
V1/12 - Herra selittää… Jehovan Todistajalle…  
Pojan kieltäminen on Herran Sinun Jumalasi kieltämistä 

Lokakuu, 2004 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle, 
Vastaus Jehovan Todistajalle ja Kaikille niille, joilla on Korvat Kuulla 

Timothyn kysymä kysymys… Herra, onko oikein ylistää Jeesusta? Vai ylistämmekö me vain Jumalaa?  

Näin sanoo Herra YahuShua, jota sinä kutsut Jeesukseksi… Sinun kielelläsi on kirjoitettuna, ylistä 
Jehovaa Jumalaa ja vain Jumalaa. On myös kirjoitettu, että Jumala on lähettänyt Hänen ainoan 
Poikansa olemaan ihmisille Uusi Liitto… Tie, Totuus, Elämä. Siispä Minä kerron sinulle mysteerin… 
Herra Jumala on Minusta ja Minä olen Hänestä; Me olemme yhtä, kuitenkin kaksi, Isä ja Poika.  

Pojan ylistämättä jättäminen on sanoa, että Minä en ole Jumalasta. Siispä silloin, jos se, mitä sinä 
sanot, on totta ja Minä en ole Jumalasta, sitten älä ylistä Minua. Mutta jos tiedät ja uskot, että Minä 
olen, sitten ylistä Minua ja se tulleen laskemaan sinulle oikeamielisyydeksi. Kukaan ei voi tulla Isän 
luokse, paitsi Pojan kautta. Jos palvot ja ylistät Minua, tee samoin Isälle; Minä olen Isästä. Jos sinä 
ylistät Isää ja et Minua, silloin sinä et ole ylistänyt Isää; ylistyksesi on turhaa.  

Isä on säätänyt Minut Tieksi; Sen vuoksi, jos et kulje Tietä, missä sinä tulet olemaan?... Jälleen Minä 
sanon sinulle, Minä olen Isästä ja Hän on Minusta… 

Sen vuoksi ylistä Minua ja sinulla on Minut ja myös Isä. Älä ylistä Minua, eikä sinulla ole Isää eikä 
Poikaa.   

Täten sanoo Herra Jumala, hänelle, joka pyrkii olemaan Minun Nimeni todistaja… Ylistä Minua ja 
Poikaa myös. Älä ylistä Poikaa ja tämän Minä luen sinun viaksesi, loukkauksena. Sillä Minä olen 
laittanut Pojan olemaan kaiken yläpuolella ja kaikessa Hän tulee olemaan.  

Hänen ylistämättä jättämisensä on sen asian kieltämistä, että HÄN ON SE, JOKA HÄN ON, Immanu El; 
ja Pojan kieltäminen on Herran sinun Jumalasi kieltämistä. Siten Minun täytyy myös kieltää sinut 
porteilla, sillä Minä en tunne sinua. Sinä olet tekopyhä, sinä seisot jakautuneena itseäsi vastaan, kuten 
olet jakanut Pojan Isästä… Älä erota sitä, mitä ei voida erottaa! Pojan tunteminen on Isän tuntemista! 
Kadu, sen vuoksi, ja Minä en tule tahraamaan sinua pois Minun Kirjastani! 


