
ML/58 - Herra sanoo… Tulkaa & Lentäkää pois Minun kanssani!  

Tehkää Minusta yksi ja ainoa kuluttava Intohimonne 

Maaliskuun 12. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sanat puhuttuna 

Timothylle ja Jayselle, Nettiyhteisön Kokoontumisen Aikana – Herran Pienelle Katraalle ja kaikille 

Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Valo, näin sanoo Koko Luomakunnan Herra, näin sanoo Elämän Antaja ja Puhdas 

Rakkaus… Jumala, joka on pelastus… Hän, joka on Ensimmäinen ja Viimeinen, Elämän 

Alkuunpanija… Hän, joka saa aikaan olemassaolon… Tunnetteko te Minut? Tunnetteko te Minut, 

nuoret lapset?! Muistatteko te Minut?... Tunnetteko te Minut?!... 

Rakastetut, katsokaa Minua!... Katsokaa Herran, teidän Jumalanne kasvoja! Katsokaa Minua! 

Näettekö te Minut puussa?!... Katsokaa, Minä olen tuleva alas!  

Minä olen tullut alas! Minä olen rikkonut kuoleman otteen ikuisesti!... Se on murrettu ja laitettu 

Minun jalkojeni alle! Ja vaikka kuolleet vielä nukkuvat, Minä en lakkaa katselemasta heidän 

paikkaansa… Minä tiedän, missä he ovat. Heitä ei ole unohdettu, he eivät ole menehtyneet… Minä 

tiedän täsmälleen, missä he ovat! Katsokaa, Minut nostettiin ylös ja Minä olen tuleva alas… Minä 

olen noussut ylös!... Ja kaikki ne, jotka nukkuvat, tulevat myös nousemaan!   

Sen vuoksi, jälleen Minä kysyn teiltä, tunnetteko te Minut?... Tiedättekö te, kuka Minä olen?!... 

Katsokaa Minua! Katsokaa Lunastajanne, Elämänne, Jumalanne kasvoja!... PYSÄHTYKÄÄ! Lakatkaa 

katsomasta muualle!... Katsokaa puhtaan rakkauden kasvoja! Katsokaa ELÄMÄN kasvoja, ilman 

loppua!  

Katsokaa! KATSOKAA! KATSOKAA Minua! Minun vereni vuotaa yhä alas… Juokaa siitä! Tämä ei ole 

loppu! Tämä on vasta alku!... TULKAA MINUN LUOKSENI! Janottaako teitä? Oletteko tarpeessa? 

Mitä te odotatte? Miksi teidän kasvon ilmeenne ovat allapäin?... Katsokaa Minuun!...  

Minä olen täällä! Minä en ole vielä lähtenyt!... Tämä on alku!... Tästä me aloitamme, sanoo Herra.  

Sen vuoksi, rakastetut, tulkaa hyvin lähelle ja kasvakaa nopeasti Minun parantavien siipieni varjon 

alla, jossa Minä varmasti tulen nostamaan teidät ylös. Rakastetut, me tulemme lentämään pois 

yhdessä, kun te katsotte Minun kasvojani ja katsotte Lunastajaanne. Kun te etsitte Minun 

sydäntäni ja kosketatte Minun arpiani, meidän ilomme tulee olemaan täyttynyt ja nälkänne tulee 

olemaan tyydytetty ja janonne sammutettu.  

Sen vuoksi, nyt on aika aloittaa jälleen Minussa… Kulkea Minussa, tehden Minusta aarteenne, 

Teidän yksi ja ainoa kuluttava intohimonne… Ensirakkautenne… Sanoo Herra. 


