
V3/11 - Herra sanoo… Te olette siirtyneet Tuomitsemisesta Elämään!  

Tulkaa& Laulakaa Ylistyksiä 

Marraskuun 19. 2005 - YahuShuaHaMashiach’lta, Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja 

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

Minä olen tuleva ja olen vielä tulossa ja olen jo tullut. Minä olen teidän keskellänne hengessä, 

lahjoittaen Totuutta… Te tästä maailmasta olevat ette kuule Minua. Te, jotka olette kuulleet 

Minua, tulette kuulemaan uudelleen Minua. 

Päivä on tulossa, päivä on jo täällä, kun kuolleet tulevat kuulemaan Minun ääneni ja tulemaan 

esiin. Ja kaikki te, jotka olette elossa ja pysytte, te tulette myös kuulemaan ja tulemaan ulos, kaikki 

yhdessä yhtenäisinä, kuin yhtenä ruumiina, varmasti uudelleen yhdistyneinä Minun ruumiissani, 

elämässä ja ilossa, aina ja ikuisesti… Amen.  

Teidät tullaan säästämään, sillä te olette laittaneet koko uskonne Minun Isäni käsiin ja Hän on 

antanut teidät Minulle. Te tulette jakamaan Minun iloni, mikä on Isän ilo, jonka Hän jakaa teidän 

kanssanne Minun vuokseni. Te tulitte Jumalan luota Minun kauttani ja Minun kauttani te tulette 

palaamaan Isän luo ja elämään Hänen talossaan, missä Minä olen valmistellut paikan teille alusta 

alkaen.  

Teidät tullaan ottamaan pois tästä maailmasta, joka on kaikkineen tullut muistuttamaan sitä 

Babylonia, jonka Minä tulen tuhoamaan Minun tuomioni hetkellä.  

Monet muut Minä tulen ottamaan pois sen jälkeen, kun valitut on nostettu ylös… He tulevat 

olemaan marttyyreja. Ja kuitenkin, jäännös jää jäljelle, ja joka tullaan kätkemään maapallolle 

ajaksi, kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi… Heille on varattu, että heidät viedään läpi.  

Jokainen, joka rakastaa Minua ja tulee rakastamaan Minua, tulee Minun vuokseni, sillä teidän 

paikkanne ikuisuudessa ovatvalmistellut ja te tulette olemaan ikuisesti Minun kanssani. Teidän 

paikkanne ovat aina olleet ja olivat valmistellut Minun kuolemallani ja ylösnousemuksellani, sillä 

kukaan ei voi saapua Minun Isäni iloon, paitsi Minun kauttani…  

Minä olen Elämä ilman Loppua… Minun kuolemani Kautta, jonka te olette hyväksyneet, te tulette 

olemaan niin kuin Minä olen. Minun ruumiini oli rikottu teidän puolestanne, niin että te ette 

kärsisi tuomiota synnistänne… Minun ruumiini on ilman syntiä, samalla tavalla te olette tulleet 

Minun ruumiikseni ilman syntiä…  

TE OLETTE SIIRTYNEET TUOMIOSTA ELÄMÄÄN! Tulkaa ja laulakaa ylistyksiä Herralle Hänen 

telttamajassaan!... Laulakaa ylistyksiä ja ylistäkää Pyhää, joka pitää kaikki lupaukset ja saa ne 

tapahtumaan Minun kauttani… Amen ja amen. 


