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jotka ovat vakaasti Uskossa Messiaassa, ovat VAPAITA Epäilystä 

Elokuun 25. 2005 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Minun ihmiseni ovat tottelemattomia ja kompastuvat aina epäilyyn. Kuinka 

helposti he kuulostelevat pahan jokaista hienovaraista ja pimeää puhetta, kuinka helposti heidät 

johdetaan harhaan. 

Minun poikani, sinun henkesi on heikko ja sinun luottamuksesi ei ole vielä kypsä ja siksi sinä 

epäilet ja pyydät merkkejä… Omaksu Minun sanani ja myös tee niiden mukaan, tule lähemmäksi 

Minua ja Minä tulen lähemmäksi sinua. Sillä palvelijoiltani Minä vaadin vakaata uskoa. Hän, joka 

haluaa kulkea Minun kanssani kaikilla Minun teilläni, palvelija, joka kaipaa suorittaa Minun tahtoni 

kaikkina aikoina ja jokaisen ajankohtana. Sillä Minä kerron sinulle totuuden, vahvempi on hän, joka 

selviytyy, kuin hän, joka vastaanotti merkin.  

Silti, merkkejä on tulossa. Kappas vain, monia on sinulle jo annettu, kuitenkaan sinä et ole 

onnistunut näkemään niitä. Sillä Minun suuni sana tulee puhumaan ja se, mikä on kaikkein 

tarpeellisinta, tullaan tarjoamaan niille, jotka ovat halukkaita vastaanottamaan. Sillä se, mikä on 

tullut kieroksi, tullaan tekemään suoraksi jälleen kerran, eivätkä Minun palvelijani enää tule 

kääntymään sivuun millään muotoa. Täten kaikki, mitä Minä olen puhunut, tulee varmasti 

olemaan, tapahtumaan monien todistajien silmien edessä. Ja se, minkä Minä olen luvannut, 

tullaan antamaan ja vastaanottamaan uskosi mukaan, täysin oivaltaen, kun olet todella luopunut 

elämästäsi, mitään epäilemättä. Minä olen Herra.  

Näin sanoo Israelin Pyhä… Ja mitä sinun synneistäsi, sinä kysyt – Minä kerron sinulle totuuden, ne 

on anteeksi annettu! Sillä Minä kuolin ja katso, Minä olen ylösnoussut! Minun omalla verelläni 

sinut pestiin, Minun haavojeni kautta sinut on parannettu, jopa alusta alkaen!... Katso, kaikki on 

anteeksi annettu sinulle! Sinun syntisi, menneet, nykyiset ja kyllä, jopa huomispäivän synnit! Sillä 

Minä tunnen sinun sydämesi ja rakkauden, mitä sinulla on Minua kohtaan. Sen vuoksi tee 

rakkaudestasi täydellistä tottelevaisuudella, äläkä enää anna lihasi hallita itseäsi tai estää sinua 

millään tavalla. Sillä Minä tunnen sinut, Timothy, Minä olen aina tuntenut sinut, sellaisena kuin 

sinä olit, sellaisena kuin sinä olet ja sellaisena kuin sinä tulet olemaan, Minun kanssani, missä Minä 

olen.  

Ja näin Minä puhun Minun rakastetuilleni, kaikille niille, joilla on korvat kuulla… Katuvainen 

ihminen saa tuntea Jumalan ja katuvaisia teidän täytyy olla… Kuolkaa itsellenne päivittäin!... 

Heittäkää pois tämän maailman iho ja kulkekaa Minun kanssani sellaisena kuin Minä olen, eikä 

sellaisina kuin te haluaisitte Minun olevan ja kaikki, mitä te vaaditte, tullaan antamaan teille.  

Tahdotteko te totella? Totelkaa sitten. Haluatteko te pysyä puhtaana? Pysykää sitten puhtaana. 

Epäily on teidän vihollisenne, epäily on jalkoihinne asetettu kompastuskivi. Sillä Minä kerron teille 

totuuden, hän, jonka usko on tullut täydeksi, kun on vastaanottanut täyden paljastuksen siitä, 

kuka Minä olen, ei tule tekemään syntiä. Sillä vain Pyhän kasvot ovat hänen silmiensä edessä.  

Näin sanoo Herra… Vain yksi on ilman syntiä, YahuShua Messias, sillä Hän on Minusta ja Minä 

Hänestä; Isä ja Poika ovat Yksi. Kuitenkin halu tehdä syntiä on yhä sisällänne, Minun ihmiseni ja nyt 

myös Totuus ja niinpä taistelu raivoaa.  

Sen vuoksi, olkaa varuillanne. Sillä epäily johtaa tottelemattomuuteen ja Jumalan tottelematta 

jättäminen on synti ja synnin palkka on kuolema. Kuitenkin Hän, joka on Tie, Totuus ja Elämä, on 



kukistanut kuoleman, on kirjoittanut nimesi Elämän Kirjaan aivan maailman perustamisesta 

lähtien… Mitä sitten on jäljellä? Vain synnin kuolema itsessään ja kuoleman menehtyminen.  

Rakastetut, heittäkää pois syntinne, lähtekää pois nopeasti kiusauksesta ja kääntäkää kuuro korva 

syyttäjälle! Sillä Minä kerron teille totuuden, paha on menettänyt otteensa lunastetuista!...  

Sen vuoksi, kuulkaa Minun sanani ja myös tehkää ne, kuulostelkaa Minun puhettani ja omaksukaa 

kaikki, mitä Minä annan teille, juokaa syvältä tästä maljasta ja tulkaa uudelleen luoduiksi!... Sanoo 

Herra Teidän Lunastajanne. 


