
V3/20 - Kulkekaa Minussa ja näyttäkää  

Minulle Rakkautenne Tottelevaisuudellanne 

Tammikuun 8. 2006 - YahuShua HaMashiach’lta, Häneltä, jota kutsutaan Jeesus Kristukseksi, 

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

Korvat Kuulla 

Tulkaa esiin, kaikki te pikkuiset, kaikki te, jotka olette saapuneet ja aloittaneet aterioimaan Uuden 

ja Ikuisen Liiton pöydässä! Sanoo Herra. Sillä Minun leponi on tulossa ja teidät tullaan kantamaan 

pois!  

Näin sanoo Herra, teidän Lunastajanne… Pikkuiset lapset, Minä kysyn teiltä, rakastatteko te 

Minua? Sitten tehkää niin kuin Minä käsken teitä, kunnes Varas tulee. Olkaa viisaita Minussa ja 

eläkää elämäänne Minun Sanani mukaan, jopa kaikkien näiden kirjeiden mukaan, joita Minä olen 

antanut teille, jotka ovat samasta. Olkaa tietoisia Minun läsnäolostani, sillä Minä olen todella tullut 

elämään heissä, jotka ovat vastaanottaneet Minut ja myös tottelevat Minun Sanaani. Sen vuoksi, 

kuunnelkaa Minun sanojani ja viisastukaa. Sillä kuinka voi kukaan, joka väittää olevansa rakastunut 

Minuun, jatkaa elämistä päinvastoin kuin Minä?...  

Rakastetut, Minä rakastan teitä niin kuin Minä rakastan Isää. Samalla tavalla, kuka ikinä rakastaa 

Minua, rakastaa Isää myös, Minun vuokseni. Minä tottelen Isää kaikissa asioissa, koska Minä 

rakastan Isää ja Isä on Minussa. Samalla tavalla te tulette tottelemaan, koska te rakastatte Minua 

ja Minä olen teissä. 

Oi, Minun rakastetut pikkuiseni, te kompastutte, kun ette vielä ole oppineet seisomaan tai 

kävelemään… Tulkaa Minun luokseni vilpittömyydessä ja totuudessa ja Minä tulen opettamaan 

teitä, sillä Minä tulen aina nostamaan teidät ylös…  

Ja sitten kun te kerran olette tulleet seisomaan armossa, jonka Minä olen antanut teille, sitten te 

tulette myös oppimaan kävelemään Minussa, jopa niin kuin Minä olen kävellyt… Kunnes tulee aika, 

kun me tulemme juoksemaan ja loikkimaan yhdessä, pelloilla, joita te ette vielä ole tunteneet, tai 

joita ette voi kuvitella. 

Siispä sitten, pyrkikää aina kulkemaan Minun teitäni, seisomaan vakaasti. Sillä polun loppu on 

näkyvissä, ei ole aikaa enää tuhlattavaksi… Rakastetut, olkaa Minun esimerkkejäni! Paljastakaa, 

että te olette vastaanottaneet Minun elämäni, että Minä asun teissä ja antakaa valonne loistaa 

ihmisten edessä, että he saattaisivat nähdä teidän hyvät työnne ja antaa kunniaa Isälle Taivaassa! 

Näyttäkää heille Tie uskollanne ja tottelevaisuudellanne, että he myös tulisivat kulkemaan teidän 

rinnallanne, jopa Pyhyyden Valtatietä asiaankuuluvana aikana.  

Sillä Minä kerron teille totuuden, kulkeaksenne siellä, missä Kaikkein Korkeimman Poika kulkee, 

teidän täytyy tulla Minun kaltaisekseni, ristiinnauliten vanha elämänne, erottaen itsenne 

katkerasta vihamielisyydestä, mikä on tästä maailmasta ja ihmisistä. Sillä kuten Minä olin puhunut 

vanhan ajan opetuslapsilleni, niin Minä puhun nyt myös teille… Jos kuka tahansa haluaa tulla 

Minun perässäni, kieltäköön hän itsensä ja ottakoon ristinsä ylös ja seuratkoon Minua; sillä kuka 

tahansa haluaa pelastaa elämänsä, tulee menettämään sen, mutta kuka ikinä menettääkin 

elämänsä Minun vuokseni, tulee löytämään sen. 

Sillä mitä ihmistä hyödyttää, jos hän voittaa koko maailman ja menettää oman sielunsa? Tai mitä 

ihminen antaa vaihdossa sielustaan? Sen vuoksi he, jotka ponnistelevat pitääkseen kiinni 

elämästään, tässä maailmassa, tulevat menettämään elämänsä, ja ovat jo tulleet kuolleen miehen 

luiksi, monien surujen joutomaalla, johdattaen ja seuraten muita tuomisemiseen.  



Rakastetut lapset, mitä ovat nämä maailman asiat verrattuina elämäänne? Mikä on niiden arvo? 

Mitä näistä ihmisten töistä, eivätkö ne ole menehtymässä? Jälleen Minä kysyn teiltä, mikä niiden 

arvo on? Sillä Minä kerron teille totuuden, kuka ikinä rakastaakin mitä tahansa kaikessa 

luomakunnassa, enemmän kuin Minua, ei ole Minun arvoiseni. Sillä Minä olen Ainoa Tie, Ainoa 

Totuus ja Ainoa Elämä; ei ole olemassa mitään Minusta erillään, sillä Minä olen Hän, josta kaikki 

asiat koostuvat.  

Sen vuoksi, tulkaa ja seuratkaa Minua!... Sillä Minä olen Jeesus Kristus, Yeshua Lahja, YahuShua 

HaMashiach, ainoa nimi Taivaan alla, jonka kautta teidät täytyy pelastaa! 

Rakastetut, jälleen Minä sanon teille, kunnioittakaa Minua ensin tavoillanne, sitten suullanne. Sillä 

puhuttu kunnioitus on vain tuuli, tekopyhän verho, joka ei tiedä minne hän on menossa, eikä 

hänellä ole yhtään katumusta siitä, missä hän on ollut; jaloillanne te tulette kulkemaan 

oikeamielisyydessä ja käsillänne te tulette pesemään toistenne jalat!  

Sillä kuten on kirjoitettu, vain he, jotka tottelevat Minun opetustani, ovat todella Minun 

opetuslapsiani… Ja oi, kuinka siunattuja ovat he, jotka selviävät Minun nimeni vuoksi! Sillä Taivaan 

Valtakunta odottaa heitä ja Uudessa Jerusalemissa Minä olen todella valmistellut paikan heille! 

Katsokaa, rikkauksien runsaus on asetettu heitä varten taivaissa ja maapallolla, sen laatuista 

rikkautta, sellaista, jota vain Jumala voi antaa, mikä ei tule koskaan menehtymään!  

Rakkaat, antakaa kunniaa Isällenne Taivaassa!... Tulkaa eläväksi uhraukseksi, sellaiseksi, joka pyrkii 

miellyttämään Isää kaikin tavoin, Ihmisen Pojan mukaan, Häneen Isä on kovin mielistynyt!... 

Rakastetut, rakastakaa Minua, kuten Minä olen rakastanut teitä!...  

Tulkaa Minun luokseni ja vastaanottakaa Minun rakkauteni, pysykää Minun armossani, Jumalan 

rakkaudessa, mikä ei koskaan katoa tai torku, eikä se koskaan tule menehtymään!... Ikuista 

rakkautta!  

Todella Jumalan Pelastus on tullut ja on vielä tulossa ja on jo täällä!... Sen vuoksi, nostakaa 

kätenne Taivasta kohden ja laulakaa ylistyksiä Herralle, teidän Jumalallenne, aina ja ikuisesti!... 

Amen 


