
FL/41 - Herra selittää… Tarpeelliset Askeleet Vapauteenne Minussa 

Elokuun 16. 2011 – YahuShua HaMashiach’lta, Häneltä, Jota Kutsutaan Jeesus Kristukseksi, 

Herraltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana Puhuttuna Timothylle, Kristuksessa Olevalle 

Veljelle ja Sisarelle ja Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Veli Kristuksessa kysyi tämän kysymyksen… Demonit pilailevat vaimoni kanssa. Herra, mitä minun 

tulisi tehdä? Johdata minua, YahuShua. Auta minua, Oi Herra. Herra, Sinä näet. Vaimoni ajattelee, 

että Sinä vihaat häntä, hän pelkää sinun moitettasi… YahuShua, pyydän. 

Herra vastasi: Minun poikani, vaimollasi ei ole demonia. Että pääsee eteenpäin, rikkoakseen nämä 

sitovat siteet, täytyy ensin hyväksyä se, mitä ovat tehneet, tuodakseen sen eteenpäin, ottaen 

täyden vastuun synneistään… Sitten Minä tulen särkemään heidän siteensä hajalle!  

Sillä kun joku ei ota vastuuta väärin tekemisistään, niitä ei millään muotoa voida asettaa Minun 

jalkoihini, eikä ennen kuin kohtaa vahinkonsa, Minä en millään muotoa voi parantaa heitä. Sillä 

syyttäminen on karttamista ja vastahakoisuus estää sydäntä.  

Kuitenkin täydellinen rakkaus heittää pelon pois ja hän, joka todella tuntee Minut, luottaa Minun 

teihini ja omaksuu Minun ojennukseni.  

Sillä todella, Minun vahva moitteeni on kapinallisille ja Minun tuomioni lankeaa röyhkeille, 

kuitenkin Minun rangaistukseni on varattu pahoille ja Minun vihani on varastoitu kaikkia niitä 

varten, jotka taistelevat Minua vastaan tai vahingoittavat Minun rakastettujani…  

Kuitenkin niin monia kuin Minä rakastan, niin monia Minä moitin ja nuhtelen, sillä Minä olen 

Herra, enkä Minä muutu. Rakastettu tyttäreni, sinä olet lukenut Minun sanojani ja katsonut Minun 

ojennustani. Sinun on korkea aika vastaanottaa se, sinun on korkea aika kulkea siinä, sillä päivät 

ovat pitkälle kulutetut. Rakastettu, etsi vain Minun hyväksyntääni ja anna Minun katseeni olla 

riittävä sinulle. Anna Minun sanojeni parantaa sydämesi ja halua vain Minun huomiotani, sillä 

Minun rakkauteni ei muutu.  

Ja kaikissa asioissa tottele aviomiestäsi. Sillä jos jotkut eivät voi totella maallista aviomiestään, 

jonka ovat nähneet, kuinka he voivat totella Taivaallista Aviomiestään, jota he eivät ole nähneet?...  

Hiljennä mielesi sen vuoksi, äläkä enää puhu vihasta, äläkä työnnä kättäsi Minua vastaan, äläkä 

toimi teeskentelyllä. Sillä Minä tiedän kaikki sinun tekemisesi, Minä tunnen jokaisen mielihalusi ja 

aikomuksesi, Minä tunnen kaikki sinun syntisi, jopa huomisen (syntisi)… Siksi Minä tulin alas 

lihassa, siksi Minä luovuin Minun elämästäni, käskien Minun Henkeni Isän luo…  

Minun rakkauteni ei muutu!... Ja tässä ovat kaikki huolesi vastatut, sillä Minä olen noussut ylös!... 

Ja kun Minä olen tarpeeksi, sitten sinä tulet todella näkemään, sitten sinä tulet saamaan rauhan. 

Sillä MINÄ OLEN KUKA MINÄ OLEN, eikä ole ketään Minun kaltaistani, sanoo Herra. 


