
V5/13 - LUOTA MINUUN… Sillä Aika on Käsillä 

Syyskuun 13. 2007 - YahuShua HaMashiach’lta, Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja 

Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle, Veljelle Kristuksessa ja kaikille Niille, joilla 

on Korvat Kuulla 

Tätä kansakuntaa tullaan ravistelemaan ytimiään myöten, sanoo Taivaallisten Sotajoukkojen 

Herra! Sillä aika on tullut, että näitä hävyttömiä lapsia tullaan ravistelemaan, suuri herääminen… 

Jopa näitä kirkkojen joukoissa olevia, jotka kulkevat sokeasti pimeässä, sanoen, että he ovat 

valossa. Ja kun kaikki nämä asiat alkavat tapahtumaan, jopa niin kuin ne on kirjoitettu Kirjoissa ja 

Totuuden Pyhissä Kirjoituksissa… Silloin he tulevat TIETÄMÄÄN, että profeetta oli ollut heidän 

keskellään!  

Minun poikani, kuuntele ja kuule Minua… Älä tukahduta Minun ääntäni sinussa, vaan kuuntele, 

sillä myös sinun täytyy kuulla, Minun poikani. Aika on käsillä, jolloin myös sinun täytyy 

työskennellä. Aika on käsillä… Aika on käsillä.  

Minun poikani, kun sinä olet palannut kotiin, mene ja rukoile ja polvistu ja mene makuulle Minun 

jalkoihini ja tiedä, että Minä olen sinun kanssasi. Mene ja päästä irti tahdostasi ja kaikista näistä 

asioista, jotka sinä lasket arvottomiksi itsellesi, sillä hän, jonka Minä olen puhdistanut, on kaiken 

sen arvollinen, mitä Minä olen suonut heille. Sen vuoksi, ole rauhassa ja tiedä, että Minä olen 

sinun Herrasi. Minä olen heittänyt kaikki nämä synnit kauas sinusta, eikä niitä tulla koskaan enää 

muistamaan. Ota kaikki, mikä on taakkana sinulla ja aseta se Minun jalkoihini. Jätä se siihen ja 

mene pois vapaudessa… Esteittä, ilo sydämessäsi… Tietäen ja uskoen sen, että jos kaikki nämä 

omistamasi asiat otettaisiin pois, sinä olisit rikkaampi puutteessa…  

LUOTA Minuun… Sellaisella luottamuksella, jota et tule löytämään kavereistasi… Täydellisellä.  

Pysy Minun rakkaudessani, sitten sinä tulet katselemaan Minun kunniaani ja nousemaan kuin hän, 

johon Minä olen kovin mielistynyt, kuin hän, joka on täynnä Henkeä… Jumalan sotilas, peloton 

leijona… Hellä kuin karitsa… Jollaista rohkeutta vain Jumala voi antaa ja jota on Minussa.  

Ole hiljaa nyt, Minun poikani… 

Sinä tunnet Minut jo ja olet vastaanottanut Minusta. Kuitenkin Lahja, jota sinä et ole vielä 

tuntenut, on myös sinun ja tullaan manifestoimaan Isän kunniaksi. Ja täten moni tulee tarttumaan 

käsiisi ja sinä tulet laittamaan heidän kätensä Minun käsiini ja Minä tulen ottamaan heidät… Ja he 

eivät enää tule olemaan Maapallolla. Tämä on Minun Käskyni, niin kuin Minä olen vastaanottanut 

Minun Isältäni, että Minä kutsun Minun valittujani ja he tulevat menemään Minun nimessäni ja 

kokoamaan kaikki ne, jotka ovat maailman tallomia ja kohottamaan ja pitämään pystyssä. Sato on 

kypsä ja Minä tulen korjaamaan satoa, Minun omani, jopa kaikki heidät, joissa Minä näen Itseäni.  

Aika on käsillä… Uskokaa Minun palvelijani kautta tullut Minun Sanani. Älkää laskeko ihmisten 

mukaan, vaan Totuuden mukaan. Älkää luottako ihmisten suunnitelmiin… Luottakaa Minuun ja 

niihin aikoihin ja ajankohtiin, jotka on asetettu Minun omaan, Isältä saatuun voimaan…  

Minä olen tuleva ja tulen kokoamaan ja palaamaan Minun kunniassani! Tänään, olkoon se 

laskettu. Sillä tänään alkaa se, minkä Herra Taivaan ja Maan Jumala oli julistanut alusta alkaen, 

että se tulisi.  

Tänään on päivä… Nouskaa ylös ja tulkaa lasketuksi! Sillä tänään on ennalta säädetty ajankohta, 

että sen pitäisi tulla… Tänään on lopun alku, kunnes tulee Uusi Päivä, joka on ilman loppua… Tuhat 

vuotta ja ikuisesti. 


