
V5/21 - Täydellinen Luottamus Herran Tahtoon on se,  

missä kaikki Ihmeet oivalletaan 

Marraskuun 4. 2008 - YahuShuaHaMashiach’lta, Häneltä, Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja 

Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle, Kristuksessa olevia Veljeä ja Sisarta vartenja 

kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Mistä te haluaisitte Minun puhuvan? Mitä muuta Minä voisin sanoa, kuin mitä on jo tiedetty ja 

kirjoitettu? Enkö Minä ole aina teitä lohduttanut?... Jopa Minun Sanani täyttymiseen asti, Minun 

palvelijani Daavidin kautta? (Psalmi 23). Kuinka sitten on, että te etsitte Minun profeettaani ja 

ihmeitä eräälle, jonka Minä tunnen, kuitenkaan te ette. Miksi ette menneet hänen luokseen ja 

sanoneet… ’Rakastettu, kuinka on sydämesi laita ja Kenelle se kuuluu?’  

Minun lapseni, mitä on lihallinen ruumis Minulle? Eikö se ole täällä aikansa ja sitten menehtyy kuin 

lakastuva kukka?  

Kukaan teistä ei tule todella uskomaan ja luottamaan, ellen Minä tee lihan ihmeitä. Eikä kukaan 

tule omaksumaan Minun profeettaani, eikä kuuntelemaan tarkkaan Sanaa, jonka hän tuo, ellei hän 

myös esitä merkkejä ja ihmeitä. Todella hän tulee esittämään niitä, jopa ihmisten nähden, 

kuitenkin he tulevat puolestaan sanomaan… ’Ahaa, nyt me tiedämme, että sinulla on paholainen, 

sillä sinä esität merkkejä ja ihmeitä huijataksesi valittuja, jos mahdollista.’… Eivätkä ollenkaan 

katso sitä, mikä on Hengen tekemää. Hengen, jonka he sanovat olevan heissä, sillä he pysyvät 

puutteessa ja rutiköyhinä. Eivätkä he kuule nimeä, jonka kautta nämä asiat on tehty, ollen sokeita 

myöskin, katsoen heille näytetyn kunnian ohi, jopa heidän omien silmiensä edessä. Sillä se, mikä 

on ensiksi syntynyt sydämessä, heijastuu aisteissa… Jopa valosta valoon tai pimeydestä pimeyteen.  

Kuitenkin he, jotka ovat nöyrtyneet ja vastaanottaneet Minut, he tulevat katsomaan Minun kättäni 

ihmisten kautta ja näkemään Minun kunniani loistavan siellä, he tulevat lankeamaan maahan ja 

antamaan Minulle kunniaa ja tulevat parannetuiksi kaikesta siitä, mikä oli koetellut heitä. Sillä 

monet julistavat oikeamielisyyttään ihmisten edessä, mutta harvat ovat todella vastaanottaneet.  

Ja niinpä te olette kysyneet tästä tietystä miehestä, joka on sukua ja rakastettu. Hänen aikansa on 

tullut ja hän tulee nukkumaan. Sen vuoksi, rukoilkaa, että hän vastaanottaa ja Minä tulen varmasti 

vastaanottamaan hänet… Jopa kaikki ne, joissa Minä näen Itseäni, kun Minä kutsun heitä 

heräämään…  

Sillä tämä on todellinen ihme ja ikuinen elämä.  

Luottakaa Minuun, älkääkä etsikö ihmeitä kuoleville, sillä he vain nukkuvat ja Minä tulen 

herättämään heidät Viimeisenä Päivänä, joka on päällänne ja on tulossa nopeasti.  

Pyytäkää mitä tahansa Minun nimessäni, jopa niin kuin Minä olen opettanut teitä ja tehkää niin 

uskoen… ja te tulette vastaanottamaan sen, minkä Minä olen laittanut varalle teille myös.  

Rukoilkaa, rakastetut ja luottakaa Minun tahtooni. Nöyrtykää ja laittakaa itsenne sivuun ja teidän 

tahtonne tulee Minun tahdokseni ja Minun tahtoni teidän tahdoksenne, kun me tulemme 

yhdeksi…  

Te Minussa ja Minä teissä, yhdessä Isässä.  

Sitten te tulette näkemään sen, mitä yksikään silmä ei ole nähnyt ja ymmärryksellä, mikä tulee 

Ainoan Todellisen Jumalan ja Hänen Kristuksensa, Messiaan, tuntemisesta…  

Kaikki kyyneleet pois pyyhittyinä… Täydellinen Rakkaus. Täydellinen Luottamus… Rauha. 


