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Maaliskuun 20. 2008 - YahuShuaHaMashiach’lta, Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja 

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

Minun lapseni, Minä olen aina ollut ja tulen aina olemaan teidän Isänne, Teidän Veljenne, teidän 

lähin ystävänne, tästä alkaen ja ikuisesti, kunnes jopa aika menehtyy…  

Ei enää päivien laskemista, ikuisesti Minun läsnäolossani… Minun omat rakastettuni… Uudelleen 

tehtyinä ja uudelleen muotoiltuna, sellaisia, jotka eivät koskaan kuihdu, eivätkä koskaan enää näe 

korruptiota.  

Rakastetut, ettekö tiedä, että Minä olen teidän kanssanne? Kuinka sitten on, että te tulette Minun 

eteeni, kysyen sellaista, mikä on jo täytetty teissä? Rakastetut, te etsitte Minua ja tämä on oikein 

hyvä. Kuitenkin te vastustelette Minua pyytämisessä; ette omaksuen, ettekä uskoen, sitä mikä on 

teissä. Rakastetut, teidät on jo päästetty kaikista teidän raihnaisuuksistanne… Etsikää Minua ja 

pyytäkää ja uskokaa ja se tullaan tekemään teissä. Ja se, mikä on työstetty Timothyn kautta, on 

tehty Minun koko ruumiissani…  

Ihmisvoimasta ei ole ollenkaan hyötyä, rakastetut. Kaikki mikä on tehty, on tehty Minun kauttani ja 

annettu teille. Kuinka sitten te ette usko? On jopa tämän syyn vuoksi ja sen mukaan, annettu teille, 

jossa teidän vielä pitää kävellä. Sen vuoksi, kulkekaa Minussa ja vastaanottakaa Minusta ja kaikki, 

mitä te haluatte, Minun ja Minun tahtoni mukaan, tullaan manifestoimaan.  

Sillä missä Minä olen, siellä ei voi olla pimeyttä… Missä Minä olen, kaikki pimeys pakenee pois… Ja 

missä Minä olen, parannus pysyy ja tehdään mahdolliseksi uskollanne… Sellainen luottamus, 

koskaan ei katsota taakse, eikä vasemman kädenpuolelle eikä oikean, vaan suoraan eteenpäin… 

Silmät kiinnitettyinä Minuun. 

Sillä se, mihin te olette keskittyneet, on se, mitä te tulette vastaanottamaan. Siksi Minä sanoin… 

”Ne, jotka ovat Minussa, eivät enää ole maailmassa, vaikka he pysyvät siinä.” Sillä Minä en ole 

maailmasta, se on Minun astinlautani. Sen vuoksi, rakastetut, pysykää Minun rakkaudessani ja se 

on, mitä te tulette vastaanottamaan… Jopa runsaasti, purkautuen esiin juoksevien vesien virroissa, 

parantaen kaikki asiat, jotka ovat tulleet taakoiksi teille.  

Minun ikeeni on helppo ja Minun taakkani keveä, kaikille, jotka elävät Minussa. Sen vuoksi, 

rakastetut, tämä on Minun käskyni teille… Niin kuin te rakastatte Minua, jopa niin te tulette 

rakastamaan toinen toisianne, siihen aikaan asti, kunnes Minä tulen kokoamaan teidät. Odottakaa, 

odottakaa kaikessa kärsivällisyydessä ja uskossa, luottaen Jumalaan, jopa Isään, tietäen, että Hän 

on Minusta ja Minä Hänestä… Isä ja Poika ovat Yksi. Odottakaa, rakastetut, kaikella 

pitkämielisyydellä ja ottakaa ja syökää kaikkea tätä leipää, jota Minä olen antanut teille ja juokaa 

syvältä Minun Hengestäni, joka on vuodatettu.  

Rakastetut, kuluttakaa Minun Sanaani, jopa päivittäin ja jokaisessa mahdollisuudessa, sekä sitä, 

mikä on kirjoitettu Totuuden Pyhiin Kirjoituksiin, jopa kaikki se ja ottakaa myös tätä nykyistä 

leipää, joka on annettu teille ja syökää ja sulattakaa se täysin, jopa kaikki nämä Kirjeet… Ne ovat 

Minun lahjani teille, rakkauskirje, joka on kirjoitettu Minun rakastetuille tämän ajan lopun 

pyhimyksilleni ja jätetään niitä varten, jotka vielä ovat kesyttämättömiä.  

Rakastetut, te pysytte Minun rakkaudessani… Kulkekaa Minussa. Ja katsokaa nyt, kuinka monia 

Minä tulen tuomaan, kyllä, suuri väen paljous, jota kukaan ihminen ei voi laskea!... Sillä kappas, 

ensimmäinen sato tulee olemaan vaatimattomista vaatimattomin ja toinen runsas, sanoo Herra.  



Luottakaa Minuun, sillä mikään ei pysy Minun tahtoni ulkopuolella. Sen vuoksi, levätkää toivossa ja 

siunauksessa, ymmärtäen, että Isä tietää kaikki asiat, jopa alusta asti… Mikään ei ole paennut 

Hänen silmiään. Sillä kaikki työt, Isästä valmistellut, olivat Hänen tiedossaan ennen maailman 

perustamista ja on valmisteltu ja asetettu kaikille niille, jotka olivat ennalta säädetyt, jotka tulevat 

tulemaan Hänen luokseen ja ovat jo tulleet.  

Sillä nimitetty Päivä on tullut ja tulee etenemään nopeasti, kunnes kaikkien niiden täyteys, jotka 

olivat myös nimitetyt, ovat tulleet pelastukseen… Jopa kaikkien niiden aikaan asti, jotka olivat 

nimitetyt vihalle, on täytetty. Katsokaa uusi päivä, jopa tuhat vuotta… Lepo. 


