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Joulukuun 18. 2010 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Kirje Annettuna Jayselle, 

Herran Pienelle Katraalle ja Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Jayse: Herra on hyvä ja täynnä Armoa… Osoittaen rakastavaa ystävällisyyttä, ojennuksen ja kurin 

kautta, niitä kohtaan, keitä Hän rakastaa. Herra on aina lähellä ja tekee aina sitä, mikä on oikein 

niitä kohtaan, jotka on kutsuttu Hänen päämääränsä mukaan. 

YahuShua: Mikä on etummaista?... Sanoo Herra. 

Jayse: Tulkaamme nyt viisaiksi, koskien Herran teitä, totellen aina sisällämme olevaa Hänen 

henkeään, joka erottaa sydäntemme ajatukset ja sisimmät aikomukset, johdattaen meitä kaikkeen 

totuuteen. Osoittautukaamme olevamme arvollisiksi kaikille asioille, joita Herra on käskenyt 

meille, laittamalla Hänet ensimmäiseksi ja tottelemalla Hänen ääntään, Hänessä jakamamme 

rakkauden vuoksi, ja jota Hän vuodattaa laajalti sydämiimme.  

Nouskoon Hänen kovin rakastettunsa nyt ja kulkekoon Hänen teillään, pyhällä toimeenpanolla, 

hengessä ja sydämellä, joka osoittaa olevansa aito Jumalamme edessä!... Kerskaamatta millään 

tavoin, etsimättä ihmisten ylistystä, vaan saattaen loppuun Jumalan tahdon, vilpittömällä 

sydämellä… Yhdessä yhtenä Herran ruumiina, samassa Hengessä, Jumalan kunniaksi YahuShuassa.  

Näin sanoo Herra… Rakastetut, herätkää ja aukaiskaa silmänne! Nyt on aika suurelle kasvulle 

Minun ihmisteni joukossa, suurelle loikkaukselle luottamuksessa. Kuitenkin tässä katraassa on yhä 

joitakin, jotka pitävät huntua tiukasti päittensä päällä, ettei Minun kunniani valo loistaisi heidän 

päälleen, paljastaen jokaisen epäpuhtaan ja kätketyn asian, pidettyinä Minun omieni sydämissä, 

sanoo Herra.  

Rakastetut, teidän tulee vielä nähdä… Sillä todella, Minä kerron teille, Minun tahtoni on paljastaa 

sydäntenne kovuus… Että nähdessänne Minun kunniani, te saattaisitte tulla Minun eteeni, 

polvistuen, tullen uudistetuiksi ja puhdistetuiksi, parannetuiksi Minun läsnäolossani… Tunnustaen 

kaiken Pyhän edessä… Jopa kaikki, mitä piilotatte sydämessänne, täytyy tuoda valoon.  

Rakastetut lapset, aika on menehtynyt! Sillä Minä olin puhunut ja on kirjoitettu, että Minä en enää 

tule jakamaan yksilöllistä ojennusta Minun profeettojeni kautta, paitsi silloin, kun Minä katson 

tarpeelliseksi niin tehdä, loppuun saattaakseni Minun tahtoni… Sen vuoksi, tulkaa Minun 

luokseni… Kuitenkaan katraalta, kokonaisuudessaan, Minä en tule pitämään omana tietonani 

Minun ääntäni.  

Kuka joukostanne kuitenkaan on tullut eteenpäin?... Kuka teidän joukossanne on etsinyt Minua, 

vastaanottaakseen ojennuksen ja ohjauksen, tullakseen Pyhän Hengen johdattamaksi?  

Sillä Minä kerron teille totuuden… Ilman Minun ojennustani, te pysytte kyvyttöminä sinnitellä, 

viisastua ja edistyä Minussa. Sillä uskon mukaan henkilö tulee loikkaamaan Minun käsivarsilleni 

viimeisenä päivänä, sanoo Herra. Kuitenkin ylpeyden ja kovettuneen sydämen vuoksi, Minun 

rakkauteni on heitetty sivuun, omaksi vahingoksenne… Kuitenkaan Minä en salli sitä.   

Sen vuoksi rakastetut, teidät täytyy valita… Sillä todella, Minä sanon teille, valintanne määrittää 

sen, tullaanko teidät kokoamaan ylös vai ei. Enkö Minä ole sanonut, ”Kenet valitsette, ei se, mitä 

valitsette, on vastaus, sillä kenet valitsette, määrittelee sen, mitä teette. Ja kuka ikinä valitsee 

toisen, eikä Minua totuudessa, on valinnut itsensä ja ovat tehneet oman tahtonsa mukaan”?  



Kuitenkin Minä kerron teille totuuden, monet teistä ovat asettaneet valheellisen kuvan Minun 

Valtaistuimelleni! Sen vuoksi, tämän Minä sanon teille: Ristiinnaulitkaa itsenne päivittäin! 

Uudistakaa mielenne Minussa ja tulkaa astiaksi, joka on tyhjennetty ja puhdistettu sisältä… 

Tyhjäksi… Minun rakastetuksi astiakseni, sopivaksi täytettäväksi Minun kunniallani!  

Rakastetut, oppikaa MINUN teistäni ja pelätkää Minua!... Pyrkikää tuntemaan Minut sellaisena 

kuin Minä todella olen!... Sillä tästä kaikki ymmärrys virtaa.  

Sillä päivä on tulossa, päivä ja hetki, tuntemattomia ihmiselle, jolloin Minä tulen kuin varas yöllä… 

Ja sinä päivänä, jotkut teistä tullaan ottamaan ja jotkut teistä tullaan jättämään. Sen vuoksi 

rakastetut, nyt on aika! Etsikää Minua!...  

Ei niin kuin hän, joka pyrkii hyötymään mitä tahansa tässä elämässä, aivan kuin teiltä puuttuisi 

mitään… Pikemminkin etsikää Minua, niin kuin hän, joka etsii ollakseen yhtä Minun kanssani, siellä 

missä Minä olen…. Sillä tämä on todellinen tie ja ikuinen elämä… Sanoo Herra. 


