
ML/37 - Laulakaa Minulle! Laulakaa… Sulhanen lähestyy 

Tammikuun 20. 2011 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sanat puhuttuna 

Timothylle, Herran Pienelle Katraalle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… MINÄ OLEN TULEVA!... 

Maapallon syvyyksistä, perustusten alta… Ajan ja avaruuden alapuolelta tulee Minun ääneni sointi 

tulemaan esille! MINUT TULLAAN KUULEMAAN! MINÄ TULEN KAIKUMAAN ÄÄNEKKÄÄSTI!...  

Jopa ihmisten sydänten sisältä tulee Minun ääneni pursuamaan esille, rynnäten heidän 

verisuonten kautta, saaden heidän jokaisen jäsenensä kihelmöimään… Suuri ja ihmeellinen 

puistatus heidän henkiensä sisällä, heidän sielujensa puhdistumiseen asti!...  

Sillä Minä istun korkeammalla kuin korkein vuori! Minä olen asettunut korkeimpien taivaitten 

yläpuolelle!... Erilleen asettuneena ja pyhänä, asettuneena erilleen suuressa kunniassa. Aikojen 

halki Minä olen kutsunut Minun rakastettujani ja alusta alkaen Minä olen valinnut Minun 

valittuni… Minun sydämeni sydämen, lihan Minun lihastani… Ennalta määrättyinä ja hyväksyttyinä 

Rakastetussa, Isän iloksi ja suureksi tyydytykseksi.    

Ennen alkua oli Minun kunniani julistettu! Ajan lopuista Minun majesteettisuuteni oli asetettu 

tähtiin!... Ennen kuin maapallo oli tehty, Minä pidin universumia pukunani!  

Kuka on Minun kaltaiseni?! Julistaa Alfa… Kuka pitää kaikkea olemassaoloa yhdessä, Hänen 

voimansa sanan kautta ja Hänen ymmärryksensä valtavuuden kautta?! Sanoo Omega… Vastatkaa, 

nuoret lapset! Vastatkaa, jos tiedätte!  

Puhukaa heille Minun nimeäni! Älkää pidätelkö tietoa Minun kunniastani!  HUUTAKAA, MINUN 

POIKANI JA TYTTÄRENI! Antakaa sydäntenne kummuta esiin ylistyksellä! Antakaa jokaisen sykkeen 

kaikua rinnoissanne, Minun kunniani ylistykseen!  

Kyllä! Siunatkaa puhtaan, loppumattoman rakkauden nimi! Siunatkaa armon nimi, 

oikeamielisyyden nimi! Siunatkaa Hänen nimensä, joka kantoi teidän syntinne puussa! Suudelkaa 

Poikaa! Sanoo YaHuWaH, Pyhä! Suudelkaa Häntä Hänen jalkoihinsa, suudelkaa Häntä Hänen 

käsiinsä, laittakaa kätenne Hänen sivulleen… MAISTELKAA ja nähkää! Tulkaa lähelle ja suudelkaa 

Minun haavojani, jotka Minä sain… Kyllä, jokaista, jonka te annoitte Minulle… Suudelkaa Minua, 

älkääkä enää olko erillänne… Ottakaa osaa Hänen täyteyteensä ja vastaanottakaa Minut!  

HERÄTTÄKÄÄ SYDÄMENNE! Nouskaa torkkumisestanne!... kuninkaanne tulee teidän luoksenne! 

Hän on oikeudenmukainen, Hän on teidän pelastuksenne! Hänen pukunsa on oikeamielisyys!... 

Oletteko tarttuneet siihen?!... Kiirehtikää, ottakaa Hänestä kiinni!  

Hän on Minun sydämeni, sanoo Isä. Painakaa korvanne Minun rintaani vasten ja kuunnelkaa 

Minun rakkauteni ääntä… Jokaista Minun armoni sykettä. Tuntekaa Minun käsivarsieni halaus, 

voimakas ja hellävarainen. MINÄ OLEN TEIDÄN ISÄNNE!... Yksi teidän sydämenne halaus.  

Minun lapseni, oletteko kuulleet? Oletteko todella pohtineet?!... AIKOJEN MIELIHALU ON 

TULLUT!!! Sen vuoksi, laulakaa!... Laulakaa Minulle!... SULHANEN LÄHESTYY! 


