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Timothylle, Timothylle ja Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla - (Koskien Tsunamia, joka tapahtui 3 

päivää sitten, joulukuun 26. 2004) 

Näin sanoo Herra Hänen Palvelijalleen… Tämän ajan loppumisen merkit ovat päällänne, Minun 

poikani. Täten Minä olen käskenyt sinun vartioida. Ja sinä olet todella nähnyt, kuitenkin vain 

himmeästi. Sillä sinun luottamuksesi Minuun on voimakasta, rakkautesi Israelin Pyhään on 

kiistatonta, kuitenkin sinun lihasi on heikkoa, aiheuttaen sinun kompastumisesi epäilyyn, 

varastaen luottamuksestasi, joka ei ole vielä kypsää. Siten sinä vastustat Hengen viisautta, sillä sinä 

et vielä ole täysin kykenevä täysin vastaanottamaan, etkä ymmärrä. Ja niinpä Minä olen avannut 

sinun korvasi, että sinä voisit kuulla Minun ääneni, että sinä voisit ymmärtää.  

Minun poikani, sinun uskosi on tällä hetkellä kuin nuorella lapsella, joka opettelee kävelemään, 

sillä sinä olet vielä kulkeva Minun teitäni. Sinä pysyt epävakaana ja sinulla on vähän tietoa. 

Kuitenkin Minä Itse tulen opettamaan sinua ja pian sinä tulet juoksemaan varmalla jalansijalla, 

jopa vinossa maastossa. Katso, Minä teen sinulle mahdolliseksi kävellä vihollisen leirin läpi 

pelottomana. Sillä Minä olen Herra, ja sinä olet Minun profeettani ja sinä tulet menemään minne 

ikinä Minä sinut lähetän ja puhumaan mitä ikinä, Minä käsken sinua puhumaan ja kukaan ei tule 

estämään sinua millään lailla.  

Minun poikani, kolme suurta merkkiä on annettu tälle sukupolvelle, yksi sinun veljillesi ja kaksi 

maailmalle, kuitenkin väen paljoudet ovat ne kaikki suuresti sivuuttaneet…  

Kuitenkin ne, jotka ovat Minun, ovat nähneet selvästi… Sillä he, jotka todella tuntevat Minut, 

riemuitsevat Totuudessa ja omaksuvat Minun ojennukseni ja ponnistelevat aina kulkeakseen 

Minun tavoissani, lakkaamatta antaen kunniaa Minun nimelleni… Sillä he loistavat kuin aurinko 

keskipäivällä, jopa keskikesällä.  

Kuitenkin ymmärrä tämä… nämä merkit ovat vasta ensimmäinen monista. Ja kuten auringon 

nousu, ne tulevat jatkumaan, kunnes aurinko saavuttaa lakipisteensä… Sitten Ihmisen Poika tulee 

ilmestymään, puettuna Hänen kunniansa kirkkauteen, loistavuuteen, jolle ei ole vertaista!  

Katso, jopa aurinko, kuu ja tähdet eivät tule antamaan valoaan! Sillä auringon loistavuus on vain 

kajastus, tuike ihmisen silmässä, verrattuna Herran kunniaan ja majesteettisuuteen! Jopa ne, joilla 

ei ole näkökykyä, tulevat katsomaan Hänen loistoaan ja kumartamaan Hänen edessään ja Hän on 

Herra ja Jumala!... Kuningasten Kuningas! Herrojen Herra! ImmanuEl!  

Katso, neljä kertaa Minä kutsuin merta, sanoen ’Nouse ylös! Vello ja tuo esiin kauhea tuuli! Mene 

maihin ja suurene korkeudessa ja tee suuri melu! Puhalla kuin Kaikkivaltiaan ääni ja vapauta suuri 

tuhotulva ihmisten päälle! Siirrä kaikki asiat pois paikoiltaan, särje ja tuhoa! Laita nämä ihmiset 

pakenemaan pelossa, että he voisivat nyt kutsua Minun nimeäni!’ Ja silti he, jotka asuivat lähellä 

rantaa, eivät kutsuneet Minun nimeäni, vilpittömyydessä tai totuudessa, eivätkä he katuneet 

pahoja tekojaan.  

Katso, kolme muuta kertaa Minä kutsuin merta nousemaan ja tulemaan maihin, saaden aikaan, 

että se, mikä pienentyi, se sai lisää voimaa ja palasi vielä kerran. Ja silti ihmiset eivät heränneet, 

heidän silmänsä pysyivät suljettuina. Sillä väen paljoudet kieltäytyvät antamasta Minulle kunniaa 

ja oi, kuinka nopeasti he aina palaavat syntiinsä, aivan kuin he etsivät linnoittavansa kapinaa 

Jumalaa vastaan…  



Sen vuoksi meret tulevat vihaisiksi ja maapallo tulee jytisemään ja järisemään ja aallot tulevat 

jatkamaan syöksymistään ennen Suurta ja Kauheaa Herran Päivää! Katso, jopa taivaan voimat 

tulevat järisemään ja ihmisten sydämet tulevat pettämään heidät pelosta! Ja maailma tulee 

etsimään tullakseen yhdeksi, kuten on kirjoitettu. Monet sydämet tulevat murtumaan ja monet 

tulevat olemaan rikkonaisia ja monet tulevat palaamaan Minun luokseni sinä päivänä.  

Sen vuoksi, Minä kysyn sinulta, kaikista asioista, joita Minä olen tehnyt maapallolla ja meressä ja 

vielä tulen tekemään, mikä on suurin? Sillä koko luomakunta tottelee Minun ääntäni… syvimmistä 

syvyyksistä korkeimpiin vuorenhuippuihin, kiviin, jotka lepäävät maan pinnalla; hyönteisjoukkojen 

paljoudesta pellon eläimiin ja niihin, jotka lentävät ylhäällä; meren vesistä jokaiseen elävään 

olentoon, joka elää niissä, sekä suuriin että pieniin; taivaan tuulista ylhäällä oleviin tähtiin, koko 

luomakunta tottelee Herra Kaikkivaltiaan Jumalan ääntä.  

Ihmisen laita ei kuitenkaan ole niin, sillä ihmisen sydän pysyy taipumattomana ja oi, kuinka hän 

asettaa tapansa kiveen. Sillä röyhkeydessään hän kieltäytyy kuuntelemasta Jumalan Sanaa, eikä 

hän tule hyväksymään Minun ojennustani; ja ylpeytensä vuoksi hän pysyy haluttomana 

kuulostelemaan Kaikkein Korkeimman kutsua…  

Kuitenkin Minä kerron sinulle totuuden, sillä se, mikä on tehty kivestä, tullaan rikkomaan! Kaikki, 

mitkä pysyvät kovina ja taipumattomina, tullaan murskaamaan Kulmakiven painon alle! Kuitenkin 

se, mikä on asetettu päälle, se tullaan rikkomaan ja uudelleen muotoilemaan, tekemään uudeksi, 

muistuttamaan kallisarvoisia jalokiviä.  

Täten uudeksi tehty sydän Herrassa, on kaikista suurin merkki!...  

Sillä koko Maapallo on asetettu Minun auktoriteettini alaiseksi, totellen Minun tahtoani 

kyselemättä… Olipa maalla, meressä tai ylhäällä taivaissa, kaikki asiat tottelevat elävän Jumalan 

ääntä, paitsi ihminen, sillä vain hänelle Minä annoin tahdon valita… Ja mitä on elämä ilman 

rakkautta? Ja mitä on rakkaus ilman vapaata tahtoa valita rakastaa?... Minä kerron teille totuuden, 

käsketty lahja ei ole lahja laisinkaan, kuitenkin hyväksytty lahja on se, missä sinä voit löytää 

elämän, rakkauden ja pelastuksen. 

Katso, Herra sinun Jumalasi tulee liikuttamaan Taivaan ja Maapallon ja lietsomaan meret! Katso, 

kaikki tulevat liikkumaan paikoiltaan, että ylpeiden silmät voisivat avautua ja röyhkeitten korvat 

aueta, että kaikki voisivat katua ja palata Minun luokseni!  

Sen vuoksi, Minun rakastettuni, Minä kutsun sinua vartioimaan!  

Sillä on tullut aika, että Jumalan tahto tullaan manifestoimaan, Jumalan voima tullaan 

paljastamaan Taivaasta, että maapallo vavisee ja järähtelee, syöstäkseen tulikuumaa lämpöään!  

Nyt on merkkien aikataivaissa ylhäällä ja alhaalla maapallolla, Jumalan tuomioiden tulla 

vuodatetuiksi, Jumalan vihanpudota Taivaasta!...  

Sen vuoksi tulkaa nyt, ottakaa turvapaikka Minussa! Sillä Minä olen teidän ainoa suojapaikkanne, 

teidän ainoa pyhäkkönne myrskyltä, sanoo Israelin Pyhä. 


