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Minä tulen pian!
Sanon muutaman sana sinulle rakas lapseni:
Moni lapseni hätäilee ja pelkää aikaamme. Kaikilla ei ole edellytyksiä lukea sanastani nykyajasta ja
tulevaisuudesta. Siksi moni on nytkin väärien profeettojen eksytettävissä.
Puhun nyt lyhyesti ja kuin kertauksena teille ystäväni. Jotakin sanon sinulle, joka et halua joutua
harhaan tietämättömyytesi ja heikkoutesi vuoksi.
Rakastan omiani, siksi sanon nytkin: älä pelkää sinä heikko lapseni! Minä olen kaikkien olosuhteittenne herra. Minä olen sinun voimasi. Etsi alati voimaani. Heikoimpia teistä minä otan luokseni
ennen kuin suuri ahdistuksen aika kohtaa koko maanpiiriä.
Minun tuloni lähestyy, mutta se ei viivästy. Kerron tulostani ajallaan ja yhä tarkemmin profeettojeni, palvelijoitteni, kautta. Näin olen aina tehnyt. Luottakaa sanaani. Silti haluan puhua myös tässä
kehotukseni hengellä. Mutta minä en koskaan pelottele omiani. Teitä pelottelevat ne profeetat, joita
en ole ensinkään lähettänyt. Heillä ei ole minun Henkeni antamaa tietoa tulevista asioista. He puhuvat kyllä suuria, vaikka eivät edes tunne minua. He puhuvat omissa nimissään. He saarnaavat kansalleni lain voimassa. Eivät he tunne minun armotalouttani. Minä olen täyttänyt lain. Lakiani ei ole
pantu vanhurskailleni. Laki on toki hyvä, kun sitä lain mukaisesti käytetään.
Minäkin puhun pelottavia asioita. Mutta ne sanat eivät ole tuomioita omilleni, vaan maailmalle.
Teillä ei ole mitään pelättävää. Riittää, kun pelkäätte Isäänne, Jumalaanne. Hän on pyhä ja vanhurskas. Mutta hän on samalla laupias ja armollinen.
Väärät profeetat pelottelevat ja uhkailevat sen sijaan minun veljiäni ja sisariani.
Keskellänne on myös niitä, joita sanotaan ihmisoppien mukaan teologeiksi. Mutta ei heistä monikaan ole Jumalani asiantuntija. Silti he ylpeilevät oppiarvoillaan. Oppikirjoistaan he ovat kyllä
jotakin lukeneet ja monia asioita tenttineet. Silti he eivät tunne kirjoituksiani, eivätkä Jumalan voimaa. Siksi he harhailevat. Minulla on vain vähän oikeita pappeja keskuudessanne. Saatanan synagogaa monet ovat. Ylpeys ja ihmisviisaus ovat sokaisseet heidät pauloihinsa. He sanovat viisaita
olevansa, vaikka ovat kovin tyhmiksi tulleet. Monet kansanne piispat ja pappinne ovat kuolleita
koiria. Heidän pitäisi haukkua, mutta koiranraatoina he makaavat. Lapsukaisetkin tuntevat minut
paremmin. Lapset ovat lähelläni, ja ovat esikuvia valtakunnassani.
Minun omani tuntevat minut ja minä omani.
Te, minuun uskovat, kasvakaa tuntemisessani ja olette turvattuja. Te olette minun pyhää papistoani. Uskon kautta te olette liitetty minuun.
Minä olen teidät ristilläni sovittanut. Kun otitte vastaan uskossa evankeliumini, teistä tuli eläviä
Jumalan lapsia. Uskokaa yhä Jumalaan ja uskokaa minuun. Pysykää minussa. Rukoilkaa voimaa
kestääksenne sen, mikä tuleva on. Virvoittukaa sanastani ja Henkeni voimasta. Te pysytte puhtaina
minun ristinveressäni. Käyttäkää tuota verta joka päivä. Näin pääsette perille ja saatte omaksenne
teille kuuluvan perintöosan.
Mutta kansojen meri pauhaa. Kansakunnat pelkäävät, koska näkevät jo muutokset luomakunnassani. Koska maailman hengen ihmiset ovat oman viisautensa varassa, he koettavat oman ymmärryksensä ja voimiensa avulla palauttaa luomakuntaani ennalleen. Mutta inhimilliset hallitukset eivät
siihen kykene. Ihmislapset eivät voi korjata sallimiani näkyviä muutoksia luonnossani. He eivät
tajua, että nämä nykyiset jo esiinnousseet ilmiöt, ovat vasta kaiken alkua.
Myös monet maailmanlaajuiset sairaudet saavat kauhua aikaan. Ne saavat myös maailman taloudetkin sekaisin. Se ei ole kohta kenenkään hallinnassa. Maailma sahaa nyt edestakaisin. He sahaavat
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toinen toisiaan, kunnes sahaavat itsensäkin poikki. Minä olen heidät sekoittanut. Te kuulette ja näette tämän kaiken. Mutta älkää pelätkö. Minä olen kaiken takana. Näin on tapahduttava.
Näette ja kuulette myös kuinka kansakunnat sotivat keskenään. Sodat tulevat yhä lähemmäksi.
Kun toisen sinetin salaisuus paljastuu, lopunajallinen sota on alkanut.
Maailman tuomioiden aika on lähellä. Se tulee saamaan tuomion synneistään, kaikista velhouksistaan ja haureuksistaan. Se tietää pian kohtalonsa. Taivaitten voimat alkavat myös järkkyä juuri ennen tulemustani. Kun se alkaa tapahtua, he tajuavat täysin minun vihani heitä kohtaan, Karitsan
vihan. Tuhannet ja sadattuhannet kuolevat taivalta putoaviin, palaviin taivaankappaleisiin. Tuolloin
maailman lapset yrittävät paeta vihaltani jopa kaivoksiin ja vuoren onkaloihin. Mutta älkää te, rakkaani, pelätkö. Älä sinä, rakkaani, välitä heidän peloistaan. Älä anna heidän pelkonsa häiritä sinussa
olevaa rauhaani. Te olette turvassa.
Sinä joka rakastat minun tulemustani, kohota pääsi, sillä vapautuksesi aika on lähellä.
Häävalmistelut taivaassa ovat jo käynnissä. Minä haen morsiameni, oman seurakuntani, hääjuhliini. Minä tulen riemuitsevan seurakuntani keskelle. Tämä aika lähestyy.
Kun avaamieni kirjakäärön sinettien kaikki tapahtumat alkavat vyöryä kansojen ylle, kaikki muuttuu nopeasti. Silloin unohtuvat ihmisten suunnitelmat maanpiirini korjaamiseksi. Tuolloin on viimeinen vuosiviikko ajan kellossa kulumassa. Siitä profeettani, Daniel, on jo ammoin ennustanut.
Mutta vain harvat tuntevat sanoman, jonka hän sai Jumalan enkeliltä, Gabrielilta. Puolessavälissä
tuota aikaa antikristus saa vallan. Mutta nyt jo hänen henkensä on vaikuttamassa. Mutta antikristuksen hengen vaikutuksen on ennen tuloani päästävä koko voimaansa. Valheen ja luopumuksen hengen tulee saada maailman kansat täysin valtaansa. Sitä tapahtuu jo kaiken aikaa. Tällin te tiedätte,
että tuloni on jo oven edessä. Myös siitä hetkestä Daniel on ennustanut. Tarkkaa tuota hetkeä, kun
turmion iljetys asetetaan. Silloin maailman kansat seulotaan.
Mutta myös uskovieni keskuudessa on pian seulonnan aika. Monet luopuvat minusta, koska heidän juurensa olivat liian heikot. He olivat olleet välinpitämättömiä ja olivat jääneet heikoiksi sanani
tuntemisessa. He olivat mieluummin juosseet valheopettajien perässä. Noille lapsilleni kaikki tulee
yllätyksenä. He pelkäävät, koska he eivät käsitä mitä on tapahtumassa. He eivät ole kallistaneet
korviaan varoituksilleni kuten: ”Täällä on Kristus ja täällä!” Vääriä profeettoja on tuolloin kaikkialla. Heitä tilataan jopa ulkomailta kansaani eksyttämään. Olen varottanut heistä. Silti moni juoksee
heidän perässään. Minä sanon taas: Älkää juosko! Joka on kasvanut tuntemisessani aikuisuuteen, on
päättänyt juoksentelunsa. Hänellä on minut ja minun Henkeni. Hänellä on myös minun antamani
rukouksen henki.
Yhdenkään ihmisen nimeä, joka lähtee seuraamaan petoa ja ottaa vastaan hänen merkkinsä, ei löydetä minun elämänkirjastani. Mutta sitä merkkiä ei kukaan vahingossa saa. Se on ihmisen tahdon
valinta. Moni pelkää saavansa pedon merkin aivan kuin se voitaisiin salaa istuttaa häneen. Kuitenkaan kukaan ei joudu tietämättään pedon merkin kantajaksi.
Katso siis rakkaani, ettei kukaan vie sinulta kruunuasi. Älä pelkää ketään muuta kuin Herraasi
yksin. Pelkää siis hengessä ja totuudessa, ettet lankeaisi tottelemattomuuteen ja alkaisi palvella valheen henkeä.
En vähennä ahdistuksen ajan päivien määrää, vaan lyhennän niitä. Huomatkaa myös tämä: minä
tulen vasta viimeisenä päivänä, sillä minä olen kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Viimeisenä päivänä minä tulen. Viimeisenä päivänä minä herätän poisnukkuneet, jotka Isä on minulle
antanut. Te jotka olette vielä ajassa, temmataan yhdessä poisnukkuneiden kanssa luokseni yläilmoihin.
Huomaa myös: tulemukseni tapahtuu vain kerran. En tule kahta eri kertaa. Väärät opettajat myös
sellaista opettavat. En tule tänään, en huomenna, enkä ylihuomenna. Tulen viimeisenä päivänä.
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Mutta nyt te tiedätte paremmin ajankohdan, jolloin minä tulen. Tarkatkaa aikain merkkejä.
Mutta kuinka ihana onkaan lasteni koti luonani taivaassa. Kuinka ihana on heidän perintöosansa.
Kaikki entinen on mennyt. Ilo ja riemu ovat vallanneet heidät.
Minun nimeni on Jumalan sana. Minä olen sanonut: ”Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa.” Minä tahdon että minun iloni on teissä.
Rakkaani, Herran suu on puhunut! Amen!

