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Kuulla 

Katsokaa, Minun poikani ja tyttäreni, katsokaa ja nähkää suuremmilla silmillä. Edessänne on mies, 

Minun profeettani… edessänne on mies. Hän on mies, jossa Henki asuu, lihan ja kompastuksen 

mies, kompastuen kiveen, parhaillaan, ja jonka Minä Itse olen sallinut hänelle ja tehnyt hänet 

olemaan… Kyllä, kompastuskivi. Kyllä, rakastetut, hän aukaisi suunsa vilpittömyydessä, mutta Minä 

en puhunut. Hän aukaisi suunsa, kuullen omaa sisäistä ääntään ja kiusaajaa, jonka Minä Itse sallin 

tuotavan hänen lähelleen ja hän puhui… Ja sitä puhumista ei ollut esitetty.  

Siispä sitten, rakastetut, Minä nyt pyydän teitä katsomaan sisälle ja näkemään, ketä te todella 

olette ja kysymään itseltänne… ’Mistä minun uskoni on tehty ja minkä päällä se seisoo? Ja keneen 

minun nyt pitää laittaa kaikki luottamukseni?’... Ei ihmiseen, eikä veljeesi, uskosi mukaan… MINÄ 

EN TULE JAKAMAAN MINUN KUNNIAANI.  

Timothy on Minun astiani, josta Minä olen antanut teille viileän vesijuoman… Kyllä, hän oli Minun 

lamppuni elämienne pimeyden keskellä. Kuitenkaan häntä ei vuodatettu teidän puolestanne, eikä 

hän loistanut oman valonsa kautta… Hän ei ollut teidän uskonne tekijä. Hän on Minun astiani, ja 

jonka kautta nämä asiat tehtiin teille, palvelija ja viinitarhuri, Minun palvelijani, teidän orjanne, 

palvellen Mestarin lapsia.  

Luottakaa MINUUN ja kuulkaa MINUN sanani, kyllä, jopa ne, jotka ovat Minun Kirjeissäni… Ne ovat 

ruokaa ja juomaa tällä nälkiintyneelle sukupolvelle, ojennus näille hävyttömille ihmisille, joita 

kutsutaan Minun omalla nimelläni ihmisten kirkkojen keskuudessa ja se Trumpetti, jonka Minä 

sanoin olevan tulossa, on nyt täällä… Hälytyksen ja sodan trumpetti, tuomion trumpetti, kutsu 

katumukseen… Minun tulemiseni trumpetti ja ilmoitus, Minun tulemiseni on melkein täytetty… 

Evakuoinnin Trumpetti.  

Kuulkaa Minua nyt, älkääkä epäilkö, älkääkä tulko epätoivoisiksi, älkääkä antako uskonne ehtyä, 

niin kuin te nyt väsytte ja haluatte levätä ja astua pois polulta… Juoskaa eteenpäin ja omaksukaa 

Minun tieni. Minä tiedän, etteivät ne ole ollenkaan niin kuin ihmisten tiet, eikä niin kuin haluaisitte 

Minun tekevän, kuitenkin Minä sanon teille, omaksukaa ne ja tarttukaa kiinni Minusta ja 

luottakaa… Sellaisella luottamuksella, joka tulee vain irti päästämisestä, kaiken sen irti 

päästämisestä, jonka ajattelitte olevan totta, vapauttaen kaiken, josta ajattelitte, että 

siitätäytyypitää tiukasti kiinni ja kaikesta siitä, johon te olitte nojanneet. Luopukaa siitä ja tulkaa 

Minun luokseni ja nähkää avoimin silmin ja yhdessä te Minussa ja Minä teissä, tullaan uskonne 

tekemään uudeksi…  

Tehty vain sen kautta, mikä on Minulta tai Minussa, seisoen perustalla, josta Minä olen kivi. 

Päästäkää irti opettajistanne, oppaistanne ja Minun profeetastani ja rakastakaa heitä, sillä he ovat 

vain ihmisiä, Minun poikiani ja teidän veljiänne, teidän rakastettuja ystäviänne. Rakastakaa heitä, 

Minä sanon, sillä he rakastavat teitä rakkaudella, jota Minä olen laittanut heihin. Älkää kuitenkaan 

enää pitäkö heistä kiinni, älkääkä tavoittako tarttuaksenne heidän käsiinsä, tai asettako kättänne 

heidän olkapäilleen, vakiinnuttaaksenne itsenne… Tulkaa Minun luokseni! Juoskaa vain Minun 

luokseni. Sillä he ovat Minun ja heidät on koeteltu, puhdistettu, jopa nöyryytetty ja asetettu 

paikoilleen… Valmisteltu. Jopa niin kuin teitäkin valmistellaan… Minun nippujeni sitominen, 

valmisteluna tulevaa myrskyä ja Ensimmäistä Satoa varten. 



Rakastetut, rukoilkaa Minun todistajieni puolesta, sillä he pysyvät Minun todistajinani… Jopa 

Timothy tulee menemään Minun puolestani niin kuin Minä olen sanonut, vaikka hän nyt tulee 

kävelemään pilkkaajien pimeän meren läpi ja niiden keskellä, jotka ojentavat kättä ja vääntelevät 

kasvojaan, jopa sylkeäkseen hänen päälleen ja pyrkiäkseen vahingoittamaan häntä… Kyllä, hän 

tulee kävelemään, hän tulee rohkeasti menemään Minun Henkeni voimalla, joka on täysin 

vakiinnutettu hänessä. Ja jopa te, joiden täytyy pysyä hyvin lyhyt aika, pidellen tiukasti kiinni 

turvallisuudessa, jopa te, rakastetut, tulette myös kärsimään lisääntyvistä vainoista monien taholta 

ja niiden taholta, jotka ovat omassa piirissänne, sillä on Minun tahtoni, että he lisäävät meluaan ja 

erkaantuvat Minusta kauemmas joksikin aikaa.  

Kappas, Minä olen varustanut keinot ja kiven, millä he tulevat oikeuttamaan kieroutuneitten ja 

pahojen puheittensa purkaukset. Ja niinpä kuilu levenee ja niput asetetaan paikoilleen, jopa niin 

kuin teidän… Yksi sadonkorjuuseen ja loput tullaan koettelemaan Isän närkästyksen tulissa. Heidät 

tullaan koettelemaan… Kyllä, heidät tullaan polttamaan ja viemään tulen läpi. Ja ne, jotka ovat 

alennettuja ja katuvaisia, todellinen synnintunto sydämissään, tulevat vastaanottamaan viileän 

vesijuoman aivan samasta kädestä, josta ensin tarjottiin teille ja jonka kautta te tulitte juomaan… 

Kyllä, rakastetut, aivan hän, jota he vihasivat ja puhuivat pahaa häntä vastaan, jopa aivan sama, 

josta he tekivät kaiken vihansa syyn, vaikka ne olivat Minun sanojani, jopa Minua he vihasivat, 

eivät häntä…  

Minun tieni eivät ole ihmisten teitä. Minä tutkin sydämet ja mieletja jokaisen ajatuksen Minä 

tiedän. Minä muovailen saven, Minä yksin teen heidät uudeksi… Minä, ajatusten ja sisäisten 

sydämen aikomusten Uudelleenmuotoilija, heidän, jotka ovat todella ottaneet osaa ja 

vastaanottaneet Minun ruumiistani ja Minun verestäni.  

Sen vuoksi, rakastetut, piristäkää korvianne ja nöyrtykää Minun sanoilleni… Jopa niin kuin Timothy 

on nöyrtynyt suuresti ja on nyt valmisteltu ja on nyt valmis vastaanottamaan sen, mitä vaaditaan. 

Älkää epäilkö, älkääkä lakatko luottamasta Minun sanoihini, ei puhuttuun ja hänen kauttaan 

kirjoitettuun. Sillä puhutulla ja kirjoitetulla, Minun läsnäolossani, on päämäärä, eikä se tule 

palaamaan takaisin ollenkaan tyhjänä. 

Jopa jos sen on tehnyt joku Minua todella rakastava, vaikka se muille näyttäytyy virheenä, ei tule 

palaamaan tyhjänä. Sillä kaikki Minun rakastettujeni toimet on tehty Minun näköpiirissäni… Jopa 

kaikki heidän tulemisensa ja menemisensä Minä tiesin ennalta, valmistellen heidän polkunsa 

heidän edellään tai jättäen sen hoitamattomaksi, niin että he saattaisivat kompastua, saadakseen 

aikaan Minun päämääräni vakiinnuttaa Itseni heissä, Isän kunniaksi Taivaassa ja sen nimen 

kunniaksi, mikä on Hänen ja jonka Minä omistan.  

Siispä aika on alkanut ja nyt on ja tulee pian olemaan täytetty Minun palvelijalleni, jopa niin kuin 

se on kaikille Minun todistajilleni mikä on Minun tahtoni mukaista ja sen aiheuttaa Minun oma 

käteni… Jopa kuten te kaikki olette saapuneet puhdistuksen aikaan, uskojenne koettelemiseen ja 

se tulee jatkumaan siitä. Kuitenkin hänessä tämä tulee olemaan loppuunsaatettu piakkoin… Jopa 

lyhyt työ täytyy suorittaa hänessä ja Minun todistajieni keskuudessa, jotka tulevat menemään, 

seuraten Minua minne ikinä Minä johdatan heitä… Jopa he tulevat vastaanottamaan profeetan 

palkkion ja teidät, oi rakastettu pieni katras, tullaan jättämään yksin ilman paimenta…  

Kuitenkin Paimen, Hän tulee olemaan teidän kanssanne… Ja Hänen ääntänsä te tulette kuulemaan 

ja tottelemaan. Ja palkattu mies tulee menemään pois silmistänne, ajaksi ja ajanjaksoksi, josta oli 

puhuttu maailman perustamisesta lähtien, että se tulisi ja nyt on täällä. Kuitenkin sitä, kukaan 



teistä ei tule katsomaan… Sillä te tulette olemaan murtuneita ja ylösnostettuja, paeten Isän 

tuomiota.  

Uskokaa Minun sanani, älkääkä epäilkö. Vastaanottakaa Minut ja olkaa uudelleen muotoiltuja, niin 

kuin Minä olen antanut päämäärän ja nyt olen saanut aikaan.  

Minun on tullut aika nousta Minun paikaltani… Kappas, Minä olen jo täällä. Minä tulen nousemaan 

ja täyttämään Minun astiani ja puolustamaan Minun palvelijoitani, ojennetulla käsivarrella ja 

kovalla äänellä… Jopa Minun hengitykseni tulee esiin ihmisistä ja kuulomatkan sisällä olevat 

tulevat lankeamaan heissä olevan Minun ääneni voiman johdosta.  

Minun palvelijani vuodatetaan maailmalle ja Minä tulen sisään, siispä jälleen heidät saatetaan 

vuodattaa ulos voimassa ja monien merkkien kautta, monilla sanoilla, julistusten pyörretuulessa… 

Tuoden suurta kunniaa Minun nimelleni. MINÄ TULEN SAAMAAN KUNNIAA! Aika on nyt… Minä 

olen tuleva. 


