
V1/05 - Herra selittää… 3 Merkkiä, Epäilyjä & Usko...  

Ettekö tunne Minun Läsnäoloani elämässänne 

Heinäkuussa 2004 - YahuShualta Messiaalta, Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja Pelastajaltamme 

- Herran Sana Timothylle puhuttuna, Timothyä varten ja Kaikkia Niitä varten, joilla on Korvat kuulla 

Oi, Minun rakas poikani, sinä vähäuskoinen, miksi sinä kompastelet niin? Timothy, etkö tiedä, että 

Minä olen sinun kanssasi? Sinun uskosi on epävakaa, aivan kuin vastasyntyneen, joka opettelee 

kävelemään. Tiedä tämä: Kun sinä kompastut, Minä tulen nostamaan sinut ylös; kyllä, jopa 

seitsemän kertaa seitsemänkymmentä kertaa Minä tulen nostamaan sinut ylös. Etkö sinä nostanut 

ylös poikasi, kun he lankesivat? Niin Minä myös tulen tekemään sinulle… Minä olen maaperä 

jalkojesi alla, sinun voimasi, Kallio, Kova Paikka.  

Timothy, miksi epäilet sitä, mikä on sinun edessäsi? Eikä Isä luvannut merkin vaientamaan 

epäilyksesi, kun kysyt, vaikka kerroin sinulle… ’Siunattu on mies, joka uskoo näkemättä’ ja ’Paha 

sukupolvi etsii merkkejä’?  

Silti Isä herätti sinut yöllä ja sanoi sinulle… ’Herää ja mene ulos, Timothy. Mitä sinä odotat? Ei 

yksikään vesipisara tule kastelemaan päästäsi, vaikka sataa yhä.’  

Ja kun sinä lähdit teltastasi, eikö sade loppunut? Silti sinä epäilit ja pyysit merkkiä. Eikö myös tuuli 

tyyntynyt? Silti sinä epäilit ja pyysit merkkiä. Eivätkö kojootit laulaneet, ennen kuin edes lopetit 

pyyntöäsi? 

Etkö tunne Minun läsnäoloani elämässäsi ja tiedä, että nämä sanat ovat juuri ne merkit, joita 

etsit?... Ja elämäsi, malliesimerkki Jumalasta elämässäsi? 

Sydämesi kaikkein kallisarvoisin unelma on olla Minun kanssani. Tiedä tämä… Se on myös Minun, 

että sinä tulisit Minun luokseni. Minä tulen antamaan sinulle sen, mitä sinä eniten haluat ja paljon 

enemmän. Etkö muista päivää, jolloin Minä annoin sinulle vain vilauksen, maistiaiset, sinun 

kaikkein pyhimmästä unestasi tulla Minun luokseni? Eikö se näky ole pysyvästi poltettu mielesi 

silmiin? Kuitenkin sinä etsit merkkejä.  

Tee kaikki, mitä Isä pyytää ja anna Hänelle kunniaa päivittäin ja Hän tulee näyttämään sinulle 

asioita, joita useimmat eivät koskaan saata nähdä, ennen kuin lopun aikana. Sillä Minä olen tulossa 

pian, Minä olen jo aukaissut oven; Minun täytyy vain astua sisälle Isän käskystä. Silloin kaikki 

tullaan laittamaan Minun alaisuuteeni ja pahaa ei tule enää olemaan maapallolla. 

Silloin sinä tulet Minun luokseni ja täyttämään sen, mitä olet kaikkein eniten halunnut, siitä asti, 

kun sinut on tehty ja olet nyt tullut oivaltamaan, että se on olemuksesi täyttymys. Joo, kaikki 

ihmiset tulevat tulemaan Minun luokseni, toiveet täytettyinä tai pois heitettyinä, kuten Isä haluaa. 

Rauha olkoon teille ja Minun Rauhani Minä annan teille… Jumalalle Kunnia korkeudessa, sillä me 

olemme, MINÄ OLEN, Alku ja Loppu, Alfa ja Omega… Te tulette olemaan Minun luonani ikuisesti ja 

ikuisesti Minä olen rakastanut teitä. 


