
V7/42 - Herra selittää…  

Kunnian Kuningas & Elämän Tarkoitus & RAKKAUS ON Ainoa Tie 

Elokuun 19. 2009 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla… 

Näin sanoo Herra, kaikille, jotka asuvat maapallolla… Katsokaa Herra Kaikkivaltiaan Jumalan 

voimaa ja kunniaa, työstettynä Hänen Mahtavassa ja Vahvassaan! Kertokaa Minulle, kuka on 

Jumalan kasvot?! Kuka, Minun ihmiseni?! Kertokaa Minulle, jos tiedätte!...   

YahuShua HaMashiach on Kunnian Kuningas, Hän, jota kutsutaan Kristukseksi ja Jeesukseksi! Kyllä, 

Hän on Rauhan Kuningas, Oikeamielisyyden Kuningas, Ikuinen Jumala!... Isänne, Puuseppänne, 

Paimenenne, kaikkein rakastetuin Ystävänne.  

Katsokaa, Hän on ylösnoussut, Hän, joka kuoli, on ylösnoussut! Ja Hänen vuokseen te myös elätte! 

Sillä Hänen kauttaan teidät muovattiin, Hänen kuvakseen teidät luotiin! Hänen hengityksensä 

kautta te olette vastaanottaneet elämän ja Hänen Sanansa kautta te olette tulleet olemassaoloon! 

Ja yksin Hänen kauttaan te nyt seisotte, ollen tehtyjä oikeamielisiksi, saman oikeamielisyyden 

mukaan, jonka Hän omistaa!... HÄN ON TEIDÄN OIKEAMIELISYYTENNE! Jopa niin kuin Häntä 

tullaan kutsumaan ja on kutsuttu jo heidän taholtaan, jotka todella tuntevat Hänet, puhuen sen 

ääneen, kyllä, huutaen sen väen paljouksien edessä… ’HERRA, MEIDÄN OIKEAMIELISYYTEMME!’  

Oi Minun lapseni, Oi Minun ihmiseni, tulkaa! Tulkaa Minun luokseni! Rynnätkää eteenpäin ja 

omaksukaa Jumalanne; omaksukaa Minut Pelastajaksenne! Sillä yksin Hän on Jumalan kasvot!... 

Minun kuvani, Minun oma täydellinen heijastukseni näytettynä kaikkien heidän silmissään, ketkä 

vastaanottavat Hänet ja ottavat osaa Hänen ruumiiseensa ja Hänen vereensä, ennalta määrättyinä 

ja erilleen asetettuina Hänen kunniaansa varten; Minun kunniaani varten; jopa kaikki, jotka ovat 

Hänessä ja joissa Hän asuu, tulevat myös tulemaan kunniaan… Sillä Minä kerron teille totuuden, 

monet tulevat näkemään Jumalan enkelien nousevan ja laskevan Ihmisen Pojan päälle sinä 

päivänä!  

Oi Maapallo, Oi taivaat, kaikki elävät olennot, sekä nähdyt että näkemättömät, tulkaa esiin ja 

antakaa Hänelle kunniaa!... Katsokaa Kuningasta, Kunnian Kuningasta, Elämän Kuningasta, Rauhan 

Kuningasta, Oikeamielisyyden Kuningasta!... Sana!... Elämän Lähde!  

Oi Aikojen Kuningas, kokoa! Korjaa satoa! Korjaa satoa, Minä sanon! KORJAA SATOA! Ota aarteesi 

ylös, kokoa heidät ylös ja puhdista heidät, jotka ovat jäljellä, he, jotka ovat nimitetyt läpivietäviksi! 

Puhdista heidät, puhdista heidät ja tee heidät valkeiksi, niin että myös heidät voidaan nostaa 

ylös!... Ota saaliisi!  

Kyllä, koko maapallo on edessäsi, Oi Jumala, Oi Immanu El! Maapallo tulee hiipumaan, kyllä, se 

tulee järisemään Sinun tulemisessasi ja heilumaan Sinun läsnäolossasi! Se tulee kumartumaan 

alas! Katsokaa, korkeat vuoret tulevat antamaan tietä ja jokainen korkea paikka tullaan tuomaan 

alas! Kaikki kukkulat tullaan tekemään tasaisiksi! Kaikki karkeat paikat tullaan tekemään sileiksi!... 

Antakaa kaikkien maapallolla kumartaa Kuninkaan edessä!  

Luomakunta, huuda Hänen nimeään! Antakaa väen paljouksien puhjeta laulamaan! Laulakaa 

ylistyksiä Herralle, Oi Israel! Laulakaa ylistyksiä Taivaan Jumalalle, kaikki kansakunnat! Antakaa 

kaikkien ihmisten tarjota kiitosta Kaikkein Korkeimmalle Herralle!... Amen! Amen! JA AMEN!  

Minun ihmiseni, tulkaa ja asettakaa itsenne alttarille! Tulkaa ja olkaa murrettuja ja löytäkää rauha 

tämän Kiven päällä! Levätkää sen päällä ja se tulee ylläpitämään teidät ikuisesti! Sillä Hän, jopa 



Hän, jota kutsutaan Kristukseksi ja Jeesukseksi, on se Kivi!... YAHUSHUA ON AIKOJEN KIVI!... Alusta 

alkaen HÄN ON Ensimmäinen; katsokaa, Hän on myös Viimeinen!  

Sen vuoksi, tulkaa nyt, Minun lapseni! Rynnätkää eteenpäin ja omaksukaa Jumalan Pelastus!... Sillä 

Hänen kauttaan kaikki asiat koostuvat; Hänessä kaikki vastaanottavat elämän ja heillä on elämä! 

Yksin Hänessä te tulette löytämään levon kaikesta, mikä uuvuttaa teitä! Yksin Hänessä te tulette 

löytämään rauhan ja kaiken, mitä etsitte!...  

Elämän Tarkoitus!... RAKKAUS!... Ainoa TIE! Ainoa TOTUUS! Ainoa ELÄMÄ!... Koskaan loppumaton 

ilo Rakastetussa… Jonka veren kautta teidät on hyväksytty Isän edessä, ikuisesti istuutuneina 

Minun oikean käteni puolelle Minun Valtakunnassani, jonka Minä olen antanut Minun Pojalleni…  

Isän Ainokainen; Isä, joka ON Valtakunta, Voima ja Kunnia, aina ja ikuisesti! Amen. 


