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Timothylle, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Ei mitään, mikä tulee pilkkaajien suusta tai niiden suusta, jotka halveksivasti 

työntävät kieltä ulos Herran voideltuja vastaan… Olipa se ystävä tai vihollinen, puoliso tai 

sukulainen, naapuri tai muukalainen, tutkija tai opettaja, tai pastori, itse nimittämänsä profeetta 

tai saarnaaja… tulla pitämään totena. Eikä heidän perusteluilleen tulla antamaan mitään painoa; se 

on tuuli.  

Antakaa heidän kiistojensa tulla tuoduiksi vain Herran eteen; tai antakaa niiden tulla heitetyiksi 

lantakasaan, sillä tämä on heidän sanojensa paino Minun silmissäni ja tämä on arvo, jonka Minä 

olen nimittänyt heidän väitteilleen, sanoo Herra. Sillä Minä olen Ainoa Tuomari. Ja he, jotka 

ponnistelevat istuakseen Minun valtaistuimellani, muiden tuomitsemisessa, tullaan heittämään 

alas, olipa heidän perustelunsa oikeutettu tai olipa se täynnä petosta ja pahoja aikeita.  

Sillä kenellä tahansa, joka antaa arvion tai tuomitsee muita, ei ole anteeksiantoa sydämessään. He 

ovat lähteneet rakkaudesta pois ja ylpeydestä on tullut heidän uusi isäntänsä, kun he jatkavat 

Minun palvelijoitteni pilkkaamista, herjaamista ja vainoamista sydämellä, joka on täynnä rajatonta 

röyhkeyttä…  

Heidät tullaan heittämään alas! Heidät tullaan vakavasti alentamaan Herran Vihan Päivänä, kun 

jokainen heidän sanansa putoaa maahan, heidän jokainen röyhkeä väitteensä pirstoutuen Minun 

viestinviejieni jalkoihin! Sanoo Taivaallisten Sotajoukkojen Herra Jumala. Sillä MINUN tuomioni 

tulee etenemään ja MINUN Sanani tulee pysymään voimassa!... Minun nimeni ylistettynä kaikkialla 

maapallolla!  

Katsokaa, Minun sanani ovat menneet eteenpäin jo, ja Minun profeettojeni kautta Minä olen 

puhunut ja antanut varoituksen…  

Ja millään muotoa heitä ei voida heittää alas, eikä edes yksikään sana tule putoamaan maahan, 

sillä se olen Minä, jopa Minä, joka ylläpidän heitä… He soittavat trumpetilla MINUN Sanaani!... 

Jonka ääni ei koskaan tule menehtymään.  

Katsokaa, Minä istun tuomarina koko maapallon ylitse, sillä se on Minun astinlautani!... Kyllä, koko 

universumi on alamainen Minun jokaiselle sanalleni! Sillä jokainen käsky, Kaikkivaltiaan suusta 

etenevä, on luomista!  

Sillä MINÄ OLEN HÄN, JOKA SAA AIKAAN OLEMASSAOLON, YAHUWAH IKUINEN!... Yksi ja Ainoa 

Todellinen Jumala, jonka tahto on manifestoitu!... JA TULEE OLEMAAN! 


