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Timothylleja Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Minun ihmiseni ovat kääntyneet pois Minusta, he ovat kerta kaikkiaan 

hylänneet Herran, heidän Jumalansa!... Tyhmiä lapsia, naimisissa maailman kanssa, turhuuden ja 

synnin peitossa. Sen vuoksi aika on tullut, Minun nimeni kaikua kaikkialla maapallolla, että kaikki 

maapallolla elävät nöyrtyisivät, muserrettaisiin ilman ihmiskäsiä! Todella, nyt on aika kaikkien, 

joilla on korvat kuulla, kuulla ja ottaa huomioon; ja niiden, joilla ei ole korvia, kieltäytyä ja 

kapinoida Minua vastaan!  

Minun palvelijoitteni on aika nousta ylös, vastaanottaa Minun sanani ja myös tehdä ne; on aika 

puhaltaa trumpettiin ja tehdä hälytys! Sillä Minun valittujeni korvat ovat avoimia ja Minun 

profeettoihini Minä olen laittanut Minun ääneni, jälleen kerran; Minä olen varmasti laittanut 

Minun sanani heidän suuhunsa. Sillä Minä olen Herra ja Minä en muutu… Katsokaa, Minun 

Henkeni on aika tulla vuodatetuksi, Kaikkivaltiaan käden liikauttaa väen paljouksia ja Jumalan 

Sanan erottaa ja jakaa ihmiset! On aika Minun vartiomiesteni julistaa tervetullut Herran vuosi ja 

Herran, heidän Jumalansa koston päivä!  

Sen vuoksi kuulkaa Herran sana, sillä näin sanoo Herra… Herätkää, Oi tyhmät ihmiset! Nouskaa 

vuoteistanne ja valmistautukaa tapaamaan Jumalanne! Minun lapseni, heittäkää pois 

nämähunnut, jotka peittävät teidän päitänne; kyllä, jopa teidän, Minun ihmisteni, jotka asutte 

Israelissa, kuulkaa teidän Messiaanne sana! Sillä MINÄ OLEN HÄN, Hän, joka oli ja on ja on tuleva, 

YahuShua-YaHuWaH, Jumala lihassa, ImmanuEl; kyllä, Hän, jota kutsutaan Kristukseksi ja 

Jeesukseksi, Herra Teidän Oikeamielisyytenne! 

Sillä Minä olin tullut maailmaan, kuitenkaan te ette halunneet vastaanottaa Minua; katsokaa, Minä 

olen tuleva jälleen ja yhä te kiellätte Minut.  

Sen vuoksi kuulkaa ja ymmärtäkää ja saakaa viisautta… Isä on julistanut Minun kunniaani alusta 

alkaen; jopa ennen kuin Israelin Heimo oli Minun kunniani, joka oli laitettu avoimesti esille. Sillä 

Minä olen Isässä ja Isä on Minussa, josta myös Minun työni todistivat, työt, joita Hän lähetti Minut 

tekemään, jopa ristin kivut… Ristiinnaulittiin, sitten laitettiin hautaan, nostettiin elämään kolmen 

päivän ja kolmen yön jälkeen, täyttäen Joonan merkin, monien silminnäkijöiden silmien edessä.  

Ja nyt on aika tullut, katsokaa, päivä on lähellä, kun Minä tulen antamaan vielä toisen merkin, jopa 

Ihmisen Pojan merkin!...  

Taivaat tulevat jakautumaan ja jakautumaan jälleen; kunnia siitä ulottuu maapallolta Taivaaseen, 

risteää jopa horisontin kanssa, yhdenvertaisella kunnialla; Ja pilvet tullaan käärimään niin kuin 

käärö!...  

Katsokaa kirkkautta! Kumartukaa alas ja itkekää! Sillä Hän, jonka te lävistitte, on tulossa näkyviin!  

Auetkoon sen vuoksi jokainen silmä, nähköön kaikki maapallolla, kunnes ilmestyksen täyteys on 

tehty täydelliseksi! Sillä kaikki maapallolla tulevat nöyrtymään ja ihmisen ylpeys tullaan 

murtamaan sinä päivänä! 

Sillä kuten on kirjoitettu… Ihmisen ylevyys tullaan taivuttamaan alas ja ihmisen ylimielisyys tullaan 

tuomaan alas ja epäjumalat tullaan täysin lopettamaan ja yksin Herraa tullaan sinä päivänä 

ylistämään! Ja Herran pelosta moni tulee menemään kivien koloihin ja maan luoliin ja kätkemään 



itsensä Herran kauhulta ja Hänen majesteettinsa kunnialta, kun Hän nousee ravistelemaan 

maapalloa mahtavasti! 

Ja katsokaa, suuri jäännös tulee ilmestymään, jotka eivät tule menemään kivien koloihin, eivätkä 

maan luoliin, kätkemään itsensä Herran kauhultaja Hänen majesteettinsa kunnialta, vaan he 

tulevat vain seisomaan vakaasti kädet ylös nostettuina, laulaen ylistyksiä Herralle heidän 

Jumalalleen!   

Kuitenkin voi niille, jotka heristävät nyrkkejään Taivasta kohti; heidän tuhonsa tulee lähelle! Sillä 

kuten on kirjoitettu Minusta, niin Minä olen ja tulen olemaan: Minun käteni tulee löytämään kaikki 

Minun viholliseni, Minun oikea käteni tulee tavoittamaanne, jotka vihaavat Minua! 

Ilmestymiselläni Minä tulen tekemään heidät kaikki kuin tuliseksi sulatusuuniksi, Minä tulen 

nielaisemaan heidät Minun vihassani ja Minun vihani tuli tulee kuluttamaan heidät! Minä tulen 

tuhoamaan heidät maapallolta ja heillä ei tule olemaan jälkeläisiä, Minä tulen poistamaan 

ihmiskunnasta heidän jälkeläisensä! Sillä he aikoivat pahaa Minua vastaan, he keksivät ja juonivat 

monia juonia, kuitenkaan he eivät tule kykenemään niitä suorittamaan! Sillä Minun nuoleni oli 

tehty valmiiksi alusta asti; ja kun Minä tähtään Minun jouseni heidän kasvoihinsa, he tulevat 

pakenemaan! Sen vuoksi, Minua tullaan ylistämään Minun voimassani ja Minun ihmiseni tulevat 

laulamaan Minulle ylistyksiä, kun Minä laitan Minun voimani avoimesti esille! Sillä Herra Jumalalla 

on mahtava ja vahva – Hän, jonka miekka etenee Hänen suustaan, terävä ja hohtava, kaksiteräinen 

miekka, joka lävistää siinä, missä sielu kohtaa hengen, leikaten läpi siitä, missä nivel kohtaa luun, 

jopa luuytimeen asti… Pyhä, joka katkaisee jokaisen kuivan oksan ja heittää ne tuleen!  

Sillä jumalattomien sydämet tuottavat vain pahuutta. Heidän kurkkunsa ovat kuin avoimet 

haudat, heidän puheensa on täynnä kuolettavaa petosta, he ovat harjaantuneita valehtelijoita ja 

kielellään he oksentavat kaikenlaisia uhkauksia. Ja kuin myrkylliset käärmeet, he salaavat myrkyn 

huuliensa takana, sillä heidän suunsa ovat täynnä katkeruutta ja kirous on aina heidän 

hengityksessään. He ovat nopeita vahingoittamaan, eivätkä pelkää tappaa; heidän tapansa tuovat 

vain tuhoa, kurjuutta ja kuolemaa. Sillä rauhan tie on heille vieras ja Herran pelkoa he eivät ole 

tunteneet.   

Täten, pahuutensa mukaan heidät tullaan tuomitsemaan; pahojen tekojensa mukaan he tulevat 

vastaanottamaan täyden korvauksen… Katsokaa, Israelin Pyhän Sanalla heidät tullaan iskemään 

alas!... Ja Hänen tulemisensa kirkkaudessa, tullaan pahat kuluttamaan! 


