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Tammikuun 29. 2005 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Timothylle ja Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Hänen palvelijalleen… Timothy, nosta pääsi Taivasta kohti ja omaksu profeetan 

palkkio. Sillä sinut on valittu nousemaan ylös vastoinkäymisten kohdatessa ja puhumaan; olemaan 

antamatta periksi paljon vainon edessä, kestämään alhaista puhetta joka puolelta, kun sinä 

mitätöit kaikkia näitä iljetyksiä Minun nimessäni.  

Älä pelkää, sillä Herra on sinun Paimenesi, Hän vartioi sinua. Hän tulee olemaan sinun varmuutesi 

ja varjelemaan, ettei jalkaasi oteta kiinni… Katso, päivänä, jona Minä lähetän sinut, Minä tulen Itse 

menemään sinun kanssasi, Minun läsnäoloni tulee varjostamaan sinua ja Israelin Pyhän kunnia 

tulee loistamaan sinun kauttasi, Hänen voimassaan!  

Kyllä, Minun poikani, tämä työ on todella vaikeaa, palvelua, jota on työstetty sydänsurulla ja 

kivulla, pahaa joka puolella. Sillä monet tulevat esiin piilopaikoistaan, tukkiakseen sinun tiesi, 

yrityksenä pysäyttää askeleesi ja tukahduttaakseen henkesi, jopa ottamaan henkesi. Älä 

kuitenkaan pelkää, Timothy. Sillä Paimenella on täydellinen auktoriteetti, jopa näiden raivoavien 

susien yli; katso, Hän tulee hajottamaan heidät sinun edestäsi sinä päivänä!...  

Ja kun se on saatettu loppuun, Hän tulee iskemään heidät ja heidän sydämensä tulevat pettämään 

heidät pelosta! Närkästyneestä kuulijasta suorapuheiseen pilkkaajaan, sekä ne, jotka ovat lähellä 

ja kaukana olevat, jopa näkymättömät, kaikki laitetaan tutisemaan, kaikki tulevat vapisemaan 

pelosta!  

Sillä Kuningas tulee ilmestymään yhtäkkiä Hänen paikaltaan, tulee esiin suuressa voimassa ja 

kunniassa ja Hän tulee hävittämään kaikki vihollisensa, kunnes jokainen raivoava susi makaa 

alhaalla kuolemassa ja jokainen raivoava peto on täysin tuhottu! Katso, Hän tulee iskemään ne 

maahan, Hänen mahtinsa voimassa ja jakamaan heidät hajalle Hänen suunsa miekalla ja 

polttamaan jätteen sammumattomassa tulessa!  

Minun poikani, jopa nyt on monia susia väijymässä, sekä näkyviä että näkymättömiä, jotka ovat 

pukeutuneet lammasten vaatteisiin ja he pyrkivät ahmimaan lampaita; he ovat salakavalia, 

tuhoten saalistaan sisältä päin.  

Kuitenkin sinä ja monet muut sinun kaltaisesi, tulette menemään maailmaan ja kokoamaan yhteen 

Minun kadotetut lampaani ja tuomaan ne turvaan. Ja he myös tulevat olemaan kätkettyjä, jopa 

ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. Sillä ne, joilla on korvat kuulla, tulevat kuulostelemaan 

tämän trumpetin ääntä sinä päivänä ja tulemaan esiin juodakseen. Ja kappas vain, he tulevat 

olemaan upotettuja elävien vesien lähteisiin, enää he eivät ole saastaisen verhon sokaisemia – 

verhon, joka kerran peitti heidän päätään.  

Ja ennen kuin se päivä tulee, Minun poikani, myös sinun täytyy juoda. Sinun täytyy juoda syvältä ja 

olla täysin uponnut, uudelleen syntynyt ja uudelleen tehty, pysyen Minun pyhässä paikassani, 

mennen ulos ja tullen sisään, kunnes sinä olet täysin puettu Jumalan läsnäoloon, tehty valmiiksi…  

Sinun koristuksesi tulevat olemaan totuus ja viisaus. Päässäsi sinä tulet pitämään pelastuksen 

kypärää; otsallasi Elävän Jumalan sinettiä; ja kaulasi ympärillä, sinä tulet pitämään jalokiveä. 

Korvissasi YaHuWaH’n ääni tulee värähtelemään; ja silmissäsi, tulenliekki, Kaikkein Pyhimmän 

heijastus, Hänen, Joka menee edelläsi ja asuu sinussa. Olkapäilläsi sinä tulet kantamaan 



virkanauhaasi; ja rinnallasi, vahvuuden rintapanssaria, mihin on kirjoitettuna Israelin Pyhän nimi; ja 

vyötäisilläsi, mielenlujuuden vyö tulee olemaan tiukasti kiinnitettynä.  

Oikeassa kädessäsi sinä tulet kantamaan totuuden miekkaa, mikä on Jumalan Sana, jolla sinä tulet 

lyömään kansakuntia ja kaatamaan vihollisiasi… Vasemmassa kädessäsi, uskon kilpi, jolla sinä tulet 

kukistamaan jokaisen Pahan hyökkäyksen… 

Ja katso, Minun poikani, katso alas… Jalkasi lepäävät kiinteästi Kalliolla ja ne on voideltu öljyllä… 

Sanoo Herra Jumala. 


