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Heinäkuun 30. 2009 - YahuShua HaMashiach’lta, Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja 

Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle Nettiyhteisön Kokoontumisen aikana, kaikille 

Niille, joilla on Korvat Kuulla… 

Näin sanoo Herra YshuShua… Rakastetut, miksette te ole antautuneet Minulle? Kuinka on, ettette 

te ole tulleet asumaan Minussa täysin?... Päästäkää irti, rakastetut, päästäkää irti. Sillä Minä olen 

kukistanut maailman ja pian vastustaja saadaan polvistumaan jalkoihinne, aivan kuin hänet on jo 

laitettu polvistumaan Minun jalkoihini. Katsokaa, jopa kaikki hänen työnsä oli laitettu Minun 

jalkojeni alle alusta alkaen, sillä Minä olen Herra ja Pelastaja. Sillä niin kuin Isä on asettanut kaikki 

asiat Pojalle alistetuksi, niin sitten tullaan hänet, jota luciferiksi ja saatanaksi kutsutaan, laittamaan 

teille alistetuksi. Sillä te olette Minun ja Minä elän teissä.  

Rakastetut, Minä näen sisällänne suurta rakkautta ja vilpitöntä halua, kuitenkin kuinka 

luottamuksenne ja halukkuutenne kulkea Minussa pysyy puutteellisena?... JUOSKAA, on se, mitä 

Minä sanon teille! Juoskaa Minun luokseni, rakastetut! Pysykää Minun rakkaudessani!  

Sillä Minun on tullut aika tallata kansakuntien päällä; kyllä, aika on todella tullut Minun koota ja 

tuhota, vuodattaa tuomiota ja tehdä loppu. Sen vuoksi, rakastetut, ottakaa Minun kädestäni kiinni, 

sillä Minä olen Parantaja, teidän ainoa pakokeinonne, Ainoa Pyhäkkö… Tulkaa Minun luokseni, sen 

vuoksi, älkääkä epäröikö! Juoskaa hyvin nopeasti, rakastetut!  

Jälleen Minä sanon, aika on tullut! Se on täällä!... Sen vuoksi, teidän täytyy päästää irti tästä 

maailmasta, teidän täytyy laskea alas ylpeytenne ja heittää pois kaikki nämä typerät odotukset ja 

uskoa!...  

Rakastetut, pyytäkää Minulta ja te tulette vastaanottamaan… Etsikää ja te tulette varmasti 

löytämään… Sillä se, mikä on lopetettu ja kirjoitettu Minun omalla verelläni, oli loppuun saatettu 

jopa maailman perustamisesta alkaen.  

Ja Kirja, mikä oli ja on kirjoitettu ja yhä kirjoitetaan, jopa se oli Minulle tunnettu alusta alkaen. 

Kuitenkaan millään muotoa sitä ei ole viimeistelty tai loppuunsaatettu, ennen kuin kaikki on 

täytetty. Ja Päivä, jolloin Minä tulen tekemään tämän, katsokaa, se on tullut! Sen vuoksi, älkää 

vetäytykö pelossa, tai tulko paljon surun nielemäksi, älkää enää epäilkö… Pikemminkin nouskaa 

ylös ja riemuitkaa, sillä Minä olen tuleva!  

Minun ihmiseni, antautukaa ja te varmasti tulette vastaanottamaan Voiton, älkää enää seiskö 

omillanne, älkää enää olko riippuvaisia ihmisvoimasta. Sillä mikä tahansa absoluuttista 

luottamusta vähempi, on sen kieltämistä kuka Minä olen. Sillä Minä kerron teille totuuden, aika on 

tulossa ja on jo täällä, kun Minä tulen paljastamaan Minun kunniani ja teissä Minä tulen asumaan 

täysin… Jokainen asiaankuuluvana aikanaan, Minun tahtoni mukaan ja sen mukaan, mikä on 

teidän halukkuutenne luopua kaikesta ja seurata Minua.  

Lakatkaa laittamasta peilissä olevaa Minun edelleni! Ja miksi te keskitytte vain edessänne oleviin, 

tarjoten ylös rukouksia ja anomisia vain heidän puolestaan? Vai rakastatteko te vain omianne? 

Kuitenkin Minä kerron teille, he ovat Minun, rakastetut; he ovat Minun. Sillä kaikki asiat 

maailmassa kuuluvat Minulle, jopa kaikki, jota te katsotte silmillänne, sillä kaikki on annettu Minun 

käsiini Isän kautta…  



Kyllä, Minä tiedän teidän kyyneleenne, rakastetut, sillä Minä olen Hän, joka laskee ne ja pyyhkii ne 

pois. Kuitenkin nyt Minä pyydän teitä näkemään Minun silmilläni, vastaanottamaan Minun 

kyyneleeni. Sillä te ette ole tunteneet rakkauden ja surun syvyyksiä, ennen kuin te olette juoneet 

Minun kyynelteni lähteestä.  

Minun lapseni, te pysytte tämän maailman sokeuttamina! Ja ennen kuin te maistatte Minun 

kyyneleitäni, te ette koskaan tule ymmärtämään, mitä rakkaus todella on!... Oi Minun 

rakastettuni, tulkaa Minun luokseni ja itkekää Minun rinnuksillani, että Minä voin näyttää teille 

Minun rakkauteni syvyydet! Antakaa Minun pestä kaikki tämä muta pois silmistänne, antakaa 

Minun parantaa teidän kyyneleenne! Sitten teidän silmänne tulevat olemaan täysin aukaistut ja te 

tulette näkemään! Sitten te tulette näkemään! Sitten te tulette tietämään Taivaassa olevan Isänne 

rakkauden ja Hänen, joka ristiinnaulittiin puuhun! Sillä tämä on Minun tuntemistani todella.  

Ja näin te tulette kulkemaan Minussa… Nouskaa ylös, vyöttäkää itsenne tiedolla Minun 

rakkaudestani ja ottakaa kiinni Minun kädestäni. Ja kulkekaamme yhdessä, armossa, missä Minun 

vahvuuteni tullaan tekemään täydelliseksi teidän heikkoudessanne, kun teidän luottamuksenne 

edistyy nopeasti täydellisyyttä kohti.  

Muistakaa kuitenkin tämä myös… Mitä ikinä te olette tehneet näistä pienimmille, varmasti Minä 

sanon teille, jopa kaiken, mitä te olette tehneet heille, sen te olette tehneet Minulle. Ja sen, mitä 

te teitte, sen te teitte Minussa. Ja kun te hylkäsitte heidät ja veditte kätenne pois, te hylkäsitte 

Minut; ja kun te käännyitte poispäin heistä, te lähditte pois Minusta.  

Sen vuoksi, älkää enää erottako, käyttäkö erottelukykyänne, ihmisten tavoilla, nähkää oikein. 

Oppikaa tuomitsemaan oikeiden standardien mukaan… Nähkää Minun silmilläni! Ja kuinka te 

teette tämän, te kysytte… Luovuttakaa ja pyytäkää, asettakaa itsenne sivuun ja kysykää, kyllä, 

pysähtykää ja kumartukaa, juoskaa komeroonne (rukoilupaikkaanne) ja sulkekaa ovi, antautukaa 

Jumalalle ja pyytäkää ja se varmasti tullaan antamaan teille. Etsikää Minun tahtoani ja olkaa myös 

halukkaita vastaanottamaan Minun ojennukseni, jopa jokainen sana, omaksuen kaiken, mitä Minä 

paljastan teille, olipa se pehmeää tai kovaa; kyllä, vastaanottakaa se halukkaalla sydämellä, ilolla, 

innokkaina miellyttämään Isäänne Taivaassa.  

Minun lapseni, älkää vetäytykö taaksepäin, kun ojennus tulee, älkääkä työntäkö esiin kättänne, 

älkääkä heiluttako päätänne Herran nuhtelua vastaan… Rakastetut, rynnätkää eteenpäin 

omaksumaan se! Sillä Minun ojennukseni on rakkaus, jopa Minun otteeni tiukentuminen! Ja kuka 

on kykenevä erottamaan teidät Minun rakkaudestani?! Kuka on kykenevä varastamaan teidät 

Minun käsivarsiltani?! Sillä te olette Minun lapsiani ja teitä kutsutaan samaksi, jopa Jumalan pojiksi 

ja tyttäriksi, Minun vereni vuoksi, jonka te olette vastaanottaneet.  

Tulkaa Minun luokseni, sen vuoksi… Ja Minä tulen rakastamaan teitä rakkaudella, jota tämä 

maailma ei ole tuntenut, rakkaudella, joka parantaa, rakkaudella, joka ei koskaan katoa, 

rakkaudella, joka luopui kaikesta pelastaakseen teidät.   

Kaikenkattava rakkaus… Sellaisen voiman ja majesteettisuuden Rakkautta, jonka Ainoa Todellinen 

Taivaan ja Maan Jumala, kaikkien näkyvien ja näkymättömien asioiden, tunnetun ja 

tuntemattoman, paljasti ja saavutti Minun kauttani, Hänen Ainokaisensa, joka annettiin teidän 

puolestanne… 

Tapettu maailman perustamisesta alkaen… Josta alkaen te myös olitte Minun, jopa niin kuin teidät 

oli tehty Minun kauttani ja Minua varten… Ennalta määrättyinä Rakastetussa, Isän iloksi. 


