
V7/48 - Herra selittää…  

Jumalan Mysteeri paljastettuna… Sana tuli Lihaksi, Immanu El! 

Lokakuun 1. 2009 - YahuShua HaMashiach’lta, Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja 

Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle Netti Yhteisön Kokoontumisen Aikana, 

kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla (Koskien Hesekielin Kirjan 1.Lukua) 

Minun poikani, teidän edessänne Minun Kirjassani on Minun kunniani paljastettu, sanoo Herra. 

Kuitenkin harvat ovat kykeneviä sen vastaanottamaan, eivätkä he ole kykeneviä käsittämään sitä. 

Katsokaa Jumalan näkökulmia, sitä, joka on ja oli ja on tuleva, manifestoituna Hänessä Itsessään ja 

Itsestään, molemmat, jotka merkitsevät ja se, mitä Minä olen. Sillä Minä kerron teille totuuden, te 

olette yrittäneet nähdä Minun kaltaisuuttani kuvitelmissanne, tämän Sanan lukemiseen asti, 

kuitenkin te olette havainneet vain hienoisesti.  

Sillä todella Minun kaltaisuuteni oli paljastettu Minun vanhan ajan palvelijoilleni, näyssä ja 

kuulemalla, kuitenkaan tämä ei ole Herran ulkonäkö sellaisena kuin se todella on, eikä kukaan voi 

katsoa Isää ja elää. Täten monien kielikuvien, symbolisten merkkien ja eleiden kautta, on Herran 

kaltaisuus tullut kirjoitetuksi kirjaan. Sen vuoksi kuulkaa Minun sanani ja rukoilkaa myös, että 

vastaanotatte ymmärryksen.  

Sisäkkäin pyörä pyörässä on se, mikä on ja oli ja on tuleva, Kaikkivaltias, Isä ja Poika, Ikuinen, jolla 

ei ole alkua, eikä loppua… Niin kuin Isä on, niin myös on Poika; ja Jumalan tahto, sama…  

Sillä Jumalan Sana puhuu ja se on tehty, Herran Henki liikkuu ja se on manifestoitu, kääntymättä 

koskaan vasemman käden puolelle tai oikealle, vaan kulkien aina suoraan eteenpäin.  

Sillä Jumalan tahto on ja tulee olemaan ja on jo ja on aina ollut; jopa niin kuin Jumalan Voima 

liikkui syvyyden yllä ja se, millä ei ollut muotoa, muotoiltiin ja tuli olemaan. Sillä Minä olen ennen 

kaikkia asioita ja Minusta kaikki asiat koostuvat, niin kuin on kirjoitettu; jopa niin kuin tämä 

todistus puhuu totuudelle, joka Minä olen… ”Alussa oli Sana ja Sana oli Jumalan luona ja Sana oli 

Jumala. Sama oli alussa Jumalan luona. Hänen kauttaan kaikki asiat tulivat olemassaoloon; eikä 

mitään koko luomakunnassa tehty Hänestä erillään. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. 

Valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys tule kukistamaan sitä”… Katsokaa! Sana tuli lihaksi, Immanu 

El!  

Minun poikani, kuunnelkaa ja saakaa ymmärrys… MINÄ OLEN. Minä ajattelen ja se manifestoituu; 

Minä aion ja se on vakiinnutettu; Minä puhun ja se tulee tapahtumaan… MINÄ OLEN HERRA. 

Kaikilla elävillä asioilla on hengityksensä Minussa ja luodut elävinä sieluina vastaanottavat 

hengityksen Minulta.  

Ja niin tulee olemaan Herran Päivänä, niiden kanssa, jotka Minä olen lähettämässä; kuitenkaan he 

eivät tule vastaanottamaan Minun hengitystäni niin kuin ensiksi, vaan tulevat vastaanottamaan 

Minut uudelleen, jopa Minun täyteydessäni, kun Minä saan aikaan uuden laulun täyttävän heidän 

sydämensä. Ja he tulevat liikkumaan Minun Hengessäni ja asumaan Minun olemuksessani, liitossa 

Messiaan kanssa, aina Herran läsnäolossa. Ja kun Minä lähetän heidät, Minä tulen menemään 

heidän edellään, eivätkä he tule kääntymään, kun kulkevat, vaan he tulevat menemään suoraan 

eteenpäin, seuraten Minua, minne ikinä Minä menen; ja missä Minä olen, siellä he myös tulevat 

olemaan myös. Ja samalla tavalla, minne ikinä he menevät, Minä tulen jo olemaan siellä… Emmekä 

me koskaan enää tule olemaan erillämme.   



Minun poikani, vaikka nämä asiat ovat hyvin vaikeita nykyhetkessä ymmärtää, ne tulevat varmasti 

olemaan… Sillä kun päivä tulee ja te tulette tuntemaan Minut sellaisena kuin Minä todella olen, 

jopa Minun pyhäkössäni, sitten se, mikä on vaikea erottaa, tullaan ymmärtämään ja se, mikä on 

mysteeri, ei enää tule olemaan mysteeri, vaan tullaan tekemään selväksi, jopa itsestään selväksi…  

Sillä Minä tulen olemaan täysin vakiinnutettu teissä ja te Minussa, jopa niin kuin Minä olen Isässä 

ja Hän on Minussa. Luottakaa sen vuoksi ja odottakaa kaikella kärsivällisyydellä, kunnes palkkionne 

tulee… Sillä MINÄ OLEN HÄN, rakastetut! MINÄ OLEN HÄN! Aikojen Mielihalu, Amen! 


