
ML/22 - Herra sanoo… Muistakaa Minut & Nojautukaa eteenpäin,  

niin että Minä voin suudella teidän otsianne 

Marraskuun 30. 2010 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sanat puhuttuna 

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

on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra YahuShua… Mitä on poika, joka on huomaavainen isänsä tavoista ja kiinnittää 

tarkkaa huomiota hänen jokaiseen sanaansa?... Tai palvelija, joka pyrkii vain palvelemaan 

isäntäänsä?... Tai uskollinen morsian, joka pyrkii aina miellyttämään aviomiestään kaikilla 

tavoillaan, olipa hän lähellä tai kaukana, läsnä ollessaan tai palaten takaisin nopeasti, niin kuin 

joku, joka oli ollut poissa pitkällä matkalla?... 

Olkaa huomaavaisia näissä asioissa ja kasvakaa viisaudessa; olkaa rauhassa, horjumattoman 

luottamuksen kautta… Sillä Minä olen tulossa nopeasti ja Minun palkkioni ovat Minun mukanani! 

Katsokaa, Minä olen tuleva myös maksamaan takaisin kansakunnille, kaikesta heidän Minun 

hylkäämisestään!  

Sen vuoksi, laulakaa Kaikkein Rakastetuimpanne lauluja ja Minä tulen päällenne nopeasti ja asetan 

Minun ääneni teihin, ja me tulemme laulamaan yhdessä kuin yksi, tehden suloisia melodioita, kun 

Minä isken sydäntenne siteet. Älkää vetäytykö taaksepäin, kun Minä tulen… Nojatkaa eteenpäin, 

niin että Minä voin suudella teitä otsiinne. Minun lapseni, höristäkää korvanne ja kuunnelkaa 

Minua… Olkaa huomioivia ja täysin hereillä.  

Teidän sydäntenne mielihalu on lähellä ja on tullut vaatimaan Hänen omiaan… Sillä Minä olen 

Aikojen Mielihalu!... Ja jonka hengitys varustaa kaikki sukupolvet!  

Rakastetut, miksi te epäröitte!... Minä olen Elämä! Rakkaus kaikkeen aikaan!... Puuseppä, joka loi 

teidät Hänen omaksi ilokseen ja jonka ilo on myös teidän, ilo, joka meillä oli yhdessä aivan 

maailman perustamisesta lähtien.  

Lapset, muistakaa Minut! Tutkikaa sydämiänne ja tuntekaa Minut! MUISTAKAA MINUT! Muistakaa 

aika, jonka me jaoimme, muistakaa rakkaus, jota Minä olen vuodattanut teidän vuoksenne… 

Muistakaa. Tutkikaa sisimpiä ajatuksianne ja te tulette löytämään Minut sieltä. Muistakaa Minut 

sellaisena kuin Minä olen, niin kuin Minä olen aina ollut… Niin kuin te olette, Minun kanssani siellä, 

missä Minä olen.  

Lakatkaa katsomasta eteenpäin, aivan kuin Minä olisin kaukana. Lakatkaa katsomasta taaksepäin, 

aivan kuin Minä olisin tavoittamattomissanne… Katsokaa! Tässä Minä olen! Älkää enää katsoko 

ihmisten silmillä, sillä liha ja veri on pettänyt teidät… Katsokaa, tämän maailman ihmiset ovat 

piiloutuneet odottamaan oikeaa hetkeä hyökätä, asettaa ansoja, levittää ansalankoja ja kaivaa 

monia kuoppia, joiden kautta monia pidetään vankeina ja revittyinä, kidutettuina ja harhaan 

johdettuina illuusioilla, joita tämä maailma tarjoaa.  

Pyyhkikää silmänne ja olkaa parannettuina JA NÄHKÄÄ! Avatkaa korvanne ja kiinnittäkää huomiota 

JA KUULKAA! Avatkaa sydämenne ja olkaa murtuneita JA TIETÄKÄÄ!... Minä olen se, minkä Isä on 

tunnustanut koskien Minua… Minä olen Hän, jonka Totuuden Henki on paljastanut… Kyllä, Minä 

olen Hän, josta on puhuttu Minun profeettojeni suulla, ja josta Minun apostolini ovat saarnanneet 

maailmassa. (Millään muotoa Minä EN OLE se, josta auktoriteettiasemassa olevat ihmiset ovat 

puhuneet koskien Minua; enkä Minä ole ”se” Jeesus, josta puhutaan ihmisten kirkoissa.)  



Rakastetut, tämä Sana, jopa jokainen Kirjeitten jokainen sarja on Minun kunniani Sana, jonka Minä 

olen laittanut esille jälleen kerran… Minun rakkauteni ja uhraukseni testamentti, Minun tulemiseni 

ilmoitus… Totuuden julistus… Ilmestys siitä, kuka Minä todella olen… Jumalan Trumpetin 

(Pasuunan) Kutsu, niin että kaikki, jotka on kutsuttu ja valittu, voivat kuulla ja tulla Minun luokseni 

asiaankuuluvana aikanaan ja ajankohtanaan.  

Katsokaa, se on myös vahva ojennus, kaikille heille, jotka ovat ottaneet itselleen MINUN nimeni ja 

MINUN Sanani… SAASTUTTAAKSEEN SEN!... Luotilanka tälle pahalle sukupolvelle! Sillä tämä Sana 

on liehuva lippu, merkki kaikille kansakunnille!... Hälytyksen ja sodan trumpetti, hyvityksen ja 

tuomion ääni ja joka tulee pian putoamaan jokaisen kansakunnan päälle!  

Sillä MINÄ OLEN KUKA MINÄ OLEN!... Isän Ainokainen, Yksi Todellinen Jumala ja Pelastaja, 

Mashiach!... YahuShua-YaHuWaH! 

 Näin sanoo Herra Jumala, Taivaan ja Maan Luoja… Minun nimeni on ikuinen, puhuttu 

sukupolvesta sukupolveen. Ja jos Minun rakkaudellani on nimi ja Minun voimani kunnia on 

paljastettu Hänen puvussaan, missä sitten on Minun ylistykseni? Missä on Minun arvostamiseni 

ihmisten keskuudessa, ylös uhrattu ylistys Hänen kunniakseen, Minun kunniakseni?  

Sen vuoksi, Minä olen kutsumassa Minun rakastettujani eteenpäin, katsokaa, Minä olen 

kutsumassa heitä pois tästä pimeydestä, niin me voimme olla yhdessä, Minun rakkauteni 

pyhäkössä… Te Hänessä, Minussa… Yhdessä yhtenä.  

Sillä Minun rakkauteni kestää ikuisesti… Kauan sen jälkeen, kun ihmisten kunnia on menehtynyt, 

heidän valtakuntiensa huippuhetket tomuksi muuttuneet, Minun rakkauteni kestää… Kauan sen 

jälkeen, kun tähdet, joita te katsotte taivailla, ovat lakanneet loistamasta, Minun rakkauteni 

kestää… Syvempänä ja leveämpänä kuin avaruus ja aika, Minun rakkauteni kestää…  

Jopa ennen luomista, Minun rakkauteni kestää… Ja jälkeen, Minun rakkauteni jää jäljelle. Sillä 

todella Minun rakkaudellani on nimi, (sillä Jumala on rakkaus)… Nimi jossa Minä tulin, lihaan 

puettuna… YahuShua HaMashiach!... Kyllä, Immanu El!  

Antakaa Hänelle kunniaa, että Minä voin vastaanottaa kunniaa teidän joukostanne… Sillä Minä 

tulen olemaan Jumalanne ja te tulette olemaan Minun ihmisiäni, niin kauan kuin Minun rakkauteni 

kestää. Amen ja amen. 


