
ML/19 - Herra sanoo…  

LAKATKAA PUHUMASTA! Hiljentäkää itsenne & Tietäkää… MINÄ OLEN HÄN! 

Marraskuun 15. 2010 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylle Nettiyhteisön Kokoontumisen Aikana, Herran Pienelle Katraalle ja kaikille Niille, joilla 

on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra sinun Lunastajasi… Rakastetut, pohtikaa Minun sanojani, pohtikaa niitä syvästi… 

Ei, ei omien tulkintojenne mukaan tai oman ymmärryksenne mukaan; älkääkä tarttuko niihin 

saadaksenne ne sopimaan siihen, mitä havaitsette niiden olevan, aivan niin kuin niitä voitaisiin 

millään muotoa muovailla… Minun sanani eivät ole kenenkään ihmisen alamaisia, sillä ne 

vastustavat yhdenmukaisuutta! 

Rakastetut, Minä olen muotoillut teidät!... Minun hengitykseni asuu teissä. Ja Minä olen 

vuodattanut tämän siunauksen, niin että te saatatte alkaa näkemään, niin että te saatatte tietää 

Minun tahtoni, niin että te saatatte kuulla omalla kielellänne, sen mukaan miten olette 

kykeneviä… Rakastetut, Minä puhun, niin että te saatatte tulla vedetyiksi Minun luokseni! Minä 

julistan sen, niin että Pyhät Kirjoitukset voidaan täyttää teidän kuullessanne.  

Minun ihmiseni täytyy tehdä tietoisiksi, kutsun täytyy lähteä eteenpäin… Ja niin se on, ja on ollut, 

siitä alkaen, kun lopun aika alkoi… Kyllä, siitä alkaen, kun ensimmäisenä hetken aukaisin Minun 

suuni puhuakseni, siitä ensimmäisestä hetkestä alkaen, kun Minä hengitin Minun valittujeni päälle, 

jopa kaiken lihan vuodattamiseen asti.  

Kuitenkin Minä kysyn teiltä, tunnetteko te? Tunnetteko te todella Minut? TUNNETTEKO TE?!... 

Rakastetut, tunnetteko te Minut?! Oletteko pohtineet sitä, mikä on sanojen tuolla puolella? 

Oletteko pohtineet Isänne rakkautta ja sen voimaa? Tunnetteko te Minut?... Oletteko istuneet 

hiljaa ja kuunnelleet Minun sydämeni musiikkia teitä kohtaan?... Minun kyyneleeni tippuvat 

hellästi, tehden pehmeitä sävyjä siteisiin, joita me jaamme? Rakastetut, ettekö näe, kuka MINÄ 

OLEN?!... Ettekö ymmärrä, mikä Minun ruumiini on?!... Niin kuin Poika ei voi millään muotoa olla 

erillään Isästä, niin ei yksikään teistä voi olla erillään Minusta!  

Nähkää suuremmilla silmillä, avatkaa korvanne ja kuunnelkaa, tavoittakaa sydämellänne 

ymmärtämään… Teidät tehtiin Minua varten! Kuitenkin Minä kerron teille, se on paljon muutakin… 

Paljon muuta! Minä olen Hän, jonka kautta teidät tehtiin, kyllä, Minun hengitykseni on antanut 

teille elämän. Kuitenkin on lisää… On lisää, rakastetut!  

Mitä lapset ovat vanhemmilleen? Eikö heitä ole muovattu heidän kuvaksensa, lihaksi heidän 

lihastaan?... Syntyneitä, sitten muotoiltuja sen mukaan, mitä näkevät ja vastaanottavat, 

ymmärryksensä mukaan? Kuitenkin side, jonka he jakavat, onko se vain lihasta, määritetty myös 

mielen mukaan?... Vai onko se enemmän?...    

Ei mikään koko luomakunnassa voi olla olemassa Minusta erillään!... Eikä mikään voi olla olemassa 

Minun ulkopuolellani! Minä, yksin, asun lähestymättömässä valossa Isän kanssa… Minä yksin, olen 

Isä manifestoituna luomakunnassa… Immanu El. Sen vuoksi, jälleen Minä kysyn teiltä, tunnetteko 

te Minut? Oletteko te todella tunteneet Minut?... Katsokaa, te tulette tuntemaan Minut! Kuitenkin 

Minä kerron teille, ei yksikään teistä todella tunne Minua ja maailmassa olevat pysyvät hyvin 

kaukana Minusta.   

Sillä kukaan teistä ei oivalla, että te, pikku lapset, olette todella jumalia… Te olette Jumalia!... 

TEIDÄT TEHTIIN MINUSTA!  Kukaan ei voi olla olemassa erillään Viinipuusta! Kukaan ei voi olla 

olemassa, ellei se, mikä on Olemassaolo ja Elämä, ole heissä!... Teitä ei tehty vain Minua varten, 



teidät tehtiin Minusta!... Kukaan ei voi paeta Minua!... Kukaan ei voi karata Minulta, vaikka he 

piiloutuvat, vaikka he juoksevat, vaikka pimeys ympäröi, siellä Minä olen yhä.  

Älkää olko enää petettyjä… Te olette Minun ruumiini ja Minun ruumiistani. Se, millä tavalla teidät 

muotoiltiin, on se, mikä Minä olen… YAHUWAH… Hän, joka saa aikaan olemassaolon… Katsokaa, 

Minä olen myös Ihmisen Poika!... YahuShua. Te olette Minun sydämeni sydän… Tuleeko Minun 

hakata pois Minun oma sydämeni ja heittää se pois? Minä olen rakastanut teitä alusta alkaen! 

Minun rakkauteni ei koskaan lopu!... Se on kuka Minä olen, sama kuin Minä olen!  

Ja he, jotka valitsevat olla pois murrettuja, täytyy olla poismurrettuja ja tuhottuja, sillä he ovat 

repäisseet Jumalan sydämen, repeämä, jota Minä tulen kantamaan ikuisesti… Sillä Minä olen 

rakastanut heitä ja Minun rakkauteni on loputonta.  

Sen vuoksi teidän on aika todella tuntea Minut… Tuntea Minut sellaisena kuin Minä todella olen… 

Tuntea Minut sen mukaan, miten Minä olen tehnyt teidät. Sulkekaa silmänne, niin että te voitte 

tulla näkemään Minun muotoni… Hiljentäkää mielenne, niin että te saatatte kuulla Minun ääneni 

soinnin. Ja musiikin, jota Minä soitan teille… Olkaa hiljaa… Ja tietäkää… MINÄ OLEN HÄN. 

Rakastettu, lakatkaa katsomasta Minua silmillänne ja nähkää! Lakatkaa passiivisesti kuuntelemasta 

Minun sanojani ja kuulkaa! Lakatkaa etsimästä Minua mielenne kautta ja tuntekaa Minut! 

Vastaanottakaa Minut!... Kyllä, lakatkaa puhumasta, hiljentäkää itsenne ja pysykää Minussa.  

Tarttukaa Minuun sydämillänne, pysykää Minussa sellaisina, kuin olette ja vetäkää kovasti näistä 

siteistä! Rakastukaa Minuun syvästi… Ei, ei lihanne mukaan… Antakaa mennä ja heittäytykää 

Minun puoleeni! Antakaa kaiken sen mennä, mistä pidätte kiinni, ikuisesti ponnistellen 

päästäksenne… Lakatkaa tarttumasta lihaanne! Minut on vuodatettu teidän puolestanne! 

Murtakaa nämä rajat, jotka olette tehneet ja loikatkaa!  

TÄSSÄ MINÄ OLEN!... Minä olen odottanut teitä!... En sen vuoksi, mitä Minä näen pinnalla, enkä 

niiden asioiden vuoksi, mitä teette…  

Minä olen odottanut TEITÄ!... Sillä Minä olen tuntenut teidät ja rakastanut teitä alusta alkaen… 

Minä näen teidät sellaisina kuin te olette ja olette aina olleet… Minun rinnuksillani, Minun 

kanssani, missä Minä olen… Täyttäen Minun rakkauteni teissä, MINUSSA!... Sanoo Herra, joka on 

noussut ylös ja tulee nopeasti. 


