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Timothylle, Herran Pienelle Katraalle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Timothy, kuule Herran sinun Jumalasi sana… Eteesi Minä olen asettanut monia asioita, joita 

kaikkia sinun tulee kunnioittaa ja totella asiaankuuluvina aikoinaan ja ajanjaksoinaan, sen mukaan, 

kuinka Minä sinua käsken.   

Sen vuoksi, koskien Herran juhlia, tämä on se, mitä Herra sanoo niille, jotka uskovat, niille, joilla on 

korvat kuulla, silmät nähdä ja sydän, joka kaipaa tuntea Minut sellaisena kuin Minä todella olen: 

Kolme on täytetty, yksi on ja kolme on tulossa, tulossa nopeasti. Kolmesta täytetystä, sinun tulee 

muistaa ja kunnioittaa niitä sen mukaan, kuinka Minä sinua käsken. Päivämäärät ja ajat, ja uudet 

kuut ja vuodenajat, eivät ole keskipiste… Pikemminkin, YahuShua on keskipiste… Sillä näiden 

Pyhien Päivien merkittävyys löydetään niiden merkityksestä ja paljastetaan niiden järjestyksen 

mukaan, jopa kuten kaikki löytävät täyttymyksensä Mashiach’ssa ja heidän loppuunsaattamisensa 

Herran tulemisessa.  

Täten sinä ja sinun perheesi, tämän pikku katraan kanssa ja jota Minä rakastan, teidän ei tule pitää 

Minun Pyhiä Päiviäni niin kuin maailma, eikä niin kuin ihmisten kirkot pitävät vankeina, eikä teidän 

tule seurata Juutalaisten perinteitä. Sillä Juutalaiset torjuvat Pelastuksen Pojan ja ihmisten kirkot 

korruptoivat Hänen nimeään ja saastuttavat Hänen kuvaansa lakkaamatta! Sillä aina he seuraavat 

omien pahojen sydäntensä saneluita ja itsepäisyydessään he pitävät tiukasti kiinni uskonnosta, 

pyrkien miellyttämään ihmisiä, ja siitä johtuen kulkevat jokaisessa kieroutuneessa opissa ja 

perinteessä… Eivät pysy Pelastajassaan, kun he hylkäävät Tien!  

Sen vuoksi teidän tulee laittaa itsenne erilleen heistä ja Minun ääneni vuoksi te tulette olemaan 

erillänne ja tekemään kaiken, mitä Minä käsken teitä. Minä olen Herra. Sillä maailmassa; monet 

tulevat juhlimaan Pääsiäistä maaliskuun lopussa; kuitenkin te tulette kunnioittamaan Pääsiäistä 

alkaen tiistaina hämärän rajamailta viikkoa aikaisemmin ja te tulette muistamaan. Te tulette 

kulkemaan Messiaan Kärsimyksen jalanjäljissä, kerääntyen yhteen siunaamaan Hänen nimeään, 

jokaisen päivän mukaan, jonka Hän täytti Hänen kunniassaan, Minun kunniakseni… Neljä 

kokonaista kokoontumista, sekä yksi lisäksi, tulee pitää. 

Täten, niin kuin Messias kunnioitti Pääsiäistä Hänen opetuslastensa kanssa, niin tulee teidän 

muistaa Pääsiäistä ja tehdä kaikki samalla tavalla… Niin kuin Häntä koeteltiin, niin tulee teidän 

koetella sielujanne… Niin kuin Hän nukkui haudassa, niin tulee teidän surra… Ja niin kuin Hän nousi 

haudasta, niin tulette te riemuitsemaan ja laulamaan ylistystä; Katsokaa, te tulette 

täydellistämään viikon ilolla ja juhlinnalla!...  

Sitten myöhemmin te tulette tapaamaan jälleen kerran, muistamaan, että Sulhanen vietiin teiltä ja 

riemuitsemaan Hänen pikaisen tulemisensa Siunatussa Toivossa!  

Tällä tavalla te alatte ottamaan osaa salatusta mannasta ja teidän sydämenne tulevat olemaan 

iloisia, saaden teidät näkemään suuremmilla silmillä, ymmärryksenne Kunniasta kirkastuu, kun te 

saavutte perusteellisempaan tietoon Jumalan pelastuksesta, mikä on loppuunsaatettu ja täytetty 

Ihmisen Pojassa; sillä Pyhät Päivät ovat paljastus… Paljastaen salatut asiat, jotka on pidetty 

salaisuutena siitä asti, kun maailma alkoi, merkkeinä tuleville asioille, Valtakunnan esimakuna, 

vilauksena Jumalan Kunniaan, jopa niin kuin Pyhissä Kirjoituksissa, paljastuen ja tullen valoon, niin 

kuin Jumalan tahto on manifestoitunut.  



Ja vaikka teidät on laskettu viimeisiksi osanottajiksi Juutalaisten mukaan ja teitä ovat pilkanneet 

he, jotka asuvat ihmisten kirkoissa, Minä kerron teille, te tulette olemaan ensimmäisiä osanottajia! 

Sillä Minä olen asettanut teidät esimerkiksi ja näiden asioiden kautta te tulette kantamaan 

todistusta Minun menemisistäni ja tulemisistani. Sillä Minä olen Herra ja Minä tulen varmasti 

seuraamaan Minun oman tahtoni neuvonpitoa. Sillä Minä en vastaanota neuvonpitoa ihmisiltä, 

enkä Minä seuraa linjaa, jonka he ovat vetäneet Minulle, että Minä pitäisin kiinni heidän 

säännöistään ja vastaisin heidän odotuksiinsa; pikemminkin Minä teen sen, mikä on oikein ja 

hyvää Minun omissa silmissäni, mikä kantaa hedelmää Minun tahtoni hyvän mielen mukaan… Vai 

oletteko koskaan lukeneet tätä Pyhää Kirjoitusta, ”Jumala on Taivaassa; ja Hän tekee, mikä ikinä 

Häntä miellyttää?”  

Sen vuoksi, heidän, jotka ahkerasti pyrkivät tuntemaan Isän, täytyy pysyä Pojassa ja totella Hänen 

ääntään, tullen eläväksi testamentiksi ilman tietoa oleville, jopa kuin merkkinä kaikille 

kansakunnille!... Pian ylös otettuina, Kunnian ensimmäisiä osanottajia. Täten samalla tavalla, ne, 

jotka todella hyväksyvät ja uskovat Minun sanani, omaksuen Minun Kirjeeni, tulevat myös 

olemaan ensimmäisiä osanottajia kevään juhlissa, illastaen tästä tiedon pöydästä, juoden tästä 

ymmärryksen lähteestä, kun he vastaanottavat ilon uudelleen Rakastetussa. Sillä monet, jotka on 

laskettu ensimmäisiksi, tulevat olemaan viimeisiä ja monet, jotka on laskettu viimeisiksi, tulevat 

olemaan ensimmäisiä. Sillä he, joita pilkataan ja vainotaan Minun nimeni tähden, täytyy olla 

ensimmäisiä; jopa niin kuin he, joita pilkataan ja vainotaan, tämän Sanan vuoksi, tulevat myös 

olemaan ensimmäisiä. Elävän Jumalan suu on puhunut.  

Kuitenkin vain he, jotka ovat todella vastaanottaneet, tulevat olemaan Kunnian ensimmäisiä 

osanottajia… Jopa he tulevat olemaan ensimmäisiä istumaan Minun pöydässäni ennen aikaa, 

illastaen Minun tietoni lautaselta, juoden Minun ymmärrykseni maljasta, sillä Minä olen heidän 

keskellään…    

Kunnes tulee päivä, kun Minun rakastettuni lepää täysin Minun rinnuksillani, Herran talossa… Sillä 

Herran ennalta valittujen nimet olivat kirjoitetut Karitsan Elämän Kirjaan, Karitsan, joka tapettiin 

maailman perustamisesta alkaen. 


