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Timothylle, Yhdistyneelle Jumalan Kirkolle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Jumala kirkolle, joka kutsuu itseään Yhdistyneeksi Jumalan Kirkoksi 

(=UCG=United Church of God)… Te pysytte istuutuneena Minun oikean käteni puolella, uskonne ja 

niiden hyvien töittenne ansiosta, mitä te olette tehneet uskonne mukaan, jonka Minä Itse olen 

antanut teille. Siispä sitten, älkää enää kutsuko itseänne ’Yhdistyneeksi Jumalan Kirkoksi’, 

mieluummin kutsukaan itseänne ’Yhdistyneeksi Kirkoksi, YahuShua Messiaassa, Jumalan 

alaisuudessa.’  

Minun lapseni, Minä kysyn teiltä, oletteko te Jumalasta? Istutteko te Minun vieressäni, Minun 

valtaistuimellani vai onko Minun ruumiini se, missä te asutte? Olenko Minä käskenyt teitä 

kutsumaan itseänne Minun omalla nimelläni?... Kristus on Kirkko, Hänen nimensä on YahuShua ja 

Hän on ruumis, jossa teidän tulee asua. Hänen mukaansa ja Hänen kauttaan ovat kaikki asiat 

olemassa ja Hänen luokseen tulevat ei-juutalaiset kokoontumaan. Hän on teidän Paimenenne ja 

Hänen vuodatetun verensä kautta on teistä tehty Jumalan poikia ja tyttäriä.  

Kyllä, te olette Hänen pyhästä ruumiistaan ja pysytte istuutuneina Hänen oikean kätensä puolella, 

sen vuoksi jatkakaa Tiellä, jonka Minä olen näyttänyt teille, leväten vakaasti Messiaassa, ollen 

liikkumaton kivi Hänen nimensä vuoksi. Sillä te olette suuresti miellyttäneet Herraa, teidän 

Jumalaanne tekemisillänne… Te olette pitäneet Minun Käskyni ja muistaneet Minun Pyhät Päiväni, 

ettekä ole erkaantuneet Minun Sapateistani, jopa jokaisen viikon seitsemännen päivän, jonka 

Minä olen käskenyt muistaa ja pitää pyhänä, jopa kuten Minä myös olin pyhittänyt seitsemännen 

päivän alusta alkaen.  

Todella, te olette pyrkineet olemaan erillänne niistä asioista, joita Minä vihaan… Hyläten sen, mikä 

on inhottavaa Minun silmissäni, jopa kaikki nämä saastutetut juhlapäivät ja ihmisten perinteet, 

joita ihminen juhlii tietämättömyydessä ja synnissä, häpäisten Minun nimeäni ja Kristuksen… 

Täten te ette ole tehneet jäseniänne Kristuksessa, olemaan porton jäseniä. Sen vuoksi, suuri tulee 

palkkionne olemaan Taivaassa, sillä kaikki synti ei ole yhtä suurta, vain Minun anteeksiantoni on 

yhtä suurta.  

Tämä teidän täytyy muistaa, että te voisitte nöyrtyä palveluksessanne Minua kohtaan… Mikään 

kirkko, ihmisten nimeämä, ei ole Todellinen Kirkko – Ei yksikään. Pikemminkin jokainen jäsen 

yksilöllisesti, jossa Kristus asuu, pysyen kokonaan Hänessä ja myös kulkien Hänen teillään, 

muodostavat Hänen ruumiinsa Todellisen Kirkon… Ei seiniä, vain Henki ja Totuus.  

Sen vuoksi, Oi ihmisten kirkko, jos te ponnistelette kohti täydellisyyttä, kuulkaa Minun sanani, 

älkääkä estäkö. Ottakaa sydämeenne kaikki, mitä Minä olen antanut teille, älkääkä tehkö siitä 

kiistan aihetta teidän ja muiden välillä; älkääkä saastuttako hyviä töitänne ylpeydellä, tai käyttäkö 

niitä mittatikkuna, millä te laskette toiset arvottomiksi… Sillä yksin Minä istun Tuomarina; yksin 

Minä ojennan ja pidän kuria niille, joita Minä rakastan. Mieluummin ottakaa kaikki, mitä Minä olen 

antanut teille, sekä tiedossa että ymmärryksessä ja ryhtykää itse opiskelijoiksi.  

Nyt ottakaa onkeenne ja kuulkaa, mitä Herra sanoo Hänen oikean kätensä puolella olevalle 

kirkolle, jos te todella pyritte pysymään Minun oikean käteni puolella… Älkää estäkö, älkääkä 

torjuko tätä sanaa tai kaikkia näitä Kirjeitä, jotka Minä olen puhunut tälle sukupolvelle, etten Minä 

jättäisi teitä puhdistukselle myös. Sillä todella teidän kaapunne on tehty valkeiksi, pesty Karitsan 



veressä, tämän te tiedätte, kuitenkin monet teidän tyttäristänne ovat menneet omaa tietään… 

Palaten maailman ja porton tavoille, tehden niitä asioita, jotka ovat sopimattomia Minun 

silmissäni; hyläten Minun Sapattini ja omaksuen ihmisten opit ja perinteet, joita Minä vihaan, jopa 

kaikkia heidän juhlapäiviään, joita valheellisesti kutsutaan sellaisiksi, joita Minä inhoan Minun 

kiihkossani; sekoittaen Jumalan asioita pakanallisten perinteiden ja ihmisten kieroutuneiden 

oppien kanssa.  

Sen vuoksi, olkaa vahvoja, kyllä, olkaa hyvin vahvoja ja tehkää jokainen ponnistus kääntää heidät 

takaisin jälleen, ettei myös heitä revitä kappaleiksi, kun Minä ojennan Minun käteni äitiä ja porttoa 

vastaan ja tuon tuhon ihmisten kirkkojen päälle.  

Rakastetut, ponnistelkaa kohti täydellisyyttä kaikessa, mitä te teette, älkääkä ajatelko, että olette 

ojennuksen yläpuolella. Omaksukaa Minun sanani, jotka Minä olen puhunut tälle sukupolvelle ja te 

tulette varmasti olemaan pois tästä paikasta, paeten Herran Vihan Suurta Päivää, minkä Minä olen 

aikeissa vuodattaa jokaisen kansakunnan päälle… Oi kyllä, Minun poikani ja tyttäreni, Minä tulen 

varmasti ottamaan Minun ihmiseni POIS TÄSTÄ paikasta! Ja monet tulevat katsomaan Jumalan 

enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas Ihmisen Pojan päällesinä päivänä. Sillä nämä, joissa 

Kristus asuu, eivät ole nimitetyt vihalle, vaan he ovat siirtyneet tuomiosta elämään.  

Täten, niin kuin oli Lootin päivinä, kun Minä toin hänet pois kaupungista, niin samalla tavalla Minä 

tulen päästämään pahasta Minun palvelijani Herran Päivänä. Sillä Hän, jokapidättelee ja ne, jotka 

pysyvät Hänessä, täytyy ottaa pois tieltä. Sitten Minä tulen tuomitsemaan maapallon ja iskemään 

kansakuntia. Millään muotoa ei näitä, jotka ovat kääntyneet sisimmiltä osiltaan, tulla viemään läpi. 

Sen vuoksi ottakaa onkeenne Minun sanani ja omaksukaa Minun ojennukseni, että te voisitte 

nähdä suuremmilla silmillä ja vastaanottaa Minun tahtoni ymmärrystä, sellaisena kuin se todella 

on… Vai oletteko te unohtaneet tämän totuuden… ”Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään 

Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa 

tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä 

saivat Jumalalta.”?  

Minun lapseni, tutkikaa Pyhiä Kirjoituksia Minun Sanani mukaan, niin kuin oli kirjoitettu, eikä niin 

kuin ihminen on kirjoittanut sen uudelleen, älkääkä erottako omien uskomustenne ja oppienne 

mukaan ja te tulette katsomaan Minun kunniaani, jopa tämän Sanan totuutta – Sanan, jonka Minä 

olen esittänyt tätä sukupolvea varten. Sillä kaikki, mitä Minä puhun, on Pyhä Kirjoitus ja Totuus, 

jopa luotilanka, jonka mukaan kaikki, minkä ihminen on tehnyt kieroksi, voidaan oikaista jälleen 

kerran, sanoo Herra.  

Sen vuoksi, kuulkaa ja ymmärtäkää Jumalan rakkaus ja vakavuus… Sillä niille, jotka hylkäävät Minut 

ja tallovat Israelin Pyhän nimen päällä, torjuen Minut ja Minun Sanani, suuri vastoinkäyminen… 

Puhdistus Herran Päivänä.  

Kuitenkin niille, jotka omaksuvat Minut ja Minun Sanani, tarrautuen Häneen, jossa Jumalan täyteys 

asuu, suuri rakkaus, jopa ilon paljous, pako vihasta ja puhdistuksesta!... Minun valittu vehnäni 

varastoituna Minun latooni, jopa yhden viikon Herrassa! 

Rakastettu Minun oikean käteni katras, Minä olen antanut vielä yhden ojennuksen teille, eikä kuria 

ollenkaan, jos niin valitsette ottaa onkeenne Minun sanani ja omaksua Minun ojennukseni. Sillä te 

olette tehneet monia asioita hyvin, Pyhissä Kirjoituksissa olevan Minun sanani mukaan; ja vain 

näiden asioiden perusteella, joista teiltä vielä puuttuu ymmärrystä, olette te puhuneet 

virheellisesti, pelkkä kompastuminen kulussanne Minun kanssani, muiden palvelemisessa 



Kristuksen nimessä… Ja siispä monille, vakaa ojennuksen käsi ja kurin pitäminen; kuitenkin teille, 

vain ojennus, jos te todella otatte onkeenne Minun sanani ja myös teette ne.  

Siispä sitten kuulkaa ja ymmärtäkää kasteen totuus, jota te pidätte niin suuressa arvossa ja olkaa 

huolellisia, ettette tee siitä sauvaa tai mittatikkua, jolla tuomitsette muita, ettekä tee vesikasteesta 

enemmän kuin mitä se oli säädetty olemaan, ettette tekisi Kristuksen rististä tehottomaa… Niin 

kuin on ympärileikkaus, niin myös on kaste – Kumpikaan ei ole välttämätön pelastukselle.  

Te puhutte ilman tietoa ja olette epäonnistuneet ymmärtämään Jumalan rakastavia armoja, mitkä 

on täytetty Kristuksessa. Sillä teidän tarvitsee vain katsoa varasta ristillä ja ymmärtää. Sillä mies, 

joka ei koskaan ollut tuntenut vesikastetta, eikä astunut jalallakaan kirkkoon, sai varmistuksen 

pelastuksesta, kun hän tunnusti syntinsä Messiaan läsnäolossa, aidolla ja katuvaisella sydämellä. Ja 

sillä samalla hetkellä hänelle annettiin anteeksi ja tulee saapumaan paratiisiin Viimeisenä Päivänä, 

niin kuin YahuShua oli puhunut sen hänelle, sanoen… ”Totuuden Minä sanon sinulle tänä päivänä, 

sinä tulet oleman Minun kanssani paratiisissa.” 

Sen vuoksi Minun poikani ja tyttäreni, ottakaa onkeenne nämä sanat, jotka Minä olen puhunut jo 

Minun palvelijalleni, sillä ne puhuvat kasteen totuudesta… Minun Valtakunnassani tulee olemaan 

monia, joita ei ole kastettu vedellä; pikemminkin heidät on täysin upotettu Sanassa, ollen 

peitettyinä Pojan uhraukseen ja rakkauteen, sillä nämä on täysin kastettu Hengessä. Varmasti 

Minä sanon teille, he saavat palkkionsa, niin kuin tekin, Minun kallisarvoiset lapseni. Sillä alusta 

alkaen, Minä olen tuntenut teidät ja rakastanut teitä ilman vesikastetta. Niin Minä myös rakastan 

ja tunnen ilman vesikastetta olevat, sillä he rakastavat Minua niin kuin te rakastatte Minua. Älkää 

heittäkö kompastuskiviä niiden jalkojen eteen, ketkä rakastavat Minua; olkaa kaikki yhtä 

Kristuksessa. Sillä jos te jaatte Jumalan ruokaa nälkäisille, samaan aikaan kun käytätte omaa 

suolaanne, suolataksenne sitä, missä itsessään on suolaa, eikö tarjoamanne ruoka menetä 

makunsa ja tule kitkeräksi niiden suussa, jotka tulivat etsimään tullakseen täytetyiksi?  

Sen vuoksi, Minä jälleen sanon, kaikille niille, jotka pitävät kastetta niin suuressa arvossa, jopa 

mittatikkuna, jolla he laskevat muut arvollisiksi tai arvottomiksi Jumalalle, heidän omien 

kieroutuneiden oppiensa mukaan… Kenet ikinä Jumala on puhdistanut, on arvollinen; teidän ei 

pidä kutsua heitä arvottomiksi. Sillä vesikaste annetiin ihmisille ulkoisena todistuksena henkilön 

sitoutumisesta Jumalaan, Kristuksen nimessä ja myös liittoa varten, toinen toistensa kanssa 

ystävyydessä, Kristuksen ruumiissa.  

Siispä Minä sanon teille, olkaa varovaisia minkä tahansa opin kanssa, joka varastaa ristin voimasta, 

niin kuin Messiaan uhraus ei olisi tarpeeksi, ettette lankea tuomitsemiseen siitä, millä te 

tuomitsette. Se, mikä on maallista, antakaa sen pysyä maallisena ja mikä on hengellistä, antakaa 

sen pysyä hengellisenä. Älkää pitäkö kiinni maallisesta tai ihmisten ymmärryksestä, älkääkä pitäkö 

kiinni mistään yksityisestä Pyhän Kirjoituksen tulkinnasta tai vakiinnutetusta opista… Pitkää 

tiukasti kiinni Jumalasta, Kristuksen kautta.  

Sillä missä, Jumalan Käskyissä, Minä olen kirjoittanut, että kaikkien täytyy tulla ihmisen 

kastamaksi, että pelastuisi? Kaste on todella hyvä, jos se on tunnustus, joka vuodatetaan 

sydämestä, puhtaassa uskomisessa, ulkoinen uskon toimi, paljastaen Kristuksen anteeksiannon 

hyväksymisen. Sillä maapallon vesi voi vain puhdistaa sen, mikä on tahrannut ihoa; millään 

muotoa se ei voi puhdistaa sitä, mikä on tahrannut henkeä… Tämä on varattu Karitsan verelle. 

Jälleen Minä sanon teille, vesikaste ei ole mitään itsessään ja itsestään, ellei ensin ole pesty 

Sanassa ja kastettu Hengessä, mikä on ja voi olla vastaanotettu vain YahuShua HaMashiach’n 



kautta. Sillä Hän yksin on Kaste, Aivan Elämän Vesi, jonka mukaan kaikki täytyy puhdistaa ja 

kaikkien vastaanottaa pelastuksensa.  

Sen vuoksi, rakastetut, muistakaa tämä… Sanan Henki, eikä kirjain, on Tie, Totuus ja Elämä, jonka 

kautta teidän koko elämänne tullaan puhdistamaan Taivaan vesissä, jotka ovat ja virtaavat 

YahuShua’sta, jota te kutsutte Kristukseksi ja Jeesukseksi.   

Sillä Minä kerron teille totuuden, Messias tulee nopeasti kastamaan kaikki tulessa ja kunniassa… 

Pahasydämiset tulessa… Ja Hengestä olevat ja jotka myös ovat vastanottaneet Totuuden 

rakkauden, kunniassa aina ja ikuisesti… Amen.  

Rakastetut palvelijat, Timothy on Minun profeettani. Ja vaikka te vastustatte häntä, kaikki, mitä 

Minä olen puhunut hänen kauttaan, tulee varmasti tapahtumaan; ja vaikka se näyttää viipyvän 

ihmisten silmissä, se ei tule viipymään, se varmasti tulee… Sitten kaikki tulevat tietämään, että se 

mikä oli kirjoitettu, oli puhuttu Herran suun kautta ja todella profeetta oli ollut heidän keskellään. 


