
FL/29 - Antakaa Minulle läheisten, tulla vedetyiksi sisään tiiviisti 

Ja antakaa niiden, jotka nojaavat Muihin, olla irti päästettyjä, että he voivat kompastua 

Kulussaan 

Marraskuun 30. 2011 – YahuShua HaMaschiach’lta, Herraltamme Pelastajaltamme – Herran Sana 

Puhuttuna Timothylle, Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Minun täytyy vetää takaisin Minun käteni, että ne, jotka pitävät kiinni 

Minusta, voivat tulla vedetyiksi sisään tiiviisti, ja niinpä ne, jotka ovat jäljessä, voivat kompastua. 

Sillä ne, jotka ovat jäljessä, eivät todella ole tavoitelleet Minua. He ovat sen sijaan valinnet asettaa 

kätensä edessään olevien päälle. Täten ne, jotka todella pysyvät Minussa, tulevat jatkamaan 

seisomista ja kävelemistä, jopa Minun vierelläni, samalla kun ne, jotka laahaavat perässä, tulevat 

kaatumaan kasvoilleen, että heidän silmänsä tulevat täysin avautumaan heidän tarpeelleen… 

Minkä mukaan monet tulevat ryntäämään eteenpäin, samaan aikaan kun muut tulevat 

valitsemaan lopettaa kaikki ponnistelunsa… Jopa itkemisen, Minä kerron teille, sen täytyy olla, 

kunnes aika tullaan muuttamaan. Minä olen Herra.  

Sen vuoksi, Sapatin päivän jälkeen Minä tulen käskemään Minun profeettani lähtemään pois 

luotanne ja hänen vaimonsa myös. Enää heitä ei tulla antamaan muiden kysymyksille ja huolille, 

eivätkä he tule tarjoamaan neuvonpitoa Minun puolestani. Heidät tullaan antamaan täysin kaikille 

tehtäville, joihin Minä olen heidät käskenyt ja he tulevat menemään suoraan eteenpäin; he eivät 

tule kääntymään oikean käden puolelle eivätkä vasemman, vaan tulevat sinnittelemään eteenpäin 

niin kuin Minä olen käskenyt heitä… Täten heidän tottelevaisuutensa tulee olemaan esimerkki ja 

merkki teille, kunnes aika tullaan muuttamaan. Minä olen Herra.  

Älköön kukaan keskuudessanne lainatko toisen uskoa, enää. Älköön kukaan joukossanne kääntykö 

toisen puoleen, että teidät voitaisiin laittaa huolettomiksi tämän kuilun yli, jonka olette luoneet…  

Vai oletteko te niin nopeasti unohtaneet Minun sanani, kun Minä sanoin…  

”Yksi Jumala… Yksi Poika, Ainoa Tie Isän luo… Yksi Totuus, Yksi Sana, Yksi Messias, Yksi Henki… Yksi 

Ruoka, Yksi Leipä ja Yksi Juoma… Yksi Ruumis… Joista MINÄ OLEN KAIKKI, KAIKKI KAIKESSA.” 


