
V2/35 - Kuka tullaan nostamaan ylös?  

Sovinnonteko Jumalan kanssa on Avaintekijä… 

Kesäkuun 13. 2005 - YahuShua HaMashiach’lta Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja 

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

Timothy, kirjoita niin kuin Minä puhun sinulle tänä päivänä, niin että väen paljoudet saattaisivat 

kuulla ja tietää, sanoo Herra… Katso miestä, joka pelkää, että hänellä ei ole merkitystä; hänet on 

ylennetty Herran tarkoituksia varten. Ja Minun tarkoitusteni mukaan tullaan monet ihmeelliset 

asiat tekemään ihmisten nähdessä ja kuullessa. 

Hän (Timothy) ei ole yksin, vaan osa väen paljoudesta, jotka on kutsuttu ja seisovat hänen 

kanssaan. Sillä yhdessä he seisovat universumin Herran edessä ja tulevat seuraamaan Häntä, 

minne ikinä Hän johdattaakin heidät, kaikki toimivat Herran Sanan mukaan, minkä Herra on heille 

antanut. 

Sen vuoksi, näin sanoo Herra Hänen profeettansa kautta… Tulkaa Minun ihmiseni! Jokaisesta 

maasta, heimosta ja kansakunnasta, tulkaa esiin ja tulkaa tapaamaan Jumalaanne! Tulkaa esiin, 

Minun ihmiseni ja tulkaa kootuiksi neljältä maapallon nurkalta! Teidän Herranne ja Pelastajanne 

kutsuu teitä! Tulkaa vedetyiksi kotiin!... Tulkaa takaisin Minun luokseni! 

Kuka tulee tekemään sovinnon Isän kanssa? Kenet tullaan nostamaan ylös?! Sillä Minä olen tulossa 

nopeasti, varastamaan kaikki ne, jotka kuuluvat Minulle; katsokaa, muutaman lyhyen vuoden 

kuluttua Minä tulen palaamaan Minun valittujani varten. Ja vaikka monet vielä asuvat väkevän 

miehen talossa, Minä olen Varas, joka on tulossa tuntemattomana päivänä ja hetkenä, ryöstämään 

tyhjäksi talon, varastamaan pois Minun valittuni.  

Katsokaa, Minä olen myös Hän, joka on tulossa sitomaan väkevän miehen tuhanneksi vuodeksi. 

Sitten tulevat kaikki Minun rakastettuni saapumaan Minun lepooni. Sillä Minä olen valmistellut 

rauhan paikan Minun ihmisilleni, palkkion niille kaikille, jotka ovat pyrkineet kukistamaan väkevän 

miehen, joka petti heitä, kaikkia niitä, jotka pyrkivät olemaan vapaita hänestä, joka kiusasi heitä 

lakkaamatta, syyttäen heitä päivin öin.  

Sillä kaikille näille asioille oli tarkoitus alusta alkaen ja Isä salli pahan vain lyhyeksi ajanjaksoksi, niin 

että Hänen luotunsa saattaisivat tietää sekä hyvän että pahan ja valita… Että Hänen rakastettunsa 

saattaisivat valita oikeamielisyyden ja omaksua Isän rakkauden ja armon. Isän, joka Minä olen.  

Ja nyt kaikkien asioiden päätös on täällä, tämän ajan loppuminen tulee hyvin lähelle, sillä Minä 

olen tuleva. Katsokaa, ovi on avoinna ja Minun rakastettuni ovat kutsuneet Minut sisään; Minä en 

enää odota ulkona koputtamassa. Sillä Isä on lähettänyt Minut toteuttamaan kaikki asiat, 

saapumaan taloon sisälle ja täyttämään Minun valittuni Minun hengelläni… Sen vuoksi, 

kuunnelkaa heitä, sillä Minä olen Hän, joka puhuu!  

Pian Minun täytyy koota Minun vehnäni Minun latooni ja erotella ja sitoa lusteet yhteen 

poltettaviksi… Eivät kuitenkaan kaikki tule olemaan menetettyjä, sillä on toinen sato, villi sato, 

monia lyhteitä villivehnää on menetetty ja hajotettu laajalti erämaahan. Ja nämä Minun myös 

täytyy kerätä… Sillä Minä tulen hakkaamaan metsän ja murtamaan kaiken tämän kovan ja 

halkeilleen maaperän ja kylvämään uudelleen tämän pellon uusilla siemenillä, jotka tullaan 

hyväksymään. Tämä on toinen sadonkorjuu…  

Kuitenkin siunattuja ovat ne, jotka ottavat osaa ensimmäiseen, sillä he tulevat olemaan 

ensimmäisiä Kunnian osanottajia. Avaintekijä on sovinnonteko Jumalan kanssa… 


