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Tammikuun 5. 2007 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Timothyn kysymä kysymys… Herra, voitko auttaa Minua ymmärtämään Johanneksen Evankeliumin 

16:13-15?  

Herra vastasi: Timothy, älä ajattele maallisilla käsitteillä, äläkä tarkastele ihmiskeinoin. 

Pikemminkin tiedä ja ymmärrä, että se, minkä Minä olen lähettänyt, on henki ja totuus, aivan 

sama kuin Kristus, jonka Minä myös olen lähettänyt, ollen manifestoitunut lihassa, sama kuin 

Jumala, Immanu El. Siispä se, mitä on vastaanotettu, on Jumalasta ja on Kristuksesta, sillä Isä ja 

Poika ovat Yksi, kuitenkin manifestoituneita kahdeksi, niin että tämän maapallon miehet ja naiset 

saattavat tuntea Minut.  

Sen vuoksi, jos te vastaanotatte Minun Hengestäni, sitten Henki, jonka te olette vastaanottaneet, 

on Kristuksesta ja Jumalasta. Täten Lohduttaja on Pojasta ja Isästä myös… Me olemme yksi. Minä 

olen, Me olemme, kaikkialla läsnä olevia, me emme ole sidottuja maapallon laeilla, vaan 

hengellisellä vapaudella, jota te ette vielä ymmärrä. Siispä sitten, jos Pyhä Henki on se osa 

Kristusta, mikä on myös Jumalassa, sitten Herra on jättänyt sen osan Itsestään, mikä asuu 

sisällänne, jopa ajan loppuun asti.  

Näin sanoo Herra, teidän Opettajanne…Tämän vuoksi Minä sanoin, että Henki ei tule puhumaan 

itsestään, kuin yksi, joka on erillään, vaan tulee vastaanottamaan Minusta ja näyttämään sen teille. 

Henki ja Kristus ovat täysin yksi ja Minä olen Isässä ja Isä on Minussa; ja kaikki, mitä Isä tahtoo, se 

manifestoidaan Minun toimestani ja Minun kauttani.   

Täten Henki on annettu, niin että te saattaisitte tuntea Minut ja vastaanottaa tarpeeksi voimaa 

kulkea Minun tavoillani. Sillä Hengen kautta Minä olen teidän kanssanne aina, vaikka me vielä 

pysymme erillämme, teidän lihanne mukaan.  

Sitten, kun päivä tulee, ja katso, se on todella tulossa hyvin nopeasti, sanoo Herra – kun teidät 

muutetaan katoavaisesta katoamattomuuteen, enää Minä en tule asumaan vain sisällänne, vaan 

te tulette myös asumaan Minussa ja te tulette todella tuntemaan Minut sellaisena kuin Minä olen, 

sillä te tulette olemaan Minun kaltaiseni hengessä. Sillä niin kuin on kirjoitettu… ”Sillä nyt te näette 

peiliin himmeästi, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt te tiedätte osittain, mutta sitten te tulette 

tuntemaan, niin kuin teidätkin tullaan tuntemaan”…  

Sitten tulevat kaikki nämä sanonnat tapahtumaan… ”Kuolema nielaistaan voitossa”. Ja… ”Minä 

tulen olemaan heidän Jumalansa ja he tulevat olemaan Minun ihmiseni”. Ja jälleen… ”Minä tulen 

asumaan heissä ja kulkemaan heidän keskellään”… Ja he tulevat myös asumaan Minussa, ikuisesti. 

Sillä asioiden vanha järjestys on menehtynyt… Katso, kaikki on tehty uudeksi… Amen. 


