
V1/48 Jumala on Henki & Rakkaus… Älkää pettäkö itseänne!...  

Me olemme kaikki Palvelijoita, palvellen joko Jumalaa tai Paholaista 

Marraskuun 21. 2005 - Kirje Timothyltä, Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Muistakaa tämä, kun luette Jumalan Sanaa, Raamatusta tai Kirjeistä… Jumala on Henki… Ja Isä ja 

Poika ovat Yksi. Näin vain ne, jotka rakastavat ja tottelevat Poikaa, vastaanottavat Hänen 

henkeään.  

Siispä sitten, usko on hengellistä, se on hengellisesti vastaanotettu lahjana, vastaanottamamme 

Totuuden vuoksi. Totuus on myös hengellistä, koska se voidaan ainoastaan ymmärtää ja 

vastaanottaa Hengen kautta, Jumalan tahdon mukaan. Aivan tämä ymmärrys on myös Jumalan 

antamaa ja sen vuoksi se on myös hengellistä. Kenelläkään ei voi olla mitään, ellei Jumala anna 

sitä. Ihmisvoimasta ja ymmärryksestä ei ole ollenkaan hyötyä ja se on maallista. Se, minkä Jumala 

antaa, on hengellistä ja se täytyy erottaa hengellisellä tavalla.  

Maailmallinen ymmärrys vastustaa Totuutta. Siispä kaikki ne, jotka etsivät ymmärtävänsä sen 

maallisen ymmärryksen kautta, tulevat epäilemään, koska se, minkä Jumala tarjoaa, täytyy 

vastaanottaa hengellisesti, nöyryydessä ja täydellisessä itsensä hylkäämisessä Jumalan edessä.  

Tarjotaksemme itsemme Jumalan edessä, YahuShuan nimessä, meissä olevien syntien 

tunnustamisena, tämä on tie elämään, koska tämä uhraus otetaan vastaan rakkaudella ja 

anteeksiannolla, sen todistaa Messiaan kuolema ja ylösnousemus. Tällä samalla tavalla, me ja 

meidän elämämme sellaisena kuin se oli, täytyy kuolla ja meidän täytyy syntyä uudelleen 

Hengessä. Me olemme ensiksi syntyneitä ihmisvanhemmista, veden ja veren kautta. 

Saapuaksemme Taivaan Valtakuntaan, meidän täytyy olla uudesti syntyneitä, hengellisesti, veden 

kautta (YahuShua), veren kautta (Hänen uhrauksensa) ja hengen kautta (Pyhä Henki). 

Hyväksymällä nämä kolme, me tulemme tietoisiksi tiestä, joka johtaa ikuiseen elämään. Kun nämä 

kolme on todella vastaanotettu sydämiimme, prosessi ei ole vielä lopussa…  

Kun me olemme vastaanottaneet Jumalan Hengen, meidän täytyy nyt kuunnella, mitä Pyhä Henki 

sanoo sydämillemme ja totella… Sillä jokainen, joka luottaa ja rakastaa Herraa, tulee tottelemaan…  

Täydellinen Jumalan rakkaus on vakiinnutettu meihin tottelevaisuudella, joka johtaa 

ympärillämme olevat Totuuteen esimerkillämme. Suurin testamentti sille rakkaudelle, nyt 

sisällämme, osoitetaan muille, ei sanoillamme, vaan esimerkillämme.  

Minä kysyn teiltä… Heijastavatko elämänne ja tapanne Totuutta, jonka sanotte olevan 

sydämessänne? Vaikka se, minkä te olette hyväksyneet, on hengellistä, se täytyy näyttää muille 

maallisella tavalla, koska he eivät vielä voi ymmärtää sitä, mikä on hengellisesti erotettua. 

Näyttäkää heille, joita rakastatte, näyttäkää Jumala työssä elämässänne, tekemällä elämästänne 

loistava esimerkki, kirkas ja puhdas…  

Tämä tulee aukaisemaan rakastamiemme ihmisten sydämet aikanaan. Kaikki asiat, jotka eivät ole 

hyväksyttävissä Jumalan edessä, täytyy kukistaa elämässämme. Tämä on meidän kohtuullinen 

velvollisuutemme Jumalan palvelijoina, koska Hän ensin kukisti meidän syntimme ja meidän 

kuolemamme, Hänen Ainokaisen Poikansa kuoleman ja ylösnousemuksen kautta.  

Ei yksikään voi tulla Isän luo, ellei Hän ensin vedä heitä luokseen. Ja kun ovat tulleet vedetyksi, he 

tulevat Messiaan luo, sillä Hän on Tie Isän luo… Ja kaikki, jotka on vedetty, heidän täytyy pyrkiä 

elämään ja kulkemaan Hänen tapojensa mukaan – Hänen, joka on pelastanut heidät. 



Näin te voitte tietää, jos Henki asuu teissä… Kaikki ne, jotka ovat täysin kääntyneet sydämissään, 

tulevat näkemään maailman kuin muukalainen vieraalla maalla. Tämä on aloitusmerkki 

eroamisesta itsessänne ja se on myös alku eroamisellenne maailmasta… Loppuen teidän 

täydelliseen eroamiseenne tästä maailmasta, kun liitytte Messiaan kanssa Taivaassa.  

Siunattu on mies tai nainen, joka on vastaanottanut pelastuksen, armon kautta, uskon kautta… 

Vielä siunatumpi on mies tai nainen, joka on jakanut uskonsa ja johtanut toisen pelastukseen… Ne 

tulevat kattamaan syntien paljouden… Siispä olkaamme kaikki Sanan tekijöitä, eikä vain kuulijoita.  

Ne, jotka vain kuulevat Sanaa ja pysyvät siinä, varmasti he saavat palkkionsa, sillä he ovat pysyneet 

Messiaassa. Mutta jopa he, jotka pysyvät Messiaassa, ovat tekijöitä, koska kukaan ei voi pysyä 

Totuudessa, jos hänen elämänsä ei ole puhdasta ja puhdistettua, Hänen vuokseen, joka on 

puhdistanut meidät.  

Kuten viisi neitsyttä, Matteuksen Evankeliumin luvussa 25, jätettiin seisomaan ulkopuolelle, 

sanoen, ’Herra, Herra, avaa meille!’, Herra sanoi, ettei Hän tuntenut heitä, koska heidän pelkkä 

uskon julistuksensa ei ollut tarpeeksi…  

Usko ilman tekoja on kuollutta… Ja aivan samoin, ilman uskoa tehdyt työt ovat myös kuolleita. 

Siispä sitten, vielä siunatumpia ovat ne, jotka tekevät sen, mitä ovat kuullet, sillä nämä elävät 

uskon mukaan… Ja tekemisillään ja esimerkillään he tulevat johdattamaan monet Pelastukseen.  

Haluatko sinä myös olla osa Trumpetin Kutsua?... Sinä olet jo. Minut on valittu vartiomieheksi ja 

trumpetti, jonka Jumala asetti minun käsiini, ovat nämä kirjeet Jumalalta ja Hänen Kristukseltaan. 

Mutta nämä manifestoituivat ainoastaan, koska Jumala oli ensin laittanut Hänen äänensä minuun. 

Siispä sitten, minä olen vain Jumalan astia ja sanansaattaja, Hänen palvelijansa, jonka täytyy 

totella. Niin kaikki he, jotka vastaanottavat Jumalan viestin, jonka minä olen jakanut, heille se on 

lahja. Ja kaikille niille, jotka eivät tule vastaanottamaan Hänen sanojansa, heille siitä on tullut 

varoitus. Minä olen toitottanut ja tulen jatkamaan Jumalan viestin toitottamista. 

Tällä samalla tavalla, jos te jaoitte sen, mitä minä jaoin kanssanne, teistä myös tulee samanlainen 

trumpetti. Meidät on kutsuttu toitottamaanHänen viestiään. Jos emme tee niin, me olemme 

vastuussa, sillä me tiedämme pelastuksen Totuuden ja se pitää jakaa niiden kanssa, jotka ovat 

hukkumassa tässä maailmassa. Jos me istumme joutilaina, emmekä tee mitään, se tulee meidän 

vastuullemme, olemme tulleet epätasa-arvoiseen ikeeseen, meitä pidetään vastuullisina 

synneistämme, yhtä lailla kuin niitä, joille viesti oli tarkoitettu.  

Minä annan kaiken kunnian Jumalalle. Vaikka me kaikki olemme Jumalan palvelijoita, minulle 

nimittämänsä aseman mukaan, on tärkeää, että jokainen kuulostelee minun sanojani, koska ne 

eivät ole minun omiani… Ne ovat Herran.  

Tietäkää tämä… Me kaikki olemme palvelijoita, palvellen joko Jumalaa tai paholaista. Me emme 

voi palvella kahta herraa. Jopa silloin, kun ihmiset pettävät itseään, ajatellen, etteivät he palvele 

kumpaakaan, oletusarvoisesti he palvelevat paholaista. Sillä Jumalan palvelematta ja tottelematta 

jättäminen on synti. Ja paholainen on itse synnin isä, ollen ensimmäinen, joka ei totellut ja kääntyi 

pois Hänestä, joka oli luonut hänet.  

Jumalan miekka on tulossa!... Se on tulossa koko maailman päälle hyvin pian… Ja sen mukana Hän 

tulee lähettämään toisen Miekan, kun se on melkein lopussa. Ja tällä miekalla tullaan kaikki 

tekemään ja ne tulevat päätökseensä, kuten on kirjoitettu. Sillä tässä miekassa on kaksi terää, 

teräviä ja hohtavia… Toinen puoli lyö meidän sydämemme elämään ja toinen puoli lyö kuolemaan. 



Kaikki, jotka ovat kuninkaitten Kuningasta ja herrojen Herraa vastaan, jotka seuraavat ’iljetystä, 

joka sai aikaan lohduttomuutta’.Nämä, jotka seuraavat antikristusta sinä Päivänä, tullaan 

tuhoamaan ja heittämään hajalle, johon on johtanut Messiaan suun miekka ja Hänen tulemisensa 

kirkkaus… Sillä Hän kantaa terävää, kaksiteräistä miekkaa, mikä kulkee Hänen suunsa edellä. Kaikki 

kunnia ja voima ja herruus YahuShualle (Jeesukselle), meidän Herrallemme, aina ja ikuisesti… 

Amen…  

Ylistäkäämme Jumalaa sellaisena kuin mitä Hän todella on… Jumala hengessä… Ylistäkäämme 

Hänen kauttaan, jonka Jumala on lähettänyt, sillä Hän on Henki, jota kutsutaan Pyhäksi ja 

Todeksi… Elämä ilman loppua… Amen.  

Kuten on kirjoitettu Johanneksen Evankeliumissa 4:23-24… ”Mutta tulee aika ja on jo, jolloin 

totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös Isä 

tahtoo. Jumala on Henki; ja jotka Häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa.” 


