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Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Jumala… Jeesus on Karitsa, jota kutsutaan Kristukseksi! Katsokaa, Minä olen 

julistanut Hänet alusta alkaen, sillä Hän on Alku ja Loppu! Hänelle Minä olen antanut täyden 

auktoriteetin elämän ja kuoleman yli, lunastuksen ja tuomitsemisen edessä!Sillä arvollinen on 

Karitsa, joka tapettiin maailman perustamisesta lähtien!...  

Yeshua on Lahja… Hänessä on elämä! Kaikki muut johtavat vain pimeyteen ja kuolemaan, 

pakenemiseen Todellisesta Valosta, joka on Kristus Jeesus. Sillä Hän on ihmeellinen uusi asia, joka 

syntyi neitsyestä, niin kuin oli ja on kirjoitettu. Katsokaa, Hän on kaikkien asioiden täyttymys, ainut 

Messias ja Herra, täyttäen kaikki, mitä Hänestä on kirjoitettu ja puhuttu alusta alkaen… Aivan sama 

kuin Jumala, sikisi Pojaksi, Immanu Eliksi. 

Hän on myös Sana, joka on ja oli ja on tuleva, Jumala Kaikkivaltiaan Sana. Sillä Sanan kautta te 

olette pelastetut ja tämän saman Sanan kautta tullaan siten pahat tappamaan. Sillä he ovat 

torjuneet Elämän Sanan, eivätkä halua mitään osaa Hänen kanssaan, joka heidät loi. Näin he ovat 

valinneet kuoleman, eivätkä Elämää; heidän perintönsä on menetetty… Heitetty pois.  

Sillä Hän, johon Jumala oli rakastunut, antoi Itsensä lyöjille, että kaikki Jumalan alaiset 

kansakunnat saattaisivat pelastua Hänen kauttaan. Hän on kaikkien profetioiden perustus ja 

täyttymys, profetioiden loppu on Valtakunta… Sillä Hän on Valtakunta, Voima ja Kunnia!... Ja vain 

Hänen kauttaan tulette te saapumaan sisälle, jakaen Hänen ilossaan, aina ja ikuisesti.  

Sillä tämä on Minun Poikani, johon Minä olen kovin mielistynyt… Kuunnelkaa Häntä. Sillä niin kuin 

taivaalla olevat tähdet ovat ihmisen laskemattomissa, kunnia ymmärryksen yläpuolella, niin myös 

Häntä kutsutaan Kristukseksi ja Jeesukseksi; joka ollen Isän Ainokainen, on myös Jumalan Sanan ja 

profeettain Sanan täyttymys, läpi kaikkien sukupolvien; täyttymys, joka on ihmisen laskelmien 

järkeilyn ja käsityksen yläpuolella, täytettynä yhdessä miehessä.  

Sillä nämä asiat täyttyivät Ihmisen Pojassa, ollen mainitut harvoissa, olkoon se merkki 

herättämään torkkujat. Ja niille, joilla on suurempaa ymmärrystä, jotka ovat heränneet tietoon 

näiden asioiden täyttymisestä Ihmisen Pojassa, josta profetoitiin, tullen valoksi väen paljouksille, 

antakaa sen olla ihme…  

Kuitenkin Minun lapsilleni, jotka ovat täysin hereillä, jotka ovat vastaanottaneet Totuuden tiedon 

ja rakkauden, että todella Kristus, Jeesukseksi kutsuttu, täyttää kaiken jokaisessa merkityksessä, 

kaikilla tavoilla, jokaisen kirjoitetun sanan, jokaisen puhutun sanan, jokaisen toimen sekä sisäisesti 

että ulkoisesti, ollen kerta kaikkiaan kaikkien asioiden Kaikki kaikessa, olkoon se kieltämätön 

totuus!... Saaden aikaan sen, että sekä suuret että pienet, rikkaat ja köyhät, sidotut ja vapaat, 

notkistavat polvea Hänen edessään, kutsuen Häntä Herraksi!  

Sillä tämä totuus on näyttävästi kannettu soihtu, heiluva lippu, merkki kaikille sukupolville, 

kaikkien kysymysten yläpuolella! Sillä HÄN ON HÄN, JOKA HÄN ON, eikä ole ketään Hänen 

kaltaistaan!... Jeesus Kristus, Herra Sebaot! Herrojen herra! Kuningasten Kuningas!... Jeesus on 

Kristus, Yeshua on Messias!... Israelin Pyhä, teidän Kuninkaanne. 

Näin sanoo Herra Israelin Jumala, koko luomakunnan Jumala, Ainoa ja Ainoa Todellinen Jumala, 

Kaikkivaltias… Minä olen puhunut sen ja niin se on aina ja ikuisesti. Puhu toisesta tai kiellä Hänen 



nimensä ja kärsi Jumalan viha, mikä tullaan vuodattamaan täydellä voimalla Hänen närkästyksensä 

maljaan!... Sillä katsokaa, Messias oli tullut ja on palaamassa! Kappas, Hän on tulossa hyvin 

nopeasti ja tulee myös näyttäytymään!... Hänen kunniansa paljastettuna. Tarkkailkaa sen vuoksi ja 

katsokaa Israelin Pyhän mahtavaa ja kunnioitusta herättävää voimaa! Hän tulee istumaan Hänen 

kunniansa valtaistuimella ja jokainen polvi tulee notkistumaan! Sillä Minun tahtoni tulee tehdyksi 

Maapallolla kuin myös Taivaassa…  

Katsokaa, Minun Valtakuntani tulee ja on hyvin lähellä… Ja Hänen nimensä on 

YahuShuaHaMashiach, kutsutaan myös Jeesukseksi ja Kristukseksi… HERRA. 


