
V6/28 - Näin sanoo Herra…  

Viisas ja uskollinen Palvelija tulee Minun luokseni Hengessä & Totuudessa  

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

Herran Pienelle Katraalle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Pyhä Lunastajanne… Mitä on ihmisen tieto? Se on kompastuskivi. Ja ihmisen ylpeys, 

eikö se ole loukkauskivi? Kuinka sokea näkee, ellei joku paranna heitä? Tai ihminen tartu kiinni 

naruun, ellei sitä ensin ole asetettu hänen ulottuvilleen?...  

Sellaista on tietoa etsivien ihmisten röyhkeys, että he julistavat omaa kunniaansa, uskoen 

valheellisesti, että he tietävät jo tien! He ovat kuuroja lapsia, kykenemättömiä kuulemaan Elävän 

Jumalan ääntä, tai kiinnittämään siihen huomiota! Sillä aina he kieltäytyvät ohjauksesta, eikä heitä 

voida johdattaa!  

Kuitenkin Kaikkein Korkeimman uskollinen palvelija on viisas, sillä hän pelkää Herraa ja odottaa 

Minua kaikella kärsivällisyydellä ja uskolla, mitään epäilemättä. Tällainen palvelija lukee Minun 

Sanaani ja tietää siitä, että Minä olen Alkuunpanija ja Loppuunsaattaja, sillä Minä elän siinä 

ihmisessä. Täten ylpeydellä ei ole jalansijaa ja röyhkeys pakenee pois. Katsokaa, hänessä ei ole 

halua ollenkaan, sillä Herra on hänen täyteytensä ja hänen oikeutuksensa on Herrassa. Ja kun hän 

herää ja kun hän menee makuulle nukkuakseen, Minä olen siellä… Minä olen hänen elämänsä ja 

hän on Minun iloni.  

Sen vuoksi, kun tällainen ihminen tulee umpikujaan Minun sanassani, hänen oman ymmärryksensä 

mukaan, mikä on hänen reaktionsa? Hän jatkaa esteettä ja epäilyksettä, koska hänen suhteensa 

Alkuunpanijan kanssa on läheinen ja hänen luottamuksensa on varauksetonta. Hän pysyy rauhassa 

ja odottaa Herraa, hänen Jumalaansa, saadakseen ymmärryksen valoa, tietäen, että jokainen sana 

on totta, valmiina vastaanottamaan Sanan hengen, kompastumatta sen kirjaimeen.  

Sillä tämä ihminen, Minun palvelijani, on jo päättänyt sydämessään, että Minun Sanani on totta. Ja 

siihen asti, kun hänet on vakaasti vakiinnutettu tämän perusteen mukaan, että Minun Sanani 

todella on absoluuttinen Totuus, hän tulee pysymään pelokkaana; ponnistellen nähdä, muttei 

koskaan täysin ymmärtäen, pinnistellen kuulla, mutta pysyen heikkokuuloisena.  

Täten viisaalle ja uskolliselle palvelijalle kaikki esteet on poistettu. Sillä hänen rauhansa on 

tietämisessä, että MINÄ OLEN KUKA MINÄ OLEN, vaikka hän vielä pysyy alussa, kyvyttömänä 

näkemään loppua… Kaikkien perillisen Minä tulen paljastamaan hänelle, kun ajan täyteys on tullut.  

Ja tämä, rakastetut, on se, mikä teidän keskuudestanne puuttuu; ja siksi te kamppailette, vaikka 

niin ei tarvitse olla… Päästäkää irti, sillä Minä olen tarpeeksi! Olkaa hiljaa ja hengittäkää Minua 

sisään ja te tulette varmasti vastaanottamaan sen mitä kaipaatte, sen mitä tarvitsette! Vai 

oletteko niin nopeasti unohtaneet, että Minä olen elämänne Alkuunpanija? Katsokaa, Minä olen 

myös teidän Loppuunsaattajanne, teidän Isänne.  

Sillä on kirjoitettu… ”Sillä Herran pelko on viisauden alku ja tieto Pyhästä on ymmärrystä.” Tämän 

ulkopuolella on turhuus, valheellinen tie, joka johtaa suureen hengen ärsytykseen, sillä MINÄ 

OLEN HERRA. Alusta alkaen Minä olin Hän, joka oli tehnyt sen, jopa loppuun asti Minä tulen 

esittämään sen; ja katsokaa, kaikki tullaan täyttämään Minun tahtoni mukaan!  

Sen vuoksi, Herran teidän Jumalanne pelkääminen on todella viisauden alku, sillä kuinka voi 

kukaan tuntea Minut, elleivät he ensin tunnusta Minua? Ja kuinka voi kukaan pelätä Minua, 



elleivät he usko, että MINÄ OLEN KUKA MINÄ OLEN?... Hän, joka saa aikaan olemassaolon, Hän, 

joka on kutsunut kaikki asiat olemassaoloon, Taivaan ja Maapallon Luoja!  

Sen vuoksi, tässä on viisaus… MINÄ OLEN… Ja tämä on pelastus… Immanu El… Ja tämä on Jumalan 

rakastava armo, Hänessä kaikki asiat koostuvat… YahuShua!... Jonka kautta te tulette myös 

vastaanottamaan ymmärrystä… HERRA. 


