
V2/28 - Rakkaus & Anteeksianto odottavat kaikkia Niitä,  

jotka kääntyvät Maailmasta Kristukseen 

Heinäkuun 30. 2005 - YahuShua HaMashiach’lta, Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja 

Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle, Sisarelle Kristuksessa ja kaikille Niille, joilla 

on Korvat Kuulla 

Minun rakkaani, miksi sinä pakenet Herran läsnäolosta? Tuli palaa Minun sisälläni, niiden vuoksi, 

jotka ovat kääntyneet pois Minusta… Minä kaipaan koota teidät ja pitää teitä lähellä.  

Sinä olet tullut kovin syntiseksi, vaikka olet vähäinen vuosiltasi. Sinä olet epäkunnioittava niitä 

kohtaan, jotka rakastavat Minua ja kunnioittavat Minua. Isän ensimmäinen käsky, jossa on lupaus 

sinulle, on kunnioitta äitiäsi ja isääsi. Rakastatko sinä vanhempiasi?... Minä sanon sinulle, sinä et 

rakasta! Sinä sanot rakastavasi, miksi sinä sitten raivoat?... Sillä rakkaudessa ei ole vihaa… Rakkaus 

on ystävällistä, rakkaus on tyyntä ja ymmärtävää, rakkaus on kärsivällistä, rakkaus kunnioittaa.  

Kun sinä et osoita kunnioitusta vanhempiasi kohtaan, sinä et kunnioita Minua, sillä Minä loin sinut. 

Sinä olet Minun lapseni, vain annettu vanhemmillesi, heidän hoitoonsa. Sinä olit ilon lahja. Älä 

petä sitä rakkautta. Enkö Minä ojenna ja pidä kurissa niitä, joita Minä rakastan? Paha ja laiska 

vanhempi laiminlyö lapsensa, eikä ojenna lapsensa väärin tekemisiä. Minä olen tullut sinun 

taloosi… Nyt Minä asun siellä. Puhdistuksen aika on päälläsi… Tuletko sinä valitsemaan pysyä 

epäpuhtaana ja nukkua pahojen sängyssä? Tai kuunnella vanhempiasi?... Sillä nyt he puhuvat 

Minun puolestani.  

Rakas, suuria ja kauheita asioita on tulossa… Paha tulee maailmassa pian saavuttamaan 

huippunsa. Tulenko Minä jättämään sinut maapallolle, kaikkeen tyrmistykseen, kunnes sinä tulet 

totuuden tietoon, jonka sinä tulet löytämään vain tulen läpi kulkemalla? Älä seiso uhmakkaana ja 

kärsi tuomiota siitä, millä sinä seisot omassa elämässäsi.  

Tule ja tule otetuksi ylös… Minä olen valmistellut paikan sinulle, missä sinä voit levätä ilossa, 

totuudessa ja rakkaudessa, silloin kun ankara myrsky kulkee alapuolellasi. 

Sinä sanot, että tämä on sinun oma valintasi ja on vain uskomus johonkin, joka ei merkitse 

mitään… Sinä olet vakavasti erehtynyt… Sinä valitset, Minä päätän. Ja se on valinta, joka johtaa 

ikuiseen elämään… Tai ikuiseen kuolemaan, ikuiseen eroon Jumalasta. 

Minä olen tulossa piakkoin, tuhoamaan kaikki asiat, jotka erottavat sinut Minusta. Jos Minä revin 

pois kaikki tämän maailman asiat, joihin sinä olet tullut riippuvaiseksi ja Minä otan pois näkyvistäsi 

kaikki, jotka rakastavat sinua, missä sinä seisot?... Sinä seisot autiolla joutomaalla, täysin 

alastomana maallisista asioista ja rakkaudesta? Mitä on jäljellä, rakastettu? Kenen puoleen sinä 

tulet kääntymään?...  

Käänny Jumalan puoleen! Hän ei ole hylännyt sinua… Hän lähettää Hänen Kristuksensa maailmaan, 

kukistamaan sen ja kokoamaan Hänen käsivarsilleen sen, mikä on tullut kadotetuksi ja autioksi. 

Hänen rakkautensa ei koskaan katoa… Hänen rakkautensa ja armonsa on ikuista, Minun kauttani 

näytettyä.  

Miksi odottaa, kunnes kaikki on menetetty ja näkymätöntä?... Kutsu Minun nimeäni ja tunnusta 

kaikki, mitä olet tehnyt ja Minä tulen erottamaan sinun syntisi sinusta ja heittämään sen pois, enkä 

muista sitä enää… Tätä tarkoitusta varten Minä luovuin kaikesta… Minun voimastani, Minun 

kunniastani, Minun hengestäni, aivan Minun elämästäni… Minä tein tämän mielelläni, koska Minä 

näin ennalta päivän, jolloin sinä olisit menetetty ja päivän, jolloin sinä tulisit Minun luokseni.  



Paikka sisälläsi, joka on kipeä ja on niin kovin tyhjä, sitä eivät voi täyttää maailmalliset asiat ja 

himo… Nämä johtavat poispäin. Minä olen Tie, Totuus ja Elämä ja jota pilkattiin, hakattiin, 

ruoskittiin ja naulattiin ristille… Minä en ollut tehnyt syntiä… Minä tein tämän sinun vuoksesi, 

Minun lapseni, niin että me voimme olla yhdessä Minun tulevassa Valtakunnassani.  

Minun Valtakunnassani ei ole kipua, ei kyyneleitä… Jopa kuolemaa ei tulla löytämään… Vain 

rakkautta sinä tulet löytämään sieltä ja kaikkia asioita, jotka virtaavat Isän rakkaudesta. Älä enää 

ole erotettuna synnin vuoksi. Sinä tiedät synnit, joita olet tehnyt. Tiedä tämä… On synti olla 

kunnioittamatta äitiäsi ja isääsi. Sinun isäpuolesi on myös sinun isäsi ja hän puhuu Minun 

puolestani. Kun et kunnioita maallisia isiäsi, sinä et kunnioita Isääsi Taivaassa. Jopa tämän Minä 

tulen antamaan anteeksi… Sinun tarvitsee vain kääntyä Minun puoleeni.  

Päivä on tulossa, Päivä on jo täällä… Kun kaikki kadotetut löydetään tai heitetään pois ikuisesti, 

niin kuin Isä tahtoo.  

Rakkaus odottaa sinua… Tule ja asu Isän sisällä ja Hän tulee elämään sinun sisälläsi ja tekemään 

sinut uudeksi. Käännä poskesi Hänestä ja Hän tulee kääntämään Hänen poskensa sinusta 

katkerassa surussa…  

Valtakunnassa ei voi elää mikään vanha tai lihasta peräisin oleva… Kaikki täytyy muotoilla 

uudelleen ja tehdä uudeksi… Synnin paha liekki sammutettuna. 


