
FL/09 - Herra sanoo…  

Ratkaisunne & Luottamuksenne tullaan laittamaan Kokeeseen 

Elokuun 31. 2009 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sanat Puhuttuna 

Timothylle Nettiyhteisön Kokoontumisen Aikana, Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Koskien niitä palvelijoita, jotka pitävät omana tietonaan tarpeellisilta ja niiltä, jotka kysyvät… Tämä 

on pitämistä omana tietonaan Herralta 

Täten sanoo Herra teidän Jumalanne… Minä pidin omana tietonani Minun palvelijani, ettei hän 

puhuisi, ja kallistin Minun korvani kuullakseni puheenne, kuitenkaan en ole kuullut mitään 

vastausta… Minä olen asettanut eteenne vielä toisen kiven, johon olette kompastuneet. Ja Minun 

edessäni, jopa tämän katraan joukossa pysyy monia, joilla tällä hetkellä ei ole mitään osaa tässä 

palvelutoimessa, ei mitään osaa tässä trumpetissa, jonka Minä olen asettanut heidän eteensä… 

Minun palvelijani, ajattelitteko te, että tämä oli pieni asia Herran edessä?!...  

Aika on tullut! Ja ne, jotka soittaisivat trumpetilla Minun sanojani, ovat koetellut, jopa niin kuin 

Israel koeteltiin… On aika.  

Ja niinpä Minä olen asettanut eteenne miehen, josta teillä ei ole mitään tietoa, eikä mitään 

varmuuksia, jonka sydän on hyvin raskas surusta ja pelosta, ja te olette kääntäneet hänelle selän…  

Minä vaadin kaikilta Minun palvelijoiltani, että heillä ei ole mitään varauksia tarpeessa olevaa 

kohtaan. Sen vuoksi, puhdistakaa sydämenne. Etsikää Minun kasvojani kuin ei koskaan ennen, ja 

tehkää niin tuomatta mitään mukananne, älkääkä pyytäkö Minulta mitään tahtojenne mukaan… 

Sillä Minä olen Herra…  

Minä siunaan kiitoksen arvoiset ja laiskat; Minä olen saanut auringon nousemaan pahoille ja 

oikeamielisille yhtä lailla.  

Kuitenkin teistä, kukaan teistä ei ole täysin ottanut osaa Minusta. Kukaan teistä ei luota irti 

päästämisellä. Kukaan teistä ei usko näkemättä… Oi kyllä, rakastetut, Timothy myös. Kuitenkin 

tämän katraan joukossa on muutamia, jotka pyrkivät auttamaan tarpeessa olevaa, tehden niin 

huolimatta itsestään ja virheistään… 

Kyllä, ilman varmuutta ollenkaan, että tarve voitaisiin täyttää. Ja tarve varustettiin… Minun 

kauttani se varustettiin, jopa Minä tiesin ennalta ja varustin sen. Kuitenkin tällä hetkellä se pysyy 

täyttämättömänä Minun tahtoni mukaan…  

Niinpä teitä voidaan koetella, teitä voidaan testata, niin että sydämenne voidaan asettaa esille ja 

sisin aikomus tehdä tuomion alaiseksi… Minun ja omanne… Ei keskenänne…  

Pikemminkin tuotuna esiin omien silmienne eteen, niin että kaikki, mikä pysyy näkemättömänä, 

on nähty ja se, mikä oivalletaan, saattaisi nyt tulla pois kuorituksi.  

Sen vuoksi, älkää ojentako kättä, älkääkä heiluttako päätä. Älkääkä päästäkö saapumaan sisään 

edes yhtä ajatusta Timothyä, Minun palvelijaani, vastaan, sillä hänet on myös alennettu jopa niin 

kuin teidät, siispä hänen ratkaisunsa voi myös olla koeteltu erottamaan sen laatu… Jopa niin kun 

teidän.  

Minun lapseni, hylätkää itsenne ja tämän maailman tavat… ANTAKAA, ilman toista ajatusta. Ettekö 

te tiedä, että teistä on tullut köyhien orjia? Ettekö te tiedä, että pian te tulette olemaan niin kuin 

he?...  



Tämän maailman muoto on menehtymässä ja kaikki, mitä te ajattelette saavuttaneenne, 

ihmiskeinoin, tulee myös menehtymään.  

Sen vuoksi, uskollinen ja viisas palvelija, joka antaa, eikä pidä omana tietonaan naapuriltaan… Jopa 

näkymättömältä naapurilta, jopa jokaiselta maapallolla, joiden kanssa hän jakaa maailman… Sillä 

rakkaudella annettu, on Minulle annettu… Olipa se annettu ja vihollisen sieppaama, tai annettu ja 

vastaanotettu veljien keskuudessa… KAIKKI ON MINUN!  

Jopa jos joku antaa aivan oman elämänsä… Tai menettää sen… Kuoleepa hän tai elää… He ovat 

Minun.  

Te olette tulleet sisään ja nyt kaikki illastavat Herran koettelemisen pöydästä ja tulevat jatkamaan 

siinä… Kunnes pakenemiselle nimitetyt ovat otetut, ja taistelua varten nimitetyt ovat lähetetyt… 

Minä olen Herra.  

Niin kuin on kirjoitettu Matteuksen Evankeliumissa 25:40… ”Totisesti Minä sanon teille, kaikki, 

mitä olette tehneet yhdelle näistä Minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet Minulle.” 

YahuShua 


