V7/29 - Herra selittää… Ikuinen Kivi, Väen Paljoudet Päätöksenteon Laaksossa
Kesäkuun 13. 2008 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna
Timothylle, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla
Näin sanoo Herra… Kyllä Minä, Aabrahamin Jumala, Ikuinen… Minä olen asettanut Kiven,
todellisen ja koetellun Kiven, sellaisen, jota ei koskaan tulla heittämään pois, eikä sitä voida
koskaan liikuttaa, vaikka monille se on tullut loukkaukseksi… Jopa niin, amen.
Kuitenkin Minun omani kutsuvat Häntä Ihmeelliseksi Neuvonantajaksi, suureksi siunaukseksi, jopa
ihmeeksi! Ja silti muut käyttävät Hänen nimeään kirouksena. Nämä ovat pahasydämisiä,
tottelemattomia, jotka jatkuvasti saastuttavat Hänen nimeään, MINUN NIMEÄNI, nimeä, jonka
Minä annoin Hänelle, nimen, jonka Me jaamme… YAH, TEIDÄN PELASTUKSENNE!... Mahtava
Jumala, Ikuinen Isä, Rauhan Prinssi, kuningasten Kuningas, herrojen Herra, Immanu El!... MINÄ
OLEN.
Katsokaa, Kivi on laitettu esille jälleen kerran ja se tulee tuhoamaan!... Jopa kaikkien perustusten
murenemiseen asti! Jokaisen korkean paikan alas heittämiseen asti! Jokaisen pylvään alas
vetämiseen asti!... Mikään, mikä pitää yllä, ihmisten nimessä, ei tule kestämään Hänen
tulemistaan!... Kaikki tullaan heittämään alas! Kaikki tullaan tuomaan alas!
Sillä Kivi, jonka kaikki nämä rakentajat torjuivat, on asetettu, EIKÄ ENÄÄ tulla peittämään! Sillä
YahuShua on Kulman Pää, Kivi, Kulmakivi, joka kestää iäti!... Ikuinen ylistys! Sillä teidän
Kuninkaanne on tullut teidän luoksenne, katsokaa Hän palaa takaisin kokoamaan ja on myös
tulossa Hänen vahvuutensa voimassa, suurella raivolla!...
Antakaa Hänelle kaikki kunnia! Sillä kaikki asiat tulevat kumartamaan alas Hänen tulemisessaan!
Kaikki asiat maapallolla, maan alla ja Taivaassa! Kyllä, kaikki tulevat kumartumaan ja antamaan
Hänelle kunniaa, kutsuen Häntä Herraksi!
Sen vuoksi, näin sanoo Herra… Valitkaa! Jälleen Minä sanon, valitkaa! Tulkaa murretuiksi tämän
Kiven päällä tai tulkaa jauhetuiksi tomuksi Vuoren alla! Sillä Hän, jota kutsutaan Kristukseksi ja
Jeesukseksi, YahuShua HaMashiach’ksi, myös kutsutaan Yeshua Messiaaksi, on Elämän Lähde!...
Jopa niin kuin Minä olen kaikkien asioiden Luoja, Alkulähde!
Oi Minun rakastetut, Minun kaikkein rakastetuimmat luotuni, valitkaa elämä! Hylätkää kaikki tämä
kuolema! Juoskaa sukkelaan, sillä loppu on tullut ja tulee etenemään nopeasti! Jopa kovalla
kiireellä tulee Minun käteni liikkumaan yli kaikkien näitten vesien, yli jokaisen maan! Katsokaa,
Minä tulen menemään läpi väen paljouksien ja se, mikä oli ennalta säädettyä, tullaan saattamaan
loppuun; se tullaan tekemään… Jopa kymmenessä päivässä ja seitsemässä se tullaan
viimeistelemään.
Katsokaa, se varmasti tullaan saattamaan päätökseen ja tuomio tulee istumaan… VÄEN
PALJOUDET, VÄEN PALJOUDET, PÄÄTÖKSENTEON LAAKSOSSA!... Sukkela tuomio Minun
vasemmalle puolelleni! Palkkio Minun oikealle puolelleni! Tulkaa ylös, Minun ihmiseni! Tulkaa ylös
ja ottakaa osaa juhlaan, jonka Minä olen valmistellut teitä varten, jopa maailman perustamisesta
lähtien…
Lehtimajan Juhla!... Rauha… Lepo – Tuhat vuotta, Ja ikuisesti… Koskaan-Loppumaton ilo
Rakastetussa, Jossa teidät on hyväksytty.

