
V3/32 - Herra sanoo…  

Häkellytä Vastustajasi Hyvällä & Jatka Minun Palveluksessani & Uskossa 

Maaliskuun 10. 2006 - YahuShua HaMashiach’lta, Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja 

Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle, Timothylle ja Herran Pienelle Katraalle ja 

kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Timothy: Olenko minä pettänyt Sinut minun kompastumisillani?  

Herra: Et, Timothy, tämän sinä tulet tekemään ja jatkamaan kaikessa siinä, mitä Minä olen 

pyytänyt sinulta. Nämä ovat vain uria sinun tottelevaisuutesi tiellä, mutta urina ne pysyvät. Jatka 

eteenpäin, saavuta linjasi ja jatka suoraa polkua pitkin. Kaikki ovat tehneet syntiä ja kompastuneet, 

kuitenkaan sinä et ole luovuttanut. Käänny Minun puoleeni ja rukoile, kun olet heikko. Häkellytä 

vastustajasi hyvyydellä ja jatka Minun palveluksessani ja uskossa ja hän tulee pakenemaan sinusta. 

Anna Minulle nämä kolmekymmentä päivää vielä kerran, mutta ei kolmenakymmenenä, vaan 

yhtenä; ja sitten huomenna, yksi ja niin edelleen… yksi päivä, jokainen päivä anna Minulle.  

Minä en ole jättänyt sinua… Älä jätä Minua. Sillä paholainen kulkee ympäriinsä kuin karjuva 

leijona, etsien, kenet voisi ahmia, yrityksenä ahmia heidät sen kautta, mikä on heikkoa ja kaikkein 

haavoittuvaisinta heissä, ikuisesti yrittäen huojuttaa heitä lunastettujen ja uskollisten polulta.  

Ajattelitko, että kompastumisillasi sinä menettäisit sen, mitä Minä olin antanut sinulle? Onko sinun 

uskosi millään tavalla horjunut?  

Timothy: Ei, Herra. Minä rakastan Sinua ja uskon Sinuun enemmän kuin koskaan.  

Herra: Tämä on hyvä. Pidä kiinni siitä, mikä on oikein ja käänny pois synnistä. Enkö Minä ole 

antanut anteeksi kaikki sinun syntisi vai vain sinun viime vuosiesi synnit? Entä sinun huomisen 

syntisi? Varmasti Minä sanon sinulle, Minä olen antanut anteeksi ne. Sillä kaikki, jotka uskovat 

Jumalan Poikaan, ovat saaneet anteeksi, kaikki he, jotka etsivät anteeksiantoa katumalla Minun 

nimessäni.  

Ponnisteluissasi selvitä, on sinun rakkautesi Minua kohtaan näytetty tottelevaisuutesi kautta. Minä 

en ole sanonut, että täydellinen tottelevaisuus tulee pelastamaan sinut. Pikemminkin se, mikä on 

sinun sydämessäsi ja se, mitä sinä julistat uskossa, uskoen Jumalan Ainoaan Poikaan, tämä tulee 

pelastamaan sinut vihan päivältä… ei täydellinen tottelevaisuus. Tottelevaisuus osoittaa rakkautta. 

Se, mitä sinulla on sydämessäsi, on kuinka Minä tunnen sinut ja sinä Minut.  

Tee parhaasi, Timothy… yritä kovemmin. Käytä kompastumisiasi rakentaaksesi vahvuutta 

maailmaa vastaan ja aina läsnä olevaa kiusaajaa vastan. Sinä olet sodassa sen kanssa, mitä sinä et 

voi nähdä. Ympärilläsi käydään myös toista sotaa, jota sinä et voi nähdä, sitä käydään Minun 

nimessäni, suojelemaan kaikkia niitä, jotka on annettu Minulle, niin että Minä en voisi menettää 

edes yhtä karitsaa.  

Timothy, kaikki kompastuvat… kaikki, Timothy. Ei väliä, ketä he ovat tai ovat olleet… sidottu tai 

vapaa, kuningas tai palvelija ja kyllä apostoli tai profeetta. Ei ole olemassa yhtään oikeamielistä… 

ei, ei yhtään… paitsi ihmisen Poika, joka tuli Isästä, pitäen Itsessään Isän oikeamielisyyden. 

Siispä kokoa itsesi, pudistele lika vaatteistasi, laita salvaa haavoihisi ja aloita uudelleen Minussa. 

Vaikka synti näyttää olevan aina läsnä sinun päälläsi, Minä olen erottanut sen sinusta pois… Synti 

ei ole enää osa sinua. Se on pelkkä illuusio, kiusaus hyväksyttynä tai torjuttuna, ihmisten halujen 

mukaan, he lankeavat maailman ja pahan kiusaukseen… 



Minä olen lakkauttanut synnin, olen laittanut sen Minun jalkojeni alle… Ja pian pyyhin sen täysin 

pois maailmasta, tuoden ikuisen oikeamielisyyden, aina ja ikuisesti.  

Sitten Minun karitsani tulevat Minun lampaikseni, ei enää kiusattuina… Vaan täysin 

vakiinnutettuna elämään, jolla ei ole loppua… Pudottaen pois katoavaisuuden, pukeutuen 

katoamattomuuteen.  

Paha on heitetty tuleen ja synti ja kiusaus katoavat savun huuruihin. Minä olen voittanut maailman 

ja tulen pian voittamaan kaiken pahan ja pahuuden, niinpä sinun ei tarvitse. 

Sinun tulee voittaa se, mikä on sisälläsi, missä myös Minä olen, antaen sinulle voimaa ja nostaen 

sinua ylös joka ikisen kerran, kun lankeat. Rakastettu, katso… Minä olen sinun kanssasi, jopa tämän 

ajan loppuun asti. 

Timothy, ota mitä Minä olen antanut sinulle ja heitä Minun siemeneni hajalle jokaiselle alueelle, 

minkä tavoitat ja Minä tulen kastelemaan niitä ja saamaan ne kasvamaan Minussa. Kyllä, suuri 

väen paljous tulee omaksumaan Minut, sen kautta, mikä on asetettu sinun käteesi. Me olemme 

vasta aloittaneet. 

Päivä on tulossa ja tulee pian, kun sinusta tulee Herran Päivän suuri profeetta. Ota se, minkä Minä 

olen antanut sinulle ja käytä se hyvin ja niin kuin Minä sinua käsken ja sinulle tullaan antamaan 

lisää, jopa sitä, mikä ylittää viisaiden ja yksinkertaisten ymmärryksen yhtä lailla. Heidät tullaan 

parantamaan, jopa kaikki heidät, jotka tulevat etsimään, tullakseen terveiksi. Sitten he tulevat 

tietämään, MINÄ OLEN HERRA, eikä ole toista Minun kaltaistani.  

Enkelit huutavat… HalleluYah, halleluYah, Hänelle, joka istuu valtaistuimella ja Karitsalle, sillä aika 

on tullut sinun ottaa mahtava voimasi ja hallita! 


