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Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Oi, Minun kovasti rakastetut lapseni, etsikää Minua… Ja ne, jotka eivät etsi, tulevat pian etsimään 

ja kutsumaan Minun nimeäni, Hänen kauttaan, jonka Minä lähetin heitä varten. Loput tulevat 

kutsumaan vuoria kaatumaan heidän päälleen ja tulevat piiloutumaan Minun kasvoiltani ja Hänen, 

jonka kasvot ovat kuin salama.  

Hänessä te tulette saamaan kunniaa… Sillä Hänen kunniansa tulee loistamaan niiden sydämissä, 

jotka toivovat elävänsä Hänen kunniassaan, sillä Minä olen antanut Hänelle kunniaa kaikkia aikoja 

varten, tehden lopun synnistä ja kuolemasta, sillä he, jotka hyväksyvät Hänen armonsa, heilleMinä 

olen antanut kunniaa aina ja ikuisesti… Kuolemasta elämään… Hänen verensä kautta te olette 

pelastettuja… Amen.  

Monet ovat torjuneet ja hylänneet Hänet, ovat langenneet kiusaukseen ja typeryyteen, eivät ole 

ottaneet heille aukaistua Tietä.  

Verho on nostettu ja väliseinä revitty kahtia, ylhäältä alas… Aukaisten tien kaikille heille, jotka 

janoavat juoda Hänestä, joka on Elämän Vesi, ollen puhdistettuja, niin että he voivat seisoa Pyhän 

Paikan keskellä.  

Tulkaa, Minun valitut ihmiseni ja tuokaa mukananne kaikkien maiden ja kansakuntien täyteys… 

Saapukaa täten ja vastaanottakaa Minun iloni… Ketään ei ole hylätty, kaikki ovat tervetulleita.  

Ne, jotka eivät tule, ovat hylänneet oman elämänsä, eivät ole hyväksyneet, että Jumala heidän 

Isänsä on asettanut Itsensä alttarille, Hänen Poikansa tien kautta…  

Sen vuoksi Meidät, yhdessä, rikottiin, ruoskittiin, ristiinnaulittiin ja lävistettiin teidän vääryyksienne 

vuoksi, eikä meillä Itsellämme ollut mitään osaa vääryyksiin… Poika on Minussa ja Minä olen 

Hänessä.  

Te tämän maapallon lapset, te seisotte ja elätte hieman alempana kuin enkelit, oksastettuina 

hienovaraisesti lihaan ja vereen. Minä elän ikuisesti, korkealla taivaitten yläpuolella, ja olen tehnyt 

kaiken, mitä on tehty ja tietäen kaiken, mikä on tiedetty.  

Ja silti, rakkaudesta Minä tulin sellaiseksi niin kuin te olette lihassa, niin että teistä saattaisi tulla 

niin kuin Hän, jonka Minä lähetin teille, kunniassa ja ikuisessa elämässä… Täysin vapaa synnistä ja 

rikkomuksista, vastaanottaen ymmärryksen Minun Henkeni kautta, lopettaen mysteerin, joka on 

Jumala ja siirtyen rakkauden tietoon, hyväksymisen ja ymmärryksen kautta, että todella MINÄ 

OLEN KUKA MINÄ OLEN, ja Minä yksin olen Jumala.  

Ja Hän, Minun Ainokainen, on ainut tie Minun luokseni, missä te tulette pysymään ilossa, ikuisesti 

ja jopa ikuisesti… Kaikki kyyneleet pois poskiltanne. 


