
FL/28 - Valitut & Kallisarvoiset… Herran Ikuiset Aarteet 

Marraskuun 25. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana Puhuttuna 

Timothylle, Miesten Nettiyhteisön Kokoontumisen Aikana – Christopherille ja Kaikille Niille Joilla 

On Korvat Kuulla 

Christopher kysyi kysymyksen, koskien tätä Pyhää Kirjoitusta, ”Monet ovat kutsuttuja, kuitenkin 

harvat ovat valittuja”. Hän kysyi, miksi näin piti olla. 

Herra vastasi: Se, mikä on kallisarvoista, on hän, joka löydetään monien keskuudesta.   

Timothy: Se, mitä Herra YahuShua etsii, on valittu ja kallisarvoinen, jopa niin kuin Hän Itse on 

valittu ja kallisarvoinen ja me etsimme Häntä… Yhtä monet tuntevat vetoa Häntä kohtaan Isän 

kautta.  

Christopher myös kirjoitti seuraavan, koskien tätä Kirjettä, Pyhää Kirjoitusta, ”Minun poikani, sinä 

olet aina ollut Minun kanssani, ja Minä, sinun… Yhdistettynä… Liitossa Isän kanssa, Minun kauttani. 

Minä olen aina tuntenut sinut; ja sinä, Minun rakastettu poikani, olet aina ollut osa Minua, tehty 

Minun kuvakseni”: Herra on aina ollut ikuinen, siispä tavallaan he, jotka ovat olleet ”Ennalta 

Määrättyjä Rakastetussa” ovat aina olleet olemassa, jopa ennen kuin he olivat syntyneitä tähän 

maailmaan. (Vaikka heidät oli luotu tietyssä kohdassa ajassa… Kuitenkin aika on epäoleellista 

Herralle).  

Herra vastasi: Minun poikani, sinä olet puhunut hyvin ja havainnut sen, mikä on ihmisen 

käsityskyvyn ulkopuolella… Vilkaisu, pieni maistiainen siitä, kuka Minä todella olen. Sillä ne, jotka 

luotiin Minua varten, ovat Minusta ja Minä elän heissä. Ja kun he tulevat täydellisyyteensä, me 

tulemme olemaan yksi.  

Täten se, mikä on aina ollut, tuli olemassaoloon, suoraviivaisen mittauksen ja ajattelun mukaan, 

kuitenkin se, mitä Minä ajattelen, ON ja on aina ollut. Ja kun Minä viimeistelen teidät, te tulette 

saapumaan Minun läsnäolooni. Sitten te tulette tuntemaan ikuisen ja muistamaan paikan, josta 

tulitte ja olette aina olleet… Minun kanssani, siellä missä Minä olen.  

Sillä vaikka nykyinen havaintonne on suoraviivainen, se ei tule pysymään sellaisena. Sillä mikä on 

havaittu, puhtaasti ihmiskeinoin, tulee menehtymään sinä päivänä, kun te tulette Minun 

luokseni… Korkealle ja ylös nostettuna! Sitten tämä Pyhä Kirjoitus, jonka tunnet, tullaan 

täyttämään… ”Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista 

kasvoihin, nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin 

minut itsenikin täydellisesti tunnetaan”, sanoo Herra. 


