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Syyskuun 29. 2008 - YahuShuaHaMashiach’lta, Häneltä, jota kutsutaan Jeesus Kristukseksi, 

Herraltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle Netti Yhteisön 

kokoontumisen aikana, Herran pienelle Katraalleja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Minä olen tuleva, Minä asun Minun ihmisteni kanssa. Ja katsokaa, Minä tulen 

myös palaamaan ja kokoamaan Minun omani… Jotkut aikaisemmin ja monet muut myöhemmin. 

Sen vuoksi ne teistä, jotka ovat vastaanottaneet Minun Sanani, teidän on aika kulkea siinä. 

Ja ne teistä, jotka eivät ole vastaanottaneet, te tulette lähtemään pois Minun luotani joksikin 

aikaa. Kuitenkin tekin tulette vastaanottamaan, kun teidän aikanne tulee, sillä Minun Isäni tulee 

tekemään mahdolliseksi teille tehdä niin. Minä olen Herra.  

Sen vuoksi niille teistä, jotka pysyvät uskollisina, Minä sanon tämän… Tulkaa ja juokaa täydesti 

siitä, mikä on makeaa. Tulkaa ja juokaa myös siitä, minkä havaitsette olevan kitkerää ja hyvin 

vaikeaa niellä. Sulattakaa se täysin, sillä myös se tulee makeaksi, kun ymmärrys tulee… 

Vastaanottakaa Minusta ja ottakaa osaa Minun Sanoihini, jokaiseen; täyttäkää maljanne! Sitten 

juoskaa nopeasti ja ojentakaa se kaikille janoon kuoleville tässä maailmassa, kyllä, tarjotkaa sekä 

kitkerää että makeaa. Ja kuinka siunattuja ovat ne, jotka vastaanottavat, sillä he tulevat varmasti 

pakenemaan.  

Kuitenkin juomasta kieltäytyviä koskien – niitä, jotka pitävät kättään ylhäällä ja näyttävät kieltään… 

Vuodattakaa se maahan heidän edessään, osoituksena heitä vastaan.  

Sillä jälleen Minä sanon teille… 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 laajalti… He eivät tule pakenemaan!  

Sillä Herran Vihan Päivänä, se, mitä he ovat kieltäneet röyhkeydessään – sillä he eivät tiedä mitään 

kuitenkaan niin kuin heidän pitäisi tietää – he tulevat kulkemaan täyden ympyrän ja palaamaan 

omien päittensä päälle! Sillä päivä tulee, kun he tulevat olemaan niin kuin hän, joka ryömii 

pimeässä, kykenemättä näkemään niin kuin kitkerään janoon kuoleva, ponnistellen latkimaan sen, 

mikä on haihtumassa.  

Kuitenkin toivokaa, rakkaat, sillä jopa näiden kaikkein röyhkeimpien ja ylimielisimpien lasten 

joukossa on jäännös, jonka Minä tunnen. Sillä tässä on myös Jumalan kunnia paljastettuna…  

Sillä se vuodatettiin kuin osoituksena heitä vastaan, ja se todella sisältää vihaa, kuitenkin vihasta 

tulee esiin myös katumusta ja pahasta päästämistä jäännöksen joukossa, jonka Herra tulee 

kutsumaan…  

Sillä Minä kerron teille totuuden, sillä ne, jotka maistelevat jopa vain yhdenkin tipan sitä, mitä 

Minä tarjoan heille, tulevat vastaanottamaan kaikki Taivaan rikkaudet, kun ymmärrys tulee ja 

Minun kunniani paljastetaan!... Sanoo Herra. 


