
V3/12 - Herra selittää…  

Alistuvuus Avioliitossa, Erillisyys Hengessä & Ennallistaminen 

Marraskuun 23. 2005 - YahuShua HaMashiach’lta, Häneltä, jota kutsutaan Jeesus Kristukseksi, 

Herraltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle ja kaikille Niille, joilla on 

Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Hänen ihmisilleen, jotka pysyvät avioliitossa, niin kuin heidän pitäisi… 

Kuunnelkaa Minun palvelijaani ja apostoliani, Paavalia ja ymmärtäkää…  

Niin kuin Minä olen luopunut Minun ruumiistani, kaikkien niiden puolesta, joita Minä rakastan, 

jopa kuolemaan asti… Samoin pitäisi kaikkien niiden, jotka rakastavat toinen toisiaan, rakastaa 

heitä, niin kuin Minä olen rakastanut teitä.  

Kaikin tavoin Minä taivuin Minun morsiamelleni, joka on myös Minun ruumiini, jopa luovuttaen 

voimani hänelle, enkä Minä tuominnut Minun morsiantani. Tämän vuoksi, hänestä on tullut Minun 

morsiameni. Samalla tavalla, hänen täytyy antaa itsensä Minulle, tehdä liitto täydelliseksi ja 

ikuiseksi.  

Isä on antanut hänen kätensä Minulle ja Minä olen kutsunut häntä, sanoen… ”Kuinka Minä 

kaipaan koota sinut Minun käsivarsilleni ja rakastaa sinua niin kuin Minun omaani ja tehdä sinusta 

Minun morsiameni. Tulkaa katsomaan… Minä olen jo valmistellut paikan teille. Tulkaa Minun 

neitsyikseni ja hyväksykää nämä valkeat viitat ja kulkekaa niissä ja pitäkää niitä hyvin, niin että me 

voimme kulkea yhdessä Puutarhassa, aina ja ikuisesti.”  

Nyt kuunnelkaa, korvat avoimina… Niin kuin Minä olen tehnyt, tehkää samoin… Sillä kaikkien 

liittyneiden morsianten täytyy puhdistua ja tulla sopiviksi aviomiehelleen… Myös, kaikkien 

maallisten aviomiesten täytyy tulla puhtaiksi, ettei teidän pyhä liittonne olisi epäpuhdas.  

Isä antoi teille avioliiton, minkä kautta te tulitte yhdessä yhdeksi, Hänen nimessään. Siispä sitten, 

kun ei ole jakautumista eikä erottamista, kuinka silloin voi kaksi tulla yhteen, kuin yhdeksi lihaksi, 

kun erillisyys hengessä pysyy? Minä olen jo kertonut teille ja te myös tiedätte sydämissänne, että 

kaikki ne, jotka ovat avioliitossa, heidän täytyy ensin tulla yhteen hengellisessä läheisyydessä, 

lähemmäksi kuin liha… Sitten te voitte täyttää tämän läheisyyden sen kautta, mikä on lihallista.  

Tämä on myös lahja Isältä ja sitä pitäisi kohdella sellaisena, sen mukaan, kuinka Hän on käskenyt 

teitä ja kuinka teidän pitäisi vastaanottaa se ja kokea se. Ne, jotka ovat avioliitossa, voivat 

saavuttaa uusia ekstaasin korkeuksia, lihan yhdistymisen kautta… Vain tämän liiton kautta, ollen 

se, mikä on täydellistyminen tai rakkauden halun täyttyminen, te tulette täysin yhdeksi, koska te 

olitte ensin tulleet yhdeksi Hengessä, kaikella kiitollisuudella Jumalaa kohtaan siitä, että Hän on 

tuonut teidät yhteen Hänen nimessään, Hänen käskyjensä alaisena. 

Ei voi antautua täydelliseen itsensä hylkäämiseen, sulautuen toisiaan kohtaan tuntemaan 

rakkauteen, ellei ole ensin perustettu ehdotonta luottamusta… Luottamus ansaitaan, ei anneta…  

Siispä kaikki ne, jotka ensin luottavat Jumalaan, sen vuoksi, mitä Hän on tehnyt Minun tavallani, 

ovat asettaneet Kulmakiven avioliittoonsa… Ja tältä Perustalta voidaan kaikki uudet ja loistavat 

talot rakentaa ja ne, jotka jo ovat olemassa, vahvistaa.  

Kun yhdellä tai kahdella teistä on este tai kompastuskivi, silloin te molemmat olette langenneet… 

Ja niin kuin kaksi yhdessä, yhtenä, täytyy kaikki nämä vastoinkäymiset kukistaa. Kakki he, jotka 

kukistavat näitä yhdessä, Minussa, tulevat vastaanottamaan jopa suurempia asioita kuin nämä, 

joiden he nyt luulevat johdattavat heidät onnellisuuteen.  



Niin kuin Me, Isä ja Poika, olemme pitkämielisiä (kärsivällisiä) niin myös teidän tulee olla… Rakkaus 

on kärsivällistä.  

Muistakaa, että mikä tahansa kauna, jota ei nopeasti korjata, tulee pahemmaksi ajan kanssa, 

repien lisää avioliittonne kangasta. Korjatkaa kaikki kaunat vauhdilla ja suuremmalla 

taidokkuudella ja hellemmillä käsillä kuin menneessä.  

Niin kuin kaikki asiat on tehty uusiksi Minussa… Siispä sitten, kaikki ne, jotka uskovat Minuun, 

heidät täytyy tehdä uudelleen Minun kuvikseni, kulkien Minun teitäni…  

Niin tapahtuu ennallistaminen avioliitossa… Teidän vanhojen avioliittojenne täytyy kuolla ja ne 

täytyy unohtaa, anteeksi antamisen kautta ja tehdä täysin uusiksi, uudelle perustalle… Tämä on 

prosessi, Minun rakastetut pikkuiseni. 


