
ML/110 - Herra sanoo… Kirjeet tulevat jakamaan &  

Saamaan aikaan Murtumia Vallitsevan Olotilan Perustuksiin 

Syyskuun 17. 2005 – Timothyn Vaimon Uni Sähikäis-Tapauksesta 

Uni… Asun miesystävän ja hänen perheensä kanssa, tunsin perheen, kun olin lukiossa. En tiedä, 

miksi asun siellä. Tämä ystäväni ja minä olemme hyvin läheisiä, mutta emme ole läheisiä fyysisesti. 

Meillä on aito ystävyys ja unessa välitän hänestä hyvin syvästi. Hän ja minä olemme puhumassa ja 

vitsailemassa, ja kysyn häneltä toisten tyttöjen kanssa treffeillä käymisestä, jne. Sitten hän lähtee. 

Päätin tehdä hänelle kepposen, pujottamalla sähikäisiä hänen sänkynsä yläpuolella, niin että ne 

räjähtäisivät, kun hän aukaisisi oven, säikäyttääkseen hänet. Kun hän avasi oven, sähikäiset 

räjähtivät ja palkki hänen sänkynsä yläpuolella sortui palasiksi. Sen sijaan, että hän olisi nauranut 

minun kepposelleni, hän oli raivoissaan. Yritin selittää, että se oli vain kepponen, mutta hän ei 

suostunut kuuntelemaan, eikä hän antanut minulle anteeksi. Hän kertoi minulle, että minun 

täytyisi lähteä hänen talostaan. Minä suostuin, koska Minä tunsin, että oli OK mennä takaisin 

kotiin.  

Unen Tulkinta…  

Syyskuun 17, 2005 – YahuShua HaMashiach’lta, Häneltä, Jota kutsutaan Jeesus Kristukseksi, 

Meidän Herraksemme ja Pelastajaksemme – Unen Tulkinta, annettu Timothylle, kaikille Niille, 

joilla on Korvat Kuulla  

Ne, jotka lukevat ja hyväksyvät Kirjeet, jotka Minä olen antanut teille, ovat kutsuneet Minun 

henkeni heidän taloihinsa, mikä myös vaatii sinun ja sinun vaimosi hyväksynnän ja sen, keneksi 

olette tulleet, Minun kutsuni vuoksi; kutsun teille palvella Minua…  

Siispä sitten, Rakastetut, te olette muuttaneet sisään heidän kanssaan, yhtä läheisinä kuin perhe, 

koska he lukevat sinun kirjoittamasi sanat ja sanat, jotka sinun aviomiehesi kuuli ja kirjoitti. Nämä 

sanat ovat myös henkilökohtaisia ja puhuvat sinusta ja elämästäsi yksityiskohdittain. Kun hyväksyy 

sen, mitä olet kirjoittanut itsestäsi, kysyttäessä Minulta, sekä sinä että Minä tulemme asumaan 

heidän kanssaan, heidän sydämissään ja puheessaan muiden kanssa. Jopa ne, jotka vastustavat, 

ovat päästäneet meidät sisään, jatkuvan puheensa ja Kirjeissä sanotun analysoimisen vuoksi.  

Jälleen, Kirjeet tulvat jakamaan ja jatkavat jakamista… Sanat, kun ne ymmärretään, ’räjähtävät’ ja 

aiheuttavat suuren melun niiden mielissä, jotka ymmärtävät ja saavat muut, jotka vastustavat, 

meluamaan mielissänsä syyllisyydellä ja tuomitsemisella, aivan kuin te olisitte laittaneet sähikäisen 

heidän käteensä…  

Yksi loistava valo, lyhyt melun ja valon purkaus, joka on ymmärryksen alku; ja toisen, erilaisen 

ymmärryksen, tuomitsemisen… Kaikki ne räjähtävät, useissa paikoissa, perustuksia ja taakan 

kantamisen uskomuksia myöten, ja saavat ne tulemaan rysähtämällä alas ja jakamaan ja 

tuhoamaan asioiden vallitsevan tilan, johon kaikki olivat tottuneet.  

Kun tuho ja erotteleminen tapahtuvat, se tekee tietä suuremmalle ymmärrykselle, jolle asiat pitäisi 

rakentaa…  

Sitten kaikki voivat liikkua paikoiltaan ja rakentaa uudelleen Kivelle, Pää Kulmakivelle, talon, joka 

pysyy ikuisesti, mikä toivottaa tervetulleeksi takaisin kaikki, jotka olivat eroteltuja…  

Siispä he voivat tulla ja nauttia juhlaillallisesta, jonka on valmistellut Pää Rakentaja ja Hän, joka oli 

tuhonnut kaiken, mikä kulki edellä, niin että kaikki voidaan tehdä uudeksi, niin kuin oli alussa.  



Minun sanani kantavat Minun henkeni, eivätkä ne tule palaamaan takaisin tyhjinä, vaan ne 

väräyttävät monien sydämiä… Milloin ikinä he ottavat niihin osaa… Olipa se Raamatussa, tai Minun 

sanoissani, jotka on puhuttu ihmisten kautta… Amen. 


