
V1/47 - Herran Sanat Kansakunnille… TULKAA… RAKKAUS ODOTTAA TEITÄ! 

Maaliskuun 5. 2005 - YahuShua HaMashiach’lta, Häneltä, jota kutsutaan Jeesus Kristukseksi, 

Herraltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle,Kaikille Niille, joilla on 

Korvat Kuulla 

Timothy, kirjoita nämä sanat kansakunnille, niin että he voisivat kuulla ja tietää, sanoo Herra.  

Katsokaa, Herra Jumala, Taivaan ja Maan Luoja oli tullut alas teidän luoksenne. Jopa nyt Minä olen, 

Pelastaja, Israelin Pyhä, teidän keskellänne. Ja katsokaa, Minä olen myös tulossa nopeasti täydellä 

voimalla ja suurella kunnialla. Minä tuon mukanani Minun ehdottoman auktoriteettini tuomita, ja 

tuhota pahat ja hänet, jota kutsutaan pahaksi hänen tavoiltaan. Minä tulen myös sitomaan hänet, 

joka on pettänyt monia, saaden Minun karitsani kulkemaan harhaan.  

Sillä kaikki nämä asiat ovat olleet säädettyjä alusta alkaen, Isä on säätänyt ne; ja Hänen kunniansa 

vuoksi kaikki se, mitä on kirjoitettu, tulevat tapahtumaan. Jopa kaikki asiat, jotka on kirjoitettu 

lopusta, tulevat manifestoitumaan maapallolla alhaalla jataivaissa ylhäällä… Katsokaa, jopa 

aurinko, kuu ja tähdet tulevat julistamaan Herran kunniaa, Hänen tuomioittensa voimassa!  

Katsokaa, aika on päällänne, Minun lapseni! Sen vuoksi, palatkaa Ensi Rakkautenne luokse!... 

Rakkauden, joka on muovannut teidät, Rakkauden, joka on pidellyt teitä, Rakkauden, joka halusi 

teidän olevan tehtyjä Hänen kuvaksensa, Rakkauden, joka rakastaa teitä… Rakkauden, joka haluaa 

olla teidän kanssanne, ikuisesti!  

Tulkaa nyt ja hyväksykää Minun rakkauteni, sillä rakkaudesta Minä annoin Itseni teidän 

puolestanne, mitään pidättelemättä; Minun rakkauteni sitoo meidät yhteen! Ja nyt Minä olen 

palaamassa, pelastamaan teidät ja ottamaan teidät pois siitä, mikä on haavoittanut teitä, sillä te 

olette Minun rakastettujani.  

Minun rakkauteni teitä kohtaan on suurta, niin suurta, että Minä olen tulossa luomaan uudelleen 

koko maailman teitä varten… Katsokaa, Minä tulen ennallistamaan Puutarhan, että te voisitte asua 

Minun kanssani siellä, missä Minä olen, pysyen Minun rakkaudessani, ikuisesti! Sillä ei ole 

suurempaa rakkautta kuin se, mitä Isällä on Hänen lapsilleen, ja mikä manifestoituu Hänen 

Ainokaisen kautta teille, Oi maapallon ihmiset! Sillä Hänen rakkautensa ei tunne rajoja! Katsokaa, 

se on kuin universumi ja vielä enemmän!... MINÄ OLEN SE RAKKAUS!... Jumalan Rakastava Armo, 

Jeesus ja Kristus, Herra ja Pelastaja, YahuShua HaMashiach!  

Kuinka paljon enemmän silloin Isän viha tulee olemaan niitä vastaan, jotka ovat vahingoittaneet, 

vainonneet, kivittäneet, ruoskineet, vanginneet, murhanneet ja repineet Hänen rakastettujensa 

lihaa?! Minä kerron teille, Hänen vihansa tulee välittymään täytenä!... Rakastetut, ettekö 

ymmärrä? Te olette Hänen aarteensa, Hänen kaikkein kallisarvoisimmat jalokivensä! Ja katsokaa, 

Minä olen tulossa nopeasti tekemään kaiken, mitä Hän pyytää Minulta, koskien Hänen 

rakastettujaan, jopa kaikkia heitä, jotka pysyvät Hänen rakkaudessaan! Kyllä, Minä olen 

palaamassa, kätkemään heidät, jopa kaikki Hänen erityisensä, he, joilla on Hänen rakkautensa valo 

sisällään, heidät, jotka ovat hyväksyneet Hänet, jonka Rakkauden Isä on lähettänyt heille 

rakkaudessa, rakkauden vuoksikuolemaan kaikkien puolesta!  

Oi maapallon ihmiset, kääntykää pois pahoilta teiltänne ja hyväksykää Isän rakkaus Hänen 

Poikansa kautta! Sillä Hänen rakkautensa teitä kohtaan on suurta, niin suurta, että Hän ei tule 

muistamaan teidän syntejänne enää, heittäen pois vääryyden tekonne ikuisiksi ajoiksi! Sillä vaikka 

Minä, Poika, kannan täyttä voimaa ja auktoriteettia, jopa kuten Isä, yhä Minä vetoan teihin… 

Tulkaa! Tulkaa Minun luokseni ja olkaa parannetut, sillä Isän rakkaus on loppumatonta!  



Hänen rakkautensa on täydellistä, sen vuoksi teidän täytyy valita itse: Joko rakastaa Jumalaanne; 

tai Hänen ikuiseksi ahdistuksekseen, rakastaa itseänne ja maailman tapoja, jotka johtavat tuhoon 

ja kuolemaan. Sillä rakkaus on lahja, vapaasti annettu ja vapaasti hyväksytty. Rakkautta ei voi 

pakottaa toiselle. Tämä johtaa vihaan ja on halveksittavaa Hänen silmissään.   

Isän tahto on, että ketkään eivät ole kadotettuja, kuitenkin Hän on antanut teille vapaan tahdon 

valita… Sen vuoksi, valitkaa elämä! Sillä Jumalan rakkaus on paljastettu Hänen Poikansa kautta ja 

se on lähellä jokaista! Teidän tarvitsee vain ottaa Minun kädestäni kiinni ja Minä tulen 

johdattamaan teidät kuoleman varjon laaksosta Pelastuksen valoon!  

Sen vuoksi, ottakaa Minun kädestäni kiinni!Ottakaa Minun kädestäni kiinni, kaikki ihmiset! 

Tarttukaa siihen ja tulkaa Minun kanssani sellaisina kuin olette!... Tulkaa, kaikki te, jotka ette 

tunne Minun teitäni, Minä tulen näyttämään teille! Tulkaa kaikki, jotka on hyljätty, Minä tulen 

lohduttamaan teitä ja antamaan teille suojan! Tulkaa kaikki, jotka olette raajarikkoisia, 

juoskaamme ja loikkikaamme ilosta yhdessä!  

Tulkaa kaikki, joilla ei ole uskoa, Minä tulen täyttämään teidän maljanne ja katsokaa, kuinka se on 

ylitse vuotavainen! Tulkaa kaikki murhaajat, katsokaa kun Minä nostan teidät ja kaikki, jotka 

nukkuvat, ylös haudoista! Tulkaa, kaikki te, jotka pilkkaatte Jumalaa, Minä tulen antamaan teille 

uuden äänen! Tuokaa mukananne kaikki ne, jotka ovat sokeita ja kuuroja, sillä he myös tulevat 

näkemään ja kuulemaan!...  

Todella, tulkaa kaikki, jotka olette tehneet syntiä Minua vastaan, ottakaa Minun kädestäni kiinni! 

Minä tulen johdattamaan teidät vesien luo, missä Minä tulen pesemään teidät ja missä teidän 

uudet vaatteenne riippuvat puussa, joka kasvaa virran vieressä! Tule! Tulkaa kaikki! Pyytäkää ja se 

tullaan antamaan teille… Kaikki asiat ovat mahdollisia Jumalalle ja ne manifestoidaan Pojan kautta. 


