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Sitten kuunnelkaa, sillä Minun Lampaani ovat menneet harhaan! 
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Kristuksessa ja Timothylle, Kaikille Niille, jotka Kutsuvat Itseään Kristityiksi, jotka eivät ole 

omaksuneet Pelastajaansa Totuudessa, ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Taivaan ja Maan Herra… Minä olen nähnyt ja Minä olen kuullut!... Enkä Minä enää 

tule sallimaan kaiken tämän vääryydenteon kukoistaa Minun kasvojeni edessä! Enää Minä en tule 

sallimaan kaiken tämän synnin rehottavan kautta maapallon!    

Näin sanoo Herra teidän Lunastajanne, Hän, joka itkee teidän puolestanne… Katsokaa, monilla 

kyynelillä Minä puhun teille… Oi Minun rakastetut eksyneet lampaani, te olette vaeltaneet kauaksi 

Minusta, te olette menneet harhaan. Miksi, rakastetut? Miksi te olette hylänneet Minut? Teidän 

piti olla Minun aarteeni!... Oi, kuinka Minä itken teidän puolestanne; kyllä, Me itkemme teidän 

puolestanne, rakastetut! Kääntykää sivuun ja palatkaa Minun luokseni, sillä Minä kutsun teitä yhä.  

Rakastetut, ettekö te kuule Minun itkevän? Ettekö te ole maistaneet näitä katkeria kyyneleitä, 

joita Minä olen vuodattanut teidän puolestanne? Ettekö te ole kuulleet Minun suruni sointia, joka 

täyttää Minun ääneni? Ettekö te tunne Minun rakkauteni syvyyksiä? Missä te olette, rakastetut?!... 

Te olette eksyneitä, jahdaten jokaista epäpuhdasta asiaa, maailmassa, joka pyrkii vain kuluttamaan 

teidät! Tulkaa kotiin! TULKAA KOTIIN, MINUN RAKASTETTUNI! Ei ole enää aikaa viivytellä!  

Sillä aika on tullut, että Isän närkästys tullaan vuodattamaan! Ja kaikki tottelemattomuuden lapset 

tulevat muistamaan sen!... Kyllä, kaikki nämä hävyttömät ja kapinalliset ihmiset tulevat varmasti 

juomaan siitä!  

Kuitenkin tässä Minä olen, rakastetut! Katsokaa ylös, Minun lapseni ja antakaa Minulle kunniaa! 

Katukaa tomussa ja tuhkassa! Valittakaa ja vaikertakaa äänekkäästi! Huutakaa! Sillä on olemassa 

Yksi Pelastus!...  

Vain yksi nimi, jonka kautta teidät täytyy pelastaa, Yksi Jumala ja Yksi Pelastaja, vain Yksi, joka voi 

täyttää sydämen sisimmän toiveen… Minä olen Hän, rakastetut! MINÄ OLEN HÄN!... YahuShua on 

Minun nimeni. 

Rakastetut, tulkaa kotiin Minun luokseni, älkääkä enää odottako. Tulkaa säästetyiksi kaikilta näiltä 

huolilta, jotka ovat tulleet tämän sukupolven päälle… Nyt on hyväksytty aika! Tänään on 

pelastuksen päivä! Täten Minä olen puhunut sen ja niin se tulee olemaan, sillä Minä vannon Itseni 

kautta, sanoo Herra… Se on alkanut. 


