
V5/25 - Herra selittää…  

Pettämisestä Voittoon! Kuolemalla ei millään muotoa ole viimeistä Sanaa 

Kesäkuun 2. 2009 - YahuShua HaMashiach’lta, Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja 

Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Minun luokseni ylös on tullut Minun katraitteni joukosta tämä kysymys ja nyt myös sinun 

vaimoltasi. Sillä sinun vuoksesi, Timothy, Minä tulen vastaamaan, sillä sinä tulit ja nöyrryit Minun 

edessäni, vilpittömästi pyrkien kuulemaan, vaikka se merkitsee sinun ojentamistasi… Et ollenkaan 

epäillen veljiesi sanaa Totuuden Pyhissä Kirjoituksissa, eikä sitä Sanaa, mikä on Kirjeissä, joka 

paljastaa Minun kunniani lahjan mukaan, joka oli nähtävästi torjuttu… Sitten, jälleen kerran, 

vastaanotettu katumuksen kautta, vilpittömän tunnonvaivan kautta, näytettynä toteen myös 

toimessa.  

Siispä sitten, Minun rakastetut karitsani, todella te pysytte vauvoina ja teiltä puuttuu ymmärrystä. 

Ettekä te voi nähdä yli muurin, jonka olette rakentaneet itseenne, ja joka yhä estää näkyänne… 

Repikää se alas, niin että te voisitte nähdä! Pehmittäkää otsanne ja piristäkää korvianne ja 

pyyhkikää silmänne… Nähkää selvästi ja kuulkaa Minun Sanani.  

Edessänne Pyhissä Kirjoituksissa te näette miehen, jota kutsuttiin Juudakseksi, joka petti Elämän 

Pojan kuolemaan… Ja joka vastaanottamalla lahjuksen, paljasti Ihmisen Pojan olinpaikan, jopa 

johdattaen Hänen syyttäjänsä Hänen luokseen, oivaltamatta, että jokainen otettu askel toi häntä 

sen verran lähemmäs tuhoa oman kätensä kautta ja että vain äärimmäisen tunnonvaivan vuoksi 

siitä, mitä hän oli tehnyt, hänen kulkunsa saatanan kanssa oli loppunut… Hän oivalsi sen Minun 

Henkeni vuoksi, joka oli palannut takaisin.  

Sitten hän otti rahat, hinnan, jolla Minut oli punnittu ja heitti sen syyllisten jalkoihin… Jotka sitten 

ottivat rahat ja ostivat Savenvalajan pellon, niin kuin on kirjoitettu, Veripellon, missä Juudas myös 

hirtti itsensä. 

Sen vuoksi, Juudas ei voinut ostaa peltoa rahoilla, joita hän ei omistanut, eikä se käynyt hänen 

mielessään. Pikemminkin he, joilla oli pahat ja kovettuneet sydämet, ostivat pellon haudatakseen 

heitä, joiden he katsoivat olevan arvottomia heidän silmissään… Minkä mukaan merkki oli tehty ja 

täytetty Juudaksen kautta, kirjoitettuna hänen omalla verellään, roiskien sitä, että ketään ihmistä 

ei voitaisi koskaan haudata sinne. Ja niin se on pysynyt tähän päivään saakka… autio Veripelto. 

Ja Juudaksesta, hän tulee olemaan Minun kanssani paratiisissa. Älkää puhuko päinvastaista, etten 

Minä jätä teitä maapallolle viimeisenä päivänä, sillä Hengen ja Minun sanojeni pilkkaaminen…  

Sillä Minä annan anteeksi kaikille, jotka tulevattakaisin Minun luokseni, jopa yhden lampaan 

yhdeksästäkymmenestä yhdeksästä, joka annettiin Minulle ja hän meni harhaan… Jopa yksi 

kahdestatoista tulee palaamaan Minun luokseni. Sillä Minä olen Herra…  

Ja kaikista niistä, jotka Isä antoi Minulle, Minä en tule menettämään yhtään. Sen vuoksi, Oi pahat 

ja kovasydämiset lampaat, tunnetteko te todella Minut?... Ja sen yhden synnin, jota ei voida antaa 

anteeksi ja jota Juudas ei tehnyt? Sillä vaikka hän kuoli ennen Minua, hänen syntinsä Minä kannoin 

myös, jopa ristiinnauliten ne puuhun Minun omassa ruumiissani.  

Kaikki ne, jotka katuvat, vilpittömillä tunnonvaivoilla sydämissään, ovat pelastettuja… Sillä Minä 

olen Hän, joka tekee heille mahdolliseksi tehdä niin.  

Ja vaikka jotkut ovat nukahtaneet kuolemassa, kun muut tuhotaan kuolemalla, jopa heidän omien 

käsiensä kautta, Minä kysyn teiltä, onko kuolemalla viimeinen sana?!... EI millään muotoa… Sillä 



Minä tulen herättämään heidät Viimeisenä Päivänä! Sillä Minä olen myöntänyt heille voiton, jopa 

niin kuin Minä olen Voitto, ollen kuoleman Ensihedelmät… Ja ne, jotka on annettu Minulle, tulevat 

samalla tavalla olemaan ensimmäisiä.  

Ja ne, jotka ajattelevat itseään ensimmäisinä ja hyvin ansainneina, kun tuomitsevat muita 

sydämen ja mielen kieroutuneissa tuomioissaan, koskaan tulematta todelliseen tietoon siitä, kuka 

Minä olen… He tulevat olemaan viimeisiä. 

Se, mikä on loppuunsaatettuna Minussa, on ja oli ja on tulossa nopeasti… Jopa maailman 

perustamisesta lähtien se oli viimeistelty ja loppuunsaatettu, sillä Minä olin voittanut maailman 

alusta alkaen… KAIKKI on Minun.  

”Ja Minun lähettäjäni tahto on se, että Minä kaikista niistä, jotka Hän on Minulle antanut, en 

kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä.” Johanneksen Evankeliumi 6:39.  

***** 

Aiheeseen liittyen, Herra puhuu Kolmannessa Testamentissa, 12:4-6.  

Juudaksen Petos  

4.Ettekö muista, kuinka monta kertaa Minä osoitin Minun rakkauttani, ei vain niille, jotka uskoivat 

Minuun, vaan myös Hänelle, joka petti Minut ja niille, jotka vainosivat ja tuomitsivat Minut? Nyt te 

saatatte kysyä Minulta, että mitä varten Minä tulin sallimaan kaikki ne nöyryytykset ja Minä 

vastaan teille: Oli tarpeellista jättää heille täysi ajatuksen ja teon vapaus, niin että asianmukaiset 

olosuhteet olisivat olemassa, missä esittää Itseni ja niin kaikki voisivat tuntea armon ja rakkauden, 

joiden kera Minä tulin opettamaan maailmaa. 

5.Minä en liikuttanut Juudaksen sydäntä Minun pettämiseen; hän palveli väärän ajatuksen 

välineenä, kun hänen sydämensä täyttyi pimeydellä; ja kun kohtasin sen opetuslapsen 

uskottomuuden, Minä osoitin Minun anteeksiantoani.  

6.Ei ollut tarpeellista, että yksi Minun omistani pettää Minut, antaakseen teille Minun nöyryyteni 

esille panon, Mestari olisi osoittanut sen missä tahansa olosuhteessa, joka olisi saattanut tulla 

kohdalle. Sille opetuslapselle se vastasi olla välineenä, jonka kautta Mestari osoitti Hänen 

Jumalallista nöyryyttään maailmalle; ja vaikka te saatatte ajatella että, sen miehen heikkous sai 

aikaan Jeesuksen kuoleman, Minä sanon teille, että te olette erehtyneet, sillä Minä tulin antamaan 

Itseni teille täysin; ja jos se ei olisi ollut siinä muodossa, voitte olla varmoja, että se olisi ollut 

toisessa muodossa. Sen vuoksi teillä ei ole oikeutta kirota tai tuomita häntä, joka on teidän 

veljenne, mutta jolta hetken hämmennyksessä puuttui rakkautta ja uskollisuutta, jota hän oli 

velkaa Mestarille. Jos te syytätte häntä Minun kuolemastani, miksi te ette siunaa häntä, kun te 

tiedätte, että Minun vereni vuodatettiin ihmiskunnan pelastuksen vuoksi? Teille olisi parempi 

rukoilla, ettei kukaan teistä lankea kiusaukseen, sillä Kirjureiden ja Fariseusten tekopyhyyttä on 

yhä olemassa maailmassa. 


