
ML/28 - Herra selittää…  

Ristiriitoja koskien Juhlapyhiä… Ei voi olla Rauhaa, kun Iljetykset ovat voimassa 

Joulukuun 9. 2010 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sanat puhuttuna 

Timothylle, Nettiyhteisön Kokoontumisen Aikana – Kefalle, Trentille ja Herran Pienelle Katraalle ja 

kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Koskien ristiriitaa, joka syntyy niiden välille, jotka pitävät ihmisten juhlapyhät ja niiden, jotka 

tottelevat Herran Sanaa. 

Minä en ole vielä vastannut sinulle, Kefa… Sillä Minun käskyni on kova ja sinä kompastuisit siihen, 

sanoo Herra.  

Trent, Minun poikani, sinä olet puhunut hyvin, viisauden mukaan, koskien palvelijaa, edistymässä 

kohti täydellisyyttä uskossa, puhdistumisen mukaan ja Rakastetussa kannettavan hedelmän 

mukaan.   

Kuitenkin koskien palvelua, jota Minä tulen vaatimaan Minun palvelijoiltani, jotka tulevat 

menemään Minun puolestani sinä Päivänä, josta teillä ei ole tietoa… Sillä se tullaan vielä 

paljastamaan, vaikka esimerkki on jo näytetty Minun vanhan aikani palvelijoiden toimesta ja 

joiden palvelu on tallennettu Totuuden Pyhiin Kirjoituksiin… Minä en muutu.  

Sillä uskon puhdistaminen alkaa temppelistä, jossa Minä asun ja päättyy taloon, missä Minun 

palvelijani asuu… Sitten Minä tulen lähettämään hänet, sanoo Herra.  

Sen vuoksi, Minä sanoin… ”Minun käskyni on kova ja siihen te tulisitte kompastumaan”… Sillä 

käsky ei ole vain Minun palvelijalleni Kefalle…  

Sillä Päivä on lähestymässä nopeasti, jolloin Minun palvelijani tulevat heiluttamaan sauvaa ja 

miekkaa… Sauvaa murtamaan ja miekkaa leikkaamaan ja iskemään läpi. Ja minne ikinä he 

kävelevätkään ja minne ikinä Minä lähetän heidät, missä epäjumala löydetään, Minä tulen 

saamaan aikaan tulen kumpuavan Minun palvelijoitteni sydämistä ja he tulevat iskemään 

vimmalla…  

RIKKOEN JOKAISEN EPÄJUMALAN PALASIKSI!... Kaataen jokaisen puun, joka seisoo minua vastaan! 

Ja iskien läpi jokaisen ihmisen, joka ylläpitää sitä, mikä saastuttaa Minun nimeäni tai Minun 

kunniaani, pilkkaapa hän Jumalaa sanalla tai teolla!... JOKAINEN epäjumalan palvonnan muoto 

tullaan rikkomaan palasiksi, Hyvityksen Päivänä”… MINÄ OLEN HERRA!  

Minun poikani, te pelkäätte sotaa, jota jo käydään, ja taistelua, joka on jo tullut. Sillä todella Minä 

olen sanonut, Minä vaadin rauhaa Minun palvelijoitteni taloissa, kuitenkaan rauhaa ei voi olla, kun 

iljetykset ovat voimassa. Sen vuoksi, jos rauha on otettu talosta oikeamielisyyden nimessä, että 

korjattaisiin se, mikä on saastuttanut Minun tieni, tämä on Minusta hyväksyttävää… Sillä te olette 

osoittaneet olevanne Minun arvoisiani… Vai oletteko te unohtaneet miekan, jonka Minä tuon?  

Kuitenkin Minun sanani ovat vain heitä varten, jotka ovat kykeneviä hyväksymään ne; heille, jotka 

tulevat kulkemaan niissä… Ja heitä varten, jotka ovat talouksiensa päät… Sanoo Herra. 


