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Huhtikuun 28. 2006 - Kirje Timothyltä - kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Katsokaa, Herra on korkealla ja nostettuna ylös, asuen aina Isän oikean käden puolella Taivaassa… 

Mistä Hän tuli meidän luoksemme lihassa kärsimään, oikeamielinen ihminen orjantappuroiden 

laakson keskellä, lävistäen Hänet kuolemaan meidän vääryyden tekojemme vuoksi, että me 

voisimme elää Hänen ansiostaan…  

Siispä sitten Hän, joka on Taivaasta, laskeutui, niin että Hän voisi elää kuollakseen ja noustakseen 

ylös uudelleen, minkä mukaan me kaikki olemme Jumalan hyväksymiä, Hänen ansiostaan, niin että 

myös me voisimme nousta ylös ja elää Viimeisenä Päivänä, kohdaten Hänet ilmassa… Otettuina… 

Asuen Hänen kanssaan, jopa paikassa, jossa Hän ensin nousi taivaaseen.  

Sillä Herra, jota kutsutaan Jeesukseksi ja Kristukseksi, oli noussut taivaaseen, niin kuin profeettojen 

kautta on kirjoitettu ja Hänen opetuslapsensa todistivat, lukumäärältään monet, jotka myös 

menivät maailmalle todistamaan, että jokainen kirjain saatettaisiin vakiinnuttaa meidän 

oikeutukseksemme… Jos me vain voisimme uskoa koko sydämistämme ja näin tulla pelastetuiksi.  

Herra Kristus, meidän kallisarvoinen Jeesuksemme, YahuShua, on noussut korkealle taivaaseen, ja 

on mennyt valmistelemaan paikkaa niille, jotka rakastavat Häntä, Valmistellen tien Hänen 

Ristillään…  

Niinpä Hänen Ristinsä kautta me myös saattaisimme nousta taivaaseen ja olla Hänen kanssaan, 

missä Hän on, aina ja ikuisesti.  

Sillä ensin Herra laskeutui alas, sitten nousi taivaaseen, niin että Hän saattaisi laskeutua uudelleen 

ja nostaa meidät ylös kärsimyksestä toisen kerran. Kuitenkin muistakaamme aina ensimmäinen 

kerta, kun Hän laskeutui alas, mikä tarkoittaa, että Hän pelasti meidät kuoleman synnin 

kärsimyksestä. Katsokaa, Hän tulee laskeutumaan alas kolmannen kerran, Taivaan armeijoiden 

seuratessa Hänen perässään, jopa pyhimysten, tekemään lopullinen loppu voimille ja valloille, jopa 

kaikille asioille, jotka ovat johdattaneet Hänen ihmisensä syntiin.  

Ja niin kuin he, jotka hyväksyvät Hänet, ovat vapaita synnistä, niin tulee Hän, jossa me löydämme 

vapauden, tulemaan ja valmistelemaan paikan meille Maapallolla, kuin myös Taivaassa, missä 

syntiä ja kuolemaa, kärsimystä ja surua ei enää ole…  

Lepo… Sapatin Päivä Herrassa… Jopa tuhat vuotta… HalleluYah! Amen. 


