
ML/12 - Herra sanoo… Tunnetteko te todella Minut? Oletteko te Osa Minun 

Ruumistani? Sitten avatkaa Sydämenne! 

Lokakuun 11. 2010 - YahuShua HaMashiach’lta, Häneltä, jota kutsutaan Jeesus Kristukseksi, 

Herraltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle Nettiyhteisön 

Kokoontumisen aikana, Herran Pienelle Katraalleen ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra, teidän Elämänne, jonka Minä olen antanut teille ja myös ennallistanut… Enkö 

Minä ole Hän, rakastetut? Enkö Minä ole Yksi? Enkö Minä ole Hän, jota te olette odottaneet 

muodostamisestanne lähtien? Ja jos Minä olen Hän ja Minussa teidät on tehty jälleen kerran, jopa 

tässä suuremmassa kunniassa, kuinka on, että te pysytte kovina, ettekä ole uskollisia Minun 

ruumiilleni?... Tuomiten keskenänne, verraten yhtä toiseen, ETTEKÄ pese Minun jalkojani? Sillä 

monet teistä istuvat hiljaa… Jotkut tuijottaen suoraan eteenpäin ja jotkut siirtyen sitä ja tätä tietä, 

ilman suuntaa, ettekä onnistu näkemään tietä edessänne… Enkö Minä liikuta teitä? Minä kysyn 

teiltä yhä, liikutanko Minä teitä, pieni katras?  

Minä olen puhunut teille, suurella sanojen paljoudella ja terävillä ja rakastavilla puheilla… 

Katsokaa, Minä puhun teille jopa nyt, Minun rakkaudessani, Minun sydämeni mukaan, joka kaipaa 

teidän tulevan Minun rakkauteeni, niin että te saatatte todella tuntea Minut sellaisena kuin Minä 

olen.  

Ja niin Minä kysyn teiltä, jälleen kerran, tunnetteko te todella Minut? Oletteko te osa Minun 

ruumistani? Oletteko te todella tulleet pois heidän joukostaan, noudattaen Kaikkein Korkeimman 

kutsua? Sillä kuka Maapallolla on kaltaisenne, pieni katras?... Kuka näiden ihmispaljouksien 

joukossa, joka puolella, on vastaanottanut sen, minkä Minä olen tarjonnut teille?...  

Minä olen tullut alas luoksenne, hengessä ja totuudessa, puhumaan… Katsokaa, Minä olen todella 

puhunut! Ja jotkut joukossanne olivat taipuvaisia kuulemaan ja (heidät) käskettiin kirjoittamaan, 

kun taas toiset kuulivat ja olivat siunattuja kuulemisessa, jakaen Minun lahjojani… Eläviä sanoja on 

mennyt silmienne ohitse!... Eläviä sanoja, Pyhät Kirjoitukset, kirjoitetut ja tuotu menemään tämän 

epäuskoisen sukupolven silmien ohitse! Jopa nyt, kirja, jota kutsutte Raamatuksi, pitenee, jopa nyt 

kun Minä puhun sitä nyt, sillä nämä sanat tullaan varmasti muistamaan… Nämä sanat eivät 

koskaan tule menehtymään!   

Rakastetut, kuinka sitten on, että nämä lautaset pysyvät syömättöminä ja vain osittain 

sulatettuina?... Minä kerron teille totuuden, näitä Minun sanojani ei tulla millään muotoa 

tekemään osaksi teitä, kunnes kuuleminen on tuotu esiin, tuottaen toimintaa… Paljon hedelmän 

kantamiseen asti Rakastetussa.  

Ja niinpä tässä on se, mitä Minä sanon teille, pieni katras, heille, joilla on korvat kuulla, sillä todella 

te olette Sanan kuulijoita ja tämä on oikein hyvä. Kuitenkin tämän Minä sanon teille, nyt 

kuunnelkaa ja pyrkikää ymmärtämään…  

Minä olen kutsunut teidät pois ja toivottanut teidät tervetulleeksi Minun ruumiiseeni, yhtä 

helposti kuin, jos Minä olisin sanonut nimenne ja yhä jotkut teistä vastustavat Minua ja seisovat 

ulkona kylmässä, levottomina… Vain kevyesti lämmenneinä kuumuudesta, joka pakenee tästä 

avoimesta ovesta… Ovesta, joka tulee pian olemaan suljettu.  

Kuinka voi joku, joka seisoo Minun ruumiini ulkopuolella, tuntea Minun läsnäoloni lämmön? 

Kuinka voi joku, joka epäonnistuu luottamaan Minuun, hylkäämisellä, omaksumaan Minut täysin? 

Tai kuinka voi joku, joka ei ryntää sisään, istua Minun vieressäni Minun pöydässäni, jakaa Minun 

maljani?... Ja jos hän ei juo Minun maljastani ja on haluton syömään Minun leipääni, kuinka he 



sitten tulevat Minun kaltaisikseni?... Minun vereni heidän suonissaan, Minun elämäni heidän 

(elämänsä) tilalla.  

Sen vuoksi, Minä olen lähettänyt luoksenne monia, koettelemaan ratkaisuanne, niin että 

saattaisitte rynnätä eteenpäin ja pudota Minun rinnalleni, vuodattaen itsenne Minun edessäni, 

antaaksenne Minulle kaiken, mitä olette… Tai vetäytyäksenne ja palataksenne turvalliseen 

paikkaanne, jonka olette tehneet ja joka on menehtymässä…  

Sillä he Minun ruumiissani tekevät samoja asioita, joita Minä tein… Kyllä, jopa suurempia asioita he 

tulevat tekemään! Ja he, jotka ovat todella osa Minun ruumistani, pesevät toistensa jalat… MINUN 

JALKANI!...  

Kyllä, he varustavat Jumalan viestinviejät ja huolehtivat jokaisesta lapsesta, jonka Minä olen 

asettanut heidän eteensä! Älkää ajatelko, että Minä puhun Minun palvelijastani, Timothystä… 

Katsokaa Minä, Itse, olen varustanut hänet. Minä Itse, tulen olemaan hänen varustuksensa!... 

Älkää huolestuko hänestä.  

Sen vuoksi, koska monet teistä ovat vetäytyneet Minusta ja ryöstäneet itseltänne suuremmat 

rikkaudet, jotka Minä olisin tuonut esiin teissä, sillä sydämenne ovat pantu esille ja köykäisiksi 

havaittu Herran edessä ja suunne puhumassa teeskentelevien sanojen paljouksia… Teiltä Minä 

tulen vaatimaan kaiken!... Kyllä, kaikki, mitä teillä on ja mistä pidätte kiinni, sillä te pysytte 

haluttomina.  

Katsokaa, te ette tule olemaan edes kykeneviä antamaan sitä pois, ennen aikaa, kuitenkin Minä 

tulen poistamaan sen… se tulee varmasti menemään ohitsenne, se tullaan ottamaan, kunnes 

MITÄÄN EI jää jäljelle meidän välillemme!... Sillä Minä vaadin koko sydämenne! Minä haluan koko 

olemuksenne, sillä Minä olen rakastunut teihin! Te olette Minun Morsiameni, enkä Minä tule 

jakamaan toisen kanssa, eikä mikään tästä maailmasta tule sieppaamaan katsettanne!  

Eikö Minua ole vuodatettu?... Mitä Minä olen pidätellyt, kaikesta mitä Minä uhrasin, että teidän ei 

tulisi sitä vastaanottaa? Te olette vertaansa vailla olevan siunattuja, rakastetut!... Jumala teidän 

omana Isänänne!... Katraan Paimen lähellänne joka kutsusta, kuunnellen ja kuullen, puhuen ja 

siunaten… Suoden armoa armon päälle, rakkauden paljouksien kanssa, loppumattomassa 

ystävällisyydessä… Jopa niin kuin Minä olen ollut Isä teille, vakaalla ja rakastavalla kädellä, 

vahvoilla käsillä pitelemässä teitä… Kohottaen teitä Sanassa.  

Kappas, Minun palvelijani menevät ohitsenne, kärsien ja kutsuen pois, eläen luottamuksessa, 

jonka te haluatte, sellaisessa, joka kerta kaikkiaan puuttuu keskuudessanne… Sillä heidän on elävä, 

hengittävä luottamus Minussa!... Ja kuitenkin sydäntenne tylsyydestä johtuen, monet teistä 

pysyvät liikkumattomina, pitäen tiukasti kiinni turvallisuudestanne, niin kuin olisitte jonkinlaisessa 

näkymättömässä vaarassa, pitäen kiinni menetyksen pelosta, joka on olemassa vain mielissänne…  

Missä on uskonne?!... Missä on tämä usko, josta te todistatte, monilla sanoilla… Puhuen usein 

totuudesta, josta Minä olen… Laulaen lauluja, rukoillen rukouksia, antaen kunniaa Minun nimelleni 

puheessa ja uudenaikaisilla laitteilla, aivan kuin sydämenne olisivat täysiä?!...  

Minä olen katsonut, enkä Minä ole nähnyt sitä!... Rakastetut, kyynelillä Minä itken ja sanon, Minä 

olen katsonut ja olen vielä katsova sitä! Lauluissanne Minä saan mielihyvää, rukouksianne Minä 

kuuntelen, saaden mielihyvää ylistyksestänne… Älkää lopettako…  

Kuitenkin kun Minä katson teitä, Minä en näe yhtään elävää luottamusta… Sillä porttinne pysyvät 

suljettuina ja lukittuina takananne, vedenjakajanne varmistettuna, vuodattaen nämä myöhemmät 



sateet molemmille puolille… Tämän temppelin vuoksi, jossa vaivoin on tarpeeksi tilaa vastaanottaa 

Minut, kaiken laatuisten petosten ja pelkojen, ajatusten ja tuomioitten vuoksi ja 

anteeksiantamattomuuden vuoksi, joka kovettaa sydämenne, täyttäen talonne, minkä Minä olin 

pyyhkäissyt puhtaaksi…  

Rakastetut, tuokaa sydämiänne eteenpäin! Avatkaa porttinne! Ja nähkää jos se, minkä Minä olen 

vuodattanut, ei ryntää ja tulvi taloihinne, eikä teillä ole tarpeeksi tilaa vastaanottaa sitä! Heittäkää 

pois nämä petollisten painojen kassit! Ja tulkaa ja lentäkää Minun kanssani, Minun parantavien 

siipieni vapauden alla, sanoo Herra…  

Sillä on aika palvella ja päästää irti… Nostaa ristinne ja seurata Minua… Sillä jos te ette voi tulla 

Minun luokseni nyt, kun Minä kutsun teitä esiin ja jos te vielä epäröitte Minun ääneni soinnissa, 

kun Minä puhun nimenne, kuinka sitten te tulette Minun luokseni, kun Minä kutsun teitä kotiin, 

rakastetut? 


