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Elokuun 1. 2004 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana Timothylle puhuttuna, 

Timothylle ja Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Hänen palvelijalleen… Herra Jumala on puhunut sinulle monta kertaa, 

kuitenkaan sinä et ole kuunnellut. Tämän Minä sanon sinulle, jälleen kerran, niin että sinä voit 

kuulla ja ymmärtää… Valittu on sinut ihmisten joukosta, ja ihmisten joukosta Minä olen sinut 

valinnut. Vaikka sinä epäilet, tämä tosiseikka ei muutu, sillä mitä tahansa Minä ajattelen, tulee 

tapahtumaan. 

Sinä tulettuomaan Minun ihmiseni yhteen huolen aikana, suojaten heitä, huolehtien heistä, 

saarnaten Minun Sanaani heille, päästäen heidät pahasta, sinussa olevan Minun Henkeni voimalla. 

Timothy, sinä tulet johdattamaan heitä ja ohjaamaan heitä, kunnes tulee Minun Poikani Päivä. 

Silloin tulet sinä ja kaikki ne, jotka ovat kanssasi, jopa kaikki ne, jotka ovat ilman sinua, jotka 

kutsuvat Minun Nimeäni sinä päivänä, saamaan kaikkein kallisarvoisimman palkkion, jonka antaa 

Minun Poikani ilmaiseksi.  

Timothy: Kuinka tämä voi olla? Mutta minä olen vain tavallinen mies, joka on tehnyt paljon syntiä, 

Minä en ole arvollinen.  

YahuShua: Minun Poikani, taatusti Minä sanon sinulle, aivan kuten kuu nousee, niin tulet sinä 

nousemaan tilanteen tasalle ja haasteitten tasalle, joita minä olen asettanut sinun eteesi. Sillä 

sinun voimasi on Herrassa, Pyhä on Sinun kanssasi. Sinä et voi epäonnistua, sillä Minä olen sinun 

takasuojasi; myös Minun enkelini käyvät sinun edelläsi. Jumalan Sana tulee olemaan sinun suussasi 

ja sinun suuhusi Minä tulen laittamaan Minun sanani, sanoo Herra, joka puhuu Sinulle.  

Timothy: Mutta vain Sinä, Jeesus, voit taistella pahaa vastaan Sinun suusi äänellä. Minä olen vain 

vähemmän tärkeä mies. 

Näin sanoo Herra YahuShua Hänen kovin rakastetulleen… Jos Minä laitan sanat sinun suuhusi ja 

saan sinut puhumaan niitä, eivätkö sanat, jotka Minä olen antanut sinulle, Isän sanoja? Ja eivätkö 

ne kanna Hänen voimaansa, jos Hän niin valitsee? Eikö Hän antanut Moosekselle sauvan, jonka 

kautta Hänen voimansa näytettiin? Eikä Hän ole tehnyt sinut niin paljon paremmaksi, kuin ihmisen 

kävelykepin?  

Timothy: Siis minun uneni lopun ajoista ovat totta? Mustiin pukeutuneet ihmiset, minä kukistan ne 

Sinun sanasi kautta? Vai onko se symbolista?  

YahuShua: Timothy, mustiin pukeutuneet miehet unissasi edustavat niitä asioita, joihin sinä vielä 

kompastut, kuin myös sinun pelkojasi ja epäilyitäsi, jotka kaikki sinä tulet kukistamaan asettamalla 

uskosi Minuun. Älä pelkää, Timothy, sillä ne myös edustavat tosiasiallista pahaa maailmassa, jonka 

sinä tulet kukistamaan Jumalan Sanalla. Sinä päivänä, Minä tulen pyhittämään sinut ja voitelemaan 

pääsi öljyllä ja sinusta tulee todistaja Minun Nimelleni. 

Älä ole peloissasi, luota ennakkotietoon, jonka Minä olen sinulle antanut. Sillä sinä olet tiennyt 

nämä asiat koko elämäsi, mutta et hyväksynyt niitä. Alusta alkaen Minä valitsin sinut; ennen kuin 

sinä tulit äitisi kohdusta, Minä asetin sinut erilleen, Minun tarkoitustani varten. Etkö tunnistanut 

merkkejä? Syntymäsi päivänä, kaksi merkkiä annettiin äidillesi: Ensiksi, uni kirkkaasta tähdestä, 

monien vähäisempien joukossa ja myös enkeli Gabrielin vierailu, jolle oli nimetty paljastaa Jumalan 



sinulle valitsema nimi, nimi Timothy… Jonka merkityksen sinä tiedät ja sinä tulet kunnioittamaan 

Häntä, sanoo Herra, sinun Lunastajasi.  

Timothy: Kuinka minä tiedän, jos minä kirjoitan näitä sanoja vai Sinä? Minä pelkään, että ne ovat 

suuruuden harhakuvitelmia.  

Näin sanoo Herra… Miksi ihminen kirjoittaisi itse, kahdesta suurimmasta pelostaan, joo, kolmesta 

suurimmasta pelostaan?... Julkisesta puhumisesta, jopa enemmän, julkisesti Minun Sanani 

puhumisesta; myös pahaa vastaan taistelemisesta, jopa mies miestä vastaan taistelemista sinä 

kammoat; ja ennen kaikkea, erossa olemisesta vaimostasi ja perheestäsi. Minä tiedän sinun 

rakkautesi syvyydet heitä kohtaan, jonka ylittää vain sinun rakkautesi Minua kohtaan… Miksi 

kirjoittaa itsestäsi, noista asioista, joita sinä eniten pelkäät ja kammoat? 


