
V2/27 - Herra sanoo…  

Ymmärtäkää todellinen Kaste & Varokaa kaikkia näitä Kirkoissa asuvia miehiä 

Heinäkuun 10. 2005 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Sisarelle Kristuksessa ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Varokaa kaikkia näitä auktoriteetin miehiä, jotka asuvat ihmisten kirkoissa; 

olkaa valppaita. Sillä he pitävät tiukasti kiinni opin ykseydestä ja opettavat sitä, mikä on 

rakennettu ihmisten tietoon ja ymmärrykseen - ihmisten, jotka ovat kieltäytyneet päästämästä irti 

siitä, minkä heidän esi-isänsä ovat välittäneet heille ja mille he pysyvät sokeina. Ja olkaa varovaisia, 

että ette tuomitse muita siitä, minkä ihmiset ovat esittäneet oppina… Sillä tuomio on varattu 

Jumalan istuimelle, jota kutsutaan Armoksi.  

Sen vuoksi, tässä on tieto, jopa Jumalan viisaus ja ymmärrys… Minun Valtakunnassani tulee 

olemaan monia, joita ei ole kastettu vedessä. Pikemminkin he ovat olleet täysin uppoutuneet 

Sanaan, ollen Pojan uhrauksen ja rakkauden sisään sulkemia, sillä nämä ovat Hengellä täysin 

kastetut… 

Varmasti Minä sanon teille, heillä tulee olemaan palkkionsa, kuten sinulla tulee, Minun 

kallisarvoinen lapseni.  

Sillä alusta alkaen, Minä olen tuntenut teidät ja rakastanut teitä, jotka on kastettu vedellä. Niin 

Minä myös rakastan ja tunnen ne, jotka ovat ilman vesikastetta, sillä he rakastavat Minua, kuten 

sinä rakastat Minua. Älä heitä kompastuskiviä niiden jalkojen eteen, jotka rakastavat Minua; ole 

yksi Kristuksessa…  

Sillä jos jaat Jumalan ruokaa nälkäisille, kun käytät omaa suolaasi suolataksesi sen, missä itsessään 

on suolaa, eikö tarjoamasi ruoka menetä makunsa ja tule kitkeräksi niiden suissa, jotka tulivat 

täyttyäksensä?  

Sen vuoksi Minä sanon, kaikille niille, jotka pitävät kastetta niin suuressa arvossa, jopa 

mittatikkuna, jolla he laskevat, ovatko muut arvollisia vai arvottomia Jumalalle, heidän omien 

kieroutuneiden oppiensa mukaan… Kenet ikinä Jumala on puhdistanut, on arvollinen; sinun ei tule 

kutsua heitä arvottomiksi. Sillä kaste vedellä annettiin ihmisille ulkoisena todistuksena jonkun 

sitoutumisesta Jumalalle, Kristuksen nimessä; ja myös toveruuden liittoa varten toinen toistensa 

kanssa Kristuksen ruumiissa.  

Siispä Minä sanon teille, varokaa mitä tahansa oppia, joka varastaa ristin voiman, aivan kuin 

Kristuksen uhraus ei olisi tarpeeksi, ettette joutuisi tuomiolle siitä, millä te tuomitsette. Se, mikä 

on maallista, antakaa sen pysyä maallisena ja se, mikä on hengellistä, antakaa sen pysyä 

hengellisenä; älkää pitäkö kiinni maallisesta tai ihmisten ymmärryksestä tai tarttuko mihinkään 

yksityiseen Pyhien Kirjoitusten tulkintaan tai vakiintuneeseen oppiin… Pitäkää kiinni tiukasti 

Jumalasta, Kristuksen kautta.  

Sillä missä Jumalan Käskyissä Minä olen kirjoittanut, että kaikkien täytyy tulla ihmisten kastamiksi, 

tullakseen pelastetuiksi? Kaste todella on hyvä, jos se on tunnustus, joka vuodatetaan sydämestä 

puhtaassa uskossa, ulkoisena uskon toimena, paljastaen hänen hyväksymisensä anteeksi 

saamiselle Kristuksessa. Sillä maapallon vesi voi vain puhdistaa sen, mikä on tahrannut ihoa; 

millään muotoa se ei voi puhdistaa sitä, mikä on tahrannut henkeä… Tämä on varattu Karitsan 

verelle.  



Jälleen, Minä sanon teille, vesikaste ei ole mitään itsessään ja itsestään, ellei henkilö ole ensin 

pesty Sanassa ja kastettu Hengessä, mikä on ja voidaan vastaanottaa vain YahuShua HaMashiach’n 

kautta. Sillä Hän yksin on Kaste, itse Elämän Vesi, minkä kautta kaikki täytyy puhdistaa ja heidän 

vastaanottaa pelastuksensa…  

Sen vuoksi, rakastetut, muistakaa tämä… Sanan Henki, eikä kirjain, on Tie, Totuus ja Elämä, jonka 

kautta teidän koko elämänne tullaan puhdistamaan Taivaan vesissä, mitkä ovat ja virtaavat 

YahuShuasta, jota te kutsutte Kristukseksi ja Jeesukseksi.  

Sillä Minä kerron teille totuuden, Messias tulee nopeasti kastamaan kaikki tulella ja kunnialla… 

Pahasydämiset tulella…  

Ja Hengestä olevat, jotka myös ovat vastaanottaneet Totuuden rakkauden, kunnialla aina ja 

ikuisesti… Amen. 


