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Lokakuun 25. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Timothylle Annettu Kirje, 

Herran Pienelle Katraalle ja Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Minä kutsuin enkä kuullut mitään vastausta. Minä loin tarpeen ja kuka teidän joukossanne astui 

esiin? Minä vedin näistä naruista, eikä kukaan liikuttunut… 

Sen vuoksi, näin sanoo Herra… Minä en enää tunne teitä, tämä katras tullaan hajottamaan… 

Kappas, te olette jo hajaantuneet. Sillä Minun ojennukseni sana tulee todella tulemaan esiin, se 

tullaan todella laittamaan esille, jopa Minun avoin ojennukseni, sillä tähän pieneen katraaseen 

Minä olen kivuliaan tyytymätön. Kuitenkin jopa nyt, on olemassa jäännös, joka tulee työntymään 

läpi. 

Enkö Minä sanonut teille, että uskonne ei ollut tarkoitus seisoa minkä tahansa päällä, Minusta 

erillään? Kuitenkin te vahvistitte palkkeja ja asetitte tukia sen alle. Ja katsokaa, jokaisen Minä 

kaadoin nurin, jokaisen Minä siirsin… Että teidän silmänne saattaisivat viimein nähdä, että 

sydämenne saattaisivat viimein aueta.  

Enkö Minä sanonut teille, että Minä en antaisi edes yhdenkään Minun profeettojeni sanan pudota 

maahan? Ja eikö ole niin?... Jopa silmienne edessä Minä olen sen tehnyt, kuitenkin te 

epäonnistutte näkemään. Katsokaa, te rakensitte omat perustuksenne ja kuljitte omien 

odotustenne mukaan ja Minä iskin teidät maahan. Kyllä, Minä tein teidät nöyriksi ja myös Minun 

profeettani, kuitenkaan ei yksikään heidän sanoistaan ole pudonnut maahan.  

Ja yhä te puhutte petoksia sydämessänne ja pysytte tunteettomina teidän hoitoonne asetettuja 

kohtaan… Sokeita ja kovia lampaita! Minä tiedän, mitä te sanotte itseksenne, Minä kuulen 

sydäntenne sanovan, ’Missä on lupaus Hänen tulemisestaan? Vuosi lähenee loppuaan, eikä ketään 

ole koottu’…  

Uskottomia palvelijoita!... Ei yksikään sana, jonka Minä olen puhunut, voi millään muotoa 

menehtyä, eikä yksikään Minun profeettojeni sana tule putoamaan maahan… Kaikki tulevat 

palvelemaan Minun päämäärääni… Kaikki tulee tapahtumaan, MINUN tahtoni mukaan.  

Havaittu profeetan virhe ei tee hänestä valheellista, sillä hän on vain ihminen; eikä ihmisvoima voi 

murtaa sitä, mikä on tullut esiin Herran teidän Jumalanne suusta. Kyllä, Minun palvelijani 

kompastuvat, kuitenkin Minun suuni sana pysyy vakaana ja taipumattomana… Vai oletteko te 

unohtaneet Minun apostolieni virheen tai Daavidin synnin? Kuitenkin heille annettu Sana pysyy 

totena kaikkina aikoina. Oletteko koskaan lukeneet tätä Pyhää Kirjoitusta, ”Sillä näky on kuitenkin 

nimitettyä aikaa varten, mutta lopussa se tulee puhumaan, eikä se tule valehtelemaan. Vaikka se 

viipyy, odottakaa sitä, koska varmasti se tulee, se ei tule viipymään”?  

Katsokaa, Minä olen antanut lahjoja, kaksi tytärtä Minä olen antanut… Yksi on tuotu esiin, toinen 

odottaa aikaansa. Täten Minun profeettojeni virhe on käännetty takaperin, sillä Minä olen 

täyttänyt sen… Jopa Minä olen tehnyt sen ja Minä olen täyttänyt sen… Jopa Minä olen tehnyt sen 

ja olen suorittanut sen! Aivan teidän silmienne edessä se on tapahtunut, MINUN valitsemani ajan 

mukaan ja tulee olemaan!   

Ja vaikka te ette vielä täysin ymmärrä Minun sanojeni laajuutta, te tulette ymmärtämään 

myöhemmin… Hän, joka kohosi korkealle, ja joka myös johdatti vankeja saaliiksi, on antanut 

lahjoja ihmisille!  



Ja yhä te epäilette Herran teitä. Lakatkaa katsomasta Minun sanojani ja Minun palvelijoitani, 

saastuneilla silmillä ja kapealla näkökyvyllä!... NÄHKÄÄ SUUREMMILLA SILMILLÄ! Kaikki teidän 

ennakko-odotuksenne tulevat jäämään vajaiksi, teidän jokainen röyhkeä olettamuksenne tulee 

epäonnistumaan, kuitenkin Minä pysyn uskollisena ja Minun Sanani totena.  

Kyllä, jopa Timothy oli puhunut hätäisesti, Minun nimessäni, epäonnistuen polvistumaan alas 

ennen suunsa avaamista. Sillä hän ei ollut vielä saavuttanut kypsyyttä, palvelun mukaan, mihin 

Minä olin häntä kutsunut. Ja se, mitä oli tehty, olivat keinot, joiden kautta Minä asetin eteenne 

täydellisemmän tien, rikkoen jokaisen pylvään, jonka te olitte pystyttäneet valheellisesti… Teidän 

ei tule asettaa uskoanne yhteenkään ihmiseen!   

Nähkää nyt suuremmilla silmillä, sydämet apposen auki! Nähkää nyt suurempi kunnia, sillä Minä 

en muutu!  

Eikö sitä havaittu, kun tappio Minun profeetalleni kääntyi takaperin? Ja eikö niin ollut Jeremian 

päivinä, kun kaupunki jäi paikoilleen, huolimatta profeetan tulevan tuhon julistuksesta? Kuitenkin 

se tuhottiin jälkeenpäin. Se täytettiin ja tuli tapahtumaan, Minun suuni sanan mukaan ja joka 

lähetettiin ilmoille Minun profeettani kautta… Vaikka kaikki ihmiset itkivät, ’Valheellista!’ ja 

johtajat tekivät tunnustuksia yrityksenä tehdä Minun sanani tehottomiksi, Minun jokainen sanani 

täytettiin ja tuli tapahtumaan kaikkien silmien edessä.  

Täten Timothy puhui ja teidän silmissänne hänen sanansa epäonnistuivat ja näennäisesti putosivat 

maahan, sillä teillä ei ole yhtään luottamusta. Kappas, jopa Timothy kompastui ja kaatui ja suuresti 

nöyrtyi. Kuitenkin joku, jolla on uskoa, odottaa Herraa ja luottaa, huolimatta siitä, mitä hänen 

silmänsä näkevät, sillä hän näkee sydämellään, eikä silmillään. Ja niinpä se, minkä te leimasitte 

virheeksi, on saatettu tapahtumaan ja myös käytettiin Minun päämäärääni varten teissä, sillä Minä 

olen Herra. Katsokaa, jopa Minun palvelijani Jaysen mukaan se on saatettu tapahtumaan 

samanlaisella tavalla. Sillä todella, niin kuin on kirjoitettu, ’Profetoiminen ei ole ei-uskovia varten, 

vaan niitä varten, jotka uskovat.’  

Pitkästykää pieni katras, kuinka kauan Minun täytyy kärsiä teidän epäilyänne? Kuinka kauan 

tulevat sydämenne pysymään kovina?... Jopa nyt, Minä katson, kun te lähdette pois Minusta. 

Katsokaa, kuinka te turhaan pyritte saamaan elämienne hallinnan jälleen kerran, sillä aikaa kun 

jätätte huomiotta köyhän ja puutteenalaisen. Minä kerron teille, tämä elämä on lähtemässä teistä 

pois, jopa nyt se pakenee pois. Kappas, se on jo tuhottu, vaikka tämän syntymän synnytystuskat 

eivät vielä ole saaneet teistä otetta. Sillä tähän asti te olette olleet suojattuna ja molemmilla käsillä 

te vedätte alas verhoa, kuitenkin Minä kerron teille, että syntymän tuska oli tullut sisään ja monet 

ovat synnytystuskissa. Sillä Herran Päivä on täällä ja pimeys kuluttaa, hävitys lisääntyy joka 

kulmalla… Kappas, kansakunnat jatkavat lankeamistaan.   

Minun lapseni, se, mistä pidätte kiinni niin tiukasti, on valhe!... Jopa nyt se liukuu sormienne 

välistä, sillä aurinko on jo laskenut tämän ihmisten ajan ylle… Tämä maailma on langennut ja 

kansakuntanne on kukistettu. Ja vaikka kaikki nämä propagandan muurit seisovat korkeina, estäen 

näköalanne, ja teille lähimmät, joista te kieltäydytte olemasta erillään, jatkuvasti vetävät alas 

kaihtimia…  

Totuus pysyy ja on itsestään selvää, kaikkien ulkopuolella seisovien silmissä… Sanoo Herra.  


