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Jeesus aloitti… ”Minun kovin rakkaat, uskon uudelleen herätys on tulossa maahanne, mutta sillä 

on korkea hinta. Minä olen itkenyt monta kertaa niiden sielujen puolesta, jotka eivät ole valmiita 

tulemaan Minun luokseni. Lyhyesti, he ovat menehtymässä. Amerikkalaisten ihmisten 

itsetyytyväisyys on saavuttanut sellaisen tason, että Minun täytyy sallia tämä kärsimys. Monet 

eivät ole kuunnelleet, eivät ole katuneet, eivät ole välittäneet huomata vakavaa hengellistä 

tilaansa ja sen ikuisia seurauksia. He luottavat Minun Armoni ja hyvyyteni kattavan heidän 

syntinsä.”  

”Tämä aika Minun armooni luottamisessa ei ollut koskaan tarkoitettu tekosyyksi jatkaa synnin 

tekemistä. Se annettiin armojen kera auttamaan monia katumaan ja kääntymään Minun puoleeni 

anteeksiannon saamiseksi. He, jotka eivät ole valppaita sielujensa puolesta ovat käyttäneet sitä 

pitkittämään synnin tekemistä. Ja nyt Minun täytyy ryhtyä toimenpiteisiin tuodakseni nämä sielut 

linjaan Totuuden kanssa, kun heidän laiminlyöntinsä vaikuttavat heidän lapsiinsa, joita he eivät 

ehkä koskaan näe, jos he eivät kadu.” 

”Voi kuinka Minä vihaan käyttää tällaista voimakasta kieltä ja voimakkaita toimia kääntääkseni 

teidät pois totunnaisista synneistänne! Kuitenkin tämä tulee teille varoituksena, että te tulette 

kärsimään vakavia menetyksiä armon ajan ja katumisen laiminlyömisestä. Nyt Minun täytyy sallia 

vakavia menetyksiä monien elämässä pelastaakseni heidän sielunsa. Tuletteko te kuulostelemaan 

Minua, rakkaat? Tuletteko te vastaamaan tähän? Vai täytyykö Minun sallia katastrofeja 

elämissänne?”  

”Kuten on kirjoitettu, tulee olemaan heitä, jotka tullaan pelastamaan, mutta vain tulen läpi 

menemällä. Minä pitäisin parempana, että ketään Minun lapsistani ei koeteltaisi tällä tavalla, 

mutta se päätös ei ole Minun tehtävänäni. Se on teidän päätöksenne. Sillä se perustuu teidän 

perinpohjaiseen katumiseenne ja omistautumiseen sille, mikä on oikein ja hyvää Minun 

silmissäni.”  

”Ruokkikaa köyhiä, vierailkaa sairaiden luona, nuhdelkaa syntisiä, rukoilkaa loukkaantuneiden 

puolesta, rukoilkaa paljon armoa, sillä teidän tarpeenne hetkellä, te myös tulette tarvitsemaan 

Armoa. Etsikää Minua, kunnes löydätte Minut. Älkää laiskistuko rukoilemisessa. Älkää tuomitko 

toisianne, mieluummin rukoilkaa niiden sielujen puolesta, jotka ovat puutteellisia. Olkaa helliä ja 

myötätuntoisia heitä kohtaan. Nuhdelkaa heitä, jos on vakavaa syntiä, ja rohkaiskaa heitä 

katumaan ja tukeutumaan Minuun, että päästän heidät pahasta.”  

”Kun te hyökkäätte toisianne vastaan kaunan hengessä, te herätätte Minussa hyvin paljon 

tyytymättömyyttä ja avaatte oven demoniselle seulomiselle omissa elämissänne. Minä yksin 

tuomitsen sielun motiivit ja olosuhteet. Teidän asianne ei ole kritisoida ja nähdä itseänne 

oikeamielisenä, kun te tuomitsette heidät.” 

”Pikemminkin, Minä hyvin paljon hyväksyn Jeesus Rukouksen, ”Herra Jeesus, anna minulle 

syntiselle Armoa.”Tämä rukous saavuttaa syvän sisimpänne, Minun lapseni ja säätää 

korkeusasemanne kuin myös asenteenne. Kyllä, se asettaa teidät alimmalle paikalle - paikalle, 

josta te ette tohdi nostaa päätänne tuomitaksenne muita, eikä varmasti kritisoida heidän 



toimiaan. Teillä ei ole aavistustakaan niiden sielujen kamppailuista, kun te omahyväisesti 

paikannatte heidän virheitään.”  

Olkaa myötätuntoisia, Minun ihmiseni, aivan kuten Minä olen ollut myötätuntoinen teitä kohtaan. 

Näettekö te? Te olette purkupallo Minun viinitarhassani, kun te kritisoitte toinen toisianne. Ettekö 

tiedä, että kritiikin uhri tuntee sen sydämessään? Tiedättekö te, että he pelkäävät katsoa Minuun 

syntiensä vuoksi, ne ovat tehneet heistä vankeja? Ja kun te tuomitsette heitä, te iskette viimeisen 

naulan arkkuun.”  

”Tuomitseminen on KUOLETTAVAA! Lopettakaa tuomitseminen, alkakaa välittämään ja katsokaa 

peiliin. Älkää olko paha palvelija, jolle suuri velka annettiin anteeksi, kuitenkin hän meni ja pieksi 

palvelijansa, joka oli hänelle velkaa vain murto-osan. Älkää tehkö tätä itsellenne tai muille. 

Mieluummin eläkää veljellisessä rakkaudessa ja laskekaa kustannukset, jotka Minä maksoin teidän 

synneistänne Golgatalla.”  

”Kun tämä kulkutauti on täydessä voimassaan, monet tulevat haluamaan katua. Mutta Minä sanon 

teille. ”Katukaa nyt.” Älkää odottako kuolinvuodettanne tunnustaaksenne ja katuaksenne 

syntejänne ja muiden tuomitsemistanne. Älkää odottako, että lapsi sairastuu, ennen kuin kadutte. 

Tulkaa Minun luokseni nyt ja vaikka syntinne olisivat tulipunaisia, Minä teen ne valkeammiksi kuin 

lumi. Minä tulen rakastamaan ja osoittamaan armoa teille, aivan kuten te rakastitte ja osoititte 

armoa veljellenne. Ette toimillanne, ette sanoillanne, vaan syvällä sydämessänne. Sen täytyy olla 

armon paikka teissä, ei vain se mitä te ajattelette tai puhutte huulillanne.”  

”Minä siunaan teidät nyt, rakkaat. Ja Minä pyydän teitä tutkimaan elämäänne ja omaatuntoanne 

ja jos jotain jää jäljelle, tulkaa Minun luokseni katuvina ja Minä tulen antamaan teille anteeksi ja 

antamaan teille voimaa rakastaa muita kuten te olette rakastaneet itseänne.” 


