
ML/113 - Kaikki Asiat Ovat Mahdollisia Jumalalle 

Elokuun 30. 2006 – YahuShua HaMashiach’lta, Häneltä, Jota Kutsutaan Jeesus Kristukseksi, Meidän 

Herraksemme ja Pelastajaksemme – Herran Sana puhuttuna Timothylle, Hänen Tyttärelleen, joka 

on Kahdeksan Vuotta Vanha ja Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Oi Minun rakastettuni pikkuinen, oi kuinka Minun sydämeni kaipaa koota sinut… Minä tulen 

kokoamaan sinut. Ja kun Minä kokoan sinut, enää et tule tuntemaan kipua, sillä tulet pysymään 

Herran sinun Jumalasi läsnäolossa. 

Rakas, Minä olen Ylösnousemus ja Elämä. Jopa kaikki nämä asiat, joita rakastat, Minä olen tehnyt 

ne. Jopa vaikka ne menevät ohi näköpiiristäsi, ne eivät ole poissa… Ne pysyvät mukanasi. Ja se, 

mitä puhdassydämiset ovat rakastaneet, jopa tästä syystä he tulevat vastaanottamaan takaisin 

kaiken, mitä he ovat rakastaneet ehdottomasti, sillä Minä rakastan Minun lapsiani.  

Ja se, mikä tuo heille iloa, sen Minä tulen antamaan heille Minun Valtakunnassani. Jopa suurempia 

asioita he tulevat saamaan ja pitämään, sillä Isä rakastaa kaikkia Hänen luotujaan. Ja kun he 

menehtyvät, elämän henki, joka on heille annettu, niin että he voisivat elää, palaa takaisin Hänen 

luokseen. 

Ja kun Päivä tulee, kyllä, se on melkein täällä, Herra teidän Jumalanne tulee antamaan kaiken 

Pojalle. Ja Minä, teidän kallisarvoinen Herranne ja Pelastajanne, joka rakastan teitä enemmän kuin 

kukaan voi kuvitella, tulen herättämään ja elvyttämään kaikki asiat, jotka Isä oli luonut Minun 

kauttani. Ja Minun kauttani tulee kaikki olemaan jälleen niin kuin se oli Puutarhassa, Minun 

Valtakunnassani, joka on Minun iloni, jonka Minä tulen jakamaan teidän kanssanne.  

Rakkain lapsi, tule Herrasi luo… Kutsu Minun nimeäni sinä Päivänä. Minä tulen vastaamaan sinulle 

ennen kuin olet lopettanut puhumasta. Ja katso tytär, katso, siellä edessäsi ovat kaikki ihmiset, 

kaikki lemmikit, kaikki asiat, joita olet rakastanut koko sydämestäsi. Minä rakastan Minun lapsiani 

ja niinpä Minä tulen antamaan heille koko luomakunnan…  

Sillä ei mikään tule olemaan mahdotonta Jumalalle, ja kaikki tullaan manifestoimaan Pojan kautta. 

Kaikki Minun lapseni, tulkaa Minun luokseni ja pysykää Minun rakkaudessani, ja Minä tulen 

pysymään teissä ja teidän kanssanne… Ja Minä tulen olemaan teille Isä ja te tulette olemaan 

Minun lapsiani, aina ja ikuisesti. Amen. 


