
V4/30 - Herra selittää… TOTUUS & VALHE, Kuka on Totuudesta & Kuka ei ole 

Syyskuun 1. 2006 - YahuShuaHaMashiach’lta, Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja Pelastajaltamme 

- Herran Sana puhuttuna Timothylle, Herran Uusille Opetuslapsille ja Hänen Hajallaan Oleville 

Pienille Katraille ja Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Oi Minun oikean käteni kovasti rakastetut, miksi te vaellatte? Minä olen koonnut teidät Minun 

rakkauteeni, kuitenkaan te ette tottele Minun ääntäni. Minä olen kuunnellut teidän ääniänne, 

kuitenkaan Minä en ole kuullut niitä.  

Rakastettu pieni katras, Minä olen lähettänyt teille yhden teidän omasta perheestänne, niin että te 

voisitte kuulla Minun omat sanani nykyisenä aikana ja tuntea Minut. Hän ei ole vain Minun 

profeettani. Timothystä on tullut esimerkki keskellenne, sillä hän seuraa Minua, minne ikinä Minä 

johdatan häntä.  

Kyllä, rakastetut, hän kompastuu, mutta ymmärtäkää tämä… Hän on Minun rakkauteni kuluttama 

ja hän on laittanut Minut kaikkein ensimmäiseksi kaikissa asioissa… Ruumiin, mielen, hengen. Hän 

rukoilee lakkaamatta ja tottelee Minun Sanaani. Ettekö tunne, että on monia ihmisiä, kaikenlaisia 

ja kansakuntia, jopa pääprinssejä, jotka haluavat kuulla ja tuntea, mitä Minä olen antanut teille 

tämän yhden tavallisen miehen kautta?  

Näin sanoo Herra, teidän Pelastajanne, joka on nykäissyt teidät tulesta… Totelkaa Minun 

Sanaani, älkää odottako… Menkää ja todistakaa. Te pelkäätte, niinpä te epäröitte. Ettekö tiedä, 

että teidän rakastettunne ovat hukkumassa tässä synnin maailmassa? Jopa kaikki nämä, jotka 

kieltävät Minun nimeni sanoin ja teoin, tulen Minä myös kieltämään Isän edessä. Minä olen 

ottanut heidän syntinsä ristille, kuitenkaan he eivät hyväksy Minua. Kaikki ne, jotka tottelevat 

Minun opetustani, tulevat elämään ikuisesti!  

Mitä sitten näistä, jotka eivät tottele? Tulevatko he saapumaan Minun lepooni puhtaasti vain 

suittensa sanojen kautta?... Totisesti, Minä sanon teille, he eivät tule ohittamaan tuomiota. He 

ovat kylväneet Totuuden siemenen tuuleen, nopeasti kuljetettu pois, osoittautunut valheeksi, 

paljastettu Minun tulemiseni Valossa. Mitä on usko ilman töitä?... Ei mitään… valhe puhuttuna 

itsekkyydessä. Mitä ovat työt ilman uskoa?... Turhuutta… valheellinen hyvä, pelkkä kerskuminen, 

kovan sydämen Totuudesta kääntymisen peittäminen.  

Sen vuoksi, kaikki, jotka tottelevat Minun Sanaani, ovat Totuudesta. Ja kaikki, jotka eivät tottele, 

eivät ole Totuudesta ja heidät jätetään suureen puutteeseen, heitä ei ole Minun Henkeni 

johdattanut pelastukseen, kieltäen sen voiman, eksyneitä suureen illuusion rotkoon, jota 

kutsutaan maailmaksi, missä he tulevat pysymään… Tulella puhdistettuja, Isän tuomioissa, 

seitsemän päivää.  

Siispä sitten, Minun eksyneet lapseni, Minä kysyn teiltä, missä te olette ja minne te olette 

menossa? Te ette tunne Minun tahtoani lainkaan. Te pysytte ansassa omissa ärsyyntyneissä 

hengissänne, peilissä näkemänne vihollisen ansalangassa. Minä tiedän, onko teillä vai eikö teillä 

ole rakkautta Minua kohtaan sydämissänne ja kaikki ne, jotka pysyvät Minun rakkaudessani.  

Kuitenkin jopa nämä rajoittavat Minun kunniaani, jonka Minä olen laittanut heidän sisälleen, 

jatkuvasti laittaen tämän maailman ja itsensä Minun edelleni. Mitä sitten? Tulenko Minä 

heittämään heidät pois tottelemattomuuden vuoksi?... Varmasti en. Vaikka te ette tottele, Minä 

pysyn tottelevaisena. Vaikka te epäilette, Minä pysyn vakaana. Minä en voi kieltää Itseäni, enkä 

Minä tule kieltämään niitä, jotka kutsuvat Minun nimeäni totuudessa.  



Sen vuoksi, Minun lapseni, te kaikki tulette pitämään paastoa tänä Sapattina, hyvityksenä Herralle, 

käyttäen tämän päivän rukoukseen ja anomiseen, missä päivän lopussa, te tulette tuntemaan, että 

Minä olen Herra ja te tulette olemaan voimistuneita haluamisenne kautta…  

Sillä Minä olen todellinen ruoka ja todellinen juoma. Ja kaikki ne, jotka ottavat osaa Minusta, 

elävät Minussa ja Minä heissä. Tällainen on lunastettujen perintö… Ikuinen elämä Minun 

läsnäolossani ja Minun iloni täytettynä heissä, Valtakunnassa, Isän kunniaksi… Amen. 


