
ML/72 - Herra sanoo… On Aika lentää…  

Unohtakaa elämänne tässä Maailmassa… Päästäkää irti! 

Toukokuun 8. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Herran Pienelle Katraalle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra teidän Jumalanne, jopa Minä, sydäntenne neuvonpito… Jos jokainen, Minun 

katraassani, vain kuuntelisi… Minun profeettani kuulevat Minun ääneni soinnin, ja se, mitä Minun 

Henkeni puhuu, kuullaan syvällä sisimmässä, jopa kaikkien Minun lampaitteni sisimmässä. 

Sillä Herran ääni ei ole niin kuin ihmisen ääni, eikä Kaikkein Korkeimman Henki ole niin kuin 

ihmisen henki. Sillä vaikka teidät luotiin Kristuksen kuvaksi, Jumalan Kuvaksi ja teidän sisäänne 

Minä olen laittanut Kaikkein Pyhimmän olemusta, jokaisen Taivaan alla olevan lapsen valintana 

säilyy omaksua se, mikä on annettu ja tehdä hyvää… Etsien aina Tietä.  

Sen vuoksi, rakastettu pieni katras, Minä olen koetellut teidät ja poistanut teistä kaiken, mihin te 

nojaatte, vetäen altanne asiat, joilla lepäsitte… Paljastaakseni uskonne, tuodakseni sydämenne 

eteenpäin.  

Sillä Tie on selvä, kuitenkin niin monet lankeavat takaisinpäin, niin monet hiipuvat takaisin 

torkkumaan, langeten päätä pahkaa takaisin maailman tapoihin. Ja niin viimeisellä hetkellä on 

paljastettu, on asetettu pöydälle jokaisen pohdittavaksi… Varmasti on aika.  

Pieni katras, on aika oivaltaa tarpeenne ja unohtaa elämänne tässä maailmassa… Luovuttaa ja 

päästää irti… On aika lentää, ottaa lento ja lentää pois!  

Oi Minun rakastettuni, päästäkää irti ja tarttukaa kiinni Minusta tiukasti!... PÄÄSTÄKÄÄ IRTI TÄSTÄ 

MAAILMASTA! Miksi te pidätte tiukasti kiinni siitä, mikä pitää teitä sidottuna tässä maailmassa?... 

PÄÄSTÄKÄÄ IRTI! Minä olen voittanut. On aika päästää irti ja uskoa. On aika luottaa kaikella 

hylkäämisellä, ilman varauksia… Omaksua täysi paljastus siitä, KUKA MINÄ OLEN… Ja uskoa!  

Rakastetut, joukossanne on yksi, joka on jättänyt kaiken ja matkustanut kauas; on yksi, joka 

luottaa Minuun varauksetta… Sisarenne. Katsokaa, joukossanne on joitakin, joiden päivät ovat 

heidän omiaan ja silti Minä odotan teidän pyytävän Minulta, tarjotaksenne itsenne alttarille.  

Kappas, Minä odotan teitä kaikkia ryntäämään eteenpäin palvelemaan Minua!... Sillä nuo tyttäret 

luopuvat ajastaan, suosiakseen toista, joka ei ole heidän omansa, palvellakseen Minua 

varauksetta, iloisesti mennen missä ikinä tarvetta paljastuu.  

Kuinka kauan te tulette olemaan puolueellisia? Kuinka kauan tulee omiin asioihinne keskittyminen 

sokaisemaan silmänne Minun teilleni ja sulkemaan korvanne Minun äänelleni? Kuinka kauan 

tulette vastustamaan sen tekemistä, mikä on Minua kovin miellyttävää? Kuinka kauan tulee 

valheellinen tuomio kovettamaan sydämenne Minun asiaani vastaan?... Pieni katras, lakatkaa 

valehtelemasta itsellenne!... Itsekkäät lapset!  

On aika! Tämä on viimeinen hetki!... Kuitenkaan monet teistä eivät usko, monet teistä pysyivät 

kahlittuina… Minun kyyhkyni, milloin te tulette lentämään?!  

Milloin tulette murtautumaan vapaiksi näistä ansalangoista, joihin olette vanginneet itsenne, 

tulleet omien itsekkäiden mielihalujenne ansoittamiksi?... Rakastetut, MINÄ OLEN HÄN! Tämän 

Minä olen jo teille kertonut, tämän Minä olen paljastanut teille… Ja silti, syvällä sisimmässä Minä 

näen epäuskoa…  



Vangittuja lapsia, joilla on kahlitut sydämet, ympäröityinä huoneessa, jossa on lukittuja ovia, 

silmänne ovat tämän maailman sokeuttamia ja kätenne tavoittavat vain omaanne. Petettyjä ja 

typeriä lapsia, te ette ymmärrä mitään Minun verestäni tai kuinka se virtaa; ettekä ole täysin 

omaksuneet siteitä, joita Minä olen takonut rakkaudessa… Teiltä puuttuu tietoa, ja ymmärrys jää 

juuri ulottumattomillenne.  

Sillä Minun tieni on vapaus, rakkaus toiminnassa, kantaen paljon hedelmää oikeamielisyydessä… Ja 

kun se on loppuunsaatettu, syvä ja perusteellinen rauha.  

Kuitenkin, kun Minä katson silmienne läpi, Minä näen vain rajoituksia. Ja kun Minä tunnen 

sydämillänne, on vain tiukkuutta, haluttomuutta liikkua ja paljon pelkoa…  

Ettekö tiedä, että täydellinen rakkaus heittää pois pelon?!... Kuinka on, että teidän pitää vielä tulla 

tuntemaan Minut?! Miksi te lähdette pois sydämistänne? Kuinka on, että olette unohtaneet 

ensimmäiset työt, Ensirakkautenne, ensimmäisen hetken, jolloin oivalsitte?... Paljastuksen, että 

todella, MINÄ OLEN KUKA MINÄ OLEN?... Synnit anteeksi annettuina, kaikki taakat pois 

nostettuina?... Minun lapseni, KUKA ON MINUN KALTAISENI?!  

Rakastetut, herätkää!... Profeettaa ei vaadita; opettaja ei ole tie. Kyllä, kirja pöydällä ei voi 

pelastaa teitä; eivätkä sanat ruudulla tai lukemisen äänet, ole tie Pelastukseen; eikä toveruus voi 

tuoda teille todellista rauhaa tai parantaa teidän sydämiänne. Kaikki nämä asiat Minä olen antanut 

teille siunatakseni teitä, osoittaakseni tietä… Avustajia avaamassa ymmärrystänne, astioita, joiden 

kautta tietonne Pyhässä voisi lisääntyä… Sillä Minä rakastan teitä… Minä olen rakastunut teihin!  

Rakastetut, Minä olen Ainoa Tie! Minä olen Ainoa Totuus! Minä olen Ainoa Elämä!... Elävä Sana! 

Kunnian Paljastus!... Rakkaus määriteltynä… Nyt kulkekaa Minussa!... Ja tehkää toisille niin kuin 

tekisitte Minulle, valmistellen Minun tietäni Minun edelläni… Sanoo Herra. 


