
ML/88 - Herra sanoo… Oikea Sydän suitsii Kielen 

Ja anteeksiantava Sydän antaa anteeksi jokaisen Loukkauksen, tuoden Rauhan Mielelle 

Elokuun 8. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Timothyä ja Hänen Vaimoaan varten ja Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Hänen palvelijoilleen… Te olette olleet uskollisia ja suillanne olette todistaneet 

Minun kunniaani. Kuitenkin Minä kerron teille totuuden, älkää enää antako tuomion olla 

huulillanne ja aiheuttaa anteeksiantamattomuuden mennä huulienne läpi. Sillä Minä näen nämä 

asiat teissä, Minä kerron teille, ne ovat olemassa.  

Kun veli tai sisar on mennyt harhaan ja tehnyt sitä, mitä Minä sanoin, ettei heidän tule tehdä, Minä 

kysyn teiltä, mitä se teille kuuluu? Eivätkö he vastaa omalle Mestarilleen?... Älkää tuomitko toisen 

palvelijaa, vaan olkaa uskollisia omalle Mestarillenne.  

Älkää puhuko yhtään sanaa koskien heitä, jotka ovat loukanneet teitä. Älkää sanoko yhtään sanaa 

enää teitä pettäneitä vastaan… Antakaa heille anteeksi, rukoilkaa heidän puolestaan ja etsikää 

hyviä asioita heille, kun olette yksin Minun läsnäolossani… Sitten antakaa heidän kulkea tietään.  

Rakastakaa vihollisianne ja velijänne ja sisarianne Kristuksessa ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka 

ovat taistelleet teitä vastaan, sillä kaikki vastaavat Minulle… Eikä yksikään ole tehnyt oikein; ei, ei 

yksikään. Sen vuoksi, älkää enää kompastuko sydämessänne, älkääkä antako kielenne saattaa teitä 

kompastumaan heidän vuokseen. Sillä kaikesta, mitä te teette, te olette vastuuvelvollisia, 

loukkaapa toinen teitä tai siunaa teitä. Kukin on vastuuvelvollinen omasta sydämestään ja siitä, 

mikä sieltä virtaa ulos; kukin on vastuuvelvollinen jokaisesta turhasta sanasta, minkä puhuu.  

OLKAA MINUN ESIMERKKEJÄNI! Älkää käännyttäkö pois yhtään sydämessänne, ei yhtään. Sillä jopa 

monet näistä, joita te nyt kutsutte vihollisiksenne, sillä todella he ovat tehneet itsestään Jumalan 

vihollisia, tulevat aikanaan seisomaan kanssanne, jopa vierellänne… Sillä Minä olen Hän, joka tekee 

ylpeän nöyräksi ja murtaa kopeat ja rankaisee pahasydämiset.  

Minä olen erottamassa teidät sadonkorjuuta varten ja suurta palvelua Minun nimessäni varten. 

Älkää antako sydäntenne laahata perässä, älkääkä antako kasvonilmeittenne muuttua… Tuokaa 

sydämenne eteenpäin ja loput teistä tulevat seuraamaan! Järjestäkää puheenne niin kuin Daavid 

ja käyttäytykää niin kuin Daniel. Antakaa puheenne ilmaista rakkauttanne Minua kohtaan 

jokaisessa tilanteessa ja antakaa käyttäytymisenne paljastaa Minun elämäni teissä avoimesti ja 

salaisesti. Valmistautukaa niin kuin Minä olisin tulossa ottamaan teidän aivan tänä päivänä… 

Kulkekaa Minun kanssani, niin kuin me jo yhdessä kävelisimme puutarhassa.  

Minun palvelijani, Minä rakastan teitä, jopa niin kuin Minä rakastan heitä… Paljastakaa Minun 

rakkauteni itsessänne!... Antakaa Minun kasvonilmeitteni olla näkyvillä kasvoillanne. Antakaa 

tietonne Minusta puhua äänekkäästi, sanalla ja teolla. Antakaa huultenne laulaa Minun ylistyksiäni 

lakkaamatta… Ja odottakaa Herraanne. 


