
ML/91 - Mikä on Ihminen 

Elokuun 29. 2011 – YahuShua HaMashiach’lta, Herraltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana 

puhuttuna Timothylle, Nettiyhteisön Keskustelemisen Aikana, Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Kertokaa Minulle, millä perustuksella Jumalan rakkaus lepää? Millä säikeellä 

Herran Sana on kudottu? Voiko kukaan ihminen koskettaa Jumalan sydäntä? Voiko liha koskettaa 

Jumalan sydäntä? Kertokaa Minulle, jos tiedätte… Ja mikä on ihminen, että hänet tulisi luoda 

Minun kuvakseni, Ihmisen Pojan kuvaksi?... 

Minun poikani, kuinka kauan Minun tulee kärsiä sokeudestanne? Kuinka kauan te tulette asumaan 

tietämättömyydessä? Milloin teidän korvanne tullaan parantamaan? Kuinka on, että sydämenne 

eivät jätä lyöntiä välistä, Minun kunniani ajatuksesta? Sillä päivä on tulossa ja on jo täällä, kun te 

ette enää tule asumaan pimeydessä, kun silmänne tullaan aukaisemaan ja te näette Minut selvästi, 

kun korvanne tullaan parantamaan ja te todella kuulette Minun ääneni… Päivä, jolloin Minä pidän 

sydäntänne Minun käsissäni! Päivä, jolloin te tulette oivaltamaan, että Minun rakastettuni 

merkitsevät Minulle kaikkea! KAIKKEA! 

Ettekö ymmärrä?! Kukin teistä merkitsee Minulle kaikkea!... Ei ole olemassa suurempaa rakkautta 

kuin Minun rakkauteni Minun luotujani kohtaan!... Ihmiskunta on Minun sydämeni sykkiminen, 

Minun lapseni, Minun omat poikani ja tyttäreni!  

Ihmisen sisällä on Minun hengitykseni; katsokaa, Minä olen saanut aikaan hänen olemassaolonsa. 

Hänet tehtiin Minun toimestani ja Minua varten, kuitenkin harvat pysähtyvät pohtimaan… Minä 

vuodatin oman elämänvereni hänen puolestaan; Minut vuodatettiin jopa kuolemaan asti, että 

Minun elämäni saattaisi tulla ja elää hänessä, että Minun vereni saattaisi tulla ja elää hänessä, että 

Minun vereni saattaisi tulla virtaamaan hänen suonissaan. Sen vuoksi, kaikki, jotka tulevat Minun 

luokseni ja juovat, tulevat nousemaan, heidät tullaan elvyttämään… Katsokaa, heidät tullaan 

nostamaan ylös! Sillä Minä olen ylösnoussut! Ja kaikki he, joissa Minä asun, tulevat myös 

ylösnousemaan ja elämään!  

Täten on olemassa luomisen keskipiste, josta Minä olen aina tietoinen, syy, miksi Minä loin taivaat 

ja maan ja kaiken niissä… Se on ihmiskunta! Kuitenkaan ihminen ei ymmärrä, mikä hän on, eikä 

hän voi käsittää, mikä hän tulee olemaan. Ja samoin, Minun morsiameni merkitsee Minulle kaikkea 

myöskin… Minun rakastettuni, johon kaikki Minun ajatukseni ovat keskittyneet.   

Sillä kaikki, mitä on, on olemassa Minun ansiostani… Ja se, mikä on, on Isän sisällä, sillä Isän 

ulkopuolella ei ole mitään… Ja se, mikä oli tehty, tehtiin Minun kauttani, sillä Minun kauttani kaikki 

asiat muodostuvat!... Mikään ei ole olemassa Minusta erillään!  

Kuitenkin ihmisen Minä olen tehnyt Minun omaksi kuvakseni, että ajan täyttyessä hän tulisi 

asumaan Minun kanssani, siellä missä Minä olen, ja olla kuin Minä; sillä sinä päivänä hän tulee 

näkemään Minut sellaisena kuin Minä todella olen. (Kuitenkaan te ette ymmärrä nyt, mitä Minä 

olen sanomassa, mutta tulette myöhemmin ymmärtämään).  

Kappas, joukossanne on yksi, joka on maistanut. Pian tulevat kaikki, jotka ovat Minun, syömään! 

Kyllä, kaikki teistä asiaankuuluvana ajankohtanaan. Sitten teidän silmänne tulevat olemaan täysin 

auenneet, sillä ne ovat Minun aukaistaviani. Sinä päivänä, ei profeetan palkkio enää tule 

mittaamalla; se tulee olemaan täysin paljastettu, täysin vastaanotettu… Katsokaa, se tulee 

olemaan täysin oivallettu!  



Älkää pelätkö, sillä Minä olen todella tullut alas kokoamaan ja Minä tulen varmasti nykäisemään 

Minun omani maapallolta pois, jopa niin kuin se oli julistettu teille Isän toimesta ja kirjoitettu 

Kirjeeseen. Sitten se, mikä saa teidät epäilemään ja se, mihin te kompastutte, menehtyy. Sillä Minä 

kerron teille, kaikki, minkä Minä olen puhunut, tullaan täyttämään, jopa aivan silmienne edessä! 

Sitten te tulette pohtimaan uudella ymmärryksellä ja antamaan Minulle kunniaa!... Katsokaa, te 

tulette tarjoamaan ylös täydellistä ylistystä!  

Sen vuoksi, valmistelkaa sydämenne, asettakaa selkänne seinää vasten; seisokaa 

periksiantamattomasti jalkanne kiven päällä ja valmistautukaa. Älkää antako silmäyksenne 

laskeutua pois lähteviin, älkää enää tulko harhautetuiksi kaikilla näillä pilkkaavilla äänillä; älkää 

noudattako valehtelijoiden puhetta, älkääkä kuunnelko heitä, jotka ovat täynnä vihaa ja herjausta, 

älkääkä langetko niiden eripuraan, ketkä tekevät tyhmiä väitteitä ilman tietoa.  

Sillä MINÄ OLEN HERRA… Luottakaa Minuun…  

Pitäkää silmänne kiinnitettyinä MINUN kunniaani, ja kuunnelkaa MINUN ääneni sointia… Sanoo 

Herra. 


