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Timothylle, Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Tämä on, mitä sanoo Herra, koskien kastetta… Tulkoon Minun rakastettuni ensin kastetuksi 

hengessä ja totuudessa, täynnä Pyhän tietoa, ravittuna Totuuden Sanalla. Antakaa heidän tulla 

Minun luokseni Vilpittömässä katumuksessa ja vastaanottaa anteeksiantaminen synneistään, 

kaikki taakat pois nostettuina, Jumalan Hengen imeyttämänä ja puhdistamana. Sillä Israelin Pyhä 

on Hän, joka kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella ja Hän tuntee Hänen omansa.  

Sen vuoksi, kuule ja myös ymmärrä… Elämän Vesi ei asu maapallon vedessä, josta kaikkien täytyy 

juoda säilyttääkseen maallisen ruumiinsa. Pikemminkin Elämän Vesi on sitä, mikä virtaa Messiaan 

ruumiista, Hänen, jota kutsutaan Kristukseksi, johon kaikkien täytyy ottaa osaa, saadakseen 

elämän.  

Sillä yksin Hän on Elämän Antaja ja Hänessä kaikki asiat koostuvat ja Hänessä ainoastaan tulee 

kukin tuntemaan pelastuksen ja vastaanottamaan ikuisen elämän. Sen vuoksi kuuntele Häntä, ota 

osaa Hänen sanoihinsa, jokainen ja tulkaa kastetuiksi Rakastetun tiedossa ja viisaudessa - Hänessä 

teidät hyväksytään.  

Kerro Minulle sitten, voiko maapallon vesi ottaa pois teidän syntinne tai puhdistaa teidät 

rikkomuksistanne? Voiko joki johtaa teidät pelastukseen tai virta kutsua teitä katumukseen? Missä 

vesissä te olette kuulleet Jumalan Sanan puhuvan? Täten kaste vedellä ei voi pelastaa teitä.  

Pikemminkin pelastus tulee Evankeliumin kuulemisesta ja suun tunnustamisesta, että YahuShua, 

Jeesukseksi kutsuttu, on Herra; uskoen koko sydämestä ja koko mielellä, että Hän on Ylösnoussut, 

AinoaTie, Ainoa Totuus, Ainoa Elämä. Sillä vain todellisen katumuksen kautta, sydämen mielihalun 

mukaan, olla todellisessa liitossa Messiaan kanssa, tullaan vapautumaan.  

Siispä sitten, mene eteenpäin ja tule kastetuksi maapallon vesissä, jos niin haluat. Kuitenkin muista 

tämä… Kaste itsessään ei ole mitään, ellei upotettavan sydän ole todella käännytetty. Täten kaste 

on todistusta varten, harjoitus uskossa sellaiselle, joka jo on pelastettu; tai pelkkä vaatteiden 

kostuttaminen, hänen, joka tuli esiin teeskennellen. Sillä Minä olen Herra, Minä tutkin sydämet ja 

mielet ja Minä tiedän, onko joku todella kääntynyt Minun puoleeni koko sydämestään.  

Sen vuoksi, tässä on viisaus… YahuShua HaMashiach, jota kutsutaan Kristukseksi ja Jeesukseksi, 

kastettiin, ei katumuksen vuoksi, vaan kunniassa; Minun henkeni tullessa lepäämään Hänen 

päälleen, julistaen Hänet sekä Herraksi ja Pelastajaksi Israelin lasten edessä. Sillä Jumalan Karitsan 

aika oli tullut tulla paljastetuksi ja synnin voima tulla kukistetuksi. 

Katso, Ihmisen Poika, Immanu El, sillä Hän on Todellinen Kaste!... Omaksukaa Hänet, että teidät 

voitaisiin upottaa Jumalan läsnäoloon. Hengittäkää Häntä sisään, että te voisitte vastaanottaa 

Pyhän Hengen…  

Pukekaa yllenne Messias ja kantakaa Häntä hyvin, sillä kuten on kirjoitettu… sillä niin moni kuin 

upotettu Messiaaseen, he ovat myös pukeneet itsensä Messiaaseen, hänessä ei ole juutalaista, 

eikä ei-juutalaista, ei orjaa eikä vapaata ihmistä, ei miestä eikä naista. Sillä liitossa Messias 

YahuShuan kanssa kaikki ovat yhtä… 

Sen vuoksi, kaikki, jotka kieltäytyvät Hänestä, tulevat pysymään köyhinä ja alastomina, tyhjinä ja 

ilman ymmärrystä, hyvin lohduttomina… Sanoo Herra. 


