
V4/34 - Herran Vastauksia koskien Homoseksualisuutta 

Siunattuja ovat ne, jotka voittavat sen Minun Nimeni ansiosta 

Marraskuun 9. 2006 - YahuShua HaMashiach’lta, Häneltä, jota kutsutaan Jeesus Kristukseksi, 

Herraltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle, Joillekin, jotka kysyivät, että 

voivatko he silti palvella Herraa Pastorina, vaikka he ovat Homoseksuaaleja ja kaikille Niille, joilla 

on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Hänen palvelijalleen, jota Hän rakastaa… Sinä etsit Minua ja tämä on oikein 

hyvä. Kuitenkin, jos toivot miellyttäväsi Minua, sinun täytyy ensin tulla Minun opetuslapsekseni, 

omistautuneeksi palvelijakseni, joka kulkee Minun teilläni.  

Minun poikani, Minä en ole hylännyt sinua. Jos sinä pyydät Minulta anteeksiantoa, Minä tulen 

varmasti antamaan sinulle anteeksi, jopa kaiken, mitä olet tehnyt. Kuitenkin jatkaminen samoissa 

synneissä, joista olet etsinyt anteeksiantoa, on mitä epämiellyttävintä Minun silmissäni, sillä niin 

tekemällä sinä olet tehnyt Minun anteeksiannostani tehottoman. Sillä se, mikä vaatii 

anteeksiantoa, on aivan sama, josta sinun täytyy luopua; ettei sinun katumuksestasi tule 

katumattomuutta, ristiinnauliten Minut uudelleen ja uudelleen sydämessäsi.  

Sillä katumus on enemmän kuin pyytäminen. Sen täytyy tulla syvästä halusta tulla vapautetuksi 

Minun rakkaudessani, vilpittömän peräänantamattoman sitoutumisen seuratessa sitä, tehdäkseen 

meidän rakkaudestamme täydellistä tottelevaisuuden kautta… Tämän maailman ihon 

vuodattamista, oman entisen itsesi ja sen synnillisten tapojen ristiinnaulitsemista; ja pukien päälle 

uusi itsesi, joka on uudistettu Pyhän tiedossa, mukautuen Hänen kuvakseen – Hänen, joka hänet 

loi, sanoo Herra.  

Ja kuitenkin sinä kysyt tätä Minun palvelijaltani, Timothyltä, tätä palvelun kysymystä, vaikka sinun 

pitää vielä luopua synnistäsi. Kyllä, Timothy tuo kaikki asiat Minun eteeni, ettei hän tuomitsisi 

mitään omasta aloitteestaan, ettei ylpeys ansoittaisi häntä ja Jumalan käsi nöyryyttäisi häntä. Siksi 

sinun vuoksesi ja kaikkien niiden vuoksi, jotka tulevat lukemaan nämä sanat, Minä tulen antamaan 

vastauksen.  

Minun poikani, koko maailmassa ei ole ketään oikeamielistä; ei, ei ketään. Kaikki ovat tehneet 

syntiä ja jäävät vajaiksi Jumalan kunniasta. Katso, jopa Timothy, mies, jonka Minä olen antanut 

kuulla Minun ääneni, kompastuu jatkuvasti. Kuitenkin, kun hän on heikko, hän tulee vahvaksi, sillä 

Minun armoni on riittävä hänelle ja Minun vahvuuteni tehdään täydelliseksi hänen 

heikkoudessaan.  

Täten hän ei lakkaa tulemasta Minun luokseni, laittaen itsensä Minun jalkoihini katumuksessa, 

ottaen täyden vastuun teoistaan, katuvaisena niistä asioista, jotka vielä saavat hänet lankeamaan, 

tuntien täysin kiusausta kuten kaikki ihmiset. Sillä Minä en ole vielä päästänyt ihmisiä kiusauksen 

pahasta, eikä Pahan voimaa ole tehty tehottomaksi, sillä vielä ei ole aika… Kuitenkin synnin 

voimasta, mikä on kuolema, Minä olen varmasti päästänyt sinut, jos niin valitset omaksua Minut, 

niin kuin Minä todella olen, jos niin valitset pysyä Minun rakkaudessani.  

Sen vuoksi, sinä tiedät jo vastauksen kysymykseesi, sillä kaikki on kirjoitettu Totuuden Pyhiin 

Kirjoituksiin… Voiko kukaan, joka tekee sitä, mikä on iljetys Jumalan silmissä, palvella Minua? Hän 

ei voi. Sillä ei kukaan, joka aktiivisesti sitoutuu tai passiivisesti harjoittaa homoseksuaalisuutta, tule 

perimään Jumalan Valtakuntaa; katso, jopa kaikki, jotka antavat äänensä yhteisymmärrykselle, 

tullaan jättämään porttien ulkopuolelle, sanoo Herra.  



Kuitenkin jos joku tulee Minun luokseni ja pyytää Minulta anteeksiantoa, jopa jatkuvaa pesua 

Minun omassa veressäni, hän tulee varmasti saamaan sen; vaikka hän tulisi Minun luokseni 

seitsemän kertaa, tai seitsemänkymmentä kertaa seitsemän kertaa, hän tulee saamaan anteeksi. 

Sillä Minä annan anteeksi kaikille, jotka tulevat Minun luokseni vilpittömyydessä ja totuudessa ja 

vedän lähelle heidät, joilla on synnintuntoinen sydän, päästäen pahasta ne, joilla on nöyrä henki.  

Rakastettu, tämän kautta sitten meidän rakkautemme on tehty täydelliseksi…  

Sinun tulee pidättyä siitä, mikä ei ole laillista ja tehdä kaikki yritykset luopua siitä, mikä on iljetys 

Jumalan silmissä…  

Sinun täytyy ponnistella ollaksesi täysin erilläsi siitä elämästä, esitellen ruumiisi elävänä 

uhrauksena Herralle… Virheetön.  

Sillä se, mikä on luonnotonta, on maailmanlaajuisesti tunnettua, vaikka tämän maailman miehet ja 

naiset kieltävät sen. Ja se, mikä on Jumalaa vastaan, tullaan puhdistamaan tulella; jopa kaikki se, 

mikä loukkaa, tullaan tuhoamaan ja tulee sukkelaan loppuunsa. Sen vuoksi, Minun poikani, nosta 

ristisi ja seuraa Minua sellaisena kuin Minä olen, eikä sellaisena kuin sinä tai ihmisten kirkot 

haluaisivat Minun olevan.  

Kuitenkin muista tämä…Kuka ikinä rakastaa äitiään, isäänsä, sisartaan, veljeään, lastaan tai 

läheistä ystäväänsä, enemmän kuin Minua, ei ole Minun arvoiseni. Täten hän, joka ei nosta ristiään 

ja seuraa Minun perässäni, ei ole Minun arvoiseni, kuten on kirjoitettu. Sillä hän, joka pitää kiinni 

elämästään tässä maailmassa, tulee menettämään sen, kuitenkin hän, joka luopuu elämästään 

Minun vuokseni, tulee löytämään sen. Ja kuka ikinä antaa yhdelle näistä pikkuisista kupillisen 

kylmää vettä Minun nimessäni, koska hän on Minun opetuslapseni, varmasti Minä sanon sinulle, 

hän ei tule millään muotoa menettämään palkkiotaan.   

Siispä sitten, kutsunko Minä sinua palvelemaan Minua? Minä kutsun, jos olet halukas palvelemaan 

Minua kaikessa oikeamielisyydessä, ilman kompromisseja. Vaadinko Minä sitten, että sinä olet 

täydellinen? En. Sillä ei ole ketään täydellistä, paitsi Israelin Pyhä. Pikemminkin Minä vaadin, että 

sinä ponnistelet ollaksesi Minulle puhdassydäminen palvelija, puhdasaikeinen - opetuslapsi, joka 

rakastaa Minua koko sydämestään, ymmärryksestään ja voimastaan ja rakastaa myös naapuriaan 

niin kuin itseään. Sillä on kirjoitettu ja se on voimassa, että ketään ei voida kruunata, elleivät he 

ponnistele laillisesti.  

Minun poikani, Minä olen Lain täyttymys, aivan maali, johon Toora tähtää. Täten kaikki ne, jotka 

omaksuvat Minut, ovat vapautettuja Lain kirouksesta, mutta millään muotoa he eivät ole vapaita 

hylkäämään Lakia. Pikemminkin anna Lain olla kirjoitettuna sydämeesi, sillä nyt sinä olet armon 

alaisena. Ja Minun oman henkeni voiman kautta sinä olet nyt kykenevä pitämään Lain, sillä 

Rakkaus on pelastanut sinut… Rakastettu, tule Minun luokseni ja vastaanota! Anna Minun pestä 

sinut ja tehdä sinut puhtaaksi, että sinä voisit nyt nousta ja kulkea Minun teilläni, että sinä voit olla 

Minun poikani ja Minä sinun Isäsi. Sillä Minä ojennan ja pidän kuria kaikille niille, joita Minä 

rakastan, ettei paholainen pääsisi hyötymään heistä.   

Sen vuoksi, jälleen Minä sanon sinulle, tule Minun luokseni, sillä Minä olen sinun Parantajasi. 

Palvele Minua sellaisena kuin Minä olen, ei sellaisena kuin sinä haluaisit Minun olevan. 

Kuitenkinkäänny vieraan lihan puoleen ja Minä myös käännyn pois sinusta, jättäen sinut 

maapallon keskelle, kunnes olet todella valmis luopumaan elämästäsi Minun vuokseni… Minun 

poikani, tule pois heidän joukostaan ja Minä tulen antamaan sinulle viileän veden juoman, sillä 



sinä olet vielä janoinen. Kuule Minun sanani ja ymmärrä, sillä Minun sanani ovat elämä niille, jotka 

kulkevat niissä; ja jos sinä kuljet niissä, silloin sinä olet todella Minun opetuslapseni.  

Sen vuoksi, tämä on Jumalan siunaus… Minä kuolin ja katso Minä olen noussut ylös, että sinä 

saattaisit olla vapaa! Ja sinä olet vapaa, jos sinä vain täysin tekisit kääntymyksen sydämessäsi…  

Rakastettu, Minä kuolin ja synnin voima myös kuoli! Minä nousin kuolleista ja Minun rakastettuni 

vakiinnutettiin Elämään! Kaikki synnit pyyhittiin pois, ei vain niitä syntejä, jotka ovat menneet ja 

tämän päivän syntejä, vaan kaikki synnit, jopa huomisen synnit… Sen vuoksi, älä elvytä syntejäsi; 

anna niiden kuolla! Jatule täysin uudeksi Minussa! Ja oi, kuinka siunattuja ovat ne, jotka voittavat 

ne Minun nimeni vuoksi…   

Näille on olemassa suuren kunnian paikka, missä heidät tullaan laittamaan Herran peitteen päälle, 

Hänen talossaan, ikuisesti. 


