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Tammikuun 24. 2010 - YahuShua HaMashiach’lta, Häneltä, Jota Kutsutaan Jeesus Kristukseksi, 

Herraltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle, Niille, joita Herra on 

Lähettämässä ja Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Minun poikani, teidän palveluksen aikanne on paljon lähempänä kuin ajattelette, sanoo Herra. 

Kuitenkin toisille se vaikuttaa viipyvän, sillä he eivät ole täysin hereillä; heidän silmänsä pysyvät 

kiinni, heidän korvansa pysyvät turtuneina kuulemaan. Kuitenkin teille, se on tulossa nopeasti, sillä 

te olette kysyneet Minulta ja pysytte halukkaina, olette rakastaneet Minua yli kavereidenne, 

pyrkien aina tuntemaan Minut… Katsokaa, te tulette tuntemaan Minut! Sillä Minä olen tulossa 

nopeasti ja jokaisessa teissä Minä tulen asumaan täydesti.  

Enää te ette tule kerjäämään, enää te ette tule vetoamaan, ettekä te tule kompastumaan, enää… 

Katsokaa, sinä päivänä te varmasti tulette laulamaan!... Sillä Minun oman henkeni tuli tullaan 

vakiinnuttamaan teissä ja te tulette palamaan kirkkaasti.  

Keskipäivän auringon lämmöllä ja kirkkaudella tulette te loistamaan Minun puolestani, sillä Minut 

tullaan paljastamaan teissä. Ja niin kuin Minä kuljin, niin tulette te kulkemaan; niin kuin Minä tein, 

niin tulette te tekemään samalla tavalla; ja niin kuin Minua vainottiin, niin tullaan teitäkin 

vihaamaan. Älkää pelätkö; sillä niin kuin ei kukaan ihminen estänyt Minua, eikä kukaan laittanut 

kättään Minun päälleni, eivätkä ketkään kyenneet ottamaan Minua voimalla, eikä yksikään kivi 

kyennyt iskemään Minua alas, ennen kuin Minä luovutin Itseni, niin tulee olemaan teidän 

kanssanne… Sillä Minä olen Herra ja kuka voi anastaa Minun tahtoni? Kuka voi muuttaa aikoja ja 

ajankohtia, jotka Minä pidän Minun oman tahtoni ohjauksessa?   

Katsokaa, Minä olen erottanut teidät maailmasta; ja katsokaa, Minä tulen lähettämään teidät 

takaisin maailmaan, jopa niin kuin Minut lähetettiin maailmaan. Ja niin kuin Minä tulin Isän luota ja 

lähetettiin, niin myös teidät tullaan lähettämään, niin kuin joku, joka tulee Minun luotani. Teidät 

on lähetetty paimentamaan heitä, jotka ovat palaamassa Minun luokseni; ja varoittamaan heitä, 

jotka ovat menehtymässä, heitä, jotka ovat lähteneet pois Minun luotani.  

Teidät on lähetetty parantamaan Minun lampaitani, taistelussa loukkaantuneita ja moittimaan 

pahaa, sekä näkyvää että näkymätöntä. Katsokaa, Minä olen antanut teille auktoriteetin kaikkien 

niiden yli, jotka pyrkivät tekemään teille vahinkoa, sillä te olette Minun voideltujani. Te tulette 

myös paimentamaan ja siunaamaan teurastuksen katrasta, sillä tämä on Minun tahtoni. Kuitenkin 

ymmärtäkää tämä… Niin kuin Minut lähetettiin ja kärsin, niin tullaan teidätkin lähettämään ja 

tulette kärsimään, paitsi tämä… Teitä ei lähetetä uhrauksena, sillä tämä on viimeistelty! Se on 

loppuun saatettu!   

Teidät on lähetetty kestämään Minun nimeni vuoksi… Tuomaan sisään suuri sato, soittamaan 

trumpettia kaikkialla maapallolla, valmistellen Minun tietäni Minun edessäni, alentamaan ja 

kohottamaan, kiroamaan ja siunaamaan… Iskemään kaikkia kansakuntia, Minun nimessäni!  

Te tulette johdattamaan jäännöksen paikkaan, jonka Minä olen valmistellut heille, että he 

saattaisivat olla piilotettuja hänen kasvoiltaan, joka pyrkii ahmimaan heidät. Kyllä, te tulette 

tekemään kaikki nämä asiat ja suuret ihmiset laitetaan vapisemaan ja mahtavat ihmiset tulevat 

pakenemaan edestänne; kappas, jopa vahvat ihmiset tullaan saamaan kyyneliin… Katsokaa, 

kuninkaat tullaan laittamaan teidän alamaisiksenne, Minun sanojeni mukaan, jotka Minä saan 

teidät puhumaan. 



Kyllä, te tulette tekemään kaikkia näitä asioita… Minä teissä. Minä tulen loppuunsaattamaan ne 

teidän kauttanne sukkelasti ja Minun nimessäni ne tullaan tekemään, saaden Minun nimeni 

kaikumaan Minun ihmisteni keskuudessa. Kyllä, se tulee kaikumaan kaikkialla maapallolla, saaden 

Herran pelon tulevan KAIKKIEN ihmisten päälle! Sitten kuulevatpa he tai pidättäytyvätpä he, kaikki 

vähäisimmästä suurimpaan tulevat tietämään… MINÄ OLEN HERRA, eikä ole ketään muuta!  

Katsokaa ylös! Minä olen tulossa nopeasti! Katsokaa, Minä olen jo täällä, Minä olen Minun 

ihmisteni kanssa!... Teidän Jumalanne ja palvelijanne, turvapaikkanne ja voimanne, sydäntenne 

rakkaus… YahuShua on minun nimeni!... Antakaa Minulle kunniaa! Sillä aika on tullut, Isän käden 

tulla tunnetuksi, Hänen voimansa manifestoiduksi!  

MINÄ OLEN TULEVA! Juudan Leijona on tullut esiin paikastaan!... Tuomitsemaan ja rankaisemaan! 

Puhdistamaan ja kohottamaan! Murtamaan palasiksi ja rakentamaan! Polttamaan ja 

ennallistamaan!... Täyttämään, loppuunsaattamaan.  

Sillä Herran Päivä on tullut! Katsokaa, se on ovella!... Suuri Päivä on hyvin lähellä! Ja katsokaa, Uusi 

Päivä on tulossa nopeasti, kun Ikuinen Oikeamielisyys tulee!...  

Kun Laillinen Kuningas tulee hallitsemaan, teidän kanssanne, Minun sydämeni valitut, saapuen 

Minun ilooni ja Minun lepooni… Sillä Minä tulen olemaan teidän Jumalanne ja te tulette olemaan 

Minun ihmisiäni… Laskemattomia Päiviä, elämä ilman loppua… Ikuinen ylistys! 


