
V5/11 - Jeesus sanoo…  

Minä olen Karitsa ilman yhtään Pilkkua tai Tahraa, uhrattuna Monien edestä 

Kesäkuun 26. 2007 - YahuShuaHaMashiach’lta, Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja 

Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle, Veljelle Kristuksessa ja kaikille Niille, joilla 

on Korvat Kuulla 

Timothyn kysymä kysymys, Kristuksessa olevaa Veljeä varten… ’Oliko Jeesus koskaan sairas? On 

kirjoitettu, että ”Minä olin sairas ja sinä vierailit Minun luonani.” Ja on vaikeaa kuvitella, että Hän 

voisi tulla ruoskituksi ja ristiinnaulituksi, muttei koskaan kärsinyt migreenistä. Olettaen, että Jeesus 

oli sairas, niin kuin me olemme, sitten tämä voisi mitätöidä kaiken opetuksen terveydestä ja 

varallisuudesta ja hyvinvoinnista, jotka saastuttavat sellaisten opettajien materialistista yleisöä.’ 

Tässä on se, mitä Herra sanoo Hänen palvelijalleen… Minun poikani, sinä etsit Minua ja tämä on 

kovin hyvä. Jatka Minussa, kaikella innokkuudella ja tulevina aikoina Minä tulen tuomaan sinut 

sellaisten rikkauksien pariin, jollaisia sinä et ole tuntenut, sellaisia, jotka tulevat tuomaan väen 

paljoudet Minun ilooni. 

Jatka etsimistä ja palvele Minua kaikessa uskon kärsivällisyydessä ja periksiantamattomuudessa, 

kaikella pitkämielisyydellä niitä kohtaan, jotka eivät tunne Minua ja vastustavat Minun sanaani. 

Sillä Minä en ole heissä, sillä he vaimentavat Minun Henkeni, eivätkä vielä ole vastaanottaneet 

Minun täyteyttäni, vaikka he ovat puhuneet Minun nimessäni ja tunnustaneet hyvän tunnustuksen 

ihmisten edessä.  

Kuitenkin sydämissään, jotka Minä tunnen, he eivät ole tunnustaneet; eivätkä he ole päästäneet 

irti loukkauksista; eivätkä he ole edes antaneet anteeksi jopa jokaiselle heidän syntejään, jotka on 

tehty heitä vastaan; eivätkä he ole luopuneet siitä, mitä Minä vaadin, eikä, heikkoudessaan, Minun 

voimaani ole tehty täydelliseksi heissä. Sillä he kulkevat omaa tietään ja tarkasti pitävät kiinni 

kaikista ihmisten ja kirkkojen opeista, ponnistellen opettaakseen muita Minun puolestani, missä 

he menevät harhaan ja suuresti erehtyvät.  

Sillä se, minkä he ovat työstäneet Sanassa, ihmisten perinteiden mukaan, on Totuudessa puhutun 

Sanan uudelleen kirjoittamista, Totuuden, jota kenenkään ei tule muuttaa. Ja niinpä he ovat 

ponnistelleet opettaakseen Minua eikä muita. Sillä jos he opettaisivat muita, opin mukaan, joka on 

totta, sitten tämän kautta, he tietäisivät, että opettaja, joka on vastaanottanut Minusta ja niistä 

lahjoista, jotka on annettu Minun oman Henkeni kautta, ei opeta puhumalla, vaan kuuntelemalla 

ja esimerkin avulla, kulkien Minun vierelläni, pidellen kiinni kädestäni. 

Ja sitten, kun vilpittömällä sydämellä varustetut tulevat tiedustellen Minua, silloin he, joille on 

annettu opettaa, tulevat puhumaan vain sen, minkä Minä Itse olen puhunut heille. Ja ne, joiden ei 

ole annettu kuulla ja toivovat opettavansa muita Minusta, jopa nämä, jos he ovat viisaita Sanassa 

lukemisen kautta ja ovat vastaanottaneet ymmärrystä, sanovat vain sen, mikä on kirjoitettu Pyhiin 

Totuuden Kirjoituksiin ja etsivät Pyhistä Kirjoituksista, sen mukaan kuinka Minä johdatan heitä, 

niiden mielen ylennykseksi, jotka tulivat ennen heitä kysymisessä. Minä olen Mestari, enkä ole 

koskaan lakannut olemasta Minun rakastettujeni kanssa… Kyllä, Minä olen heidän kanssaan aina, 

jopa tämän ajan loppuun asti.   

Tässä on viisaus… Erillään Minusta, kukaan ei voi tehdä mitään… Ihmisvoimasta ei ole mitään 

hyötyä. Minä vaadin uskollista, nöyrää palvelijaa… Sellaista, joka kuuntelee kaikkea, mitä Minä 

opetan hänelle ja sitten opettaa sen muille. Vain niiden, joilla on korvat kuulla, annetaan opettaa.  



Lopuille sitä ei anneta, sillä he ponnistelevat turhaan, eivät kulje Minun vieressäni, pitele Minun 

kädestäni, lepää Minun rinnallani. Pikemminkin nämä turhuuksien ihmiset, joista sinä olet 

puhunut, kulkevat ihmisten keskuudessa ja maallisissa kirkoissa, ihmisvoimin rakennetuissa, etsien 

ihmisylistystä, ylennettyinä ja kohotettuina omissa egoissaan…  

Heidät tullaan tuomaan HYVIN alas, alennettuina muiden silmissä ja tämän kautta, yksinomaan, he 

tulevat tulemaan kunniaan. Millään muulla keinolla nämä ylimieliset eivät tule tuntemaan Minua 

sellaisena kuin Minä todella olen, aidon armon mukaan ja totuuden, jota Minä tarjoan heille… 

Kuitenkaan he eivät tule, sillä he ovat tehneet Minut heidän omaksi kuvakseen ja ovat unohtaneet 

Tekijänsä ja Hänen Lakinsa ja kaiken sen, mitä Minä olen käskenyt heitä. 

Rakastetut, kaikki kirkot ovat menneet tieltä pois ja vaeltavat minne ikinä maailma heitä johdattaa. 

Tämä on tullut vihanpidoksi maailman kanssa, sillä heillä ei enää ole korvia kuulla ja kieltäytyvät 

Isän ojennuksesta, eivätkä tottele Hänen Käskyjään ja ovat unohtaneet jopa kaikki Hänen 

määräyksensä, joista Hän sanoi, että heidän tulee pitää, tehden Minun uhrauksestani kasvojen 

kieroutuman, käyttäen Minun nimeäni ja kunniaani sananlaskuna, jota Minä halveksin, jopa synnin 

nopeaan lisääntymiseen asti, käyttäen Minun omaa nimeäni tekosyynä… Häväistys!  

Minun poikani, Minä olen kutsunut sinua ja sinä olet kuulostellut. Sillä sinä olet ponnistellut 

tullaksesi täysin neitsyeksi, niin kuin olen kutsunut Timothyä, joka oli neitsyt opin mukaan, tyhjä 

astia, sopiva Mestarin käyttöön. Ja samalla tavalla, sinä olet myös tulossa, jopa hyvin nopeasti nyt. 

Ja sinä myös tulet kuulemaan Minua niin kuin Timothy kuulee, sillä sinä kuulet Minua jo nyt 

sisältäsi, jopa syvältä sydämesi syvennyksiensisältä, minne Minä olen tullut asumaan.  

Minä olen tehnyt sinut ja jatkan sinun muodostamistasi, kunnes tulee Päivä, jolloin sinut 

yhdistetään Minun kanssani ja meistä tulee yhtä, aivan niin kuin Isä ja Minä olemme Yksi. Sinä 

Päivänä, sinä et tule enää kysymään Minulta yhtään mitään, sillä sinä tulet olemaan siellä, missä 

Minä olen ja Minut tullaan täydellistämään sinussa ja sinut Minussa.  

Ja kun sinä kutsut Minua, Minä tulen vastaamaan, ennen kuin olet lopettanut puhumasta ja sinun 

tietosi Minusta tulee täyttämään sinut niin kuin sinun veresi täyttää sinun verisuonesi, joissa on 

elämä, josta Minä olen.  

Sinä kysyt Minulta kysymyksiä, joita muut eivät ajattele, jopa kysymyksiä syvältä tietoisuutesi 

sisältä. Rakastettu, sinä tiedät jo vastaukset. Kuitenkin tätä kysymystä sinä ajattelet liian 

syvällisesti. Katso yksinkertaisesti ja uskossa, Minun poikani ja mitä sinä näet?...  

Minä olen tullut palvelemaan, enkä palveltavaksi. Minä tulin parantamaan sairaat, jopa kaikki he, 

jotka olivat Lääkärin tarpeessa… Rakastettu, Minä kannoin heidän raihnaisuutensa. Millään 

muotoa Minä en tullut sairaaksi, sillä Isä ei sallinut minkään estää Minua Minun missiostani kaiken 

sen täyttämisessä, mistä oli kirjoitettu. Minä tulin niin kuin sinä, lihassa, elämään niin kuin sinä, 

olemaan täysin kiusattu niin kuin sinä, kuitenkaan Minä en kärsinyt ruumiin sairautta.  

Sillä ihmiset eivät oivalla, että Isä teki ruumiin ja mielen olemaan yhtä; ja tässä, Hän ei tehnyt heitä 

kärsimään sairautta, vaan pysymään terveydessä. Siispä, kun tulin Isän luota ja Isä on Minussa ja 

Minä olen Isässä, niin myös oli Minun ruumiini samalla tavalla, jollaisen ruumiin jopa Aatami omisti 

ja se olisi kestänyt tähän Päivään asti, jos hän ei olisi tehnyt rikkomusta. 

Kaikki ne, jotka ovat ilman syntiä, elävät ikuisesti, eivätkä kärsi. Ja niinpä Minä olin ilman syntiä ja 

pysyn ikuisesti ja tulin kantamaan niiden raihnaisuuksia, jotka tulivat Minuun uskossa, pyytäen, 

että Minä parantaisin heidät. Samalla tavalla, Minä kannoin heidän syntinsä, vaikka Minulla ei ollut 



mitään osaa syntiin Itselläni. Kuinka voi joku, joka on lääkärin tarpeessa, parantaa muita? Tai joku, 

joka on tehnyt syntiä, kantaa ja antaa anteeksi toisen syntejä?  

Minä olin täysin puhdas, siispä tämän mukaan sinä ja kaikki ne, jotka etsivät Minua, saattaisivat 

myös olla puhtaita. Muistakaa ja ymmärtäkää Minun sanani, puhutut ja Totuuden Pyhiin 

Kirjoituksiin kirjoitetut… Kukaan ihminen ei ota pois Minun elämääni Minulta, vaan Minä luovutin 

sen Itse. Minulla on voima luovuttaa se ja Minulla on voima ottaa se takaisin jälleen. Tämän 

Käskyn Minä olen vastaanottanut Minun Isältäni…  

Minä olen ja tulen aina olemaan täydellinen Karitsa ilman pilkkua tai tahraa… Monien edestä 

annettu… Uhrattu… Minä olen kaikkien asioiden ennallistaminen. 


