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Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla… 

Timothy, kuule Minun suuni sana ja kirjoita niin kuin Minä käsken sinua, sanoo Herra, että 

saattaisit kuulla ja tietää, niin että voit nähdä ja ymmärtää. Sillä aika on tullut, kappas se on jo 

täällä, kun Minä tulen levittämään Minun Sanani ulkomaille, jopa kaikkien näiden kansakuntien 

joukkoon, jopa pakanoiden ja uskovien keskuuteen samalla tavalla; kaupunkien ja kylien joukkoon, 

suurkaupunkien joukkoon, jopa kaikilla korkeilla paikoilla se tullaan kuulemaan.  

Kuule Minun suuni sana ja ymmärrä… MINÄ OLEN HERRA… Minulle mikään ei ole mahdotonta… 

Luota sen vuoksi Minuun ja niin tee kuin Minä käsken sinua ja sinä alat todella tuntemaan Minut ja 

Minun voimani.  

Katso, Minä tulen tekemään sinun edessäsi uuden asian, uuden ja mahtavan työn, jonka kaltaista 

tämä sukupolvi ei ole nähnyt, eikä yksikään korva ole kuullut, eikä se ole saapunut ihmissydämeen, 

eikä sitä ole kuviteltu. Sen vuoksi, odota Herraa, kaikella kärsivällisyydellä ja uskossa, kaikella 

luottamuksella. Sillä vaikka se vaikuttaa viipyvän, se ei tule viipymään, se tulee varmasti. Ja kun se 

tulee, se tulee saamaan näiden ihmisten korvat kihelmöimään; kyllä jopa kaikki, jotka kuulevat 

sen, jokainen, joka kuulee sen; jokainen, joka kuuntelee ja uskoo, tulee vapisemaan.  

Ja he, jotka kuuntelevat, heillä kyyneleet täyttävät silmät ja heidän kasvonsa kalpenevat pelosta. 

Kuitenkin he, joilla on viisas ja katuvainen sydän, tulevat lankeamaan maahan ja antamaan Minulle 

kunnia; he tulevat tarjoamaan ylistyksiä Minun pyhässä nimessäni… Ja kaikki tulevat tietämään, 

että MINÄ OLEN HERRA, vähäisimmästä jopa suurimpaan.  

Ihmisten pojat, tulkaa pistetyiksi sydämiinne ja vastaanottakaa Minun rakkauteni ja tietäkää, että 

Minä olen teidän kanssanne päästämässä teidät pahasta. Teidän kauttanne tulee Minun ääneni 

kaikumaan uudelleen kaikkialla maapallolla, jopa kaikkein äärimmäisillä rajoilla. Sillä Minä olen 

Herra ja Minä olen Hän, joka tulee saamaan sen aikaan… Kyllä Minä, jopa Minä, tulen sen 

tekemään!   

Ja sinä, Oi ihmisten poika, sinä Timothy, Minun palvelijani, tulet lankeamaan alas ja ylistämään ja 

antamaan Minulle täydellistä ylistystä; sinä tulet itkemään, sinä tulet varmasti laulamaan. Sitten 

sinä et tule enää kompastumaan. Sillä sinä tulet tietämään, jopa sydämesi syvyyksiin asti, sielusi 

täyttymiseen asti, että MINÄ OLEN KUKA MINÄ OLEN… Ja sinä, jopa sinä, Oi ihmisten poika, olet 

todella Kaikkein Korkeimman Jumalan profeetta.  

Katso, sinä tulet menemään, sinä ja sinun veljesi sinun kanssasi… Ja te tulette levittämään Minun 

Sanaani väen paljouksien keskelle, jopa niin kuin Minä tulen teille näyttämään… He tulevat 

taistelemaan teitä vastaan, he tulevat tuomaan teitä vastaan kaikenlaiset valheet ja valheelliset 

syytökset, mutta he eivät millään muotoa tule olemaan ylivoimaisia teitä vastaan.  

Katsokaa, te tulette marssimaan vapaina ja menemään minne ikinä Minä teidät lähetän, eikä 

kukaan tule koskemaan teihin tai kukistamaan teitä; sillä Minä Itse olen teidän kanssanne ja Minä 

Itse tulen varjostamaan teitä. Ja te tulette ruokkimaan kaikkia näitä siroteltuja katraita Minun 

suuni sanalla, sekä pieniä että suuria, rikkaita ja köyhiä, sidottuja ja vapaita.  

Jopa Minun oman katraani, valittujen luo ja tulelle annettujen, puhdistettujen luo Minä tulen 

lähettämään teidät. Jopa teurastuksen katraan luo, ylpeiden ja ylimielisten vuohien luo, jopa 



heidän luo Minä tulen teidät lähettämään, että te voitte palvella heitä Minun Sanallani ja tulisella 

nuhteella. Kuulevatpa he tai pidättäytyvätpä he, Minä tulen varmasti tekemään Minun Sanani 

kuuluisaksi. Ja monet, jotka kuulevat sen, tulevat etsimään teitä.   

Älkää pelätkö, Minä olen teidän kanssanne, Minä tulen varmasti päästämään teidät pahasta. Sillä 

Minä saan teidät puhumaan ja silti toisilla kerroilla Minä tulen iskemään teidät mykiksi. Minä saan 

teidät siunaamaan ja Minä saan teidät kiroamaan. Katsokaa, te tulette antamaan anteeksi ja 

pyhittämään ja te tulette tuomitsemaan ja heittämään pois. Jopa Minä Itse tulen tekemään nämä 

asiat teidän kauttanne ja Minun nimessäni ne tullaan tekemään… Sitten he tulevat tietämään, 

MINÄ OLEN HERRA, ja profeetta oli ollut heidän keskellään.  

Ja kaikki, jotka uskovat ja tulevat teidän luoksenne, heidät te tulette siunaamaan ja Minä tulen 

parantamaan heidät; jopa heidät kaikki tullaan parantamaan ja pyhittämään ihmisten 

näköpiirissä… Sitten he tulevat tietämään, että MINÄ OLEN HERRA. Ja sinä, Oi ihmisten poika, jopa 

sinä, alhainen ja katuvainen mies, tullaan tuntemaan profeettana ja Kaikkein Korkeimman 

Jumalan, Israelin Jumalan, sanansaattajana… Palvelija ja viinitarhuri, viljelijä, YahuShuan ystävä, 

Hänen, jota kutsutaan Yeshuaksi ja Jeesukseksi, Herraksi ja Pelastajaksi.  

Sillä Hänen kauttaan ja Hänen nimessään sinä tulet tekemään näitä asioita ja Hänessä tullaan 

Minun nimelleni antamaan kunniaa… Sillä Hän tulee ja elää teissä täydesti, täyttäen teidät, 

pidellen kädestänne kiinni… Katsokaa, Minun Sanani on Hänen Sanansa, Sana… Se tulee pysymään 

suussasi, jopa veljesi suussa.  

Sydämenne tullaan sytyttämään ilmiliekkeihin Minun oman Henkeni tulella, kun Pyhän voima 

saapuu sisään, Hänen läsnäolonsa valolla, joka näkyy silmissänne kuin tulen liekit. Teitä vastaan 

valmistetut aseet eivät tule menestymään; olivatpa ne metallista taottuja, keppiin kiinnitetyt tai 

kivestä tehdyt, mikään ihmisten tekemä ase ei tule tekemään teille yhtään vahinkoa. Eikä tule 

yksikään sana teitä vastaan kukoistamaan, sillä Minä saan teidät osoittamaan vääräksi jokaisen 

kielen ja heittämään pois jokaisen röyhkeän ja ylpeän katseen teidän syyttäjiltänne. MINÄ OLEN 

HERRA.  

Näin sanoo Israelin Pyhä… Kukaan ei voi seisoa Minua vastaan, kaikki lankeavat alas! Sillä Minä en 

ole tästä maailmasta, vaikka se oli tehty Minun kauttani. Minun poikani, te olette tästä 

maailmasta, kuitenkin Minä olen koonnut teidät pois maailmasta, että te voisitte liittyä Minuun ja 

tuoda kunniaa Minun nimelleni, erillään tästä maailmasta. Täten moni tulee vihaamaan teitä 

tämän vuoksi. He pyrkivät tuhoamaan teidät, jopa niin kuin he pyrkivät tuhoamaan Minut, sillä HE 

pysyivät naimisissa tämän maailman kanssa. Ja vaikka te myös olitte tästä maailmasta, te ette 

enää kuulu siihen… Te olette Minun.  

Ja jos te olette Minun, sitten Minä varmasti tulen lähettämään teidät ja Minä Itse tulen kulkemaan 

teidän kanssanne… Ja vaikka te olette maailmassa, tulee olemaan niin kuin te ette olisi tässä 

maailmassa, sillä maailmassa olevat ovat sen voimien alaisia… Katsokaa, Minä olen kukistanut 

maailman!  

Ja jos Minä olen kukistanut maailman, silloin Minä myös tulen varastamaan pois heidät, jotka ovat 

Minun, eivätkä he enää tule olemaan maailmassa. Mutta te, Minun poikani, te tulette olemaan 

maailmassa, kuitenkaan maailman voima ei millään muotoa tule kukistamaan teitä, sillä Minä 

tulen olemaan teidän kanssanne… Ja siellä missä Minä olen, ihmisvoimasta ei ole ollenkaan mitään 

hyötyä, sillä Minä olen kukistanut maailman!   



Ja jos Minä olen kukistanut maailman, Minä tulen myös ryöstämään siltä sen voiman yli niiden, 

jotka ovat Minun. Sillä ei tule olemaan ollenkaan voimaa, vain se, mikä on myönnetty sille, niin 

että Pyhät Kirjoitukset tulisivat täytetyiksi… Rakastetut, Minä olen kukistanut maailman! Ja nämä, 

jotka tuntevat Minut, kuuluvat Minulle ja elävät Minussa ja Minä heissä; ja heidän ylitseen 

ihmisvoimasta ei ole ollenkaan mitään hyötyä! Otetaanpa heidät tai pysyvätpä he, Minun tahtoni 

tulee tapahtumaan, jopa niin kuin Isän tahto on tehty Minun kauttani.  

Pyhä Isä, Sinun tahtosi tulee tapahtumaan niin Maapallolla kuin Taivaassa!... Minä tulen 

kutsumaan heitä ja kokoamaan; Minä tulen repimään alas ja syrjäyttämään; Minä tulen 

ennallistamaan… MINÄ TULEN TEKEMÄÄN HEIDÄT YHDEKSI!... Ja he tulevat olemaan yksi Minussa, 

niin kuin Minä olen yksi Sinussa, heidän kanssaan Meissä. Amen… Ja Amen. 


