
ML/111 - Jeesus selittää…  

Yksi Minussa… Sulhanen on tulossa… Menkää ulos tapaamaan Häntä! 

Lokakuun 6. 2010 – Herralta, YahuShua HaMashiach’lta - Herran Sanat puhuttuna Timothylle, 

Nettiyhteisön Kokoontumisen Aikana – Jasonille ja Jayselle, ja Herran Pienelle Katraalle, ja Kaikille 

Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Jason: Minä ihmettelen, mikä ihmisten kirkon määritelmä on? 

YahuShua: Kuinka Minun ruumiini kirkko tulee olemaan yksi Minussa? 

Jayse: Sinun Henkesi kautta?  

YahuShua: Ja kun seisoo Minun hengessäni ja Minun henkeni kautta, missä te seisotte?  

Jayse: Sinussa, Herra… YahuShua.  

YahuShua: Amen… Kuitenkin, missä Minä seison?...  

Minä seison täysin erilleen asetettuna ja pyhänä, erilleen asetettuna kunniassa. Sillä Minä en ole 

tästä maailmasta ja ne, joissa Minä asun, täytyy myös tulla olemaan niin kuin Minä, siellä, missä 

Minä olen… Erilleen asetettuina ja pyhinä. Ja kunniasta Kunniaan, armosta Armoon.  

Sen vuoksi, (ihmisten Kirkoissa olevia) ei koskaan voida tehdä yhdeksi Minussa. Vain heidät, jotka 

seisovat ilman, tullaan tekemään yhdeksi… Mutta yösydännä kuului huuto: ”Katso, Ylkä (Sulhanen) 

tulee! Menkää Häntä vastaan!” Matteuksen Evankeliumi 25:6.  

Rakastetut, ymmärtäkää tämä myös… Niin kauan kuin Minun julkeat lampaani pysyvät sisällä, 

heitä ei koskaan voida tehdä yhdeksi. Sen vuoksi, Minä tulen todella repimään alas, Minä tulen 

kitkemään ja tuhoamaan… Syrjäyttämään, rakentamaan uudelleen ja ennallistamaan, 

kohottamaan tehdäkseni heidät yhdeksi! Sanoo Herra.  

Jason: Kiitos Sinulle, Herra. Sinä olet suuri… Sinä olet Armo, Sinä olet Rakkaus, Sinä olet Koskaan-

päättymätön ja Ikuinen!... Sinä olet Abba, Isä.  

YahuShua: Amen, Minä sanon sinulle… Sillä MINÄ OLEN… Kyllä, Minä olen Hän. Sinä olet oikeassa, 

kun kutsut Minua ’Abbaksi’, sillä se Minä olen ja sinä olet ollut poika Minulle… Jopa siihen asti, kun 

Päivä päättyy, se tulee olemaan niin. Ja kuka, Minä kysyn sinulta, tulee voittamaan edes yhden 

Kaikkein Korkeimman Jumalan pojan?  

Jason: Ei kukaan, paitsi Sinä. Voitatko Sinä meidät?... Voita minut, YahuShua!  

YahuShua: Minä tulen todella voittamaan sinut ja luomaan sinut uudelleen… Sinut Minussa, Minä 

sinussa… Kuitenkaan maailmassa, kukaan pahasydäminen ei tule voittamaan sinua, sillä se, mikä 

on ennallistettu Minun kuvakseni, ei koskaan tule kuolemaan, eikä kukaan voi lähestyä Minua, sillä 

Minä tulen asumaan sinussa. Sillä Ihmisen Poika tuli etsimään ja pelastamaan eksyneet… Katsokaa, 

Minä olen tulossa jälleen… Kuitenkin ennen aikaa, Minä tulen todella palaamaan ja kokoamaan ja 

paljastamaan Minun kuvani Minun todistajieni kautta… Sillä niin kuin Ihmisen Poika oli, niin tulevat 

myös Minun todistajani olemaan.  

Jason: Herra, pitäisikö Minun jatkaa paastoamista?  

YahuShua: Tule Minun luokseni, (rukoilu)komerosi kautta ja Minä tulen johdattamaan sinua.  

Ja yhä jotkut teistä ihmettelevät, miksen Minä ole puhunut teitä koskien, teitä, jotka ette tule 

menemään Minun puolestani sinä Päivänä… Miksi sinä pohdit sellaisia asioita tai murehdit? Nämä 



tulevat olemaan maailmassa ja maailma tulee vihaamaan heitä äärimmäisellä ja katkeralla vihalla. 

Sen vuoksi, Minä puhun heille maailman voittamisesta, niin että he saattavat luottaa ja saada 

rauhan. Kuitenkaan kootut ja marttyyrit eivät enää tule olemaan maailmassa… Mitä muuta Minun 

tulee puhua heille? Sillä he tulevat olemaan Minun kanssani, siellä, missä Minä olen.  

Ja ajatteletko sinä yhä, että tämän tyyppinen ystävyys Minun kanssani, saavutetaan vain Minun 

profeettojeni kautta, joiden korvat Minä olen aukaissut?... Tule Minun luokseni! Minä olen aina 

sinun kanssasi, jopa tämän ajan loppuun asti, jopa kunnes aika on menettänyt kaiken 

merkityksen… Ja kuitenkin sinä ponnistelet ja murehdit.  

On aika täyttää Minun sanani itsessänne!... Luottaa hylkäämisen kanssa, totella ilman ennakko-

odotuksia ja rakastaa ilman ehtoja, sanoo Herra. 


