
V1/31 - Herra sanoo… Jumalan Hengen kautta paljastetaan kaikki Asiat Valitulle 

Joulukuun 13. 2004 - YahuShuaHaMashiach’lta, Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja 

Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle, Veljelle Kristuksessa ja Kaikille Niille, joilla 

on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Kuinka voi olla, ettet ole tunnistanut sitä, mikä tulee Isältä? Sillä se, mikä on 

paholaiselta, on tehty selväksi ja ympäröi sinua joka puolelta. Sen vuoksi Jumalan asiat tulevat sitä 

kallisarvoisemmiksi, jopa kuten sinä, Minun poikani, olet kaikkein kallisarvoisin Minun silmissäni… 

Kuin jalokivi, joka loistaa kaiken tämän pimeyden keskellä, ja Jumalan silmät löytävät sen helposti, 

niin sinä tulet olemaan sinä päivänä, jolloin sinä luovutat elämäsi, sinä päivänä, jolloin luovut tästä 

taistelusta ja palaat Minun luokseni.  

Etkö sinä ymmärrä, että Minä olen pelastanut sinut? Ei, en sinun omien töittesi kautta, vaan 

Minun elämäni kautta, josta Minä halukkaasti luovuin sinun vuoksesi. Sen vuoksi, käänny Minun 

puoleeni kerta kaikkiaan ja totuudessa. Älä enää anna ihmisten oppien kirkoissa varastaa 

luottamustasi; tai antaa heidän perinteidensä saastuttaa uskoasi enää. Ole syrjään asetettuna 

maailman tavoista ja lähde pois ihmisten kirkoista. Sillä yksin Minä olen sinun uskosi, Minä yksin 

olen sinun loppuun saattamisesi.  

Minun poikani, miksi sinä kyseenalaistat itsesi ja jopa enemmän kuin sitä, Minun palvelijani 

aikomuksia? Minä tunnen sinun sydämesi, Minä näen sinun jokaisen mielihalusi, jopa ne asiat, 

jotka sinä pidät kätkettyinä… Rakastettu, meidän sidettämme ei koskaan voida leikata irti! Ei, ei 

kukaan Maapallolla tai Taivaassa, tai missään luomakunnassa ei voi rikkoa sitä, minkä Herra Sinun 

Jumalasi on muokannut Minun rakkaudessani!  

Minä tiedän, että sinä tunnet olevasi kompastelemassa; tällaista on olla ihminen. Kuitenkin Minä 

olen Hän, joka tulee nostamaan sinut ylös, kyllä, jopa seitsemänkymmentä kertaa seitsemän 

kertaa. Kuitenkin muista tämä… Hän, joka pysyy uskossa, ei tarvitse kaikkia vastauksia. Vai oletko 

koskaan lukenut tätä Pyhää Kirjoitusta… ’Usko on toivottujen asioiden ydin ja näkymättömien 

asioiden todistus’, ja ’Hän, joka asuu Kaikkein Korkeimman salaisessa paikassa, tulee asumaan 

Kaikkivaltiaan varjossa’?  

Sen vuoksi kuuntele ja myös sinä tulet tietämään, sillä Jumalan Hengen kautta kaikki asiat 

paljastetaan valitulle… Tutki sydäntäsi, Minun poikani ja sinä tulet löytämään Minut… omaksu 

Minun sanani ja sinä alat tuntemaan Minua… Sillä todella, on olemassa monia Pyhän Hengen 

lahjoja, joita Minä suon niille, jotka todella rakastavat Minua, monia lahjoja annettuna niille, jotka 

ovat halukkaita luopumaan kaikesta ja seuraamaan Minua.  

Täten Timothy on vain yksi monien joukossa, jotka kuulevat Minun ääneni, yksi ääni suuressa 

kuorossa, joka kasvaa aina vain äänekkäämmäksi, siitä määrästä, joita Minä lähetän. Kuitenkin 

hänelle Minä sanoin… ’Kirjoita se, mitä Minä puhun ja laita se kirjaan’, myös käskien häntä 

jakamaan sen, mitä Henki saa hänet ymmärtämään. Sillä jälkimmäinen on se, mitä Minun ihmiseni 

kutsuvat Jumalan inspiroimaksi tai Hengen inspiroimaksi; ja edeltävä, sitä mitä profeetat kuulevat, 

Elävän Jumalan ääni. Se, mikä on inspiroitua, sitä Minä tarjoan myös sinulle, Minun poikani, jos 

niin valitset omaksua Minut sellaisena kuin Minä todella olen…  

Sen vuoksi lepää Minussa, Minun poikani. Sillä Minä olen Hän, joka pudistaa sydämen ja antaa 

levon uupuneille. Tuo kaikki taakkasi Minulle ja ole pahasta päästetty. Laita sivuun tämän 

maailman huolet ja ne asiat, jotka saavat sinut kompastumaan ja ole erossa ihmisten kirkoista, sillä 

niissä Minä en asu. Sitten sinä alat näkemään Minut sellaisena kuin Minä todella olen, silloin sinä 



todella tunnistat tämän trumpetin edessäsi, millainen se todella on. Sillä se, mikä on Jumalasta, 

antaa Minulle kunniaa, kuitenkin se, mikä on ihmisestä ja saatanasta, saastuttaa Minun nimeäni ja 

etsii kunniaa itselleen.  

Minun poikani, kaikkina menneinä aikoina, jopa tähän päivään asti, Minä olen valinnut monia 

kuulemaan Minun ääntäni ja suorittamaan Minun tahtoni, sillä Minä en muutu. Kuitenkin jopa 

tämän sinä olet epäonnistunut tunnistamaan, sillä lähteet, mistä sinä juot, ovat saastuneita, 

saaden aikaan sen, että korvasi tylsistyvät ja silmäsi sumenevat. Kyllä, monia kertoja Minä olen 

lähettänyt Minun profeettani puhaltamaan trumpettia ihmisille, jopa nousten aikaisin ja lähettäen 

heidät, kuitenkin harvoilla on korvat kuulla tai silmät nähdä; katso, koko maailma torkkuu ja suuret 

väkijoukot kieltäytyvät kuulemasta!  

Sen vuoksi, poikani, kuuntele Timothyä, sillä hän puhuu Minun puolestani, hän kuulee Minun 

ääneni. Katso, hän on istunut Minun läsnäolossani ja pyrkii tottelemaan kaiken, mitä Minä pyydän 

häneltä. Älä sitten sano, äläkä kehittele yhtään näkemystä sydämessäsi, että hän saattaisi olla 

paholaisen pettämä. Vai oletko koskaan lukenut näitä Pyhiä Kirjoituksia: ”Jos jokin valtakunta 

riitautuu itsensä kanssa, ei se voi pysyä pystyssä, jos jokin talo riitautuu itsensä kanssa, ei se voi 

pysyä pystyssä. Ja jos saatana nousee itseänsä vastaan, kuinka silloin voi hänen valtakuntansa 

pysyä?”  

Minun poikani, kokoavatko ihmiset rypäleitä piikkipensaista tai viikunoita ohdakkeista? Sillä hyvä 

puu tuottaa hyvää hedelmää, mutta paha puu tuottaa pahaa hedelmää. Eikä paha puu voi tuottaa 

hyvää hedelmää. Ja jokainen puu, joka ei tuo hyvää hedelmää, hakataan palasiksi ja heitetään 

tuleen. Täten hedelmistään sinä tulet heidät tuntemaan. Ja puhuinko Minä vain vääristä 

profeetoista vai myös oikeista? Eikö se myös anna ymmärtää, että Minä puhun heidän viestistään? 

Ja entä nämä itse nimitetyt tutkijat, opettajat, pastorit, saarnaajat, palvelijat ja papit, jotka ovat 

asettaneet itsensä auktoriteetti asemaan, mitä hedelmää he kantavat Pyhien Kirjoitusten mukaan?  

Minun poikani, vahvista uskoasi, sen mukaan, mikä on Jumalasta, ei sillä, mikä on ihmisistä… Tule 

pois heidän keskeltään! Älä enää omaksu heidän korruptoituneita oppejaan, tai ota osaa heidän 

saastaisiin perinteisiinsä. Seiso erilläsi niistä, jotka sekoittavat pyhän ja rienaavan, erottaudu siitä, 

mikä on päällystetty purppuralla ja verenpunaisella, äläkä enää harjoita sitä, mikä on iljetys 

Jumalan silmissä. Lue, mitä Jumalan Sana sanoo koskien kaikkia näitä asioita ja saavuta lisää 

viisautta… Näe nyt uusin silmin ja ennallistetulla näkökyvyllä!  

Minun poikani, sinä olet sanonut Minun palvelijastani, että hän väittää itsensä olevan 

korkeammalla kuin muut ihmiset ja niin kutsutut kristityt. Tässä on sinun virheesi. Sillä kun sinä 

havaitset hänen tuodun korkealle hänen palvelussaan, totuus on, että Minä olen tuonut 

hänethyvin alhaalle. Sillä kerran hän eli synnissä, kuten kaikki ihmiset, oman itsensä herra, 

kuitenkin nyt hänestä on tullut Minun palvelijani; katso, hänet on tehty uudeksi, alhaisen asteen 

ihmiseksi, häneksi, joka nyt ponnistelee totellakseen kaiken, mitä Minä käsken häntä. Sillä nöyrä ja 

katuvainen ihminen kuulee Jumalaa, sellainen, joka on halukas luopumaan elämästään tässä 

maailmassa Minun vuokseni. Sen vuoksi, ota Minun sanani sydämeesi ja ymmärrä: Jokainen, joka 

jakaa Minun Sanani muiden kanssa, on Minun palvelijani ja jokainen, joka kuulee Minun ääneni, 

jonka käsiin Minä olen asettanut trumpetin, on Minun profeettani, jopa kaikki ne, jotka Minä 

lähetän, ovat Minun apostolejani… Ja jokaista, joka kuulostelee näitä sanoja, ja myös tekee ne, 

tullaan kutsumaan Jumalan ystäväksi.  

Siispä sitten, tee niin kuin sinä olet sanonut alussa, Minun poikani, sillä tämä on Minun tahtoni 

myös… Koettele henkiä, kuten on kirjoitettu. Etsi Pyhiä Kirjoituksia ja näe ovatko vai eivätkö nämä 



sanat ole linjassa niiden sanojen kanssa, joita vanhan ajan profeetat ja apostolit kirjoittivat. Ja jos 

niin tekemällä, sinä todistat itsellesi, että ne todella ovat Jumalasta ja puhuvat ja opettavat 

oikeamielisyyttä, älä enää kyseenalaista niitä. Sillä sanansaattajan epäileminen on viestin 

epäilemistä ja myös Hänen, joka hänet lähetti.  

Kuitenkin ymmärrä tämä… Se, mikä on annettu Timothylle, on Pyhä Kirjoitus ja Totuus… Sauva, 

jolla ihmisten opit ja perinteet kirkoissa tullaan testaamaan ja paljastamaan! Vahva nuhtelu kaikille 

näille väärille profeetoille ja opettajille! Polttava tuli, joka on lähetetty Taivaasta puhdistamaan 

pois kuona!  

Katso, Ikuinen on vuodattanut Hänen Henkeään kaikkien ihmisten päälle, sillä aika on tullut!... Ja 

kaikki ne, jotka vastaanottavat Minut totuudessa, tulevat Näkemään unia, näkemään näkyjä ja 

profetoimaan… Sillä Minä olen Herra ja Minä en muutu. 


