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Timothylle, Timothyn Sisarelle ja Kaikille, Joilla on Korvat Kuulla 

Koskien Timothyn Sisaren väitettä demonien ja henkien näkemisestä. Hän kysyi, olivatko ne 

’kadotettuja sieluja’, jotka tarvitsivat hänen apuaan. Hän kysyi myös, pitäisikö hänen torua 

’pahoja’.  

Näin sanoo Herra… Voi, Minä sanon sinulle, demonien kanssa ei tule leikitellä! On olemassa vain 

Yksi, ja vain Yksi, jolle demonien täydellinen auktoriteetti on annettu – YahuShuaHaMashiach, 

Hän, jota kutsutaan Kristukseksi ja Jeesukseksi, Herra. Ne, jotka eivät ole todella vastaanottaneet 

Hengestä, ovat haavoittuvia paholaisen kikoille; ja ne, jotka ottavat itselleen taistella demoneita 

vastaan, ovat vakavassa vaarassa ja ne helposti nujertavat heidät. 

Kuitenkin on olemassa muutamia, jotka ovat Jumalan valitsemia, jotka voivat torua demoneita 

YahuShuan Nimessä, mutta vain he, joille se on annettu. Ja tämä ei ole heidän omaa 

auktoriteettiaan, vaan Messiaan auktoriteettia.  

Timothy, sinä olet yksi valituista, joille on annettu loppuunsaattaa sellaiset asiat. Kuitenkaan sinun 

sisarellesi sitä ei ole annettu. Sillä hänen tilanteensa on sekä todellinen että kuviteltu. Hän näkee 

ja kuulee sitä, mikä on hänen omaa tekoaan; vainoharhaisia harhanäkyjä sekä aistiharhoja, jonka 

ovat saaneet aikaan laittomien huumeiden vuosia kestänyt käyttö.  

Paha ja häntä palvelevat lisäsivät vääriä näkyjä hänessä, yrityksenä pitää hänet sokeana 

Totuudelle. Sillä hän ei tunne Tietä, eikä hän omaksu Totuutta sellaisena, kuin se todella on. Täten 

hän pysyy sodassa itsensä kanssa, sillä hänen syntinsä pysyvät paljastamattomina. 

Timothy, tämän Minä komennan sinulle… Rukoile hänen puolestaan. Ja kun hän tulee sinun 

luoksesi vilpittömyydessä, neuvo häntä sen mukaan, mitä Minä sinulle annan sillä samalla hetkellä. 

Sillä kaikki Minun lampaani vaeltavat, kuitenkin Minä varmasti tulen johdattamaan heidät jälleen 

takaisin. Anna hänelle Pyhät Kirjoitukset luettavaksi, Minä tulen ohjaamaan sinua ja sinun 

tottelevaisuudellasi Minä johdatan hänet jälleen takaisin.  

Ja kun hänen päivänsä tulee, hänestä tulee häikäisevä esimerkki niille, jotka ovat, kuin hän oli ja 

niille hän tulee antamaan neuvoa. Sillä tämä on hänen todellinen kutsumuksensa, jos hän niin 

valitsee hyväsyvänsä sen, jos hän valitsee omaksuvansa Minut sellaisena kuin Minä todella olen… 

Kuitenkin demoneiden pois heittämiselle, Minä sanon ei!  

Ne, jotka etsivät ymmärtävänsä pimeää, tulevat pian löytämään itsensä ansasta heidän keskeltään, 

kyvyttöminä murtautumaan vapaiksi… 

Kuitenkin he, jotka etsivät Valoa, tulevat löytämään sitä ja Minä tulen näyttämään heille Tien. 

Näissä pimeydellä ei ole jalansijaa… Minä olen Herra. 


