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Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Hänen palvelijalleen… Sinun syntisi on annettu anteeksi sinulle. Sillä Minun 

ainokaisen Poikani veren kautta, mikä vuodatettiin sinun puolestasi, sinut on tehty puhtaaksi; 

yksin Hänen verensä kautta sinut on tehty arvolliseksi… Hänen kärsimystensä kautta sinut on 

ostettu, Hänen haavojensa kautta sinut on parannettu, tämän päivän synneistä, eilisen synneistä 

ja kyllä, huomisen synneistä. Sen vuoksi, jos joku pyytää mitä tahansa Messiaan nimessä, Minun 

tahtoni mukaan, hän tulee varmasti saamaan sen, alkaen syntien anteeksi annosta.   

Siispä sitten Timothy, Oi tottelematon palvelija, tottele Minun sanaani ja usko, mitä Minä kerron 

sinulle, sillä Minä en tule puhumaan tätä uudelleen… Sinua ei ole valittu sinun oikeamielisyytesi 

vuoksi, vaan henkesi vuoksi, minkä Minä itse olen sinulle antanut. Sen vuoksi, älä katso tämän 

päivän kompastumisiin, pikemminkin katso huomiseen, missä olet päässyt yli. Sillä sinä olet 

astunut uskossa ja Minä tulen varmasti pysymään uskollisena Minun lupaukselleni. Sillä sinä et ole 

vain suuren lupauksen ihminen, vaan sinä itse olet se lupaus, joka tulee täyttymään, jopa 

vastauksena rukoukseen…  

Astia, jonka kautta Minä tulen täyttämään niiden vilpittömän halun, jotka kutsuvat Minua apua ja 

ohjausta saadakseen; astia, jonka kautta Minun tahtoni tehdään tiettäväksi ja Minun 

suunnitelmani tehdään selväksi; astia, jonka kautta Minä tulen vuodattamaan Minun sanojani 

heidän päälleen. Ja jos Minun rakastettuni tulevat kutsumaan Minua saadakseen ruokaa ja 

juomaa, enkö Minä tulisi varustamaan heitä runsaudella? Ja jos Minä nimitän sinut täyttämään 

näitä tehtäviä, enkö Minä varustaisi sinua myös, niin että sinä saattaisit saattaa loppuun Minun 

tahtoni ja ruokkia heidät?... Kaikki rukoukset vastattuina asiaankuuluvana aikana ja 

ajankohtanaan.   

Timothy, Minun poikani, sinä olet lupauksen ihminen, joka tulet myös vastaanottamaan Minun 

Lupaukseni täyteyden nimettynä aikana, tehden mahdolliseksi sinun pitää lupaukset, jotka täytyy 

täyttää… Kuitenkin siihen aikaan asti, sinun täytyy jatkaa lupaustesi täyttämistä Minulle 

tottelevaisuuden kautta… Tai kuinka Minä voisin lähettää sinut? 

Minun poikani, Minä tunnen sinut, Minä olen aina tuntenut sinut ja Minä tunnen sinut sellaisena 

kuin sinä olet ja sellaisena kuin sinä tulet olemaan tulevina vuosina; katso, jopa Minun Pyhäkössäni 

Minä tunsin sinut ja rakastin sinua, jopa kuten Minä näen sinut Minun kanssani missä Minä olen, 

yhdessä Minun tulevassa Valtakunnassani, missä sinulla tulee olemaan monia ystäviä todella. Sillä 

Minä kerron sinulle, monet näistä, joiden luokse Minä lähetän sinut, tulevat olemaan aivan 

samoja, joita sinä olet johdattanut sinne, joitakin ennen ja monia muita jälkeen; et kuitenkaan 

omalla voimallasi tai johtajuudellasi, vaan Minun oman Henkeni voimalla, joka tulee täysin 

vakiinnutetuksi sinussa… Minä olen Herra. 

Sillä eikö tämä ole myös liitto, josta Minä puhuin ja keinot, joilla sinä tulet tuntemaan Minun 

asuinpaikkani, pysyen Minun läsnäolossani kaikkina aikoina ja läpi jokaisen ajankohdan, kunnes 

tulee päivä, jolloin sinä tulet seisomaan Ihmisen Pojan edessä Hänen Valtakunnassaan… Kappas, 

sinä tulet juoksemaan sukkelasti halaamaan Minua sinä päivänä, kun olet palvellut Minun 

nimessäni jopa yhden viikon sen jälkeen, kun sinun rakkaasi ovat otetut, jopa kuten Minä tulen 

nappaamaan sinut Minun käsivarsilleni myöskin.  



Timothy, sinut on valittu; ikuisesti tämä seikka tulee pysymään. Sen vuoksi Minä kysyn, mitä 

pahempaa sinä olet tehnyt kuin sinun kaverisi, pahempaa kuin sinun edeltäjäsi? Oletko murhannut 

niin kuin Mooses ja Daavid? Sydämessäsi, kyllä, sinä olet syyllinen, mutta et teoissa. Olivatko 

vanhan ajan profeetat Minun kaltaisiani? Älä pilkkaa Jumalaa, he eivät olleet; he olivat jatkuvan 

kompastumisen ja synnin ihmisiä. Eivätkö he puskeneet läpi kivun ja kestäneet huolimatta heitä 

itseään ja kiusaajaa, Minun nimeni vuoksi? Eikö heistä tullut suuria ihmisiä? Kyllä! Olivatko he 

sitten täydellisiä? Sinä tiedät vastauksen.  

Timothy, ei ole yhtään oikeamielistä, ei, ei yhtään, paitsi Hän, joka yksin tuli Jumalasta ja kulki 

ihmisten joukossa, pyhä ja virheetön. Sillä vain Hänen kauttaan teidät on tehty täydellisiksi Minun 

silmissäni, vain Hänen kauttaan teidän syntinne on pesty pois, eikä niitä enää muisteta. Katso, 

Minä olen erottanut sinun syntisi sinusta pois, niin kauas kuin itä on lännestä, kuten on 

kirjoitettu… Rakastettu, Minä näen Minun Poikani sinussa ja missä Hän asuu, kaikki synnit on pesty 

pois. 

Sillä vaikka sinä kompastut, sinut on tehty arvolliseksi, jatkuva pesu; vain epäily saa aikaan sinun 

kompastuvan tällä tavalla. Sillä kuka tahansa ihminen, joka on tullut Totuuden täyteen 

tietämiseen, ei kompastu. Kuitenkaan tämä aika ei ole vielä. Siihen asti, käytä sitä, mitä Minä olen 

antanut sinulle… Anna uskon olla kilpesi, pelastuksen kypäräsi ja Jumalan sana miekkasi, kun 

Minun läsnäoloni antaa sinulle voimaa; Minun poikani, rakenna luottamusta sillä, mitä Minä olen 

asettanut eteesi, kasva suureksi Sanassa ja täydelliseksi tottelevaisuudessa ja kestävä luottamus 

tulee seuraamaan. 

Timothy, sinä olet Minun profeettani, sillä sinä kuulet Minun ääneni; tätä ei ole kiistetty. Kuitenkin 

maapallolla olevilta puuttuu ymmärrystä. Siispä sitten, Minä kysyn sinulta, Minun poikani, missä 

sinä olet ja mihin sinä olet menossa? Sillä sinä olet kompastuksen ihminen, täynnä epäilyä, 

jatkuvasti Pahan hyökkäysten kohteena, sillä hän tietää totuuden siitä, kuka sinä olet ja tulet 

olemaan… Timothy, jos jopa paholainen uskoo, kuinka sinä yhä epäilet?  

Minun poikani, sinulla on vain kaksi tietä edessäsi, vain kaksi polkua tallattavaksi… Palvella Minun 

täysin luottamuksessa vai olla palvelematta Minua ja palata maailmaan ja palvella mammonaa; 

sillä sinä voit palvella vain yhtä herraa. Minä tunnen sinun sydämesi, lakkaa ällistelemästä 

tienhaaraa ja juokse nopeasti vasemmalle, sillä Minä odotan sinua! Anna huoliesi mennä, anna 

kaiken sen mennä, joista pidät kiinni tässä maailmassa lihasi mukaan; lakkaa kuuntelemasta 

paholaista!... Pikemminkin vapauta itsesi Totuuden keinoilla, sillä sinä olet jo vapaa! Sen vuoksi 

juokse nopeasti, liiku eteenpäin ja sinuun vakiinnutetun Minun oman Henkeni voimalla sinä tulet 

nopeasti päihittämään Pahan! Eikä hän enää tule lähestymään sinua.  

Sillä se, mikä on Minun, sen Minä olen antanut Minun Pojalleni ja se, mikä kuuluu Pojalle, 

paholainen ei voi koskaan omistaa… Sillä vaikka saatana näyttää hallitsevan tätä maailmaa, hän ei 

hallitse mitään! EI MITÄÄN!   

Sillä MINÄ OLEN HERRA, maapallo on Minun! Katso, jopa jokainen tähti, jonka näet taivaalla, on 

Minun! Jopa koko luomakunta kuuluu Herralle!...  

Ja se, mikä on Minun, sen Minä olen antanut Minun Pojalleni, sillä Hän voitti maailman alusta asti, 

aivan sama, joka muotoili sen ja pelasti sen…  

Katso, maailma on Minun astinlautani ja kaikki siellä on laitettu Pojan alamaisiksi, koska Hän on ja 

oli ja tulee aina olemaan, Ihmisen Poika! 


