
V7/55 - Herra sanoo… Olkaa täysin erillään & Seuratkaa Minun Johdatustani, 

luottakaa ja totelkaa! 

Joulukuun 2. 2009 - YahuShua HaMashiach’lta, Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja 

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

Kuulla 

Jaysen kysymän kysymys… Herra, pitäisikö minun hyväksyä joululahjat perheenjäseniltä? 

Näin sanoo Herra YahuShua… Se mitä Minä olen jo puhunut, on totta ja pysyy Minun tahtonani 

heille, jotka kulkevat Minussa, jopa niin kuin esimerkkinä kaikille niille, jotka pysyvät 

tietämättöminä Minun teistäni, sanoo Herra. Koskien tätä ihmisten juhlapyhää, joka saastuttaa 

Minun nimeäni ja häpäisee totuuden siitä, kuka Minä olen, Minä olen sanonut… ”Älkää ottako 

mitään osaa, olkaa täysin erillään; älkääkä oppiko tai ottako mitään osaa maailman tai pakanoiden 

tapoihin.”  

Sen vuoksi Jayse, edessäsi on mahdollisuus… Päätöksesi koetteleminen… Mahdollisuus tulla 

lasketuksi arvolliseksi, seisoa suoraselkäisesti Herran edessä.  

Se on mahdollisuus paljastaa, esimerkillä, että Minä todella olen ensimmäinen… Uskoen, että 

Minä olen AINOA Tie seurattavaksi, AINOA Totuus ylläpidettäväksi, AINOA Elämä 

vastaanotettavaksi ja siinä kuljettavaksi…  

Minun ylistämiseni teolla ja hengessä ja totuudessa, uskonne puhdistamiseksi… Tämän uuden 

elämän pyhittämiseksi, jonka Minä olen teille antanut. Kyllä, ’vanhan ihmisen’ ja tämän maailman 

pois karistamiseksi ja Kristuksen päälle pukemiseksi, ja tämä toimi erottaa teidät tästä maailmasta.  

Sillä Minun elämäni kautta teidät on pelastettu, jopa Minä olen luopunut siitä puhdistaakseni 

teidät… Katsokaa, Minä otin sen jälleen vakiinnuttaakseni teidät Minun kunniassani… Sillä 

rakkauden vuoksi Minä olen ennallistanut teidät, asettaen teidät Minun oikean käteni puolelle ja 

pian Minä myös tulen ottamaan sinut myös, pidellen sinua tiukasti Minun rinnuksillani.  

Siispä jälleen Minä sanon sinulle, Minä olen Herra ja Minun täytyy olla etummaisena… Vai kuinka 

Minun tulisi lähettää sinut? Minun poikani, Mitä nämä maailman asiat merkitsevät? Mitä 

ymmärrystä sinä vaadit? Eikö asia ole jo tehty tiettäväksi? Eikö se ole itsestään selvää silmienne 

edessä?... Ja kuitenkin te pyydätte lisää ymmärrystä.  

Minun poikani, luota ja tottele; seuraa Minun johdatustani ja noudata Minun puhettani. Sillä Minä 

olen johdattamassa teitä paikkaan, jota muut eivät ole tunteneet, syvään paikkaan Minun 

sisälläni… Pyhään paikkaan, jonka kuninkaat ja enkelit kaipaavat tuntea; paikka, joka on erillään 

tästä maailmasta ja synnistä; paikka, joka on asetettu erilleen Minun kunniakseni, ja mikä tullaan 

pian paljastamaan täysin… Paikka Minussa ja Minusta, ikuisesti istuutuneena Minun oikean käteni 

puolelle Isän kunniaksi… Jopa niin kuin Minä olen istuutunut Isän oikean käden puolelle ja Hän 

pysyy Minussa ja Minä Hänessä.  

Niin se tulee olemaan päivien loppuun asti, mikä on päällänne… Terävien sanojen ja ihmeellisten 

merkkien päivä! Pimeyden päivä maailmalle ja kuluttavan kunnian heille, jotka otetaan 

Taivaaseen!... Paksujen pilvien ja huolien päivä, katkerien kyynelten ja syvien surujen, kyynelten 

paljouden… Kappas, suuri parku tullaan kuulemaan jäännöksen joukosta!...  

SUURI JA KAUHEA HERRAN PÄIVÄ!... Päivä, joka tuodaan esiin Minun paluussani, 

loppuunsaatettuna ja tuotuna loppuunsa Minun tulemisessani!   



KATSOKAA! MAJESTEETTI TULEE! Kirkas ja kuluttava ja kaiken kattava tuli! KIRKAS AAMUNKOI 

TULEE NOUSEMAAN JA TULEMAAN! Jonka valo tulee kylvettämään koko maailmaa Minun 

kunniassani!... Ja pyhäkkö tullaan puhdistamaan.  

Täten kaikki asiat tullaan asettamaan järjestykseen, kaikki tullaan pyyhkimään puhtaaksi. Kaikki 

tullaan ennallistamaan niin kuin oli alussa… Kyllä, jopa suuremmassa kunniassa! Sillä Kuningas 

tulee jälleen kävelemään ihmisten keskuudessa, halliten Maapallolla niin kuin Taivaassa… Päiviä 

ilman loppua – Amen… Ja Amen. 


