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Timothylle, hänen Kristuksessa olevia Veljiään varten, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla… 

Rakastettu, Minä olen lähettänyt Timothyn sinun luoksesi tällä tavalla… Minä olen lähettänyt 

hänet niin kuin ajallaan syntyneen, kutsuen häntä Minun omalla äänelläni tätä tarkoitusta varten, 

ja jossa hänen uskonsa kasvaisi ponnekkaasti Viinipuusta, saman tarkoituksen kautta, johon Minä 

olin hänet nimittänyt ja se varmasti tullaan täyttämään, sanoo Herra Jumala.  

Sen vuoksi kuuntele häntä ja auta häntä, jopa niin kuin hän myös tulee auttamaan sinua. Sillä niin 

kuin hän on Minun viljelijäni, joka on asetettu tämän viinitarhan vartijaksi tällä hetkellä, niin Minä 

myös olen lähettämässä hänet viinitarhaan, joka tullaan jättämään suojelemattomaksi myrskyn 

keskelle, kokoamaan sisään monia rypäleitä, jotka eivät olleet vielä kypsyneet ennen aikaa ja 

monia, jotka olivat sotkeutuneet kaikkien näiden hoitamattomien viinipuiden joukkoon, jotka ovat 

kasvaneet valtoimenaan, korkeiden muurien keskellä, kaikenlaisten piikkipensaiden ja 

orjantappuroiden joukossa.  

Katso, kuinka ihminen ja tämän maailman pahat ovat saastuttaneet Minun viinitarhani. Katso, 

kuinka he ovat rakentaneet kaikki nämä paksut muurit, lämpökäsittelemättömällä laastilla… Monia 

korkeita muureja valmiina kumoon kaadettaviksi… 

Kuitenkin ne jatkavat pystyssä pysymistä, ihmiskäsin pystyssä pidettyjä, ja joita kaikki nämä 

tietämättömät rakentajat tukevat alhaalta päin. Näitä rakentajia pettivät heidän esi-isänsä, jopa 

saatana.  

Katso, kuinka he jatkavat niiden pystyssä pitämistä, tukkien Tien edessään. Sillä he valheellisesti 

uskovat sen olevan suojan, joka on rakennettu kiinteälle perustukselle. Kuitenkin Minä kerron 

teille totuuden, se on heidän eronsa Minusta, joka on tehnyt ne, tapa kätkeä se, mikä on tullut 

sopimattomaksi Minun silmissäni, yrityksenä välttää kaikki vastuuvelvollisuus!... Eivätkä he ole 

havainneet, että siitä on tullut heidän vankilansa.  

Minun poikani, kuunnelkaa ja niin tehkää. Sillä myös teidät on asetettu tämän nykyisen viinitarhan 

viljelijöiksi, jopa niin kuin Sulhasen ystävinä. Menkää ulos kaduille sen vuoksi ja kutsukaa vieraita 

häihin, kaikilla puhumisen tavoilla ja laitteilla, niin monia, kuin ovat halukkaita.  

Kuitenkin Timothy on lähetetty repimään alas nämä muurit, jotka on rakennettu ihmisten 

ylpeydellä, murtamaan kaikki nämä valheelliset perustukset, jotka he olivat valaneet 

turhuudessaan, kaikki nämä röyhkeät opettajat, jotka ovat hylänneet Minut ja Minun Lakini. 

Auttakaa häntä. Sillä nämä ihmiset, nämä pettävät rakentajat, pyrkivät repimään alas Minun 

Lakini, jopa Armon nimessä… Jumalanpilkkaa! Häpäisyä!  

Tietäkää ja ymmärtäkää, Minun ystäväni… Se, minkä te olette vastaanottaneet armossa, Armon 

kautta, on myös sama viisaus, jonka te tiedätte; ja tämän kautta te pyritte miellyttämään Isää… 

Tässä te teette hyvin. Kuitenkaan tieto, jota te olette vastaanottaneet, ei ole vielä täydellistä, sillä 

ymmärryksenne edistyminen on sen saman opin hillitsemää, jonka te olette hyväksyneet.  

Sillä he, jotka saarnaavat armoa, Lain tilalta, eivät tunne Minua; enkä Minä asu heissä. Sillä tämä 

on se muuri, jonka he ovat rakentaneet, sisäpuolella olevien avulla, yrityksenä teljetä tie heiltä, 

jotka saarnaavat Lakia, että he voisivat pitää vapautensa… Vapauden tehdä syntiä!... Minkä avulla 

he ovat tehneet Minusta synnin alkuunpanijan.  



Sillä he hylkäävät Isän Moraalisen Lain, MINUN nimessäni, häpäisten Minun nimeni ja sen, jonka 

Minä olen tarjonnut heille!... Koskaan he eivät ole vastaanottaneet Minua, eivätkä tunteneet 

Minua ollenkaan… Täten siitä, mitä he ovat rakentaneet suojamuurina Lakia vastaan, Minun 

nimessäni, tulee heidän vankilansa.  

Älkää koskaan aliarvioiko vastustajan juonia, Minun poikani. Sillä teidät todella on pelastettu 

Armosta ja teidät oli tuomittu vääryydentekojenne mukaan, Lain alla. Tässä te olette puhuneet 

hyvin ja edistytte nopeasti täydellisyyttä kohti. Ja niin Minä olen puhunut Minun palvelijani 

Timothyn kautta, jopa kaikissa näissä Kirjeissä, että teidän uskonne saatettaisiin tuoda 

päätökseensä.  

Siispä kuulkaa ja ymmärtäkää… Pelastus ei voi millään muotoa lähteä teistä pois, kun te sen kerran 

olette vastaanottaneet. Sen vuoksi, pyrkikää miellyttämään Isää JA pitämään Laki. Sillä kuinka 

voivat jotkut, jotka kulkevat Minussa, armon kautta, myös kulkea siinä, mikä oli heidät tuominnut?  

Tulevatko Minun ihmiseni tavoittamaan kohti Taivasta käsillään, kun heidän jalkansa jatkavat 

lavean polun tallaamista ja joka johtaa tuhoon?... Ja kuinka voi joku, joka rakastaa Minua, ottaa 

Minun kädestäni kiinni ja kulkea Minun vierelläni, yksi jalka hyvällä maalla ja toinen haudassa?  

Sen vuoksi, tiedon täytyy lisääntyä ja synnin täytyy vähentyä, saapuaksenne Taivaan 

Valtakuntaan… Sillä, joka on armon alainen, kantaa samanlaista hedelmää… Ja Hän, joka piti Isän 

Lain, paljasti sen armon töiden kautta.  

Muistakaa Minun sanani, jotka Minä puhuin omahyväisille, niille, jotka pyrkivät kivittämään Minut 

Minun sanojeni vuoksi. Enkö Minä sanonut heille… ”Älkää uskoko Minua sitten, mutta teidän 

pitäisi uskoa ainakin Minun työni?”  

Rakastetut pojat, Minä olen Isässä ja Hän on Minussa ja Me olemme teissä. Ja jos Minä olen teissä, 

pyrkikää miellyttämään Isää samalla tavalla, kuin Minä tein ja Hän varmasti tulee olemaan teihin 

mielistynyt. Sillä jos te pyritte seuraamaan Minua totuudessa, kantaen ristiä Minun perässäni, 

pelkäämättä sitä sen painon vuoksi, vaan pikemminkin omaksuen sen, teistä tulee se esimerkki, 

joiksi teidät on kutsuttu… Kulkien Valtakuntaan, johdattaen myös monet muut.  

Siispä sitten, Armo on ensimmäinen ja ikuinen. Sitten tulevat työt, ensimmäiset työt uskossa 

tehtyinä, jopa ensihedelmät, jotka ovat syntyneet elämissänne… Mikä on rakastaa Isää ja toinen 

toisianne, pitämällä Lain. 


