ML/14 Herra sanoo…
Olkaa Puhdasuskoisia Ihmisiä! Tulkaa pois & Tulkaa liitetyiksi Minuun
Lokakuun 14. 2010 - YahuShua HaMashiach’lta, Herraltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana
Annettuna Timothylle Nettiyhteisön Kokoontumisen Aikana - Herran Pienelle Katraalle ja kaikille
Niille, joilla on Korvat Kuulla
Näin sanoo Herra… Rakastetut, ennen kuin te lähdette pois Minun pöydästäni, tämän Minä laitan
eteenne harkittavaksi… Mistä uskonne tuli ja millä keinoilla se pantiin alulle?... Älkää olko nopeita
vastaamaan, vaan pohtikaa.
Sillä Minä kerron teille totuuden, Minä en ole teidän uskonne alkuunpanija, eikä uskonne alkanut
Minusta. Täten Minä en ole tullut lisäämään uskoa, mikä teillä on, Minä en ole puhunut kaikkia
näitä Kirjeitä varmistaakseni sitä, mitä teillä jo on, ei, Minä olen tullut repimään alas ja
syrjäyttämään…
Rakastetut, Minä kutsun teitä pois siitä, mihin te olette tottuneet, olemaan erillänne siitä, mikä on
tähän saakka ollut uskonne alkuunpanija. Sillä joidenkin teistä usko alkoi ihmisten kirkoissa ja
toisilla maailma muovaili ja hahmotteli sitä, kuitenkin useimmille teistä näiden kahden
yhdistelmä… Sen vuoksi, Minä kutsun teitä nyt näkemään suuremmilla silmillä, jopa sellaisilla
silmillä kuin Minulla on.
Sillä Minä kerron teille totuuden, uskonne on Minua vastaan, jopa niin kuin ihmisten kirkot ja tämä
maailma ovat Minua vastaan, saastuttaen Minun nimeäni ja Minun kunniaani lakkaamatta… Jopa
niin kuin rakkaus maailmaan pysyy vihanpitona Jumalaa kohtaan.
Sen vuoksi Minä olen vuodattanut Minun Henkeni kaiken lihan päälle näinä viimeisinä päivinä ja
Minun profeettojeni kautta Minä olen puhunut. Jopa sanojen paljouksilla Minä olen julistanut sen.
Ja täten Minä sanon sen jälleen… ”Minä tulen repimään alas, Minä tulen repimään juuriltaan ja
tuhoamaan. Syrjäyttämään, rakentamaan uudelleen ja ennallistamaan… Kohottamaan ylös
tehdäkseni heidät yhdeksi.” Minun lapseni, uskolla, jonka olette vastaanottaneet tästä
maailmasta, ei ole ollenkaan mitään hyötyä; se on korruptoitunutta ja kuollutta.
Kuitenkin se, mitä Minä tulen antamaan teille, on elävä usko!... Luottamus, joka ei ole maailmasta
tai kirkoista, luottamus, joka on Jumalasta ja on vastaanotettu vain Minussa, usko, joka on
rakennettu Minun rakkaudelleni ja täyteen Minun uhraukseni hyväksymiseen… Todellinen tieto
Rakastetussa ja ymmärrys siitä, KUKA MINÄ OLEN ja ei ole olemassa ketään Minun kaltaistani.
Täten Minä olen kutsunut Minun ihmiseni pois, että he saattavat tulla pois heidän joukostaan ja
olla erillään… Ja olla liittyneinä MINUUN! Minun nimeäni varten erilleen asetetut ihmiset, jotka
pitävät Minun käskyni, eivätkä lakkaa todistamasta Minun kunniaani… Puhtaan ja
tärveltymättömän uskon ihmiset… Sanoo Herra.

