
V4/10 - Herra sanoo… Minä kuolin teidän puolestanne & Niiden,  

jotka elävät Minussa, täytyy ristiinnaulita Elämänsä myös 

Huhtikuun 19. 2006 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Kuulkaa Herran, Ylösnousseen, teidän Lunastajanne Sana… Minä olin tullut luoksenne niin kuin 

ihminen, puettuna ihmisen lihaan, nöyränä, Minun kunniani sivuun laitettuna… Jumala tuli 

ihmiseksi, ImmanuEl’ksi… Eläen niin kuin kaikki ovat eläneet ruumiissa, ei kuitenkaan niin kuin 

ihminen elää hengessä, sillä Minä olen puhdas, Minulla ei ole yhtään syntiä Minun ruumiissani, 

eikä hengessäni, ja olin totellut Isän jokaisen käskyn… Virheetön.  

Näin sanoo Herra Jumala… Katsokaa Jumalan Karitsa ilman pilkkua tai tahraa, lähetetty 

kuolemaan maailman syntien vuoksi, kantaen vääryyden tekojen täyden painon Hänen omassa 

ruumiissaan… 

Minun Poikani, Sinä olet ja tulet aina olemaan Ylösnoussut Jumalan Karitsa, täten otit maailman 

hapatuksen, täysin poistit hapatteen kaikista ihmisistä, kerta kaikkiaan, Sinun vuodatetulla 

verelläsi, jopa ristillä…  

Täydellinen uhraus syntien vuoksi, hyväksyttävä Jumalalle, jonka mukaan kaikki ihmiset on 

sovitettu Isälle, jos he niin valitsevat vastaanottaa Vapaan Lahjan… Tullen jälleen kerran Minun 

pojikseni ja tyttärikseni, vapaiksi saapumaan Puutarhaan ja Minun rakkauteeni, josta heitä ei 

koskaan enää tulla erottamaan… Heidän uusi elämänsä elettynä Jeesus Kristuksessa ja Häntä 

varten, Herran ja Pelastajan, Minun Poikani, johon Minä olen kovin mielistynyt.  

Näin sanoo Ylösnoussut Karitsa… Siispä sitten, pienet lapset, jopa kaikki, jotka kokoontuvat Minun 

nimessäni, missä Minä olen myös, pyhä kokous – Ymmärtäkää Aikojen Suunnitelma ja luominen… 

kuudentena päivänä, synnin hapatus saapui puutarhaan; ja seitsemäntenä päivänä Jumala lepäsi ja 

siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen. 

Sen vuoksi, niin kuin Minä olin tullut ja poistanut hapatteen kaikista ihmisistä ristin kautta, niin 

täytyy myös niiden, jotka elävät Minussa, ristiinnaulita elämänsä… Nostaen ristinsä ylös, seuraten 

Minun perässäni joka päivä. Sillä nämä ensimmäiset juhlan kuusi päivää tulevat olemaan Minun 

teille annetun käskyn fyysistä esittämistä varten… Te olette saaneet anteeksi, menkää nyt, älkääkä 

tehkö enää syntiä ja olkaa sitten erillään muista ihmisistä ja maailmallisista haluista… outoja ja 

kummallisia ihmisiä, jotka pysyvät Minun rakkaudessani, jopa niin kuin Minä pidin Isän Käskyt ja 

pysyin Hänen rakkaudessaan.  

Ja seitsemäs päivä on kuuden edellä menneen kuluttamista, pyhä kokous, puhdistaminen 

loppuunsaatettuna, lepo kaikesta työstä kiusausta ja pahaa vastaan. Sillä Minä olen tulossa 

nopeasti ja Minä tulen tekemään täydellisen lopun kaikesta vääryyden teosta ja synnistä ja kaikista 

asioista, jotka johdattavat Minun lapseni kiusaukseen.  

Sillä Minä olin tullut ensin poistamaan hapatuksen kaikista ihmisistä… Parantamaan kaikkien 

sydämet, niiden, jotka vastaanottavat Minut, tuomaan rauhan kaikkien Minuun uskovien mieliin, 

vapauttamaan vangitut!... Sillä Minä olen teidän Pääsiäisenne.  

Ja nyt Minä olen palaamassa tekemään täydellisen lopun kaikesta hapatteesta, mikä täyttää tämän 

maailman. Katsokaa, seitsemässä päivässä Minä tulen loppuun saattamaan sen, Viimeisen Viikon… 

Sitten lepo, rauha, tuhat vuotta.  



Tässä on viisaus… Kuusi päivää, luominen… seitsemäs, lepo, pyhä. Kuusi päivää Aatamista alkaen… 

Seitsemäs, lepo, pyhä. Kuusi päivää viikossa… Seitsemäs, lepo, pyhä. Kuusi päivää te tulette 

juhlimaan… Seitsemäs, lepo, pyhä. Juokaa ja syökää Minun muistokseni! Olkaa täytettyjä Herran 

kunnialla, sillä Minä olen noussut ylös!  

Kyllä, Minä olen Ylösnoussut, joka oli tullut elämään kaikissa, jotka vastaanottavat Minut!... Yksin 

Minun kauttani te tulette selviämään, sillä Minä olin selvinnyt kaikista asioista alusta alkaen, sillä 

Minä olen Alku ja Loppu, Alfa ja Omega… Katsokaa, kaikki on tehty uudeksi Minun ansiostani! Jopa 

kuten kaikki asiat olivat tehtyjä Minun kauttani ja Minua varten… Sanoo Amen.  

Kuolleiden Esikoinen, Kaiken Luomakunnan Herra!... Jeesus Kristus, YahuShuaHaMashiach, sekä 

Herra että ihmisten Pelastaja. 


