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Herran viesti Mark Taylorin kautta, 3. Maaliskuuta, 2017.
Jumalan Henki sanoo, ” Miksi Minun ihmiseni hyökkäävät toinen toistaan vastaan? Miksi Minun
ihmiseni osallistuvat taisteluun ampumalla omia? Omien ampumista ei tulla suvaitsemaan! Vain
koska te olette eri mieltä henkilön kanssa, ei anna teille oikeutta murhata tätä sanoillanne. ”Älä
tapa!” Katukaa.”
” Teitä tullaan pitämään vastuullisina jokaisesta sanasta, jonka te puhutte. Uskonnolliset,
lainmukaiset ja kriittiset henget, jotka ovat Minun ihmisissäni, ovat luomassa erillisyyttä ja
kaaosta. Ettekö te näe, että Pimeyden Valtakunta käyttää teitä? Te autatte vihollista!”
” Kuinka te voitte olla sellaista vihollista vastaan, josta te olette osa? Te käytätte Minun kirjoitettua
sanaani älyllisenä aseena Minun ihmisiäni vastaan. Te Kyykäärmeitten Pesue! Minun kirjoitettu
sanani oli tarkoitettu käytettäväksi vihollista vastaan, ei Jumalan ihmisiä vastaan. Katukaa te, jotka
teette Hengellisen Maanpetoksen! Te luulette, että koska te tunnette Minun kirjoitetun sanani,
että te tunnette Minut, mutta teidän sydämenne ovat kaukana Minusta. Teidän älykkyytenne,
teidän niin sanottu tietonne, on luonut hengellistä röyhkeyttä, ja teidän ylpeytenne erottaa teidät
Minusta. Jos kirjoitettu sana olisi elossa teissä, te ette käyttäisi sitä hyökätäkseni Minun ihmisiäni
vastaan. Katukaa!”
Jumalan Henki sanoo, ”Missä on yhtenäisyyden ääni? Missä on armo ja armonaika, jota Minä olen
osoittanut teille? Miksi te ette osoita sitä toisille? Miksi teidän rakkautenne on kylmennyt?
Laittakaa pikkumaiset erimielisyytenne sivuun. Minun rakkauteni on ehdotonta. Rakastakaa
toisianne syvästi. Rakkaus kattaa suuren määrän syntejä ja Minun armoni kestää ikuisesti.”
” Rakkaus, armo, armonaika ja yhtenäisyys, joita Minä etsin, tulevat olemaan se, mitä vaaditaan
näinä päivinä, että pimeyden voimia voidaan puskea pois, niin että Minun evankeliumini voi
mennä eteenpäin. Näitä piirteitä tarvitaan, kun ollaan osa Minun Armeijaani. Minä odotan
Jumalan miesten ja naisten laittavan erimielisyytensä sivuun, tulevan yhdessä yhtenäisyydessä,
tämän yhteisen tavoitteen puolesta edistämään Minun Valtakuntaani. Minun Armeijani tekee
suuria loikkia Pimeyden Valtakuntaa vastaan! Ottaa jalansijaa! Pitää jalansijaa! He tulevat olemaan
pysäyttämätön voima tulevina päivinä. Yhdistykää, yhdistykää, yhdistykää! Minä kutsun Minun
joukkojani yhdistymään nyt!”

