
V6/04 - Herra sanoo… Älkää enää viipykö! Sillä Minä en tullut tuomaan Rauhaa… 

Joulukuun 17. 2009 - YahuShua HaMashiach’lta, Häneltä, jota kutsutaan Jeesus Kristukseksi, 

Herraltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle Netti Yhteisön 

kokoontumisen aikana, Herran Pienelle Katraalle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Aika on tullut, rakastetut; aika on tullut! Enää ei ole aikaa viipyä. Katsokaa, tuli 

on sytytetty ja pian tuulet tulevat puhaltamaan maapallon pinnan yli. Minne te sitten tulette 

pakenemaan, rakastetut? Minne te tulette piiloutumaan? Sillä koko maailma tullaan sytyttämään 

liekkeihin Minun tuomiossani.  

Rakastetut, kuinka kauan te tulette viipymään? Kuinka kauan te tulette pysymään 

liikkumattomina? Kuinka kauan te tulette epäonnistumaan korottamaan äänenne? Mitä te 

odotatte?  

Enkö Minä ole vetänyt teitä puoleeni tämän trumpetin äänellä? Enkö Minä ole, jopa Minä, 

lävistänyt teidän kovettuneet sydämenne näillä sanoilla? Enkö Minä ole siunannut teitä sanojen 

paljoudella teidän kuulla?...  

Katsokaa, Minä olen asettanut Minun Sanani teidän eteenne, todella jokainen Kirje on teidän 

ulottuvillanne! Rakastetut, ottakaa kylliksenne! Lakatkaa kuuntelemasta vastustajaa! Lakatkaa 

tuomitsemasta Minun sanaani!  

Sillä hän, joka on tuomari, on lakannut olemasta kuulija ja on myös erottanut itsensä olemasta 

tekijä, missä vain kipu, hämmennys ja kyyneleet pian seuraavat.   

Rakastetut, joka minuutin, jonka te pidättelette, uskonne heikkenee, joka sekunnin, jonka te 

epäröitte, luottamuksenne murenee. Sen vuoksi, tulkaa Minun luokseni nopeasti ja illastakaa 

Minun kanssani Minun pöydässäni.  

Ja kun olette saaneet kylliksi, nouskaa ylös ja puhaltakaa trumpettiin. Menkää ja kertokaa 

naapurillenne. Ja kun he kieltäytyvät kuulemasta, menkää kaduille ja kertokaa ventovieraille. Ja 

kun he kääntyvät pois, menkää ja etsikää kodittomia, isättömiä ja leskiä…  

Rakastetut, puhukaa heille Minun sanojani! Kertokaa heille Minun uhrauksestani ja Kunniasta, 

mikä on, ja oli ja tulee pian palaamaan ja on myös tulossa nopeasti. Laittakaa Minun Kirjeeni 

kaikkien niiden käsiin, jotka ovat halukkaita vastaanottamaan ne, tehden niin Minun nimessäni.   

Ja lopuille, antakaa sen olla heille hälytyksen ja sodan trumpetin kutsu, tuomion julistus, ankara 

varoitus, vahva moite.  

Rakastetut, Minä olen puhunut ja katsokaa, Minä olen puhumassa jälleen, sillä Minä olen Herra, 

enkä Minä muutu. Sen vuoksi, älkää enää olko hämmentyneitä lihanne mukaan, älkääkä antako 

mieltenne pettää teitä. Sillä teillä on Yksi Mestari ja MINÄ OLEN HÄN. Tulkaa Minun luokseni 

vilpittömyydessä ja totuudessa, nöyrtykää ja heittäkää pois kaikki tämä maailmallinen tieto, että te 

saattaisitte nähdä Minut sellaisena kuin Minä todella olen! Sillä Minä kerron teille selvästi, 

Timothy on Minun profeettani, kuitenkin teidän pitää katsoa hänen ohitseen. Katsokaa hänen 

ohitseen, rakastetut ja kertokaa Minulle, mitä näette? Kertokaa Minulle, kuka siellä on?  

Vastaus: YahuShua! Jeesus!... Sinä, Herra.  

YahuShua: Te olette vastanneet hyvin. Ja jos Minä olen siellä ja te olette oivaltaneet sekä Minut 

että Minun sanani, sitten missä Minun täytyy myös olla? Sillä hän, jonka Minä olen antanut kuulla 



Minun ääntäni, tulee todella myös profetoimaan. Ja he, joilla on silmät nähdä, tulevat oivaltamaan 

Minun sanani ja he, joilla on korvat kuulla, tulevat varmasti vastaanottamaan ne.  

Kuitenkin vain he, jotka todella rakastavat Minua, tulevat tottelemaan Minun ääntäni ja 

kulkemaan siinä, mitä on annettu. Kuitenkin tuntea Minut sellaisena, kuin Minä todella olen, 

teidän täytyy vastaanottaa Minun henkeni ja omaksua Minut täysin, jonka mukaan he tulevat 

näkemään uusilla silmillä ja ennallistetulla näkökyvyllä… Sen vuoksi, Minä kysyn teiltä jälleen 

kerran, rakastatteko te todella Minua?  

Nettiyhteisön kokoontujat: Kyllä, Herra.  

YahuShua: Tehkää sitten Minusta aarteenne! Sillä te olette jo Minun, jopa niin kuin Minä olin 

asettanut teidät erilleen Minun kunniaani varten alusta alkaen. Sen vuoksi, jälleen Minä kysyn 

teiltä, tunnetteko te todella Minut? Sillä Minä olen aina tuntenut teidät, jopa alusta alkaen te 

olitte Minun. Ja jos te olette aina olleet Minun, tulkaa sitten Minun luokseni sellaisina kuin olette, 

älkääkä pidätelkö…  

Omaksukaa Minut täysin, että Minä saattaisin hallita sydämissänne! Älkää enää kysykö 

epäuskossa, älkääkä etsikö Minun ohi kulkiessanne; pyytäkää niin kuin janoon kuoleva, kuin 

nälkään nääntyvä tässä maailmassa, niin kuin hän, jolla on muutama hengitys jäljellä, tukehtuen 

tähän synnin maailmaan! Pyytäkää ja tulkaa rikotuiksi tämän Kiven päällä! On aika!  

Nettiyhteisön kokoontujat: Mitä tarkoittaa, kun Hän sanoo, lakatkaa tuomitsemasta Hänen 

Sanaansa?  

YahuShua: Rakastetut, tämän sanan koettelemisen aika on mennyt ohi, kuitenkin te koettelette 

Minua yhä. Kuinka on, että teidän vielä täytyy erottaa, käyttää erottelukykyä? Sillä Minä todella 

olen avannut Minun suuni puhuakseni ja Minun profeettojeni kautta Minä olen puhunut tälle 

sukupolvelle, sillä Minä olen varmasti asettanut kaikki nämä kierot polut suoriksi.  

Ja katsokaa, Minun jokainen sanani tuomitsee, tuoden alamaisuuteen kaikki, jotka kuulevat Minun 

sanani, sillä Minun jokainen sanani on laki… Täten se on myös tullut tuomariksenne, koetellen 

töittenne laatua, paljastaen luottamuksenne voiman ja sen, mille olette rakentaneet uskonne.  

Kuitenkin te istutte hiljaa, työntäen pois käden, kun Minun sanani vastustavat teidän tahtoanne, 

pidellen kiinni tiukasti, kun Minun käskyni ravistelevat vakiintunutta asioiden tilaa, johon te olette 

tottuneet! Sen vuoksi, te olette tuominneet Minun sanani ja pyritte aina löytämään vikaa Minun 

profeetastani, että teidät jotenkin irrotettaisiin näistä siteistä, joiden te havaitsette pitävän teitä 

vankeina…  

Kuitenkin Minä kerron teille totuuden, se mitä te pyritte murtamaan, on aivan sama, joka pitää 

teitä vankeina ja mistä te pyritte pääsemään vapaiksi, ovat ainoat keinot, joilla teidät tullaan 

pitämään turvassa.  

Eikö ole kirjoitettu... Älkää puhuko pahaa toisistanne. Sillä kuka ikinä puhuu pahaa veljestä tai 

tuomitsee veljen, puhuu pahaa Laista ja tuomitsee Lain. Mutta jos te tuomitsette Lain, te ette ole 

sen tekijä, mitä Laki sanoo, vaan tuomari.   

Täten samalla tavalla, hän, joka puhuu pahaa Minun viestinviejästäni ja tuomitsee Minun 

profeettani, hän puhuu pahaa Minusta ja tuomitsee Sanan. Ja hän, joka tuomitsee Sanan, ei 

millään muotoa tule tottelemaan sitä, vaan on asettanut itsensä auktoriteetti asemaan, 

tuomariksi, häntä pitävät vankina hänen omat pahat ajatuksensa.  



Jälleen, hän, joka hylkää Minun sanansaattajani, ei voi millään muotoa vastaanottaa Minun 

viestiäni; ja hän, joka tuomitsee heidät, on sokaistunut Totuudelle. Sillä ei ole yhtään 

oikeamielistä, ei, ei yhtään, kuitenkin Hän, joka lähetti viestin, on todellinen.  

Täten hän, joka välittää Minun sanani, täytyy myös olla sen vastaanottaja, tai kuinka Minun pitäisi 

lähettää ne?  

Ja hän, joka tuomitsee, ei voi tehdä mitään, eikä tule vastaanottamaan mitään; jopa se, mitä 

hänellä on, tullaan ottamaan pois… Sen vuoksi, se, mitä Minä olen kirjoittanut, pysyy kirjoitettuna 

ja se, minkä Minä olen puhunut, pysyy voimassa. Ja ne, jotka kieltäytyvät liikkumasta, tulevat 

pysymään kahlittuina, kunnes aika on muuttunut, sanoo Herra.   

Katsokaa, valitsemisen aika on tullut, kaikki tullaan seulomaan! Jopa tämän sanan kautta se tullaan 

saattamaan loppuun, suuri hajaantuminen! Sillä on kirjoitettu, niin se tullaan tekemään…  

Jälleen, Minä sanon teille… ”Älkää luulko, että Minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en 

ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan!” Matteuksen Evankeliumi 10:34. 


