
ML/02 - YahuShua sanoo…  

Minä olen Rakastunut teihin, oletteko te Rakastuneita Minuun 

Elokuun 19. 2010 - YahuShua HaMashiach’lta, Häneltä, jota kutsutaan Jeesus Kristukseksi, 

Herraltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle Nettiyhteisön 

kokoontumisen aikana, Kristuksessa olevaa Veljeä varten ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Kristuksessa oleva Veli kysyi tämän kysymyksen, miesten nettikokoontumisen aikana… ’Hän sanoo, 

päästä irti, ole murtunut, antaudu… Kuinka me teemme sen? Kuinka meidän tulisi hoitaa se?’  

YahuShua vastasi: Kunnes hän antautuu, he eivät voi löytää menestystä… Ennen kuin on täysin 

lannistettu, he eivät voi saada Voiton täyteyttä, sanoo Herra. Minun poikani, millä voimalla Pietari 

käveli veden päällä? Millä keinoilla sinut tullaan tuhoamaan?... Pyydä Minulta ja Minä tulen 

varmasti tekemään sen. Millä tavalla ihminen tuhotaan Minussa?... Vastaa, jos tiedät.  

Tavoittele, Minun poikani!... Luovu kaikesta… Lakkaa pitämästä kiinni niin tiukasti siitä, minkä 

täytyy menehtyä… Minä olen tarpeeksi!  

Mikä oli se, mitä Minä pidättelin Minun kärsimyksessäni?!... Nimetkää se, jos kykenette… 

Rakastetut, Oi Minun kaikkein rakastetuimmat poikani, Minä luovuin kaikesta! Millä perusteella 

Minä sallin Minun lihani tuhon?... Rakastetut, vastatkaa!... Minut tuhottiin, Minun teitä kohtaan 

tuntemani rakkauden vuoksi! Minä luovuin kaikesta, Minun teitä kohtaan tuntemani rakkauden 

vuoksi… MINÄ RAKASTAN TEITÄ!  

Ja tämän kautta, yksin, teidät myös täytyy tuhota; ja tämän vuoksi, yksin, täytyy teidän myös 

luopua kaikesta… RAKKAUS!... Minun rakkauteni… RAKKAUS… Minun Rakkauteni voima… 

Sydäntenne omistautuminen, kaikkein sisin halunne oivallettuna… Täysi oivaltaminen, että juuri 

KUKA MINÄ OLEN…  

Sillä Minun sydämeni on kuluttava tuli! Ja kun te otatte osaa Minuun täysin, silloin ja vain silloin, 

teidät tullaan puhdistamaan. Tulkaa tuhotuiksi Minun rakkaudessani… Itkekää, valittakaa, tulkaa 

tuhotuiksi…  

Älkää enää pidätelkö! Minä olen rakastunut teihin!... Oletteko te rakastuneita Minuun? Olenko 

Minä teidän Yksi ja Ainoa Kuluttava Intohimonne? Polttaako sydämenne rinnassanne, Minun 

nimeni mainituksi tullessa? Täyttävätkö kyyneleet kasvonne, kun pohditte Minun rakkauttani? 

Menetättekö malttinne, kun olette Minusta erossa? Tiedättekö te, kuinka Minä ajattelen?... Minun 

poikani, oletteko harkinneet, mitä Minä tunnen?... Rakastetut, Minä menetän malttini, kun Minun 

rakastettuni ovat erillään Minusta!  

Minun sydämeni särkyy, kun Minun lapseni unohtavat Minut. Minun vihani on sytytetty ja Minun 

mustasukkaisuuteni polttaa niin kuin raivoava tuli, kun Minun rakastettujani johdatetaan pois!... 

Ettekö ymmärrä, kuinka te liikutatte Minua?  

Te olette Minun… Tehkää Minusta myös teidän omanne. Pyytäkää!... Sillä Minä olen Hän. 

Päästäkää irti… Luovuttakaa… Minä olen tarpeeksi… Sanoo Herra. 


