
V3/33 - Herra sanoo…  

Metsä palaa, missä ovat Lapsenne… Onko Talonne järjestyksessä 

Maaliskuun 11. 2006 - YahuShua HaMashiach’lta, Häneltä, jota kutsutaan Jeesus Kristukseksi, 

Herraltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle, Kaikille Vanhemmille ja 

kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Tämä on se, mitä Herra sanoo koskien niiden uskoa, jotka haluavat pysyä Messiaan ruumiissa, 

täyttääkseen Minun päämääräni ja totellakseen Minun käskyjäni…  

Näin sanoo Herra… Kuka ikinä vastaanottaa Minun viestini, vastaanottaa Minut ja Minä pyhitän 

heidät. Kuitenkin kuka ikinä ei vastaanota Minun viestiäni, on Minua vastaan; ja hän, joka ei kokoa 

Minun kanssani, hajottaa laajalle, kuten on kirjoitettu Matteuksen Evankeliumissa 12:30. Siispä 

sitten, heidän, jotka Minä olen pyhittänyt, täytyy pyhittää myös omat lapsensa Minun nimessäni. 

Vanhemmat, niin kuin te olette vastaanottaneet Herrasta, niin teidän tulee jakaa kaikki se, mitä te 

olette vastaanottaneet… puolisonne kanssa ensin… Sitten niiden kanssa, joita Herra on antanut 

teille.  

Niin kuin he ovat teidän lapsianne, he ovat ensin Minun lapsiani, teille annettuja, teidän 

hoitoonne. Minä olen Herra, siispä te myös olette Minun lapsiani. Te vanhempina, jotka olette nyt 

Minun poikiani ja tyttäriäni, olette tulleet Minun paimenikseni, paimentaen niitä karitsoita, joita 

Minä olen antanut teille. Tietäkää tämä… Te olette myös viestinviejä, olette vastaanottaneet 

viestin, jonka on tuonut teille toinen, joka on teidän paimenenne.  

Te olette vastaanottaneet Minun viestini ja uskoneet ja Minä olen pyhittänyt teidät, antamalla 

teille sen osan Minua, joka nyt asuu teissä… Siispä sitten, kuten Minä olen pyhittänyt teidät, teidän 

täytyy pyhittää omat lapsenne, Minun nimessäni… He ovat Minun ja Minä olen antanut heidät 

teille… kuten te olette Isän ja Hän on antanut teidät Minulle.  

Missä te olette?Kuinka on talonne laita?... Se on epäjärjestyksessä, antaen niiden, jotka pysyvät 

siellä, tavoitella maailmaa. Ettekö tiedä, että tämä maailma on tuomittu ja kaikki, jotka rakastavat 

maailmaa, ovat tehneet itsensä Jumalan vihollisiksi?! (Jaakobin Kirje 4:4)… Yksi tulee johdattamaan 

tai ei johdata toisia uskoon, sen mukaan, kuinka he itse ensin ovat pitäneet oman talonsa. Jos ei 

voi hoitaa omaa taloaan, kuinka voi hoitaa omaa katrastaan tai edes yhtä karitsaa, Messiaan 

ruumiissa?  

’Rakastakaa toisianne’ on Minun Käskyni teille… Ja perheenne rakastaminen on kaikkenne 

tekemistä pelastaaksenne heidät, jopa oman itsenne uhraamista… Tämä on todellista rakkautta.  

Tiedättekö te, että maailman rakastaminen johtaa kuolemaan?... Sillä jokainen jäljelle jäänyt tulee 

kärsimään vihaa heidän Jumalan hyväksymisensä ja Hänen Ainokaisen Poikansa hyväksymisen 

vuoksi, Pojan uhrauksen vuoksi, syntien anteeksiannon vuoksi, langeten pahan ja hänen 

palvelijansa vihan alle, jätettynä maailmaan, joka nyt vihaa teitä. 

Minä olen pelastanut teidät, vakaalla ja rakastavalla kädellä, niin kuin kuka tahansa isä tekisi, kun 

heidän lapsensa ovat menneet harhaan ja ovat vaarassa… Nyt on hyväksytty aika… Nyt on 

toiminnan aika.  

Kaikkien niiden, jotka tuntevat Totuuden, joka pelastaa teidät Jumalan vihalta, täytyy jakaa se 

Totuus. Jos te ette jaa sitä ja talossanne olevat lankeavat pois ja jatkavat synnissä, varmasti, Minä 

sanon teille, heidät tullaan rankaisemaan ja tuomitsemaan ja heidän verensä Minä tulen 

vaatimaan teiltä.  



Jos te jaatte Minun Totuuteni talossanne olevien kanssa, eivätkä he silti vastaanota sitä, he tulevat 

kärsimään, mutta te olette pelastaneet itsenne… Mutta mikä ilo, jos jaatte Totuuden ja he 

vastaanottavat sen…  

Sitten sinä Päivänä, mikä tulee nopeasti, Minä tulen… Ja te, heidän kanssaan, tullaan nostamaan 

ylös, kun Minä vastaanotan teidät Itselleni. 

Vanhemmat, te olette jo kuivassa metsässä… se palaa jo, te haistatte sen palamisen savun hajun… 

Juoksetteko te pois metsästä, pelastaen itsenne, jättäen lapsenne palamaan? Vai tuletteko te 

seisomaan uhmakkaina tämän maailman hallitsijaa vastaan ja juoksemaan päätä pahkaa savuun, 

pelastamaan heitä, joita te rakastatte ja jotka ovat tukehtumassa?... Luottakaa Jumalaan!  

Lasten täytyy totella vanhempiaan ja vanhempien täytyy saada heidät tottelemaan… Ei ole 

ristiriitaa. Sanoisitteko te Minulle. ’Kyllä Herra, Minä olen kuullut Sinut, mutta anna minun nukkua 

ja mennä omaa tietäni ja huomenna minä tulen tottelemaan?’… Ei niin, pienet lapset, huominen 

on loppumassa, loppu on näkyvissä.  

Kuitenkin Minä kuulen Minun ihmisteni sanovan… ’Vielä vähän unta ja vähän torkkumista, vähän 

käsien taittamista nukkuaksemme’… Niinpä tuhonne tulee niin kuin joku, joka raataa ja teidän 

puutteenne niin kuin aseistettu mies, jättäen teidät rikkonaisiksi ja haavoille, hukkumaan moniin 

suruihin… Tuho tulee lähelle! Tämä maailma tullaan tuomitsemaan! Tulkaa otetuiksi pois, ei 

viedyiksi sen läpi… Taivas tai helvetti.  

Tuletteko te jättämään lapsenne kuin karitsat teuraaksi?... Sudet kerääntyvät. Oletteko te 

luovuttaneet, koska lapsenne eivät kuuntele?... Te ette kuunnelleet Minun kutsumistani teille, 

kuitenkin Minä silti kutsuin teitä, koskaan luovuttamatta. Jopa ennen kuin te olitte syntyneet, 

Minä taistelin teidän puolestanne, ollen tapettu maailman perustamisesta lähtien. Siispä jälleen, 

Minä kysyn teiltä, missä te seisotte? Ja he teidän taloudestanne, missä he ovat?... Teidän työnne ei 

ole tehty, kunnes kaikki, minkä Minä olen antanut teille, on palannut Minun luokseni. Kuunnelkaa 

tarkkaan itseänne ja muistakaa kaikki, mitä Minä olen opettanut teille.  

Minä olen teidän kanssanne… Minä olen sydämenne voima, Minä olen suunne sanoissa, Minä olen 

aivan kyyneltenne vesi ja Minun vereni on teidän suonissanne… Se, minkä Minä vuodatin, te joitte 

ja se on nyt teissä… 

Nyt Minä pyydän teitä jakamaan sen niiden kanssa, joita te rakastatte ja jopa kaikkien 

kohtaamienne kanssa… Tämä on Minun tahtoni Minun ruumiini kaikille osille… Nostakaa ristinne 

ja seuratkaa Minua. 

***  

Lakatkaa valehtelemasta Lapsillenne – Viisauden Sanoja (Koskien Joulupukkia, Pääsiäispupua, 

Hammaskeijua ja sen semmoisia)  

Mikään valhe ei ole Totuudesta. Kuitenkin pikkuiset ovat Totuudesta ja pysyvät Minun kanssani ja 

Minussa. Jopa nyt Minä kutsun heitä, sillä Minun karitsani tuntevat Minun ääneni. Ja sen, mikä on 

tullut Minusta, täytyy pian palata Minun luokseni…  

Sen vuoksi, olkaa erillänne maailman tavoista ja järjestäkää menettelytapanne Totuuden Sanan 

mukaan, älkääkä enää puhuko valheita lapsillenne, sillä tämä on synti. Pikemminkin syöttäkää 

heille Leipää, joka tuli alas Taivaasta, Leipää, joka Minä olen, Tie, Totuus, Elämä. Sillä yksin tämä on 

Jumalaa miellyttävää… 



Kaikki vastakkainen on maailmasta ja Pahasta, ei väliä, mikä sen valepuku… Sanoo Herra 

YahuShua. 

Kuvateksti: Teillä on suurin rooli lapsenne uskossa. 


