
V6/09 - Herra sanoo…  

Kehottakaa & Tuomitkaa tämä Sukupolvi sen pahoista teoistaan 

Maaliskuun 25. 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 

Näin sanoo Herra YahuShua… Minun poikani, eikö keskuudessanne ole profeetta? Kyllä, eikö tässä 

pöydässä ole istuutuneena kaksi? Eivätkö totuuden puolella olevat kuule Minun ääneni, ja eivätkö 

Minun lampaani kuuntele Minun ääntäni ja seuraa Minua?  

Kuinka on, että Minä olen ollut kanssanne niin kauan ja te yhä epäonnistutte erottamaan? Eivätkö 

Minun suunnitelmani ole tunnetut ja Minun tahtoni selvästi kirjoitettu kaikissa näissä Kirjeissä, 

jopa niin kuin Totuuden Pyhissä Kirjoituksissa?... Ja kuitenkin Minun profeettani seisovat hiljaa ja 

Minun palvelijani pysyvät liikkumattomina, kahlittuina pelolla ja omilla epäilyksillä.  

Sen vuoksi Minä kysyn teiltä, kuka on viisas ja harkitsevainen palvelija? Eikö hän ole sellainen, joka 

etsii Minun tahtoani rukouksella ja paastolla, sellainen, joka odottaa Herraa kaikella 

kärsivällisyydellä, kaikella luottamuksella? Vai tuleeko palvelija tekemään aloitteen, aivan kuin hän 

olisi mestari?  

Kuitenkin Minä kerron teille totuuden, te ette ole vain Minun palvelijoitani, te olette myös Minun 

ystäviäni, poikia, joista jotkut Minä tulen lähettämään Päivänä. Sen vuoksi teidän tulee opiskella 

Minun sanojani, tunteaksenne ne, ponnistellen joka päivä kulkea niissä, kun te valmistelette 

Minun tietäni Minun edessäni.  

Olkoon se kuitenkin tiedettynä teillä… Jokaiselle teistä annettiin tilaisuus miellyttää Minua, täyttää 

Minun tahtoni aivan tänä päivänä. Katsokaa, Minä johdattelin teitä, kuitenkin jokainen teistä 

epäonnistui toimimaan, jokainen teistä epäonnistui kuuntelemaan, jokainen teistä epäonnistui 

pysähtymään siinä, mitä te olitte tekemässä ja kysymään.  

Te ette etsineet Minun tahtoani, tunteaksenne sen; ettekä te pyytäneet Minun voimaani, että te 

saattaisitte esittää sen; ettekä te kulkeneet siinä, minkä te tiesitte olevan oikein ja se olisi kovin 

miellyttävää Minun silmissäni.  

Sen vuoksi, herättäkää sydämenne ja kiinnittäkää huomiota, olkaa valmistautuneita. Olkaa 

huomioivia ja herkkiä seuraamaan Minun johdatustani, kuunnellen tarkkaan Minun henkeäni; 

kuunnellen ja tehden niin… Olkaa valppaita, Minun poikani ja aina valmiina julistamaan Minun 

sanojani, kaikkina aikoina ja jokaisena ajankohtana, jokaisella tapahtumapaikalla!   

Moittikaa, torukaa ja kehottakaa… Tuomitkaa tämä sukupolvi sen pahoista tavoistaan! Olkaa niin 

kuin periksiantamattomat kivet, liikkumattomia, kuitenkin myös halukkaina opettamaan, vastaten 

kaikille, jotka tuovat esiin vilpittömiä uskon kysymyksiä.  

Rakastetut, kulkekaa Minun voimassani, älkääkä omassanne… Älkää nojatko veljiinne, aivan niin 

kuin Minussa ei olisi tarpeeksi, ettei paljastuisi, että olette juosseet turhaan…  

Omaksukaa Minut täysin ja kulkekaa Minun tahtoni mukaan ja te tulette varmasti viemään tämän 

kisan loppuun… Minä olen Herra. 


