
V6/01 - Herra sanoo… Älkää olko niin kuin Tekopyhä,  

jolla on kahdet Kasvot, sillä Minä tunnen Sydämenne  

Lokakuun 28. 2009 - YahuShua HaMashiach’lta, Häneltä, jota kutsutaan Jeesus Kristukseksi, 

Herraltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle Miesten Netti Yhteisön 

kokoontumisen aikana ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Hänen palvelijoilleen… Minun poikani, millaisia te olette kotona, se paljastaa 

henkilöt, joina te pysytte. Sen vuoksi, älkää olko niin kuin tekopyhä, jolla on kahdet kasvot, sillä 

Minä näen kaikki teidän tekemisenne ja tunnen teidän sydämenne. Täten palvelijan, jonka Minä 

kutsun, täytyy olla täysin Herran, kaikkina aikoina ja ajankohtina, sellainen, joka palvelee Minua 

avoimesti ja salaisesti, sellainen, joka pitää Herran lähellä hänen sydäntään ja läsnä kaikissa 

ajatuksissaan, pyrkien aina ja kaikin tavoin miellyttämään Minua…  

Näkivätpä ihmiset hänet tai olipa hän kätketty heidän silmiltään, olipa hän kotona tai julkisella 

paikalla, olipa hän toitottamassa Minun Sanaani avoimesti kaduilla tai olipa hän saapunut 

komeroonsa ja laittanut oven kiinni hiljaisessa anomisessa, Herra on varmasti nähnyt sen. Sillä 

Minä tunnen kaikki hänen ulos menemisensä ja sisään tulemisensa ja hänen ajatuksensa eivät ole 

kätkettyjä Minulta.  

Jälleen Minä kerron teille, kuka te olette kotona, on se, millaisia te olette. Ihmisen toimien kautta 

on hänen sydämensä paljastettu ja suunsa kautta hänet on luonnehdittu muiden edessä. Sen 

vuoksi, kunnioittakaa Minua ensin kotona ja rakastettujenne keskellä, niin kuin Minä olen teitä 

opettanut, sillä Minun jokainen sanani on Pyhä Kirjoitus ja Minun jokainen Kirjeeni totta.  

Siispä sitten, menkää ja todistakaa, puhukaa Minun nimeäni ääneen ja paljastakaa Minun kunniani 

maailmalle. Jakakaa Minun sanani sukulaistenne kanssa ja toitottakaa Minun vahvaa moitettani 

kansakuntaanne vastaan, tehden hälytysääntä maanmiestenne joukossa; olkaa rohkeita sanassa ja 

teossa!  

Kuitenkin jälleen Minä kerron teille, älkää olko niin kuin tekopyhät, jotka kunnioittavat Minua 

huulillaan, kun heidän sydämensä pysyvät kaukana Minusta. Sillä heidän tekonsa todistavat heitä 

vastaan ja se, minkä he tekevät salassa, paljastaa saman korruptoituneen hedelmän.   

Sen vuoksi, antakaa Minun palvelijoitteni olla täysin annettuja tehtävälleen ja antakaa heidän 

palvella Minua ilman häiriötekijöitä… Antakaa jokaisen ensin järjestää askeleensa Minun edessäni 

oikeamielisyydessä ja laittaa oma talonsa järjestykseen… Ettei häntä vapautettaisi vastuustaan ja 

vapautettaisi palveluksestaan, hänen nimityksensä siirtyessä toiselle.  

Ja jos Minun palvelijani todella ponnistelee pitääkseen tiensä suorana, ponnistellen myös 

laittaakseen talonsa järjestykseen, todistaen, hän tulee varmasti vastaanottamaan palkintonsa.  

Kuitenkin jos hänen puolisonsa kieltäytyy noudattamasta ja yrittää estää hänen tietään, antaa 

hänen erota; ja antakaa Minun palvelijani edetä hänen tehtävässään ja olla Herran asioilla, 

antakaa hänen mennä maailmaan.  

Sillä kaikki, jotka pyrkivät estämään Minun tietäni Minun edessäni, tullaan jättämään autiuteen ja 

kaikki, jotka taistelevat Minua vastaan ja vainoavat Minun viestinviejiäni, tulevat kärsimään monia 

kyyneleitä; jopa kapinallisille lapsille se tulee olemaan… Kuitenkaan ei nuorille, sillä he ovat Minun 

ja Minun täytyy ottaa heidät. Minä olen Herra. 


