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MIKSI TE KUUNTELETTE SAATANAN TAAJUUTTA?... MINÄ TULEN PUHDISTAMAAN UUTIS MEDIAN
Herran viesti Mark Taylorin kautta, 7. Heinäkuuta, 2017.
Jumalan Henki sanoo, ” Miksi te olette virittäytyneet vihollisen taajuudelle? Miksi te ette ole
virittäytyneet Minun taajuudelleni? Miksi te kuuntelette tuhon uutisia? Ettekö te ymmärrä, että he
ovat virittäytyneet vihollisen värähtelytaajuudelle? Minä sanoin, että menkää koko maailmaan ja
saarnatkaa Minun Evankeliumiani, hyviä uutisia! Miksi sitten on niin paljon tuhon uutisia? Miksi te
olette samalla puolella ja yhdytte vihollisen suunnitelmiin? Katukaa! ”
” Te annatte vihollisen suunnitelmille enemmän lähetysaikaa kuin Minun suunnitelmilleni, siten
voimaannuttaen hänen suunnitelmiaan. Enkö Minä sanonut, että elämä ja kuolema ovat kielen
voimassa? Puhukaa sitten elämää! Miksi Minun johtajani käristävät Minun ihmisteni omaatuntoa
tuhon opetuksilla? ”
” Te, jotka saarnaatte tuhoa, olette ryöstämässä Minun ihmisteni toivon ja tahdon taistella. Te ette
enää pelasta elämiä, vaan te otatte niitä. Miten, te saattaisitte kysyä? Teidän tuhon viestinne ovat
ryöstäneet heiltä toivon, itsemurhan partaalle! Teillä tuhon profeetoilla ja pastoreilla on nyt verta
käsissänne! Te profetoitte omaa tuhoanne! Katukaa! ”
Jumalan Henki sanoo, ” Uutis media, uutis media, teistä on tullut löyhkä Minun sieraimiini, teissä
ei ole totuuden henkeä. Minä Herra Jumala tulen puhdistamaan uutis median ja tuomaan takaisin
totuuden. Merkki tullaan antamaan, kun uutis media yritykset kaatuvat, menevät vararikkoon, ja
Minä Herra Jumala tulen ne rakentamaan uudelleen käyttäen Minun oikeamielisiä ihmisiäni
ennallistamaan ne. Minä kutsun Minun Armeijani, he, jotka on valittu olemaan lehtimiehiä,
sijoittajia, olemaan valmiina ottamaan teidän paikkanne, kun Minä hajotan ja uudelleen rakennan
uutis median. ”
Jumalan Henki sanoo, ” Missä ovat Minun miljardöörini ja miljonäärini? Miksi te ette ole
ostamassa näitä yrityksiä ja ottamassa kontrollia? Se raha, minkä Minä annoin teille, oli Minun
Valtakuntaani varten, edistääksenne Minun Valtakuntaani kaikilla vaikutusvallan alueilla. Nyt on
aika siirtyä Minun uutis mediaan! Minä tulen nyt ottamaan takaisin sen, mikä kuuluu Minulle
käyttämällä Minun Armeijaani ja rahoitusta, jonka Minä olen heille antanut. ”
” Nouskaa Minun Armeijani ja ottakaa takaisin Minun uutis mediani, niin että totuuden henki alkaa
virtaamaan. Tätä taistelua vihollinen ei halua nähdä, hän on pitänyt tätä tukikohtaa liian kauan ja
hänen aikansa on lopussa. Ryhtykää tähän taistoon vihollista vastaan ja Minun Armeijani tulee
olemaan voittoisa ja Minun mediani tullaan tuomaan takaisin Minulle. ”

