
ML/06 - Niitä, jotka ovat Minun, ei koskaan tulla heittämään pois 

Syyskuun 16. 2010 - YahuShua HaMashiach’lta, Herran Sanat puhuttuna Timothylle Nettiyhteisön 

Kokoontumisen Aikana - Jasonille ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Koskien Matteuksen Evankeliumin lukua 19:28, jossa sanotaan… ”Niin Jeesus sanoi heille: 

”Totisesti Minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa 

Valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette Minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja 

tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa”.”, Jason oli kysynyt, olisiko Juudas yksi noista 

kahdestatoista? 

YahuShua vastasi: Minun poikani, sinä harkitset asioita hyvin syvästi, pohtien sitä, minkä muut 

ohittavat. Ja koska kiihkosi vuoksi sinut on valittu, pitäisi sinun omaksua tämä kutsumus täysin… 

Vastaanottaen myös itsehillintää rauhaan asti, Totuuden Hengen mukaan.  

Kuitenkin mitä toisesta, joka oli myös kutsuttu, joka kieltäytyy kulkemasta Minun päämääräni 

mukaan? Tuleeko hänen jatkaa virassa, vaikka hänen sydämensä todistaa häntä itseään vastaan, 

hänen toimensa kantavat samaa hedelmää?... Minun poikani, hänen ei tule… Kyllä, hänen 

kutsumuksensa tullaan antamaan toiselle ja niin kauan kuin hän elää, hän tulee todella 

palvelemaan Minua, ei kuitenkaan enää virassa, johon hänet ensiksi kutsuttiin.  

Sen vuoksi, kuulkaa ja ymmärtäkää Jumalan rakastavat armot, täytettynä Minussa, jopa niistä 

katkerista kyynelistä, jotka vuodatettiin niiden vuoksi, joita Minä olen rakastanut… Kyllä, jopa 

kaikki nämä, jotka jatkavat Minun kieltämistäni, kaikella, mitä he sanovat ja tekevät: Minun 

kivussani Minä olen heittänyt heidät sivuun, nimittäen muita kulkemaan heidän sijassaan… 

Kuitenkin Minä kerron teille totuuden, vaikka he todella pysyvät, niin kuin hän, joka istuu yksin 

tien varressa, heitä ei ole millään muotoa heitetty pois… Sillä meidän siteemme on rakkaus ja mikä 

tahansa side, joka on taottu Minun rakkaudessani, sitä ei koskaan voida rikkoa, sillä se on todella 

tehty hienoimmista säikeistä ja sitä pidetään koossa Minun voimallani… KYLLÄ! Minun rakkauteni 

voimalla; Minun rakkauteni on voittanut kaikki asiat!  

Katsokaa, jopa tämän katraan joukossa, Minä olen vastaanottanut monia suukkoja, Minun poikani, 

Juudaksen suukkojen mukaan… Kyyneleitä ja suurta loukkaantumista, sydämemme revittyinä… 

Kuitenkin Minä kerron teille totuuden, Minä en ole koskaan menettänyt ketään, joka on Minun!... 

Juudas on Minun! Abir on Minun! Jaakob on Minun! Minä olen rakastunut Minun omiini, ENKÄ 

Minä KOSKAAN lähde heistä pois, vaikka heidän sydämensä pettivät heidät ja he juoksivat… Kauas 

Minusta… Monilla pettävillä sanoilla, valehdellen itselleen, noudattaen vietteleviä henkiä.  

Sen vuoksi, Minä kerron sinulle selkeästi, Minun poikani… Juudas tulee todella olemaan Minun 

Iloni Valtakunnassa ja sinä tulet kutsumaan häntä ystäväksi ja hän tulee olemaan sinulle läheinen 

veli todella… Sillä hän katui vilpittömässä tunnonvaivassa, monilla kyynelillä, jopa kuolemaan asti… 

Katsokaa, hän tulee varmasti elämään! Sillä Minä olen rakastanut häntä, jopa niin kuin Minun 

omaa poikaani. Ja vaikka synnin paino voi olla hyvin painava, ja katumus petoksesta voi tappaa 

sydämenne, jopa kuoleman pisteeseen asti… Minun rakkauteni on silti suurempi!... Enkä Minä tule 

koskaan käännyttämään pois ketään, joka tulee Minun luokseni. Siispä sitten, näiltä valtaistuimilta, 

joita te olette pohtineet, ette kuitenkaan vielä täysin käsitä, tulevat kaksitoista apostolia istumaan 

tuomitsemassa Israelin kahtatoista heimoa… Kuitenkaan Juudas ei tule olemaan heidän 

joukossaan… Kuitenkin Minä kerron teille totuuden, hän tulee todella seisomaan siellä, jopa lähellä 

käsillä ja tulee olemaan rauhassa… Kun on kuluttanut monta päivää vaikeroimalla Minun 

rinnuksillani. 


