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Joulukuun 23. 2004 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Timothy, kirjoita, kun Minä puhun. Sillä aika on tullut ja on jo päälläsi, kun Jumalan lapset täytyy 

puhdistaa ja asettaa erilleen Minun kunniani tähden, sanoo Herra.  

Kuitenkin tänään, pyhitettyjä tullaan moittimaan ankarasti ja pahoja nostamaan ylös. Ja huomenna 

paha tulee sisään, se sallitaan vain lyhyeksi ajanjaksoksi, että Minun ihmisiäni saatetaan koetella ja 

väenpaljoudet tullaan erottamaan, vehnän seulonta sadonkorjuuta varten. Jotkut ensimmäiseen, 

kun monet muut jätetään toiseen ja kaikki lusteet poltetaan tulessa. Minun oikealla puolellani 

olevat saapuen iankaikkiseen elämään ja Minun vasemmalla puolellani olevat saapuen 

iankaikkiseen rangaistukseen. Jopa niin, amen.  

Sillä Pelastus oli tullut ja on pysynyt keskellänne, jopa alusta alkaen, vapaasti tarjottuna kaikille 

ihmisille, alkaen Immanu Elin ajoista Maapallolla. Kuitenkin ihmiset kieltäytyvät näkemästä, 

eivätkä he kuuntele.  

Eivätkä kansakunnat halua mitään osaa Totuuteen, sillä he ovat tehneet vaihtokauppaa 

valheellisuudella ja ovat asettaneet vaihtonsa valheisiin; heidän silmänsä sokaistuvat ja korvansa 

kuuroutuvat. He ovat eksyksissä, vaellellen päämäärättömästi metsässä ilman toivoa, monien 

korkeiden iljetystenpuiden keskellä ja joka puolella on pimeyttä ja petosta.  

Kuitenkin ne, jotka ovat vastaanottaneet silmät, joilla nähdä, näkevät tien edessä selvästi ja ilman 

estämistä ja seuraavat sitä. Ja ne, jotka ovat vastaanottaneet korvat, joilla kuulla, kuulevat 

totuuden ja tottelevat sitä. Sillä oikeamielisen tie on hyvin valaistu, se ei ole ollenkaan piilossa, 

vaikka tämän maailman ihmiset eivät lakkaa yrittämästä peittää sitä.  

Kuitenkin mitä enemmän he ponnistelevat työntävänsä sen alas, kätkevänsä sen voimalla ja 

peittävänsä sen, sen mahtavammin se tulee loistamaan ympärilleen… Vapautuen voimalla 

pidäkkeestään, täyttäen koko maailman, ahmien kaiken pimeyden polullaan ja muuntaen kaikki 

asiat vanavedessään!  

Katso, aika on tullut! Päivä on hyvin lähellä!... Varas tulee sisään taloon ja varastaa kaikki, jotka 

eivät ole sidottu kiinni, kiinnitetty tai kahlittu kiinni taloon… Ja kaikki, joissa Hän näkee Itseään, 

tulevat varmasti olemaan poissa tästä paikasta!... Sanoo Herra. 


