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Tammikuun 4. 2006 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… YahuShua on Messias, Minun ihmisteni Mashiach…  

Kuin pettyneet karitsat ovat kaikki vaeltaneet ja menneet omaa tietään, joutuen eksyksiin 

itsekkyyden ja ahneuden maailmaan, täynnä epäilystä, aina kuunnellen tarkkaan maailmallisten 

ihmisten petoksia, jahdaten omien korruptoituneitten sydäntensä haluja. 

Minun lapseni, kyllä, kaikki tämän Maapallon lapset, kuulkaa Minua ja ymmärtäkää: Minä olen 

teidän isienne Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala, Jaakobin Jumala… Josta tuli ihmisten 

Lahja ja Pelastus, Minun Ainokainen Poikani, Jeesus Kristus, Yeshua Messias… kaiken luomakunnan 

Herra.  

Te etsitte todistetta maailmasta, kaivaen hiekasta, ruokkien itseänne päivin öin ihmisten opeilla, 

täyttäen mielenne ihmisen korruptoituneella tiedolla, monilla kirjoilla, joissa on älykkäitä 

keskusteluja, turhissa yrityksissänne ymmärtää Jumalaa… Kaikki teidän tekemisenne ovat turhaa, 

röyhkeydessä tehtyjä!  

Oi te kadonneet lampaat, miksi te vaellatte?... Minä olen lähellä teitä; tutkikaa sydämiänneja 

tuntekaa Minut. Sillä Minä olen antanut teille kaiken, mitä te ikinä tarvitsette, Minun monien 

palvelijoitteni ja profeettojeni kautta. He ovat täydellisessä yhteisymmärryksessä, ovat 

kirjoittaneet kaiken Totuuden Pyhiin Kirjoituksiin. Sillä leipää ja vettä Minä olen antanut teille 

lihaksi ruumiillenne, mutta Totuuden Pyhät Kirjoitukset tulevat varustamaan teidät iankaikkiseen 

elämään… Jos te vain uskoisitte ja eläisitte sen mukaan, mikä on Isän suusta ilmaistu ja täytetty 

Pelastuksen Pojassa.  

Kuunnelkaa sen vuoksi ja täyttäkää vakava halunne saada todiste, sillä Minä olen antanut sen 

teille, niin että te voisitte uskoa… Minun Poikani on Sana, jopa niin kuin Minä olen Sana. Ja jos Me 

olemme Sana, sitten Hänen täytyy täyttää kaikki, mitä Sana puhuu Hänestä. Ja jos Hän täyttää 

kaiken, mitä Minä olen puhunut Hänestä, läpi sukupolvien ja tulevien sukupolvien, miksi te ette 

sitten usko, että HÄN ON KUKA HÄN ON?... Katukaa, Hänen nimessään sen vuoksi ja tulkaa 

nostetuiksi ylös!  

Vastustakaa totuutta ja tulkaa tuomituiksi! Nostakaa nyrkkinne Taivasta vastaan ja kokoontukaa 

Israelin Pyhää vastaan ja teitä ei enää ole, ollen tuhotut ja kulutetut – sen toimesta, ketä te ette 

halunneet kuunnella!...  

JUMALAN SANA!... Mikä etenee Hänen suustaan – Hänen, joka on myös Sana,hävittäen kaiken 

vihanpidon näissä kuivissa ja kuivuneissa maissa, peittäen ne verenpunaisella, eikä jätä 

keskikohtaa tai ositusta… Katsokaa, kaikki on pyyhitty pois ja ennallistettu oikeamielisyydessä, aina 

ja ikuisesti! 

Näin on pyhimysten perintö… Lepoa ja kunniaa Karitsan läsnäolossa – Karitsan, joka tulee olemaan 

heidän Paimenensa ikuisesti… Elämä ilman loppua – Amen… Ja amen. YahuShua on Hänen 

nimensä! 


