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Lokakuun 29. 2004 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Timothylle ja Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Hänen palvelijalleen… Timothy, sekä sinun maallista isääsi ja hänen kaimaansa 

ei enää ole. Sillä jopa sinun maalliselle isällesi tullaan antamaan uusi nimi, jos hän niin valitsee, 

Tilinteon Päivänä.  

Sen vuoksi, tästä päivästä alkaen sinua tullaan kutsumaan Timothyksi, häneksi, joka kunnioittaa 

Jumalaa. Ja kaikkien, jotka kulkevat tätä polkua sinun kanssasi, pitäisi viitata sinuun sellaisena, sillä 

sinä tulet laskemaan askeleesi Minun edessäni, etsien aina tekeväsi sitä, mikä on oikein ja hyvää 

Minun silmissäni. Minä olen Herra.  

Kuitenkin ne, jotka vastustavat sinua ja vainoavat sinua Minun sanojeni vuoksi, kaikki nämä 

tekopyhät, jotka ovat ilmestyneet taistelemaan sinua vastaan ja herjaamaan sinun nimeäsi, katso, 

heidät kaikki tullaan laittamaan lankeamaan sinun jalkoihisi päivänä, jolloin Minä lähetän sinut. 

Silloin he tulevat tietämään, että MINÄ OLEN HERRA ja Minä Itse olen rakastanut sinua. Sillä sinä 

päivänä sinä tulet menemään ulos ja sinä tulet sisälle ja tuot kunniaa Minun Nimelleni!  

Kuitenkin sinä kysyt… ’Mitä on Nimessä? Sillä ei ole yhtään voimaa.’ Timothy, sinä puhut 

tietämättömyydessä. Sillä Nimi, Nimi kaikkien Nimien yläpuolella, on YAHUWAH, Herra, jota 

kutsutaan myös Jehovah-nimellä sinun kielelläsi. Minun Nimelläni on painoa ja voimaa.  

Ja katso, päivänä, jolloin Minä saan Minun Nimeni kaikumaan kaikkialla Maapallolla, Minun 

Ihmiseni tulevat pelkäämään ja paljot väkijoukot tulevat vapisemaan; katso, monien sydän tuntee 

viillon! Sillä on vain yksi nimi Taivaan alla, jonka kautta sinut täytyy pelastaa… Ja kuinka kovin 

siunattuja ovat ne, jotka laittavat luottamuksensa Häneen. 

Timothy, enkö Minä ole jo kertonut sinulle, nimi on oleva enemmän arvoinen kuin Salomonin 

rikkaudet? Siispä, sitten käytä sinulle annettua nimeä, että ne, jotka sen kuulevat, saattaisivat tulla 

tietämään sen merkityksen ja kulkemaan samalla tavalla, kunnioittaen Häntä, joka kutsui sinut, 

joka antoi sinulle myös nimesi.  

Nimestään ihminen tunnetaan… Ei asemastaan tai töistään, sillä nämä asiat tulevat häviämään… 

Siunattu, sen vuoksi, on ihminen, jonka nimi on kirjoitettu Elämän Kirjaan. Sillä hän tulee perimään 

iankaikkisen elämän ja hänen nimensä tulee kestämään ikuisesti… Sanoo Herra. 


