
FL/37 - Herra sanoo… Rehellinen Sydän kantaa Hedelmää Nöyryydessä…  

Tulkaa & Olkaa vapautettuja 

Helmikuun 13. 2013 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana Puhuttuna 

Timothylle ja Jayselle, Miesten Yhteisössä Oleville ja Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Hänen palvelijoilleen… Minun poikani, älkää etsikö oikeuttaaksenne asianne 

toisten edessä, älkääkä ylläpitäkö omaa tietänne, pitäen itseänne oikeamielisinä omissa 

silmissänne, älkääkä katsoko ulkoisesti pönkittääksenne itseänne, älkääkä pyrkikö oikeuttamaan 

sitä, minkä tiedätte olevan epämiellyttävää Minun näköpiirissäni… 

Kuinka kauan te tulette asettamaan kompastuskiviä omiin jalkoihinne? Kuinka kauan tulette 

kompastumaan kulussanne, ennen kuin asetatte itsenne alttarille ja olette vapaita?! Sillä Minä 

kerron teille totuuden, monet teistä ovat tulleet mielivaltaisiksi palvelussanne Minulle; 

kohtuuttomuutenne ei ole lakannut! Sillä jokainen teistä jatkaa sydämenne monenlaisiin himoihin 

antautumista; ja silti jotkut teistä katsovat maalliseen ja etsitte hekumallista, tauotta!...  

Heittäkää pois kaikki tämä ylpeys sen vuoksi ja olkaa alastomia kaikista näistä itsekkäistä 

intohimoista, kaikista näistä lihan petoksista! Paljastakaa itsenne Minun edessäni, Minun poikani! 

Paljastakaa jokainen heikkoutenne, älkääkä pitäkö omana tietonanne! Olkaa täysin suorapuheisia 

ja rehellisiä Jumalanne kanssa!... Sitten armo tulee alas kuin sade ja pesee teidät, ja Taivaan kaste 

tulee elvyttämään teidät ja tekemään teidät puhtaaksi, kun nöyryys peittää teidät niin kuin peitto.  

Sillä Minä olen Herra, joka tietää, teidän Rakastettunne, joka näkee. Minä tutkin sydämen ja tiedän 

jokaisen aikomuksen… Minun poikani, Minä tunnen teidät, ja Minussa te olette todella tunnetut. 

Sen vuoksi, kun tuomio saapuu sisään, teidän tarvitsee vain polvistua ja kutsua Minun nimeäni 

vilpittömässä katumuksessa, tuoden sydämenne eteenpäin, sillä Minä olen jo vastaanottanut 

teidät.  

Olkaa rehellisiä itsenne kanssa, Minun poikani. Sillä Minä pyydän teitä, ilman vakaumusta kuinka 

tulevat Minun palvelijani saavuttamaan uudelleen linjan? Ja ilman uusia silmiä näkemään, kuinka 

he tulevat huomaamaan kiven jaloissaan, johon ovat kompastumaisillaan?... Ellei asiaa ymmärretä, 

kuinka he ovat kykeneviä selviämään vaikutuksesta?  

Sen vuoksi, Minä tulen paljastamaan kaikkien niiden sydämet, jotka pyrkivät kulkemaan 

suoraselkäisesti Minussa, että heidän silmänsä saattaisivat olla täysin auenneet heidän tarpeilleen. 

Sillä Minun palvelijoitteni sydämet täytyy tulla tuomaan eteenpäin, että he voivat olla heränneitä 

totuudelle Minun tietoni kautta, vapautettuja Minun viisaudessani ja voimistettuja Minun henkeni 

kautta, kun he ponnistelevat tehdäkseen rakkautemme täydelliseksi tottelevaisuutensa kautta, 

sanoo Herra.  

Kuitenkin jos Minun palvelijani seisoo vakaana itselleen ja on haluton nöyrtymään Minun 

jalkoihini, haluton katsomaan sitä, minkä on kätkenyt, kuinka sitten hän tulee vapautetuksi?... 

Minun poikani, kuinka Minun tulee lähettää hänet? Sen vuoksi, hänen, joka todella omaksuu 

Minut sellaisena kuin Minä todella olen, täytyy tulla Minun luokseni kaikessa nöyryydessä, 

hyväksyen syntinsä, sellaisena kuin se on…  

Ottaen täyden vastuun siitä kaikesta, mitä hän on tehnyt, ilman tekosyytä, tarjoten alttarille 

kaiken, mitä hän on... Tietäen, ilman kaikkia epäilyksiä, että Minun vereni kautta hänet on pesty, 

Minun uhraukseni kautta hänet on tehty puhtaaksi, täysin arvolliseksi astiaksi vastaanottamaan 

kaiken, mitä Minä tarjoan… Sillä Rakkaus on pelastanut hänet, sanoo Herra YahuShua. 


