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Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Timothy, nosta kynäsi ja kirjoita Minun kunniastani ja majesteettisuudestani. 

Laula ja tarjoa ylistyksiä Herralle, Jumalallesi!... 

Katso, koko maapallo on täynnä Hänen kunniaansa ja Hänen kättensä taitoja! Ja sinä, rakastettu, 

olet Hänen aarteitaan, Hänen omien sormenpäittensä luoma! Sen vuoksi, julistakoot kaikki ihmiset 

Herran kunniaa! Sillä jopa koko luomakunta ylistää Hänen nimeään lakkaamatta!... Monet 

äänekkäät äänet yhdessä laulavat yhteistuumin, Hänen majesteettisuutensa kunniaksi!  

Katsokaa universumia, Minun lapseni; se tulee olemaan teidän leikkikenttänänne kahdeksantena 

päivänä, missä ajalla ei tule olemaan mitään merkitystä. Katsokaa, Minä saan aikaan, että se 

lakkaa!... Ei enää päivien laskemista, vuodet menevät niin kuin kevyt tuulen henkäys, joka hyväilee 

ikuisesti nuorten kasvoja; ei taaksepäin tai eteenpäin katsomista Lunastajaanne löytääksenne, sillä 

siellä Minä olen teidän keskellänne, kulkien siellä, missä te kuljette, ollen kaikkina aikoina siellä 

missä te olette… Puutarhassa, sanoo Herra.  

Oi, te älykkyyden ihmiset, lopettakaa turhat pälpätyksenne, kaikki nämä vuodatetut röyhkeydet… 

Teidän tieteestänne on tullut valheellinen uskonto! Astukaa pois tiedostanne ja olkaa sitten 

alastomia kaikista näistä valheellisista uskomuksista ja katsokaa avoimin silmin ja avoimin korvin, 

kuunnellen Kaikkein Korkeimman Jumalan ääntä. Seisokaa äänettöminä ja alastomina Jumalanne 

edessä; katsokaa ja kuunnelkaa. Sillä Hän puhuu teille; kyllä, Hän huutaa teille korkealta!... 

Katsokaa, teidät kulutetaan Hänen kunniassaan! Hänen kunniansa käy kimppuunne joka 

puolelta!... Jopa sisältänne, katsokaa, Hän on siellä! Sillä teissä ovat kaikki asiat kirjoitettuina, aivan 

olemuksessanne, hienovaraisesti Jumalan Oikean Käden siihen kaivertamana… Jumalan, joka Minä 

olen.  

Hänen kunniastaan ei ole pakenemista! Sillä Hänen kunniastaan erillään on vain pimeyttä ja 

kuolemaa; ja ilman Häntä kaikki elämä lakkaa, sillä Hän saa kaikki asiat olemaan. Hänen 

olemuksensa suunnattomuus ei ole kätkettyä; se loistaa esille, äärettömän pienestä äärettömän 

laajaan… Katsokaa, Jumalalla ei ole loppua! Hän ON Luoja! Ja Minä olen teidän Puuseppänne, 

Näkymättömän Jumalan kuva, koko luomakunnan Esikoinen!  

Minun kauttani olivat kaikki asiat luotuja, sekä näkyvät että näkymättömät, Taivaassa ja 

Maapallolla; olivatpa ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki asiat, jotka ovat ja 

olivat luotuja, olivat luotuja Minun kauttani ja Minun varten. Sillä Minä olen kaikkia asioita ennen 

ja Minussa kaikki asiat koostuvat. Sen vuoksi, ottakaa mielenne ja täyttäkää se ihmeellä ja syvällä 

kunnioituksella; ottakaa instrumenttinne ja etsikää vastausta, luodatkaa maapallo ja taivaat ja 

sieltä te tulette löytämään Minut… Sillä Jumala on Elämän Alkuperä! Hän yksin on Jumala, kaikkien 

asioiden Luoja, tunnettujen ja tuntemattomien! Ja Minä olen vastaus, jota te etsitte, aivan Elämän 

Merkitys!... Isän Ainokainen, Jumala lihassa, ImmanuEl.  

Sillä kaikki tehdyt asiat on tehty, elävät ja tulevat täyttymykseensä, Minussa… Kyllä, Minä olen 

ElämänTarkoitus! Minä olen Jeesus ja Kristus, Herra ja Pelastaja, Yeshua Messias! 

YahuShuaHaMashiach on Minun nimeni ja te olette elämässä Minun ansiostani! Sillä Minä olen 

Hän, jonka kautta teidät tehtiin.  



Te etsitte ja niinpä te huomaatte, että kaikki löydötjohdattavat Jumalan luokse… Vaikka teidän ei 

tarvitse etsiä, eikä löytää, sillä Jumalan tieto on teidän sisällänne… Itse Hänen Henkensä, joka on 

antanut teille teidän hengityksenne… Etsikää sen vuoksi, sillä ymmärrys on tulossa ja on hyvin 

lähellä! Kuitenkin vain teidän syntien vuodattaminen ja ylpeytenne kuolema tulevat johdattamaan 

teidät totuuteen, jota te etsitte, sillä Minä olen se Totuus, olleen Sama, joka teki kaikki asiat kuten 

Isä halusi.  

Sen vuoksi tulkaa Minun luokseni ja te tulette saamaan todellisen totuuden; vastaanottamaan 

Minun lahjani ja te tulette ymmärtämään. Sillä Minun kunniani on tulossa ja tulee loistamaan 

idästä jopa länteen asti, paljon suurempi kunnia, kuin se, mitä te katselette taivaissa!... Suuren 

Jumalan ja Luojan kunnia!... Aabrahamin Jumala! Iisakin Jumala! Jaakobin Jumala! Teidän isienne 

Jumala! Jopa Aatamiin asti, kaikkien isään. 

Siispä sitten, te uppiniskainen ja paha sukupolvi, etsikää epäuskossanne ja te tulette löytämään 

totuuden, joka on Jumala. Analysoikaa elämän rakenteet, siellä Minä olen, sen Luoja ja 

Muotoilija… Katsokaa syvemmälle ja kauemmas kuin aikaisemmin ja sieltä te tulette löytämään 

Minut; arvioikaa ja laskekaa kaikki asiat, jotka ovat silmienne edessä ja sieltä te tulette löytämään 

Minut; tutkikaa Kosmos, opiskelkaa se ja te alatte tuntemaan Minut… Ei väliä, minne te suuntaatte 

linssinne, siellä Minä olen teidän ymmärryksenne näkyvyysalueella.  

Luulitteko te, että Minä olen kätketty, esi-isienne näkymätön Jumala? Vaikka te ette katso Minun 

kasvojani, Minä olen loistamassa kaikkialla ympärillänne. Ja kappas, päivä on tulossa ja on jo tullut 

ja tulee tulemaan näin ollen vähemmässä kuin kahden viikon aikana, kun jokainen silmä tulee 

näkemään!... Kappas, he tulevat katsomaan Minun kasvojani! Sillä Minä tulen olemaan kaikkien 

edessä ja kaikki tulevat olemaan Minun edessäni!  

Sillä Minä olen kunnioitettu Israelin Pyhä, tullen täyttämään kaiken sen, mitä Minusta on 

kirjoitettu! Sillä Minä tulen valkean hevosen selässä ja pyhimykset seuraavat Minua!...  

Katsokaa! Maapallo tulee vapisemaan ja taivaat tullaan käärimään pois Minun tulemisessani!... 

Tämä maailma tulee menehtymään ja tullaan luomaan udelleen Minun kunniassani, 

päättymättömän elämän kunniassa!... Sillä Minä olen Luoja ja Loppuunsaattaja, Alku ja Loppu, Alfa 

ja Omega… Amen. 


