
V5/19 - Herra kysyy… Rakastatteko Minua enemmän kuin Nämä,  

Olenko Minä Ensimmäinen Elämässänne 

Toukokuun 24. 2008 - YahuShua HaMashiach’lta, Häneltä, jota kutsutaan Jeesus Kristukseksi, 

Herraltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle, Hänen Veljilleen 

Kristuksessa ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Minun rakastettuni, joita Minä olen kutsunut Minun ystävikseni, luottakaa Minuun… Lakatkaa 

kieltämästä Minun nimeäni ja lakatkaa peittelemästä Minun tekojani. Minä olen kutsunut teidät, 

jopa Minä olen tehnyt kaikki nämä asiat. Kuitenkin te pidätte salaisuutena sen, minkä Minä olen 

sanonut, että näyttäkää kaikille, ja olette vaientaneet sen, minkä Minä olen käskenyt tulla 

julistetuksi trumpetilla…  

Jopa suittenne sulkemiseen toisten pyynnöstä, myös puhuen pehmeillä äänensävyillä, sanoen… 

’Hys, etteivät muut kuule’, kun Minä olen puhunut sen, sanoen… ”Huutakaa se kattojen harjoilta.”  

Sen vuoksi, ottakaa onkeenne Minun ääneni, omaksukaa Minun henkeni johdatus ja tehkää niitä 

asioita, jotka ovat oikeita ja hyviä Minun silmissäni… Julistakaa Totuutta! Puhukaa se ääneen!  

Älkää kuitenkaan enää salatko sitä, mitä olette tekemässä, aivan kuin olisitte jotenkin 

häpeissänne. Sillä vaikka te sanotte… ’Minä tulen pitämään rauhan’, ei ole rauhaa! Ja vaikka 

sydämissänne olette sanoneet… ’Minä tulen palvelemaan salassa’, Minä kerron teille totuuden, te 

olette varmasti kieltäneet Minut! Sen vuoksi, Minun poikani, antakaa ’kyllänne’ olla ’kyllä’ ja 

’einne’ ’ei’, sillä kuten on kirjoitettu… Totelkaa tai olkaa tottelematta.  

Minun poikani, kuka on ensimmäinen? Te sanotte, että Minä olen, kuitenkin te pyritte pitämään 

kiinni siitä, mikä on siirtymässä pois, pitääksenne rauhan, joka on jo lähtenyt pois – oivaltamatta, 

että tämä palvelee vain totuuden paljastumista, ettette te ole asettaneet vaimojanne tai 

selkkauksen pelkoa Minun yläpuolelleni, vaan itsenne!  

Sen vuoksi, vyöttäkää kupeenne nyt kuin miehet ja palvelkaa Minua vilpittömyydessä ja 

totuudessa tai olkaa palvelematta Minua. Sillä on paljon parempi olla tekemättä mitään, kuin 

kieltää Minut salatuilla töillä ja pimeillä puheilla. Eikä teidän tule yrittää oikeuttaa itseänne 

valheellisilla ja virheellisillä vertauskuvilla, joita te ette vastaanottaneet Minulta.   

Sillä te ette ole tekemisissä lasten kanssa, ettekä niiden, jotka teeskentelevät tietämättömiä, vaan 

omasta taloudestanne olevien kanssa, joiden päänä teidän tuli olla. Täten teitä tulee syyttää, 

Minun poikani. Sillä toimillanne te olette lisänneet heidän epätietoisuuttaan, kun teidän sen sijaan 

tulisi nopeasti vetää kaikki nämä mutkat suoriksi!... 

Vai oletteko te unohtaneet nämä Pyhät Kirjoitukset… ”Sentähden jokaisen, joka tunnustaa Minut 

ihmisten edessä, Minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa. Mutta joka kieltää Minut 

ihmisten edessä, sen Minäkin kiellän Isäni edessä, joka on Taivaassa. Älkää luulko, että Minä olen 

tullut tuomaan rauhaa maan päälle.”  

”Minä en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Sillä Minä olen tullut nostamaan pojan riitaan 

isänsä vastaan ja tyttären äitiänsä vastaan ja miniän anoppiansa vastaan; ja ihmisen vihamiehiksi 

tulevat hänen omat perhekuntalaisensa. Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin 

Minua, se ei ole Minulle sovelias; ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin 

Minua, se ei ole Minulle sovelias; ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa Minun perässäni, se ei ole 

Minulle sovelias.”  



”Hän, joka löytää elämänsä, kadottaa sen; ja joka kadottaa elämänsä Minun tähteni, hän löytää 

sen. Joka ottaa tykönsä teidät, se ottaa tykönsä Minut; ja joka ottaa Minut tykönsä, ottaa tykönsä 

hänet, joka on Minut lähettänyt. Joka profeetan ottaa tykönsä profeetan nimen tähden, saa 

profeetan palkan; ja joka vanhurskaan (oikeamielisen) ottaa tykönsä vanhurskaan nimen tähden, 

saa vanhurskaan palkan.” Matteuksen Evankeliumi 10:32-41.  

Siispä sitten, se, minkä Minä olen puhunut Pietarille, sen Minä sanon myös teille… Rakastatteko 

Minua enemmän kuin nämä?... Sitten ruokkikaa Minun lampaitani ja huolehtikaa Minun 

karitsoistani… Sanoo Herra. 


