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Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Hänen palvelijalleen… Timothy, miksi sinä anot Herralta, Jumalaltasi? Enkö 

Minä ole antanut sinulle sinun sydämesi halun mukaan? Lakkaa tukahduttamasta Henkeä ja 

murtaudu vapaaksi epäilystä. Sillä epäily on sinun vihollisesi, älykäs vastustaja, valheellinen 

todistaja, Pahan työ yrityksenä estää tiesi Minun edessäni. 

Sen vuoksi heitä pois paholaisen hedelmättömät työt ja omaksu se, minkä Minä olen antanut 

sinulle ja sinut tullaan varmasti vakiinnuttamaan. Älä anna enää epäilyn tai pelon hallita sinua… 

Sinun tarvitsee vain kääntyä Minun puoleeni ja uskoa, sillä kaikki, mitä Minä olen puhunut, tulee 

varmasti tapahtumaan.  

Ja kuitenkin sinä kysyt kaikkia näitä asioita, jotka on kirjoitettu kirjaan, jota kutsutaan 

Ilmestyskirjaksi ja 144 000:sta. Miksi sinä epäilet sellaisia asioita? Enkö Minä ole sanonut… ”Sinä 

olet valittu, eikä sinua jätetä valitsematta?”  

Sen vuoksi, kuuntele ja myös ymmärrä. Minä en ole mikään ihmisten kunnioittaja, sillä kaikki 

Messiaassa ovat yhtä ruumista. Siispä sitten sinun nimittämisesi ei ole sukulinjasta, eikä perimästä, 

vaan Messiaasta. Täten, hän, jonka Minä olen valinnut, Minä olen valinnut. Olivatpa he ei-

juutalaisia tai Israelin sukulinjasta, sillä ei ole väliä. Minä olen Herra.  

Ja entä ne Israelin sukulinjasta, jotka torjuvat Messiaan, tulevatko he menemään Minun 

puolestani? Varmasti eivät! Sillä heidät onirrotettu sellaiseen aikaan asti, kunnes Minä valitsen 

oksastaa heidät jälleen. Minä olen Herra. Ja jos Minä valitsen sellaisen kuin sinä, Timothy, jonka 

Minä olen nykäissyt ei-juutalaisten joukosta ja oksastanut, etkö sinä sitten ole sama kuin he, jotka 

pysyvät oliivipuussa?... Samasta perheestä, Jumalan poikien ja tyttärien, Messiaan veren kautta, 

yksi kansa Minun nimeäni varten?  

Jälleen, vain ne, jotka ovat liitossa Messiaan kanssa, tulevat kulkemaan Minun puolestani… Sillä jos 

sinut on adoptoitu Aabrahamin perheeseen, siten Aabrahamista sinä olet. Jos sinut on oksastettu 

Leevin oksaan, sitten Leeviläisiä sinä olet ja Leeviläisenä sinä tulet palvelemaan…  

Ja jos sinä kasvat Todellisesta Viinipuusta ja Minä Itse olen karsinut sinut, silloin sinä todella tulet 

kantamaan paljon hedelmää Minun nimessäni… Minä olen Herra.  

Sen vuoksi, älä anna yhdenkään ihmisen tai minkään opin, joka on ihmisten kirkoissa kehitelty, 

johdattaa sinua harhaan. Älä anna itsesi taipua tai epäillä kaikkien heidän ylevien väitteittensä 

mukaan, mitä he valheellisesti kutsuvat totuudeksi. Sillä heidän päihinsä on verho kiinnitetty 

tiukasti, röyhkeyden miesten toimesta, auktoriteetti asemassa olevien miesten, jotka saarnaavat 

Minun nimessäni, vaikka Minä en ole lähettänyt heitä.  

Sillä he sanovat ihmisille… ’Minä näen! Minä näen!’ vaikka he itse pysyvät sokeina. Katso, kaikki 

heidän tietonsa on korruptoitunutta, ei yksikään ole kuullut Elävän Jumalan ääntä, eivätkä he tule 

omaksumaan Minua sellaisena kuin Minä todella olen!...  

Sen vuoksi, kenet Minä valitsen, Minä valitsen! Ja ne, jotka on vakiinnutettu Messiaassa, heitä ei 

millään muotoa tulla heittämään pois… MINÄ OLEN HERRA. 


