
ML/52 - Herra sanoo… He, jotka kulkevat Minun Teitäni, kulkevat Valossa… 

Kuitenkin He, jotka kieltäytyvät Minun Teistäni, pysyvät jo pimeydessä 

Helmikuun 9. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

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

on Korvat Kuulla 

Veli Kristuksessa: Rukoiletteko te kaikki Kristuksessa olevan Sisaren puolesta?... Hän käy läpi 

rankkoja aikoja ja on vakuuttunut, että Jumala yrittää tappaa hänet tai jotakin sen suuntaista. 

Näin sanoo Herra… Minä tunnen Minun lampaani! Ja vaikka he vaeltavat ja pettävät omat 

sydämensä, MINÄ EN rankaise heitä… he rankaisevat itse… Sillä hän, joka torjuu Minun käteni, on 

tuonut itse itselleen suuren tyhjyyden ilman parannusta…  

Ja omalla valinnallaan he ovat saastuttaneet ja tuoneet alas tämän temppelin, jonka Minä olin 

antanut heille… Torjuen Parantajan, suosiakseen omaa tietään… Pettäen itseään.   

Sen vuoksi Minä sanon voi kaikille, jotka laskevat syyllisyyden Herran jalkoihin! Minä en kyttää 

Minun lampaitani, niin kuin he olisivat saalis. Kuitenkin Minä kutsun heitä, jopa jättäen 

yhdeksänkymmentä yhdeksän, etsiäkseni yhtä, joka on mennyt harhaan… Ja he, jotka tuntevat 

Minun ääneni, tulevat juosten, jopa niin kuin nuoret karitsat loikkien ympäriinsä avoimella niityllä 

keskikesällä!  

Sen vuoksi, älkää antako kenenkään saastuttaa Minun rakkauttani tai peittää Minun teitäni 

pimeydellä, älkääkä antako huomautusten kurittomilta tulla sisään… Kääntykää Jumalan 

puoleen!... Etsikää Minun teitäni, niin että te saattaisitte kulkea niissä, sillä niin tekemällä te 

tulette tuntemaan Minut, sellaisena kuin Minä todella olen.  

Älkää enää kulkeko kuivien paikkojen halki, paitsi kun joku pyytää teiltä juomaa. Silloin teidän 

tulee juosta heidän luokseen, kutsuen heitä myös, että he saattavat tavata teidät tiellänne. Tuokaa 

mukananne vati täynnä vettä pestäksenne heidän jalkansa, heidän halukkuutensa mukaan ja suuri 

vesikannu, josta teidän tulee kaataa heidän päälleen… Älkää kuitenkaan tuoko pyyhettä! (Minun 

pieni katraani, naurakaa Minun kanssani)… Kyllä, kaatakaa koko kannullinen Minun rakkauttani 

heidän päittensä päälle ja jättäkää heidät siihen läpikotaisin märkinä. Älkää ainoastaan viilentäkö 

heidän kieltään! Kaatakaa se pois, kaatakaa se heidän ylleen!... Sillä tämä on Minun rakkauttani.  

Nyt kuvitelkaa Minut KAIKKIEN Minun lampaitteni kanssa, Minun iloni valtakunnassa ja 

riemuitkaa!... Naurakaa! Sanoo Herra… Sillä mitä on kaikki tämä pimeys Minulle? Minun lapseni, 

Mitä on kaikki tämä kuolema Minulle?... Mitä on kaikki tämä kipu Minulle? Mitä on kaikki tämä 

synti?... Enkö Minä ole Voitto?!... MINUN VOITTONI EI OLE OSISSA!... Minä olen Ehdoton Voitto, 

kaikkia aikoja varten!...  

Minun Verelläni kaikki synti on puhdistettu! Minun rakkaudessani kaikki loukkaantumiset ovat 

parannetut ja jokainen kyynel on pois pyyhitty! Minun kuolemallani kuolema laitettiin kuolemaan 

ja Minun elämäni kautta teidät on pelastettu! Minun kunniassani, pahuus on kulutettu ja kaikki 

pimeys pakenee pois! Minä olen Parantaja!  

Synti on kuollut!... Sen valta on murrettu! Ja kaikki se, mikä pysyy maailmassa, kantaen 

epäoikeudenmukaisuuden hedelmää, tullaan pyyhkimään pois Viimeisenä Päivänä!  

Sen vuoksi, lakatkaa tottelemasta tämän maailman illuusioita, kaikkia sen valheita! Sillä se on 

loppuun saatettu!... MINÄ OLEN YLÖSNOUSSUT! Menkää nyt, rakastetut ja etsikää Minun 



kasvojani; ahmikaa Minun sanojani ja juokaa syvältä Minun maljastani… Ja kantakaa paljon 

hedelmää oikeamielisyydessä, sanoo Herra, joka on uskollinen…  

Hän, jonka rakkaus on paljastettu Hänen omiensa tottelevaisuudessa, kaikissa heissä, joissa Hän 

näkee Itseään… Kunnes päivä tulee, jossa teidät tullaan täydellistämään Minussa, Täydellisen 

eläessä täysin teissä… Isän kunniaksi! Amen… Ja amen. 


