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ELÄKÄÄMME TÄTÄ ELÄMÄÄ YHDESSÄ… SE VÄHÄ, MITÄ ON JÄLJELLÄ 

Jeesuksen sanoja Veli Ezekielille, 11. Helmikuuta, 2016. 

( Ezekiel ) Herra on kanssamme, Sydänasukkaat. 

Ezekiel aloitti… Tänä iltana minulla oli johdonmukainen tunne, että Herra halusi minun istuvan alas ja 
halusi jälleen antaa meille ohjausta, koskien näitä viimeisiä päiviä ja tunteja. Minun täytyy myöntää, 
että oli hyvin vaikeaa yrittää päästä Hänen lähelleen tänä iltana, kun olin tarkoituksellisesti nukkunut 
kolme tuntia ylimääräistä. 

Ja minä vain haluan lisätä tähän, että kun on fibromyalgia ja yrittää ponnistella ylös, joskus se pilaa 
koko päivän, koska ei saanut tarpeeksi lepoa. Mutta sitten, toisilla kerroilla, on tokkurainen ja vain 
makoilee ja nukahtaa uudelleen. No niin, niin kävi minulle. Minä tiesin, että minun pitäisi nousta ylös 
ja aloittaa iltani noin kello 18, kuten tavallisesti, mutta minun lihani oli oi, niin mukavasti lämpimien 
peittojen alla!  

Hän lähetti pieniä nykäyksiä ja vihjeitä, kuten kallisarvoisen pienen kissani saamaan mahakivun. Minä 
jopa ajattelin yhdessä vaiheessa, ”Tuo pieni viaton kissa kärsii siirtääkseen minut ylös ja liikkeelle.” No 
niin, sen jälkeen, kun riuduin laiskuuden tokkurassa ja tuomitsemisessa, Herra antoi minulle armon 
viimein sanoa ”EI ENÄÄ!!”, kun minä pian pääsin sängystä ja menin suoraan Claren luo, tunnustaen 
laiskuuteni ja pyytäen Herralta, pyydän, anna minulle anteeksi.  

Kun aika lähestyy, luulen, että Jeesus saa meidän omattuntomme olemaan herkempiä ja herkempiä, 
jopa pienimmissä asioissa. Tarkoitan, että voi todella tuntea laskevan tunteen syvällä hengessään, kun 
on loukannut Häntä nyt, erityisesti, jos se liittyy toisen henkilön loukkaantumiseen. Mutta tällä kertaa, 
asia oli todella ajankohtainen ja jopa sen jälkeen, kun Clare rukoili minkä tahansa väärän syyllisyyden 
tai valehtelevien henkien lähtevän pois minusta – tunne vain roikkui. Tämä asia oli asettunut olemaan 
syvällisesti, enkä vain voinut ravistaa sitä pois. 

Pienen hetken ajan tänä iltana Pyhä Henki antoi minulle henkilökohtaisen katsauksen, TODELLISEN 
katsauksen siihen, kuinka puhdas ja hellä Jeesuksen Sydän todella on ja kuinka usein me loukkaamme 
Hänen sydäntään näillä näennäisen ”pienillä” synneillä. Minä tiesin, että tämä aidosti oli Hän ja vaikka 
minä itkin Hänen jaloissaan ja Hän vakuutti minulle Hänen anteeksiantoaan ja rakkauttaan minua 
kohtaan – syvää katumusta, jonka kanssa kamppailin seuraavat kolme tuntia ja se jätti paljon tarvitun 
merkin, omaantuntooni korvennetun ja tiedän, että en enää koskaan halua kieltää Häneltä mitään, 
Hänen armollaan, koskaan enää!  

Rohkaisevan ajan jälkeen rukouksessa ja Herran varmistelujen jälkeen, kun oli ennallistettu, Hänen 
keskittymisensä siirtyi johonkin, mistä Hän halusi puhua. Ja kun olen aina erottamista tekevä, menin 
Pyhien Kirjoitusten luo ”testaamaan” Henkeä. Siispä, näin Hän aloitti… ”Katso, Minä vuodatan teille 
Henkeäni, saatan Sanani tiedoksenne.” Sananlaskut 1:23. 

Jeesus aloitti… ”On paljon tehtävää näinä viimeisinä päivinä, ennen kuin Minä tulen. On ehdottoman 
ratkaisevaa, että sinä ET harhaudu päämäärästäsi. Pidä silmäsi kiinnitettyinä Minuun, koko 
sydämelläsi, mielelläsi, hengelläsi ja sielullasi naulittuina Minuun. On välttämätöntä, että sinulla on 
Minun Mieleni – ”olkoon tämä mieli sinussa.” Kristuksen Mieli. Sinä et voi tehdä tätä omillasi. Sinun 
TÄYTYY rukoilla tätä armoa ja Minä tulen kyllästämään sinut kyvyllä ”heittää pois jokainen 
kuvitelma”.”  



”Sinun täytyy luovuttaa KAIKKI taitosi pois jälleen. Aseta ne uskolla Minun Käsiini, tietäen, että Herrasi 
ja sinun Rakkaasi, sydämesi ja sielusi tuleva aviokumppani, on sinun koko luottamuksesi arvoinen. 
Minä tulen vapauttamaan sinut muistojen sorrosta, kun vihollinen yrittää pelata sinun kiintymyksilläsi, 
ihmissuhteillasi ja millä tahansa jäljellä olevilla kiintymyksillä ihmisiin ja asioihin maailmassa. Jos nämä 
ihmissuhteet ovat hyviä ja rakastavia, anna ne Minulle. Minä rakastan heitä paljon enemmän, kuin 
sinä koskaan kykenisit ja Minä tulen ottamaan heidät Minun erikoishuolenpitooni, rakkaudesta 
sinuun. Mutta nyt on aika olla tarkoituksellisesti määrätietoinen.”  

”Tee päivittäiset velvollisuutesi, mutta älä uppoudu mihinkään projekteihin. Minä tarvitsen sinun 
olevan kuin Gideonin viisaat sotilaat. He olivat tulleet vesipaikalle matkallaan suureen taisteluun. 
Hänelle kerrottiin, että ottaa vain miehet, jotka notkistivat yhden polven ja joivat käsistään, samalla 
kun olivat hälytysvalmiudessa ja katselivat, jopa silloin vihollista. Ne, jotka kumartuivat käsineen ja 
polvineen ja joivat kuin koirat, ne hän käski lähettää takaisin kotiin. Heistä olisi vähän tai ei ollenkaan 
hyötyä suuressa taistelussa, joka oli seuraamaisillaan. Jopa sen kanssa, Minä vielä testaisin Gideonin 
tottelevaisuutta yhä edelleen.”  

”En voi painottaa tottelevaisuuden tärkeyttä tarpeeksi vahvasti. Sinun täytyy viettää enemmän 
laatuaikaa rukouksessa. Sillä Minä tarkoitan, että ei ole tarpeeksi, että on ”Henkilökohtainen Suhde” 
Minun kanssani nyt. Nyt sinulla täytyy olla tuttavallinen suhde Minun kanssani. Mitä Minä tarkoitan 
tuttavallisella? Sinä olet pelastettu ja sinä tunnet Minut rakastavalla, kauniilla ja henkilökohtaisella 
tavalla – kuten Minäkin tunnen sinut. Mutta me olemme tulossa aikaan, jolloin kuten Minä sanoin 
Minun apostoleilleni, ”Minä en enää kutsu teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen 
Mestarinsa on aikeissa tehdä. Ei, Minä kutsun teitä Ystäviksi.”  

”Mitä enemmän vietätte aikaa jonkun kanssa, sitä enemmän te opitte tuntemaan heitä syvemmällä 
tasolla. Te alatte tuntemaan heidän mieltymyksensä ja inhonsa ja heidän erityisen tapansa tehdä 
asioita. Minä kutsun sinua nyt korkeammalle. Sinä olet aloittamaisillasi ikuisella matkalla, ikuisen 
elämän matkalla ja lähimmällä tavalla – Minun Morsiamenani!”  

”Katso nuorta rakastunutta paria. Kun he ovat oppineet tuntemaan toisensa pitkän ajan kuluessa, 
heille käy selväksi, että heidän sydäntensä halu on viettää loppuelämänsä yhdessä. Siispä, mies kosii 
rakastettuaan, joka riemuiten jännittyneesti – suostuu. Siihen asti, he ovat nähneet toisensa viikolla, 
mutta nyt he suunnittelevat rakentavansa elämää yhdessä. He eivät enää käy tavallisilla treffeillä. Ei, 
he välittömästi alkavat viettää jokaisen vapaan hetkensä yhdessä. Ei kulu päivääkään, etteivätkö he 
olisi yhdessä ja näin jatkuu Häihin asti. Miksi? Koska he ovat juuri tehneet syvällisen elämän 
sitoumuksen ja kihlauksen myötä he ovat hylänneet kaikki muut mielistään ja sydämistään. He ovat jo 
iloisesti alkamassa tulla tutummiksi hienoimpien asioiden kanssa toistensa henkilöissä ja luonteissa.”  

”Me olemme aloittamaisillamme ikuisen elämämme yhdessä. Koko meidän suhteemme on 
syöksymäisillään päättymättömän elämän ihmeellisiin ja taivaallisiin syvyyksiin – erottamattomina – 
yhdessä Yhtenä, ikuisesti!”  

”Siispä, nyt asettukaamme työhön tosissamme. Minä haluan viettää joka hetken kanssasi. Minä 
haluan unelmoida ja suunnitella ja juhlia sinun kanssasi! Me tulemme työskentelemään tämän elämän 
päivittäisten askareitten parissa yhdessä! Jokaisen vastuun, jokaisen vaatimuksen me tulemme oikein 
täyttämään. Sinun koko elämäsi tulee muuttumaan, koska nyt me todella olemme liikkumassa, 
hengittämässä, ajattelemassa ja elämässä YHTENÄ!”  

”Minun käteni loivat Taivaat. Kun Minä kutsun niitä, ne tulevat erkanemaan heti! Minä ennallistan 
sinut jopa nyt ja annan sinulle uuden elämän. Minä tulen loistossa sinua varten, Minun Morsiameni!” 


