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Timothylle ja Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Timothyn kysymä kysymys… Herra, ovatko dinosaurukset olleet olemassa, kuten tiede väittää?  

Herra vastasi… Timothy, dinosaurukset todella olivat olemassa ja asuivat maapallolla. Sillä ne, sen 

ajan kasvien ja eläinten kera, laitettiin lepoon ja tuli maailmallinen perustaminen ihmisolentoja 

varten. Sillä Minä tiesin heidän tarpeensa, ennen kuin ihminen tunsi maapallon ja Minä valmistelin 

sen heitä varten. Kaikki asiat olivat puutarhassa alussa, ei tuhoten, eikä annettaviksi tuholle, siihen 

päivään asti, kunnes paha saapui, häväisten sen, minkä Herra Jumala oli tehnyt.  

Sen vuoksi, älkää laittako luottamustanne keneenkään ihmiseen, älkääkä laittako luottamustanne 

tieteen ihmisiin, sillä he erehtyvät suuresti. Älkää luottako heidän laitteisiinsa, älkääkä kuulostelko 

heidän välineitään. Sillä kaikki heidän löytönsä ovat jälkikäteen tarkasteluja, toteen näytettyjä ja 

uudelleen toteen näytettyjä, hyväksyttyjä ja hylättyjä; pelkkiä teorioita ja hypoteeseja, jotka on 

selitetty tosiasioina, jotka on nähty monien kasvojen pimeyden ja niissä olevien turmeltuneiden 

silmien läpi.  

Todella ihmisen tieto on äärettömän pieni, kun sitä verrataan Jumalan tietoon, ja se tulee ei-

miksikään Minun Kunniani valon edessä!... Sillä vain yksi todiste pysyy ikuisesti, kestäen 

sukupolvelta sukupolvelle, Jumalan Sana, Kirkas ja Loistava tienviitta!...  

Sen vuoksi kuunnelkaa tarkkaan, kaikki te, jotka tunnette Hänen nimensä ja katukaa! Sillä katso, 

Herran Päivä lähestyy nopeasti ja pian lopun merkki tulee näkyviin ja jokainen silmä tulee 

näkemään!  

Mitä te sitten tulette tekemään, Oi tieteen ja oppimisen ihmiset? Tuletteko te pakenemaan 

vuorille ja kätkemään itsenne kiviin?Vai tuletteko te jatkamaan päänne hautaamista hiekkaan?  

Sananne ovat tuuli, laitteenne tomua, tiedollanne ei ole vaikutusta, kun se kohtaa Jumalan 

kunnian, joka on paljastettu Hänen Pyhässään. Sillä Hän on Absoluuttinen Totuus. Kyllä, Hän, jota 

pieksettiin, ruoskittiin ja pilkattiin, lävistettiin ja ripustettiin puuhun teidän rikkomustenne vuoksi…  

Kuitenkaan teidän ei tarvitse paeta vuorille, eikä kätkeä itseänne kiviin, vaan pelätä Herraa, 

Jumalaanne ja nöyrtyä Hänen Pyhän majesteettisuutensa edessä, kutsua Hänen nimeään!  

Ja Minä, jopa Minä, Ainoa Tosi Jumala ja Pelastaja, tulen myöntämään teille lepotauon ja 

ennallistamaan elämänne, jopa ikuiseen elämään! Sillä on kirjoitettu… Herra sinun Jumalasi on 

valmis antamaan anteeksi, armollinen, hidas vihastumaan, runsas ystävällisyydessä, eikä tule 

hylkäämään niitä, jotka katuvat…  

Sen vuoksi älkää odottako, vaan kutsukaa Jumalan Pelastusta! Sillä Häntä kutsutaan Jeesukseksi ja 

Kristukseksi – Hänen nimensä, YahuShua HaMashiach!... Ainoa nimi Taivaan alla, jonka avulla 

teidät täytyy pelastaa. 


