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Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Hänen palvelijalleen… Vaikka sinä teet väärin, Minä annan sinulle anteeksi. 

Vaikka sinä et tottele, Minä pysyn uskollisena. Ja vaikka sinä kompastut ja lankeat, Minä tulen 

nostamaan sinut ylös… Ja vaikka Minä nöyryytän sinua, sinut tullaan varmasti ylentämään.  

Sen vuoksi avaa korvasi, Minun poikani, sillä Minä tunnen sinun sydämesi. Sisälläsi Minä näen 

syvän, käsittämättömän rakkauden, sellaisen, jota Minä en ole nähnyt kavereillasi. Tästä syystä 

Minä olen sinun kanssasi ja tästä syystä Minä olen lähettämässä sinut. Todella sinun sydämesi 

pysyy avoimena Minulle, eivätkä sinua paina maahan korruptoitunut oppi, eikä saastainen 

perinne, etkä sinä ole vannonut kuuliaisuutta millekään ihmisen tekemälle uskolle tai 

uskontokunnalle; täten Minä olen valinnut sinut. 

Kuitenkin Minä kerron sinulle, sinun täytyy vielä vapauttaa voima, joka asuu sisälläsi… Tuo se esiin, 

Timothy! Omaksu tämä rakkaus, jota tunnet Minua kohtaan! Sillä liitossa Messiaan kanssa, tulee 

Jumalan voima vakiinnutetuksi sinussa – Henki, Poika. Todella, sellainen, jolla on täydellinen, 

epäilyksetön luottamus Häneen, joka on Pyhä -hän voi siirtää vuoria.  

Sen vuoksi, kuule ja ymmärrä… On kirjoitettu…”Te olette kaikki jumalia, sillä te olette Kaikkein 

Korkeimman Jumalan lapsia.” Johanneksen Evankeliumi 10:34 & Psalmi 82:6. Sinut luotiin Minun 

kuvakseni ja tuotiin esiin äitisi kohdusta. Ja nyt sinua muovataan uudelleen, olet syntynyt 

uudelleen hengessä ja totuudessa. ennallistettuna elämään, niin kuin aluksi… Virheetön. Ja sinä 

tulet syntymään jopa kolmannen kerran kunniaan, kun ajan täyteys tulee. Silloin sinä tulet todella 

tuntemaan Minut, sillä sinä tulet näkemään Minut sellaisena kuin Minä olen.  

Jos sinä sitten olet syntynyt uudelleen Hengestä ja Jumalan Henki tulee elämään sinussa ja sinä 

pyydät mitä tahansa Minun nimessäni, eikö se tulla tekemään sinun puolestasi? Todella se 

tehdään pikaisesti, Isän tahdon mukaisesti. Sen vuoksi, jälleen Minä kerron sinulle, kaikki, jotka 

elävät ja hengittävät Minussa, ja ovat vastaanottaneet Minun täyteyteni, voivat tehdä mitä 

tahansa; kyllä, mikään ei tule olemaan mahdotonta heille. Sillä periksiantamattomalla uskolla ja 

täydellisellä luottamuksella ihminen voi kävellä veden päällä.  

Minun poikani, enkö Minä ole jo näyttänyt näitä asioita sinulle? Epäiletkö sinä Minun ihmeitäni, 

koska ne tehtiin ihmisten kautta?Minun palvelijani olivat ihmisiä, kuten sinäkin, ei mitään 

enempää, ei mitään vähempää, paitsi tämä: He uskoivat periksiantamattomalla, 

järkähtämättömällä uskolla, epäilemättä mitään… Sen vuoksi usko, Timothy! Käytä sitä, mitä Minä 

olen antanut sinulle! Sillä Minä olen sinun kanssasi.  

Minun rakastettu poikani, Minun kuvani näkyy sinun päälläsi ja sisässäsi ja pian me tulemme 

olemaan yksi. Kuitenkin maailma on peittänyt silmäsi suomuksilla ja paholainen etsii jatkuvasti 

uusia tapoja kahlita sinua…  

Timothy, Minä olen laittanut salvan sinun käsiisi. Avaimet on jo annettu sinulle… Murtaudu 

vapaaksi!... Sillä jos Poika vapauttaa sinut, sinä todella olet vapaa! Johanneksen Evankeliumi 8:36. 


