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Timothylle, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla - Koskien Ihmisten Kirkkoja 

Näin sanoo Herra Hänen palvelijoilleen, heille, jotka ovat lähetetyt taisteluun, Minun paimeneni, 

jotka Minä olen asettanut ja tulen vakiinnuttamaan, heille, jotka tulevat paimentamaan Minun 

katraani villejä ja valmistelemaan Minun tietäni Minun edelläni…   

Minun poikani, ojentakaa heitä terävästi ja varoittakaa heitä Minun puolestani; tulkoon jako 

päätökseen saatetuksi, tulkoon se tehdyksi selväksi. Sillä niin kuin MINÄ OLEN, sanoo Herra 

Jumala, niin Minä tulen olemaan ja olen aina ollut. Minua ei voida siirtää, eikä Minun palvelijoitani. 

Minä olen Herra.  

Sen vuoksi, varoittakaa heitä Minun puolestani. Sillä kaikki, jotka vihaavat Minun Kirjeitäni ja 

halveksivat Minun Sanaani, joka on kirjoitettu näihin Kirjeitten Sarjaan, ja he myös kieltäytyvät 

Minun ojennuksestani, eivät riitele ihmisten kanssa, vaan Herran heidän Jumalansa kanssa, jopa 

saastuttaen Minun nimeni, kun he kulkevat yhdessä röyhkeässä yksimielisyydessään.  

Sillä ylpeyden nimessä he pitävät tiukasti kiinni jokaisesta esi-isiensä perinteestä, kun he seuraavat 

jokaista oppien pettävää tuulta; oppien, jotka kutittavat heidän korviaan ja joita Minä vihaan…  

Heidän työnsä on inhottavia Minusta! Minä inhoan niiden näkemistä!... Minä en voi enää kestää 

näiden ihmisten teitä! Enkä Minä enää tule kuulemaan heitä!  

Jälleen Minä sanon, varoittakaa heitä Minun puolestani; kuulevatpa he tai pidättäytyvätpä he, 

tehkää Minun sanani tunnetuksi. Iskekää nopeasti miekalla, jonka Minä olen antanut teille, sillä 

Herran sana on todella nopea ja voimakas ja hyvin terävä ja sen kautta tullaan väen paljoudet 

jakamaan. Katsokaa, he ovat jakaneet jo itsensä, sen mukaan, mitä asuu heidän sydämissään. Sillä 

he ovat heittäneet arpaa ihmisten ja pettäjän kanssa, kieltäytyen Herran ojennuksesta ja nuo 

totuudet, mitkä ovat itsestään selviä kaikkien silmissä, jotka tuntevat Minut ja joissa Minä asun.  

Sen vuoksi, Minä en enää tule kuuntelemaan kaikkia näitä ristiriitaisuuksia, joita on tuotu esiin 

itseään Kristityiksi kutsuvien huulilta… Ja jotka asuvat kaikkien näiden ihmisten maailmallisten 

kirkkojen keskellä, ja joiden oppeja ja perinteitä Minä vihaan. Enää Minä en tule sallimaan heidän 

kieroutuneitten kiistojensa jatkuvan, sillä he taistelevat Minua vastaan. Minä tulen kääntämään 

heille selän, enkä etupuolta; Minä tulen piilottamaan Minun kasvoni heiltä, sillä Minä en tunne 

heitä… Laittomia ihmisiä, valheiden hankkijoita, valheellisia todistajia, jotka eivät lakkaa 

saastuttamasta Minun nimeäni ja Minun kunniaani!  

Sen vuoksi, heidät tullaan jättämään lohduttomiksi, seisomaan yksin paikkaan, josta he sanoivat, 

että eivät koskaan tule siellä olemaan… Puhdistus ja Herran Päivä…  

Alentamisen päivä ja suuri nöyrtyminen, päivä, jolloin todella katuvaiset nostetaan ylös… 

Tyrmistyksen ja monien kyynelten päivä, raskaiden surujen ja hammasten kiristyksen päivä.  

Sillä Minun täytyy antaa ojennusta ja välittää tuomiota vai kuinka Minun tulisi heidät koota? Täten 

rikkonaisuus tulee olemaan heidän kumppaninsa Herran vihan päivänä. Sillä Minun vihaani ei tulla 

kääntämään pois heistä, ennen kuin he sanovat… ’Siunattuja ovat heidän jalkansa, joita Herra 

lähettää, sillä he ovat vastaanottaneet viestin Jumalalta. Me tulemme kuuntelemaan tarkkaan 

heidän puheensa ja kiinnittämään tiukasti huomiota heidän jokaiseen julistukseensa… Me 

kadumme, Oi Herra, tomussa ja tuhkassa.’  



Minä olen Herra. Ja vaikka Minä kolhin, Minä tulen varmasti parantamaan; ja vaikka Minä 

vuodatan vahvan tuomion, Minä tulen myös antamaan armoa; ja vaikka Minä vaivaan, Minä tulen 

myös tuomaan helpotusta ja paljon lohtua. Sillä kaikki vankeuteen nimitetyt tulevat menemään 

vankeuteen, kuitenkin Minä tulen päästämään heidät pahasta, jopa kaikki, jotka kutsuvat Herran 

nimeä sinä päivänä. Ja vaikka moni tullaan tuomaan alas, jopa alas pimeyden ja epätoivon 

syvyyksiin…  

Katsokaa, syvyyksistä Minä tulen nostamaan heidät ylös, jopa korkealle taivaitten päälle! Jopa 

tuhkista Minä tulen tuomaan heidät esille ja he tulevat antamaan Minulle täydellistä ylistystä 

Minun kunniani majassa!  

Ja niin se on täytetty ja tulee myös tapahtumaan… Ensimmäinen tulee olemaan viimeinen ja 

viimeinen tulee olemaan ensimmäisiä kunnian osanottajia… Kuitenkin kaikki tullaan pelastamaan, 

sen lukumäärän mukaan, jonka Herra tulee kutsumaan. 


