
V5/17 - Herra selittää… Tehkää Rehellisyydestä Kumppaninne & 

Lahjomattomuudesta läheinen Ystävänne 

Huhtikuun 17. 2008 - YahuShuaHaMashiach’lta, Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja 

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

on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Hänen palvelijalleen… Minun poikani, Minä olen tullut elämään sinussa ja sinä 

olet alkanut kulkemaan Minussa; sen vuoksi omaksu Minut täysin. 

Sillä hän, joka rakastaa Minua, ei ole häpeissään Minun tavoistani, eivätkä he salaile sitä, mitä ovat 

tekemässä. Kuinka sitten on, että sinä salaat sen, mikä on hyvää ja kantaa hedelmää 

oikeamielisyydessä ja taivut siihen, mikä on korruptoitunutta ja kantaa vain kitkerää hedelmää, 

johtaen hengen ärsytykseen? Pikemminkin niin kuin on kirjoitettu: ”Antakaa valonne loistaa 

ihmisten edessä niin, että he saattaisivat nähdä teidän hyvät tekonne ja antaa kunniaa teidän 

Isällenne Taivaassa.” 

Minun poikani, älä pelkää, sinun rakastettusi tulee pian olemaan hereillä. Kuitenkin toistaiseksi, 

hän pysyy kompastuskivenä jaloissasi. Kuitenkin sinä sekoitat virheen, tekemällä sen, mitä teet, 

näyttämään verhotulta ja pahaenteiseltä tietämättömien ja röyhkeiden silmissä yhtä lailla. Sillä 

kun se tehdään nurkassatai salassa, se ei ole Minusta, sillä sen pitäminen salassa, on valheen 

kaltainen. Ja se, minkä sinä salaat muilta, koskien Minua ja Minun tahtoani, on Minun 

kieltämistäni. Etkö sinä tiedä, että kenenkään muun rakastaminen enemmän kuin Minun, on olla 

arvoton Minulle? Kuitenkin Minä pysyn uskollisena.  

Minun poikani, laita epärehellisyys kauas sinusta. Sillä tällä sinä olet tehnyt vilpittömästä 

todistuksestasi tyhjän muiden silmissä ja sinun hyvät työsi epäilyttäviksi. Pikemminkin ole halukas 

kestämään vainoa sen tekemisestä, mikä on oikein, tottelevaisuutena Jumalalle, sillä tämä on 

hyväksyttävää Jumalalle. Anna heidän puhua sinua vastaan sen tekemisestä, mikä on oikein, älä 

kuitenkaan anna heille enää tilaisuutta puhua sinua vastaan sinun väärinteoistasi; älä anna 

vastustajalle mallia ollenkaan.  

Minun poikani, kuule Minun sanani, älä kuitenkaan käyttäydy varomattomasti; pikemminkin 

hiljaisessa uskalluksessa loista muille. Ole rauhassa, sillä Minä olen nähnyt sinun sydämesi. Ja se, 

mitä Minä näen, on vilpitön oikeamielisyyden nälkä ja jano – MINÄ OLEN HÄN.  

Sen vuoksi ponnistele kulkea niin kuin Minä olen kulkenut ja he tulevat näkemään, sillä jokainen 

verho on nostettu Minussa. Ole periksiantamaton ja avomielinen; tee rehellisyydestä kumppanisi 

ja lahjomattomuudesta läheinen ystäväsi.  

Rakasta vihollisiasi, siunaa heitä, jotka kiroavat sinua, tee hyvää niille, jotka vihaavat sinua ja 

rukoile niiden puolesta, jotka pahansuovasti käyttävät sinua ja vainoavat sinua, että sinä voit 

todella olla poika Isällesi Taivaassa, niin kuin on kirjoitettu… 

Minun poikani, johdata esimerkillä, hiljaisella uskalluksella ja periksiantamattomalla 

luottamuksella ja he alkavat näkemään… Sanoo Herra. 


