
V6/19 - Herra sanoo… Alkakaa uudelleen Minussa! 

Älkää epäröikö, etsikää Minun Kasvojani ja pyytäkää Minulta… 

Kesäkuun 7. 2010 - YahuShua HaMashiach’lta, Häneltä, jota kutsutaan Jeesus Kristukseksi, 

Herraltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle, Veljelle Kristuksessa ja 

kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Aloita uudelleen Minussa, sanoo Herra, sillä Minä en ole jättänyt sinua… Katso, Minä olen sinun 

kanssasi jopa tämän ajan loppuun asti.  

Minun poikani, sinä olet saanut anteeksi. Ja todellisessa anteeksiannossa ei muisteta menneitä 

loukkauksia; katso, jopa sinun huomisen syntisi on pesty pois. Sen vuoksi, kiinnitä katseesi Minuun, 

älä keskity syntiisi; älä anna kiusaukselle voimaa ja käännä kuuro korva syyttäjää kohti… 

Käänny sivuun ja tule Minun luokseni, Minun poikani, että saatat pian löytää linjasi uudelleen ja 

yhdessä me tulemme kulkemaan, kunnes myös sinä olet unohtanut syntisi. Sillä Minä kerron 

sinulle totuuden, se on jo kuollut; älä elvytä sitä, äläkä ajattele sitä, niin kuin se pitäisi sinua 

vankina. Sillä katso, se on eronnut sinusta niin kauas kuin itä on lännestä… Sillä jos Poika vapauttaa 

sinut, silloin sinä todella olet vapaa, niin kuin on kirjoitettu.  

On myös kirjoitettu… Minun armoni on riittävä sinulle, sillä Minun voimani tehdään täydelliseksi 

heikkoudessa. Sen vuoksi, tule Minun luokseni ja aseta heikkoutesi Minun jalkoihini, että Minun 

Henkeni voi tulla lepäämään sinuun… Todella tulkaa Minun luokseni kaikki, jotka kamppailette ja 

olette raskautetut, ja Minä tulen antamaan teille levon.  

Ottakaa Minun ikeeni päällenne ja oppikaa Minulta, sillä Minä olen hellä ja nöyrä sydämeltäni ja 

Minussa te tulette löytämään levon sieluillenne. Sillä Minun ikeeni on helppo ja Minun taakkani on 

keveä, kaikille heille, jotka luottavat Minuun… Sen vuoksi, harkitkaa Minun sanojani ja 

vastaanottakaa Minun opetukseni; sitten menkää ja tehkää rakkautemme täydelliseksi 

tottelevaisuudellanne.  

Jälleen Minä sanon teille, tulkaa Minun luokseni, älkääkä epäröikö, vaan etsikää Minun kasvojani 

kaikkina aikoina ja jokaisena ajankohtana; pyytäkää ja se tullaan antamaan teille…  

Todella, tiedustelkaa Minulta, mitä Minä haluaisin teidän tekevän, sitten, mitä ikinä tulee 

sydämeenne ja mikä on hyvää ja tuo kunniaa Minun nimelleni, tehkää… Sanoo Herra Teidän 

Oikeamielisyytenne. 


