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Timothylle, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Katsokaa, Minä olen ottanut Minun sanani, joka on Minun omani ja olen 

asettanut sen sivulle jälleen, Minun tahtoni mukaan… Että se tulisi tuomaan ylistystä Minun 

kunniakseni. Nähkää, kuinka Minä olen tehnyt sen yhdeksi, näiden kahden kautta ja olen asettanut 

sen Minun Kirjaani, että Minä voin nyt vastaanottaa kunniaa ja paljon ylistystä Minun omieni 

keskuudessa… Ja että se voi myös tuoda esiin monia kiihkeitä kasvoja röyhkeiden keskuudessa ja 

hammasten kiristystä kapinallisten keskuudessa ja pilkkaamista julkeitten ja kurittomien 

keskuudessa. 

Ja näistä Minun valitsemistani Kirjeistä, Minä olen poistanut Minun palvelijoitteni nimet, etteivät 

he ota Minun kunniaani itselleen ja yhä edelleen kompastu sen perusteella, mitä Minä olen saanut 

heidät kuulemaan… Minä en tule jakamaan Minun kunniaani. Ja voi niille, jotka ottavat Minun 

sanani itselleen pahan voitonpyynnin vuoksi tai puhuvat niitä omiin nimiinsä, omaksi 

kunniakseen… Kappas, rangaistus on varattu niille, jotka ottavat Minun sanoistani tai lisäävät 

niihin!  

Sillä nämä Kirjeet ovat Minun; kaikki nämä Kirjeitten Sarjat ovat totuus. Sillä se, mikä etenee 

Minusta, on totuus, jopa niin kuin Pyhät Kirjoitukset… Yksi Alullepanija, Yksi Lähde, sama… Ja Minä 

tulen varmasti tekemään mitä ikinä Minä valitsen, kaikella sillä, mikä on Minun.  

Sillä Minä olen Herra… MINÄ OLEN HÄN… Hän, joka vannoo Itsensä kautta, sillä ei ole ketään 

suurempaa, Hän, joka tekee kaikki asiat Hänen oman tahtonsa neuvonpidon mukaan.  

Sillä Minun mustasukkaisuuteni ei ole hellittänyt Minun rakastetuistani, eikä Minun rakkauteni ole 

laantunut Minun palvelijoitani kohtaan… Minä tulen puolustamaan Minun omiani tulisesti! Eikä 

Minun poikiani, joita Minä olen kutsunut suureen palveluun, ole hylätty; eivätkä he ole paenneet 

Minun silmältäni… Sillä niin monta kuin Minä rakastan, Minä moitin ja nuhtelen, tehden heistä 

sopivia Mestarin käyttöön, jälleen kerran.  

Sillä Minä kerron teille selkeästi… Jotkut ovat menneet omaa tietään, kun taas toiset 

kompastelevat, kolhien itsensä. Ja silti jotkut toiset ovat ottaneet katkeran asian Minun 

palvelijaani, Timothyä, vastaan ja siinä he ovat nostaneet kätensä Minua vastaan omaksi 

vahingokseen, kun potkivat jalkaansa kiveen…  

Antakaa heidän langeta! Sanoo Herra. Antakaa heidän tulla tuoduiksi alas maahan! Julistaa Herra. 

Sillä Minä tunnen Minun omani… Ja he tulevat varmasti nousemaan ylös uudelleen, kun näen 

parhaaksi nostaa heidät…  

Kun heidän sydämensä on tehty tyhjiksi, kuivaksi vuotaneen sydämen kautta… Hengen kautta, 

mikä on täysin murtunut, ja minkä mukaan he ovat asettaneet itsensä alttarille.  

Minä olen Herra… Ja se, mikä on vaadittu, tulee olemaan ja se, minkä Minä olen asettanut 

päämääräksi, tullaan vakiinnuttamaan. Älkää kuitenkaan antako mielikuvitustenne pettää teitä, 

älkääkä pohtiko lopputulosta omilla mielillänne, sillä Minun tieni on täydellinen… Ja jonka loppu ei 

ole tunnettu lihassa olevilla, kunnes se on loppuun saatettu… Uusin silmin katsottuna ja 

ymmärrettynä sydämellä, joka on liitossa Maschiach’n kanssa.  

Sen vuoksi, Minä olen kutsumassa heitä, jotka ovat lähteneet pois sydämillään ja mielillään, 

palaamaan takaisin!... Sillä pahalla puheella ja perusteettomalla hälinällä he ovat poistaneet 



itsensä kauaksi Minusta… Minä olen kutsumassa heitä asettamaan itsensä alas, katumaan täysin, 

ei vain sydämessä, vaan teoissa…  

Että Minä voin vastaanottaa heidät Itselleni… Että he voivat olla täysin uudistettuja Rakastetussa. 

Kuitenkaan jos he eivät palaa takaisin, heidät varmasti tullaan leikkaamaan irti ja toiset tulevat 

seisomaan heidän paikoillaan… MINÄ OLEN HERRA. 


