
V6/12 - Todellinen Viisaus tulee ylhäältä! Uskontoa, Filosofiaa & Tiedettä 

kutsutaan virheellisesti Totuudeksi ja Viisaudeksi 

Huhtikuun 26. 2010 - Herraltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle ja 

Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Luonnostaan tuleva todellinen viisaus ei voi olla ihmisestä peräisin, eikä sitä 

voida löytää maapallolta, vaan se tulee ylhäältä… Taivaallista, pyhää. Sillä se, mikä luotiin, luotiin 

Hänen luomansa viisauden mukaan ja Hänestä kaikki asiat koostuvat, tuntien heidän muotonsa 

alusta asti. Sen vuoksi, Herran pelko on todella viisauden alku, niin kuin on kirjoitettu ja Pyhän 

tieto on ymmärrystä.  

Kuitenkin ihmiset jatkavat viisauden etsimistä, kuitenkaan löytämättä sitä; he etsivät tietoa, 

kuitenkin se pysyy ikuisesti heidän ulottumattomissaan… Sillä Minusta erillään ei ole tietoa, 

Minusta erillään kaikki ymmärrys menehtyy. Sillä MINÄ OLEN HÄN, Ainoa Lähde, josta kaikki 

viisaus ja tieto virtaa, kaikkien asioiden Lähde.  

MINÄ OLEN HÄN, joka puhui pimeydessä, mikä oli syvyyden päällä ja erotin valon pimeydestä. 

Täten kaikki asiat mukautuvat linjaan, jonka Minä olen asettanut, sillä Minun tahtoni on kivi, jota 

ei koskaan voida siirtää, rajat, joissa koko luomakunta on olemassa. Ja katsokaa, maailma on 

olemassa ikuisesti; ja kaikki siinä kuulevat tarkkaan Kaikkein Korkeimman Jumalan tahtoa, he ovat 

tulleet esiin Minun Voimani Sanan kautta…  

Täten se, mikä on ollut korruptoitunutta, tullaan puhdistamaan ja se, mikä on tullut kieroksi, 

tullaan jälleen kerran tekemään suoraksi, ennallistamaan siihen muotoon, johon Minä sen loin, 

sen saman viisauden mukaan, jolla se tehtiin aluksi, sanoo Herra… kunniasta Kunniaan, Armon 

armon kautta.  

Siispä sitten, kaikki, jotka vastaanottavat Minusta, viisastuvat, vastaanottaen siitä, mikä on 

puhdasta, oppien kulkemaan siinä, mikä on ikuista… Niin kuin hän, joka on elävien vesien 

vuoristopuron johdattama, täynnä palavaa halua etsiä sen lähdettä… Juoden siitä matkan varrella, 

saaden voimaa heikkoudessa, jättäen kaiken taakseen pyhässä ponnistelussaan. 

Kuitenkaan jumalattomien kanssa ei ole niin. Sillä jumalaton julistaa maailman viisautta, pyrkien 

aina ottamaan sen, tekemään sen omakseen, kaikki turhana yrityksenä saavuttaa valta elämästään 

ja kaikista asioista, jotka hän ajattelee omistavansa. Hän tulee todella saavuttamaan maailman, 

kuitenkin hän jää haluamaan lisää, kun kaikki, mitä hän on rakentanut, murenee hänen silmiensä 

edessä; sillä kaikki, jotka pysyvät naimisissa tämän maailman kanssa, tulevat varmasti jakamaan 

sen lopun. Sillä ihmisen viisaus on kuin hän… Kedon ruoho, täällä tänään ja huomenna heitetään 

tuleen.  

Ja niin tullaan ihmisen viisaus ja kunnia tuhoamaan yhdessä, kaiken tiedon kanssa, joka on 

versonut alhaalta… Valheet, alati kasvavat petokset, jotka erottivat hänet Totuudesta ja Elämästä. 

Sillä niin kuin eksynyt lammas, kaikki ovat kulkeneet harhaan; ei ole ketään, joka tietää, ei 

yhtäkään, joka todella ymmärtää.  

He juoksevat edestakaisin kaikkialla maapallolla, näkemättä tai uskomatta, tarrautuen aina 

tuulessa lentäviin pölyhiukkasiin… Maailmalliset ihmiset uppoavat omien teittensä mutaan, heillä 

on tapaaminen kuoleman kanssa; kokonainen sukupolvi kuolevia lapsia tukehtumassa uskonnon, 

filosofian ja tieteen alati muuttuviin hiekkoihin – uskonnon, filosofian ja tieteen, joita valheellisesti 

kutsutaan totuudeksi ja viisaudeksi, ja jotka on rakennettu ihmisen ja Pahan korruptoituneen 

tiedon varaan ja kaikki ne tulevat palamaan sinä Päivänä.   



Näin sanoo Hän, joka on ja oli ja on tuleva… Tässä on viisaus, todellinen ymmärrys: MINÄ OLEN. 

Ja te olette elämässä Minun ansiostani. Ja kaikki se, mikä on olemassa, jopa kaikki nämä maailmat 

jokaiseen tähteen, jonka näette taivaalla, oli tehty Isän viisauden mukaan, tuotu olemassaoloon ja 

vakiinnutettu Pojan kautta, ja jonka mukaan kaikki asiat koostuvat.  

Sillä Minä olen ja olen aina ollut Tie, Elämä, Jumalan Pelastus, Ainoa Totuus, josta kaikki ymmärrys 

virtaa…  

YahuShua HaMashiach, jonka nimi on yhtä Isän kanssa, jopa niin kuin Minä olen Isässä ja Isä on 

Minussa… MINÄ OLEN – YahuShua… YaHuWaH 


