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Lokakuun 10. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana Puhuttuna Jayselle 

ja Timothylle, ja Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla – Koskien Miesten Yhteisöä 

Näin sanoo Herra: Rukous tulee alkamaan auringonlaskun aikaan, tämän viikon neljäntenä päivänä 

(Keskiviikkona). Sitten te tulette tapaamaan jokaisena Sapatin päivänä sen jälkeen, aikana, joka 

miellyttää kaikkia jäseniä, sekä lähellä että kaukana. Aika, joka on vietetty yhdessä, Minun 

sanassani, tulee pitää pyhänä, sillä Minä olen pyhä… Ja missä kaksi tai kolme on kokoontunut 

yhteen, Minun nimessäni, Minä olen siellä heidän keskellään, sanoo Herra. 

Sen vuoksi Minä olen asettanut tämän mahdollisuuden Minun poikieni eteen, heitä Minä rakastan, 

jälleen kerran, että he saattaisivat valmistella sydämensä ja tehdä valmiiksi, että he saattaisivat 

tulla yhteen ja ylistää Minua yksissä tuumin, rakentaen luottamusta Rakastettuun… Siunattu on 

hän, joka kunnioittaa Minun nimeäni ja antaa Minulle täydellistä ylistystä, sillä Minä olen tulossa 

nopeasti, sanoo Herra.  

Sillä Minun tulemiseni merkit on tehty selviksi ja on paljastettu maailmalle joka päivä, jopa joka 

kulmalla, kuitenkin sitä, mitä Minä olen tekemässä, ihmiset eivät helpolla erota, sillä heidän 

silmänsä ovat sumeita ja monet pysyvät hitaassa ymmärryksessä. Sen vuoksi, suuri luottamus 

vaaditaan ja täytyy syntyä todellisesta uskomuksesta, tietäen, että MINÄ OLEN KUKA MINÄ OLEN.  

Ja ne, jotka eivät ole Minua tunteneet, eivät ole hyväksyneet… Heissä on myllerrys ja rikkonainen 

luottamus. Sillä heidän luottamustaan ei ollut perustettu Kiven päälle, vaan ihmisten muuttuvien 

ennakko-odotusten ja monien röyhkeitten olettamusten hiekkojen päälle ja ne johtivat heidät 

omiin yksityisiin tulkintoihinsa Minun sanastani. He olivat unohtaneet tämän ensin, ”Että mitään 

Pyhien Kirjoitusten profetiaa ei tule yksilön tulkita omikseen. Sillä yksikään Pyhien Kirjoitusten 

profetia ei ole tapahtunut ihmisen tahdon voimasta… Pikemminkin Jumalan valitsemille oli 

annettu korvat kuulla Hänen äänensä, ja HÄNEN Henkensä voiman mukaan, HÄNEN tahtonsa 

mukaan he vastaanottivat sanoman Jumalalta.”  

Täten Minä olen sallinut tämän yhteisön jatkua, että Minun kunniani voidaan paljastaa 

keskuudessanne ja että luottamuksenne voidaan vakiinnuttaa todelliselle tiedolle ja sen 

paljastukselle, KUKA MINÄ OLEN… Ei tutkimalla vähän sieltä ja vähän täältä, että saattaisitte 

jotenkin löytää tien lievittää huolestunutta sydäntänne, etsien turhaan sitä rauhaa, joka oli jo 

teidän, jos vain uskoisitte.  

Minun poikani, älkää tulko yhteen yhteisössä saadaksenne uudelleen jotakin, minkä tunnette 

menettäneenne tai pyrkimyksenä parantaa tämä murtuma, jonka te itse olette luoneet, tai niin, 

että teidän luottamuksenne voidaan jälleen kerran pönkittää havaitulla uskolla tai tiedolla 

toisesta… Mieluummin, tulkaa yhteen liitossa, yksi toisen kanssa, Minussa, että se, kuka Minä olen, 

ei enää olisi kätkettyä seurassanne, että Minun sanojani te ette enää tule kohtelemaan väärin, 

pyrkimyksenä täyttää omat mielihalunne.  

Antakaa Minun sanojeni tulla luetuiksi ääneen tai esitetyiksi kuullessanne, olipa ymmärrys nopeaa 

tulemaan tai kätkettyä silmiltänne. Antakaa Minun sanojeni tulla kuulluiksi sellaisina kuin ne ovat… 

Ei enempää, ei vähempää…  

LAITTAKAA POIS KAIKKI NÄMÄ KOMPASTUSKIVET, MINUN POIKANI! Siivotkaa polkunne ja 

valmistelkaa Minun tieni Minun edelläni ja vain uskokaa, sillä on aika. Päästäkää irti kaikesta, jonka 

ajattelette tietävänne ja yksinkertaisesti kuunnelkaa… Kuunnelkaa Minun ääneni sointia! 

Rakastukaa Minuun niin kuin alussa, tulkaa Minun luokseni niin kuin alussa… Katsokaa Minuun, 



ihmeellä ja syvällä kunnioituksella. Älkää enää tarttuko Minun sanoihini, pyrkimyksenä nujertaa 

ne, että voisitte saada rauhan itsellenne.  

On aika myöntyä… On aika täysin antautua totuudelle siitä, kuka Minä olen, uppoutua Minun 

Henkeeni…  

Etsiä ensin Jumalan Valtakuntaa ja Hänen Oikeamielisyyttään, joka Minä olen. Sitten tullaan se, 

mitä vaaditaan, lisäämään teille… MINÄ OLEN HERRA. 


