
V2/14 - Herra sanoo… Käyttäkää tämä viikko puhdistaaksenne itsenne…  

Poistakaa hapatus Sydämestänne! 

Huhtikuun 25. 2005 - YahuShua HaMashiach’lta, Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja 

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

Näin sanoo Herra Hänen palvelijalleen… Kuuntele ja ymmärrä, Timothy… Vain ne, jotka uskovat, 

tulevat pitämään tämän juhlan, vain ne, jotka olivat puhdistuksen tarpeessa ja ovat 

vastaanottaneet, tulevat pitämään tämän Sapatin; ja se tulee olemaan heille niin kuin muisto, kuin 

heijastuksen aika ja kiitoksen annon aika. 

Kuitenkaan viattomilla ei ole tarvetta, sillä he pysyvät puhtaina; jopa niin että sinun täytyy opettaa 

sinun nuoriasi, kun he tulevat ikään… Opeta heille Minun tekojani, että he saattaisivat tuntea 

Minun rakkauteni; auta heitä ymmärtämään, kun he oppivat kulkemaan Minun teilläni. 

Juhlien aikana teidän ei tule tehdä mitään töitä kodissanne tai liiketoimissanne. Tehkää vain se, 

mikä on tarpeellista teille ja perheellesi, erottakaa se, mikä on kaikkein tarpeellisinta; ja kun 

epäilette, kysykää. Tehkää sitä, mikä tuo rakkaillesi iloa ja keskittykää siihen, mikä antaa kunniaa 

Jumalallenne. Käyttäkää tämä viikko puhdistamaan henkeänne, mieltänne ja ruumistanne… 

Poistakaa hapatus sydämestänne!  

Timothy, harkitse tapojasi ja tekemisiäsi ja ole vapaa maailman hapatuksesta… Älä tee oman 

mielihalusi mukaan Minun Sapatin päivinäni; mieluummin tee sitä, mikä miellyttää Häntä, joka on 

ylhäältä ja vastusta häntä, joka on alhaalta.  

Pitäkää juhlat ja antakaa elämänne seurata esimerkkiä, sillä niin tekemällä te kunnioitatte Minua… 

Älkää huolehtiko yksityiskohdista, pikemminkin keskittykää Jumalan Pelastukseen, älkää 

kompastuko lain kirjaimeen… pohtikaaJumalan Rakkautta, joka osoitettiin Minun kauttani… 

Muistakaa Minun Kärsimykseni.  

Timothy, pyri aina kulkemaan Totuuden Hengessä ja anna kiitosta lakkaamatta; kunnioita Häntä, 

joka maksoi lunnaat ja pyri miellyttämään Häntä, joka sai aikaan sen, että kuolema meni ohitsesi 

(englanniksi pass over=mennä ohitse, Passover=Pääsiäinen). Ja pohdi juhlan riittejä ja 

seremoniallisia symboleita, pohdi niiden merkitystä ja riemuitse niiden täyttymisessä, sillä se on 

loppuun saatettu!  

Näiden asioiden tekeminen virheellisesti, merkitsee vähän, sillä sydämesi aikomus puhuu 

totuuden… Sillä todella Minä sanon sinulle, ihmisen sydämen aikomus puhuu suuremmalla äänen 

voimakkuudella, kuin hänen käsiensä tekemä uhraus. 

Minun poikani, jos tarvitset lisää, sinun tarvitsee vain pyytää; jos sinulla on kysymyksiä, kysy. Enkö 

Minä ole tehnyt sinusta Kaikkein Korkeimman profeetan? Enkö Minä ole antanut sinulle korvat 

kuulla Minun ääntäni? Sen vuoksi tuo mikä tahansa ja kaikki huolet Minun eteeni ja Minä tulen 

vastaamaan Minun tahtoni mukaan. Sillä asiat, joihin osallistutte ruumista varten, merkitsevät 

vähän; pikemminkin juhlikaa sitä, mikä on hyvää sielulle, sillä tämä tuo ikuista elämää. Sillä todella, 

Pääsiäinen on täytetty!... Kaikki ovat hapatuksesta vapautettuja, Karitsan veren kautta, niin monet, 

kuin ovat halukkaita vastaanottamaan.  

Kuitenkin koskien Herran juhlia, Minä kerron sinulle tämän totuuden… Monet ovat he, jotka 

tulevat saapumaan Taivaan Valtakuntaan, ja jotka eivät pitäneet Herran juhlia ja monet tulevat 

seisomaan portin ulkopuolella, ja he pitivät Herran juhlat. Ulkopuolella olevat pysyvät synnissään, 



sillä he pitävät tiukasti kiinni pahantahtoisuudesta, eivätkä ole vielä päässeet irti ilkeydestä; 

kuitenkin ensimmäisten valittujen sydämet ovat täynnä vilpittömyyttä ja totuutta.  

Sillä siellä, missä on olemassa oikeamielisiä tekoja, on myös niitä, jotka pilaavat ne ylpeydellä ja 

pahalla tahdolla ihmisiä kohtaan; ja siellä, missä on puhdasta tietoa, on myös niitä, jotka 

saastuttavat sen ihmisten keskuudessa; kuitenkaan nöyrien tietämättömyys ei ole syy 

rikkomukselle, eikä nöyrän virhe tuo torumista. Sillä Minä tunnen sydämen ja katson sisimpiä 

aikomuksia… Sen vuoksi pitäkää juhla, ei vanhan hapatuksen kera, eikä pahantahtoisuuden ja 

ilkeyden hapatuksen kanssa, vaan vilpittömyyden ja totuuden happamattoman leivän kanssa, 

kuten on kirjoitettu ja sopusoinnussa Uuden Liiton kanssa.  

Kuunnelkaa tarkkaan ja muistakaa Minun opetuksiani, olkaa varuillanne Fariseusten ja 

Saddukeusten hapatusta, sillä heidän kaltaisiaan on olemassa nykyään; vain heidän nimensä ja 

vaatetuksensa ovat muuttuneet. Sen vuoksi, jälleen Minä sanon, pitäkää juhla Minun muistokseni 

ja kiitoksen uhrauksena Isälle Minun nimessäni. Kuitenkin, jos ette voisi, Minä en lue sitä teille 

viaksi. Sillä Minä rakastan teitä sellaisena kuin te olette ja tunnen teidät sellaisena kuin te tulette 

olemaan, Minun kanssani siellä, missä Minä olen.  

Timothy, tee parhaasi mitä voit; pidä itsesi pois synnistä ja tottele Isän käskyjä. Sillä vain yksi tie 

johtaa Isän luo – Minä olen Tie! Ja se, joka vastaanottaa Minut, hänellä on ikuinen elämä! Sillä Isä 

ei ole sanonut. ”Hän, joka pitää Pyhät Päivät, saa ikuisen elämän”… Pikemminkin, se, joka rakastaa 

Poikaa, saa ikuisen elämän ja pyrkii kunnioittamaan Häntä, joka lähetti Hänet; ja hän, joka rakastaa 

ja kunnioittaa Poikaa, rakastaa myös Isää ja pitää Hänen Käskynsä ja kunnioittaa Hänen 

säädöksiään; sillä hän toivoo miellyttävänsä Isää ja Isä rakastaa häntä.  

Sen vuoksi laittakaa rakkautenne avoimesti esille, paljastakaa sydämenne muiden edessä 

toimillanne ja he tulevat varmasti näkemään Minut asumassa siellä…  

Kunnioittakaa Minua ensin tavoillanne, sitten huulillanne. Sillä mitä painoarvoa sananne kantavat, 

jos te ette ensin ole tehneet niitä asioita, joista te julistatte?  

Sillä esimerkillään hyvä isä tulee opettamaan lapsiaan, jopa kuten Minä opetin teitä ja tulen 

jatkamaan niin tekemistä… Jopa aikojen loppuun asti… Sanoo Herra. 


