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Timothylle Nettiyhteisön Kokoontumisen Aikana, Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Älkää antako Minun rakastettujeni toimien huijata teitä, älkääkä tuomitko sen 

mukaan, mitä te näette omilla silmillänne. Sillä Minä katson syvälle sisimpään, Minä tiedän; 

katsokaa, Minä näen kaikki asiat… Jopa ikuisesta ikuiseen, kaikki on tunnettua Minulle. 

Ja niin kuin Minä katson Minun palvelijoitani tänä päivänä, jota te kutsutte lahjaksi, tämä on se, 

mitä Minä näen niiden sydämissä, ketkä todella omaksuvat Minut… He uskovat! Ja vaikka he vielä 

kompastuvat ja vaikka muut näyttävät olevan oikeamielisempiä kuin he, tämä on se, mitä Minä 

olen nähnyt. Sillä todella, on monia, jotka vaikuttavat oikeamielisiltä ulospäin, kuitenkin sisäisesti 

he pysyvät epävakaina, taantuen, tehden jokaisen yrityksen kätkeä huolensa, peittääkseen uskon 

puutteensa.  

Kuitenkin mitä näistä, jotka kompastuvat tarpeettomasti?... Mitä näistä, joita on kidutettu heidän 

vakaumuksensa puutteesta, kun heitä on vedetty tänne ja sinnepäin? Eivätkö he myös ole 

Minun?... Enkö Minä näe syvälle heidän sydämiinsä ja tunne heidän huolensa?... Minun 

rakastettuni, enkö Minä jaa heidän surunsa?!  

Älkää kuitenkaan olko tästä hämmentyneitä, sillä monet kompastuvat epäuskonsa vuoksi ja monet 

tavoittelevat itsekkäitä päämääriä, kuitenkaan mikään ei ole kätkettyä Minun silmiltäni; älkääkä 

tulko paljon surun nielaisemiksi Minun sanojeni vuoksi, tai sen perusteella, mitä Minä paljastan. 

Sillä tänään Minä olen puhunut ja tänään Minä tulen puhumaan, kuitenkaan Minun tahtoani ei ole 

sidottu tämän päivän mukaan, eikä eilisellä ole mitään merkitystä huomiseen. Sillä Minun tahtoni 

on Minun tahtoni ja pysyy liikkumattomana. Katsokaa, Minun päämääräni on jo vakiinnutettu, sillä 

on niin kuin Minä olen sanonut, ”Eilinen on otettu pois ihmisiltä, vain tämän päivän Minä olen 

antanut ja huominen kuuluu Herralle. Ja kaikki, jotka kuuluvat Minulle, tulevat varmasti kulkemaan 

Minun kanssani huomenna, sillä tämä päivä on haihtumassa ja aurinko on melkein laskenut tämän 

ihmisten ajan ylle ja pimeyden täytyy seurata lyhyen ajanjakson ajan. Kuitenkin aurinko on noussut 

idässä, tuoden sarastukseen uuden päivän.”  

Täten Minä olen puhunut Minun profeetoilleni, että he voivat uudistaa luottamuksensa ja lisätä 

tietoaan Rakastetussa, ymmärtäen, että Minä en näe niin kuin ihminen näkee, ja se minkä Minä 

teen, on Minun oman tahtoni neuvonpidon mukaista. Sillä MINÄ OLEN KUKA MINÄ OLEN, ja 

Minun tieni tullaan vakiinnuttamaan Minun edessäni… Kappas, se on jo vakiinnutettu.  

Sillä Minä olen Ensimmäinen! Katsokaa, Minä olen myös Viimeinen!... Siunattuja ovat sen vuoksi 

kaikki ne, jotka kumartuvat alas Minun edessäni, sillä heissä tullaan visio tekemään täydelliseksi ja 

Sana vakiinnuttamaan, jopa niin kuin se oli ensimmäisessä, ja tulee olemaan myös viimeisessä…  

Luottakaa Minuun sen vuoksi, sillä MINÄ OLEN HÄN! 


