
V1/03 - Herra selittää… Timothyn Kutsumus...  

Sinun täytyy nyt ahmia Minun Sanaani Päivin & Öin 

Toukokuun 12. 2004 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana, puhuttu 

Timothylle, Timothyä varten ja kaikkia niitä varten, joilla on Korvat kuulla  

Herra: Timothy, kuuntele, kun Minä puhun. Aika lähestyy, jolloin sinun täytyy puhua ympärilläsi 

oleville Minun Sanani, Jumalan Sana. Sinä tulet tuomaan monia Messiaan luo, häntä kutsutaan 

Kristukseksi. Monet tulevat myös asettumaan sinua vastaan ja kivittämään sinut suittensa sanoilla.  

Timothy: Kuinka minä puhun siitä, mitä minä en tiedä?  

Herra: Sinä päivänä Minä tulen antamaan sinulle sanat, sillä sinun suusi ei ole sinun omasi, vaan 

Minun suuni; ja sinun mielesi, ei ole sinun mielesi, vaan se, minkä Minä olen antanut sinulle.  

Timothy: Mitä minun pitäisi tehdä?  

Herra: Siihen asti sinun täytyy ahmia Minun Sanaani päivin ja öin, aivan kuin nälkiintynyt mies 

ahmii leipää. 

Timothy: Milloin tämä päivä on?   

Herra: Tätä sinä et voi tietää, ennen kuin päivä on tullut päällesi.  

Timothy: Minä olen pelästynyt; minä pelkään puhua ihmisten edessä.  

Herra: Etkö ollut pelästynyt ennen kisoja nuoruudessasi? Etkö valmistautunut päivin ja öin, 

monien öiden ajan? Etkö voittanut kisasi ja pelkosi olivat perusteettomia? Eikö kisasi ollut aikasi ja 

energiasi arvoista? Eikö Minun eteesi laittama tehtävä ole monta kertaa tärkeämpi, monta kertaa 

palkitsevampi? Sinä olet itse sanonut, että sinä haluat jokaisen saavan, sitä mitä sinulla on.  

Timothy: Entä jos ihmiset yrittävät vahingoittaa minua?  

Herra: Älä hermoile; sillä Herran kädet ovat päälläsi, eikä mitään vahinkoa voi tulla sinulle, sillä 

Minä olen Voima ja Kunnia.  

Timothy: Onko olemassa muita minun kaltaisiani?  

Herra: Monia Minä olen kutsunut, kuten Minä olen kutsunut sinua, enemmän kuin mitä voit 

laskea, tekemään saman, kuin mitä Minä olen pyytänyt sinua tekemään. Älä jaa näitä sanoja 

muiden kanssa, ennen kuin säädettynä aikana, vaan kirjoita ne ylös ja jaa ne vain vaimosi kanssa. 

Sillä hän on ollut sinun voimasi, sinun tarpeesi hetkellä ja hän tulee auttamaan sinua tekemällä 

polkusi suoraksi. Sillä Minä olen laittanut sen eteesi, mutta sinun täytyy ottaa se ja Minä tulen 

varustamaan Tien. 


