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Timothylle ja Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Kuunnelkaa tarkkaan, Minun ihmiseni…Minun Valtakuntani tulee, Poika palaa takaisin. Kuulkaa 

Minua!... Minä olen Suuri MINÄ OLEN… Ennen kuin maailma oli, MINÄ OLEN… Ennen kuin oli 

valoa, MINÄ OLEN… Ennen kuin elämää oli, MINÄ OLEN. Minä olen ennen kaikkia asioita ja tulen 

olemaan kaikkien asioiden jälkeen. Kaikki luodut ovat Minusta ja pysyvät Minussa… Ei ole 

olemassa mitään, mikä ei olisi Minusta… Eikä mitään luotua, joka ei ole Minun luomani.  

Jopa kaikki ihmisten asiat, heidän käsiensä luomat, eivät ole luotuja, jollei Hän, joka heidät loi, 

heidän Tekijänsä, antanut heille tätä voimaa ja tätä viisautta luoda… Silti ihmisen luomat ovat vain 

tomua tuulessa. Ne pysyvät pystyssä, koska on Herran tahto, että niiden tulisi olla pystyssä.  

Pian kaikki tulevat murenemaan ja ne tullaan tuomaan alas, sillä Pahasta Päästäjä tulee ja myös 

Hän tulee tuhoamaan. Pelastus tulee niille, jotka ovat Hänen oikean kätensä puolella; tuomio ja 

kuolema niille, jotka ovat Hänen vasemmallaan. Oi kiviseen maaperään istutetut ihmiset, tulkaa 

irrotetuiksi juuriltanne ja istutetuiksi hyvään maahan Hänen oikealle puolelleen ja juokaa.  

Sillä jopa Hän, joka on ja oli ja vielä on ikuisesti, istuutui Isän oikean käden puolelle alusta alkaen… 

Milloinkaan Hän ei ole ollut olematta, sillä kuten Minä olen, Hän on. Hän on kylväjä ja 

Sadonkorjaaja… Hän on myös rikkaruohojen kitkijä. Antakaa Hänen istuttaa uusi siemen 

sydämeenne ja liittykää Häneen Puutarhassa… Älkää tulko poltetuiksi tai pois heitetuiksi.  

Oi Minun maapalloni ihmiset, kuulkaa myös heitä, jotka puhuvat Minulle, sillä hän, joka puhuu 

Minun sanojani, hänellä on auktoriteetti, sillä Jumalan Sana kantaa mukanaan suurta 

auktoriteettia. Kuunnelkaa, Oi ihmiset!... Sitten polvistukaa, kumartukaa alas, nöyrtykää 

Jumalanne edessä. Älkää odottako, kunnes kaikki on tuotu alhaalle, Hänen mahtavalla kädellään – 

Hänen, jonka nimi on yli kaikkien nimien… Koeteltu ja uskollinen on Hän. Karitsa tulee nyt 

Leijonana… Ei ole mitään toista nimeä annettu, koko luomakunnassa, paitsi Hän yksin, minkä 

kautta teidät täytyy pelastaa… Kutsukaa hänen nimeään, ja teillä tulee olemaan myös Minut.  

Pilkatkaa Hänen nimeään ja te pilkkaatte Minun nimeäni… Teidät tullaan tuhoamaan. Elämän Minä 

annan… Ja Minä tulen ottamaan sen pois, ellette te kadu. Kuolemassa ei ole elämää… Kaikki 

nukkuvat ikuisesti, ellei Poika kutsu teitä heräämään. Älkää pelätkö, Minä en rankaise ikuisesti sitä, 

minkä Minä olen luonut ja jolle olen antanut Minun kuvani.  

Ne, jotka eivät tule palaamaan Isän luo, ja ovat tulleet saatanan pojiksi, tyttäriksi ja jalkavaimoiksi, 

heille Herra tulee sanomaan, ”Tomusta tullut, palajaa tomuun. Enää te ette tule ottamaan osaa 

Elämän Puuhun tai siellä olevaan jokeen. Te olette hylänneet Hänet, joka on annettu teille vapaasti 

ja perintönne on kadotettu ikuisesti ja annettu toiselle.”  

Oi, sureminen, suuri sureminen koko maassa, Minun rakastettuni ovat tulleet haavaksi ja 

sairaudeksi. Minä olen lähettänyt Parantajan… Te ette halunneet saada Häntä, ettekä juoda Hänen 

maljastaan, joka vapaasti tarjottiin. Siispä te tulette olemaan adoptoidun isänne kanssa, järvessä, 

joka palaa ikuisesti, ettekä ole enää. Levätkää, oi Minun rakastettuni, jotka olette tulleet 

moraalisesti sairaiksi. Levätkää, kaikki te ilkeät, paha on uuvuttanut teidät loppuun… Levätkää 

ikuisesti. Teidän valonne on sammunut ja teidät on pyyhitty pois.  

Sen vuoksi, Minä lähetän Suuren Valon, jolla on Jumalan täysi kunnia Taivaassa… Loista, Minun 

Poikani!... Loista kansakunnille… He ovat Sinun perintösi, verellä maksetut. Täytä koko maapallo 



Sinun kunniallasi ja läsnäolollasi, ikuisesti. Ole heille Kirkas ja Aamun Tähti (Kirkas Kointähti). Loista 

kirkkaasti, niin kirkkaasti, ettei mitään pimeyttä voida löytää maapallolta. Pelasta Minun ihmiseni, 

jälleen kerran… Ei Karitsana, vaan Leijonana, Suurena Juudan Leijonana. Ahmi sakaalit ja vuohet… 

Hiljennä saatana, hän, joka karjuu kuin leijona ja sihisee teille… Sido hänet ja Päivien lopussa, polta 

hänet tulella, jota ei koskaan sammuteta.  

Katsokaa Häntä, joka on Suuri, Suuri MINÄ OLEN!... Minä lähetän Hänet, joka tulee pelastamaan 

teidät. Katsokaa ylös nyt, sillä nyt on nimetty aika… Älkää katsoko eteenpäin, sillä Hänen paluunsa 

on käsillä. Kaikki auktoriteetti, pelastus ja valtakunnat kuuluvat Herralle, Hänen rakastetulleen, 

Ainokaiselle Pojalleen… JEESUS KRISTUKSELLE, Herralle! Amen… Ikuisesti Amen. 


