
V7/06 - Herra sanoo…  

Pelastus on annettu, kuitenkin kuka on todella vastaanottanut sen 

Kesäkuun 19. 2007 - YahuShua HaMashiach’lta, Häneltä, jota kutsutaan Jeesus Kristukseksi, 

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

Korvat Kuulla 

Timothyn kysymä kysymys, Kristuksessa olevaa veljeä varten… Herra, voimmeko menettää 

pelastuksemme? 

Näin sanoo Herra… Timothy, kirjoita niin kuin Minä puhun ja kuule Minun sanani ja anna Minulle 

kunniaa. Sillä Minun Sanassani on kunnia, jopa totuus, jota kukaan ihminen ei voi muuttaa. Sillä jos 

kukaan ihminen yrittää muuttaa sitä, minkä Minä olen puhunut, omaksi kunniakseen, tai Pahan 

palvelemisessa, sen ihmisen Minä tulen tuhoamaan… Sanoo Herra.  

Niinpä sitten sinä olet tullut Minun eteeni kysymään veljesi puolesta, vaikka hän kysyy 

koetellakseen sinua, pidellen sinua omaa uskomustaan vasten ja sen opin mukaan, jonka hän on jo 

hyväksynyt. Kuitenkin Minä tulen vastaamaan sinun kysymisesi vuoksi ja hänen mielen 

ylennyksekseen – hänen, jota sinä olet kutsunut ystäväksi ja veljeksi. Sillä hän on Minun poikani 

myöskin, vaikka hän ei vielä usko, että sinä olet hän, joka väität olevasi. Ja myös tästä syystä Minä 

laitoin sinut kirjoittamaan ylös Minun puhutun sanani, niin että varmasti hän voi tietää ja 

ymmärtää, että saavutettu pelastus on varmistettu.   

Sillä te ette ole vastaanottaneet sitä saavuttamisen kautta, pikemminkin armon kautta… Isän 

Lahja, josta lunnaat on maksettu Pojan veren kautta. Siispä sitten, koskien kaikkia näitä, joita Isä 

on antanut Minulle, Minä en tule menettämään yhtäkään… Sillä he, jotka tulevat Minun luokseni, 

Isä on vetänyt heidät Minun puoleeni, eikä heitä tulla millään muotoa heittämän pois.  

Kuitenkin joukossanne on heitä, jotka sanovat, että profeetta on kirjoittanut, että kun 

oikeamieliset kääntyvät oikeamielisyydestään ja tekevät vääryyksiä ja tekevät pahoin, jopa tämän 

vuoksi Isä ei enää tule muistamaan heidän oikeamielisiä tekojaan enää; ja uskottomuutensa 

vuoksi, johon he ovat syyllisiä ja tekemänsä synnin vuoksi he varmasti tulevat kuolemaan. Tämä 

sanonta on totta ja Jumalan profeetta oli sen puhunut aikaisemmin, Vanhan Liiton mukaan ja se 

pitäisi todella ottaa sydämelleen.  

Kuitenkin ymmärtäkää tämä, te oppineet ja he, jotka ovat ilman ymmärrystä, teiltä puuttuu uskoa, 

ettekä te tunne Jumalaanne, ettekä liittoa, joka on kirjoitettu Minun omalla verelläni, ja josta on 

tullut Uusi ja Ikuinen Liitto… Sillä Minä kuolin. Katsokaa, Minä olen ylösnoussut ja elän iäti! Amen… 

Ja niinpä kun Minä elän ikuisesti, niin tulee oikeamielinen ihminen elämään.   

Jopa jos hän kääntyisi ja kompastuisi, Hänen pelastuksensa ei millään muotoa ole kadotettu 

häneltä… Sillä hänellä on Puolestapuhuja Isän luona, Hän, joka seisoo paikallaan, ja on jo maksanut 

täyden hinnan hänen vääryydenteostaan… Katsokaa, hänen syntiään ei enää muisteta ja se on 

heitetty unohduksen pimeään mereen.  

Kuitenkin monet, jotka kutsuvat itseään Minun omalla nimelläni, itkevät ääneen, sanoen… 

’Kappas, jos ihminen kääntyy Herran puoleen ja tekee pahuutta, jopa tämä sama ihminen on 

menettänyt pelastuksensa ja tulee kärsimään helvetin tulissa!’ Jälleen, Minä sanon teille, te ette 

tunne Minua, ettekä Minun Isääni, joka on Taivaassa! Sillä jos te tuntisitte Hänet ja olisitte todella 

hyväksyneet Minut ja Minun Sanani, silloin Minä eläisin teidän sisällänne. Ja jos Minä todella 

eläisin teidän sisällänne, te ymmärtäisitte Jumalan armon, joka kestää ikuisesti… Sillä Minä olen se 



armo, joka elää ikuisesti esirukoillakseen teidän puolestanne, jopa ylipappi ikuisesti Melchizedekin 

järjestyksen mukaan.  

Siispä sitten, Oi röyhkeä sukupolvi, joka kutsuu itseään Minun omalla nimelläni, te olette suuresti 

erehtyneet. Sillä tälle yhdelle totuudelle on Valtakunta rakennettu ja ikuinen elämä perustettu!... 

Pelastus vastaanotettu Minussa on ikuisesti, niin kuin Minä olen ikuisesti ja muuttumaton! Sillä 

Minä olen jo kertonut teille, tämä on sidos, jota ei voida rikkoa, sillä se on tehty hienoimmasta 

ponttiliitoksesta ja vahvimmasta teräksestä, eikä kuolema tule millään muotoa vallitsemaan.  

Eikä häntä voida millään muotoa heittää helvettiin, kärsimään päivin öin, ilman loppua. Tämä 

opetus on valheellinen ja myytti, lainattu pettäjältä, jonka varaan kaikki pakanauskonnot oli 

rakennettu.  

Ihmisten pojat, ettekö tiedä, mitä Pyhät Kirjoitukset sanovat… Että kuka ikinä uskoo Poikaan, pysyy 

ikuisesti; ja kenellä ikinä ei ole Poikaa, tulee menehtymään, eikä tule näkemään elämää? Kuinka 

sitten joku voi sanoa, että uskoopa hän tai ei, molemmilla on ikuinen elämä?  

Tämä kirkoissa oleva opetus on äidiksi kutsutusta kirkosta peräisin ja hänen isästään paholaisesta, 

jota hän jatkuvasti matkii, etsien omaa kunniaansa, jonka hän väittää vastaanottaneensa Minulta… 

Hänet tullaan leikkaamaan palasiksi! Ja vain he, joissa Minä näen Itseäni, kiinnitettyinä tiukasti 

heidän sydämiinsä, huolimatta heidän virheestään, tulevat pakenemaan Minun raivoani, kun se 

tulee!... Kappas, Päivä on käsillä!  

Kyllä, Päivä on tulossa ja on jo täällä, kun tämä maailma tullaan tuomitsemaan; kappas, se on jo 

tullut ja on vielä tulossa. Kuitenkin joukossanne on heitä, jotka Minä tunnen ja rakastan, ja jotka 

sanovat, että he rakastavat Minua, kuitenkaan he eivät tottele Minun ääntäni, eivätkä he tule 

kuuntelemaan. Sillä he pitävät tiukasti kiinni ihmisten opeista ja perinteistä, jopa kaikkina 

juhlapäivinään, jotka ovat kieroutuneita Minun silmissäni, ottaen sen, mikä on pyhää, tehden siitä 

epäpyhän, jopa niin kuin portto vääristellen tapojaan monien rakastajiensa joukossa.  

Siispä sitten, katsokaa Päivää!... Missä kaikki, jotka tulevat Minun luokseni totuudessa, ollen täysin 

kääntyneitä sydämissään, ja jotka myös tottelevat Minun ääntäni ja pitävät Minun Käskyni, tullaan 

ottamaan… Katsokaa, he tulevat varmasti olemaan poissa tästä paikasta!  

Ja lopuille… Vaikka he ovat kutsuneet Minun nimeäni kaikilla anomisilla, jopa turhiin jaaritteluihin 

asti, heidät tullaan jättämään. Sillä he eivät ole todella kääntyneitä sydämissään, eivätkä he tule 

kuulostelemaan Minun ääntäni, eivätkä kuuntelemaan tarkkaan Minun Käskyjäni; sillä he eivät 

osoita kunnioitusta Minulle ja vääristelevät Minun nimeäni kaikilla tavoillaan… Kyllä, jopa nämä, 

jotka kutsuvat itseään Minun omalla nimelläni, tullaan jättämään maapallon keskelle sinä päivänä. 

Sillä se on puhdistuksen päivä, kyynelten päivä, raskaitten surujen ja katkeran itkun päivä. Minä 

kysyn teiltä, ovatko nämä menettäneet pelastuksensa? Olivatko he todella vastaanottaneet? 

Elänkö Minä heissä?...  

Sillä kaikki, jotka todella vastaanottavat Minusta, tuntevat Minut ja Minä elän heidän sisällään; ja 

jos Minä elän heidän sisällään, silloin nämä eivät millään muotoa käänny pois. Sillä hän, joka pysyy 

Minun rakkaudessani, ei tule koskaan jättämään sitä; sillä he ovat maistaneet jumalallista lahjaa ja 

ovat katsoneet Minun kunniaani. He eivät tule kääntymään, vaan lepäämään turvallisesti Minun 

oikean käteni puolella…  

Nämä ovat Minun lampaitani, Minun katraani kesyjä. He kutsuvat ja Minä kuulen heidät, niin kuin 

Minä kutsuin heitä ja he kuulivat. Kaikki Minun lampaani kuulevat Minun ääneni ja tuntevat Minun 

ääneni soinnin ja pyrkivät seuraamaan Minua, minne ikinä Minä heitä johdatan.  



Kuitenkin tässä katraassa on monia, jotka pysyvät villeinä, jotka Minun Isäni on myös antanut 

Minulle… Nämä Minun täytyy myös tuoda… Kappas, heidät tullaan koettelemaan ja puhdistamaan 

tulella puhtaiksi valkeiksi kiviksi, ja joille kaikille tullaan antamaan uudet nimet. He tulevat Minun 

luokseni suuren koettelemuksen kautta ja heidät tullaan tekemään valkeiksi Minun omassa 

veressäni, tuoden kunniaa Minun nimelleni, jopa Isän nimelle. Isän, joka on Taivaassa, nimelle, 

jonka me jaamme. 

 Ja heistä tulee yksi katras, jolla on yksi Paimen… Katsokaa, Minä tulen olemaan heidän Jumalansa 

ja he tulevat olemaan Minun ihmisiäni ikuisesti, sanoo Herra Teidän Oikeamielisyytenne. Pelastus 

on tullut, eikä tule millään muotoa eroamaan Minun ihmisistäni, sillä se, mikä oli korruptoitunutta, 

on tehty uudeksi Minussa ja tullaan pian uudelleen muotoilemaan sellaiseksi, joka ei tule 

tuntemaan korruptiota enää. Sillä kaikki, jotka tulevat Minun luokseni, ovat pelastettuja, ja ovat jo 

pelastetut.  

Ja kaikki he, jotka sanovat, että he tuntevat Minut ja sitten kääntyvät pois, eivät koskaan todella 

tunteneet Minua; eivätkä he todella tulleet Minun luokseni, ovat puhuneet turhaan. Sillä sydämen 

kautta jokainen tullaan tuomitsemaan – sydämen, jonka Minä tunnen, sillä mikään ei ole kätkettyä 

Minun edessäni… Minä tein teidät ja tunnen teidät, olen aina tuntenut teidät; Jopa heidät, jotka 

vielä tulevat Minun luokseni… Minä näen ja tunnen… Sillä Minä näen teidät sellaisina, kuin te 

olette ja tulette olemaan, Minun kanssani siellä, missä Minä olen.  

Täten pelastusta ei voida menettää, kun se kerran on annettu, sillä se on annettu vain heille, jotka 

tulevat vastaanottamaan. Ja vain Minun oman henkeni voimalla voi joku todella tuntea Minut 

sellaisena kuin Minä todella olen, uskoen että todella, MINÄ OLEN KUKA MINÄ OLEN, kutsuen 

Minua Herraksi. Sillä he, jotka ovat kirjoitetut Minun Kirjaani, jota Minä pitelen Minun oikeassa 

kädessäni, olivat kirjoitetut siihen aivan maailman perustamisesta lähtien, josta lähtien myös 

Minut oli tapettu. Eikä minään aikana Minua oltu tappamatta, enkä ollut kuolematta, enkä ollut 

ylösnousematta… MINÄ OLEN ja ELÄMÄ ON Minun ansiostani.  

Siispä sitten Minun vereni kautta sovitettuna oleminen on laajalle ulottuvaa, jopa yli kaikkien 

rajojen… Elämän ja kuoleman, ajan ja tilan. Sillä jopa ennen Minua olleet olivat Minun jälkeeni ja 

tunsivat Isän, joka tuntien Hänet, tunsi ja näki Minun tulemiseni ajan kuin kaukaa, ollen jo katunut 

Isän edessä Hänen nimessään, joka on myös Minun nimeni, nimi, jonka Hän antoi Minulle… 

Immanu El.  

Sen vuoksi, ymmärtäkää ristin kunnia ja voima, jonka kautta Minä olen pirskottanut kaikki 

kansakunnat, kaikki kansat ja kaikki ihmiset… Vain tämän Totuuden täydellinen torjuminen, Minun 

nimeni vihaamisessa, pitää heidät pois pelastuksesta ja elämästä; josta Minä tarjoan heille elävien 

vesien virtoja sekoitettuna Minun omalla verelläni, joka vuodatettiin Minun kyljestäni, ja jota 

kaikkien täytyy juoda, jopa Minun lihani syömiseen, saadakseen elämän, elämän ilman loppua.  

Ja niin päivä tulee ja on jo täällä, kun kaikki tulevat tuntemaan Jumalan ja Messiaan voiman, kun 

kaikki tulevat istumaan Minun valtaistuimeni edessä… Jotkut Minun oikean käteni puolella ja 

jotkut Minun vasemman käteni puolella. Jopa niin, amen. Tulkoon se tehdyksi ja tulkoon 

tapahtumaan, jopa sen mukaan, kuinka se on ja oli kirjoitettu… Jopa Minun oman käteni kautta 

tulevat kaikki asiat täyttymään.  

Tulkaa Minun luokseni, rakastetut. Kerääntykää ympärille ja antakaa Minun parantaa ja pyhittää 

teidät… Teidän pelastuksenne on varmistettu! Sillä kaikki, jotka etsivät Minun kasvojani ja 

tottelevat Minun ääntäni, tulevat pysymään Minun rakkaudessani, eivätkä tule koskaan jättämään 

sitä… Ikuinen ilo. 


