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Jeesus selittää Mittalinjaa, jolla kaikki tullaan mittaamaan 

Elokuun 23. 2010 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle Nettiyhteisön Kokoontumisen aikana, Herran Pienelle Katraalle ja Kaikille Niille, joilla on 

Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Rakastettu, sinä olet etsinyt Minua, tässä sinä olet tehnyt hyvin, kuitenkin 

Minun rakkauteni täyteyden sinä olet vielä ymmärtävä (myöhemmin). Sillä sinä olet vain 

maistellut, olet ottanut vain yhden siemauksen Minun kunniani maljasta. Todella, mielesi silmillä 

olet nähnyt, mutta vain hämärästi, ohikiitävän vilahduksen ylhäällä olevasta Majesteetista… Sen 

vuoksi, Minä pyydän sinua nyt loikkaamaan!  

Ymmärryksen loikan, uskon loikan, periksiantamattoman luottamuksen! – Loikan, jota harvat 

todella haluavat, josta useimmat pakenevat pois. – Ihmeellinen loikka, missä laskeudutaan 

kiinteästi Minun rakkauteeni, mistä rauha virtaa yli ymmärryksen ja tieto Pyhästä on tehty 

täydelliseksi, sellaista viisautta, missä edellinen täyttää myöhemmän, viisautta, joka pysyy 

harvinaisena Minun ihmisteni joukossa.   

Sillä he, jotka istuvat Minun pöydässäni ja heillä on myös joku, joka puhuu Minun puolestani 

heidän keskuudessaan, tullaan koettelemaan suuremmalla linjalla kuin hänen kaverinsa… 

Mittalinjalla, johon monet kompastuvat, ja josta monet lähtevät pois. Mittalinja, jota kirkot 

vihaavat ja maailma pyrkii tuhoamaan. Linja, jolla ei ole alkua eikä loppua. 

Rakastetut, Minä kerron teille totuuden, tämän maailman ihmiset eivät tunne Minua. Sen vuoksi 

Minä olen tullut lähelle puhdistamaan heidän korvansa, jotka kaipaavat kuulla Minun ääneni ja 

totella sitä; Minä olen tullut lähelle aukaisemaan heidän silmänsä, jotka haluavat katsoa Minun 

kasvojani ja ottaa osaa Minun kunniaani; ja katsokaa, Minä olen vuodattanut Minun henkeni 

ennallistamaan katuvaisten sydämet, hengittänyt uutta elämää kaikkiin heihin, jotka omaksuvat 

Minun Sanani ja pyrkivät pysymään Minun rakkaudessani. Kuitenkin salattu paikka odottaa 

innokkaasti aikaa. 

Sillä Minä olen tuleva ja olen jo tullut ja katsokaa, Minä tulen myös palaamaan takaisin ja 

paljastamaan Minun kunniani! Minä en ole lähtenyt pois Minun ihmisistäni, sillä Minun henkeni 

asuu Minun omissani ja Minä tulen varmasti parantamaan heidät; jotkut murtuneita ennen aikaa, 

monet muut sen jälkeen.  

Kuitenkin on muutamia heitä, jotka tulevat murtumaan välittömästi, valittaen, kyyneleet niin kuin 

joki virraten alas Minun rinnukselleni… Sillä Minä kerron teille totuuden, jokainen teistä tulee 

kyllästämään Minun viittani! Rakastetut, te tulette kuolemaan sinä päivänä! Jokainen taakka ylös 

nostettuna, jokainen kyynel pois pyyhittynä! Ei enää kipua tai surua, jokainen kipu menee pois, 

tuhoutui Minun rakkaudessani, parannettiin Minun voimakkaassa halauksessani! Ja sillä hetkellä 

teidän elämänne tulee alkamaan uudelleen, Minun elämässäni!... Te Minussa, Minä teissä.  

Sen vuoksi, ymmärtäkää Jumalan rakkauden voima ja majesteettisuus; Jumalan, joka Minä olen… 

Sillä mittalinja, josta Minä puhun, on side, jota ei koskaan voida katkaista…  

Sama linja, jolla kaikki on mitattu, linja, jolla oikea erotetaan väärästä, linja, missä rakkaus virtaa 

puhtaana loppumattomassa oikeamielisyydessä, puhdistaen pois jokaisen viimeisenkin kuonan 

Minun rakastettujeni sydämistä… RAKASTETUT LAPSET, MINÄ OLEN SE LINJA!...   

Ei ole mitään muuta tietä, sillä Minä olen Ainoa Totuus! Ja Minusta erillään ei ole mitään elämää!  



Rakastetut, Minun sydämeni säikeet pysyvät varmasti kiinnitettyinä kaikkien Minun valittujeni 

sydämiin, olivatpa he hereillä tai nukkumassa, kaukana tai lähellä käsillä. Sillä Minun elämäni on 

linja, jota ei koskaan voida katkaista; katsokaa, Minun rakkauteni kestää ikuisesti! Sen vuoksi, 

tulkaa Minun luokseni ja Minä tulen antamaan teille levon. Tulkaa vedetyiksi Minun luokseni, että 

Minä voin nostaa teidät ylös. Sillä Minä kerron teille totuuden, Minun vihani on tulossa, katsokaa, 

Minun vihani on jo täällä; Minun kuuma mustasukkaisuuteni polttaa kuin raivoava tuli ja on 

tulemaisillaan täyteen!  

Älkää kuitenkaan epäröikö, vaan ymmärtäkää. Sillä Minun vihani on vaadittu ja Minun vihani 

perustukset lepäävät vakaasti Minun mustasukkaisuuteni päällä, jonka kautta Minun loppumaton 

suruni myös on paljastettu. Sillä Minun vihani on syntynyt surusta ja Minun vihani pursuu esiin, 

niin kuin aviomies on mustasukkainen morsiamestaan, Minun raivoni niin kuin isä puolustaen 

lapsiaan, niin kuin hän, joka on mahtava taistelussa, murtautuu läpi linjojen!...  

Hyvitys KAIKILLE kansakunnille, jotka loukkaavat, KAIKILLE, jotka ovat vahingoittaneet Minun 

rakastettujani! Kosto KAIKILLE, jotka ovat tappaneet Minun pikkuisiani, KAIKILLE, jotka ottivat osaa 

viattomien murhaan!  

Katsokaa, joukossanne on vain yksi, joka on vilkaissut Minun vihaani, millaista se todella on, vain 

yksi, joka on maistellut Minun kyyneleitäni. 

Sillä Minun ihmiseni eivät tunne Minua ja ihmisten kirkoissa olevat kieltäytyvät hyväksymästä 

Minua sellaisena kuin Minä olen, eivätkä he pyri ymmärtämään. Sillä kun Minä varoitin heitä 

Minun raivostani tai puhumasta Minun vihastani, he aina kääntävät Minulle kuuron korvan. He 

eivät kestä kuunnella, eivätkä he voi erottaa.  

Katsokaa, he vihaavat Minun ääneni sointia, eivätkä tule noudattamaan Minun ojennustani, he 

torjuvat ja herjaavat kaikkia, joita Minä lähetän!... Rakastetut, he eivät enää tunnista Minua, 

eivätkä halua Minusta mitään osaa, sellaisena kuin Minä todella olen!  

Sen vuoksi, Minun raivoni tulee heidän päälleen päivänä, jota he eivät etsineet ja Minun vihani 

hetkellä, jota he eivät odottaneet! Katsokaa, koko maailman päälle tullaan vuodattamaan Minun 

tuomioni sinä päivänä!  

Täten Minä kutsun kaikkia heitä täällä, jopa kaikkia, jotka omaksuvat Minun Kirjeeni, ottamaan 

suuren loikan ja tarttumaan linjaan! Sillä Minä olen Herra, Taivaan ja Maan Luoja!...  

Katsokaa, Minä olen myös teidän Isänne, teidän Aviomiehenne, teidän kaikkein rakastetuin 

Ystävänne, Jumalan Rakastava Armo! Sen vuoksi älkää pelätkö, vaan ymmärtäkää… kun te otatte 

osaa rakkaudesta, te otatte osaa Minusta. Ja kun te ymmärrätte rakkauden, silloin te tulette 

tuntemaan Minut sellaisena kuin Minä todella olen…  

Jumalan mysteeri on paljastettuna Rakastetun käsivarsilla, Israelin Pyhän, Lunastajanne, 

Elämänne, Oikeamielisyytenne… YahuShua-YAHUWAH, Näkymättömän Jumalan Kasvot… MINÄ 

OLEN. 


