
ML/45 - Herra sanoo… Vain yksi Yhteenkuuluvuuden Tunne  

on todella tarpeellinen… Rakastatteko Minua, Rakastetut 

Tammikuun 31. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Nettiyhteisön Kokoontumisen Aikana – Herran Pienelle Katraalle ja kaikille Niille, joilla 

on Korvat Kuulla 

Näin sanoo YahuShua-YaHuWaH… Minä olen surrut… Kuka on kuitenkaan tarjoutunut 

pyyhkimään Minun kyyneleitäni? Minut vuodatettiin, pilkattiin, pieksettiin ja ruoskittiin ja 

lävistettiin… Kuka kuitenkaan on tullut esiin suutelemaan Minun haavojani?... Minun omat 

ihmiseni ovat torjuneet Minut!... 

Ja he, joita kutsutaan Minun omalla nimelläni, ovat vihanneet Minua ja kieltäytyvät kulkemasta 

Minun teilläni, eivätkä he tule vastaanottamaan Minua… Työntäen aina pois käden, suosiakseen 

omaa tietään.  

Jopa nyt he jatkavat Minun ruumiini vainoamisessa… Heidän katkera ja perusteellinen vihansa 

kuluttaa heidän sydämiään, Minua ja Minun palvelijoitani kohtaan ja Minun suuni sanaa kohtaan. 

Mitä tullaan tekemään, rakastetut? Mitä Minun tulee puhua?... Minkä sanan he tulevat 

kuulemaan, jota ei jo olisi annettu?  

Ja mitä teistä, rakastetut?... Te olette saapuneet sisään, kuka kuitenkaan teidän joukossanne on 

surrut tai pysähtynyt pohtimaan?! Minä kerron teille totuuden, te myös työnnätte käden pois, 

kieltäytyen tulemasta rikkonaisiksi, kieltäen sanat, jotka Minä olen puhunut teille, kaikella mitä 

sanotte ja teette.  

Teeskentelyä ja tekopyhyyttä on runsaasti, jopa teidän keskuudessanne, Minun pieni katraani… 

Tuomitsemisella ja hartaudella, ilman todellista tietoa, ja luottamuksella, joka helposti horjuu.  

Sillä jokainen teistä katsoo ulkoisesti, nojaten uskoon ja muiden tietoon. Te syötte vähän ja 

hyväksytte jopa vielä vähemmän, kieltäytyen vastuuvelvollisuudesta. Ja kun te otatte osaa Minun 

sanoistani, te luette niitä, niin kuin joku kaukana oleva, kuin joku, jonka korvat kuulevat, kuitenkin 

vain hienoisesti, pinnistellen kuuntelemaan vain kuin se käy teille… Kieroutuneita erottelussanne… 

Ottaen osaa Minun sanoistani, niin kuin joku, joka ahmii hedelmän palan…  

Kuinka sitten Minun tulee parantaa teidät? Kuinka teidän tulee karistaa yltänne kerros, jonka 

maailma on kovettanut pintaanne? Pieni katras, kuinka on, että te ylennätte itsenne kirkkojen 

yläpuolelle, vaikka silmänne pysyvät himmeinä ja korvanne tylsinä?... Nähden ja kuullen, kuitenkin 

vain osittain. Vai oletteko unohtaneet linjan, jolla koetellaan ne, joilla on Jumalan Sana 

keskuudessaan? Oletteko unohtaneet koettelun ajan, joka oli tuleva ja on nyt täällä?  

Pieni katras, ihmisten kirkkojen aika on mennyt… Tuletteko te myös juoksemalla viime hetkellä, 

vain huomataksenne, että ovi on suljettu myös teiltä?  

Minä kerron teille totuuden, kukaan teistä ei todella usko. Teidän sydämenne kieltäytyvät 

hyväksymästä Minun sanani kokonaisuutta, ehdoton totuus siitä, kuka Minä olen… Ei yksikään 

teistä tule todella uskomaan ilman näkemistä.  

Jopa nyt, kyyneleet juoksevat alas Minun poskiani, kun Minä katson teidän sydämiinne. Herran 

Päivä on täällä, kuitenkaan yksikään teistä ei vapise, yksikään teistä ei ole kertonut naapurilleen… 

Jopa omien rakastettujenne keskuudessa, ja joita te sanotte rakastavanne, te ette vielä ole 

puhuneet edes yhtä pilkkuakaan todellisesta totuudesta, koskien asian sydäntä.  



Te sanotte… ’Katsokaa meitä, me olemme nähneet ja kuulleet… Katsokaa, me olemme todellinen 

kirkko, Herran ruumis, kirkko ilman seiniä!’… Kuitenkin te olette lukinneet itsenne sisään, 

rakentaen uudelleen jokaisen seinän, jonka Minä olin repinyt alas.  

Kovasydäminen sukupolvi, varakkaita ihmisiä, jotka eivät halua mitään, te tulette vielä erottamaan 

oikean kätenne vasemmastanne! Minä kerron teille totuuden, Minä olen sulkemaisillani oven 

tähän pöytään ja teidät tullaan jättämään aivan yksin… Mitä te sitten tulette tekemään, Minun 

pieni katraani?...  

Sillä on olemassa vain yksi yhteenkuuluvuuden tunne, joka on mitä tarpeellisinta, kuitenkaan kuka 

joukossanne on todella etsinyt tunteakseen sen?... Sen vuoksi, Minä olen tuomaisillani nämä pidot 

päätökseen. Sillä Minä olen Ennallistaminen, Ainoa Tie… Sen vuoksi jokainen kirkko täytyy repiä 

alas!  

Minä en etsi sopivaa suhdetta, enkä poskisuukkoa, kun te sukkelasti ohitatte Minut… Minä etsin 

liittoa… Te olette Minun sydämeni mielihalu, teidät tehtiin Minua varten, Isän iloksi.  

Sen vuoksi, Minä kysyn teiltä jälleen kerran, rakastetut… Rakastatteko te todella Minua?... Olenko 

Minä teidän sydämenne mielihalu?... Teidän yksi ja ainoa kuluttava intohimonne? 

Niin kuin on kirjoitettu Viisaus 68:ssa… Todellinen toveruus ei tule yhdistyneen ihmisryhmän 

keskuudessa puhuttujen sanojen kautta… Pikemminkin se alkaa sydämestä ja se löytyy Minun 

henkeni liikkumattomuudesta, missä Minun rauhani korjaa rikkonaisen ja Minun hellävarainen 

hyväilyni ilahduttaa sydäntä…  

Kaikki Herran jaloista löytyvät ovat armolla katettuja ja he, jotka pysyvät Minun rakkaudessani 

ovat todella yksissä tuumin… Sanoo Herra. 


