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Timothylle Nettiyhteisön Kokoontumisen aikana, Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Koskien uskovia Kristuksessa, jotka ottavat osaa Juutalaiseen paastoon Av-kuun aikana 

Näin sanoo Herra teidän Jumalanne, Israelin Jumala, Kaikkien Jumala, Hän, joka tutkii sydämet 

ja mielet, jopa kaikkein sisäisimmät ajatukset ja aikomukset… Minä yksin näen ihmisten 

teeskentelyn läpi; ja Minä, jopa Minä, koettelen jokaisen Minun nimessäni tehdyn hyvän työn 

laadun, paljastaen, minkälainen se todella on. Sen vuoksi, Minä kysyn teiltä, pyrittekö te tekemään 

niin kuin he, jotka ovat torjuneet Minut, niin kuin kaikki he, jotka hylkäävät Minun Poikani, ja joilla 

ei ole mitään ääntä Minun edessäni ja jotka pysyvät tyhjinä Minun Hengestäni?!... Minä kerron 

teille totuuden, heidän paastojaan ja heidän uhrauksiaan Minä en ole hyväksynyt! Heidän 

uhrauksiaan Minä vihaan! Tulisiko Minun omien ihmisteni, jotka eivät ole Minun ihmisiäni, tulla 

Minun eteeni, Minun nimessäni, paastoten kuolleiden puolesta?! Tulevatko he kutsumaan Minun 

nimeäni, kun he samaan aikaan torjuvat Minun Poikani?! Kappas, he todella tulevat tekemään niin, 

kuitenkin Minä tulen kääntämään Minun selkäni heille, eivätkä Minun korvani millään muotoa tule 

kuulemaan heitä!... Sillä heidät on katkaistu pois! Sanoo Herra.  

Ja entä te, rakastetut, missä te seisotte? Ja minne Minä olen asettanut teidät, sen mukaan, kuin te 

olette hyväksyneet Minun Poikani?...  

Vastatkaa, jos tiedätte…  

Sillä todella se on tullut tapahtumaan, jopa siitä päivästä lähtien, kun Minä asuin heidän keskellään 

lihassa, Immanu El…  

Katsokaa, heidät oli katkaistu pois, että teidät voitaisiin oksastaa mukaan.  

Sillä epäuskon vuoksi heidät on hylätty ajaksi, jopa kahdeksi päiväksi Herrassa. Kuitenkin päivä on 

tullut ja on melkein jo heidän päällään, kun heidät tullaan oksastamaan mukaan jälleen. Sillä MINÄ 

OLEN ja Minä olen kykenevä oksastamaan heidät jälleen. Kuitenkaan se päivä ei ole täysin tullut. Ja 

niinpä Minä kysyn teiltä, miksi te nyt ponnistelette ottaaksenne osaa ei-uskovien tuloksettomiin 

tapoihin? Kuinka on, että te pyritte istumaan heidän joukossaan, joilta puuttuu tietoa ja jotka 

hylkäävät ymmärryksen?... Heidän paastonsa ovat turhia! Niitä ei hyväksytä!   

Kuitenkin Minä kysyn teiltä, kaikilta, jotka ette ole kieltäneet Minua ja jotka myös uskovat tämän 

Sanan, miksi Minun palvelijani paastoavat Sapattina, niin kuin Minä olen heitä käskenyt (1)? Ja te, 

joita Minä en ole käskenyt, miksi myös te otatte osaa? Kyllä myös teidän tulee paastota, todella 

Minä tulen vaatimaan sitä teiltä, kuitenkin vain heiltä, jotka esittelevät itsensä Minun edessäni 

vilpittömässä omistautumisessa, niin kuin joku, jonka on nielaissut suuri suru Sulhasen 

poissaolosta ja kaikesta tästä kuolemasta, mikä on tullut ja on tulossa täyttämään maailman 

verellä, se tullaan hyväksymään.  

Kyllä, tämän vuoksi teidän tulee paastota, tämän vuoksi teidän tulee valittaa… Kaikki nämä itkevät 

lapset, kaikki nämä kovettuneet sydämet, kaikki tämä kuolema ja murha, kaikki tämä 

epäoikeudenmukaisuus ja jumalattomuus; kyyneleitä kuin jokia, kyyneleitä ja verta ja paljon 

valitusta, suurta pahuutta ja viattomien teurastusta ja myös sen vuoksi, mitä Minä olen 

vuodattamaisillani kansakuntanne päälle, hyvityksenä kaikesta heidän pahuudestaan, missä he 

ovat täysin hylänneet Minut! Kuitenkin Israelissa he, jotka torjuvat Messiaan, menevät itkemään 



kaikkien kuolleittensa puolesta ja paastoamaan kaiken tämän rangaistuksen vuoksi, jonka Minä 

olen sallinut tulla heidän päälleen yhtäkkiä.  

Kuitenkaan Minä en kuule yhtään katumusta, Minä en kuule valitusta kaikesta heidän Pyhän 

hylkäämisestään – Hänen, jonka elämä vuodatettiin heidän puolestaan…  

Eikä sen puolesta, mitä heidän isänsä tekivät Hänelle, ja mikä pysyy heidän turmeltujen päittensä 

päällä…  

Vihanpito, niin katkeria kyyneleitä…  

Minun omat ihmiseni, jotka olivat Minun silmäteräni, yhä hylkäävät Minut…  

Älkää ottako mitään osaa heidän juhliinsa, sen vuoksi, älkää ottako mitään osaa heidän kuolleiden 

puolesta valittamiseensa, aivan niin kuin Minä en kykenisi, aivan tällä hetkellä kutsumaan heitä 

esiin heidän haudoistaan ja hautakammioistaan, nostamaan heidät KAIKKI maan tomusta, jälleen 

kerran.  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra kaikille niille Israelissa, jotka ovat juoneet Minun maljastani ja 

syöneet Minun leipääni, kaikille, jotka pysyvät oksastettuina mukaan; kuulkaa Herran teidän 

Jumalanne Sana, kyllä Minun, YAHUWAH’n, teidän isienne Jumalan… älkää loukkaantuko Minun 

sanoistani, älkääkä heiluttako päätänne Minun puheelleni, älkääkä työntäkö kättänne Minun 

näissä Kirjeissä olevia sanojani vastaan. Sillä teidän silmänne ovat nähneet ja korvanne ovat 

kuulleet ja sydämissänne te olette ymmärtäneet Hänen armonsa; Hänen, joka ristiinnaulittiin 

puuhun.  

Jälleen Minä sanon, älkää heiluttako päätänne. Pikemminkin se, mikä kunnioittaa Minun Poikaani, 

tehkää; ja sitä, minkä Minä olen säätänyt ikuiseksi määräykseksi, jatkakaa sen vuoksi, sen mukaan 

Messias YahuShuan ollessa sen päämäärä ja täyttymys, sillä yksin Hän on arvollinen… Ja niin 

tekemällä, myös te tulette arvollisiksi Hänen ansiostaan.  

Ja se, minkä te teette Hänen muistokseen, tuomaan kunniaa Hänen nimelleen, kunnioittaa Minua; 

jopa niin kuin se, mitä te tarjoatte kiitoksen annoksi, Hänen nimessään, antaa Minulle kunniaa. 

Sillä todella, Minä olen Hän, jonka te sanotte olevan teidän Jumalanne… Kyllä, MINÄ OLEN HÄN, 

YAHUWAH, Hän, joka hallitsee ja saa aikaan olemisen; Hänen, joka on ja on aina ollut Ikuinen 

Jumala, Ikuinen, joka on ikuisesta ikuiseen… MINÄ OLEN.  

Sen vuoksi, jos te paastoatte, paastotkaa niin kuin joku, jonka sydän kaipaa Sulhasen paluuta, jopa 

niin kuin merkkinä heille, jotka ovat lähellä ja heille, jotka ovat kaukana. Ja rakastetut, paastotkaa 

menehtyvien puolesta, niiden puolesta, jotka ovat vastaanottamaisillaan Minun tuomioni, joka on 

varastoituna ja täytyy vuodattaa… Paastotkaa, valittakaa ja uliskaa, että he katuvat ennen sitä 

aikaa. 

Ja paastotkaa myös niiden puolesta, jotka eivät paastoa Pojan nimessä; tarjotkaa tätä uhraus 

niiden puolesta, jotka tällä hetkellä pysyvät katkaistuina pois… Kyllä rakastetut, rukoilkaa 

katumuksen puolesta Israelissa, suuren heräämisen puolesta, että kaikki heräisivät Valoon, 

Ainoaan Todelliseen Valoon, joka on heille lähetetty, niin että he saattaisivat tulla vedetyiksi 

nopeasti sitä kohti, ennen kuin tuho ottaa vallan tästä maapallosta. Sillä aika on tullut! MINÄ OLEN 

TULEVA!  

Sitten kun se on loppuunsaatettu, kun kaikki on viimeistelty, Hän, joka on Pyhä, tulee pois Hänen 

paikastaan ja Hän tulee ilmestymään ja Hän tulee istumaan Hänen kunniansa valtaistuimella!... 

Sitten rakastetut, sitten Minun rakastetut Oi Minun aarteeni, sitten te ette enää koskaan paastoa, 



ettekä te tule valittamaan, eikä teillä enää tule olemaan jano, ettekä te koskaan enää tule olemaan 

nälkäisiä. Sillä Minä olen Jumala, JUMALA, ja Minun käsiini teidät on annettu, Minun Poikaani 

teidät on asetettu. Katsokaa, Hänen rakkaudessaan te tulette pysymään ikuisesti, sillä Minä tulen 

olemaan teidän Jumalanne ja te tulette olemaan Minun ihmisiäni.  

Katsokaa, jopa he, jotka olivat kaukana, tullaan tuomaan lähelle, Ja heidät tullaan oksastamaan 

mukaan jälleen…   

Minun iloni, heidän ilonsa, täydellisenä Yhdessä, YKSI…  

Ainoa Todellinen Leipä Taivaasta, AINOA Pyhäkkö ja Elämä, AINOA, joka luovutettiin ja 

vuodatettiin, AINOA, jonka veri kattaa ja parantaa, Hän, jonka kautta kaikki tullaan tekemään 

yhdeksi…  

Kyllä, Hän, Israelin Pyhä, YahuShua HaMashiach, Kuningas, joka hallitsee ja on tuleva!  

Kyllä, Hän on tullut ja Hän tulee palaamaan ja kokoamaan! Ja katsokaa, Hän on myös tulossa 

nopeasti suuressa voimassa ja kunniassa ja jokainen polvi tulee notkistumaan Hänelle, kutsuen 

Häntä Herraksi!...  

Sitten Minun sydämeni valitut tulevat saapumaan sisään; Kyllä, kaikki he, jotka on lunastettu ja 

valittu, tulevat ja illastavat heidän Ikuisen Isänsä pöydässä…  

Lehtimajan Juhla!... Sen vuoksi tulkaa ylös, Minun ihmiseni! On aika!  


