
V3/08 - Herra sanoo… Katkaise nämä narut, jotka sitovat sinut tähän Maailmaan… 

Sillä ne pitävät sinut lieassa Saatanaan 

Lokakuun 30. 2005 - YahuShua HaMashiach’lta, Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja 

Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Timothy, nosta pääsi ylös. Sinut on vapautettu synneistäsi ja tullaan pian vapauttamaan synnissä 

työstetystä kiusauksesta. Kaikki synnit on annettu anteeksi Minun kauttani ja ne, jotka ovat 

synnintuntoisia Minun edessäni, heille on annettu anteeksi. Vaikka sinä kompastut, Minä tulen 

nostamaan sinut ylös, kunnes tulee päivä ja se on tulossa pian, missä sinä tulet seisomaan ja 

kulkemaan pyhitettyjen tietä, jollaiseksi sinä tulet ja olet tullut, seisoen omasta halustasi, voiman 

kautta, minkä Minä olen laittanut sinuun sinun uskosi vuoksi, mitään epäilemättä.  

Minä olen sinun uskosi Alku… Sen Lähde, sen Luoja ja sen Loppuunsaattaja. Sinä olet hän, jonka 

täytyy hyväksyä, kulkea ja seurata Minua, minne ikinä Minä tulen johdattamaan sinua. 

Sisälläsi on taistelu, johon täytyy ryhtyä ja voittaa sen kautta, että uskot Minuun. Kaikki ihmiset 

tekevät niin ja he taistelevat saatanan ja omien syntiensä kanssa, niistä on tullut osa heitä. Minä 

olen ottanut sinulta pois sinun syntisi… Vain sinä pidät kiinni siitä, mikä on jo annettu anteeksi 

sinulle… Siispä taistelu raivoaa.  

Katkaise nämä narut, jotka sitovat sinut tähän pahaan maailmaan… Maailmassa ei ole ollenkaan 

elämää. Sillä jopa maailman, missä sinä elät, täytyy kuolla… Se tulee menehtymään. Sitten sinä 

tulet katsomaan sitä, mikä on tehty uudeksi. Katkaise kaikki nämä narut… Ne pitävät sinut lieassa 

saatanaan. Hänet on heitetty alas ja hän taistelee pitääkseen kiinni siitä, mikä ei ole hänen, 

toivoen kaikkien tulevan langenneiksi, niin kuin hän on langennut. 

 Sinä kuulut Minulle ja Isä antoi sinut Minulle. Kaikki luotiin ja kuuluvat Luojalle… Jopa lucifer, jota 

kutsutaan saatanaksi. Hänen kohtalonsa on varmasti Isän käsissä. Älä ota neuvoja häneltä, joka on 

tuomittu, äläkä ota osaa mihinkään, mihin hän on koskenut. Kaikki hänen tekemänsä on myrkkyä 

ja tulee haavaksi ja pahanlaatuiseksi sairaudeksi. Pidä kiinni siitä, mikä on Jumalan luomaa ja on 

täynnä Henkeä ja Totuutta.  

Minä olen tulossa nopeasti. Ja kyllä, Minun rakastettu Timothy, sinä olet profeetta, yksi 

144 000:sta, jotka on lähetetty Minun edelläni. Ole kuin Johannes ja kasta Minun sanoillani ja 

hengelläni… Ole rohkea kuin leijona ja hellä kuin karitsa. Ja ne, jotka kuulisivat, tulevat kuulemaan; 

ja ne, jotka tulisivat, tulevat… Näiden luokse Minä olen lähettänyt sinut, nämä ovat nälkäisiä ja 

nälkiintymässä. Lopuille julista vain Minun varoituksiani, mahtavalla huudolla. Mutta asu vakaasti 

lampaiden keskellä, joita sinun täytyy ruokkia ja erityisesti vietä aikaa loukkaantuneiden ja 

kipeiden lampaiden seurassa… Tämä on sinun kutsumuksesi.  

Älä epäile, vain tottele… Tottelevaisessa tahdossasi, aikanaan, epäile ja lopulta kiusaus pakenee 

sinusta. Sillä sitten kun Minä olen täysin vakiintunut sinussa ja näyn sinun silmissäsi kuin tuli ja 

suustasi kuin kärventävä tuuli, tulevat he kaikki, näkyvät ja näkymättömät, pakenemaan sinusta 

kauhuissaan… Sillä he tulevat näkemään Minut siellä ja tietämään, että heidän aikansa on 

lopussaan. 

Sillä sitten kun Mestari on varastanut pois Hänen erityisen katraansa ja lähettänyt Hänen 

paimenensa kokoamaan yhteen Hänen villin laumansa, nämä, jotka kokoavat, tulevat kokoamaan, 

eikä kukaan voi tulla heitä vastaan…  



Sillä niin kuin MINÄ OLEN, ovat ne, jotka Minä lähetän, sillä Minä näyn heidän päällään ja sisällään. 

Mitä ikinä he pyytävätkin Minulta, Minä tulen tekemään. Heidän liekkinsä tulevat palamaan 

kirkkaasti, vetäen kaikki heidän valoonsa, mikä on Minun valoni, joka on näytetty heidän kauttaan. 

Voi niille, jotka tulevat näitä sinetöityjä vastaan…  

Heidät tullaan polttamaan ja viiltämään sydämeen asti, Minun todistajieni puhutuilla sanoilla, 

Minun sanoillani, jotka kykenevät erottamaan lihan jänteistä ja jänteen luusta ja sielun ruumiista… 

Sillä Minun sanani kantavat elämää niille, jotka rakastavat Minua ja kuolemaa niille, jotka vihaavat 

Minua. Minun suuni sanat ovat terävä, kaksiteräinen miekka… Ja myös he, jotka ovat valitut, 

tulevat omaamaan sen, minkä Minä myös omaan…  

Tässä miekassa on pelastus ja kuolema… Kaikki tullaan tappamaan sydämissään… Monet elämään, 

heidän sydämensä lävistettyinä ja heränneinä…  

Monet muut kuolemaan, he, jotka eivät käänny, siispä suurella surullisuudella he tulevat 

menemään tomuun…Tomusta tomuun ja elämäkunniassa, aina ja ikuisesti. 


