
V4/14 - Herra selittää…  

Sadonkorjuun Ensi Hedelmät, villi Vehnä & Toinen Sadonkorjuu 

Kesäkuun 4. 2006 - YahuShuaHaMashiach’lta, Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja Pelastajaltamme 

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

Timothy: Minun Jumalani ja Minun Herrani, minä rukoilen Hänen nimessään, jonka Sinä lähetit 

meille rakkaudessa. Hän on Henki, Sinun Ainokainen Poikasi, Armoistuin niille, jotka ovat 

pudonneet pois Sinun armoistasi. Palauta meidät armoon, armolla, jonka Sinä olet jakanut meidän 

kanssamme. Herra, minä rukoilen Sinua tänään, kaikkien meidän puolestamme, jotka olemme 

kokoontuneet tänne tänään. Sinä olet rakastanut meitä ja ottanut meidät pois maailmasta, vaikka 

me olemme vielä maailmassa.  

Sinä olet pelastanut meidät Sinun Poikasi verellä. Me emme koskaan voi tarpeeksi kiittää siitä, 

mitä Sinä olet tehnyt meidän puolestamme. Me olemme uskoneet Sinun todistuksesi ja Sinä olet 

vuodattanut Sinun Henkesi meidän päällemme, niin että me tietäisimme, kuinka elää Sinussa ja 

Sinua varten. Meistä on tullut Sinun rakkautesi Ensi Hedelmät, Sinun Henkesi pyhittämät, meidän 

uskomme ja Sinulle omistautumisemme vuoksi.  

Me uskomme, Herra… Me rakastamme Sinua, Herra. Herra, tule ja elä täydesti meissä. Pyydän, 

Herra, vakiinnuta meidät täysin Sinun kunniassasi. Tee meidät puhtaiksi, nosta meidät ylös meidän 

kompastumisistamme. Herra, asu Sinun hauraissa temppeleissäsi, pidä meidät poissa kiusauksesta 

ja päästä meidät Pahasta.  

Oi, Herra, mitä me voimme sanoa? Mitä me voimme tehdä todistaaksemme rakkautemme Sinulle? 

Kiitollisuutemme? Omistautumisemme? Oi, Minun Jumalani ja Minun Jeesukseni, täytä Sinun 

rakkautesi meissä. Tule nopeasti, Herra… Tule nopeasti. Vie meidät kotiin… Omaksu Sinun lapsesi, 

Isä. Palauta meidät Puutarhaan, aseta meidät Sinun kestävän lupauksesi Kivelle… Ikuinen elämä 

Sinun kanssasi, joka olet tehnyt meidät ja tehnyt uudelleen meidät, jälleen kerran. Amen.  

YahuShua: Oi, rakastettu pieni katras, kuinka Minä teitä rakastan… Minun siementeni Ensi 

Hedelmäni, istutettuna Minun palvelijaani, nyt kukoistaen teissä. Rakastetut pikkuiset, Minä olen 

tulossa. Minä tulen todella keräämään teidät ylös Minun siipieni alle ja kantamaan teidät 

Taivaaseen. Totisesti, totisesti, Minä sanon teille, Minä olen jo koonnut teidätja sitonut teidät 

yhteen… Minun Ensi Hedelmäni Sadonkorjuusta, jonka Minä tulen tarjoamaan Isälle.  

Rakastetut, ymmärtäkää Jumalan armot ja se osa Häntä, joka on myös Minussa, jonka Me olemme 

asettaneet teihin. Minä olen antanut Itsestäni, niinpä te tulette tekemään niin kuin Minä olen 

tehnyt. Jakakaa tämä lahja. Siunatkaa niitä, jotka kiroavat teitä, kohdelkaa ystävällisesti heitä, 

jotka kohtelevat teitä väärin ja hyväksikäyttävät teitä.  

Rakastakaa vihollisianne, auttakaa niitä, jotka ovat teitä vastaan. Istuttakaa Toisen Sadonkorjuun 

siemenet, sillä jäljellejääneet tulevat kasvamaan myrskyn aikana ja tulevat irrotetuiksi juuriltaan, 

poljetuiksi ja tallotuiksi, mutta millään muotoa he eivät tule kuihtumaan. He tulevat loistamaan 

pimeydessä ja Minä tulen olemaan heidän voimansa ja lohtunsa… Nämä Minun täytyy myös 

tuoda.  

Katsokaa, Jumalan Henki kestää kaikki ajat. Hänen tahtonsa tulee tehdyksi niin maan päällä kuin 

Taivaassa. Minä olen valinnut ja erottanut vehnän lusteesta ja Minä tulen jatkamaan niin 

tekemistä. Jopa näillä sanoilla se tulee tehdyksi ja tulee tapahtumaan.  



Katsokaa, Minä olen jättänyt 144 000 työntekijää pelloille ja he tulevat kokoamaan kaikki, jotka Isä 

on säätänyt kerättäviksi. Hänen Henkensä voimalla, täysin heissä vakiinnutettuina, tulevat he 

kokoamaan. Kaikki villi vehnä tullaan kokoamaan…  

Koskaan tämä sato ei ollut lustetta. Pikemminkin ne ovat vain kasvaneet liian lähellä ja lusteiden 

keskellä, pysyen heidän varjossaan. He ovat kesyyntyneet ja tulleet Valoon, uudella 

ymmärryksellä, että todella MINÄ OLEN KUKA MINÄ OLEN. Eksyneet on löydetty ja uudelleen 

muotoiltu Minussa. Nämä tullaan keräämään myös… Jumalan armon Ensi Hedelmät, kerättynä 

Hänen raivonsa myrskystä…  

Kappas, kaikki, jotka kutsuvat Herran nimeä sinä Päivänä, tullaan pelastamaan… Katsokaa, ne, 

jotka eivät rakastaneet heidän elämäänsä tässä maailmassa, jopa kuolemaan asti… He ovat 

vastaanottaneet ikuisen elämän.  

Voi niille, jotka ovat rakastaneet elämiään tässä maailmassa niin paljon, että he ponnistelivat 

pelastaakseen itsensä… He ovat menetettyjä, annettuja Isän närkästyksen tulille, tuhottuna 

Sanalla ja Minun tulemiseni kirkkaudella. Pimeys tuhottuna, pahat pois heitettyinä. Kaikki on 

hiljaista Jumalan Valtakunnassa, sillä he, jotka istuvat Hänen Armo Istuimensa oikean käden 

puolella…  

Kappas, Minä olen teidän kanssanne aina, jopa tämän ajan loppuun asti ja aina sen jälkeen, asuen 

Minun Isäni ilossa. Tulkaa katsomaan, Minun rakastettuni, jotka olette uskoneet näkemättä… 

Katsokaa alas maapallolle… Katsokaa, Taivaan enkelit jatkuvasti kohoavat ja laskeutuvat Ihmisen 

Pojan päälle… Korjaten satoa sieltä, minne toiset ovat kylväneet, nostaen ylös vastikään Herran 

lunastamia, sillä nyt he uskovat, koska he ovat nähneet Jumalan voiman liikkuvan koko maapallon 

pinnalla… Kyllä, jopa taivaat on ravisteltu.  

Vehnä on kerätty… Pyhimykset on vakiinnutettu kunniassa ja seuraavat Karitsaa, joka muuttui 

Leijonaksi, missä ikinä kulkeekin. Rakastetut, seuratkaa Minua. Minä tulen johdattamaan teidät 

elävien vesien lähteitten luo… Rakkauden ja elämän lähde, joka ei koskaan kuivu.  

Katsokaa, Minä tulen jopa luomaan uudelleen koko maailman teitä varten. Te uskoitte Minuun ja 

te pysytte Minun rakkaudessani, ettekä tule koskaan lähtemään uudelleen… Eikä kukaan voi 

siepata teitä Minun käsivarsiltani. Tulkaa ja jakakaa Minun ilossani ikuisesti, jopa aina ja ikuisesti… 

Ja tuntekaa Jumalan mysteeri paljastettuna ja luomisen tieto… Ketään ei tulla löytämään enkeleitä 

alempana… Amen ja Amen. 


