
V5/30 - Se olen Minä, jopa Minä, joka olin tehnyt sen 

Elokuun 2. 2009 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle, 

Veljelle Kristuksessaja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Isä Jumala: Kuka on asettanut tähdet taivaalle?! Kuka on asettanut maapallon perustukset?!... Ja 

milloin heidät tuotiin esiin Minun tarkoitustani varten?... Vastaa, jos tiedät… Se olen Minä, jopa 

Minä, joka olin tehnyt sen! 

Kuka pitää huomista Hänen oikeassa kädessään?... Se olen Minä, jopa Minä… Hän, joka on myös 

ottanut eilisen pois ihmisiltä. Tämän päivän Antaja, jopa tämän hetken lahjan Herrassa… Hänen 

kauttaan, joka on Elämän Tekijä… Sen Lähde… Hän, joka on antanut teille hengityksen… Ja Jonka 

kautta se myös jatkuu sydämen halun mukaan, rakkaudessa, tai katkaistaan pois kapinan vuoksi 

siitä.  

Ja Joka, voimansa ja viisautensa kautta, on tuonut sinut olemassaoloon, Hänen tahtonsa hyvän 

mielen mukaan, jopa Hänen omaksi ilokseen, ajan mukaan ja ajankohtanaan, Minun tarkoitustani 

varten, johon sinut on kutsuttu ja nyt olet tullut?... Ja siispä Minun poikani, älä kysy; äläkä tule 

nielaistuksi tämän surun vuoksi, joka on sellaista, joka johtaa sinut epäilemään.  

YahuShua: Minä olen sinun kanssasi… Odota Minua, kaikella kärsivällisyydellä ja kaikella 

luottamuksella, ja se tullaan antamaan sinulle… Asiaankuuluvana aikana…  

AIKANA, Minun aikanani, Minun tahtoni mukaan.  

Ja kun päivä tulee ja se on täytetty, sinä tulet huutamaan ja tuomaan sen esiin ja loikkimaan ilosta, 

vaikka sydämesi pysyy raskaana ja on tullut myös kuin järkkymättömäksi kiveksi. Sillä sinä päivänä 

silmäsi tulevat aukeamaan, Yhden ja Ainoa Todellisen Jumalan tiedossa, ja Hänessä lähetetty, joka 

tuli asumaan täysin sinussa… Ja sinä päivänä tullaan rakkautesi ja uskosi täydellistämään. 

Ja tällä kertaa, sitä EI tulla muuttamaan, sanoo voiman ja kunnian Herra… Jopa Minä, Palkkio ja 

niiden Palkitsija, ketkä tulevat esittämään suuria urotöitä, Minun nimessäni, Isän edessä ja kaikkea 

tätä pahuuden väenpaljoutta vastaan… Päivänä…  

Heittämään alas… Alentamaan… Murtamaan…  

Ja kohottamaan niitä, jotka ojentavat käden ja kutsuvat Minun nimeäni… Ei enää epäuskossa, eikä 

hankalasti tai ylennetyllä egolla, vaan vilpittömästi, monien kyynelten kera, uudesta ja nöyrästä 

sydämestä käsin, rakkaudessa… Uusi ja puhdistettu kivi, kallisarvoinen jalokivi, mikä tullaan 

keräämään Isän taloon, jopa suuren koettelemuksen keskellä…  

Katsokaa, puhdas valkea kivi… Amen. 


