
V6/21 - Herra sanoo… Osoittakaa Rakkautenne Minua kohtaan avoimesti,  

älkääkä kieltäkö Minun Nimeäni koskaan & Luottakaa Minulle Rakkaanne 

Kesäkuun 10. 2010 - YahuShua HaMashiach’lta, Häneltä, jota kutsutaan Jeesus Kristukseksi, 

Herraltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle Netti Yhteisön 

kokoontumisen aikana ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Minun poikani ja tyttäreni, mitä on luottamus hylkäämisen kera? Mitä on totteleminen ilman 

odotusta?... Kertokaa Minulle, miltä se näyttää?... Eikö se ole kohtuullista palvelua Hänessä, joka 

rakastaa teitä ja joka myös antoi kaiken teidän puolestanne, rakkautta ilman ehtoja?...   

Kuitenkin Minä kerron teille tämän totuuden… Luottamus on enemmän kuin irti päästämistä… 

Sillä se pysyy seisomassa, niin että se täytyy myös osoittaa tottelevaisuudellanne ja esimerkillänne 

ja halukkuudellanne olla koskaan kieltämättä Minun nimeäni, ei väliä mikä aika tai ajankohta.  

Rakastetut, Minä kerron teille totuuden… Asettakaa rakastettunne Minun käsiini, niin kuin Minä 

olen sanonut, sillä milloinkaan he eivät ole olleet olematta Minun käsissäni… Sillä Minä olen portti 

kaikille Minun lampailleni ja myös he tulevat kuulemaan Minun kutsuni, päivänä, jolloin heidän 

sydämensä murenevat… Ja he tulevat itkemään apua.  

Kuitenkin hänen, joka on luovuttanut heidät, joita hän rakastaa, jättäen heidät Minun käsiini, 

täytyy nyt kulkea sen luottamuksen mukaan… Ollen Hänen esimerkkinsä, johon he ovat asettaneet 

kaikki toivonsa. Ettekö te ole myös Minun käteni ja Minun jalkani? Ettekö te ole Minun ääneni ja 

todistukseni? Sen vuoksi, kaikkina aikoina ja jokaisena ajankohtana, älkää kieltäkö Minun nimeäni 

miellyttääksenne muita, tai pelon vuoksi… Älkää tehkö mitään yritystä pitää rauhaa, heidän 

vuokseen… Sillä Minä olen teidän kanssanne…   

Sillä hän, joka todella rakastaa Minua, puhuu Minusta… Ja hän, joka rakastaa Minua 

ensimmäisenä, asettaen Minut kaiken muun yläpuolelle, on näyttänyt rakastetuilleen, mitä tosi 

rakkaus todella on ja tämä on myös heidän rakastamistaan… Sillä todellista rakkautta ei ole 

olemassa Minusta erillään… Sillä Minä olen se Lahja, joka heiltä puuttuu… Suurin Kaikista 

Rakkauksista, joka kestää ikuisesti.  

Sen vuoksi Minusta puhuminen muiden seurassa, on heidän rakastamistaan. Minun kieltämiseni, 

muiden vuoksi, on heidän vihaamistaan… Sillä vaikenemisellanne te olette osoittaneet olevanne 

yhteisymmärryksessä heidän tekemistenne kanssa, olivatpa he tietämättömyydessä tai kapinassa, 

ja jonka avulla te olette myös paljastaneet, että mukavuutenne on tärkeämpää kuin Totuus…  

Sen vuoksi, kuka ikinä kieltää Minut, kieltää rakkauden, ja on hylännyt rakastettunsa, maailman 

tapojen vuoksi… Valheellisen rauhan, heidän omaksi vahingokseen… Sillä avara on portti ja lavea 

on tie, joka vie kadotukseen ja monet menevät sisään siitä… Sen vuoksi, kertokaa heille, kuinka 

mennä sisään portista, joka on kapea… Minä olen Tie!  

Tällä niityllä on monia lampaita… Useimmat ovat vaeltaneet ja menneet harhaan. Ja monet 

raivoavat kuin leijonat ja määkivät kuin vuohet, kuitenkaan ne eivät ole leijonia, eivätkä ne 

koskaan olleet vuohia. Ne ovat sairaita lampaita, eläen niityllä, joka on suuresti saastunut… Siitä 

tuleva lemu tuo esiin paksun harhan sumun, pelosta.  

Sen vuoksi, tältä niityltä Minä olen kutsunut joitakin, valittuja muutamia, olemaan Minun 

esimerkkejäni lopuille, ei heidän oman oikeamielisyytensä vuoksi, eikä heidän oman voimansa tai 

älynsä mukaan… Sillä Minä olen antanut heille uudet silmät nähdä selvästi tien edessäpäin ja 

uudet korvat kuulla Minua niityn melun yli ja uuden suun puhua Minun sanojani, kaikkina aikoina, 



joina Minä saan heidät puhumaan. He tulevat palvelemaan, eivät sen vuoksi, että olisivat millään 

tavalla ylivertaisia muihin nähden, sillä Minä kutsun, ketä Minä kutsun… Minä olen Herra.   

Pikemminkin he ovat kutsuttuja ja niin tekevät kuin Minä heitä käsken, Minun oman tahtoni 

mukaan. He ovat hylänneet kaiken Paimenensa vuoksi ja tulevat kuuntelemaan vain Hänen 

ääntään, eivätkä millään muotoa tule kuuntelemaan tai seuraamaan toista… Sillä he ovat 

kukistetut Minun rakkaudessani, tuhotut Minun kunniallani ja murtuneita Minun sanojeni 

voimasta, sanat ovat menneet syvälle heidän sydämiinsä, lävistäen ne… Ja kaikki tämä heidän 

sydäntensä sisimmän halun mukaan, jonka täyttymys Minä olen.  

Sen vuoksi, tämän Minä sanon teille… Luottakaa irti päästäen… Totelkaa ilman odotuksia… Ja 

rakastakaa ilman ehtoja… Sillä tässä te todella tulette tuntemaan Minut, uskonne edistyvät 

nopeasti kohti täydellisyyttä.  

Liikutanko Minä teitä, rakastetut?... Olenko Minä teidän sydäntenne halu? Teidän sisäinen 

nälkänne? Teidän epätoivoinen janonne?... Rakastetut, te olette näitä asioita Minulle! Minä 

rakastan teitä! MINÄ RAKASTAN teitä!... Rakastetut, MINÄ RAKASTAN TEITÄ! Ja teidän 

rakastetuistanne, Minä pidän epätoivoisesti kiinni… Minä olen rakastunut heihin myös. Sen vuoksi, 

antakaa heidät Minulle ja vuorostaan paljastakaa Minut teissä, että he saattavat nähdä…  

Avoimesti, paljastakaa Minun rakkauteni… Salaisesti, paljastakaa Minun rakkauteni… Kun kukaan 

ei ole paikalla, kulkekaa Minun rakkaudessani… Juokaa Minua sisään! On aika!  

Kiirehtikää! Etsikää janoisia ja täyttäkää heidän maljansa, ruokkikaa nälkäiset ja köyhät hengessä. 

Ja ne, jotka vastustelevat, rukoilkaa heidän puolestaan ja olkaa Minun esimerkkini… He tulevat 

juomaan myöhemmin. Rakastetut, Minä rakastan teitä sellaisina kuin te olette… Nyt palvelkaa 

Minua, niin kuin Minä olen rakastanut teitä. Muistakaa Minun sanani… ”Mitä ikinä teette toisen 

puolesta, sen te olette tehneet Minun puolestani; ja mitä ikinä teette toiselle, joko hyvässä tai 

pahassa, sen te olette tehneet Minulle.”  

Minusta erillään ei ole elämää… Kaikki pysyvät Viinipuussa, siihen asti, kunnes se, minkä täytyy 

olla, on tehty ja he, jotka etsivät kuolemaa, on katkaistu pois… Nyt palvelkaa Minua, niin kuin Minä 

olen rakastanut teitä! 


