
V2/22 - Herran Vastaus… Pitäisikö Minun yhä viettää aikaa Niiden kanssa,  

jotka torjuvat Sinut & Sinun Sanasi? 

Jumalan Palvelijat on lähetetty maailmalle puhaltamaan Trumpettia Kaikille Kansakunnille… 

Kuulkaa Heitä, sillä Jumalan Henki asuu Heissä 

Kesäkuun 26. 2005 - YahuShuaHaMashiach’lta, Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja 

Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylleja Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Timothyn kysymä kysymys… Herra, pitäisikö minun yhä viettää aikaa sisarteni kanssa, jotka 

torjuvat Sinut ja Sinun Sanasi?  

Herra vastasi: Timothy, kuuntele ja kuule Minun sanani, sillä ne ovat totuus ja ne tulevat 

ohjaamaan sinua tulen läpi vahingoittumattomana.  

Minä tiedän, että sinun sydämesi on murtunut ja sinä olet tuskissa sen vuoksi, mitä sinulla ei ole 

voimaa saada toisiin ajatuksiin. Kuitenkin tiedä tämä, Minun rakastettu poikani, sinulle tullaan 

antamaan voima. Katso, Minä tulen antamaan sinulle ja monelle sinun kaltaisellesi, voiman, mitä 

kukaan ei ole nähnyt yli kahteen tuhanteen vuoteen.  

Sillä sinun suuhusi Minä tulen asettamaan terävän miekan, kaksiteräisen ja sillä sinä tulet 

viiltämään niiden sydämen – niiden, jotka tulisivat taistelemaan sinua vastaan, ja niiden, jotka 

heittävät kiviä sinua kohtaan avoimesti ja salaisesti, sanoilla ja teoilla.  

Sillä Minä tulen sinun päällesi ja sinä tulet asumaan Minun läsnäolossani ja Minä tulen täyttämään 

sinut Minun hengelläni ja voimalla. Sinä tulet tuntemaan Minun täyteyteni sinä päivänä ja Minun 

auktoriteettini tulee virtaamaan sinun lävitsesi niin kuin tulva, saaden aikaan sen, että kaikki 

nousevat ylös ja kuulostelevat. Sillä silloin he tulevat tietämään, että Minä olen Herra ja Minun 

sanani kantavat Minun henkeni täyttä painoa, ei väliä minkä astian kautta se tulee. 

Katso, vasempaan käteesi tullaan laittamaan suuttumuksen malja, ja kirous todella 

pahasydämisille…  

Ja oikeaan käteesi elämän malja, täynnä parantamisen ja ihmeiden voimaa. Kärsivällistä 

kestävyyttä kunnes Minä palaan kokoamaan, Timothy, kärsivällistä kestävyyttä, Minun valittu 

astiani ja rakastettu poikani.  

Ja mitä niihin tulee, joita sinä rakastat ja nyt myös vihaat, heidän sinulle aiheuttaman kivun 

vuoksi… Ole varovainen, Minä sanon sinulle – hallitse vihasi, ota jokainen ajatus vangiksi… Päästä 

irti ja anna anteeksi.  

Sillä Viha voi olla oikeutettua, mutta vielä useammin sitä käytetään pahaan ja omiin agendoihin. 

Sen vuoksi, vihaa sitä, mikä on Jumalaa vastaan, älä kuitenkaan vihaa niitä, jotka Jumala on luonut, 

sillä Jumala on rikas armossa ja nopea antamaan anteeksi. Ja muista… ”Kosto on Minun, sanoo 

Herra. Minä tulen maksamaan takaisin.”  

Sen vuoksi, älä enää tallaa pahojen laitumia, ole erilläsi niistä, jotka torjuvat Minun Sanani, sillä he 

taistelevat Minua vastaan. Äläkä ole niiden seurassa, jotka voisivat tehdä murhan, sillä he ovat jo 

laittaneet tikarin syvälle omaan rintaansa. Pysy erilläsi. Sillä sinun taistelusi Aika ei ole vielä tullut. 

Sinä tulet menemään heidän luokseen nimettynä aikana. 

Keskity mieluummin lampaisiin, jotka ovat kadotettuja, niihin, jotka vielä etsivät Paimentaan; 

näiden luokse sinut on lähetetty ja näiden luokse sinun tulee mennä. Ohjaa heitä Minun 



laitumelleni, niin että Minä saattaisin myös kerätä heidät Minun karjasuojaani, ennen kuin myrsky 

on täysin pään päällä. Kestävyyttä ja vahvaa uskoa vaaditaan kaikilta Minun palvelijoiltani…  

Kuitenkin tuomio ja viha kuuluvat yksinomaan Isälle ja Poika tulee ne manifestoimaan… Minä tulen 

julistamaan sen ja saamaan sen aikaan, sillä Minä olen Herra, jopa kuten Isä… Me olemme yksi. 


