
V7/49 - Herra sanoo…  

He ovat esittäneet Porttoa & Tulleet nyt isättömäksi Leskeksi 

Lokakuun 8. 2009 - YahuShua HaMashiach’lta, Häneltä, Jota Kutsutaan Jeesus Kristukseksi, 

Herraltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle Netti Yhteisön 

kokoontumisen aikana, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Koskien uudenaikaisia maallisia ihmisten kirkkoja ja heidän tämän Sanan torjumistaan…  

Näin sanoo Herra… Minun poikani ja tyttäreni, ottakaa tämä tieto, jonka te olette vastaanottaneet 

Minussa ja erottakaa, käyttäkää erottelukykyänne; voidelkaa silmänne tällä salvalla, jonka Minä 

olen antanut teille ja nähkää nyt…  

Tulkaa näkemään Minun silmilläni! Nähkää, rakastetut!... Nähkää sydämillänne ja hiljentäkää 

mielenne, että saattaisitte ymmärtää. Kyllä, antakaa sydäntenne olla huolestuneita, antakaa 

kyynelten valua ja valittakaa kirkoissa olevien veljienne ja sisartenne puolesta… Valittakaa!... 

Murtukaa palasiksi heidän puolestaan, että te saatatte tuntea, mitä Minun rakkauteni on, että 

sydämenne saattavat tulla sykkimään samassa tahdissa Minun sydämeni kanssa, sillä he ovat 

lähteneet pois Minusta… 

Rakastetut, Minä en tunne heitä!... Niin surullisia ja katkeria kyyneleitä, Minä en tunne heitä… 

Suuri vihanpito on tullut meidän väliimme, sillä he pysyvät maailman rakastajina enemmän kuin 

Jumalan rakastajina, ansoitettuina tämän maailman ja ihmisten asioilla.  

Rakastetut, he ovat hylänneet Minut! Katsokaa, he ovat kääntäneet Minulle selkänsä eivätkä 

etupuoltaan!... Sillä Minä olen ojentanut Minun käteni heille, kuitenkin he kääntyvät pois 

kieltäytyen Minusta, nähden vain siteet, joita he halveksivat ja ponnistelevat katkaistakseen…  

Rakastetut, he ovat vihanneet Minun ääneni sointia ja aina ojentavat käden Minun henkeni 

johdattamista vastaan!... Sellaista surua, sellaista vihanpitoa ja kyyneleitä… Minä itken heidän 

vuokseen.  

Rakastetut, Minä olen myös laskenut heidän kyyneleensä, lukumäärältään hyvin harvat, sillä 

Minun kyyneleitäni he eivät ole tunteneet… Kuinka Minä sitten tulen parantamaan heidät? Kuinka 

he sitten tulevat vastaanottamaan korvat kuulla? Sillä heidän sydämensä pysyvät kylminä, ilman 

tunnetta, taipumattomina Jumalan kutsulle, kovia ja ylpeitä ihmisiä, jotka sanovat väärän 

todistuksen Minun nimessäni, lakkaamatta.  

He eivät pidä yhtään rakkautta Jumalaa kohtaan sydämissään, eivätkä he rakasta naapuriaan, jopa 

köyhän ja puutteenalaisen hylkäämiseen asti. Ja lesken ja isättömän asiasta he eivät huolehdi; 

eivätkä he taistele heidän puolestaan, haluttomina jopa nostamaan sormeakaan avustaakseen 

heitä.  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra… Minä olen tuleva tekemään heidät köyhiksi, jättämään heidät 

lohduttomiksi; jopa nyt he ovat vakavassa puutteessa ja pysyvät tyhjinä Hengestä, eivätkä tiedä 

sitä. Ja katsokaa, päivä on tulossa ja tulee hyvin lähelle, kun he tulevat olemaan puutteenalaisia, 

eikä kukaan tule avustamaan heitä.  

Sillä Minä en enää ole heidän Isänsä, eivätkä he enää ole Minun ihmisiäni, sanoo Herra… sillä he 

ovat esittäneet porttoa! Todella, he ovat kapinoineet Minua vastaan ja esittäneet porttoa monien 

rakastajien kanssa… Ja niinpä he, joiden piti olla Morsiamia, tulevat niin kuin leskeksi… Hän tulee 

kerta kaikkiaan muuttumaan sellaiseksi, joka suree aviomiehensä menetystä, sellaiseksi kuin joku, 

joka etsii rakastettuaan, kuitenkaan häntä ei voida löytää.  



Ja niin tulee pysymään, kunnes hänen päivänsä tulee ja on täytetty, kun hän jälleen kerran itkee 

kaduilla… ’Siunattu on hän, joka tulee Herran nimessä!’ 


