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MINÄ OLEN TEIDÄN VAPAUTENNE 

Joulukuun 29. 2011 – YahuShua HaMashiach’lta, Häneltä, Jota Kutsutaan Jeesus Kristukseksi, 

Herraltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana Puhuttuna Timothylle, Hänen Pojalleen ja Kaikille 

Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Monet asiat painavat raskaasti lapsen sydäntä, joka on tulossa ikään. Kuitenkin 

hänen kykynsä rakastaa lyö laudalta jokaisen koettelemuksen ja kukistaa jokaisen esteen. Täten 

ne, jotka rakastavat, tietävät ja ymmärtävät, että Minä olen rakkaus, joka asuu heissä… 

Minä olen Hän, joka antaa heille voiman kestää, Rakkaus, joka kukisti jokaisen esteen alusta 

alkaen, Hän, joka kuoli ja elää, että kaikki, jotka luottavat ja uskovat Minuun, voivat myös elää 

Minun ansiostani… Kaikki taakat otettuina heiltä, jotka katuvat, kaikki syyllisyys lähtien pois heistä, 

jotka hyväksyvät Minun anteeksiantoni, rauha ennallistettuna heille, jotka antavat kiitosta 

lakkaamatta, Minun uhraukseni mukaan.  

Sen vuoksi, Minun poikani, kuule Lunastajasi ääni, kuuntele Hänen puhettaan, Hänen, joka loi sinut 

ja rakastaa sinua… Kyllä, Hän, joka kuoli sinun puolestasi, joka jopa nyt tuntee sinut ja katsoo 

sinuun, sanomattomalla ilolla… Minun poikani, niin kuin Timothy on sinun isäsi ja rakastaa sinua, 

niin myös Minä olen sinun Isäsi. Minä olen aina rakastanut sinua; minään aikana Minun katseeni ei 

koskaan ole lähtenyt pois sinusta… Minun sydämeni lyö sisälläsi, Minun hengitykseni on antanut 

sinulle elämän, jopa niin kuin Minun rakkauteni varustaa sinut ikuisesti.  

Ja siispä aika on tullut… Kaikkien niiden, jotka pysyvät tässä maailmassa, jättää se… Kaikkien 

lihansa ja tämän maailman syntien rasittamien tulla täysin ennallistetuiksi… Niiden, jotka 

noudattavat Minun henkeäni, tuntea todella Minut ja kuunnella Minun ääntäni.  

Kuitenkin ymmärrä tämä, Minun poikani… Minä tunnen sinut, Minä Itse loin sinut… Minä 

ymmärrän miehisen sydämen mielihalut ja sen sinussa, joka pyrkii miellyttämään Minua ja se, mitä 

sinä kaipaat, että vanhempasi olisivat ylpeitä sinusta. Sen vuoksi sinun ei tarvitse kätkeä kasvojasi, 

eikä olla raskaasti vaivattu. Timothy myös ymmärtää, eikä katso sinuun yhtään erilaisemmin. 

Kappas, hänen rakkautensa sinua kohtaan vain lisääntyy, kuten myös Minä suurenen hänessä. Ja 

se, jonka vuoksi sydämesi murehtii, on anteeksi annettu sinulle… Katso, se on heitetty pois, eikä 

muisteta enää.  

Nosta pääsi ylös, nuorukainen, ja katso siihen, mikä on tulossa; keskity siihen, mikä tuo sinulle iloa 

ja täyttää sydämesi ihmeellä ja iloisella ennakko-odotuksella. Sillä Minä olen todella täällä ja Minä 

tulen varmasti ottamaan omani, että he voivat olla Minun kanssani siellä, missä Minä olen… 

Jokainen kyynel pois pyyhittynä, jokainen kipu parannettuna, jokainen taakka poistettuna; vain ilo 

ja syvä rauha jäävät jäljelle. Sillä Minun Valtakuntani on lepo, jopa niin kuin he, jotka todella 

tuntevat Minut, lepäävät jo Minussa.  

Sen vuoksi, lepää Minussa, Minun poikani, sillä Minä olen sinun kanssasi… Ja TIEDÄ, että MINÄ 

olen Herra… Hän, joka on Alku ja Loppu, Alkuunpanija ja Viimeistelijä, jopa kaikkien asioiden.  

Mikään ei ole Minun tahtoni ulkopuolella, eikä mikään ole mahdotonta Minulle, sillä Minusta 

kaikki asiat koostuvat. Ja jos Minä olen suurempi kuin kaikki, sitten ne, jotka luottavat Minuun, 

ovat vapaita todella.  

Minun poikani, kaikki on Minun… Siitä, mitä näet edessäsi, universumin kaukaisimpaan nurkkaan 

asti, jopa niin kuin sinä olet Minun ja Minä olen sinun. Ja jos sinä olet Minun, sitten ei mikään koko 



luomakunnassa voi erottaa sinua Minusta tai Minun rakkaudestani… Ja ne, jotka pysyvät Minun 

rakkaudessani, saavat Minut ja tulevat jakamaan kaiken, mikä on Minun.  

Sen vuoksi, keskittykää Minuun… Ja antakaa kaikkien näiden asioiden, jotka painavat teitä 

maahan, pudota sivuun… Sillä Minä rakastan teitä ja tämä on tarpeeksi… Minä olen vapautenne.  

Tulkaa Minun luokseni, kaikki te, jotka aherratte ja olette raskautettuja, ja Minä tulen antamaan 

teille levon. Ottakaa Minun ikeeni päällenne ja oppikaa Minulta, sillä Minä olen hellä ja alhainen 

sydämeltäni ja te tulette löytämään levon sieluillenne. Sillä Minun ikeeni on helppo ja Minun 

taakkani kevyt, sanoo Herra YahuShua. 


