
248. Jeesus sanoo: Jotkut teistä ovat yhä Aidalla. Profeetallinen Sana.  

JOTKUT TEISTÄ OVAT YHÄ AIDALLA 

Jeesuksen sanoja Veli Ezekielille, 8. Helmikuuta, 2016.  

Vahvistakoon Herra meitä meidän matkallamme, kallisarvoiset Sydänasukkaat. 

No niin, viime yönä Ezekiel sai sanan Herralta, niinpä minä aion julkaista sen hänen puolestaan. 

Se alkoi… ” Niin monet valittavat, niin harvat antavat kiitosta. Niin monet ovat kiittämättömiä, niin 

harvat arvostavat. Minä olen väsynyt ja uupunut niin paljosta välinpitämättömyydestä 

maailmassa. Niin monet, monet sielut jahtaavat lihaa ja sen lohtuja. Ylpeydellä ja 

turhamaisuudella he käyvät Minun kimppuuni. Ja itsekkyydellä ei ole mitään rajoja, kun köyhien 

elämien tuhoaminen on kyseessä.”  

” Rakkaat, se on jo pitkään uuvuttanut Minun Isääni, pitkälle parannuskeinojen kyvyn yli. Kuka 

tulee lohduttamaan tätä sydäntä, joka on niin täynnä Rakkautta ja Myötätuntoa? Kuitenkin niin 

hyljeksitty ja pilkattu tämän sukupolven keskuudessa. Minä kerron teille, että Kadotuksen Malja 

on ylitsevuotavainen. Sen vuoksi Minun Isäni on lähettänyt Minut hakemaan Minun Morsiameni, 

niin että Hänen, joka on ollut niin uskollinen, ei tarvitsisi kestää musertavaa mätänevien ruumiiden 

lemua, mikä tulee täyttämään maanne kadut ja kaupungit.”  

” Minä luotan siihen, että te Minun Morsiameni pidätte vartiota tarkalla katseella ja olette valmiit, 

kun Sulhanen saapuu teitä varten. Älkää tulko yllätetyiksi tietämättöminä, vaan pitäkää 

lamppunne kunnossa ja täynnä. Vierottakaa itsenne maailmasta nyt, ettette te olisi niin kuin Lotin 

vaimo, taaksenne katsellen. Niin vakavaa se on. Jotkut teistä ovat yhä hajareisin aidan päällä. Te 

olette vaarassa menettää kaiken, jos te jatkatte kompromissien tekemistä ja Päivä tulee yllättäen 

päällenne kuin ansa. Ei tule olemaan mitään viime hetken mahdollisuuksia, sillä päivä ja hetki ovat 

sukkelasti tulossa. Ja voi teitä, jotka Mestari löytää maailmaan asioiden askarruttamana, kun Hän 

palaa. Te voitte kuitenkin pelastua, mutta tulen läpi menemällä.” 

” Te, jotka olette jättäneet maailman rakkaudesta Minuun, kauneus ja ilo, jotka teitä odottavat, 

ovat käsityskyvyn ulkopuolella. Sillä Jumalan enkelit tulevat saattamaan teidät Karitsan Hääjuhlaan 

ja siten te tulette olemaan loppumattomasti Herranne, Jumalanne ja Kuninkaanne luona.” 

” Riemuitkaa, Minun Morsiameni! Sillä Minä olen hyvin lähellä, jopa jo ovella.” 


