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Timothylle, Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Minun lapseni, älkää kamppailko toisen periaatteita vastaan tai toruko heitä 

omilla sanoillanne, tai ojentako heitä omalla ymmärryksellänne. Päästäkää irti omista 

henkilökohtaisista oikean ja väärän käsityksistänne ja ponnistelkaa rakastaaksenne toisia ja olkaa 

myötätuntoisia niitä kohtaan, joiden kanssa olette eri mieltä. Älkää tuomitko heitä, tai välttäkö 

heitä sydämessänne… Mieluummin rakastakaa niitä, jotka puhuvat teitä vastaan, koska te 

tottelette Minun Sanaani, siunatkaa heitä, jotka kiroavat teitä ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka 

kohtelevat teitä kaltoin, kuten on kirjoitettu. 

Älköön teillä kuitenkaan olko mitään osallisuutta heidän kanssaan, älkää antako heille mitään 

alustaa rehottaa synnissään; pysykää erillänne. Sillä he kapinoivat Jumalaansa vastaan. Heidän 

vastaväitteensä kohdistuu Minuun, vaikka saattaa näyttää siltä, että teitä on tullut heidän 

pilkkansa kohde. Sillä aina he taistelevat Minua vastaan, yrityksenä oikeuttaa syntinsä. Sillä Minä 

olen kirjoittanut Lain kaikkien ihmisten sydämiin, kaikki ovat kykeneviä erottamaan oikean 

väärästä, joten he valitsevat kapinoida. 

Jos he eivät kuitenkaan olisi kykeneviä ja jos heidän sydämiinsä Minä en olisi kirjoittanut, sitten he 

eivät olisi syyllisiä, sillä ei voi olla kapinaa tietämättömyydessä. Kuitenkin he tietävät ja tästä syystä 

he ovat syyllisiä.  

Sillä Minä todella olen kirjoittanut sen, jopa kivitauluihin ja ihmisten sydämiin; ja Minun Kirjani 

sivuilla se on tehty selväksi. Täten heillä ei ole tekosyytä… Sillä Minä olen yksin Jumala, 

Oikeamielinen… 

Minä yksin olen pyhä, oikeudenmukainen ja hyvä; Minä yksin olen erottanut oikean väärästä, Minä 

yksin olen perustanut Lain ja määritellyt mitä synti on… Katso, Minä paljastan pimeyden ja tuon 

kaikki kätketyt asiat valoon; Sillä Minä yksin istun kuin Tuomari, Ainoa Uskollinen ja Todellinen 

Todistaja.  

Sillä Minä kerron sinulle totuuden, paha ja laiska vanhempi ei ojenna ja pidä kurissa lapsiaan. Ja 

laiminlyömällä, vanhempi tekee enemmän vahinkoa kuin hyvää, enemmän kuin vanhempi, joka on 

yrittänyt ja kuitenkin erehtynyt niin tehdessään. Vaikka he ovat johdattaneet lapsiaan harhaan, 

tässä vähän ja tuolla vähän, he ovat osoittaneet lapsilleen rakkautta yrittämisellään. Ja tästä 

perustasta tulevat nuo lapset, aikanaan, johdattamaan omia lapsiaan oikein.  

Kuitenkin ne, jotka eivät tee yhtään yritystä, ovat laiskoja, katso, pahuus odottaa heitä ja synti 

kyyristelee ovella. Sillä vaikka he uskovat itsessään, että he eivät ole tehneet mitään väärin, 

laiminlyönnillään he ovat kasanneet erimielisyyden, pahantahtoisuuden, kurittomuuden ja vihan 

kummun jälkeläistensä sydämiin. 

Sen vuoksi, olkoon teillä tiedettynä, Oi,maapallon ihmiset ja kaikki, jotka asuvat ihmisten kirkoissa, 

Minun täytyy tuoda Minun käteni teitä vastaan, Minun täytyy ojentaa ja pitää kuria kaikille niille, 

joita Minä rakastan. Sillä te olette menneet harhaan; katso Minä olen kaukana teistä. Ja suurella 

pahantahtoisuudella te aina vainoatte niitä, joita Minä lähetän teille, torjuen Sanan, joka heille on 

annettu teidän ylpeytenne vuoksi, vainoten heitä sanoin ja teoin, kivittäen joitakin ja tappaen 

toisia… 



Sen vuoksiMinä puhun Minun mustasukkaisuudessani ja Minun vihani tulessa Minä tulen 

torumaan teidät! Katsokaa, Minun vihani tulee esiin ja Minun tuomioni ei tule nukkumaan! Sillä 

Minä olen tulossa alas ojentamaan, pitämään kuria ja rankaisemaan, vuodattamaan tuomiota koko 

tälle ilkeälle sukupolvelle! Kuitenkin ne, jotka katuvat vilpittömyydessä ja totuudessa, tullaan 

päästämään pahasta ja ne, jotka kääntyvät pois pahoilta teiltään, heille tullaan antamaan armoa. 

Sillä Minä en muutu, sanoo Herra.  

Näin sanoo Herra… Oi te sokeat sokeitten johtajat, tyhmät ihmiset, jotka yritätte puhua kuuroille, 

te olette eksyksissä. Vain hyväksymällä Minut sellaisena kuin Minä todella olen, tullaan teidät 

löytämään. Te pelkäätte, että Minä tulen tuhoamaan teidät. Minä en ole tulossa tuhoamaan teitä, 

vaan tekemään teidät nöyriksi, että teidät saatettaisiin päästää kaikesta tästä pahasta, mikä 

ympäröi teitä kattavasti; Minä olen tulossa tuhoamaan sen, mikä seisoo Minua vastaan, repimään 

alas kaiken ihmisen tekemän!...  

Rakkaat, Minä olen teidän Isänne ja Minä tunnen teidän sydämenne, Minä näen kaikki teidän 

tekemisenne! Ja Minä tiedän, ettei sydämissänne ole ollenkaan rakkautta Jumalaa kohtaan! 

Kuitenkin Minä silti rakastan teitä ja Minä varmasti tulen olemaan isä teille! Sillä Minä en laiminlyö 

niitä, joita Minä rakastan, enkä Minä tule sivuuttamaan niitä, jotka sivuuttavat Minut.  

Sen vuoksi, jälleen Minä sanon teille… Minä tulen varmasti ojentamaan ja pitämään kuria kaikille 

niille, joita Minä rakastan ja tämän kaikkein ilkeimmän sukupolven päälle Minä tulen 

vuodattamaan tuomion…  

Kuitenkin niin kuin on kirjoitettu, Minä en tule tekemään mitään, ennen kuin Minä olen 

paljastanut Minun suunnitelmani Minun palvelijoilleni, profeetoille… Sillä Minä olen Herra, enkä 

Minä muutu. 


