
V7/82 - Ikuinen Kuningas sanoo… Rakastetut, huutakaa Minun nimeäni…  

Sillä Minun Valtakuntani on tulossa 

Kesäkuun 21. 2010 - YahuShua HaMashiach’lta, Jeesus Kristukselta, Herralta, Jumalaltamme ja 

Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle Nettiyhteisön Kokoontumisen Aikana, 

kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Timothy, Jumalan Hengen liikuttamana: Herran askeleet heiluttavat maapalloa! Herran askeleet 

tulevat tallaamaan Hänen vihansa raivon viinipuristinta! Herran läsnäolo tulee murtamaan erilleen 

korkeat vuoret! Hänen voimansa tulee tuomaan alas jokaisen vuoren! Jokainen korkea paikka 

tullaan tuomaan alhaalle! Sillä Herran läsnäolo on voimakas ja mahtava! Herran viha on kuumaa ja 

polttaa Hänen mustasukkaisuutensa kuumuudessa!... Kuka voi kääntää takaisin Herran vihan, kun 

se kerran on sytytetty? Ja kuka voi pidätellä Kaikkein Korkeinta esittämästä Hänen tahtoaan?  

Kenen kunnia on niin kuin Herran?!... Kuka tulee niin kuin Kuningas yli kaikkien kuninkaitten, 

pukeutuneena Jumalan asuun, jonka majesteettisuus on vertaansa vailla?!...  

Kuka voi vastustaa Hänen ankaraa hyökkäystään tai säilyä hengissä Hänen miekkansa voimasta; 

mikä etenee Hänen suustaan?!... Sillä Hän on Yksi ja Ainoa Ikuinen Kuningas!  

Ei ole olemassa ketään toista! Ei ole olemassa toista Hänen kaltaistaan! Sillä Hän on mahtava 

taistelussa ja Hänen oikeutensa on sukkela! Hänen voittonsa ehdoton!... Kuka on Kunnian 

Kuningas?! YahuShua HaMashiach on Kunnian Kuningas!... Jonka voima on loppumatonta, Hänen 

rakkautensa koskaan loppumatonta!...   

HÄN on Ikuinen Kuningas, Oikeamielisyyden Kuningas!... Jonka Armo on vuodatettu laajalle, 

jokaiselle katuvalle ja nöyrälle hengelle! Jonka anteeksianto on puhdasta, ikuisesti virtaavaa Hänen 

rakastettujensa sydämiin, antaen heille elämän!... Ikuisesti nuori.  

Näin sanoo Ikuinen Kuningas… Rakastetut, huutakaa Minun nimeäni! Sillä Minun Valtakuntani on 

tulossa ja se on teidän! Se on teidän! Jopa ikuisesta ikuiseen, Minä olen teidän! Teidät tehtiin 

Minua varten, rakastetut!... Teidät tehtiin Minua varten!  

Rakastetut, ettekö ymmärrä? Te olette Isän ilo, Minun sydämeni lyönti! Minä en ole koskaan 

jättänyt teitä; minään aikana Minun katseeni ei ole koskaan lähtenyt yhdestäkään Minun 

valitustani… Minun pokani ja tyttäreni, Minua kuluttaa Minun rakkauteni teitä kohtaan! Minä en 

pidättele! Vastaanottakaa Minun rakkauteni!  

Rakastetut, Minä katson teitä, kun te nukutte, syntymästänne tähän asti, Minä katson teitä 

hymyillen; jopa ennen kuin te tulitte maailmaan, Minä pitelin teitä… Katsokaa, Minä tulen 

pitelemään teitä jälleen! Ja me tulemme olemaan yhdessä, ikuisesti!   

Rakastetut, Minä olen tulossa nopeasti!... Eikä mikään, koko universumissa, voi estää Minua 

täyttämästä Minun rakkauttani… Minä olen Jumalan Rakastava Armo! Minä luovuin Minun 

elämästäni teidän puolestanne! Ja kun Minä näin teidät Minun kärsimykseni aikana, Minä olin 

iloinen… Sen vuoksi, tulkaa Minun luokseni! 


