
V1/33 - Herra sanoo… Etsi Minua & Minä tulen avaamaan Tien…  

Sillä Minä olen Totuus, jota sinä etsit 

Joulukuun 25. 2004 - YahuShua HaMashiach’lta, Häneltä, jota kutsutaan Jeesus Kristukseksi, 

Meidän Herraltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle, Veljelle 

Kristuksessa ja Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… On kirjoitettu… ”Pyytäkää ja se tullaan antamaan teille, etsikää ja te tulette 

löytämään; koputtakaa ja teille tullaan avaamaan.”… Minun poikani, Minä olen Vastaus, jota sinä 

etsit, sillä Minä olen Totuus, jota sinä etsit! Pyydä Minulta, sillä Minä olen Tie! Minun poikani, 

vastaanota Minut, sillä Minun elämäni kautta sinä olet pelastettu!  

Minun poikani, kaikki mikä on olemassa, on tunnettua Minulle ja kaikki mikä on olemassa, johtuu 

Minusta ja kaikki, mikä tulee olemaan, sitä Minun oikea käteni pitelee vakaasti. Siksi, hän, joka 

pysyy Herrassa, tulee asumaan Kaikkivaltiaan läsnäolossa ja hänelle tullaan antamaan tieto ja hän 

vastaanottaa ymmärryksen. Sinä päivänä, hänet tullaan täydellistämään Rakastetussa ja hän tulee 

vastaanottamaan Minun henkeni täyteyden, nähden Minut sellaisena kuin Minä todella olen. Siten 

heidän, jotka pysyvät tyhjinä Hengestä, täytyy jatkuvasti etsiä Minua ja he myös tulevat löytämään 

Minut, sillä Minä olen kirjoittanut kaikki Minun Kirjaani.  

Kuitenkin heidän, jotka lukevat Herran sanaa, täytyy myös uskoa se, tai kuinka he tulevat 

tuntemaan Minut? Sillä he, jotka todella tuntevat Minut, etsivät asuakseen Minun rakkaudessani. 

Kuitenkin kuinka voi kukaan pysyä Minun rakkaudessani, jos he eivät tottele Minun Käskyjäni? Sillä 

Minun armoni laskeutuu kaikkien päälle, jotka katuvat vilpittömästi ja totuudessa ja Minun 

henkeni asuu heissä, jotka pitävät Minun Käskyni.  

Minun poikani, vastaanota Minut. Sitten se, mitä sinä etsit, tulee selväksi… Sillä sitä, mitä sinä 

kaipaat, sinä et ymmärrä vielä, sillä sinun sydämesi todellista mielihalua ei voida löytää 

maailmasta… Etsi Jumalaa! Ja ole erilläsi Pojassa. 

Jälleen Minä sanon sinulle, älä etsi maailmasta, sillä sieltä sinä et tule löytämään Minua, äläkä etsi 

Minua ihmisten kirkoista, sillä siltä sinä et tule Minua löytämään. Sillä Minä kerron sinulle 

totuuden, Jumalan Valtakunta asuu sinussa!Ja se, mikä on kaikkein tarpeellisinta, eikö se ole 

kirjoitettu sinua varten? Sen vuoksi, älä aseta luottamustasi keneenkään ihmiseen tai nojaudu 

mihinkään ihmisen keksintöön, sillä tämän maailman asiat pettävät sinut.  

Käänny pois heistä, jotka opettavat ihmisten käskyjä oppina ja seiso erillään tästä uudenaikaisesta 

ideologiasta, sillä se on myrkkyä. Sulje silmäsi kaikilta näiltä kuvilta kuvaruudussa, sulje korvasi 

tämän maailman melulta ja pysy erossa kaikista näistä pilkkaavista äänistä.  

Sillä tällä hetkellä hän, joka on paha, on ilman herra. Sillä kaikki ihmisten sydämiin istutetut pahat 

siemenet ovat pahasta peräisin. Alusta alkaen hän oli valehtelija ja alusta alkaen hän on istuttanut 

pahuuden siemeniä Minun puutarhaani, sillä on kirjoitettu… ”Hänessä ei ole totuutta. Kun hän 

valehtelee, hän tekee vain sitä, mikä on hänelle luonnollista, koska hän on valehtelija. Todella, hän 

on kaikkien valheiden isä!”  

Sen vuoksi, omaksu vain se, mikä on hyvää ja tulee alas Isältäsi Taivaasta. Sillä Jumala on rakkaus ja 

se, mitä Hän lähettää, on Henki ja Totuus. Kaikki ne ihmiset, joiden sydämet ovat pahoja ja ilkeitä, 

synnyttävät pahan töitä, jotka johtavat vain kärsimykseen ja kuolemaan; sillä alusta asti saatana on 

ollut myös murhaaja.  



Kuitenkin ihmiset, joiden sydämet on tehty uudelleen Herrassa, ennallistettu Minun kuvakseni, 

tuovat esiin Jumalan töitä ja ovat elämä!... Kantaen hedelmää rakkaudessa, myötätunnolla ja 

armolla. johtaen anteeksiantoon ja iloon, parantumiseen ja paljoon riemuitsemiseen.  

Ja näiden asioiden kautta myös sinua tullaan johtamaan, jopa kuten sinä samalla tavalla olet 

johtava ympärilläsi olevia, jos niin valitset kulkevasi Herran tavoilla. Muista kuitenkin tämä: Ne, 

jotka kerskuvat omista töistään, ovat ylpeitä ja etsivät ihmisten ylistystä.   

Kuitenkin he, jotka kerskuvat Herran töitä, sinun puolestasi, ovat nöyriä ja etsivät kunnioittaa 

Minua; näistä on ylpeys kaukana. Sillä he, jotka antavat Minulle kunniaa, kunnioittavat Minua ja 

he, jotka kiittävät lakkaamatta, ovat tarjonneet täydellistä ylistystä. Kuuntele tarkasti tämän 

kaltaisia, sillä heidän mielihalunsa on oikeamielinen ja heidän rakkautensa todellinen… Katso, he 

etsivät Taivaan Valtakuntaa ja Minun oikeamielisyyttäni ja pelastuksesta on tullut heidän 

kumppaninsa.  

Sen vuoksi, älä huolehdi, koska sinulla ei ole kaikkia vastauksia tai ole poissa tolaltasi, koska et 

vielä täysin ymmärrä totuutta. Sillä Herra sinun Jumalasi on totuus, jopa kuten Minä olen Totuus. 

Sillä kaikki tieto asuu Isässä, jopa kuten Minä olen Isässä ja Hän on Minussa. Täten Minä olen myös 

Vastaus. 

Minun poikani, luota Minuun ja sinä tulet pääsemään vapaaksi!... Sillä nöyrä ja katuvainen tulee 

näkemään Jumalan. Katso, hän tulee katsomaan Minun kasvojani, kun Minä ennallistan hänet 

Minun kuvakseni… sillä Minä olen Näkymättömän Jumalan kuva, Isän täydellinen heijastus, 

ylhäältä tulevan Majesteetin kasvot… Immanu El.   

Sen vuoksi, avaa sydämesi Minulle ja Minä tulen sisään ja luon sinut uudelleen; saaden aikaan 

tämän maailman asioiden menettävän hohtonsa, että Minun totuuteni valo voisi loistaa sinussa 

ilman rajoitusta…  

Päästä irti, Minun poikani! Tule Minun luokseni kuin lapsi! Näe kuinka helposti yksinkertaiset 

tulevat Minun luokseni, ota kuitenkin huomioon, kuinka älykäs ihminen ponnistelee, kun hän 

lähtee pois Minusta… Minun poikani, heitä pois nämä kahleet! Sillä sinun omat ajatuksesi pitävät 

sinua vielä vankinaan.  

Eroa kaikesta tästä filosofiasta ja maallisesta tiedosta ja tule Minun luokseni tyhjänä. Sillä sinun ei 

tarvitse  ymmärtää Minun tapaani vastaanottaa Minulta; sinun täytyy vain hyväksyä Minut 

sellaisena kuin Minä olen ja luottaa. Minä tiedän, kuinka sinä janoat; tule Minun luokseni ja juo!... 

Katso, Minä täytän maljasi ja se tulee vuotamaan ylitse! Sillä Minä olen Elämän Vesi! Kyllä Minä, 

YahuShua, jota sinä kutsut Kristukseksi ja Jeesukseksi, Minä olen sinun Herrasi ja Pelastajasi!  

Rakastettu, Minä olen ottanut sinun paikkasi, kantanut sinun taakkasi painon, kärsinyt sinun syntisi 

puussa! Kyllä, Minä kuolin sinun puolestasi, Minun poikani! Minun veressäni Minä pesin sinut, 

Minun uhrauksellani sinut tehtiin puhtaaksi! Kuitenkin sinun täytyy hyväksyä nämä valkeat kaavut; 

ne ovat Minun lahjani sinulle.  

Ymmärrä kuitenkin tämä… Lahja, jota vaaditaan, ei ole lahja ensinkään ja kuka tahansa, joka 

pakotetaan vastaanottamaan lahja, ei koskaan todella vastaanota sitä. Sen vuoksi, tunnusta 

syntisi, sillä Minä olen Hän, joka on uskollinen antamaan anteeksi sinun syntisi. Hyväksy tämä lahja 

ja omaksu Minut sellaisena kuin Minä todella olen. Luovu elämästäsi Minun vuokseni, jopa kuten 

Minut vuodatettiin sinun puolestasi. Rakasta muita, kuten Minä olen rakastanut sinua.  



Minun poikani, anna suomusten pudota silmistäsi, anna varjojen vetäytyä takaisin ja anna 

totuuden loistavuuden loistaa päällesi, kunnes Minä tulen!...  

Sillä todella, Minä sanon sinulle, sinun vanhan elämäsi täytyy kuolla, sinun entisen ihmisesi täytyy 

menehtyä, asuaksesi Herran pyhäkössä… Luota siksi Minuun, omaksu Minun voimani ja yhdessä 

me tulemme aloittamaan uudelleen. 


