
FL/06 - Kaikki Asiat tullaan täyttämään ja ennallistamaan Jumalan Valtakunnassa 

Elokuun 4. 2005 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Timothylle Annettu Kirje, 

Sisaruksensa poikaa varten, ja Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Timothyn kysymä kysymys, sisaruksensa poikaa varten: Herra, tulemmeko me saamaan 

lemmikkimme mukaamme Valtakuntaan? 

Herra vastasi: Kuule Minua ja ymmärrä Jumalan voima, paljastettuna Kristuksen kautta: Poika on 

kaikki kaikessa niin kuin Isä; Hän on Minussa ja Minä olen Hänessä; Me olemme Yksi. Rakastettu, 

kaikki luotiin Pojan kautta, Hänen kauttaan kaikki asiat tulivat olemassaoloon, eikä mitään koko 

luomakunnassa tehty Hänestä erillään. Kaikilla elävillä asioilla on elämä Hänen ansiostaan, sillä 

Hän todella on Puuseppä, universumin Muotoilija, jopa kaikkien näiden maailmojen, sillä Hänestä 

kaikki asiat koostuvat.  

Minun poikani, Hän luopui kaikesta niiden puolesta, joita Hän rakastaa! Ei ole mitään, mitä Hän ei 

tekisi Hänen ystäviensä puolesta!...  

Siispä sitten, kun saavutte Hänen iloonsa, Hänen Valtakunnassaan, te tulette saamaan kaikki asiat, 

jotka on täytetty Hänen ilossaan, teidän iloksenne…  

Rakastetut, pyytäkää, niin te tulette vastaanottamaan; Kutsukaa Häntä ja Hän tulee vastaamaan; 

Olkaa täytettyjä tiedolla Herrasta ja saakaa rauha…  

Kaikki asiat paljastettuina valituille, asianmukaisena ajankohtanaan.  

Sillä niin kuin on kirjoitettu: Yksikään silmä ei ole nähnyt, yksikään korva ei ole kuullut, eikä kukaan 

ole kuvitellut kaikkia asioita, joita Jumala on valmistellut niille, jotka rakastavat Häntä. Sen vuoksi, 

kun päivä tulee, katsokaa! Katsokaa viereenne! Sillä katsokaa, mikä tahansa ja kaikki asiat, joita 

olette rakastaneet koko sydämestänne, tullaan ennallistamaan teille. Sillä se, mille oli annettu 

elämä, vastaanotti hengityksen Pojan kautta. Ja vaikka se voi mennä pois näköpiiristänne, se ei 

lainkaan ole menetetty teiltä… Sillä Minä olen Valo ja Elämä! Minä olen Ennallistaminen! Sanoo 

Herra YahuShua, Hän, jota te kutsutte Jeesukseksi ja Kristukseksi. Sen vuoksi, luottakaa Minuun ja 

saakaa rauha. Sillä Minun rakkauteni on ylitsevuotava lähde, ennallistaen kaikki asiat, jopa teidän 

rakastettuihin lemmikkeihinne asti!  

Katsokaa, Ennallistaminen on tulossa, tulossa nopeasti!...  

Kaikki asiat ennallistettuina niin kuin alussa; Puutarha, missä mitään ei ole tuhottu, eikä ketään ole 

annettu tuholle…  

Ei enää kipua ja kyyneleitä, ei enää kuolemaa tai kuolemista… Vain elämä ilman loppua. 


