
Minä se olen 

 

Minä se olen. Minä olen Israelin pyhä. Palvelkaa minua.  

 

Minulla on muutamia ihmisiä tässä kaupungissa jotka palvelevat minua. Muuallakin 

maassanne heitä on. Minä iloitsen heistä. 

 

Mutta kaikki eivät julista sanaa Henkeni ohjauksessa. On myös niitä jotka ottavat ta-

vakseen käyttää opetuksessaan omia sielunvoimiaan. He huutavat ja hosuvat puhues-

saan, aivan kuin voimaa olisi näin enemmän. Myöskään heidän maailmanhengen 

mukainen musiikkinsa ei ole minulle mieleen. Minä en anna voimaani sielullisiin 

ponnistuksiin.  

Henkeni voima ilmenee itsessään heikoissa ja vaatimattomissa opettajissa. Kaikki 

lapseni ovat saviastioita. Suoraa puhettani ette kestäisikään. Olen sen tähden puhunut 

enkelieni ja profeettojeni suulla. Kuulette sen tähden myös minulta saaduissa profeti-

oissa saviastian ääntä. Profetoimisenne on heikkoutenne tähden vajavaista. Ihmislas-

ten puhe on aina vajavaista. Mutta jos he totta puhuvat, minä olen heissä. Kuulkaa 

siis heitä älkääkä torjuko heitä heidän heikkoutensa tähden. Tärkeää ei ole se millä 

tavoin he puhuvat vaan mitä he puhuvat.  

 

Pääsanomani on tässä: On synnytystuskien aika. Olen sanonut tämän aiemminkin 

mutta sanon sen myös nyt.  

Huomaat ja kuulet kuinka asevoimia kootaan ja tehdään liittoja. On uhittelun aika. 

Älä anna sellaisen pelottaa itseäsi. He pelätkööt. Ne sellaiset eivät ole suurin vaarasi. 

Suurempi vaara on silloin jos alat pelätä kaikkea tätä etkä luota minuun täysin. Älä 

siis menetä luottamusta myrskynkään keskellä. Kaikki se mikä maailmaa kohtaa on 

oven edessä. Haluan valaa sinuun rohkeutta, sillä pelätessäsi voimasi valuvat hiek-

kaan. Tarvitset voimaa ja rohkeutta, minulta saatua. Maailmanpalo on lähellä aivan 

kuin liipaisimella. Vain minä olen estänyt sotien puhkeamisen. Ajallaan se kuitenkin 

iskee ja yllättäen. Sinun on varauduttava keräämällä Hengen voimaa rukouksessa, 

sanani tutkimisessa ja kilvoituksessa. Pysy valveilla. On vaikeaa pysyä omin voimin 

hereillä, sillä yö on jo pitkälle kulunut. Missä aarteesi on, siellä on sydämesi. Haluan 

näyttää sinulle, kuinka sinua suuresti rakastan. Minulla on myös suunnattomasti an-

teeksiantamusta. Vaikka lankeiletkin, älä sen tähden vaivu orjuuteen ja epätoivoon. 

Kaikki vanhurskaani ovat lankeilleet.”Sillä seitsemästi vanhurskas lankeaa ja nousee 

jälleen, mutta jumalattomat suistuvat onnettomuuteen” (Sananl. 24:16). Pysy vih-

montavereni alla. Nouse uudelleen ja uudelleen ylös vereni puhdistamana ja jatka 

matkaasi iloiten.  

 

Kyselet suunnitelmieni aikatauluja. Paljastan niitä sitä myöden kun se tarpeellista. Et 

tarvitse ennakkotietoja. Raamatustani löydät opetusta tästä tarpeeksi. Se kaikki vaatii 



kyllä vaivannäköä mutta monien ymmärrys lisääntyy. Tutki omaa puhettani, aposto-

lieni sanaa ja monia profeettojani. Tarpeellinen on jo siellä. Muista myös mitä pro-

feetta Daniel on kirjoittanut pyhästä paikastani. Muista että missä raato on, sinne kot-

kat kokoontuvat. Koskaan ei ole ihmisten keskuudessa ollut niin paljon sotia ja ahdis-

tusta kuin nyt. Vihanlietsonta ja raakuus yhä lisääntyvät. Myös mullistukset luonnos-

sa lisääntyvät. Sallin sen. Tämä kaikki vain kiihtyy. Aikaa on vähän jäljellä.  

 

Saat rohkeutta kun kerron tämän: Minä olen täydellinen voittaja. Olen voittanut maa-

ilman, vaikka koetkin siellä ahdistusta. Olen voittanut myös synnin. Sen tuomioista 

tuli loppu kun vein sen ruumiissani ristinpuulle. Ne jotka ovat minun, eivät kohtaa 

tuomiota eivätkä lopullista kuolemaa. Minä olen voittanut kuoleman ja tuonut esiin 

elämäni ja kirkkauteni. Minä olen voittanut myös saatanan. Olen saanut siitä riemu-

voiton. Sinäkin saat siitä voiton, sen tulinuolista, sotiessasi uskonkilvellä, jonka olen 

antanut käyttöösi. Älä pimeyden henkivaltoja pelkää, pelkää Jumalaa. Pimeyden val-

lat tietävät, että niiden aika on vähissä. Mutta minä olen lähtenyt voittajana voitta-

maan. Kerran sinäkin, sinä minun uskolliseni, saat olla voittajien kuorossa. Pian olet 

polkeva saatanan jalkojesi alle (Room. 16:20). Joka voittaa saa periä valtakuntani ko-

ko ihanuuden. Minä olen Herra. Onko muita minun vertaisiani! Ylpeile minusta. 

Enkelini on sinun kanssasi, suojanasi koko ajan. Hän näkee kasvoni taivaassa joka 

hetki.  

 

Älä jaa sydäntäsi moninaisiin. Mutta ennen kaikkea, älä päästä sinne syyttäjää. Syyt-

täjä on jo kukistettu. Älä jää siis syytöksiisi, usko minuun. Anna minulle tilaa sydä-

messäsi yhä enemmän. Sinä olet minun. Kuka voisi riistää sinua minun käsistäni! 

Armo ja rauha sinulle! Aamen. 

 

 

 

 

 

 


