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Timothylle, Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Jumala… Minun ihmiseni erehtyvät suuresti, sillä he uskovat, että Minä olen 

kerta kaikkiaan tullut heidän kaltaisekseen… Kuitenkin MINÄ OLEN PYHÄ! Minun ajatukseni eivät 

ole ihmisajatuksia, Minun tieni eivät ole ihmisteitä… Minun ajatukseni ovat ikuisesta!  

Kun Minä pohdin, koko luomakunta on Minun edessäni… Minä näen kaiken! Ei yksikään asia ole 

kätketty Minun silmiltäni! Mittaamattoman pieni on tunnettu Minulle; jopa asioista suurimmat on 

pidetty Minun ymmärryksessäni… Katsokaa, tämä koko universumi on vain pimeä tahra Minun 

sormeni päässä, SILLÄ MINÄ OLEN HERRA JA JUMALA!...   

Olenko Minä nyt tullut epäoikeudenmukaiseksi teidän silmissänne?!... Tulisiko Minun tieni tulla 

kyseenalaistetuiksi teidän taholtanne, koska Minä puhun harvoille samalla tavalla kuin Minä 

puhuin Minun ihmisilleni, Israelille, erämaassa?... Minä en muutu!  

Ja kuka on Israel? Onko hän kotona syntynyt orja?... Sillä Minä kerron teille, Minun oliivipuustani 

olevat ovat vapaita! Vain he, jotka kulkevat harhaan, pysyvät kahlittuina ja vain he, jotka etsivät 

omaa tietään tässä maailmassa, ovat orjia. Sillä vain yhtä mestaria voidaan palvella minä tahansa 

annettuna aikana… Vai oletteko te unohtaneet Minun sanani, jonka Minä olen asettanut teidän 

eteenne, ja Minun tieni, jonka Minä olen näyttänyt teille?  

Sen vuoksi, Minä tulen kohtelemaan sellaista, joka on nähnyt Minun tieni ja saastuttaa sitä, niin 

kuin väen paljouksia, jotka hylkäävät sen. Sillä heidän, jotka ovat nähneet, täytyy nyt kulkea siinä, 

minkä Minä olen asettanut heidän eteensä. Ja jos he eivät tule kulkemaan, sitten omalla 

valinnallaan he ovat valinneet kulkea laakson läpi, kunnes ovat murtuneita… Päällä tai alla, KAIKKI 

tulevat murtumaan! Sanoo Herra.  

Sillä Suuri Päivä on hyvin lähellä! Kaikki on valmisteltu! Ja Minä kerron teille, KAIKKI polut johtavat 

Minun valtaistuimeni jalkojen juureen!... KAIKKIEN täytyy seisoa Mashiach’n tuomioistuimen 

edessä! Sillä ei ole olemassa mitään toista Jumalaa Minun lisäkseni! Oikeudenmukainen Jumala ja 

Pelastaja!... Ei ole ketään toista Minun lisäkseni!  

Sen vuoksi, he, jotka vastaanottavat Minut, on tehty arvollisiksi ja tulevat jatkamaan… He tulevat 

kulkemaan Minun kanssani, ikuisesti. Ja he, jotka pysyvät tyhjinä ja jotka torjuvat Minun lahjani, 

tulevat loppumaan. Heidät tullaan erottamaan Minusta, ikuisesti… Heidät on murrettu pois… 

MINÄ OLEN HERRA. 


