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Timothylle Nettiyhteisön Kokoontumisen Aikana - Kristuksessa olevalle Sisarelle ja Herran Pienelle 

Katraalle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Minun tyttäreni, kun kohtaat totuuden sellaisena kuin se on, koskien todellisia kasvojasi, joita 

katsot peilissä, etkä enää valehtele itsellesi, sitten kykenet näkemään Minut sellaisena kuin Minä 

todella olen… Sanoo Herra. 

Rakastettu tytär, et ole ymmärtänyt Minun puhettani… Sillä vihollinen peilissä, jota sinun tulisi 

paeta, täytyy ensin tunnistaa ja hyväksyä sellaisena kuin hän todella on… Katsomalla ohi julkisivun, 

jonka yli olet maalannut, kätkeäksesi sydämen todellisen luonteen…  

Niille, jotka omaksuvat sen, mitä pitävät kätkettynä, jopa itseltään, siinä he voivat tuoda sen 

eteenpäin, heidät tullaan asettamaan vapaaksi…  

Kuitenkin he, jotka pysyvät vaatetettuina Minun edessäni, peittäen teeskentelyn teeskentelyllä, 

ovat takoneet anteeksiantamattomuuden kahleet, joilla he pysyvät kahlittuina…  

Tule Minun luokseni ja paljasta kaikki Minun edessäni!... Millään muulla keinolla Minä en voi 

pukea sinua näihin uusiin viittoihin, jotka Minä olen tehnyt sinulle.  

Enkö Minä ole muovannut sinut, rakastettu?... Enkö Minä ole sinun Tekijäsi, ja Minä olen 

muotoillut sinut siinä salaisessa paikassa, viattomaksi ja virheettömäksi… Alastomaksi? Onko sitten 

liian paljon pyydetty Minun rakastetultani, palata Minun luokseni samalla tavalla, kuin millä sinut 

oli luotu?... Pienet lapset, palatkaa Minun luokseni niin kuin lapsi! Juoskaa Minun luokseni, niin 

kuin viaton lapsi tulisi!  

Heittäkää pois kaikki nämä synnissä ommellut viitat… Nähkää ne sellaisina kuin ne todella ovat! 

Rakastetut, te olette tehneet ne sellaisiksi kuin mitä ne ovat! Rakastetut, te olette tehneet ne ja 

pukeneet ne päällenne!  

Minä olen riisunut teidät alastomiksi ja pessyt teidät. Miksi petätte itseänne enää, tarrautuen 

siihen, mikä on menehtynyt?... Kaikki teidän ponnistelunne, joilla te olette yrittäneet oikeuttaa 

itsenne, ovat turhaa; kaikki ponnistelunne vaikuttaa puhtailta, vain palvelevat peittämistänne 

häpeään. Älkää ajatelko, että Minä puhun vain Minun tyttärelleni… Minä puhun joka ikiselle teistä, 

Minun lampaani!  

Älkää enää saastuttako Minun rakkauttani!... VASTAANOTTAKAA SE! Lakatkaa valehtelemasta 

itsellenne! Lakatkaa etsimästä ihmisylistystä! Lakatkaa etsimästä ihmisten hyväksyntää! Lakatkaa 

tärvelemästä Minun kuvaani!... Nähkää Minut sellaisena kuin Minä olen!  

Te kysytte keskuudessanne… ’Kuinka minun tulisi tehdä tämä? Minä pysyn sokeana ja minun 

korvani ovat tylsiä kuulemaan ja minun sydämeni ei ole oikein, Herra.’ Ettekö ole lukeneet, se olen 

Minä, joka on tehnyt sen?!... Jopa alusta alkaen, MINÄ OLEN HÄN!   

Rukoilkaa, Minun aarteeni, rukoilkaa… Sillä Minä tulen puhumaan uudelleen, kuitenkin toistaiseksi 

Minä tulen hiljentämään Minun ääneni, sillä te ette ole lainkaan kykeneviä kestämään sitä.  


