
V4/20 - Herra sanoo… Vastustakaa Paholaista & Omaksukaa Minun Määräykseni 

Heinäkuun 11. 2006 - YahuShua HaMashiach’lta, Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja 

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

Jos usko, joka on niin kuin sinapinsiemen, voi siirtää vuoria, mitä hyötyä on, jos sinulla ei ole uskoa 

ollenkaan itsessäsi? Katsokaa paholaisen päämäärä… Pitää sinut ansassa omissa epäilyksissäsi ja 

kiusauksissasi, jotka johtavat arvottomuuden tunteisiin, heittäen itsesi pois Minun Valtakunnastani 

ja Minun päämäärästäni. Jos sinulle on annettu anteeksi, kuinka sitten olet arvoton? Jos Minä 

puhdistan sinut, kuinka sitten vielä olet epäpuhdas?...  

Minun lapseni, Minun poikani, kaikki on valhetta ja petosta. Mikään ei voi erottaa sinua Jumalan 

rakkaudesta… Ei korkeus, ei syvyys, ei Taivas, ei helvetti (hauta), ei ihminen eikä mikään enkeli. On 

vain yksi tie ja vain yksi, joka voi erottaa sinut… Sinä. Omasta vapaasta tahdostasi, tietäen 

Totuuden ja Minun pelastukseni, sitten puolestaan torjuen sen, jopa Minun nimeni kieltämiseen 

asti.  

Siispä sitten, jos eivät mitkään henkilöt, eivät vallat, hallituksetvoi erottaa meitä, sillä Minä olen 

Jumalan rakkauden täyttymys, missä sitten seisot, nuori? Sinä seisot täysin Minun rakkaudessani, 

jo vakiinnutettuna elämään ja Valtakuntaan…  

Jopa alusta alkaen Minä olin sijoittanut sinut sinne. Siispä lopeta tekemästä syntiä ja sabotoimasta 

lupauksia, joita Minä olen tehnyt. Niitä ei voi saada tekemättömiksi, ellei Isä kadu sitä, mitä Hän on 

luvannut, sen vuoksi, että olet haluton seuraamaan Hänen Sanaansa ja käskyään. Mutta Minä 

tunnen sinun sydämesi…  

Se pysyy halukkaana, kaivaten palvella Minua. Kuitenkin pelosta, sinä kompastut ja vastustat 

Minun lupauksiani, epäilysi vuoksi, mikä ei kerta kaikkiaan ole sinun omaasi, vaan Pahan siemeniä. 

Häntä sinun täytyy vastustaa, hänen sanansa johdattavat epäilyyn…  

Heitä ne pois itsestäsi. Sinä tiedät, milloin hän puhuu sinulle, sinä tiedät, milloin hän on paikalla. 

Moiti hänet, Timothy, Minun nimessäni! Ja hän tulee pakenemaan sinusta. Tiedä tämä… Hän tulee 

odottamaan ja palaamaan, kun olet heikko. Näin Minun voimani tulee kasvamaan sinussa, 

heikkouksistasi käsin ja aikanaan tulee tehdyksi täydelliseksi.  

Vahvistu… Kyllä, vahvistu, ihmisten poika! Pue yllesi haarniska ja taistele ja vahvistu ja viisastu. 

Vaikka sinut luotiin hieman enkeleitä alemmas, sinun ei tarvitse pysyä alempana, sillä Minä tulen 

nostamaan sinut ylös, jopa korkealle niiden iljettävien lintujen yläpuolelle, jotka asuvat 

maapallolla.  

Timothy, usko, kun Minä sanon… Minä tulen vakiinnuttamaan sinut… Se tullaan varmasti 

tekemään, se tulee varmasti tapahtumaan. Jumalan tahto, tarkoitettuna, sitä ei voida kääntää 

sivuun. Ei edes Kristus, Ihmisen Poika, voi muuttaa Isän tahtoa. Pikemminkin Minut on lähetetty 

täyttämään se, jopa kaikki kaikessa, aina ja ikuisesti.  

Minä olen teidän Palvelijanne ja Kuningas, aina ja ikuisesti… Elämä ilman loppua. 


