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Timothylle Netti Yhteisön kokoontumisen aikana ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Kun Minun tahtoni on täytetty viimeiseen asti ja pahat ovat muuttuneet 

tuhkaksi jalkapohjienne alla, todella, kun kaikki asiat tulevat täyttymykseen, saatanaa ei enää ole. 

Vai näettekö tekin turmeltuneilla silmillä ja sumealla näkökyvyllä, niin kuin ihmisten kirkoissa 

olevat? Sillä verho pysyy ja se on tiukasti heidän päittensä päällä; katsokaa, heidän valheensa eivät 

lopu! Sillä ihmisten kirkot aina kantavat väärää todistusta Minusta; he ajattelevat, että Minä olen 

kerta kaikkiaan tullut heidän kaltaisekseen! Täten Minä tulen moittimaan heidät ja luetteloimaan 

kaikki Minun syytteeni heitä vastaan!  

Sen vuoksi, Minun poikani ja tyttäreni, pohtikaa ja rukoilkaa… Etsikää Minun kasvojani kiihkeällä 

halulla tuntea Minut sellaisena kuin Minä todella olen, että te saattaisitte ylistää Minua hengessä 

ja totuudessa.  

Nyt kuulkaa Minun sanani ja saakaa viisautta, sillä täten sanoo Herra… Jos Minun Sanassani, niin 

kuin se on kirjoitettu alussa Minun valittujen ihmisteni toimesta, ei ollut jälkeäkään tästä opista 

helvetistä ja ikuisesta kidutuksesta, niin kuin siitä yleisesti puhutaan ihmisten kirkkojen 

keskuudessa, kuinka se on nyt tullut olemaan Uuden Liiton Pyhiin Kirjoituksiin? Jälleen, Minä 

sanon teille, pohtikaa ja rukoilkaa ja etsikää Minun kasvojani, Hänen kauttaan, joka yksin on 

Näkymättömän Jumalan kuva; sillä vain Pojan kautta tullaan Isän todellinen luonto paljastamaan.   

Minun lapseni, olkaa viisaita ja valppaita; älkää tulko petetyiksi. Sillä Minä kerron teille totuuden, 

alusta asti saatana oli pettäjä ja murhaaja, hän ei ole koskaan ollut totuuden puolella. Alusta asti 

hän pyrki ansoittamaan Minun ihmisiäni, sanoen, ’Ette suinkaan kuole.’ Ja yhä tähän päivään asti, 

tätä valhetta puhutaan ja hyväksytään laajalti, jopa palavasti puolustetaan ihmisten kirkkojen 

toimesta, ylpeyden vuoksi. Sillä he ylläpitävät valhetta, opettaen, että uskoopa ja hyväksyypä 

Pojan tai estääpä ja torjuupa Elämän, kaikilla on ikuinen elämä Taivaassa tai helvetissä… ÄLKÄÄ 

USKOKO HEITÄ!  

Nähkää suuremmilla silmillä, sillä Minä en muutu! Minä en myönnä ikuista elämää pahoille 

missään muodossa, eivätkä pahasydämiset tule näkemään ikuista elämää! Heidän olemassaolonsa 

tullaan ottamaan heiltä pois; heidät tullaan varmasti pyyhkimään pois! Kuolemassa ei ole elämää, 

eikä Minun vaatetuksessani ole kidutusta, eikä se ole tullut Minun mieleeni!  

Rakastetut, ihmisten kirkot puhuvat typeryyttä ja niiden johtajat opettavat paholaisten oppeja!... 

Sen vuoksi, tyhjentäkää itsenne ja tulkaa Minun luokseni alastomina! Tulkaa pois heidän 

joukostaan ja olkaa vapaita kaikista näistä valheellisista uskomuksista ja kieroutuneista opeista!...  

Sillä on kirjoitettu… Älkää mukautuko tähän maailmaan, vaan muuttakaa muotoanne 

uudistumisen kautta Rakastetussa, että te saattaisitte todistaa, mikä on hyvää ja hyväksyttävää 

Jumalan edessä, Hänen tahtonsa mukaan, mikä on täydellinen… Minä olen Herra. 


