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Timothylle Netti Yhteisön kokoontumisen aikana, Veljelle Kristuksessaja kaikille Niille, joilla on 

Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Hänen palvelijalleen… Minun poikani, kun olet tehnyt päätöksesi ja katso, siinä 

se on sydämessäsi, Minä tulen loppuunsaattamaan sen. Sen vuoksi kutsu Minua, sillä on aika. 

Minun poikani, älä ajattele, että Minä olen tullut tallaamaan vain pahasydämiset. Sillä Minä olen 

tullut tallaamaan kaikki hallitukset ja vallat, tämän pimeyden ajan hallitsijoitten päälle, korkeilla 

paikoilla olevan hengellisen pahuuden päälle… KAIKKIEN asioiden päälle, mitkä yrittävät laittaa 

pidäkkeitä Minun todistajilleni tai estää heitä millään tavalla! Sillä Minä kerron teille totuuden, 

nämä siteet tullaan murtamaan! Paha ei tule nousemaan toista kertaa! MINÄ OLEN HERRA.  

Sen vuoksi, Minun poikani, älä katso huomista, sillä tämä päivä on päivä; tänään sinun täytyy 

päättää, jopa tällä nimenomaisella hetkellä. Sillä tänä jäljellä olevana lyhyenä aikana, sinun täytyy 

voittaa. Sinun täytyy luopua elämästäsi Minun vuokseni tai kuinka Minä voisin lähettää sinut? Sillä 

niin kuin on kirjoitettu… Ne, jotka eivät nosta ristiään ja seuraa Minun jalanjäljissäni, eivät ole 

soveliaita Minun opetuslapsikseni, sillä he ovat osoittautuneet arvottomiksi. Ja kuinka voi paeta 

joku, joka rakastaa isäänsä tai äitiään, tai poikaansa tai tytärtään enemmän kuin Minua? Sillä he 

myös ovat osoittautuneet arvottomiksi Minulle. Täten monet ovat kutsuttuja, kuitenkin harvat 

ovat valittuja.  

Kuitenkin ymmärrä tämä, Minun poikani… Niin kuin Minä olen puhunut sen, niin se tulee olemaan. 

Sillä päivä on tulossa, kun Minä tulen valittujeni päälle ja varjostan Minun ennaltavalittujani, päivä, 

jolloin kaikki Minun uskolliseni tulevat lentämään pois, päivä, jolloin kaikki Minun rakastettuni 

tullaan tekemään uudeksi.  

Ja sinä päivänä, Minun poikani, profeetan palkka tulee olemaan sinun, jos sinä myös pysyt 

uskollisena… vyötä kupeesi sen vuoksi ja tule siksi Jumalan mieheksi, joka sinä aiot olla; seiso 

vakaasti Minun asiani vuoksi, äläkä horju; kyllä, tule hyvin lähelle ja vastaanota Minut. Sillä todella 

Minun armoni on riittävä kaikille niille, jotka luottavat Minuun. Minä olen Herra.  

Nyt on aika Minun voimani tulla tehdyksi täydelliseksi, Minun palvelijoitteni tehdä päätöksensä ja 

laskea kaikki heikkoutensa Minun jalkojeni juureen… Nyt on aika Minun palvelijoitteni nousta ylös, 

tehdä päätöksensä tunnetuiksi… 

Ihmisen Pojan on aika saada kunniaa Hänen palvelijoittensa kautta, jopa niin kuin Isä on saanut 

kunniaa Pojan kautta… Israelin Pyhän on aika vastaanottaa suuri kunnia! MINÄ OLEN TULEVA. 


