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Timothylle, Sisarelle Kristuksessa ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Hänen palvelijalleen… Älä ole huolissasi tai alamaissa, sillä se, mitä Minä olen 

aikeissa tehdä, tullaan tekemään nopeasti. Ja vaikka se viipyy, se tulee varmasti tulemaan; ja kun 

se tulee, se ei tule viipymään. 

Sinä puhut monista asioista, joilla kaikilla paholaisella on ollut tapana heittää sinut 

hämmennykseen ja epäilyyn. Hän, joka on Pyhä, tulee lähelle ja pahat tulevat pian kärsimään 

Ainoan Todellisen Jumalan kädessä, ainoan Jumalan, Israelin Jumalan…  

Kuitenkin sinä kyseenalaistat. Tämä on hyvä, Minun lapseni, sillä ei voi vastaanottaa, ellei kysy 

Messiaan nimessä, Hänen, jota kutsutaan Jeesukseksi ja Kristukseksi… Hänen nimensä, YahuShua. 

Hän on lahja, jonka sinä olet vastaanottanut, mutta vain osittain ja Hänen Henkensä on alkanut 

työskentelemään sinussa… Tämä on myös sinun rauhattomuutesi tunne. Sillä Totuuden, kun se on 

vakiinnutettu sinussa, täytyy tuhota sinussa se, mikä ei ole Totuudesta ja on valhe… Ja niinpä 

kamppailu raivoaa.  

Kuitenkin tämä kamppailu on jo voitettu, sillä Kristus kuoli, niin että sinä voisit olla vapaa ja elää. 

Vaikka sinä et vielä ymmärrä kaikkia näitä asioita, pysy uskossa kaikella pitkämielisyydellä, kaikella 

kärsivällisyydellä uskossa, luottaen Jumalaasi, ainoaan Jumalaan.  

Pysy Minun Pojassani… Hän on sinun Pyhäkkösi näinä huolen aikoina, jotka ovat sisältäpäin ja 

ulkoapäin ja tulevat ympäröimään sinut epäsuorasti. Luota Häneen ja Hän tulee antamaan sinulle 

levon. Todellisessa uskossa, ei tarvita kaikkia vastauksia. Täytyy vain levätä tietämisessä, että 

MINÄ OLEN Herra… eikä ole ketään Minun kaltaistani.  

Ja Hänen kauttaan, jonka Minä olen lähettänyt, on lepo, josta olet tiennyt alusta alkaen, ollen 

Sama, jonka kautta sinut on tehty, jopa kaikki nämä maailmat ja kaikki asiat, joita olet nähnyt 

omilla silmilläsi… Ne ovat Hänen niin kuin sinä olet Hänen. Minä olen antanut Hänet sinulle ja 

Hänessä sinä tulet saamaan elämän Hänen ilossaan, ja ollen vastaanottanut Elävästä Vedestä, 

vastaanottaen elämää Hänen ansiostaan toisen kerran.  

Kaikki ovat tehneet syntiä… Ja sillä samalla hetkellä ne, jotka elävät, kuolivat. Ja samalla hetkellä, 

jolloin Minä vedin heidät puoleeni ja he kääntyvät Minun puoleeni Kristuksen nimessä, heidät on 

tehty eläviksi… Ei niin kuin aluksi, vaan ikuisesti, sillä toisen kuoleman voima on menettänyt 

otteensa lunastetuista. 

Siispä sitten, Minun lapseni, jatka Minun etsimistäni, sillä se, mikä oli kirjoitettu, on tulossa 

tapahtumaan sinun elinaikanasi, mutta se ei ole millään muotoa loppuun saatettu. Kaikki minkä 

täytyy olla, ei ole loppuun saatettu… Paljon työtä on tehtävänä. Jopa sinun sisälläsi Minä teen 

työtä, sillä Minun Henkeni, joka on Kristuksessa, on aina työssä, sillä sinussa on paljon ihmisen 

oppia.  

Sillä täytyy vain kutsua Minun nimeäni, Kristuksen kautta ja sitten kulkea Minun teilläni, sen 

mukaan, kuinka Herrasi, Lunastajasi, on opettanut sinua. Älä pysy ihmisten opeissa, äläkä seuraa 

heidän opetuksiaan, sillä millään muotoa Minä en asu ihmisten kirkoissa.  

Sillä valo on sammunut ihmisten kirkoista… Vain katkera ja korruptoitunut oppi asuu siellä, 

syötetään väen paljouksille, jotka ovat unessa, istumassa pimeässä. Murtaudu vapaaksi, rakastettu 



ja etsi Minua kaikessa totuudessa ja anomisessa ja sitten sinä alat tuntemaan Minut sellaisena kuin 

Minä todella olen. Karista tämän maailman iho, äläkä kuuntele yhtään ihmisten perinnettä.  

Nämä, vaikka niiden pintasilaus on totuuden kaltainen, ne eivät ole Totuus, sillä mikä tahansa 

puhdas vesi sekoitettuna myrkyn kanssa, tulee myrkyksi. Älä juo jumalanpilkan maljoista, joita 

ihmisten kädet pitelevät tiukasti…  

Käänny Jumalan puoleen! Lue vain Minun Sanaani. Ja sieltä Minun Kirjani sivuilta, Totuuden 

Pyhistä Kirjoituksista, sinä tulet löytämään Minut ja saat rauhan kaikesta, mikä vaivaa sinua. Ja niin 

se alkaa, viimeinen kiusaus, hänen taholtaan, jota kutsutaan Pahaksi ja hänen, jonka hän lähettää, 

joka tulee johdattamaan monia kadotukseen. Älkää pelätkö… Minä olen tulossa nopeasti. Ja Pyhä 

tulee keräämään jopa kaikki nämä, joissa Hän näkee Häntä Itseään, ne, jotka tuntevat Hänet ja 

kulkevat Hänessä ja Hän heissä, sillä nämä ovat kääntyneet sisimmiltä osiltaan ja kuulevat tarkkaan 

kaikkea, mitä Henki puhuu heille.  

Ja niinpä sinävaikeroit… Nämä ovat vain sydämesi synnytyskipuja. Syntyä uudelleen on prosessi, 

jolla tulet, kaikin tavoin Kristuksen vertaiseksi ja Häntä sinä olet oppinut rakastamaan koko 

elämälläsi, voimallasi ja sielullasi. Ei että olisit tällä hetkellä täydellinen… Ei ole ketään täydellistä, 

paitsi Hän, joka pysyy täydellisenä, ollen tullut Hänestä, joka yksin on oikeamielinen. Ei, Minun 

lapseni, Minä sanon, että sinun täytyy ponnistella uskon toteutumiseen, mikä on kaikki kaikessa 

Kristuksessa Jeesuksessa, sillä hän on Alkuunpanija ja Loppuunsuorittaja, ainoa Todellinen Lahja, 

kaikkien asioiden Täyttymys… Jumalan Rakkaus ja Armo.  

Sinä kysyt myös kymmenyksistä… Tässä on viisaus… Abraham, sinun isäsi, antoi kymmenen 

prosenttia saaliistaan Salemin kuninkaalle, Melkisedekille ja myöhemmin osuus annettiin myös 

Israelin heimoille ja Leeviläisille, niin että he voisivat palvella Jumalaa ja niin se on myös tänä 

päivänä.   

Kuitenkaan tänään, Jumalan ääni ei ole Hänen ihmistensä luona, niin kuin oli silloin, sillä kukaan ei 

kuuntele. Siispä anna suoraan köyhille, niin kuin sinun sydämesi johdattaa sinua, sillä Jumalan 

palvelemisesta kenenkään ihmisen ei tule hyötyä rahallisesti, vaan tulee hyötymään vain sen 

kautta, mitä Herra Jumala antaa. Ja hyöty, mitä Jumala antaa, on todellista, eikä se millään muotoa 

ole ihmisistä tai mammonasta. Sillä Herra ilahtuu siitä, mitä jokainen antaa toiselle, Minun 

nimessäni ja heidän omien kättensä ja jalkojensa töillä, kaikessa oikeamielisyydessä… Tämä on 

kymmenys, josta Herra eniten ilahtuu.  

Jos joku tulee sinun luoksesi, sanoen… ’Anna minulle kupillinen vettä’… Antakaa heille juoma 

Minun nimessäni. Jos joku tulee, sanoen… ’Minä tarvitsen paidan, sillä Minä olen alaston ja 

kylmissäni’… Anna heille paitasi ja takkisi myös. Ja jos tämä sama pyytää… ’Käveletkö minun 

kanssani tämän verran?’… Kävele heidän kanssaan kaksi kertaa sen verran. 

Siispä anna kymmenykset, ei vain rahastasi, vaan omistuksistasi, ruumiistasi, voimastasi, ajastasi, 

aivan elämästäsi ja tulet vastaanottamaan kymmenkertaisesti Taivaassa ja tulevassa 

Valtakunnassa. Tee tämä ja sinä tulet todella tuntemaan Minut ja Isän myös, sillä Minä olen Isästä. 

Ja Hän on lähettänyt Minut elämään sinussa, koska Hän oli myös antanut sinut Minulle ja Minä olin 

antanut Itsestäni sinun puolestasi… Jopa aivan Minun elämäni sinun puolestasi, pelastaakseni 

sinut. Minä tunnen sinut, rakastettu, Minä olen aina tuntenut sinut… Minä loin sinut. Minä olen 

sinun Isäsi, niin kuin Jumala on sinun Isäsi. 

Minä olen sinun Muotoilijasi, Puuseppä, Paimenesi. Tule Minun luokseni ja asu Minun 

lammaskarsinassani, äläkä enää asu maailmassa tai kirkoissa… Minä olen Kirkko. Ei ole seiniä 



estämässä sinua näkemästä Minua sellaisena kuin Minä olen. Minä olen kaikkialla ympärilläsi ja 

sinussa… Sinä olet Minun ruumiissani. Minun kirkkoani ei ole tehty ihmiskäsin… 

Se pysyy pystyssä ikuisesti Jumalan Hengen voimalla, mikä on Minussa ja Minä olen. Kaikki ne, 

jotka rakastavat Minua koko sydämillään ja juovat Minun vertani ja syövät Minun lihaani, ovat 

Todellinen Kirkko, joka on Minusta ja Minussa. Mikään ihmisten kirkko, ihmiskäsin tehty, ei tule 

kestämään…  

Vain Minun ruumiini kirkko tulee kestämään. Sillä se on rakennettu Ikuisen Liiton Kivelle, joka on 

Minussa ja Minä olen Isässä… Pääkulmakivenä, josta kaikilla asioilla on elämä ja ovat rakennetut. 

Älä luota ihmisten oppiin. Se on rakennettu uskonnon ja perinteen lentohiekalle.  

Kukaan ei tule Minun luokseni, ellei Isä ensin vedä heitä Minun luokseni. Kukaan ihminen ei voi 

vetää sinua… Ihmisvoimasta ei ole ollenkaan apua. Pysykää Minussa ja Minä tulen pysymään teissä 

ja antamaan teille elämää yltäkylläisesti.  

Minä olen Isän Ainokainen… Ei ole ketään toista, eikä ketään Minun kaltaistani. Minä olen ainoa 

Tie seurattavaksi… Ainoa Polku lunastukseen…  

Totuus ja Sana… Elämä, joka ei koskaan lopu… Valo, joka loistaa pimeässä… Alku ja Loppu, joka 

tulee nopeasti tekemään nopean lopun, siispä jälleen voi olla uusi alku, jolla ei ole loppua… Amen.  

Minä olen Alfa ja Omega, kaikkien asioiden Ennallistaminen, Rikkomaton Kivi, joka täyttää koko 

maailman, joka tulee kestämään aina ja ikuisesti ja ikuisesti Minä tulen olemaan… MINÄ OLEN. Ja 

tässä on kaikki viisaus ja kaikki profetia täytettyinä… Tietämisessä, että on Yksi Jumala ja Yksi 

Poika, Tie Isän luo ja Yksi Elämä, joka on koskaan loppumaton, ja josta kaikki oli tehty ja saavat 

elämän, jos he niin valitsevat vastaanottaa tästä Lahjasta.  

Minä olen se Lahja… Vastaanottakaa Minut ja saakaa Elämä. Minun Valtakuntani on tulossa ja on 

jo tullut. Tulkaa ja asukaa Isän Ilossa, joka on Minussa. Amen ja amen. 


