
V6/07 - Herra sanoo… TOTELKAA MINUA & Laittakaa Minut ensimmäiseksi!  

Sillä Jumalan tottelematta jättäminen on Synti! 

Helmikuun 4. 2010 - YahuShua HaMashiach’lta, Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja 

Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle Netti Yhteisön kokoontumisen aikana, 

Herran Pienelle Katraalle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Tämä kysymys kysyttiin… Laittamalla Jumalan ensimmäiseksi ja kieltäytymällä ottamasta osaa 

uudenaikaisiin ihmisten juhliin, osoitammeko me epäkunnioitusta vanhempiamme ja perhettä 

kohtaan, jotka sanovat, että meidän pitäisi ottaa osaa?  

Näin sanoo Herra YahuShua… Rakastetut, vilpitön halu olla vapaa ihmisten vääryyksistä ja tästä 

maailmasta, on hyvää ja Herraa kovin miellyttävää. Sillä hän, joka todella rakastaa Minua, pyrkii 

miellyttämään Minua. Ja ne, joissa Minä asun, tulevat pakenemaan näitä ihmisten juhlia, joita 

Minä vihaan, halveksien niitä.  

Kuitenkin hän, joka ei pysy yhteisymmärryksessä Minun Sanani kanssa Näissä Kirjeissä, häntä ei 

millään muotoa voida kerätä, sillä he ovat kieltäneet Minut. Ja kaikki, jotka torjuvat Minun Sanani, 

suosien ihmisten oppeja, omaksuvat sen, mikä on vastakkaista Minulle.  

Sillä Minä kerron teille totuuden, kuka tahansa, joka torjuu, on eri mieltä tai puhuu Minun 

Kirjeitäni tai Minun profeettojani vastaan, on torjunut Minut, suosien omaa tietään. Ylpeys on 

saanut heidät ansaan ja röyhkeydestä on tullut heidän läheinen ystävänsä.  

Katsokaa, he ovat omaksuneet maailman ja sen pahat tavat, eivätkä etsi Taivaassa olevan Isänsä 

hyväksyntää, vaan ihmisten. Ja kaikkien, jotka etsivät ihmisten hyväksyntää, täytyy kulkea laakson 

läpi heidän kanssaan; ja kaikki, jotka pysyvät maailman ystävinä, ovat tehneet itsestään Jumalan 

vihollisia.  

Niin kuin on kirjoitettu… Sen vuoksi kaikki maailman rakastajat tullaan varmasti jättämään siihen; 

he eivät tule pakenemaan! Sillä varmasti, Minä sanon teille, tämä maailma tullaan ravistelemaan 

ja ihmisten kunnia tullaan murtamaan! Ja samalla tavalla tullaan kaikki jättämään maailmaan 

nöyrtymään, vakavasti alentamaan; monet murtumaan ja nostamaan ylös ja monet muut 

murtumaan ja tuomitsemaan, sanoo Herra.  

Sen vuoksi, koskien näitä ihmisten juhlia, joita Minä vihaan… Erkaantukoon niistä kaikki he, jotka 

ovat vastaanottaneet Totuuden. Tulkoon eroaminen tehdyksi selväksi…  

Ja he, jotka sanovat tuntevansa Minut, mutta eivät tee elettäkään nostaakseen ristinsä 

seuratakseen Minua, kantakoon he taakkansa painon Herran Päivänä, sillä he eivät ole Minun 

arvoisiani… Sanoo Herra.  

Sen vuoksi, koskien kysymystä yhden Käskyn rikkomisesta toisen hyväksi, vastaus on tämä… 

MINÄ OLEN ENSIMMÄINEN, josta myös Käskyt todistavat. Sillä he, jotka todella rakastavat Minua, 

pyrkivät tottelemaan Minun ääntäni ja he, jotka tottelevat Minun ääntäni, ovat myös täyttäneet 

Moraalisen Lain, sillä Minä olen ja olen aina ollut Maali, mihin Toora tähtää. Ja kaikki he, joiden 

sydämissä Minä olen, ensiksi palvelevat Minua ilman pidäkkeitä, pyrkien aina asettamaan Minut 

ensimmäiseksi, kaikkien muiden yläpuolelle.  

Sillä nämä kulkevat Minun teitäni, tehden samoja asioita, joita Minä tein. He eivät lisää Sanaan, 

minkä Minä olen heitä käskenyt, eivätkä he ota siitä pois. Katsokaa, he pitävät Jumalan Käskyt, niin 

kuin Hän käski ne ja niin kuin ne on kirjoitettu, eikä niin kuin ihmisten kirkot haluaisivat niiden 

olevan.  



Täten he, jotka sanovat ei synnille ja pysyvät erillään siitä, mitä Jumala vihaa, eivät ole rikkoneet 

mitään Käskyä. Siispä sitten, kun kunnioittaa mitä tahansa vanhempaa, joka rikkoo Lakia, ottamalla 

osaa näihin kieroutuneisiin ihmisten juhliin, on Lain rikkomista. Kuitenkin hän, joka kunnioittaa 

Minua totuudessa, totellen Herran Sanaa, ei voi millään muotoa rikkoa Lakia vastaan.  

Sen vuoksi he, jotka kysyvät… ’Rikkoisitko yhden Käskyn totellaksesi toista?’, puhuvat ilman tietoa, 

ovat myös epäonnistuneet oivaltamaan siihen kätkettyä valhetta. Sillä ne, jotka kysyvät sellaisen 

kysymyksen, ovat kuunnelleet Pahan hienovaraisia petoksia, Paha myös johdattaa heitä, nähden 

ristiriitaisuuksia siellä, missä ei niitä ole.  

Jälleen Minä kerron teille, hän kenet te valitsette, määrittelee sen, mitä teette ja hän, joka 

valitsee Minut, ei tule tekemään syntiä… Kuitenkin kaikki, jotka valitsevat toisen, eivätkä Minua, 

ovat kieltäneet Minut ja tehneet syntiä, sillä Jumalan tottelematta jättäminen on synti.  

Sen vuoksi, kutsukaa Minun nimeäni ja tehkää katumuksestanne täysi, lähtemällä pois niistä 

asioista, jotka eivät ole laillisia, seisomalla erillään niistä asioista, joita Minä vihaan ja teidät tullaan 

varmasti päästämään pahasta… Minä olen Herra.  

*****  

Helmikuun 4. 2010 – 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 

(Lisäymmärrystä koskien yllä olevaa Kirjettä, ’Totelkaa Jumalaa’)  

Näin sanoo Herra… Minun poikani ja tyttäreni, te vielä tulette ymmärtämään Minun Sanani ja 

Minun tahtoni, koskien näitä asioita, joita Minä vihaan. Kun vanhempi sanoo lapselleen, ’Totelkaa 

minua’, kuitenkin heidän pyyntönsä johtaa lapsen syntiin, lapsen, joka on vastaanottanut tiedon 

Minun teistäni, täytyy valita kulkea oikeamielisyydessä, jonka he ovat vastaanottaneet.  

Sillä kieltäytymällä tottelemasta vanhempiaan, siinä mikä saa heidät tekemään syntiä, he eivät ole 

kohdelleet vanhempiaan epäkunnioittavasti, vaan ovat totelleet Herran Sanaa, tehden sitä, mikä 

on oikeaa ja hyvää Minun silmissäni, paljastaen sen, mikä on mitä tarpeellisinta. Rakastetut, tässä 

te olette erehtyneet, sillä te yhä kuuntelette Pahan kuiskauksia… Älkää kuunnelko hänen 

hienovaraisia ja pimeitä puheitaan!  

Timothy: Veljet ja sisaret, saatana haluaisi meidän uskovan, että jopa kun me tottelemme Jumalaa, 

on silti mahdollista tehdä syntiä ja että Jumalan tahdon asettaminen vanhempiemme tahdon 

yläpuolelle, saa meidät rikkomaan viidettä Käskyä!... Älkää tulko ansoitetuiksi! Totelkaa Jumalaa!  

Näin sanoo Herra… Rakastetut, herätkää! Sillä Minä kerron teille totuuden, te olette vielä tulossa 

täyteen tietoon siitä, kuka Minä todella olen; ettekä te ymmärrä Minun teitäni, ettekä ole 

halukkaita kulkemaan niitä. Oppikaa näkemään uusilla silmillä! Älkääkä enää olko epäilyn 

rajoittamia, älkääkä antako pelon pitää teitä vankeina.  

Sillä tieto Minusta on ymmärrystä ja Minun henkeni tuo esiin uutta tietoisuutta niissä, jotka ovat 

todella vastaanottaneet, missä saatanan voima helposti rikotaan… Olkaa täysin hereillä, sen vuoksi 

ja tulkaa istumaan Minun ymmärrykseni valossa! Älkääkä enää kuunnelko ihmisten tai kirkkojen 

korruptoituneita opetuksia. 

Rakastetut, jättämällä tottelematta vanhempanne koskien näitä uudenaikaisia ihmisten juhlia, te 

olette todistaneet heille kieltäytymisellänne. Ja toimillanne te olette näyttäneet heille paremman 



tien, suurentamalla sitä, minkä pitää olla ensimmäisenä. Täten oikeamielisyydessä te olette 

siunanneet heitä esimerkillänne. Missä sitten on epäkunnioitus?  

Jälleen, Minä sanon teille, hän, joka valitsee Minut ja toteuttaa Minun tahtoani, ei tee syntiä, eikä 

epäkunnioitusta löydetä missään muodossa. Sen vuoksi, totelkaa vanhempianne ja kunnioittakaa 

heitä kaikissa asioissa, mitkä eivät ole Jumalaa vastaan tai eivät riko Käskyjä. ÄLKÄÄ kuitenkaan 

kunnioittako syntiä valitsevan pyyntöä, joka pyytää teitä olemaan osanottaja heidän kanssaan. 

Sillä he, jotka tekevät sellaisia asioita, eivät kunnioita Minua, eivätkä ole tunteneet Minua. 

Tulkoon tämä tiedetyksi myös teille… Kaikki, jotka tuntevat ja ymmärtävät näiden ihmisten 

juhlien alkuperän, eivätkä ole ottaneet kantaa niitä vastaan, ovat osoittaneet olevansa 

yhteisymmärryksessä niiden kanssa, jotka tekevät syntiä Minua vastaan; ja kaikki, jotka tekevät 

kompromissin tai tekevät tunnustuksia, heillä ei ole rakkautta Jumalaa kohtaan sydämissään…  

Olkaa Minun esimerkkejäni, sen vuoksi! Lisätkää tietoa Minun menemisistäni ja tulemisistani, 

rakastaen toinen toisianne, niin kuin Minä olen rakastanut teitä. Ja vanhempienne rakastaminen, 

on Minun rakkauteni paljastamista heille, kulkien Minun teitäni. 

Rakastetut, te pyydätte Minulta monia asioita, kuitenkaan Minä en kunnioita teidän jokaista 

pyyntöänne. Tämä ei ole epäkunnioitusta, sillä Minä rakastan teitä ja teen vain sen, mikä on oikein 

ja hyvää teitä koskien…  

Siispä sitten, Minun aarteeni, niin kuin Minä olen puhunut sen Minun vanhan ajan 

palvelijoilleni, niin Minä myös sanon teille… Ottakaa Minun ikeeni päällenne ja oppikaa Minulta, 

sillä Minä olen hellä ja alhainen sydämessäni ja Minussa te tulette löytämään levon sieluillenne. 


