
ML/83 - Herra sanoo…  

Minä olen kutsunut kokoon TEIDÄT, samoin kuin Pilkkaajat & Pahat yhtä lailla 

Heinäkuun 25. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylle Nettiyhteisön Kokoontumisen aikana, Herran Pienelle Katraalle ja Kaikille Niille, joilla 

On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Minä olen kutsunut pilkkaajat ja pahat yhtä lailla, että he saattaisivat tulla 

esille ja julistaa pahat ajatuksensa, että he saattaisivat tulla paikoistaan ja asettaa vihansa 

avoimesti esille toisten eteen… Että he voisivat kulkea avoimesti kapinassaan!... Ja täten he ovat 

vastanneet, he ovat varmasti tulleet esille, että Minä voin nyt rangaista heitä. 

Kuitenkaan Kutsutut eivät ole tulleet esille. Muutamat ovat kiirehtineet eteenpäin omaksumaan 

Minut sellaisena kuin Minä todella olen, eikä kukaan ole julistanut sydämeenkäyvää rakkauttaan 

Minua kohtaan, ilman ehtoja. Harvat ovat tulleet esiin piilopaikoistaan esitelläkseen rakkauttaan 

Minua kohtaan avoimesti… Ja harvat ovat tulleet esille kulkeakseen Minun kanssani todellisessa 

luottamuksessa, että Minä voin nyt palkita heidät, että Minä voin nyt suurentua heissä nopeasti.  

Katsokaa, Minä olen odottanut heitä… Minä olen kutsunut heitä, päivä päivän jälkeen; Sivu sivun 

jälkeen Minä olen kirjoittanut heille… Minä olen tarjonnut heille monia lahjoja… Minun ojennetulla 

kädelläni, Minä jatkuvasti pyrin tukemaan ja ohjaamaan heitä.  

Kuitenkin he hylkäävät Minun ääneni ja vetävät kätensä pois. He ovat lähteneet pois Minun 

luotani, sydämellä ja mielellä, kääntäen Minulle selän, että voisivat paremmin omaksua maailman 

ja omat itsekkäät mielihalunsa, esteettä.  

Ja Minun profeettani, häntä he ovat kohdelleet kuin Miikaa, sillä heidän sydäntensä ajatukset 

pettävät heidät ja toimillaan he ovat näyttäneet olevansa yhteisymmärryksessä hävyttömän 

kuninkaan kanssa. Minun lapseni ovat hylänneet Minut!  

Ei yksikään heistä todella pyri pysymään Minun rakkaudessani! He kaikki ovat tulleet 

tuottamattomiksi palvelijoiksi! Jokainen etsii omaa tietään! Ja kun Minä lähetän heille profeetan, 

he inhoavat häntä hänen sanojensa vuoksi, jotka eivät ole hänen omia, kohdellen Minun sanojani 

sitomisnauhoina käsilleen ja jaloilleen! Sillä lakkaamatta he jättävät kunnioittamatta Minua!... Sen 

vuoksi kaikki nämä siteet, jotka he pyrkivät heittämään pois, tulevat todella sitomaan heidät… 

Päivään he ovat sidotut! Heitä ei tulla kokoamaan, eivätkä he tule pakenemaan… Siihen asti, 

kunnes päivä tulee, kun he ovat todella murtuneita, kunnes he omasta halustaan asettavat itsensä 

alttarille, ja siinä todellinen vapaus tulee uhrauksen kautta ja todellinen ymmärrys irti 

päästämällä…  

Katsokaa! Sinä päivänä Minä tulen särkemään heidän siteensä hajalle ja vapauttamaan heidät 

vankeutensa kahleista! Sillä MINÄ OLEN HERRA, enkä Minä tule menettämään yhtäkään heistä, 

jotka ovat Minun… Kaikki tullaan päästämään pahasta asiaankuuluvana aikanaan! 


