
V6/05 - Te ette tule näkemään Minua, ennen kuin sanotte…  

Siunattu on hän, joka tulee Herran Nimessä 

Tammikuun 5. 2010 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja Jayselle ja Jollekin, joka Väittää, että Apostoli Paavali oli Valheellinen ja kaikille Niille, 

joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Israelin Herra Jumala… Te olette epäonnistuneet näkemään, sillä Paavalin silmistä 

poistetut suomukset ovat tulleet tiukasti kiinnitetyiksi teidän silmiinne. Kuinka on, ettette te 

tunnista Minun palvelijoitani, jatkuvasti kuunnellen tarkkaan valehtelevia ja pettäviä tuulia? Ettekö 

ole lukeneet ja ymmärtäneet Minun puhettani, joka on kirjoitettuna totuuden Pyhiin 

Kirjoituksiin?...  

Sillä he, jotka tuntevat Minut, tuntevat heidät, jotka Minä lähetin. Ja he, joissa Minä totisesti asun, 

tuntevat Minut ja vastaanottavat Minun sanani ilolla… He ovat myös niitä, jotka ovat kykeneviä 

tunnistamaan Minut muissa. Sillä Minä, jopa Minä, olin puhunut henkien erottamisesta ja 

profeettojen erottamisesta, kun Minä kuljin ihmisten keskuudessa lihassa, sanoen… ”Te tulette 

tuntemaan heidät heidän hedelmistään…” Sen vuoksi, Minä kysyn teiltä, mitä hedelmiä te näette, 

koskien Minun palvelijaani, Paavalia?  

Minä tulen puhumaan yksinkertaisesti, niin että teillä voisi olla ymmärrys, niin että silmänne 

saattaisivat olla parannetut ja silmänne avatut, niin että te voisitte tulla tuntemaan puheenne 

mielettömyyden ja että saattaisitte tuntea Minun sanani totuuden…  

Sha’ul, Minun apostolini ja profeettani, jonka Minä nimitin ja lähetin, piti Jumalan Käskyt, eikä 

lakannut julistamasta Minun nimeäni totuudessa. Jopa kuolemaan asti, hän ei lakannut 

todistamasta totuutta siitä, kuka Minä olen. Sillä on kirjoitettu…   

Jumalan ihmiset ovat heitä, jotka pitävät Käskyt ja joilla on YahuShua Messiaan todistus. Ja heidän 

todistuksensa on todellinen. Sen vuoksi, jälleen Minä sanon teille, älkää antako ihmisten kirkkojen 

pettää teitä, älkääkä antako kenenkään itse nimitetyn opettajan, pastorin, saarnaajan, palvelijan 

tai papin johdattaa teitä harhaan. Sillä he erehtyvät suuresti.  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra… Kuka teidän joukossanne ei ole tehnyt murhaa, joko sydämessään 

tai toimissaan? Ja kuka teidän joukossanne ei ole tehnyt aviorikosta, joko sydämessään tai 

toimissaan?... Ja kuka joukossanne, kaikki ihmiset ja kansakunnat, ei ole tehnyt syntiä?...  

Katsokaa, kaikki ovat jääneet vajaiksi Jumalan kunniasta. Ja kaikki ovat epäonnistuneet, täysin, 

yrityksissään saavuttaa oikeamielisyyttä… Sillä jopa työt, parhaat joukossanne, ovat vain saastaisia 

räsyjä Minun edessäni.  

Ja tästä syystä Minä tulin maailmaan, manifestoituen lihassa… Immanu El… Kantaen koko 

maailman synnin, jopa Paavalin. Minä kerron teille totuuden, hänen syntinsä annettiin hänelle 

anteeksi ja hänet Minä puhdistin… Välittäen hänelle Minun Henkeni, jota kutsutaan Pyhäksi ja 

Todelliseksi, niin että hän saattaisi julistaa Minun nimeäni ei-juutalaisille, todistaen Kaikkein 

Suurimmasta Rakkaudesta… Sillä Minä tulin hänen oikeamielisyydekseen, sillä Minä yksin olen 

oikeamielinen! Sanoo Herra.  

Sen vuoksi, saakaa viisautta ja etsikää ymmärrystä… Etsikää Minun kasvojani totuuden mukaan ja 

nöyrtykää ja Minä tulen varmasti paljastamaan sen teille, tuoden teidät totuuden syvällisempään 

tietoon ja siihen, kuka Minä olen, mikä voidaan saada vain Minulta, Pyhältä… Sanoo Herra 

Jahuwah… Hän, josta on tullut teidän pelastuksenne… YahuShua.  



Varmasti, Minä sanon teille, te ette tule näkemään Minua, ennen kuin te sanotte… ”Siunattu on 

hän, joka tulee Herran nimessä…” Laittaen sivuun kaiken tämän saastaisen röyhkeyden ja 

typeryyden puhumisen…  

Sillä on kirjoitettu… ”Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!” Jonka te 

olette epäonnistuneet oivaltamaan.  

Katukaa, sen vuoksi ja palatkaa Minun luokseni ja Minä tulen myös palaamaan teidän luoksenne… 

Sillä Herran suu on puhunut sen. 


