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Huhtikuun 19. 2005 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Tämä kysymys oli kysytty… Pitäisikö meidän ylistää Pyhää Henkeä? Ja onko Pyhä Henki henkilö? 

Näin sanoo Herra… Varokaa kirkoissa olevien ihmisten oppeja ja perinteitä. Älkää kompastuko 

kirjaimeen tai tulko kieroutuneitten tulkintojen tai puolueellisten käännösten harhaan johtamiksi, 

niillä ihmisten kirkot ovat tärvelleet Minun Sanani. Pikemminkin opiskelkaa esittääksenne itsenne 

Jumalan hyväksymiksi, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee Totuuden Sanaa 

(Paavalin Toinen Kirje Timoteukselle 2:15).  

Sillä Minä kysyn sinulta, missä Totuuden Pyhissä Kirjoituksissa on kirjoitettu, että antakaa ylistystä 

Hengelle? Sillä Henki ei ole henkilö, enkä Minä ole kutsunut sitä nimeltä. Sillä yksin YahuShualle 

Minä sanoin… ”Sinä olet Minun Poikani, tänään Minä olen synnyttänyt Sinut”… Sen vuoksi 

ylistäkää Jumalaa, tarjoten ylistyksiä Pojan nimessä ja antakaa kiitosta.  

Sillä ne, jotka uskovat Poikaan ja myös pyrkivät tottelemaan Häntä, vastaanottavat Minun 

henkeni. Sillä Minun käteni on teidän päällänne, ohjaten teitä tielle, jota teidän tulisi kulkea; 

Minun ääneni puhuu teille pehmeästi sisältänne, muistuttaen teitä siitä, mitä Minä olen opettanut 

teille, ennallistaen teidät oikeamielisyyteen ja elämään.  

Ymmärtäkää tämä myös… Jumalan voima, joka liikkuu maapallon päällä, on Minun henkeni myös, 

Minun tahtoni, joka on manifestoitunut maailmassa ja ihmisten keskuudessa. Sillä Minä kysyn 

teiltä, kuinka voi joku rukoilla sitä, jonka kautta hän rukoilee? Rukoileeko joku Jumalan kättä? 

Mieluummin rukoilkaa Isäänne Taivaassa, Pojan nimessä ja Hengen kautta me tulemme olemaan 

yksi.  

Sillä kaikki Minun palvelijani liikkuvat, puhuvat ja kuulevat Minut Minun henkeni kautta ja vain 

Minun Poikani kautta tulevat Minun lapseni tuntemaan Minut sellaisena kuin Minä todella olen… 

Ja oi, kuinka siunattuja ovat ne, jotka tuntevat Hänet, sillä he rakastavat Häntä ja tottelevat Hänen 

ääntään, ja ovat todella vastaanottaneet Hänet, jopa Hänen henkensä, Jumalan Hengen.  

Todella pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala Kaikkivaltias… Yksi Jumala, näkymätön ja näkyvä, Isä ja 

Poika ja Henki, mitä kutsutaan pyhäksi, koska Minä olen pyhä…  

Sen vuoksi, hyväksykää Minun rakkauteni ja vastaanottakaa Minun lahjani! Sillä Henki on todella 

Isän antama lahja, vastaanotettu Pojan kautta, teidän vuoksenne… Älkää kutsuko sitä henkilöksi, 

kutsukaa sitä siunaukseksi… Todella, siunattuja ovat ne, joilla on Jumalan Henki, sillä Jumala asuu 

heidän keskellään. 


