
436. OI MINUN HERRANI… PYYDÄN, KUULE MINUN ITKUNI & PELASTA MINUT 

Ezekielin Kokemus (Morsiamen Kronikat), 30. Marraskuuta, 2016.  

( Ezekiel ) Oi Minun Herrani, Minun Jumalani ja Minun Kaikkeni, pyydän, kuule minun itkuni ja pelasta 
minut! Ovellani olevilta vihollisilta ja päässäni, Sydämessäni, Mielessäni & Hengessäni olevilta ääniltä.  

Olen NIIN vakuuttunut ja minua syytetään, että olen … no niin, kutsukaamme sitä sillä nimellä, mitä se 
on, laiska. Oi Minun Jeesukseni, Minut on lävistetty sydämeni ja sieluni syvyyksiä myöten, vain kun 
luen tai kuulen aivan sen sanan! Herra, kauheat muistot elämän ajalta, kirosanat… Mutta ennen 
kaikkea, koska minä tiedän, että on JOTAKIN, joka jatkuvasti pidättelee minua.  

Ja Herra vastasi hänelle… ”Lopeta, Rakkaani! Heitä pois nämä kuvitelmat. Ne ovat paholaisen 
hyökkäyksiä ja valheita. MINÄ TULIN, että sinulla olisi elämä ja runsaampi elämä! Missä ovat tanssit, 
joita meillä oli tapana tanssia?”  

”Minä otin sinut Minun rakastaville käsivarsilleni viime yönä, kun sinulla oli niin paha olo ja me 
aloimme liikkua Minun Henkeni tahtiin ja Hänen pehmeän, kauniin musiikkinsa tahtiin, kuten me aina 
teemme. Mutta sitten sinä yhtäkkiä vetäydyit pois, täynnä ’Myrkyllistä Syyllisyyttä’.”  

”Minä olin niin pettynyt ja petyin myös sinun puolestasi, tietäen juuri kuinka paljon sinun henkesi & 
sielusi voimistuvat suloisista virkistymisen ajoista, kuten tästä.”  

”Kun kuljit pois, pystyin kuulemaan syytösten laskeutuvan päällesi raskaina… ’Mitä sinä luulet 
tekeväsi? Sinun tulisi PYSYÄ kärsimyksen sängyssäsi!! Mutta sen sijaan, täällä sinä olet, seisoen 
keittiössä ja TEESKENNELLEN tanssivasi Jeesuksen kanssa – joka ei ole siellä muutenkaan!’”  

”Oi, kyllä, Minun Rakkaani, Minä kuulin jokaisen inhottavan sanan. Ja tietäen, että olit heikko ja 
sekava, koska olit niin sairas, he yksinkertaisesti tulivat kuin lauma hyeenoita, suostutellen sinua 
toisiin ajatuksiin, siihen pisteeseen asti, että sinä luovutit, ennen kuin meillä oli edes mahdollisuutta 
aloittaa. Minä tiedän, että sinä vilpittömästi ajattelit pysyä Minun kanssani, hyökkäyksestä huolimatta 
ja että sinä jopa laitot käsivartesi Minun käsivarsilleni, yrityksenä olla lähellä. Mutta sinä olit vain 
fyysisesti liian sairas ja henkisesti lopen uupunut.”  

”Minä EN tuomitse sinua. Pikemminkin Minä olen niin syvästi Rakastunut sinuun joka päivä. Ja Minä 
tiedän hyvin kuukaudet, viikot, päivät, tunnit ja minuutit, jotka sinä makaat kauheissa tuskissa, 
tarjoten itsesi Minun Armollani ja liitossa Minun kärsimykseni, kuolemani ja ylösnousemukseni kanssa 
– Kirkon, Maailman ja Kaikkien Sielujen puolesta. Minä tiedän henkisen, tunnetason ja kyllä – jopa 
hengelliset kärsimykset, joita sinä kestät Minun vuokseni ja Valtakunnan vuoksi.”  

”Sinulla ei ole mitään hävettävää, Minun Rakas Puolisoni. Ei mitään. Ja Kukaan ei koskaan tule 
erottamaan meitä. Sinä olet Minun Kallisarvoinen Aarteeni ja Minä kaipaan päivää, jolloin me voimme 
vapaasti syleillä, nauraa, rakastaa, laulaa ja tanssia läpi Meidän Isämme Valtakuntaa, jonka Hän on jo 
antanut sinulle.”  

”Toistaiseksi, työskennelkäämme yhdessä, tuodaksemme päätökseen ja täyteyteen Hänen Mitä 
rakastavimman ja myötätuntoisimman Sydämensä tahto – että kaikki, jotka tahtovat, tullaan tuomaan 
turvallisesti Ikuiseen Hänen Ihmeellisen Valonsa & Elämänsä Valtakuntaan; Uuteen Taivaaseen ja 
Uuteen Maapalloon, missä Meidän Jumalaamme tullaan sekä ylistämään, että palvomaan 
lakkaamatta, missä Hänen Henkensä tulee leviämään kaikkiin asioihin, tuhlaten sanomatonta Iloa 
alinomaa, sekä suurille ja että pienille yhtä lailla – Valtakunta, joka on täynnä Ehdotonta Rakkautta, 
Syvällistä Kiitollisuutta ja Ikuista Rauhaa.” Amen. 


