
ML/95 - Herran Kutsu & Timothyn Vastaus… Ota Elämäni, Jeesus 

Joulukuun 5. 2011 – Timothyltä, Hengessä Inspiroituneena – Kaikille Kristuksessa Oleville Veljille ja 

Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Ei ole olemassa ketään Hänen kaltaistaan!... EI KETÄÄN! Herra on pyhä!... ERILLEEN ASETETTU JA 

PYHÄ! 

Kohotin pääni ja edessäni olivat Pyhän kasvot. Polvistuin kyynelehtien, puristaen silmäni kiinni ja 

edessäni olivat Pyhän kasvot. Olen juossut kauas ja tuhlannut monia vuosia synnissä, kuitenkin 

edessäni oli Pyhän kasvot. Kyllä, olen juossut kauas, kuitenkaan mikään ei ollut kykenevä 

erottamaan minua Hänen rakkaudestaan, mikään ei voinut kätkeä Hänen kunniaansa, mikään ei 

voinut estää Häntä paljastamasta Itseään Hänen valituilleen. Sillä Hänen rakastettunsa ovat 

valittuja ja kallisarvoisia, aarteina pidettyjä taivaan tähtien tuolla puolen.  

Täten, Hänen valitsemanaan aikana Pyhä puhui. Ja Hänen äänensä saapui korviini, lävistäen 

sydämeni ja ravistellen sieluani sisältä käsin, kun kuulin Hänen sanovan, ”Timothy, lue Minun 

Sanaani”. Kyyneleet alkoivat virtaamaan, kun luin Hänen jokaisen sanansa noustessa sivulta, 

loistaen silmieni edessä, vaikka ymmärrykseni oli himmeä. Ja vaikka korvani olivat tylsät 

kuulemaan, Hänen Sanansa huusivat… ”TOTUUS, TOTUUS!”  

Sen vuoksi, polvistuin ja etsin Hänen tietään, että saattaisin tuntea sen ja ääni palasi ja sanoi… 

”MINÄ OLEN HÄN… Sinun syntisi ovat anteeksi annetut sinulle.” Jokainen syntini meni silmieni 

ohitse, jokainen vääryys, jonka olin tehnyt toista vastaan, jysähti rintaani ja täytti mieleni. Ja silti 

ääni sanoi, mitä rakastettavimmalla äänensävyllä… ”Sinun syntisi ovat anteeksi annetut sinulle.”  

Minun sydämeni pursui sisälläni, kyynelten virta virtasi, niin kuin en koskaan ajatellut 

mahdolliseksi, kastellen lattian, kun minuutit kuluivat kuin tunnit. Kuitenkin Hänen rakkautensa 

ympäröi minut, täyttäen minut, puhdistaen minut, murtaen minut… Sellaista voimaa, sellaista 

kauneutta ja armoa, rakkauden todellinen halaus. En pystynyt pääsemään tarpeeksi alhaalle, 

halusin siirtyä lattialle. Sitten aloin huutamaan sisälläni, äänekkäämmin ja äänekkäämmin, 

uudelleen ja uudelleen… ’Minä rakastan Sinua! Minä rakastan Sinua! MINÄ RAKASTAN SINUA! Sinä 

olet pyhä! Kiitos Sinulle! Kiitos Sinulle! Kiitos Sinulle!’  

Lopulta sanoin… ’Ota elämäni, Jeesus! Ota se! Minä annan sen Sinulle!’… Ja Hän otti.  

Sen vuoksi, rakastetut veljet Kristuksessa, Minä kutsun teitä pyhittämään itsenne Herralle myös, 

niin kuin olisitte esikoispoikia monien veljien joukosta… Että saatatte todella olla niin kuin 

sellainen, joka on syntynyt asiaankuuluvana aikana, erilleen asetettuna, erillään tästä pahojen 

ihmisten sukupolvesta… Että teitä voidaan kutsua Elävän Jumalan pojiksi, astioita, jotka kelpaavat 

Mestarin käyttöön… Tarkoitettuja.  

Tarjotkaa itsenne Hänen alttarilleen sen vuoksi, että Hän voi uhrata teidät asiaankuuluvana 

aikanaan. Älkää epäröikö, älkääkä katsoko poispäin; menkää suoraan eteenpäin. Älkää katsoko 

oikean käden puolelle, älkääkä vasemman käden puolelle, vaan menkää suoraan eteenpäin. Älkää 

kääntäkö päätänne, sillä monet takananne tullaan kuluttamaan, joko surujen tai huolien tai 

hävityksen tai tuomitsemisen vuoksi. Älkää tohtiko katsoa taaksepäin, sillä Jumala on 

oikeudenmukainen ja pyhä ja oikeamielinen!... Ei ole olemassa ketään Hänen kaltaistaan, meidän 

suuri Jumalamme ja Pelastajamme!  

Sillä Hänen kätensä tulee olemaan kova väen paljouksille ja hyvin kauhea… Kunnioitusta herättävä 

ja mahtava ja kovin kauhea! Kuitenkin Hänen morsiamensa tulee pakenemaan ja niin kuin on 



kirjoitettu… ”Ne, jotka Herraa odottavat, tulevat uudistamaan voimansa, he tulevat nousemaan 

siivilleen kuin kotkat, he tulevat juoksemaan, eivätkä uuvu, he tulevat kulkemaan, eivätkä väsy.”  

Ja Herra tulee tallaamaan monien kansakuntien päälle ja tekemään monet ihmiset nöyriksi, Hänen 

todistajiensa kautta. Sillä he tulevat tuomaan alas korkeat vuoret ja tasoittamaan jokaisen 

kukkulan ja suoristamaan jokaisen polun, valmistelemaan Hänen tietään Hänen edellään. Ja kun 

vihollinen salpaa heidän tiensä, katsokaa, tuli tulee putoamaan taivaasta ja kuluttamaan heidät! 

Kyllä, Kaikkivaltiaan ääni tulee ahmimaan ne, jotka tulevat ylös alapuolelta ja murtamaan ne, jotka 

hyökkäävät takaa!... He tulevat olemaan murtuneita palasiksi!  

Sillä vahva on Herra! Pyhä on meidän Jumalamme! Ja Hänellä on Pyhä, jonka nimi on yksi Hänen 

kanssaan. Sillä niin kuin Isä asuu Pojassa, niin myös Poika asuu Isässä… He ovat Yksi. Täten ne, 

jotka ovat vakiinnetut YahuShuassa, tulevat olemaan vahingoittumattomia. Sillä niin kuin Herra oli 

asettanut kerubin Eedenin itäpuolelle ja liekehtivän miekan, joka kääntyi joka suuntaan 

vartioimaan tietä Elämän Puulle, niin myös tulevat ne, joissa Hän asuu, olemaan täysin suojeltuja. 

Sillä Hän on Herra ja Jumala.  

Jeesus on Herra! YahuShua on YahuWah! Maranatha, meidän Herramme on tullut!... Hän kutsuu 

Hänen morsiantaan ja kokoaa valittunsa ja pian he tulevat olemaan pois tästä paikasta!... 

Katsokaa! Hän on myös tulossa nopeasti, suuressa voimassa ja kunniassa ja se tulee olemaan 

loppuun saatettu!... HalleluYah! Valtakunta, Voima ja Kunnia on tullut! 


