
V6/10 - Herra selittää… Minun Satoni Erottaminen!  

Etsikää Minun Aarteitani Ensimmäisen Sadonkorjuun Pelloilta 

Maaliskuun 26. 2010 - YahuShua HaMashiach’lta, Häneltä, jota kutsutaan Jeesus Kristukseksi, 

Herraltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle Netti Yhteisön 

kokoontumisen aikana, Herran Pojille ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Minun poikani, luottakaa Minun teihini, älkääkä katsoko omiinne… Totelkaa vain, kaikella 

luottamuksella, jakamamme rakkauden vuoksi.  

Minulla on monia kätkettyjä aarteita… Tässä Minun palvelijani on puhunut hyvin. Kuunnelkaa 

häntä, sillä tämä on viisautta palveluksessa. Jopa parhaillaan, tämä on Minun tahtoni teille… Sillä 

Minä lähetän teidät maailmalle, etsimään harvoja, että Minä saattaisin siunata heidät teidän 

kauttanne. Teitä ei ole lähetetty monia varten, vaan harvoja varten.  

Sen vuoksi, Minä tulen puhumaan tänä päivänä teidän edessänne, jopa Minun tahdostani, joka on 

sekä yksinkertainen että selkeä, siitä on myös viisaus… Menkää lähellänne olevaan opistoon ja 

menkää jokaiseen rakennukseen, joka on auki teille ja etsikää paikka esittää Minun Sanani. Olkaa 

huomioivia ja lukekaa kirjoitus siitä, kunnioittaaksenne sitä… Älkää rikkoko sääntöjä, älkääkä olko 

tottelematta ohjeita. Sillä se tehtynä, mikä on hyväksyttävää, tulee pysymään seuraavalle 

ohikulkijalle; ja se poistettuna; rikkomuksen vuoksi, ei hyödytä ketään ja tullaan poistamaan 

täysin.  

Sillä samalla tavalla, jolla Minä tulen lähettämään teidät etsimään Minun aarteitani, Minä myös 

kutsun Minun lampaitani, etsimään lahjaa, jonka te olette jättäneet heille… Minä olen Hyvä 

Paimen… Enkä Minä koskaan ole lakannut paimentamasta Minun katrastani.  

Siispä sitten, tehkää niin kuin Minä käsken teitä, älkääkä lisätkö siihen tai ottako siitä pois ja olkaa 

valppaita ja hälytysvalmiudessa niin tehdessänne. Katsokaa heitä, joita Minä lähetän teidän 

luoksenne, kun vielä olette kulkemassa, sillä vieressänne on monia aarteita ja useita, jotka tulevat 

pian olemaan Minun. Te ette tule löytämään heitä kaikkia tänä päivänä, ettekä te ole kykeneviä 

tulemaan johdatetuiksi joka ikisen luo. Pikemminkin, Minä tulen kutsumaan heitä ja kääntämään 

heidän sydämensä Minun puoleeni ja antamaan heille silmän katsoa ja huomata… Jopa Minä tulen 

vetämään heidät tämän Sanan puoleen.  

Sen vuoksi, menkää ilo kasvoillanne, innokkuus sydämissänne ja riemuitseminen puheessanne… Ja 

jakakaa Minun lahjani, jättäen niitä myös ohikulkijoille, jopa niin monille kuin Minä kutsun… Jopa 

pilkkaajille, niin että he saattavat myös katsoa sitä, torjuakseen sen.  

Sitten, kun se on loppuunsaatettu, menkää ja tehkää niin kuin tahdotte ja niin kuin haluatte… 

Kappas, Minä menen teidän kanssanne ja vielä muutama lisää tulee risteämään polkunne kanssa, 

tullakseen siunatuksi siinä. Sen vuoksi, katsokaa ja olkaa valmiita, sillä Minä olen teidän kanssanne. 

Ja ne, joiden kanssa te tulette puhumaan, tullaan asettamaan eteenne ja heihin tulee valo 

loistamaan. Kuitenkin ymmärtäkää tämä… Ei ole Minun tahtoni, että jokainen, jonka kohtaatte, 

lähtee tyytyväisenä ja kiitollisena…  

Sillä Minä olen Herra… Ja Minun sanani, olivatpa ne pehmeitä tai kovia, tulee aina tuomitsemaan. 

Antakaa kaikkien asioiden olla erillään, alkaen ihmisten sydämistä… Antakaa heidän valita ja tehdä 

päätöksensä. Antakaa ensimmäisen sadon olla erillään, valmisteltuna ja otettuna. Ja loput… 

Antakaa heidän jäädä jäljelle ja tulla heitetyiksi pätsiin puhdistettaviksi, jopa seitsemän päivää.  



Sillä teidät on lähetetty näiden jäännöksen luo, ei kaikkien… Teidät on lähetetty 

loppuunsaattamaan sadonkorjuu, ei tuomaan sitä sisään. Sillä Evankeliumia, parhaillaan, 

saarnataan koko maailmassa ja se on helposti saatavilla, jopa niin kuin Minun Henkeni on 

vuodatettu.  

Sen vuoksi, monet ovat valittuja… Ja he, kutsutut, ovat kuulostelleet… Ja se, mikä on loppuun 

saatettava Minun Sanani kautta, jotka ovat näissä Kirjeissä, on tehty… Tekemään lämpöä liekkiin…  

Samalla, kun saa aikaan, että toiset närkästyvät, jopa kylmenevät… Heidän sydäntensä 

koveneminen Herran päämäärää varten, Minun Sanani torjuminen, jopa sen hylkääminen. Täten 

monien usko tullaan paljastamaan, millaista se on… heidän sydäntensä asettaminen avoimiksi 

Minun eteeni… Ja suillaan he todistavat samaa, todistuksena itseään vastaan. 


