
V7/72 - Herra sanoo…  

Antakaa Minun Lunastettujeni tulla juosten & Laulaa YahuShua on YahuWaH 

Toukokuun 5. 2010 - YahuShua HaMashiach’lta, Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja 

Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Veljelle Kristuksessa ja Timothylle, Herran Pienelle 

Katraalle ja Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra, koskien päivää, kun Minä nousin ylös Isän luo kunniassa, jonka Minä olen nyt 

käskenyt teitä muistamaan ja pitämään pyhänä Herralle, riemuiten Minun tulemiseni innokkaassa 

odottamisessa. Siunattu Toivo… Tämä on suuren riemuitsemisen aika, sillä Minä olen tulossa 

nopeasti! Sen vuoksi tulkaa juhlimaan Herran pöytään ja riemuitkaa! Antakaa kiitosta, laulakaa 

ylistyksiä ja olkaa täytettyjä Herran ilolla! Laulakaa Minulle, rakastetut! Laulakaa!  

Kyllä, nouskaa ylös Herran kukkulalle, puhtain sydämin ja puhtain käsin, tarjoten ylistyksiä Hänelle, 

joka on todellinen! Sillä nyt on aika suuren kunnian tulla paljastetuksi, taivaissa yläpuolella ja 

maapallolla alapuolella!... Mahtava ja vaikuttava Herran voima!  

Ajan alusta alkaen luomakunta on odottanut innokkaasti Jumalan poikien tulla paljastetuiksi! Sen 

vuoksi, kuulkaa Herran Sana, piristäkää korvianne ja kuunnelkaa Lunastajanne ääntä, sillä varmasti 

Minä sanon teille, se ei enää tule odottamaan!... Katsokaa, ihmisten poikien kautta tullaan Ihmisen 

Pojalle antamaan kunniaa, näinä viimeisinä päivinä!  

Ja kaikella voimalla ja oikeamielisellä tuomiolla, suurilla merkeillä ja ihmeillä, tullaan Isä 

paljastamaan! Katsokaa, Hänen nimensä tulee kaikumaan kaikkialla maapallolla! Sillä Hän tulee 

asettamaan lopun merkin kansakunnille ja Minä tulen saamaan kunniaa! Kaikkialla taivaissa ja 

kaikkialla maapallolla se tullaan tekemään tunnetuksi!... Sillä on vain Yksi Pelastus ja MINÄ OLEN 

HÄN!  

Mitä varmimmin Minä sanon teille, Minun täyteyteni on tulossa ja jokainen silmä tulee katsomaan 

Minun kasvonilmeitäni! Kappas, jokainen polvi tulee notkistumaan Minulle, kutsuen Minua 

Herraksi! Kyllä, jokainen kieli tulee tunnustamaan… ’Jeesus Kristus on Taivaan ja Maan Herra, 

Yeshua on Ainoa Messias!’ He tulevat tunnustamaan sen ääneen ja taivaissa se tulee kaikumaan… 

”YahuShua on YaHuWaH!”  

Sillä Minä olen tulossa nopeasti perustamaan Minun valtakuntani ja tekemään lopun kaikesta tästä 

pahuudesta, pyyhkimään pois jokaisen kyyneleen Minun rakkaudessani… Sillä Minun palkkioni on 

Minun kanssani! Kyllä, Minä olen tulossa perustamaan uskolliset elämään, sillä he ovat Minun 

sydämeni valittuja, Minun Ruumiini, Minun Morsiameni….  

Katsokaa, ikuinen oikeudenmukaisuus tulee! Ja jokainen silmä tulee katsomaan Jumalan kasvoja ja 

antamaan Hänelle kunniaa!... Sillä Minä olen Hän, Hänen kunniansa kirkkaus, Hänen henkilönsä 

ilmaistu kuva, ylläpitäen kaikkia asioita Hänen voimansa sanalla!... Isä ja Poika ovat Yksi! Sen 

vuoksi, antakaa Herran lunastettujen tulla juosten!... Sillä heidän aikansa on tullut, sanoo Herra. 


