitä Minä käsken teitä ja tämä on Minun tahtoni… Teidän tulee tulla yhteen 

yhtenä ja ponnistella ostaaksenne koko maan ja rakennuksen. Sillä Minä toivon siunaavani Minun 

palvelijoitani ja varustavani näitä lapsia, jotka Minä olen antanut teille, kunnes Minä tulen. Ja sen 

jälkeen, kun Minä olen tullut, se tulee palvelemaan suojana muille…  

Vai oletteko te niin tyytyväisiä kuninkaanne taloissa, istuen rauhallisina runsauden maassanne, 

kaikkien näiden materiaalisten asioiden ympäröiminä, ettette vieläkään näe mitään tapaa saattaa 

loppuun Minun käskyäni?... MINÄ OLEN HERRA…  

Kuinka kauan te tulette odottamaan luottaaksenne Minuun? Kuinka kauan te tulette tallaamaan 

vettä, ennekuin otatte kiinni Minun kädestäni? Kuinka kauan te tulette istumaan joutilaina, sillä 

aikaa kun muut kokevat Minun tieni tekemällä ne?... On aika! Päästäkää irti, te uudenaikaiset 

lapset!... On aika.  

Ja te tämän katraan joukossa, jotka vetäydytte poispäin ja pysytte haluttomina, vetäydytte 

taaksepäin ja käännytte pois ja menette tietänne, sillä teidän aikanne ei ole vielä. Jopa monilla 

kyynelillä, Minä käsken teitä menemään tietänne… Minä tulen teitä varten jälkeenpäin. Sillä kapea 

on tie, Minun kovin rakastettuni… Kapea on tie. Kuitenkin Minun rakkauteni teitä kohtaan on 

suurta… Syvää ja leveää, kaikille heille, jotka vastaanottavat sen… Voimaa niille, jotka kulkevat 

Minun teilläni.   

MINÄ OLEN HÄN…  

Minä tunnen ihmisten sydämet, ja aina teen sen, mikä on oikein Minun lampailleni, sillä on 

olemassa asianmukainen aika ja ajankohta kaikille heille, joita Minä rakastan… Ja Kaikkein 

Korkeimman Jumalan tahto täytyy täyttää… Kappas, se tullaan täyttämään… Sillä Minä olen Hän, 

jonka kautta kaikki tullaan täyttämään ja saattamaan loppuun… Jopa niin kuin on aina ollut ja tulee 

olemaan… Hän, joka oli ja on ja on tuleva… PYHÄ. 


