
V7/70 - Herra sanoo… Minun Morsiameni, tule ulos!  

Hääillallinen on alkamaisillaan 

Huhtikuun 27. 2010 - YahuShua HaMashiach’lta, Jeesus Kristukselta, Herralta, Jumalaltamme ja 

Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Veljelle Kristuksessa ja Timothylle, kaikille Niille, joilla 

on Korvat Kuulla 

Kuulkaa Herran sana, kuunnelkaa Lunastajanne ääntä, sillä näin sanoo Herra… Katsokaa, aika on 

tullut! Ja päivä on hyvin lähellä, kun ovi täytyy sulkea; katsokaa, jopa nyt se on sulkeutumassa… 

Jopa niin, amen.  

Sillä katsokaa, Minun rakastettu morsiameni on annettu Minulle Isältä, hänet on valittu ja hän on 

uskollinen. Hänen lamppunsa on täynnä öljyä ja palaa kirkkaasti, hänen kasvonsa ovat täynnä 

kauneutta; hänen vaatetuksensa, nöyrä. Hänet on puettu hienoihin valkeisiin pellaviin ja tehty 

valmiiksi hänen Sulhaselleen, sanoo Hän, joka on uskollinen, Hän, joka on aito ja on tulossa 

nopeasti kokoamaan Hänen omiaan…  

Kappas, Isä on antanut Minulle hänen kätensä avioliittoon ja todella Minä sanon teille, Oi ihmisten 

pojat ja tyttäret, Minä tulen ottamaan hänet ja vetämään hänet hyvin lähelle! Katsokaa, Minä 

tulen kutsumaan hänet nimellä ja hän tulee lentämään pois! Kyllä, Minä menen naimisiin hänen 

kanssaan ja hän tulee pysymään Minun kanssani yhden viikon Herrassa, asetettuna erilleen Isän 

talossa!  

Oi Minun rakastettuni, Minun uskolliset ja valitut tämän ajan lopun pyhimykset, tulkaa lähelle ja 

tuntekaa Minun halaukseni! Sanoo Herra… Oi Minun sydämeni valitut, tulkaa ulos, että voisitte 

saapua sisään!... Sillä MINÄ OLEN HÄN!... Alfa ja Omega, Ensimmäinen ja Viimeinen, ihmisten 

sydänten Rakastettu, Aikojen Mielihalu!  

Näin sanoo Herra ihmisten kirkoille ja kaikille ympärillä oleville, jopa kaikille heille, jotka ovat 

hajaantuneina ympäri maata… Aika on tullut, hääillallinen on alkamaisillaan ja Minun morsiameni 

tullaan varmasti ottamaan ylös!  

Ja katsokaa, Suuri ja Kauhea Herran Päivä tulee ryntäämään sisään, sillä Minä todella olen puhunut 

sen, enkä tule katumaan; se varmasti tulee olemaan! Katsokaa, ettekö te seiso jo keskellä monia 

suruja, jopa kymmenen päivää ja seitsemän, jotka ovat tulemaisillaan sisään? Kuitenkin te 

kieltäydytte näkemästä, seisoen hiljaa sydämenne kovettuneina, mielenne turtuneina, 

tunnottomina ja tunteettomina.  

Kappas, jopa Minun palvelijoitteni, profeettojen, suitten kautta Minä olen puhunut teille, 

kuitenkaan te ette kuule. Sillä Minä olin käskenyt teitä, sanoen… ”Menkää ulos ja kutsukaa Minun 

ystäväni häihin”, kuitenkin te käännyitte pois. Todella, kutsu oli asetettu eteenne, se oli jopa 

laitettu käsiinne, kuitenkin te kieltäydyitte siitä!  

Täten Minä käskin Minun palvelijoitani kaatamaan kutsunne maahan, todistuksena teitä vastaan, 

kuitenkin te pysyitte liikkumattomina; ja suurella röyhkeydellä te etsitte heittääksenne Minun 

sanani pois ja ylpeydessänne te iskitte Minua suulle! Kappas, he toivat lahjanne Kuninkaalta, 

kuitenkin te kieltäydyitte niistä, ettekä halunneet mitään osaa Minun kanssani sellaisena kuin 

Minä todella olen!    

Ja yhä tähän päivään asti, te kapinoitte Minua vastaan, jäykällä käsivarrella ja ojennetulla kaulalla! 

Katsokaa, te heilutatte päitänne, kun herjaatte ja syljette heihin, joita Minä lähetän luoksenne, 



pyrkien aina iskemään heidät maahan sanalla ja teolla! Ja salaisesti te sihisette heille, valehtelevilla 

sanoilla ja uskaliaalla suulla!...  

KUITENKIN OLKOON TEILLE TIEDETYKSI, OI KIEROUTUNUT JA KAIKKEIN PETOLLISIN SUKUPOLVI, TE 

OLETTE TEHNEET SEN MINULLE! SILLÄ MINÄ OLEN LÄHETTÄNYT HEIDÄT! Sanoo Herra.  

Sen vuoksi, Minun kasvoni ovat käännetyt teistä pois ajaksi ja ajanjaksoksi, Minun kutsuni pois 

vedetty, kunnes te opitte olemaan enää pilkkaamatta Jumalaa, kunnes te heittäydytte maahan ja 

todella kadutte kaikkea Minun hylkäämistänne.  

Täten Minä olen lähettämässä Minun palvelijani alhaisten ja nöyrien luo, maan köyhien, henkisesti 

murtuneiden ja niiden joukkoon, joilla todella on oikeamielisyyden nälkä ja jano, niin että Minä 

saatan täyttää heidän maljansa ja tyydyttää heidän tarpeensa…  

Sillä todella kutsu on lähtenyt, kutsu kaikuu kaikkialla maapallolla! Ja he, jotka olivat kykeneviä 

vastaanottamaan ja ovat tulleet juosten! Kappas, kiitoksen anto on heidän huulillaan ja toivo 

täyttää heidän sydämensä, kun he aina katsovat päivää, kun meidän ilomme on tehty 

kokonaiseksi!  

Katsokaa, heidän lamppunsa ovat täynnä ja heidän uskollisuutensa palaa kirkkaasti; he ovat 

noudattaneet kutsua ja ovat tulleet tapaamaan Minua!... Täten niin kuin on kirjoitettu, niin tulee 

tapahtumaan: Ensimmäisistä on tullut viimeisiä; ja he, jotka laskettiin viimeisiksi, ovat tulleet 

ensimmäisiksi Kunnian osanottajiksi.  

Sen vuoksi, näin Herra teidän Lunastajanne sanoo… Tulkaa esiin, kaikki te uskolliset! Tuokaa 

kutsunne, sillä Minä olen kirjoittanut sen teidän sydämiinne! Saapukaa Herran iloon! Tulkaa ja 

laulakaa ylistystä, tanssikaa ilosta ja ottakaa osaa tästä juhlasta, jonka Minä olen valmistellut teitä 

varten!  

Kuulkaa Minua, rakastetut, kokoontukaa ympärille, sillä Minä se olen, teidän Ensirakkautenne!... 

Kyllä, Hän, joka on aina ollut teidän kanssanne, ja jonka kanssa te tulette pysymään, jopa ajan 

loppuun asti. Sillä kukaan ei voi erottaa teitä Minun rakkaudestani, eikä kukaan voi nykäistä teitä 

Minun kädestäni!...  

Sen vuoksi laulakaa Minulle, riemuitkaa ja olkaa tavattoman iloisia! Sillä te olette Minun ja olette 

aina olleet, ennalta määrättyinä Rakastetussa!... Sanoo Herra. 


