
ML/36 - Herra selittää… Jumalan parantavat Kädet…  

Tulkaa & Juokaa, kunnes Maljanne on ylitsevuotavainen 

Tammikuun 15. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja Jayselle, Kristuksessa olevalle Sisarelle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Hän, joka muotoili teidät, Hän, jonka rakkaus vuodatettiin teidän puolestanne 

kuolemaan asti… Tytär, kuule Minun sanani ja kiinnitä tarkkaan huomiota, kaivertaen jokainen 

sydämeesi… 

Rakastettu, Minä olen lunastanut ja Minä olen valinnut… Minun viisaudessani Minä olen 

varustanut sinut perheellä… Kappas, jopa aviomiehellä; aviomiehellä, jonka käsi sopii omaasi, 

jonka sydän on niin kuin Minun. Minun hyvän tahtoni neuvon mukaan Minä olen laskenut sinulle 

kiinteän perustuksen, jonka sinä vielä olet täysin oivaltava, kuitenkin tulet varmasti olemaan. Sillä 

kaikki Minun rakastettuni ajatukset ja rukoukset saapuvat sisään Minun korviini, jopa sisimpään 

asti. Sillä Minä tiedän, kuinka sydämesi puhuu, jopa kaikki, mitä sinä haluat. Sen vuoksi, tämä on, 

mitä Minä sanon sinulle…  

Todella, kaikki, mitä Minä olen valmistellut sinulle, odottaa sinua tulevassa ajassa… Kuin hän, joka 

on löydetty ja laitettu erilleen, ennalta määrättynä saapumaan Minun Valtakuntaani ja Minun 

lepooni…  

Minun iloni Valtakuntaan… Siunausten paljous annettuna ja vastaanotettuna… Jopa siunaus 

siunauksen päälle, armo armon päälle, monien kyynelten vuodattamiseen asti… Ilon ja suuren 

riemuitsemisen kyyneleet!...  

Se, mitä mikään silmä ei nähnyt, eikä korva kuullut, eikä ole tullut ihmisen sydämeen sisään… 

Oivallettuna… Sellaisen kunnian näky, jokaista silmää häikäisevä… Sellaisen kauneuden ääni; 

tyynnyttäen jokaista korvaa… Sellaisen rakkauden paljastuminen, jokaisen sydämen 

parantuminen.  

Sitten tämä on, mitä Minä pyydän sinulta, Minun rakastettuni… Sinun tulee olla Minun 

morsiameni, kyllä sinut on jo kihlattu, sen vuoksi älä anna itseäsi kenellekään ihmiselle. Sillä Minä 

olen tehnyt sinut tahrattomaksi Tekijäsi silmissä, kauniiksi ja pyhäksi… Puhtaus on siis se, mitä 

Minä pyydän sinulta, kunnes Minä tulen sinua varten.  

Sydämeesi Minä olen nähnyt ja kappas, on olemassa yksi, jonka Minä olen valinnut sinulle… Ja se 

tullaan tekemään. Sen vuoksi, ota paljon iloa Minun lupauksistani, sillä ne ovat totta! Ja usko 

Minua, kun Minä sanon sinulle, Minä rakastan sinua… Älä koskaan epäile tätä… Sillä Minun 

rakkauteni on näytetty taivaan tähdissä, jotka Minä tein sinua varten.  

Kappas, Minun rakkauteni oli kirjoitettu jokaiseen haavaan, jonka Minä kestin sinun vuoksesi… 

Vuodatettuna jokaisessa veripisarassa, jonka Minä vuodatin sinun puolestasi… Ja paljastettuna, 

kun sinä lävistit Minun käteni ja Minun jalkani. MINÄ OLEN NAIMISISSA SINUN KANSSASI!... 

Meidän suhteemme on sinetöity verellä, jonka me jaamme.  

Tule nyt, ole Minun aarteeni, Herralle pyhä… Uskollinen. Tottele vanhimpia ja ole nopea antamaan 

anteeksi. Ja sisartasi, kohota häntä, sillä hänen sydämensä on hellä. Ja muista, mitä ikinä teetkin, 

jopa vähimmälle näistä, Minun rakastettuni, varmasti Minä sanon sinulle, sen sinä olet tehnyt 

Minulle… Sillä Minä elän heissä.  



Rakentakaa toisianne rakkaudessa, rakastaen toisianne, niin kuin Minä olen rakastanut teitä, sillä 

rakkaus on tärkein. Eikö ole kirjoitettu, ”Rakkaus kattaa syntien paljouden”?... Sen vuoksi, 

rakastakaa toisianne, on se, miten Minä käsken teitä.  

Rakastetut, kun tarvitsette, tulkaa Minun luokseni, älkääkä epäröikö, sillä Minä olen teidän 

kanssanne. Ja kun tulette lepäämään Minun jalkoihini, olkaa hiljaa ja pohtikaa Minun rakkauttani… 

Juokaa Minua sisään.  

Rakastetut, katsokaa!... Siellä Minä olen vieressänne, enkä koskaan ole pois lähtenyt! Minun 

lapseni ovat Minun sydämeni lyöminen!...  

Ja kun joku tulee Minun eteeni, eikö Minun käteni tavoita alhaalle ja koske heitä hellästi heidän 

olkapäähänsä, kun he rukoilevat? Enkö Minä vetäisi heitä lähelle, niin että Minä voin lohduttaa 

heitä Minun rakkaudessani, suoden armoa lakkaamatta, vahvistaen heitä aikana, kun he 

tarvitsevat?...  

Rakastetut, katsokaa Minun käsiäni ja jalkojani ja pohtikaa Minun rakkauttani… Sillä niin kuin 

Minun kärsimykseni arvet pysyvät, niin myös te pysytte yhdistyneinä Minuun, aina… MINÄ OLEN 

NAIMISISSA TEIDÄN KANSSANNE!... Pyhä, ikuisesti kestävä liitto, kirjoitettuna Karitsan verellä. Sen 

vuoksi, pyytäkää Minulta ja Minä varmasti paljastan Itseni teille.  

Maistelkaa ja nähkää, rakastetut… Juokaa!... Siihen asti, kunnes se, mikä on hunnutettu, ei ole 

enää hunnutettu… Kunnes tämä tyhjiö sydämessänne ei enää ole tyhjiö… Kunnes te tulette 

näkemään Minun silmilläni, rakastaen naapurianne niin kuin itseänne…  

Ollen uudistetut ja uudelleen tehdyt Rakastetussa… Rakastaen Herraa Teidän Jumalaanne koko 

sydämestänne, koko sielustanne, koko voimastanne… Maljanne ylitsevuotaen… Kunnes Pelastus 

tulee.  


