
V2/34 - Ensimmäinen Sadonkorjuu on alkanut… Paetkaa Maailman Varasta 

Syyskuun 4. 2005 - YahuShua HaMashiach’lta, Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja 

Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Timothy: Mikä synnytys on ilman kipuja? Ja mikä synnytys, suoritettuna, ei tuottaisi paljon 

riemua?... Synnytyskivut unohdettuina, vain ilo ja uusi elämä pysyvät, Isä katsoo rakkaudella. 

Päässyt pakoon maailman varkaan Otteesta… Juokse Todellisen Varkaan luo, joka varastaa teidät 

ikuiseen vapauteen…  

Näin sanoo Herra… Oi Minun ihmiseni ja Minun rakastetut lapseni, Minun lampaani, jotka on 

lukittu varkaan lammastarhaan, ilman ruokaa tai vettä, käpertyneenä yhteen pahan varjossa… 

Kuolemassa, apua itkemässä, hitaasti kuolemassa, maassa makaamassa ja antautuen 

nälkiintymiseen ja vangitsemiseen…  

Kuulkaa Minun ääneni! Tulkaa pois! Minä olen teidän Paimenenne, te tunnette Minun ääneni… 

Minkä tähden te vastustatte sitä, minkä te tunnette? Minä kutsun teitä aikojen halki, te ette 

kuulostele, Minä olen tuleva, Minä olen tulossa ja jopa olen jo tullut vapauttamaan teidät… Te 

olette jo vapaita Minun ansiostani.  

Miksi te seisotte yhdessä niiden kanssa, jotka seisovat vakaina ja taipumattomina, jotka ovat 

nälkiinnyttämässä teidät kuoliaiksi? Tarhaa ei ole lukittu… Minun ihmiseni, teidän vankeutenne 

tarhaa ei edes ole olemassa!... Teitä on petetty! Minä tuhosin kaiken sen, mikä pitää teitä 

vankeina ja sitoo teitä tähän maailmaan, alusta alkaen… Te vain seisotte varjossa, sillä ei ole 

voimaa. Ottakaa yksi askel vasemmalle puolellenne ja omaksukaa Valo. Teidän silmänne ovat 

sumeat ja korvanne ovat kuuroutuneet. Mikä kasvaa varjoissa?... Ei mikään, kaikki kuihtuu ja 

kuolee.  

Taivaasta tuleva Valo ja Vesi tuovat elämää… Runsauden! Miksi Oi ihmiset, te ette kuule Minun 

sanojani ja Minun kutsujani?... Trumpetti toitottaa kaikkialla maapallolla!... Te sanotte… ’Me 

emme kuule mitään’…  

Oi rakastetut, kuinka Minä kaipaan koota teidät Itselleni ja parantaa teidät… SE, mikä oli ennalta 

kerrottu, on tulossa tapahtumaan ja se, mikä pysyy tekemättömänä, on tulossa tapahtumaan tämä 

sukupolven silmien edessä!... Kuitenkin te sanotte… ’Me emme ole nähneet mitään’… Oi 

rakastetut, kuinka Minä kaipaan koota teidät ja parantaa teidät. Nähkää ja kuulkaa, rakastetut… 

Minä olen ollut teidän kanssanne aina, jopa tämän ajan loppuun asti, mikä pian saadaan 

päätökseen… Minä en ole koskaan jättänyt teitä. Teitä on petetty… Mikä surullisuus, katkera 

surullisuus. Minun lapseni, te olette hyljänneet Minut… Kuitenkin Minä kutsun teitä, silti.  

Siispä sitten, te uppiniskaiset ja kaksimieliset, sydämenne kiviksi muuttuneet, te ette halunneet 

uskoa näkemättä. Te pidätte tiukasti kiinni ja uskotte kaikki valheelliset, ihmisen luomat asiat. 

Katsokaa, Minä sanon, katsokaa!... Minä olen tuleva! Minä olen tulossa hyvin nopeasti! Ja 

tulemisessani, Minä tulen tekemään pilkkaa kaikesta, mistä te pidätte kiinni… Kyllä, Minä tulen 

puhaltamaan kuin Jumalan Rajuilma, kurittaen kansakuntia, tuomiten kaikki, jotka jäävät jäljelle, 

kastaen heidät tulella!  

Näin sanoo Taivaan ja Maan Herra… Aika on tullut, Suuri ja Kauhea Herra Kaikkivaltiaan Jumalan 

Päivä… Tuomita ja rangaista, tuoda kaikki korkeat paikat alhaalle ja alhaalla olevat korkealle! Sitten 

te tulette, sokeat ja kuurot, näkemään ja kuulemaan Jumalan kunnioitusta herättävän voiman, 

joka on työstetty Hänen oikeamielisessä vihassaan.  



Timothy: Jälleen Isä lähettää Karitsan… nyt karjuvan Leijonan. Hän tulee tuomitsemaan niitä, jotka 

tuomitsevat, ahmimaan niitä, jotka ahmivat ja lunastamaan ne, jotka kutsuvat Hänen nimeään 

lunastusta varten. Hän tulee hallitsemaan Hänen kunniansa vuoksi, joka on työstetty Hänen 

suurissa merkeissään ja ihmeissään, sillä Hän on Yksi Ainoa Todellinen, Voiman ja Kunnian Jumala, 

aina ja ikuisesti. Amen.  

Näin sanoo Herra… Minä tulen puhumaan selkeästi, niin että te saattaisitte pelastua… Tämän ajan 

loppu on täällä, ensimmäinen sadonkorjuu on alkanut… lunastetut tullaan nostamaan ylös, 

sijoitetaan Minun karjasuojaani.  

Anti-Kristus tulee hallitsemaan… Kaikki merkit ja ihmeet tullaan manifestoimaan… lopun merkki 

tulee ilmestymään, erottaen taivaat ja ne, jotka ovat alhaalla… Katsokaa Kaikkein Korkeimman 

Pojan kunniakasta ilmestymistä!... Pahan armeija tuhottuna ja nieltynä… Jäännös koottuna 

yhteen… Kaikki lunastetut yhdistyneenä Herrassa Kristuksessa, aina ja ikuisesti. Syntymä!... Uusi 

Päivä ilman loppua. Amen… Amen. 


