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SYYSKUUN 14. 2022… TULEE AIKA, KUN HILJAISUUS ON PETOS, EI HYVE 

Jeesuksen Sanoja Sisar Elisabethin kautta, Syyskuun 14. 2022. 

(Elisabeth) Herra, pyydän, anna meille rohkeutta puhua suoraan rakkaudella 

epäoikeudenmukaisuutta ja pahaa vastaan, jota näemme ja kuulemme… Amen. 

(Jeesus) ”Miksi Minun ihmiseni katsovat joutilaina vääryyksiä ja niitä, jotka tekevät pahoin, pysyen 

ääneti ja passiivisina?! Jos ette puhu suoraan, kun teillä on mahdollisuus todistaa 

totuudenmukaisesti koskien jotakin, jonka olette nähneet tai josta saaneet tietää, teitä tullaan 

pitämään vastuullisina. Minun Henkeni tulee saamaan teidät vakuuttuneiksi puhumaan, kun 

oikeamielisyyden ja oikeudenmukaisuuden täytyy vallita. Tulee aika, kun hiljaisuus on petos, eikä 

hyve. Kun te ette puhu pahaa vastaan, te periaatteessa olette hyväksymässä epäoikeudenmukaisia 

toimia.” 

”Minä tiedän, että teistä tuntuu helpommalta pysyä hiljaa vaikeissa tilanteissa, mutta Minä en ole 

nostamassa teitä etsimään vähimmän vastustuksen tietä. Minä olen nostamassa teitä 

taistelemaan Minun Valtakuntani puolesta ja olemaan Minun Jumalallisia sotureitani.” 

”Rakkaat, Minä olen pyytämässä teitä puhumaan Pyhän Hengen vaikutuksen alaisena, erityisesti, 

kun tunnette, että omat sananne olisivat karskeja ja liian suoria. Minun Henkeni voi toimittaa 

sanat teidän lävitsenne, puhuttuina rakastavalla, ystävällisellä ja huomaavaisella tavalla. Te tulette 

havainnollistamaan huolenpitoa ja myötätuntoa, rakastaen muita niin paljon, ettette salli heidän 

vahingoittavan itseään ja muita itseaiheutetuilla asenteilla ja sopimattomilla toimilla.” 

”Ylpeys ja ego pitävät teidät puhumasta totuutta rakkaudessa. Rakkaus taivuttaa teidät ottamaan 

riskin suhteessa ja sanomaan jotakin. Olkaa uskollisia puhumaan Minun sanojani, ja luottamaan 

Minuun tuloksien saamisessa. Varmistukaa, että sanotte mielipiteenne ja puolustatte niitä, jotka 

ovat puolustuskyvyttömiä. Nouskaa puolustamaan leskiä, orpoja, ja köyhiä, jotka ovat murskattuja 

maailman epäoikeudenmukaisuuden alle. Teidän ei ehkä tarvitse katsoa kovin kauas. Saattaa olla 

perheenjäseniä, jotka tarvitsevat huomiotanne.” 

”Maineenne voi tahriintua, koska valitsette puhua suunne puhtaaksi huonomaineisen sielun 

puolesta, mutta luottakaa Minuun, koska kukaan ei ole Minun tavoittamattomissani, ei kukaan! 

Kun te päätitte seurata Minua, te sitouduitte puhumaan niiden puolesta, joilla on pieni ääni, 

liittymään yhteen tukeaksenne heitä yhteiskunnan eliittiä ja heidän sortajiaan vastaan.” 

”Minun soturini, Minä kutsun teitä nousemaan NYT ja puhumaan arvovallalla, jonka Minä olen 

antanut teille kullekin, ja myötätunnolla kun veljenne ja sisarenne ovat kärsimässä ja ovat 

kamalassa tarpeessa. Heidän lohduttamisensa Minun nimessäni auttaa parantamaan kipuilevia 

sydämiä. Tämä tulee valaisemaan teille, kuinka rakastaa muita ja paremmin ymmärtää heidän 

kärsimyksiään. Muistakaa, että on synti tietää, mitä teidän pitäisi tehdä ja sitten jättää se 

tekemättä.” 


