
V6/11 - Herra sanoo… Minut on vuodatettu… Miksi te pidätte omana tietonanne & 

Päästäkää irti & Antakaa periksi 

Huhtikuun 14. 2010 - YahuShua HaMashiach’lta, Häneltä, jota kutsutaan Jeesus Kristukseksi, 

Herraltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle Netti Yhteisön 

kokoontumisen aikana, Veljelle Kristuksessa ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra YahuShua… Miksi pidät omana tietonasi, Minun poikani? Miksi tukahdutat sen, 

mikä on paljastettu, ja jonka tiedät olevan totta? Taivu koko totuudelle, kun Minä puhun; omaksu 

se, kuule ja niin kirjoita. Älä pidä mitään omana tietonasi siitä, minkä Minä annan sinulle, olipa se 

pehmeää tai kovaa.  

Sillä se, minkä Minä paljastan, tulee tuomaan nimitetyt Minun täyteyteeni, olipa se ennen tai 

jälkeen. Luota Minuun sen vuoksi, sillä on aika sinun asettua alas ja päästää irti näistä himoista, 

jotka vaivaavat sydäntäsi, laittaa pois nämä epäilyt, jotka tuovat huolta mieleesi… On aika päättää, 

Minun poikani! Päätä ja Minä tulen varmasti loppuunsaattamaan sen!   

Veli Kristuksessa: Minä valitsen sinut nyt, Herra!  

Sinä todella olet valinnut Minut, sanoo Herra, jopa niin kuin Minä olen valinnut sinut. Kuitenkin 

ymmärrä tämä… Minä en tule enää jakamaan sinua, eikä Minua tulla enää jakamaan sinussa. 

Päätä, tee päätös, vedä raja hiekkaan! Moiti kiusaus Minun nimessäni; sano kiusaukselle ja 

hänelle, joka on kiusaaja…  

”SINUN EI TULE ENÄÄ EDETÄ EDEMMÄS! MINÄ OLEN HERRAN!” Ja minä en tule enää 

antautumaan erilaisille himoille, lihani ja maailman huolille ja petoksille. MINÄ OLEN HERRAN!... 

Sydämeni on Herran, mieleni on Herran, tahtoni on Herran, lihani on Herran. Koko ruumiini, jopa 

kaikki, mitä minä olen, minä annan Herralle. MINÄ OLEN HERRAN!...   

Kyllä, minä vuodatan elämäni Herran edessä, niin kuin Hän on vuodattanut Omansa; anna minun 

vastaanottaa se! Minun Rakkauteni nimessä, Minä kutsun YahuShuan nimessä, pyydän saada 

vastaanottaa sen! YahuShua, Minun Elämäni ja Minun Oikeamielisyyteni, Minä haluan Sinun 

elämäsi!   

HERRANI JA JUMALANI, MINÄ OLEN SINUN!... Tee minun kanssani niin kuin tahdot, Sinun oman 

hyvän tahtosi mukaan… minä annan itseni pois… Amen. 


