
ML/87 - Herra sanoo… On Aika vetäytyä Maailmasta, jopa kun teitä herjataan 

Sato on eroteltu ja niput ovat asetetut paikoilleen 

Elokuun 1. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sanat puhuttuna 

Timothylle, Miesten Nettiyhteisön Kokoontumisen Aikana, Herran Pienelle Katraalle ja Kaikille 

Niille Joilla On Korvat Kuulla  

Te kaikki olette puhuneet hyvin, Minun poikani, sanoo Herra. Sillä Minun ajatukseni eivät 

ollenkaan ole kätkettyjä teiltä, sillä Minun suunnitelmani on tehty tunnetuiksi Minun profeettojeni 

kautta. Kuitenkin se, mitä Minä olen aikeissa tehdä, on jo tehty ja tulee vielä olemaan. Ja se, minkä 

Minä olen puhunut alusta alkaen, jopa tähän päivään asti, on totta. Sillä Jumalan tahtoa ei voida 

murtaa, niin kuin ei Pyhiä Kirjoituksiakaan… Ja jos jokainen sana, jonka Minä puhun, on Pyhä 

Kirjoitus, kuinka sitten tulee edes yksi sana epäonnistumaan?  

Kuitenkin Minun ihmiseni tulevat putoamaan pois ja Minun pieni katraani pienenee yhä. Sillä he 

pyrkivät löyhdyttämään siteitään yrityksenä paeta tätä nippua, sillä Minun tieni ei ole heille 

tunnettu ja Minun sanani ovat lakanneet siunaamasta heitä. Ja niinpä he pakenevat takaisin 

maailmaan, yrityksenä paeta itseään, niin kuin kaikkina menneinä aikoina, sillä heillä ei ole yhtään 

juuria. Kuitenkin Minun Isäni oli tehnyt sen mahdolliseksi kaikille heille, jotka ovat Minun, tulla 

Minun luokseni, jokainen nimitettynä aikanaan, jokainen nimettyyn sadonkorjuuseensa.  

Minä kerron teille totuuden, kukaan ei tule pakenemaan nippuaan… Sillä kaikki niput makaavat 

pellolla jo, ja jokainen on sidottu varmasti, odottaen sadonkorjaajia.  

Kuitenkin ihmisten virhe on suuri. Sillä he näkevät itsensä aina valheellisessa valossa, ja siinä he 

myös ovat nimittäneet itsensä tiettyyn nippuun, vaikka Minä Itse olen jo niputtanut heidät, jopa 

alusta alkaen… Sillä Minä olen Herra. Sen vuoksi, kun joku yrittää paeta tästä nipusta, jossa he itse 

ovat havainnet olevansa, totuus on paljastettu heidän lähdössään, kun he tulevat näkemään, että 

he eivät ole lähteneet pois ollenkaan, vaan pysyvät nipussa, johon Minä olin niputtanut heidät 

aivan ensimmäiseksi.  

Sillä Minä tutkin sydämet ja mielet… Jopa sisimmät ajatukset Minä tiedän!... Jopa maailman 

perustamisesta alkaen Minä tunsin jokaisen teistä, asettaen teidät paikoillenne alusta alkaen.  

Kuitenkin jotkut tulevat sanomaan… ’Entä vapaa tahto ja oikeutemme valita?’… Heille Minä sanon, 

te olette valinneet ja sydäntenne tahto on puhunut, ja täten teidät niputettiin ja valmisteltiin. Sillä 

Minä tunnen Minun omani! Ja Minun omieni keskuudessa Minä olen tunnettu. Enkä Minä tule 

menemään naimisiin sellaisen kanssa, jotka on kihlannut itsensä toiselle.   

Sillä Minä olen pyhä! Ja Minun morsiameni, pyhä. Minun vereni virtaa hänen suonissaan, Minun 

kuvani on näytetty hänen kasvoillaan ja Minun tulemiseni valo heijastuu hänen silmistään. Sillä 

Minä olen vanginnut hänen katseensa, eikä hän millään muotoa tule katsomaan poispäin tai 

etsimään muita.  

Täten jotkut on jo nykäisty tästä maailmasta… Ja nämä tullaan myös ottamaan, he varmasti tulevat 

olemaan pois tästä paikasta… Sillä heidän sydämensä ovat lähteneet pois tästä maailmasta, ja 

Minä olen nykäissyt heidät heidän veljiensä keskuudesta.  

Sen vuoksi, älkää tehkö itsellenne mitään henkilökohtaisia tulkintoja, oman ymmärryksenne 

mukaan, älkääkä asettako itsellenne ’järkeviä’ odotuksia, aivan niin kuin Minun pitäisi tarttua 

teidän mielihaluihinne ja seurata linjaa, jonka te olette asettaneet Minulle… Sillä ei ole olemassa 



ketään Minun kaltaistani! Minä olen pyhä! Minä yksin pingotin mittalinjan kansakuntien ylle! Minä 

yksin asetin luotilangan kaikkien ihmisten keskuuteen!  

Sen vuoksi odottakaa Minua rakastetut! Odottakaa Herraanne! Luottakaa rakkauteen, jonka Minä 

olen osoittanut teille ja lähtekää täysin pois tästä pahasta sukupolvesta ja nöyrtykää. Antakaa 

sydäntenne tulla kiskaistuiksi rinnoistanne, että Minä voin katsoa niitä, älkääkä enää piiloutuko 

Minulta. Sillä Minä olin jo tullut alas teidän luoksenne… Pyhiä Kirjoituksia täytetään, jopa jokainen 

Kirjain!  

Odottakaa Herraanne ja omaksukaa kaikki, mitä Minä olen opettanut teille, niin kuin lapsi 

omaksuisi sen… Kyllä, niin kuin lapsi omaksuisi Minut. Katsokaa, Minä olen kiskaissut jotkut teistä 

jo pois tästä maailmasta. Teidän sydämenne ovat Minun ja teidän henkenne kohoaa jopa nyt… 

Joka hetki te kaipaatte Minua, se nousee Isän luo.  

Rakastetut! Minä olen kokoamassa teitä nyt!... Minun tulee vain kutsua teidän nimenne, ja me 

yhdessä tulemme menemään portista läpi. Oletteko te ymmärtäneet Minun sanojani? Enkö Minä 

ole, tällä viimeisellä hetkellä, puhunut teille selkeästi, käyttäen harvoja kielikuvia? Enkö Minä ole 

kohdellut teitä niin kuin Minun omiani, jopa niin kuin kahtatoista?... Minun rakkauteni ei muutu. Ja 

vaikka Minä paljastan Minun tyytymättömyyteni ja Minun vihani on herännyt. Minun rakkauteni ei 

muutu. Minä en kätke Minun sydämeni ajatuksia teitä kohtaan, Minä puhun ne avoimesti… Miksi 

sitten kukin teistä pitää (ne) omana tietonaan?  

On aika lähteä tästä maailmasta, kuitenkin kuka teistä on jo lähtenyt?... Minun poikani, on aika!... 

Ja vaikka ajatuksenne pettävät teidät ja teidän tekonne tuovat teille kipua, on aika. Vaikka 

ystävänne ja rakkaanne vihaavat teitä ja tuovat teitä vastaan kaikenlaista valheellista ja vihaista 

herjausta, on aika. Vaikka teitä vierotaan ja katsotaan kuin pahaa, on aika. Sillä heidän uskoaan ei 

vaadita lainkaan, eikä heidän hyväksyntänsä ole tarpeellista.  

Sillä Minä olen pyhä… Ja uskollisuus on kirjoitettu Minun vaatetukseeni… Sanoo Herra. 


