
V5/24 - Herra sanoo…  

Ottakaa osaa elävästä Leivästä päivittäin, niin ettette nukahda & kuole 

Huhtikuun 6. 2009 - YahuShua HaMashiach’lta, Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja 

Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle Netti Yhteisön kokoontumisen aikana, 

Herran Pienelle Katraalleja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo HerraYahuShua…Täällä ei ole ketään, joka olisi tullut täydellisyyteen, viimeistellen 

sen, minkä Minä Itse olen istuttanut teihin ja kastellut… Joillekin, nopea kasvu; sillä aikaa, kun 

toiset Minä olen asettanut Minun viereeni hiljaisuudessa, rauhassa, kestävällä luottamuksella. 

Sen vuoksi, ymmärtäkää Minun suuni sana ja että se on asetettu eteenne, jopa siitä, mikä on 

teidän jokaisen lautasella… Minä olen synnyttänyt teidät; jopa kahdesti te olette tulleet esiin… 

Ensin verellä ja vedellä lihassa ja toisen kerran hengessä, kyllä jopa kolmannen kerran, missä te 

tulette tulemaan kunniaan.  

Ja katsokaa, se mikä on ensin kylvetty sydämiinne, on Elävä Sana… Ja se mikä kasvaa Minusta, 

kantaa hedelmää, Minun tarjoamani ruuan ja juoman mukaan, joka on kirjoitettu Sana… Sen 

vuoksi, molemmat ovat tarpeellisia… Kuitenkin yksi täytyy olla ensin ja sen te olette valinneet.  

Kuitenkin ymmärtäkää tämä… Joka on hereillä, ei voi pysyä niin, elleivät he vastaanota Minua ja 

syö myös sitä, mitä Minä tarjoan. Sillä kaikki ne, jotka torkkuvat, torkkuvat koska heiltä puuttuu 

jano, eivätkä he enää tahdo syödä. Näitä varten on olemassa paljon kipua ja surua, koska se mikä 

oli elvytetty, pian lankeaa takaisin nukkumaan ja aikanaan kuolee.  

Sen vuoksi, pysykää Minussa… Ja myös ottakaa osaa päivittäin Minun ehtoollisestani, sanoo Herra. 

*****  

Siunattuja ovat Ne, joilla on Oikeamielisyyden nälkä… Sillä he ovat todella vastaanottaneet 

Minut  

Tammikuun 22. 2011. Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylle Netti Yhteisön kokoontumisen Aikana – Herran Pienelle Katraalle ja Kaikille Niille, joilla 

on Korvat Kuulla  

Tämä kysymys kysyttiin, koskien tämän Videon ensimmäistä Viestiä… ’Hän, joka on herännyt, ei voi 

pysyä sellaisena, elleivät he vastaanota Minua ja myös syö sitä, mitä Minä tarjoan. Sillä kaikki ne, 

jotka torkkuvat, torkkuvat koska heiltä puuttuu jano, eivätkä he enää tahdo syödä. Näitä varten on 

olemassa paljon kipua ja surua, koska se mikä oli elvytetty, pian lankeaa takaisin nukkumaan ja 

aikanaan kuolee.’  

Minä tiedän, että pelastusta ei voida menettää, vaan että ’aikanaan kuolee’ antaa minulle vaikean 

ja odottamattoman ongelman. Siispä pelastusta ei menetettäisi, vaan puhdistus olisi paljolti 

tarpeen ja välttämätöntä? Siispä ne, jotka eivät hyväksy ’kerran pelastettu, aina pelastettu’ 

ajatusta, ovat ymmärtäneet väärin sen, mitä todella vaaditaan pelastetuksi tulemiseen, ei vain 

uskomista (koska itse saatana uskoo) vaan suhteen jano ja nälkä? 

Herra vastasi: Hän, jolla ei ole Minua, ei enää halua syödä… Sillä hän, joka todella vastaanottaa 

Minut, on tavoittanut Minun aromini tuoksun ja heidän sisällään rakentuu suuri nälkä…  

Kuitenkaan niin ei ole hänellä, joka ei ole todella vastaanottanut Minua. Sillä heissä Minä olen vain 

mielen ymmärtämä ajatus, eikä sydämen oivaltama. Tällainen uupuu nopeasti ja toivoo 

lepäävänsä. Heille Minun ruokaani osan ottaminen sisältää ponnistusta, missä he nopeasti 



uupuvat loppuun. Sen vuoksi, he pian nukahtavat, hitaasti kuollen, suuren puutteensa vuoksi… 

Tarve, joka pysyy heille tuntemattomana, eksyneenä heidän teeskentelyynsä, sanoo Herra. 


