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Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Minä olen Jaakobin Jumala, Iisakin Jumala, Aabrahamin Jumala! Minä olen MINÄ OLEN! Minä yksin 

olen Jumala!... Ei ole ketään toista!  

Sen vuoksi kuulkaa Herran Sana ja kuunnelkaa tarkasti; sillä näin sanoo Herra tälle pahalle 

sukupolvelle,viimeiselle näistä ihmisten kuningaskunnista… Te olette vammautuneet; te olette 

kerta kaikkiaan tulleet niiden kaltaisiksi, joiden korvat on hakattu pois! Sillä te ette millään lailla 

kuule Minua, ettekä ole kykeneviä! Maailma, tämä valheiden maailma on vietellyt teidät ja 

innokkaasti te omaksutte viettelyn!... Täten osanne tulee olemaan surun osa; ja kohtalonne hauta. 

Sillä pahat tulevat makaamaan alhaalla kuolemassa ja pahasydäminen tullaan lyömään alas; heidät 

tullaan murtamaan.   

Katsokaa, jopa te, ihmisten kirkot, olette kulkeneet porton tietä! Sillä te olette omaksuneet monia 

rakastajia, maaten väärien oppien sängyissä, peittäen itsenne saastalla ja teeskentelyllä, tehden 

monia haureuksien tekoja perinteillänne, kun jatkatte kaikkien niiden asioiden nauttimista, joita 

Minä sanoin, että teidän ei tule tehdä!... TE OLETTE VARMASTI KIELTÄNEET MINUT! TE OLETTE 

SAASTUTTANEET ISRAELIN PYHÄN NIMEN! Katsokaa, te olette saaneet tämän kansan erehtymään, 

te olette kerta kaikkiaan kääntäneet heidät sivuun! Sillä te olette saarnanneet heille toista 

Jeesusta, valheellista Kristusta, joka on välitetty teille teidän esi-isiltänne, epäjumalaa, joka on 

järjestetty purppuraan ja verenpunaiseen, jota te jopa nyt muovaatte oman itsenne kaltaiseksi, 

omien odotustenne mukaiseksi!  

Näin sanoo Herra tälle vammautuneelle kansalle, kaikille näille torkkujille, jotka kieltäytyvät 

heräämästä, kaikille näille sokeille ja kuuroille lapsille… Herätkää! Vapauttakaa itsenne valheiden 

tuhotulvasta, tästä suuresta synnin tulvasta!... Nyt menkää ja peskää itsenne Siloan altaassa; kyllä, 

uppoutukaa Jumalan Parantavaan altaaseen, joka oli lähetetty. Rakastetut, peskää itsenne, tehkää 

itsenne puhtaiksi ja tulkaa pois heidän joukostaan! Erottakaa itsenne kaikista näistä ihmisten 

käskyistä, kaikista näistä valheellisista opeista ja saastaisista perinteistä ja Minä tulen 

vastaanottamaan teidät! 

Kuitenkin te kieltäydytte Minusta, ettekä tule pois, sillä te ette halua mitään osaa Minun kanssani 

sellaisena, kuin Minä todella olen. Täten teidän syntinne pysyy; ja kuoleman varjo peittää teidät… 

Minun omat ihmiseni tekevät syntiä pirskottamisen verta vastaan, joka hyvittää heidän syntinsä! 

Katsokaa, he todistavat valheellisesti, kun he jatkavat Minun nimeni vääristelemistä kaikkialla 

maapallolla!... Pimeys lankeaa maan yli ja Minun ihmiseni jäävät lohduttomiksi. Sen vuoksi, 

jokainen lampunjalka tullaan siirtämään paikaltaan, kaikki valo keräämään ja ottamaan, eikä 

löydetä enää maapallolta ja tuomio tulee hallitsemaan.  

Rakkaat lapset, te olette torjuneet Elämän! Te olette kääntäneet selkänne omalle 

anteeksiannollenne!... MIKSI TE OLETTE HYLÄNNEET MINUT?!...  

Minun sydämeni vuotaa surua, kun Minä katson teidän kättenne töitä! Ahdistus saa otteen 

Minusta, kun Minä tutkin teidän sydämiänne ja mieliänne! Syvä sureminen täyttää Minut, kun 

Minä ojennan Minun käteni tuomaan tuhoa teidän päällenne!...  

Suuria ja katkeria suruja, loppumatonta murhetta… Minun lapseni ovat erkaantuneet Minusta.  



Näin sanoo Israelin Pyhä tälle menetetylle sukupolvelle; näin sanoo Hän, joka kuoli ja on elossa 

ikuisesti. Amen… Minä olen Ainoa Tie, jonka kautta te tulette saapumaan, ollen repinyt verhon 

kahtia; Minä olen Avoin Ovi, jonka kautta kaikki Minun rakkaani tulevat menemään läpi. Kuitenkin 

te kieltäydytte tulemasta Minun luokseni, eikä yksikään teistä hyväksy Minua sellaisena kuin Minä 

olen… Kuinka sitten te saapuisitte sisään? Kuinka sitten te tulisitte menemään läpi?  

Katsokaa, Minä lähetin teille Minun apostolejani, että te saattaisitte oppia Minun tapojani; Minä 

lähetin teille Minun profeettojani, että te saattaisitte kuulla Minun suuni sanan ja vastaanottaa 

ojennuksen; todella, Minä lähetin monia palvelijoita, kuin karitsoita susien joukkoon, kuitenkin te 

vainositte ja murhasitte heidät kaikki. Ja yhä Minä lähetän lisää, katsokaa, jopa väen paljouden, 

kuten Isä haluaa, kuitenkin te kivitätte heidät sanoilla ja teoilla, niin kuin kaikkina menneinä 

aikoina… Sen vuoksi, voi! Voi röyhkeille, ylimielisille ja tekopyhille! Voi kaikille saatanan 

adoptoiduille pojille, teidän tuhonne on lähellä! Sillä Minä olin tullut etsimään ja pelastamaan 

kadotetut, enkä tuomitsemaan. Ja nyt Minä olen tuleva uudelleen, ja yhä te pidättäydytte, te 

kieltäydytte kuulostelemasta Minun ääntäni, ettekä te kuuntele. Täten Minä olen tullut 

tuomitsemaan, välittämään tuomiota ja tuomitsemaan. Sillä Minä olen Ihmisen Poika.  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra… Kaikki teidän haikailunne tulevat äkilliseen loppuun! Ja se, minkä 

te oksensitte Minun valittujeni päälle, tulevat palaamaan omien päittenne päälle, musertaen 

teidät Totuuden painon alle! Sillä Minun profeettani on lähetetty, he valmistelevat tietä Minun 

edelläni, hälyttäen hälytysäänellä, toitottaen trumpetilla vahvaa moitetta… Katsokaa, he tulevat 

kutsumaan kaikkia ihmisiä ja varoittamaan jokaista kansakuntaa! Kyllä, he tulevat huutamaan ja 

puhaltamaan trumpettiin! Ja kuuntelettepa te tai pidättäydytte; he tulevat varmasti laulamaan!  

Sillä sinetöidyille on nimetty laulaa uutta laulua, jonka vain he tietävät ja se tullaan paljastamaan 

heille! Ja katsokaa, he tulevat laulamaan kovalla äänellä yhteistuumin, jokaiselle heimolle, kielelle, 

kansalle ja kansakunnalle! Ja kuuntelevatpa he tai pidättäytyvätpä he, Minun palvelijani tulevat 

varmasti laulamaan! Sillä laulua täytyy laulaa ja sitä lauletaan jo!  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra Jumala, Ainoa Pyhä Isä, Taivaan ja Maan Luoja… Kuunnelkaa Minun 

Poikaani ja kuunnelkaa tarkkaan heitä, joita Minä lähetän!Sillä tuomion aika on tullut; katsokaa 

merkkejä! Sillä Herran Päivä on käsillä!... Maapallon ihmiset, ettekö tunne Minun järiseviä 

jalanjälkiäni?! Ettekö tunne, kun maapallo järisee Herran läsnäolossa?! Katsokaa, vuoret tulevat 

murenemaan ja kaatumaan lohduttomien päälle! Jokainen korkea paikka tullaan murtamaan alas, 

kun Minun vihani on sytytetty vain vähänkin!  

Sen vuoksi suudelkaa Poikaa, ettei Hän ole vihainen ja ettette menehdyponnistellessanne 

pitääksenne oman tapanne… Sillä mitä varmimmin, Minä sanon teille, Hänen vihansa on 

syttymäisillään ja se tullaan vuodattamaan päivänä, jota te ette etsineet ja hetkenä, jota te ette 

odottaneet…  

Sen vuoksi, siunattuja ovat he, jotka ottavat turvapaikan Hänessä… Sanoo Herra. 


