
V5/06 - Herra selventää Uudelleensyntymisen Prosessia 

Helmikuun 6. 2007 - YahuShua HaMashiach’lta, Häneltä, jota kutsutaan Jeesus Kristukseksi, 

Herraltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle, Veljelle Kristuksessa ja 

kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Minun palvelijani ja rakastettuni, kuulkaa Minun ääneni ja vastaanottakaa 

ymmärrys Herran tarkoituksesta, täytettynä Minun uuden ja ikuisen liitonpalvelijoissani.  

Niin kuin on kirjoitettu… Kukaan ei voi saapua Taivaan Valtakuntaan elleivät he ole syntyneet 

uudelleen. Kaikki ovat syntyneet fyysisesti ihmislihasta, suurilla synnytystuskilla, synnin 

maailmaan. Siispä sitten, saapua Minun lepooni ja Minun ilooni, Jumalan Valtakuntaan, täytyy 

syntyä uudelleen Hengestä, joka ei ole tästä maailmasta, erotuksena kaikesta, mikä on syntiä.  

Minun rakastettu ihmisten poikani, sinä olet syntymässä uudelleen ja olet jo syntynyt. Siinä 

hetkessä, jolloin tulit Minun eteeni katumuksessa, sinut vapautettiin synnin voimasta…  

Tämä on Minun lahjani sinulle, tämän Minä tein sinun puolestasi. Sinun vapauttasi ei saavutettu 

ihmiskeinoin. Pikemminkin Minun armoni kautta ja Isän rakkauden kautta sinä olet pelastettu.  

Siispä sitten, Minun poikani, sinä kysyt, miksi sitten Isä on sanonut Timothylle, ”Sinun täytyy 

syntyä uudelleen ja uudelleen”. Rakastettu, Minä olen puhunut. Ja kaikki, mitä on kirjoitettu, 

puhutun Sanan mukaan, josta Timothy on kuullut, se pysyy voimassa… Ristiriitaisuuksia ei löydetä. 

Pikemminkin ihmisten ymmärryksessä ihmiset ponnistelevat.  

Jos joku tulee Minun eteeni, kaikessa katumuksessa ja totuudessa, sydäntensä vilpittömässä 

katumuksessa, nämä tulevat varmasti syntymään uudelleen. Ne, jotka eivät tule, tulevat 

syntymään kerran ja kuolemaan kahdesti. Ja niille, jotka ovat syntyneet kahdesti, heille on 

nimitetty kuolla kerran, mutta millään muotoa he eivät tule kuolemaan toista kertaa.  

Kuitenkin tässä on mysteeri… Teidän joukossanne on heitä, tässä sukupolvessa, jotka eivät 

koskaan tule maistamaan kuolemaa, ovat ohittaneet kuolemasta elämään ja jotka tulevat olemaan 

hereillä Minun tuloni aikana. Minun valituilleni on ruumiin kuolema ylösnousemiseen. Ja niille, 

jotka ovat yhä elossa Minun tulemiseni aikaan, on toisenlainen kuolema… Heidän omien 

henkiensä kuolema pelastukseen, uuden ihmisen päälle pukeminen Messiaassa.  

Siispä, kun syntyy ihmisvanhemmista, lapsi ja äiti kärsivät koettelemuksia, kunnes synnytys on 

loppuunsaatettu. Niin tekemällä, he kärsivät ja lepäävät monia kertoja, mutta syntyvät vain 

kerran. Näin ei ole Minun valittujeni hengessä. Uudelleen synnyt kerran, Hengessä, Hengestä ja se 

Henki olen Minä. Kuitenkaan sinua ei millään muotoa eroteta maailmasta, jossa elät nyt. Siispä 

sitten, uudelleen syntyminen on prosessi, jonka kautta sinä muutat muotoasi Siionin lapseksi, 

jatkuva pesu.  

Kyllä, Minä olen kuollut sinun syntiesi anteeksiannon vuoksi, tämän päivän, eilisen ja huomisen 

syntien. Kuitenkin ihminen jatkuvasti kompastuu tässä maailmassa ja niinpä hänen täytyy 

jatkuvasti tulla Minun luokseni… Ja jopa seitsemänkymmentä kertaa seitsemän kertaa Minä tulen 

puhdistamaan hänet ja nostamaan hänet ylös.  

Ja niinpä Timothylle on puhuttu ja kirjoitettu, että hänen täytyy syntyä uudelleen ja uudelleen, 

kunnes Minä esittelen hänet Isälle puhtaana. Tämä ei ole uudelleensyntymä Hengessä, uudelleen 

ja uudelleen, vaan pikemminkin prosessi, jonka kautta Timothy karistaa entisen ihmisensä ihon ja 

pukee ylleen tämän uuden ihmisen, jonka Minä olen antanut hänelle, Minussa ja Minusta. Ja 



niinpä on olemassa yksi uudelleensyntymä Hengessä, mutta monia uudelleensyntymiä ihmisen 

omassa hengessä, ihmisen jatkuvan synnin, pelon, epäilyn ja kiusauksen vuoksi.  

Siispä kuten Paavalin, niin sitten samalla tavalla, täytyy Minun palvelijoitteni kuolla päivittäin ja 

syntyä uudelleen ja uudelleen, jatkuva pesu, jopa voimistaminen, niin että he voivat seisoa 

Huolien Päivänä, kykenevinä ja arvollisina pitämään yllä Minun henkeni täyteyden koko painoa, 

pukeutuneena Jumalan täyteen haarniskaan.  

Kuitenkin toisessa paikassa, sinä kysyit, koskien heitä, jotka opettavat Minun nimessäni, ’Miksi 

näiden täytyy tulla uudelleen Jumalan lapsiksi?’ Tämä ei ole uudelleensyntymä Hengessä, vaan 

pikemminkin ojennus ja pesu, sillä nämä ovat eksyneet polulta, vaikka he väittävät seuraavansa 

Minua.  

Ja kun joku eksyy polulta ja seuraa maailmaa, opettaen kirkoissa demoneiden oppeja, Minä kysyn 

sinulta, minkä isän he ovat hyväksyneet ja kenen lapsiksi he ovat tulossa? Ja siispä, vakaalla 

kädellä, Minä tulen varmasti ojentamaan ja pitämään kuria niille, joita Minä rakastan, niin että he 

voisivat palata uudelleen Minun luokseni. Ja kaikki ne, jotka seuraavat Minua totuudessa, ovat 

Jumalan lapsia jälleen kerran.  

Siispä sitten, kaikkien täytyy syntyä uudelleen ja uudelleen, heidän omien henkiensä mukaan, 

kulkemisessaan, sillä Minun tieni on kova ja tie on hyvin kapea. Mutta kaikki tämä kompastuminen 

ja nouseminen ylös ovat samaa yhtä uudelleen syntymistä ja muodonmuutosta Hengestä ja 

Hengen kautta… Minun lapseni oppimassa kulkemaan Minussa ja Minun teilläni. Sillä Minun 

henkeni on tullut elämään teissä ja tulee tuomitsemaan teidät sydämissänne, uudelleen ja 

uudelleen, kaikista asioista elämissänne, jotka ovat Jumalaa vastaan ja ovat sopimattomia Hänen 

silmissään.  

Minun poikani, sinä olet uudelleen syntynyt Hengessä ja sinulla on uusi sydän, mutta tämä 

syntymä ei millään muotoa ole loppuun saatettu… Sinä olet hedelmä, joka on yhä kypsymässä, 

kuten olet sanonut. Tässä, sinä olet puhunut hyvin, viisauden kautta, mitä Minä olen antanut 

sinulle. Ja kun Päivä tulee ja on tulossa nopeasti ja on melkein päälläsi, Minä tulen ja kokoan sinut 

ja nykäisen sinut tästä puusta, mikä on maailma, koska sinä myös kasvat Todellisesta Viinipuusta, 

missä olet ollut nämä viimeiset päivät ja nyt sinut on karsittu.  

Ja kun sinut on otettu, mysteeri ei enää tule olemaan mysteeri… Syntymä tulee olemaan loppuun 

saatettu… Vanha asioiden tila sinussa on menehtynyt… Sinusta on tullut täysin uusi. 

Niin kuin uusi vauva on syntynyt alastomana ja kiedottu pehmeisiin pellaviin, niin tulevat myös 

Minun ihmiseni syntymään alastomina, tyhjinä tämän maailman asioista ja puettuina hienoihin, 

valkeisiin pellaviin. Katso, vanha ihminen on uusi ihminen… Maallinen, taivaallinen.  

Korruptoitunut on pukeutunut korruptoitumattomaan… Ja kuolevainen kuolemattomaan. Luodut, 

uudelleen muotoillut kunniassa… Joka ei koskaan tule haihtumaan, eikä tulla koskaan peittämään 

uudelleen. Aamun Tähti on noussut ja loistaa ihmisten uuden ajan päälle, sillä he ovat ikuisesti 

istuutuneet Hänen oikean kätensä puolelle, paistattelevat kunniassa, heidän ilonsa täytettynä… 

Paluu Puutarhaan ja kadotettuun paratiisiin… Kaikki asiat ennallistettuina… Amen. 


