
V5/12 - Karista tämän maailman ihopäältäsi, pukeudu Kristukseen& Ole Rauhassa 

Heinäkuun 27. 2007 - YahuShua HaMashiach’lta, Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja 

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

on Korvat Kuulla 

Tämä kysymys kysyttiin Kristuksessa olevaa sisarta varten… ’Miksi minä huolehdin niin kuin 

huolehdin? Mitä minä voin tehdä rentoutuakseni enemmän ja ollakseni enemmän rauhassa ja 

nauttiakseni elämästä enemmän?’  

Jeesus Kristus: Rakastettu, sinä olet mitä rakastetuin… Palvele Minua ja sinä tulet saamaan 

rauhan. Toisen palvelemisessa tulee ihminen seuraamaan Minua. Niin kuin Minä tulin sinun 

luoksesi ja sinä olet tuntenut Minut, sinä olet vielä tuleva tuntemaan Minun täyteyteni… Tietäen 

Minusta, kuitenkaan et vielä ole tullut pysymään Minun rakkaudessani, mikä on kaiken totuuden 

perustus ja profetia täytettynä sinussa. Sillä vaikka Minä olen niin kuin Isä, Hän on Minusta ja Minä 

Hänestä, Minä laitoin sivuun Minun kunniani, niin että Minä voisin tulla sinun luoksesi niin kuin 

sinä olet lihassa, kuitenkaan en eläen niin kuin kukaan ihminen. Minä olen sinun ja sinä olet 

Minun. Sillä Minut nostettiin ylös ja naulattiin puuhun, niin että sinä voisit tulla Minun 

luokseni.Jopa silloin Minä tunsin sinut ja rakastin sinua, kirjoittaen sinun nimesi Minun oikean 

käteni kämmeneen. Ja sillä samalla hetkellä Minut rakennettiin sinun sydämeesi, vaikka sinä et 

ollut vielä syntynyt maailmaan, sinut oli jo pelastettu, pitäen tiukasti kiinnitettynä Minun 

rakkauteni mukaan, puhdistettuna Minun veressäni, Minä tunnen kaikki, jotka tulevat tulemaan 

Minun luokseni ja kaikki, jotka ovat Minun, ovat vastaanottaneet Isästä. Sillä Minä olen myös Isäsi 

ja jonka kautta sinut tehtiin, jopa alussa. Minun hengitykseni kautta sinulla on elämä… Minun 

Hengestäni sinä tulet syntymään uudelleen kunniaan, kunniasta ja kunnian mukaan, tiukasti 

Minun rinnusteni alla kiinni pidettynä, sinä Päivänä, mikä lähestyy nopeasti. 

 Rauha on tietämisessä, että MINÄ OLEN KUKA MINÄ OLEN, eikä ole ketään Minun kaltaistani. Ilo 

on tulossa elämään Minussa… Minä olen Pyhäkkönne. Luottamus tulee uskon ja hyväksymisen 

kautta, että Minä olen Kaikki Kaikessa, jonka alaisuudessa kaikki asiat ovat olemassa ja niillä on 

elämä… Jopa kaikki asiat on laitettu Minun jalkojeni alle alusta alkaen, niin kuin Minä olen Hän, 

jonka kautta kaikki asiat oli luotu, jopa kaikki nämä maailmat.  

Minä kuolin, Minun kunniani laitettiin sivuun, niin että Minua voitaisiin kunnioittaa sinussa… Minä 

olen ylösnoussut, kuolema on voitettu, niin että sinä voisit syntyä uudelleen siihen elämään, mikä 

on ilman loppua. Katso, sinä olet myös ylösnoussut ja tullaan nostamaan ylös.  

”Kuolema, missä on sinun voimasi? Kuolema, missä on sinun otasi (piikkisi)?...  

Kuolema on tapettu ja hauta on peitetty Minussa.   

Kaikki nämä asiat sinä tiedät. Kuinka sitten, rakastettu, Minun kallisarvoinen pikkuiseni, sinä vielä 

kysyt elämästä ja kuinka sinä voisit saada sitä vielä runsaammin?... Vain usko ja ole hiljaa ja tiedä… 

MINÄ OLEN Herra. Mitä kaikista näistä maailman asioista, jotka saavat sinun huomiosi?... Ne ovat 

vain juova, hetki, joka pian menee unohduksen mereen. Etkö tiedä, että tämä maailma, sellaisena 

kuin sinä sen nyt näet, on menehtymässä? Sillä Minä olen tulossa ja olen jo tullut, vapauttamaan 

sinut, rakastettu… Katso! Minä olen tulossa varastamaan ja ottamaan takaisin jopa kaikki Minun 

aarteeni… He ovat Minun. Kappas, Minä olen palaamassa jatulen tuomitsemaan maailman ja 

kaiken siinä, mikä on Minua vastaan, rakentaen sen uudelleen uudelle ja ikuiselle perustukselle, 

jota ei koskaan tulla siirtämään. Sillä kappas, teidän isänne ovat torjuneet Minut ja tähän päivään 



asti monet kansakunnat halveksivat Minua, kuitenkin Kulmakivi on vakiinnutettu silti, jopa 

ihmisten sydämissä, pidellen pystyssä sitä, mikä oli kaatunut alas.  

Ja siispä Minä olen tuleva asettamaan Siioniin Kiven, jopa kulman pään, jota koko maailma tulee 

katsomaan… Jopa kaikki tulevat näkemään Aamu Tähden nousevan Vuoren päälle, Joka täyttää ja 

ympäröi kaikkia asioita… Tuoden esiin uudet taivaat ja uuden Maapallon.  

Rakastettu, sinun huolesi ovat vastatut tässä: On olemassa yksi muuttumaton koko universumissa, 

jonka kautta kaikki asiat saavat olemuksensa, jopa kaikki elämä ja jopa kaikki nämä tähdet 

taivailla… Mikä on Hänen nimensä?! Mikä on Hänen Poikansa nimi?!...  

Karista tämän maailman iho päältäsi ja pukeudu Kristukseen ja kulje siinä hedelmässä ja ole 

rauhassa, ilossa ja rakkaudessa, sellaisessa, joka ylittää ymmärryksen, eikä se ole sellaista, mitä voi 

löytää maailmasta…   

Luota Minuun… Ja tiedä, että Minä olen sinun kanssasi aina, jopa tämän ajan loppuun asti ja 

ikuisesti sen jälkeen.  

Laula amen, rakastettu. Laula Minulle ja tulet katsomaan Minun kunniaani… Jumalan ainokaisen 

erityislaatuisen Pojan kunniaa… Joka annettiin sinun puolestasi. 


