
ML/65 - Herra selittää…  

Rakkauden Lähde, missä rikkonaiset siivet parannetaan & valmistellaan Lentoon 

Huhtikuun 18. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

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

Näin sanoo Herra Hänen kovin rakastetuilleen, heille, jotka pyrkivät tulemaan hoivatuiksi ja 

lohdutetuiksi Kaikkivaltiaan läsnäolossa, missä rakastava ystävällisyys on ylitsevuotavaa, missä 

rikkonaisia siipiä hoidetaan armolla, korjataan rakkaudessa ja valmistellaan lentoon… Rakastetut, 

Minun rakkauteni teitä kohtaan on suurta! Minun rakkauteni on loppumatonta! Te olette Minun 

aarteitani ja Minun silmäteriäni, kauan kaivattuja. 

Rakastetut, kuulkaa Lunastajanne ääntä ja hyväksykää Minun lämmin halaukseni. Avatkaa myös 

silmänne, niin että voitte nähdä ja katsoa Minun kuvaani. Sillä Minua ruhjottiin enemmän kuin 

ketään ihmistä, pyhän uhrin veri peitti Minut, kuitenkin Minä olen noussut ylös kunniassa, 

puettuna kunniaan ja istuutuneena ikuisesti Isän oikean käden puolelle! Sillä Minun rakkauteni 

laitettiin avoimesti esille, että Minun rakastettuni saattaisivat yhdistyä Minun ruumiissani, jopa 

niin kuin Minun kärsimykseni rakkaus jatkuu ikuisesti, paljastettuna näiden arpien kestävyydessä.    

Tytär, tule lähelle ja ota osaa Minusta täysin, sillä Minun rakkauttani ei koskaan pidätellä; kyllä, 

ojenna kätesi ja aseta se Minun käteeni. Avaa sydämesi Minulle ja tule ja asetu tähän alttarille, 

lepää tämän Elävän Kiven päälle, sillä Minä olen Hän… Rakastettu, MINÄ OLEN HÄN!  

Älä pidättele, paljasta tämä rakkaus, jonka Minä olen antanut sinulle. Ota se ja ojennetuilla 

käsivarsilla suo sitä kaikille, jotka ovat valmiita vastaanottamaan sen. Sillä monet ovat tulossa 

läheltä ja kaukaa jakamaan Minun Evankeliumiani, löytääkseen rauhan kaiken suuren kaaoksen 

keskellä… Katsokaa suurta väenpaljoutta, joka etsii suojaa, jotka ovat tulleet esiin kaikkien näiden 

murenevien seinien keskeltä, itkien apua… ’Herra, miksi Sinä et ole päästänyt meitä pahasta?! 

Miksi huolet ympäröivät meidät joka puolelta?!’  

Katso, kuinka katraan sairaat etsivät Paimentaan, kuitenkin lohduttomat epäonnistuvat kutsumaan 

Minua tarpeensa hetkellä… Sen vuoksi, anna kaikkien niiden, jotka palaavat Minun luokseni, 

kantaa katumuksen arvoista hedelmää ja antakaa kaikkien niiden, jotka hylkäävät Minut, uurastaa 

laaksossa, kunnes pimeys sulkee sisäänsä.  

Kuitenkin antakaa niiden, jotka palaavat Minun luokseni niin kuin pikku lapset, tulla otetuiksi ja 

kätketyiksi, että he saattavat juoda syvältä armoa, tulla ennallistetuiksi, kun he katsovat Minun 

kunniaani. Antakaa heidän sydämensä tulla parannetuiksi, jokaisen repeämän parantua täysin. 

Sillä tämä on Jumalan Rakkaus, Hänen Pelastuksensa, Elämä Ilman Loppua, Hän, joka on 

periksiantamaton Hänen päämäärässään ja koskaan muuttumaton ja jonka rakkaus pysyy 

ikuisesti… YahuShua HaMashiach, Ainoa Kuningas ja Taivaallisten Sotajoukkojen Herra!... Jumalan 

Rakastava Armo, joka oli ja on ja on tuleva, Kaikkivaltias… Immanu El… MINÄ OLEN.  

Sen vuoksi, rakastetut, valmistautukaa Minun tulooni ja puhukaa Minun rakkaudestani 

lakkaamatta ja tehkää tilaa… Sillä myrsky on jo pään päällä ja monet ovat etsimäisillään suojaa… 

Sanoo Herra. 


