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Kaikkien Asioiden ollessa Hänen Ehdottoman Auktoriteettinsa Alamaisia 

Marraskuun 16. 2005 - YahuShua HaMashiach’lta, Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja 

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

Ymmärtäkää ihmeitä… Sillä mitä Isä tahtoo, tulee tapahtumaan, ja mitä ikinä Hän käskee, 

kuuntelee tarkkaan Hänen käskyjään…  

Sillä kaikki on Isässä ja Isä on kaikissa asioissa… Hän on kaikkien asioiden Tekijä ja Hänen 

ymmärryksensä kautta ne ovat olemassa.  

Siispä sitten, se mitä te kutsutte ihmeiksi, ovat vain Isän tahto manifestoituna maailmassa, sillä 

Isän tarvitsee vain sanoa kiville… ”Tulkaa Aabrahamin lapsiksi”, ja asia on niin; tai vedelle, ”Muutu 

viiniksi.”  

Kaikki asiat, jotka ovat olemassa, on tehty siitä, mikä on näkymätöntä. Siispä sitten, että vesi tulisi 

viiniksi, Isä käskee vettä itseään, tai sen molekyylejä, itse atomeja, muuttamaan paikkojaan ja 

tulemaan viiniksi ja asia on niin. Kaikki asiat tottelevat Isää ja ovat Jumalan kontrollissa, paitsi se, 

mille on annettu vapaa tahto. Mutta jopa se, joka muotoiltiin tomusta (atomit, molekyylit, 

alkuaineet, hiili, jne.), ei saa elämää, ellei Hänen hengityksensä henkeä ole annettu. Se, millä on 

elämä, sillä on Jumalan elämää antava henki sisässään… Ja se, mikä on annettu, palaa Isän luo 

kuolemassa. Mutta se, millä on Hänen henkensä ja kuva, tulee eläväksi sieluksi… Näille on annettu 

ymmärrys ja vapaa tahto. Ja loput (kasvit, eläimet, jne.) tietävät vain sen, mikä on kirjoitettu 

heidän olemukseensa (DNA).  

Sillä kaikilla on Jumalan sormenjälki, mutta vain Aatamille annettiin Jumalan hengitys ja kuva…  

Sillä ihmisellä on hengitys (tietoisuus ja elämä) ja kuva, jonka Minä annoin hänelle… Ja kaikille 

muille asioille, jotka elävät maapallolla, on annettu toisenlainen hengitys.  

Ihmiselle, Jumalan hengitys, Hänen Poikansa kautta…  

Ja olennoille ja kasveille, toinen, jokaiselle lajinsa mukaan…  

Ja ihmiselle sen mukaan, joka on Minussa, jonka Minä olen jakanut teidän kanssanne.  

Minun kauttani, kaikki asiat tehtiin, jotka olivat tehdyt…  

Jopa kaikki maailmat, joita te näette taivaissa, Minä olen luonut teitä varten. 


