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Timothylle, Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Ne, jotka sanovat, että juutalaiset tappoivat Messiaan, puhuvat oikeutetusti. 

Sillä Minä tiedän kaikki ihmisten työt ja sinä päivänä Minä kovetin heidän sydämensä 

loppuunsaattamaan Minun päämääräni. Sillä Aabrahamin päivinä, jopa Mooseksen päiviin asti, 

Minä perustin Minun ihmiseni valituiksi, antamaan uhrauksen synnin puhdistamiseksi… Katsokaa, 

Minä annoin heille Minun ainokaisen Poikani, Karitsan ilman pilkkua tai tahraa, että kaikki 

profeettojen kirjoittama tulisi täytettyä Ihmisen Pojassa. 

Kuitenkin niille, jotka itkevät… ’Mutta Roomalaiset ristiinnaulitsivat Kristuksen, eivät Juutalaiset’, 

Minä sanon tämän… Teiltä puuttuu ymmärrystä, ja ette tiedä sitä, minkä profeetat ennalta 

kertoivat ja kirjoittivat Totuuden Pyhiin Kirjoituksiin.  

Sillä Roomalaiset todella ristiinnaulitsivat Hänet ja Hänen verensä on heidän käsissään, jopa kuten 

se oli vasarassa, joka iski naulat. Kuitenkin Minä kysyn sinulta, voidaanko Roomalaisia verrata 

vasaraan vai häneen, joka pakotti vasaraa?  

Kenen syyllisyys on suurempi; hänen, joka pitelee vasaraa vai hänen, joka asetti vasaran hänen 

käteensä? Mitä varmimmin Minä sanon sinulle, molemmat ovat syyllisiä!... Mutta voi niitä, jotka 

pakottivat vasaran ja asettavat sen hänen käteensä! Heidän on suurempi syyllisyys! Sillä he 

kiistivät Pyhän ja Viattoman, kieltäen Hänet ja sen sijaan pyysivät, että murhaaja päästetään 

vapaaksi!... HE TAPPOIVAT ELÄMÄN LUOJAN!  

Kuitenkin ne, joilla on suurempaa viisautta, tietävät, että he myös ovat syyllisiä, sillä kaikki ovat 

tehneet syntiä ja jäävät vajaiksi Jumalan Kunniasta; kaikki ovat syntisiä, ei ole ketään oikeamielistä, 

ei, ei yhtään. Ja tästä syystä YahuShua Messias lähetettiin kuolemaan kaikkien ihmisten puolesta, 

siten vapauttaen ihmiskunnan kahleista, jotka pitivät heitä vangittuina, irrottaen heidät kahleista, 

jotka sitoivat hänet synnin rangaistukseen, mikä on kuolema.  

Siispä silloin, kun Messias ristiinnaulittiin ja kuoli ja on noussut ylös, niin myös sinun täytyy 

ristiinnaulita vanha elämäsi… Hän, joka olit, sen täytyy menehtyä, myös sinun synnilliset tapasi, 

silloin sinä tulet todella syntymään uudestaan… Elvytettynä ja ennallistettuna Jumalan kuvaksi. 


