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Timothylle, Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Jumala… Anna totuuden tulla tunnetuksi koskien viattomia, Minun kaikkein 

kallisarvoisimpia lahjojani tälle maailmalle, rakastettuja pikkuisia…  

Kun yksi näistä pikkuisista menee pois sinun näköpiiristäsi, älä sure, sillä he ovat palanneet kotiin. 

Murehdi sen sijaan itseäsi. Sillä kallisarvoinen jalokivi on otettu, tuike silmässäsi on himmentynyt. 

Katso, aarre, jolla ei ole vertaa koko maapallolla, on ollut kätkettynä, puhdas valo on sammunut 

ennen aikojaan, tehden maailmasta hieman köyhemmän ilossa, hieman pimeämmän tässä yössä.   

Sillä Taivaan Valtakunta kuuluu kaikille lapsille. Ja nämä, jotka ovat tulleet Valtakunnasta, jotka 

pysyvät ilman tahraa, joiden elämät katkaistiin lyhyeen, palaavat Hänen luokseen, kenen luota he 

tulivat. Sillä nämä pikkuiset eivät tarvitse unta kuolemassa, sillä synnin palkka on kuolema; Minä 

en ole löytänyt heistä syntiä… Ja oi, kuinka siunattuja ovat puhdassydämiset, sillä he tulevat 

varmasti katselemaan Minun kasvojani.  

Sen vuoksi näin sanoo Herra, kaikille heille, jotka ovat vahingoittaneet tai saaneet nämä pikkuiset 

tekemään syntiä… Teille olisi ollut parempi, jos te ette koskaan olisi syntyneet! Sillä te todella 

tulette pitämään myllynkiveä kaulassanne ja tulette heitetyiksi syvyyksiin!  

Sillä te olette ponnistelleet riistääksenne Minun pikkuiseni Kaikkein Korkeimman Valtakunnasta ja 

olette repineet heidän lihaansa! Te olette kohdelleet heitä väärin ja hyväksikäyttäneet heitä, te 

olette murhanneet Minun lahjojani! Janiin tekemällä, te olette omilla käsillänne repineet itsenne 

Taivaan Valtakunnasta!...  

Katsokaa, teidät on heitetty ulos! Teidät tullaan heittämään kuoppaan, missä teidän luunne tullaan 

rikkomaan, lihanne repimään ja syömään! TEIDÄT TULLAAN KULUTTAMAAN!... Ellette te kadu 

kaikkea, mitä olette tehneet pikkuisille ja maksa kymmenkertaisesti, tekojenne tavoilla.  

Kaikki maapallolla, jotka ovat saavuttaneet kypsyyttä ovat tulleet kovin köyhiksi ja lohduttomiksi. 

Sillä kerran te olitte varakkaita, sanoin kuvaamattoman rikkaita, sillä silloin te tunsitte Taivaan 

Valtakunnan kuten lapsi. Kuitenkin nyt te olette täysin kasvaneita, valonne on nopeasti 

himmenemässä, kun maailman tavat peittävät teidät ja torkkuminen vetää teidät aina syvemmälle 

pimeyteen… Sen vuoksi, herätkää, kaikki te nukkujat! Nouskaa tästä unesta ja herätkää!  

Omaksukaa Minun tulemiseni valo ja vaatikaa takaisin perintönne ja palatkaa Minun luokseni! 

Kuulkaa Minun kutsuni!... Ja oi, kuinka iloisia ovat he, jotka löytävät tiensä takaisin Minun luokseni, 

vaatien uudelleen sitä, minkä he olivat hylänneet, nähden Hänet, josta he olivat eronneet. Sillä 

kerran te olitte eksyksissä, kuitenkin nyt teidät on löydetty.  

Kuitenkin Minä kerron sinulle totuuden, kukaan ihminen, joka on täynnä ihmismäisiä tapoja, ei voi 

saapua Taivaan Valtakuntaan. Oi, te ihmiset, niin suuria kooltanne, kuinka te voitte kulkea? 

Kiirehtikää, alentakaa itsenne, niin että te voitte saapua! Älkää odottako siihen asti, kun kaikki 

tullaan tuomaan alhaalle, sillä aika on tullut.  

Sillä Minun siunaukseni ovat nöyrien päällä ja Minun Pelastukseni on niillä, jotka halukkaasti 

polvistuvat käyvät makaamaan ja painavat kasvonsa tomuun, Jumalansa edessä. Heidät tullaan 

ylentämään.  



Kuitenkin ne, jotka seisovat uhmakkaina Herran edessä ja jotka pitävät tiukasti kiinni kapinastaan, 

tullaan varmasti alentamaan, heidät varmasti tullaan tuomaan hyvin alas… Ja he myös tulevat 

polvistumaan ja käymään makaamaan, kasvonsa tomussa… Ja tomuun he tulevat palaamaan, 

sanoo Herra. 


