
V3/05 - Minä tulen ottamaan Minun Ihmiseni POIS 

Lokakuun 7. 2005 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Ihmisten Kirkoille ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra: Ihmisten Kirkot, te aina vääntelette Pyhiä Kirjoituksia! Te ette lakkaa lisäämästä 

ja poistamasta Jumalan Sanasta, kun te jatkatte vakaana seisomista omalla halkeilleella 

perustuksellanne, jonka esi-isänne asettivat!... Perustus perustuksen päälle, läpi sukupolvienne, 

rakennettu aina ylemmäs ihmisten ylpeyden ja turhuuden mukaan, röyhkeyden, jolle ei ole vertaa!  

Kauanko te aiotte kiistellä Minun kanssani?! Kuinka kauan te tulette vääntelemään Totuutta?! 

Ihmisten Kirkot, valehtelisinko Minä Minun profeetoilleni ja antaisin vääriä todistuksia?! Vai 

ajattelitteko te, että Minä olen lakannut tekemästä tiettäväksi Minun suunnitelmiani, että Minä 

olen kerta kaikkiaan kääntänyt selkäni lähettämästä heitä?! Varmasti en! Sillä Minä olen Herra ja 

Minä en muutu!... Sen vuoksi, murentukoon jokainen halkeillut perustus ja jokainen talo 

kaatukoon suurella ryminällä! Kääntyköön ihmisen kunnia takaperin, kunnes ihmisen ylpeys on 

kumartunut maahan ja ihmisen röyhkeys on täysin nöyryytetty! Sillä Herraa, yksin, tullaan 

ylistämään sinä päivänä! Sanoo Herra.  

Näin sanoo Herra: Nöyrtykää, Oi röyhkeitten kirkot ja rukoilkaa, ettei teitä jätetä seisomaan 

maapallolle tyrmistyksessä, päivänä, jolloin Minä kokoan ylös Minun aarteinani pidetyt ja varastan 

pois Minun valittuni… Ne, jotka on laskettu arvollisiksi pakenemaan kaikkia näitä asioita, jotka 

tulevat tapahtumaan, ensimmäisinä seisomaan Ihmisen Pojan läsnäolossa, ensimmäisinä olemaan 

suojassa Minun raivoltani! Katsokaa, Taivaan enkelit tulevat nousemaan ja laskemaan Ihmisen 

Pojan kanssa, kunnes sadonkorjuu on suoritettu loppuun!  

Sen vuoksi, jälleen Minä sanon teille, nöyrtykää! Sillä ylpeys on sokaissut silmänne ja röyhkeys on 

tukkinut korvanne!... KATUKAA! Ja rukoilkaa kaksin verroin niiden puolesta, joita te olette 

johdattaneet pois Totuudesta! Sillä te saarnaatte ja opetatte toisen Jeesuksen nimessä, 

valheellisen kristuksen, joka ei muistuta Minua ollenkaan, muotoiltu kuva, jonka te olette 

muotoilleet sopimaan omiin kieroutuneisiin oppeihinne ja saastaisiin perinteisiinne, saastuttaen 

Minun Nimeäni ja Minun kunniaani, kun te jatkatte Minun Sanani vääristelemistä ja eristämistä, 

omaksi vahingoksenne!  

Sen vuoksi, siunattuja ovat kaikki ne, jotka tulevat pois heidän keskuudestaan…  

Siunattuja ovat ne, jotka tottelevat Jumalaa mieluummin kuin ihmisiä, Ja siunattuja ovat ne, jotka 

laittavat kaiken luottamuksensa Jumalan Poikaan, ponnistellen aina kulkea Hänen teillään ja pitäen 

Käskyt, Sillä heidät varmasti tullaan ottamaan pois tästä paikata…  

Kuitenkin voi niille, jotka vihaavat Poikaa, Voi kaikille, jotka kääntyvät sivuun Tieltä, Sillä Jumalan 

viha pysyy heidän päällään!... Sanoo Herra. 

Rakkaat Veljet ja Sisaret, Tämä on HERRAN SANA, puhuttuna tälle SUKUPOLVELLE…  

Jos nämä sanat palvelevat teitä… PYYDÄN, JAKAKAA NÄMÄ KIRJEET JOKAISELLE. 

AIKA ON VÄHISSÄ! AUTTAKAA TÖRÄYTTÄMÄÄN TÄTÄ VIIMEISTÄ JUMALAN TRUMPETTIA 

(PASUUNAA)…  

Kiitos teille ja siunatkoon Jumala teitä aina ja kaikin tavoin. Jeesus Kristuksessa, YahuShua 

HaMashiach’ssa on meidän pelastuksemme! 


