
V3/01 - Herra sanoo… Minä olen Todellinen Kirkko!  

Yksi Totuus, Yksi Kirkko, Yksi Ruumis… Ei Seiniä 

Lokakuun 24. 2004 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Timothylle ja Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Kun nuo ihmiset, jotka kutsuvat itseään kristityiksi, kysyvät sinulta… ’Mihin kirkkoon te kuulutte?’ 

Sinä tulet vastaamaan heille… ’Minä en kuulu mihinkään ihmisen nimeämään kirkkoon, minä 

kuulun Herralle, YahuShua HaMashiach’lle, jota te kutsutte Jeesukseksi ja Kristukseksi. Ja yhdessä 

kaikkien niiden kanssa, jotka ovat Hänen, on Kirkko, jossa minä asun.’  

Syyskuun 6. 2005 – YshuShua HaMashiach’lta, Häneltä, jota kutsutaan Jeesus Kristukseksi, Meidän 

Herramme ja Pelastajamme – Herran Sana puhuttuna Timothylle, Kaikille Niille, joilla on Korvat 

Kuulla  

Timothyn kysymä kysymys… Entä Seitsemännen Päivän Adventistien Kirkko ja heidän väitteensä 

olla todellinen kirkko ja jäännös?  

Herra vastasi… Lue Minun Kirjeeni seitsemälle Kirkolle Ilmestyskirjasta ja sieltä sinä tulet 

löytämään heidät, sanoo Herra.  

Jälleen Minä sanon sinulle… Minun Kirkollani ei ole seiniä ja sitä ei kutsuta millään muulla nimellä, 

kuin Nimellä, jonka Isä on antanut Minulle. Sen jäsenet ovat yhtä mieltä ja yhtä henkeä, yhtä 

rakkautta; yksi katras, yhden Paimenen kera; ihmiset, jotka on asetettu sivuun, ja jotka pitävät Isän 

Käskyt ja pysyvät uskollisina Pojalle, pyrkien aina kulkemaan Minun teitäni. Sillä he, jotka todella 

tuntevat Minut, asuvat Minussa ja Minä heissä. Sillä he ovat Minun, jopa kuten Minä olen heidän 

myös… Minun ruumiini, Minun morsiameni.  

Sen vuoksi, voi mille tahansa ihmisten kirkolle, joka väittää olevansa todellinen kirkko ja jäännös; 

voi, Minä sanon heille! Sillä he ovat asettaneet itsensä Isän istuimelle ja sen vuoksi jäävät Jumalan 

Tuomiolle! Sillä yksikään ei kulje totuuden mukaan, ei yksikään hyväksy Minua sellaisena, kuin 

Minä todella olen; kaikki ovat kulkeneet harhaan, opettaen oppina ihmisten käskyjä!  

Rakastettu, kukaan ei voi tulla Minun luokseni, ellei Isä, joka lähetti Minut, vedä heitä Minun 

luokseni. Ja vain he, jotka hyväksyvät Minut sellaisena kuin Minä todella olen, ovat Minun 

Ruumistani, sillä Totuus asustaa heissä ja se paljastetaan heidän töillään…  

Kyllä, jopa nämä kompastuvat kulussaan, sillä he ovat vain lihaa, kuitenkin Minä olen Hän, joka 

tutkii sydämet ja mielet, Minä tunnen Minun omani, Minä tunnen heidät, joiden rakkaus on 

kestävää ja joiden usko on liikkumatonta… 

Ja tämä on todellinen kirkko, jota Minun ihmiseni kaipaavat, jäännös, mikä on nyt ja on vielä 

tuleva. Sillä sitä ei löydetä ulkoisesti maailmasta, vaan sisäisesti, Jumalan temppelistä… Minä olen 

Herra. 

Ja tässä on Viisaus 109 YshuShua HaMashiach’lta… Todellinen Kirkko 

Minä olen Kirkko… Sen seinät, sen kirkonpenkit, sen saarnastuoli, sen alttari, itse sen perustus…  

Kun istutte Minun kirkossani, te voitte katsella Taivasta. Siinä ei ole kattoa, estämässä teitä 

valaistumasta…  

Ja jos Minä olen teidän pyhäkkönne, uskonne neljä seinää, ylistyksenne lepopaikka, Sana ja Henki, 

Kivi, johon kaikki täytyy rikkoa, Aivan Elämän Kulmakivi… 



Silloin Taivas on avoin kaikkien silmien edessä, heidän, jotka asuvat Minussa ja tulevat Minun 

ruumiikseni… Sanoo Herra YahuShua. 


