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Tammikuun 3. 2005 - YahuShuaHaMashiach’lta, Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja 

Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle, Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Kuulkaa Herran Sana, kaikki ne, jotka etsitte tietääksenne viisauden ja vastaanottaaksenne 

ymmärrystä, kaikki ne, jotka rakastavat totuutta; sillä näin sanoo Herra, koskien pikkuisia… Minä 

olen puhunut ja katso, Minä avaan Minun suuni puhuakseni vielä uudelleen, että heidän 

vanhemmillaan olisi rauha, niin että kaikki, jotka rakastavat pikkuisia, voisivat rohkaistua… Että 

tämä kaikkein ilkein sukupolvi saattaa tuntea Minun vihani ja vapista pelossa! 

Minä kysyn teiltä, mikä on lapsen perintö Maapallolla ja Taivaassa, jos hänen vuotensa elämässä 

on vähäiset lukumäärältään ja he pysyvät viattomuudessaan? Varmasti, Minä sanon teille, he 

tulevat perimään Taivaan Valtakunnan, sillä Isä pitää puhdassydämisiä Hänen oikean kätensä 

kämmenellä. Sillä kuten tulikärpänen, joka on valaistu korkean ruohikon yläpuolella, niin ovat 

nämä pikkuiset, kallisarvoiset valot, jotka loistavat ihmisten keskellä… sen vuoksi, voi niitä, jotka 

sieppaavat heitä ja sulkevat heidät pois! Voi ketä tahansa, joka tekee heille vahinkoa!  

JA VOI, JOPA KOLME KERTAA VOI, KAIKILLE, JOTKA TUKAHDUTTAVAT HEIDÄN VALONSA!  

Sillä Herra tulee nopeasti, huudon ja arkkienkelin äänen kanssa ja Jumalan trumpetin kutsun 

kanssa, poistamaan valon, ottamaan maapallolta Hänen omansa! Katso, Minä tulen pimentämään 

syyllisten silmät ja syöksemään tämän maailman pimeyteen!  

Ilkeiden paha liekki tulee lepattamaan lyhyen ajanjakson ja sitten se tullaan nopeasti 

sammuttamaan! Sillä tuomio tulee putoamaan Taivaasta, peittäen koko maapallon pinnan kuin 

tulva! Katso, kuin kauhea tuhotulva, rangaistus korkealta, tulee murtamaan heidät palasiksi ja 

huuhtelemaan heidät pois! Ja järvessä, jossa on sammumaton tuli, tulee jokainen viimeinen pahan 

ja ilkeyden jälki täysin tuhoutumaan!   

Ja vaikka monet pikkuiset kärsivät ihmisten käsissä, Minä kerron teille totuuden, kaikki saapuvat 

Isän Taloon hetkessä, silmän räpäyksessä… Missä parantuminen on täydellistä ja jokainen kyynel 

pyyhitään pois… Maailman ja ihmisten tavat, unohtuneet… Vain rakkaus pysyy, kun he katsovat 

Jumalan, heidän Lunastajansa Kasvoihin ikuisesti. 

Kuitenkin tutkijat itkevät… ’Entä synnin periytyminen ja ne, jotka syntyvät synnin taakan kanssa?’ 

Kuunnelkaa ja ymmärtäkää, nöyrtykää, että te voisitte saavuttaa viisautta ja kuulla Herran sanan…  

Sillä näin sanoo Herra… Kaikki ihmiset syntyvät kuten vauvat äitinsä kohdusta, synnin maailmaan. 

Siispä silloin kaikki syntyvät veden ja veren kautta syntiin, eivät synnistä. Sillä miten voi 

kenelläkään, joka tulee Taivaan Valtakunnasta, Jumalan käden luomana, olla syntiä mukanaan?... 

Sen vuoksi, te suuresti erehdytte.  

Nyt harkitkaa sanojanne ennen puhumista, olkaa hyvin huolellisia puheessanne, ettette syytä 

Jumalaanne synnistä… Häpäisten sen, mikä on pyhää ja täydellistä, kerta kaikkiaan saastuttaen 

Jumalan nimen. Kyllä, lapset todella perivät syntiä, jopa ensimmäisestä ihmisestä, Aatamista, 

alkaen. He perivät sen, minkä heille on ihminen antanut, kuitenkin Jumala loi heidät, Hänen 

kuvaksensa, pyhäksi ja syyttömäksi. Nämä pikkuiset eivät vielä tunne maailman tapoja, sillä he 

eivät vielä ole syöneet hyvän ja pahan tiedon puusta; he pysyvät viattomuudessaan. 

Sen vuoksi Minä itken ääneen kaikille ihmisille… ”Kuka on tahrannut Minun tulikärpäseni?! Kuka 

on tahrinut heidän valonsa?! Mikä on turmellut Minun lahjani?!”… IHMINEN JA PAHAN TYÖT 

TÄSSÄ MAAILMASSA! Täten näitten pikkuisten, jopa näitten nuorten, ihmisen tahraamien, ei 



tarvitse katua, sillä Ihmisen Poika kuoli myös heidän puolestaan. Sillä heidän puhdistamisensa on 

siitä liitosta, joka on säilynyt puhumattomana ja jatkuvana, Jumalan rakastavassa armossa, alusta 

alkaen.  

Timothy:Sen vuoksi, aukaiskaa silmänne ja nähkää, nöyrtykää, että saattaisitte ymmärtää… Isä on 

lähettänyt Ainokaisen Poikansa, ilman pilkkua tai tahraa, maailmaan kärsimään ihmisten käsissä, 

niin että tämän maapallon miehet ja naiset saattaisivat palata Valtakuntaan, josta heidät on 

erotettu heidän syntinsä vuoksi…  

Sillä kuinka suurta on Isän rakkaus Hänen lapsiaan kohtaan? Niin suurta, että Hän mielellään kuoli 

heidän puolestaan…  

Katsokaa, pelastus on varmistettu viattomille ja vapaasti annettu kaikille, jotka janoavat! Sillä 

Elämän Lähde on, ja oli, ja on tuleva vielä kerran!... HalleluYah! Amen. 


