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Timothylle, Timothylle ja Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Hänen palvelijalleen… Minä olen kuullut sinun rukouksesi, Timothy, ja tämän 

viisauden Minä nyt komennan sinua kirjoittamaan ylös omalla kädelläsi. 

Minun poikani, Minä olen suonut sinulle monia lahjoja; jopa kaikki asiat, jotka oli annettu 

kahdelletoista, tullaan antamaan sinulle. Siispä sitten sinä tulet menemään ulos ja sinä tulet sisään 

ja kuten kaksitoista, Minä tulen olemaan sinun kanssasi ja sinä tulet puhumaan. Sinä tulet varmasti 

todistamaan ja antamaan Minulle kunniaa ihmisten nähden ja kuullen; kyllä, jopa suurempia 

asioita sinä tulet tekemään! Katso, jopa kuten vanhan ajan profeetat, sinä tulet menemään ulos ja 

tulemaan sisälle. Sillä Minä tulen nousemaan ylös sisälläsi ja sinä tulet kirjoittamaan Minun sanani 

ja antamaan huudon; sinä tulet puhaltamaan trumpettia kaikille kansakunnille!  

Täten se ei ole mitään uutta viisautta, mitä sinä tulet kirjoittamaan, vaan vanhan ajan viisautta, 

sitä, mikä on aina ollut, samaa ja muuttumatonta, kaikista menneistä ajoista ja kaikkiin vielä 

tuleviin aikoihin… Jumalan Ikuista Sanaa!  

Sillä Sana oli ja on ja tulee olemaan, perustettuna, jopa ennen maailman perustamista. Sillä Minä 

olen Herra ja katso, Minä olen myös Sana. Sen vuoksi, kuten ruohon lehdet ovat kasteen saartamia 

yön viileydessä, jopa aamuun asti, niin Minä tulen saartamaan sinua Minun Sanoillani… jokainen 

sana kimmeltävä Pisara Taivaasta, jokainen Kirje loistava jalokivi.  

Sillä sinun avullasi Minä tulen tekemään kaikki nämä mutkat suoriksi, valmistellen Minun tietäni 

Minun edessäni. Todella, Minä tulen paljastamaan Itseni monille ja sanoilla, joita Minä saan sinut 

kirjoittamaan, he alkavat näkemään Minut sellaisena kuin Minä todella olen… Langeten polvilleen 

nöyrtyen Minun edessäni, ylistääkseen Minun kunniaani… ja he myös tulevat vastaanottamaan 

palkkionsa.  

Kuitenkin huolehdi Timothy, ettei kukaan lankea sinun edessäsi, etteivät he unohda, mistä Sana on 

peräisin ja kenelle kaikki kunnia ja ylistys kuuluu. Toru heitä terävästi, sanoen… ’Nostakaa päänne 

Taivasta kohden ja ylistäkää Jumalaa! Tarjotkaa ylös kaikki ylistys Hänen Poikansa Nimessä, Hänen, 

jota Kristukseksi ja Jeesukseksi kutsutaan! Minä olen vain Hänen viestintuojansa, palvelija, lähetty 

teidän luoksenne, teidän vuoksenne, Hänen puolestaan. Minä seuraan Karitsaa, minne ikinä Hän 

meneekin ja niin teidänkin pitäisi.’ 

Timothy, jälleen Minä sanon sinulle… Pidä äärimmäistä huolta näistä voiman ja kunnian asioista, 

ettei mielesi petä sinua ja sinä ajattelet olevasi suurempi kuin muut ihmiset…  

Sillä vaikka Minä todella olen nimittänyt sinut profeetaksi, asettaen sinut kansakuntien ja 

kuningaskuntien yläpuolelle, juurimaan ja vetämään alas, tuhoamaan ja heittämään pois, 

rakentamaan ja istuttamaan, älä koskaan unohda asemaasi…   

Sinä olet palvelija, sekä Jumalan että ihmisen. Katso, sinä tulet olemaan Minulle suukappale, minkä 

kautta Minä tulen tekemään suunnitelmani tunnetuiksi, sillä Minä en muutu… Sen vuoksi älä 

lakkaa nöyrtymästä Minun edessäni… Minä olen sinun voimasi. 


