
V7/34 - Herra sanoo…  

Kristityt, kuunnelkaa Minua! Tämä on Mestarinne Pöytä & Te kieltäydytte siitä 

Marraskuun 13. 2008 - YahuShua HaMashiach’lta, Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja 

Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle Nettiyhteisön Kokoontumisen aikana, kaikille 

Niille, joilla on Korvat Kuulla… 

Näin sanoo Herra teidän Lunastajanne, kaikille niille, jotka kutsuvat itseään Kristityiksi, joilla on 

korvat, mutta jotka eivät halua kuulla, ja joilla on silmät, mutta kieltäytyvät näkemästä, ja jotka 

eivät lakkaa vainoamasta heitä, jotka on lähetetty heille…  

Tämä on MINUN ruokaani! Se ei ole tullut Minun palvelijaltani! Se olin Minä, jopa Minä, joka olin 

tehnyt sen!... Tuletteko te sitten kieltäytymään ruuasta, joka tulee Mestarinne pöydästä?!...  

Minä kerron totuuden teille, jotka olette (kieltäytyneet) ja kieltäydytte siitä! Ja siksi te nälkiinnytte 

ja teidät on jätetty paljaiksi… Lohduttomia… Tyhjiä Hengestä, janoon kuolemaisillaan. Ettekä te ole 

kykeneviä vastaanottamaan Minun Henkeni hedelmää, ettekä te tarjoa sitä Minun ruumiilleni. 

Kuitenkin nämä harvat Minä olen koonnut Itselleni ja he todella ovat vastaanottaneet; katsokaa, 

he ovat ahkerasti kylväneet ja myös panevat näytteille sen, minkä Minä olen antanut heille.  

Sen vuoksi, teistä Minä olen siirtänyt käteni pois! Katsokaa, teidät on luovutettu saatanalle, jopa 

nyt te kuljette pilatussa hedelmässä sen vuoksi, siihen saakka, että te opitte olemaan pilkkaamatta 

Jumalaa. Lakatkaa vainoamasta Minua! Sillä Minun ruumiini vainoamainen on MINUN 

vainoamistani! Kuinka monta kertaa te tulette ristiinnaulitsemaan Minut?!...  

Oi Minun rakastettuni, te olette vaeltaneet kauaksi Minusta!... Kyyneliä, katkeria kyyneliä… 

KATUKAA! Ja heittäkää pois kaikki tämä pimeys Minun nimessäni ja Minä tulen jälleen 

vastaanottamaan teidät Itselleni, missä Minä sitten tulen pitelemään teitä jopa tiukemmin; ja 

koskaan enää te ette tule harhautumaan… Minun rakastettuni, Me itkemme teidän puolestanne! 

Tulkaa takaisin! Palatkaa Minun luokseni ja Minä tulen vastaanottamaan teidät! Mutta teidän 

täytyy ensin vastaanottaa Minut ja se, minkä Minä olen tarjonnut, kaikessa nöyryydessä.  

Rakastetut, miksi te olette kääntyneet pois Minusta ja nyt taistelette Minua vastaan?! Kuinka on 

niin, että Minä katson pahantahtoisuutta sydämissänne?!... Minä kerron teille totuuden, Minä en 

näe ollenkaan rakkautta Jumalaa kohtaan sydämissänne!... Jopa nyt te torjutte Minun 

anteeksiantoni ja teette Minun uhrauksestani tehottoman, kun istutte ylpeyden valtaistuimillanne, 

eikä allanne ole ollenkaan perustusta, kannatellen itseänne pystyssä ihmisten opeilla… Te olette 

langenneet!  

Viittanne ovat saastaisia, kuitenkin te pidätte niitä yllänne ylpeästi; ja röyhkeydessänne te 

tepastelette sanoen… ’Meidät on päästetty pahasta’. Kuitenkin koko ajan te herjaatte ja 

mökötätte Minun palvelijoilleni, pyrkien pitämään heidän syntejään heitä vastaan, jopa niitä 

syntejä, mitä te olette kuvitelleet, aivan kuin he olisivat jotenkin tehneet syntiä teitä vastaan… 

Missä ovat sydämenne?!  

Ettekö te tiedä Minun suuni Sanaa ja sitä, mitä Minä opetin Minun opetuslapsilleni sanoen… 

”Teidän täytyy antaa anteeksi jokaiselle, joka on tehnyt syntiä teitä vastaan; ja jos te ette anna, ei 

Minun Isänikään Taivaassa voi antaa anteeksi teille teidän rikkomuksianne”?... Täten te olette 

kieltäneet sekä Minut ja Minun Isäni! Te olette torjuneet Kunnian Herran ja Hänen uhrauksensa, 

sanoen itseksenne, ’Minulle on riittävää, kuitenkaan heille se ei ole riittävää’… TEKOPYHÄT! PAHA 

JA PETETTY SUKUPOLVI!  



Sillä mikä on suurempi paha… Torjua oma anteeksiantonne? Vai pitää toisten syntejä heitä 

vastaan, vaikka he eivät millään muotoa ole tehneet syntiä teitä vastaan?... Minä kerron teille 

totuuden, molemmat tulevat Pahalta, jonka jalanjäljissä te kuljette. Ja tämän vuoksi Minä sanoin, 

”Eikä Minun Isäni Taivaassa voi antaa teille anteeksi”. Sillä te pysytte synneissänne; kyllä, te 

kannatte niitä yhä, jopa omilla olkapäillänne.  

Ja mikä on lisää vielä, te olette ottaneet muiden synnit ja olette ponnistelleet asettaaksenne ne 

heidän olkapäilleen jälleen kerran, että te voisitte laskea heidät arvottomiksi ja kääntyä pois… Että 

te voisitte palata asioiden vallitsevaan olotilaan ja asua iloisesti tietämättömyydessänne, kun te 

pidätte tiukasti kiinni kaikista synnin omistuksistanne.  

Teidän työnne ovat pahoja! Teidän jokainen ponnistuksenne on turhaa! Te ette ole asettaneet 

heihin yhtään syntiä, sillä ne ovat anteeksi annetut! Kuitenkin Minä kerron teille, te kannatte sekä 

syntejänne ja kaikkia niitä, joita te pyritte asettamaan muiden päälle, sillä jokainen synti, minkä te 

laskette muille, on laskettu teille! Vai oletteko koskaan lukeneet tätä Pyhää Kirjoitusta… ”Sillä millä 

tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan; ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan?”  

Sillä Minä olen antanut anteeksi kaikki heidän syntinsä!... Tämän päivän, eilisen ja huomisen… 

Enkä Minä muista niitä. Kuitenkin jälleen Minä kerron teille, te pysytte synneissänne. Eikä vain 

omissanne, vaan kaikissa niissä, joita te olette kasanneet muiden päälle, jopa näitä te kannatte 

myös. Sillä sitä, minkä Minä olen ottanut, ei millään muotoa voida lisätä takaisin.  

Saatana on pettänyt teitä ja häntä te innokkaasti kuuntelette; Katsokaa, jopa nyt te kuljette hänen 

tavoillaan. Sen vuoksi, jälleen Minä sanon, katukaa kaikkea tätä pahaa! Paetkaa kaikkea tätä 

hulluutta, että te voisitte todella vastaanottaa Minut!... Että teidät laskettaisiin arvollisiksi 

pakenemaan kaikkia näitä asioita, jotka piakkoin tulevat tapahtumaan ja jotka jopa nyt jo ovat 

alkaneet tapahtumaan…  

Ja seisomaan Ihmisen Pojan edessä, kun Minä tulen Minun Isäni Valtakuntaan. 


