
V3/17 - Herra selittää… Vastatut Rukoukset & Ihmeet,  

jotka on manifestoitu Uskon & Tottelevaisuuden kautta 

Järkkymätön Usko & Tottelevaisuus ovat se, missä löytää Rukouksensa vastattuina ja Ihmeet 

manifestoituneina, Jumalan Tahdon mukaan 

Joulukuun 18. 2005 -Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Hänen Palvelijalleen… Timothy, kuule Minun sanani ja ymmärrä 

järkähtämättömän uskon ja Jumalan tottelemisen voima, rakkaudella ja Hänen Kristuksensa 

hyväksymisellä…  

Kaikki Minun luokseni vetoa tunteneet, ovat vedetyt hengessä… Ja kun heidät on vedetty, he 

tulevat Minun luokseni Kristuksen tavalla. Minä annan heidät Hänelle, niin että Hän voi tuoda 

heidät Minun luokseni. Ja kun Hän tuo heidät, heidän täytyy tulla sellaisina kuin Hän on… 

Hengessä ja Totuudessa, syntiä vailla olevina.  

Minun läsnäolossani tullaan täyteen rakkauden ja totuuden ymmärrykseen… Kaikki kyyneleet pois 

pyyhittyinä Minun rakkauteni ansiosta ja Minun ymmärrykseni kautta annettuna heille, jotka ovat 

tulleet Minun luokseni. Siispä sitten, tunteaksenne Hänet, jonka Minä lähetin teidän luoksenne, on 

Minun tuntemistani, koska Hän on Minussa ja Minä Hänessä. Rakastakaa Häntä ja te rakastatte 

Minua. Vihatkaa Häntä ja teidät tullaan ikuisesti erottamaan Minusta.  

Täydellisessä uskossa on myös täydellinen tottelevaisuus… He kuuntelevat Minun Henkeäni 

sisällään.  

Minun Henkeni on myös Hänen Henkensä, jolta te vastaanotatte Hengen, koska Totuuden 

hyväksymisenne vuoksi – Totuuden, että HÄN ON HÄN, JOKA HÄN ON. Siispä sitten, kaikki he, 

jotka tottelevat, tuntevat Minut tottelevaisuudellaan, koska he ovat seuranneet sitä, minkä Minun 

Henkeni on antanut heille.  

Näin sanoo Herra, teidän Lunastajanne… Muistakaa Minun apostolejani… He tulivat täydelliseen 

uskoon Minun kuolemani ja ylösnousemukseni jälkeen, jonka jälkeen Minä hengitin heihin, niin 

että he vastaanottaisivat täyteyden siitä osasta Minua, joka pysyisi heidän kanssaan ajan loppuun 

asti. 

Tämä Henki heidän sisällään, on täydellisessä uskossa ja tottelevaisuudessa Jumalalle, ollen kerta 

kaikkiaan tasa-arvoinen, koska Minä en voi kieltää Itseäni tai sitä osaa Minusta, joka on Jumala. 

Isä ja Poika ovat yksi, kuitenkin kaksi ja kolme… Ollen se kolmas osa, jota kutsutaan Hengeksi ja 

Pyhäksi, joka on annettu ihmisille, niin että Me voisimme olla yhtä heidän kanssaan, joita Me 

rakastamme ja jotka Me loimme… Meidän rakastetut temppelimme, jotka on tehty ilman 

ihmiskäsiä, vaalittu Jumalan kädellä. Siispä tulkaa Minun ilooni ja vastaanottakaa Minusta ja 

vastaanottakaa Minun Henkeni täyteys, uskon ja tottelevaisuuden kautta. 

Tässä Minun apostolini asuivat… Täydessä uskossa, mitään epäilemättä, ihmiset tulevat jumaliksi, 

sen vuoksi, mikä on Jumala, on osa heitä…  

Pyytäkää mitä tahansa Minun nimessäni ja se tullaan antamaan teille teidän uskonne ja Minun 

tahtoni mukaan, todistettuna tottelevaisuudellanne, uskoen sen, mitä Minä kerroin teille, uskonne 

vuoksi.  



Vastaanottakaa Minun rakkauteni ja jakakaa se muiden kanssa… Sitten rukoilkaa heidän 

puolestaan, Minun nimessäni ja se tullaan tekemään.  

Muistakaa… Kaikki asiat pyydettyinä Minun nimessäni, tullaan tekemään, jos te itse teette ne. Jos 

te pyydätte toisen puolesta ja jos te itse ette tee niitä, kuinka sitten voi Minun Henkeni 

työskennellä teidän kauttanne? Henki on tasa-arvoinen, kuitenkin ihmiset pysyvät epätasa-

arvoisina. Ihmisten kautta tehdyt ihmeet ovat mahdollisia ja monet profeetat ja apostolit ovat 

manifestoineet niitä… Heidän oli uskon järkkymättömyys ja Jumalan totteleminen. Siispä he 

pyysivät ja se tehtiin ja tapahtui, ihmisten nähtävillä. Heidän henkensä oli tasa-arvoinen ja 

tasapainossa heille annetun Hengen kanssa, täyttäen Minun tahtoni… Siispä sitten, kuollut heräsi, 

rampa käveli ja epäpuhdas ja sairas parantuivat. Ponnistelkaa järkkymättömään uskoon ja eläkää 

elämäänne tottelemalla Jumalaa ja uskonne tulee kasvamaan… Ja samalla tavalla tulevat 

kompastumisenne loppumaan ja tottelevaisuudesta tulee teille luonnollista.  

Samalla tavalla rukouksiin vastataan… Jos pyydätte apua, rauhaa ja ohjausta, ettekä tee näitä 

teidän sydämeenne puhuttuja asioita, kuinka teidän rukouksenne voivat täyttyä? Te pyydätte ja 

niin teille annetaan, mutta teissä pitää kaikki asiat perustaa, että teidän toiveenne täyttyisivät. 

Isän tavat eivät ole ihmisten tapoja. Te rukoilette ihmeitä, oivaltamatta, että te olette ihme, 

kykenevä suorittamaan sen, mitä kaipaatte.  

Isä tekee kaikki asiat teidän vuoksenne, Minun kauttani… Ja Minä teen sen, mitä on pyydetty 

Minulta teidän kauttanne. Silti Minä olen tulossa ja tulen myös saavuttamaan sen, mitä Isä 

Minuakäskee, niin että kaikki, jotka tulevat, tulevat ja saapuvat Hänen lepoonsa, mikä on myös 

teidän leponne ja Minun… Sillä me kaikki tulemme olemaan yhdessä Isän levossa, sillä yksi päivä 

Herrassa… Sitten lyhyt työ… Sitten jälleen, saapuen Isän lepoon ja Hänen ikuiseen iloonsa.  

Siispä todella, he, joilla on uskoa sinapin siemenen verran, voivat siirtää vuoria, koska se siemen 

luotiin ilman epäilyä, tietäen, että itsessään, siitä tulee ja se tulee kasvamaan niin kuin Jumala oli 

säätänyt sen olemaan… Tämä on siemen, jonka Minä myös annan niille, jotka rakastavat Minua…  

Vain se maaperä, jolla te tällä hetkellä elätte, pitää teidät poissa siitä, minkä Isä on säätänyt alusta 

asti, että teidän tulisi olla. 

Tämän vuoksi Minä olen tuleva maailmaan ja tulen saapumaan pian, ja palaamaan jälleen… 

Täyttämään Aikojen Suunnitelman, jonka Isä on laittanut käyntiin, aivan maailman perustamisesta 

lähtien… Amen. 


