
ML/86 - Herra sanoo… Totelkaa Minun Ääntäni tai lähtekää…  

Mutta älkää enää taistelko Minua vastaan 

Antakaa Intohimoisten kulkea suoraselkäisesti Minun edessäni ja antakaa (uskossaan) haaleiden 

lähteä pois – Älkää kuitenkaan antako Yhdenkään teistä taistella Minua vastaan enää, sanoo 

Herra. 

Heinäkuun 28. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Herran Pienelle Katraalle ja Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Totelkaa Minun ääntäni, älkääkä enää taistelko Minua vastaan, älkääkä 

pyrkikö oikeuttamaan tekemisiänne millään tavoin. Pikemminkin vastaanottakaa Minun 

ojennukseni ja seuratkaa Rakastettunne johdatusta… Niin kuin Minä olen tehnyt ihmisten kirkkoja 

kohtaan, niin te tulette myös tekemään.  

Sillä Minä olen kääntänyt Minun selkäni ihmisten kirkoille ja poistanut Minun käteni heidän 

jäsenistään… Kappas, Minun henkeni on lähtenyt heistä pois. Sen vuoksi, teidän ei myöskään pidä 

koskea epäpuhtaaseen asiaan. Teidän ei tule millään muotoa toivottaa heitä tervetulleiksi, eikä 

teidän tule kuunnella yhtään sanaa, jota he puhuvat. Teidän ei tule hyväksyä mitään heidän 

kädestään, sillä Minun kasvoni ovat asetetut koviksi heitä vastaan… Heidän muurejaan vastaan, 

heidän puheitaan vastaan, heidän johtajiaan vastaan… Kyllä, jopa heidän jäseniään vastaan. Sillä 

he kaikki ovat yhden äidin tyttäriä. 

Minä Itse olen lähettänyt monia viestinviejiä heille, jopa Minun oma Henkeni on puhunut heille 

jokaiselle, kuitenkin he valitsevat oman tiensä ja ylistävät omaa jumalaansa… He jatkuvasti 

kieltävät Minut!... Sen vuoksi, heidät on hylätty ajanjakson ajaksi.  

Rakastetut, totelkaa Minun ääntäni, älkääkä pyrkikö oikeuttamaan tekemisiänne millään tavoin. 

Älkää puhuko YHTÄÄN sanaa Minun profeettaani vastaan, ei avoimesti eikä salaa. Älkää antako 

yhdenkään loukkauksen kummuta esiin suustanne, sillä hän on MINUN profeettani… Viestinviejän 

loukkaaminen on Hänen loukkaamistaan, kuka Hänet lähetti.  

Kuinka kauan tämä pieni katras tulee vastustamaan Minua ja kyseenalaistamaan Minun teitäni? 

Kuinka kauan he tulevat kieltäytymään olemasta murtuneita?... He kuulevat Minun sanani, mutta 

eivät tule tekemään niitä!  

Sillä Minä en näe yhtään todellista uskoa heissä ja heidän juurensa kasvaa siitä, mitä Minä en ole 

istuttanut… He uskovat vain sen, mitä he voivat nähdä, omien odotustensa mukaan ja heidän 

juurensa ovat maadoitetut tiukasti maailmaan ja kasvavat Jumalan vastakohdaksi… Kuinka Minä 

sitten tulen kokoamaan heidät? 


