
V6/29 - Minä kutsun teidät pois!  

Voi Niitä, jotka eivät kuule Minun Sanojani ja pilkkaavat tätä Trumpettia 

Elokuun 19. 2010 - Herraltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle Netti 

Yhteisön kokoontumisen aikana ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla  

Pieni katras ja te, Minun katraani pienet, kuulkaa Minun sanani ja kuulkaa tarkkaan Minun 

puheeni, sanoo Herra… Rakastetut, juokaa syvältä Minun maljastani ja tulkaa täytetyiksi, että 

saattaisitte tuntea Jumalan Rakastavan Armon; maistakaa Minun kyyneliäni, että voisitte 

ymmärtää.  

Sillä näin sanoo Herra, teidän Jumalanne, Hän, joka on Pyhä, teidän Elämänne… Rakastetut lapset, 

Minä kutsun teitä pois, maailman keskeltä Minä vedän teitä pois; ja kappas, jotkut teistä ovat jo 

kuunnelleet tarkkaan. Kyllä, jopa Minä olen kutsumassa teitä pois maanmiestenne joukosta, 

kavereittenne ja sukulaistenne joukosta, kaikkien niiden joukosta, jotka asuvat maapallolla…  

Niin että voitte olla erillänne, että teidät voidaan asettaa erilleen totuudessa, alhaisia ihmisiä, 

jotka odottavat Herraa ilolla ja vavistuksella, liekki, valo, majakka loistamassa sakean sumun ja 

levittäytyvän pimeyden keskellä, kunnes Minä tulen.  

Kuitenkin Minun ihmiseni eivät tule pois, eivätkä he ole halukkaita pysymään erillään. Sillä he eivät 

vihaa väärintekijöiden seuraa ja pahojen pöydässä he istuvat helposti. Jopa tämän pienen katraan 

keskellä on joitakin, jotka pysyvät liikkumattomina, pitäen maljastaan, huokaisten.  

Rakastetut, Herra teidän Jumalanne on näyttänyt teille Tien! Jopa Minä olen varustanut tämän 

lampun jaloillenne, ettette te kompastuisi pimeydessä ja lankeaisi kuoppaan! Sillä pimeys 

laskeutuu, paksu pimeys kerääntyy ja se on peittämäisillään maapallon! Täten Minun armossani 

Minä olen asettanut majakan tämän aution maan keskelle, valon, joka tulee ulottumaan jopa 

maapallon ääriin asti.  

Rakastetut, Minä olen takonut Itselleni hopeatrumpetin ja asettanut sen Minun vartiomieheni 

käteen. Sillä ihmisten liekit lepattavat ja ovat sammumaisillaan; ja petoksen tuulet eivät lakkaa, 

vaan ovat vain lisääntyneet määrällisesti kaikkialla maailmassa. Oi kuinka helposti Minun ihmisiäni 

johdatetaan harhaan, kuinka helposti he kuuntelevat tarkkaan jokaisen opin tuulen, jokaisen 

valheellisen oletuksen ja röyhkeän olettamuksen; heitä jatkuvat johdatetaan pois! Sillä kukaan ei 

ole todella erottanut, eivätkä he ole kykeneviä! He kääntyvät poispäin sydämissään ja mielissään 

he ovat lähteneet.  

Minun rakastettuni lähtee pois Minusta, hän tukeutuu toisen rintaan, sillä Herran tietä hän ei ole 

tuntenut!... Sen vuoksi Minun kyyneleeni virtaavat alas ja Minun kasvoni ovat märät murheesta!...  

Sillä Minä olen kutsunut Minun kovin rakastettuani, kuitenkaan Minä en kuule vastausta! Minä 

olen nostanut Minun ääneni Minun ihmisteni luo, kuitenkin kuka on tullut tapaamaan Minua?! 

Intohimossani Minä olen ojentanut Minun käteni keräämään heidät yhteen, kuitenkin harvat ovat 

kokoontuneet Tapaamisteltan eteen… Harvat ovat kuulleet tämän trumpetin ääntä!  

Sillä on monia, jotka väittävät palvelevansa Minua, on monia, jotka sanovat olevansa Minun 

palvelijoitani, suuri väenpaljous, joka väittää, että he ovat Minun ihmisiäni, kuitenkaan he eivät ole 

Minun ihmisiäni; sillä he eivät havainnoi oikeudenmukaisuutta, eivätkä he pyri tekemään sitä, mikä 

on oikein! Sillä Minä olen varmasti katsonut heihin, Minä olen asettanut katseeni kaikkiin, jotka 

kutsuvat itseään Minun nimelläni, Minä olen etsinyt ja kulkenut läpi.  



Minä tiedän Minun ihmisteni ajatukset ja valittujen sydämet ovat tunnettuja Minulle. Sillä Minä 

olen Jumala, lähellä… Täten Minä tulen puhdistamaan Minun ihmiseni ja asettamaan erilleen 

Minun valittuni, Minä tulen varmasti seulomaan ja erottamaan ihmiset; Minä tulen saamaan 

aikaan suuren eron koko maapallolla! Sillä Minä olen Herra.  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra… Minä kutsun Minun rakastettujani, kaikkia, joilla on korvat kuulla, 

Minä kutsun teitä lähtemään tästä maailmasta ajatuksessa ja toimessa; paljastamaan rakkautenne 

Minuun kaikella, mitä sanotte ja teette, laittamaan rakkautenne avoimesti esille; lepäämään 

Minussa Sapatin päivänä ja vastaanottamaan Minun siunaukseni ja kunnioittamaan Minun Pyhiä 

Päiviäni ja muistamaan, että saattaisitte ymmärtää; pitämään tiukasti kiinni Pyhästä Liitosta, eikä 

enää lähtemään pois Minun käskyni sanasta.   

Kuitenkin teidän joukossanne Minä näen joitakin, jotka eivät käännä jalkaansa pois tekemästä 

omaa mielihaluaan Sapatin Päivänä, päivänä, jonka Minä tein teitä varten ja kutsuin teitä 

muistamaan pitää se pyhänä… Rakastetut, enkö Minä pyhittänyt seitsemännen päivän alusta 

alkaen?! Enkö Minä kirjoittanut Käskyt Minun omalla sormellani ja tehnyt siitä ikuisen liiton?!  

Kuitenkin kirkot hylkäävät Minun Käskyni, eivätkä kunnioita Minun Lakejani. Jopa tämän pienen 

katraan joukossa on joitakin, joiden usko on alkanut hiipua, jotka lähtevät pois Minun teiltäni ja 

jatkavat työskentelyä Sapattina, ja jotka tekevät oman tahtonsa mukaan Minun Pyhinä Päivinäni… 

Täten he, jotka hylkäävät Minun Sapattini, ovat paljastaneet, kuka on ensimmäinen; antakaa 

heidän mennä pois. Jopa monilla kyyneleillä Minä käsken heitä lähtemään pois Minun pöydästäni, 

sanoo Herra, niin että he voivat mennä omaa tietään.  

Näin sanoo Herra… Minun ihmisiltäni puuttuu tietoa, eivätkä he ymmärrä; Minun rakastetut 

sulkevat silmänsä, eivätkä erota, heidän korvansa käyvät heikoiksi ja he ovat unohtaneet, kuinka 

kuunnella. He kääntyvät pois siitä, mikä on tarpeellisinta, eivätkä valitse sitä, mikä on oikein… 

Katsokaa, murtuneeseen ruokoon he ovat laittaneet luottamuksensa, he nojaavat raskaasti tiehen, 

joka ei ole hyvä.  

Sen vuoksi heidän tiensä tulee murenemaan heidän edessään, heidän ruokonsa tulee katkeamaan; 

ja he tulevat kompastumaan, he tulevat varmasti lankeamaan ja näiden ihmisten sydän tullaan 

lävistämään. Sen vuoksi Minun silmäni ovat täynnä kyyneleitä, Minun sydämeni on raskas surusta! 

Sillä suremisen itku kuullaan puolilta päivin; suuri valitus puhkeaa ilmoille koko maapallolla! Sillä 

näiden ihmisten haava on vakava, heidän kärsimyksensä mitä vakavin.  

Kuitenkin kuka tulee vetoamaan heidän asiaansa Tuhon Päivänä?! Kuka tulee sitomaan heidän 

haavansa?!... Sillä he ovat torjuneet kaikki parannuslääkkeet ja kääntyneet pois parannuskeinosta. 

He, joita he seurasivat, ovat hylänneet heidät, eivätkä heidän luotetut liittolaisensa etsi heitä…   

Täten jopa kaikkein oikeamielisin heidän joukossaan tulee lankeamaan. Sillä suuresti ylistetyt 

tullaan tuomaan alas ja ylevien silmät tulevat nöyrtymään, kun Herra Jumala tulee ravistelemaan 

maapalloa mahtavasti!...  

Sillä niin kuin on kirjoitettu… Taivaallisten Sotajoukkojen Herran Päivä tulee kaiken ylpeän ja 

ylevän päälle, kaiken korkean ja kohotetun päälle ja se tullaan tuomaan alas!  

Sillä näin sanoo Herra Jumala… Minä olen varmasti asettanut Minun kasvoni Minun vihani 

sukupolvea vastaan! Sillä ihmiset ovat tehneet valheistaan turvapaikkansa ja valheellisuuden alle 

he ovat ponnistelleet piilottaakseen itsensä! Katsokaa, he ovat tehneet liiton kuoleman kanssa ja 

haudan kanssa heillä on yhteisymmärrys!...   



Kuitenkaan se ei tule pysymään! Sanoo Herra. Sillä Minä olen Hän, joka puhuu oikeamielisyydessä 

ja Minä olen mahtava pelastamaan! Sillä suuren tuhon keskellä Minä kuulen ja kauhean tuomion 

keskeltä Minun käsivarteni kykenee päästämään pahasta, jopa suuren jäännöksen, jota Herra 

tulee kutsumaan!  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra Hänen pienelle katraalleen ja kaikille niille, joilla on korvat kuulla… 

Minä kutsun teitä harkitsemaan, pieni katras, harkitsemaan syvästi ja nyt näkemään suuremmilla 

silmillä. Sillä Minä olen siunannut teidät tavalla, jota harvat ovat huomioineet, eikä kukaan ole 

nähnyt sellaista sen jälkeen, kun Minun apostolini kulkivat Minun kanssani Israelissa. Todella, Minä 

olen avannut Minun suuni ja puhunut tälle sukupolvelle Minun profeettojeni kautta, Minä olen 

paljastanut salaisuuksia ja tehnyt Minun suunnitelmani tunnetuiksi, sillä Minä en muutu, sanoo 

Herra… Katsokaa, Minun tieni on valmisteltu Minun edessäni, kun Minä oikaisen kaikki nämä 

mutkaiset tiet suoriksi!  

Kuitenkaan, kuka on todella harkinnut ja kuka kykenee käsittämään? Sillä ei ole ketään, joka 

oivaltaa, ei ole ketään, joka ymmärtää. Sillä Minun ihmiseni kulkevat kuin raskasuninen, kuin 

sellainen, joka on kohdattu kesken unen, kykenemätön havaitsemaan, ovatko he valveilla vai 

nukkumassa… Minun ihmiseni ovat vaimeita, he ovat raskasunisia, kuitenkin Minä tulen varmasti 

herättämään heidät! Katsokaa, Minä tulen saamaan Minun ihmisteni sydämet jättämään lyönnin 

välistä ja väen paljouksien sydämet tulevat ukkostamaan heidän rinnoissaan!  

Sillä näin sanoo Herra Jumala… Niin kuin Minun vanhan ajan profeettani, joille Minä sanoin… 

”Menkää seisomaan vuorelle Herran eteen”, niin Minä olen kutsunut Minun rakastettujani tämän 

pahan sukupolven keskeltä, niin Minä tulen kutsumaan jäännöksen tämän paksun pimeyden 

keskeltä, paksujen pilvien ja pimeyden keskeltä! Sillä Herra Jumala tulee kulkemaan läpi ja suuri ja 

kauhea tuuli tulee repimään vuoret ja murtamaan kivet palasiksi!  

Maapallo tullaan ravistelemaan väkivaltaisesti ja tuli tulee kärventämään koko maapallon 

pinnan!... Sen vuoksi, voi kaikille, jotka eivät kuuntele Minun sanojani ja jotka pilkkaavat tätä 

Trumpettia! Voi niille, jotka kääntyvät poispäin Minun äänestäni ja sulkevat korvansa 

hiljentääkseen Minun Henkeni ilmaukset!  

VOI KAIKILLE, JOTKA KIELTÄYTYVÄT TULEMASTA POIS! Oi Minun rakastettuni, ettekö te rakasta 

Minua?! Kuinka te ette nauti yhtään Minun Sapateistani ja käännätte kasvonne pois Minun Pyhistä 

Päivistäni?... Rakastetut, Minä olen naimisissa teidän kanssanne! Te olette Minun sydämeni toive! 

Enkö Minä ole valmistellut tienne edessänne, että te saattaisitte tulla Minun luokseni?! Enkö Minä 

ole valmistellut paikan teille, että te voitte olla Minun kanssani siellä, missä Minä olen?! Kuitenkin 

kun Minä katson teitä, Minä näen vain uskossaan haaleita lapsia, himmeän valon, lampun, jonka 

öljy on ehtynyt, kedon kukkanen nopeasti kuihtumassa.   

Sillä nuoruudessanne Minä tunsin teidät, kun te tulitte esiin kohdusta, te olitte Minun ja varhaisina 

vuosinanne te muistitte Minut ja tunsitte Minun kasvoni… Kuitenkin nyt Minun rakastettuni 

kätkevät kasvonsa Minulta, hunnun pimeydessä hänen kasvonpiirteensä ovat piilotetut. Sillä 

hänen sydämensä on kaukana ja Herran tien hän on unohtanut…  

Kun Minä katson hänen silmiinsä, Minä en näe Itseäni, Minun kunniani on lähtenyt… Kaikki kauniit 

ovat menneet pois… Pimeys peittää maapallon.  

Kuinka kauan Minun ihmiseni kohtelevat Minua niin kuin hän, joka on laitettu seisomaan kauaksi, 

niin kuin hän, jonka täytyy odottaa ulommassa huoneessa, kunnes kutsutaan?  



Kuinka sitten tulee heikkokuuloinen kuulemaan Minun ääneni?! Kuinka tulee heikon käsi 

tarrautumaan Minun viittani helmaan?!...  

Rakastetut, te olette menettäneet otteenne, kuitenkin olette tietämättömiä! Jalkanne ovat 

sotkeutuneet piikkipensaisiin ja orjantappuroihin, kuitenkaan te ette ole tehneet elettäkään 

irrottaa niitä! Sillä kuka voi kestää Herran Päivän? Kuka on kykenevä pysymään pystyssä Tuomion 

Päivänä?! Kuka, koko maailmassa, on kykenevä kulkemaan läpi tulisen pätsin 

vahingoittumattomana?!  

Kuulkaa nyt Herran sana, pieni katras; piristäkää korvianne ja kuunnelkaa, kaikki te, jotka kutsutte 

Hänen nimeään; sillä Herran, teidän Jumalanne suu on puhunut: Katsokaa, päivä on tulossa pian, 

päivä ja tunti, jotka pysyvät tuntemattomina teille, jolloin Minä tulen kutsumaan teitä 

lopettamaan sen, mitä olette tekemässä, että te saattaisitte tulla ylistämään Minua. Minä tulen 

kutsumaan teitä pitämään tämän päivän pyhänä ja te ette tule tekemään työtä ja se tulee olemaan 

teille Sapatti… Ja kappas, se tullaan myös täyttämään toisen kerran, sanoo Herra.  

Tänä päivänä, Minä tulen kutsumaan teitä Minun profeettani kautta ja te tulette ylistämään 

Minua, jokainen omassa talossanne, erilleen asetettuina, rakastettujenne kanssa erilleen 

asetettuina. Ja jokaisessa taloudessa tullaan päättämään, se tullaan varmasti paljastamaan… Kuka 

teidän joukossanne rakastaa Minua enemmän kuin nämä, enemmän kuin itseään, enemmän kuin 

tätä maailmaa. Kuitenkin he, jotka epäonnistuvat tulla Minun luokseni, ehdoitta, jopa kaikki, jotka 

kieltäytyvät tulemasta pois, heidän korvansa heikkenevät ja he tulevat kykenemättömiksi 

kuulemaan, eivätkä he tule pakenemaan.  

Sillä Minä olen Herra ja tämä on Minun tahtoni… Että hän, jonka liekki palaa kuumana, jonka 

rakkaus Minua kohtaan on syvää, nyt tuo rakkautensa Minua kohtaan avoimesti esille. Ja että hän, 

joka ei ole kylmä eikä kuuma, lähtee pois Minun luotani, kunnes aika tulee ja on täytetty, että 

suuren ahdingon kautta heidän liekkinsä kohenee ja tulee suureksi tuleksi, häikäisten ohikulkijan 

silmät, loistaen kylmän, pimeän yön keskellä… Lämmin kuumuus, joka vetää muita puoleensa, jopa 

kaikkia, jotka etsivät tulla sen lämmittämiksi; kuitenkin samaan aikaan korventaen muita, jopa 

kuolemaan asti, kaikki he, jotka etsivät tuhoavansa sen.  

Sillä Minä tutkin sydämen sanoo Herra; Minä yksin tunnen mielen. Minun rakastettujeni ajatukset 

ovat tunnettuja Minulle, eivätkä pahojen suunnitelmat ole salattuja Minulta. Katsokaa, Minä 

katson sisimpiä ajatuksia, Minä olen tietoinen jokaisesta salatusta aikomuksesta. Sillä Minä olen 

Herra, Hän, joka erotti valon pimeydestä; alusta alkaen, Minä olen Hän, joka muotoili sen ja toi sen 

valoon. Täten teeskentely ei ole ollenkaan tulossa Herran palvelijaksi, eikä maailma ole puku, 

johon Minun valittuni tulee pukeutumaan.   

Rakastetut, riisukaa itsenne alastomiksi, heittäkää pois nämä saastaiset viitat! Peskää itsenne, 

tehkää itsenne puhtaiksi!... Kääntykää pois tästä maailmasta ja tulkaa Minun luokseni! Kyllä, 

asettakaa itsenne alttarille ja tulkaa eläviksi uhreiksi Herralle!... Herran istutus, miellyttävä kasvi 

asetettuna Minun viinitarhani keskelle… Minun kauniit, jotka ovat oksastettu mukaan!  

Kuitenkin Minun rakastettujani pidetään vangittuina, eivätkä he etsi pakotietä. Todella, kirkoissa 

olevat sanovat… ’Meidät on päästetty pahasta!’ Kuitenkaan heitä ei ole päästetty pahasta, sillä 

heillä ei ole tietoa, eivätkä he tule vastaanottamaan ojennusta; he tarrautuvat väärään tiehen ja 

ylistävät epäjumalankuvaa. Heidät on pahoinpidelty ja he ovat mustelmilla, kuitenkaan he eivät 

tule Minun luokseni, että Minä voin parantaa heidät!... Katsokaa, he ovat kuin sukkela 

yksikyttyräinen kameli, joka juoksee edestakaisin erämaassa. Kuka voi kontrolloida sitä, kun se on 

kiimassa? Todella Minun ihmiseni näyttäytyvät säyseinä, kuitenkaan heitä ei voida kesyttää, 



eivätkä he tule istumaan hiljaa! Sillä Minun lapseni ovat itsepäisiä, eivätkä he mene makuulle; he 

kieltäytyvät olemasta rikottuja!  

He ovat muukalaisia, kyllä, he ovat muukalaisia ja menevät heidän perässään! He rakastavat 

muukalaisten ääniä ja omaksuvat vieraita oppeja! He tukeutuvat ulkomaisiin perinteisiin ja 

harjoittavat iljetyksiä MINUN nimessäni, sillä he eivät ole tunteneet Minua! Sanoo Herra… Kuinka 

kauan Minun rakastettuni tulevat vaeltamaan autioilla paikoilla?! Kuinka kauan he tulevat 

riisumaan hedelmällisen pellon paljaaksi ja saastuttamaan elävät vesilähteet?! Viattomat ovat 

tuhottuja ja maapallo on hylätty! Ihmisten kaupungit ovat satama jokaiselle saastaiselle ja 

inhottavalle linnulle, pesä täynnä kaikenlaista pahaa; suuri pahuus asuu siellä!  

Sen vuoksi maapallo tulee nousemaan ihmisten poikia vastaan ja luonto tulee vapauttamaan 

raivonsa ja taistelemaan heitä vastaan, kunnes kaikki maapallolla uupuvat ja näiden ihmisten 

sydän on revitty… Repeämä, joka on syvä, repeämä, joka on tehty leveäksi! Maapallo tulee 

heilumaan ja jyrisemään alhaalta käsin, kaupungit tulevat repeämään hajalle ja tornit tulevat 

menemään nurin ja ihmisen kunnia tullaan täysin murtamaan!...  

Katsokaa, tapettujen veri tulee huutamaan maasta ja viattomien veri tullaan muistamaan, kun 

Herra Jumala iskee maapalloa kulkutaudilla ja nälänhädällä ja vedet muuttuvat vereksi! Sillä 

Jumalan vihan sukupolvi tullaan ravistelemaan, Hänen raivonsa sukupolvi tullaan murtamaan 

ilman kättä! Katsokaa, myrsky on jo pään yläpuolella, pyörretuuli puhkeaa esiin pilvien keskeltä! 

ETSIKÄÄ SUOJAA! Sillä Herran käsi on käännetty ihmisten poikia vastaan ja Herran käsivarsi on 

ojennettu maapallon asukkaita vastaan!  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra… Katsokaa, Minä olen puhunut teille päättäväisesti ja ankaralla 

äänellä Minä olen julistanut Herran sanaharkkaa; sanojen paljoudella ja loppumattomalla armolla 

Minä olen puhunut ja jatkan puhumista. Sillä Minä olen Herra, Minä en muutu; Minä teen sen, 

mikä on oikein, Minä yksin tiedän, mikä on kaikkein tarpeellisinta. Täten Minä olen kutsunut 

oikeaa sydäntä Minun palvelijoiltani ja Minä vaadin Minun ihmisteni kulkevan Minun teilläni ilman 

varauksia, muuten ei puhtaita töitä seuraa. Kyllä, Minä olen kutsunut Herran palvelijalle sopivia 

töitä, kuitenkin Minun opetuslasteni työt kestävät vain hetken, sitten nopeasti menehtyvät…  

Pakosta tehdyt työt, ilman luottamusta olevat työt, hedelmättömät ponnistelut, jotka on tehty 

teeskentelyn vuoksi, turhana yrityksenä pitää ovi avoimena! Sillä Minun ihmiseni eivät ole 

tunteneet Minua, eikä heillä ole rakkautta Jumalaansa kohtaan sydämissään; itsesäilytys on heidän 

ainoa huolensa!... RAKASTETUT, HERÄTKÄÄ! Herätkää torkkumasta! Herättäkää sydämenne 

Korkealla olevalla Majesteetille! Omaksukaa täysi paljastus siitä, KUKA MINÄ OLEN, kaikesta siitä, 

mitä Minä olen tehnyt! Sillä Herran Sana virtaa kuin vesi, Minun rakkauteni virtaa puhtaana! Sen 

vuoksi omaksukaa Minun sanani ja vastaanottakaa Minun rakkauteni, että se saattaisi virrata 

Minun sydämestäni teidän sydäntenne läpi, että te voitte täyttyä Minun hengelläni, että kannatte 

paljon hedelmää Rakastetussa!  

Sen vuoksi kuulkaa ja ymmärtäkää, vastaanottakaa tämä sana ja kirjoittakaa tämä viisaus 

sydämeenne, sillä näissä sanoissa kaikki elämä, kaikki tieto ja koko totuus lepäävät, jopa joiden 

mukaan kaikki asiat koostuvat… MINÄ OLEN TIE, TOTUUS JA ELÄMÄ!  

Ja tämä on puhdas tärvelemätön rakkaus, ainoa keino, jonka kautta Isän Laki voidaan täyttää: 

Teidän tulee rakastaa Herraa Teidän Jumalaanne KOKO sydämestänne, KOKO mielellänne, KOKO 

sielullanne ja KOKO voimallanne; ja kyllä, rakastetut, teidän tulee rakastaa naapurianne kuin 

itseänne. Sillä tämä on kulkemista Minussa, tämä on Minussa pysymistä, ainoa todellinen uskonto, 

jossa on elämä. Sillä tästä erillään on vain vihanpitoa ja kapinaa Jumalaa kohtaan, maailman ja 



Pahan tavat, kasvojen pimeyttä, paljon kivun ja kuoleman esiin tuomista, kyynelten paljoutta ja 

raskaita suruja.  

On korkea aika, että Minun palvelijani oppivat kulkemaan Minun voimassani, sillä päivä on kulunut 

pitkälle. Minun lähettämieni on aika juoda syvältä Minun maljastani ja vastaanottaa Minun 

henkeni täysin, että Minun armoni voisi kattaa heidät, kun he valmistelevat Minun tietäni Minun 

edessäni. Antakaa kaikkien muiden jäädä pois, antakaa itsepäisten lähteä ja uskossaan haaleiden 

jäädä tien viereen, kunnes se, mikä oli kylvetty ensin, juurtuu ja se mikä oli kylvetty kuivaan ja 

halkeilleeseen maahan, on kasteltu jälleen kerran.  

Sillä Minä olen tulossa nopeasti ja Minä tulen varmasti kutsumaan ja ensimmäiset monista tulevat 

olemaan pois tästä paikasta! Katsokaa, Minä tulen paljastamaan Minun kunniani ja Minun 

vahvuuteni voiman ja Herran Sana tulee puhumaan! Hävitykset tulevat jatkumaan 

äärimmäisyyteen asti ja kätketty aarre tulee ilmestymään maaperästä! Niin kuin kiiltävät rypäleet 

tai niin kuin sadonkorjaajilta jäljelle jäänyt jyvä, niin Minä tulen keräämään jäännöksen murheen ja 

epätoivoisen surun päivänä!  

Sillä Minä olen Herra… Minä tiedän, mikä on kaikkein tarpeellisinta, Minä yksin teen sen, mikä on 

oikein… Ja vaikka Minä koettelen, Minä myös parannan; Ja vaikka Minä isken ihmisiä Minun 

vihallani, Minä tulen myös sitomaan heidän haavansa… Katsokaa, Minä tulen tuomaan ihmisten 

valtakunnat täysin raunioiksi ja tekemään koko maapallon pinnan autioksi; Sillä MINÄ OLEN HÄN, 

joka tulee luomaan uudet taivaat ja uuden maan, missä oikeudenmukaisuus tulee virtaamaan kuin 

vesi ja oikeamielisyys kuin ikuisesti virtaava virta…  

Sillä niin kuin Minä olen puhunut, niin Minä tulen puhumaan; niin kuin Minä olen, niin Minä tulen 

olemaan… Sanoo Voiman ja Kunnian Kuningas, Ainoa Taivaallisten Sotajoukkojen Herra, Israelin 

Pyhä.  

Lisäys parempaan Ymmärrykseen… Näin sanoo Herra… Oi rakastetut, kuinka nopeasti jotkut teistä 

kääntyvät ulkoisesti etsimään tarkoitusta, kun vastaus pysyy sisällänne… Yksi Rakkaus, Yksi Tie, 

Yksi Totuus, Yksi Elämä, Yksi Kuluttava Intohimo, ainoat keinot, joiden avulla te voitte paeta.  

Rakastetut, missä Minä olen, Minun työni seuraavat ja ovat tehdyt selkeiksi, kaikkien hyvien 

asioiden tulla Minusta. Ja se, millä on hyvyyden julkisivu, kuitenkaan se ei tullut esiin rakkaudesta, 

se ei ole Minusta… valhe, kuolleita töitä, teeskennellen esitettyjä, jolla yritetään tehdä vaikutus 

muihin, että he saattaisivat vastaanottaa ylistystä ihmisiltä ja hyväksyntää kavereidensa keskellä; 

kun totuudessa he ovat pettäneet vain itseään, peittäen vain haavan, joka pysyy 

parantumattomana, jopa saman haavan, jonka Minä sain Minun ystävieni talossa. 


