
ML/109 - Herra sanoo…  

Minä en koskaan tuntenut sinua! Tämä Morsian EI ole Minun Morsiameni 

Kesäkuun 7. 2010 – YahuShua HaMashiach’lta, Häneltä, jota kutsutaan Jeesus Kristukseksi, 

Herraksemme ja Pelastajaksemme – Herran Sana puhuttuna Timothylle ja Jayselle, Kaikille Niille 

Joilla On Korvat Kuulla 

Koskien erästä, joka väitti puhuvansa Herran puolesta, sanoen… ’Jos kirkot eivät kadu, Minun 

henkeni tullaan pian poistamaan.’ 

Näin sanoo Herra… Se on jo otettu!... Sen vuoksi, tämä ihminen on puhunut yliolkaisesti, Herran 

nimessä… Sillä Minun nimeni on poistettu ylimielisiltä ja jokaisesta kirkosta, joka on hylännyt 

Minut oman tiensä vuoksi.  

Katsokaa, Minun vihani on tullut ylös Minun kasvoilleni, Minun mustasukkaisuuteni vuoksi, sanoo 

Israelin Pyhä… Sillä Minun ihmiseni ovat kääntyneet pois Minusta!...  

Kyllä, he ovat hylänneet Kuninkaansa ja kaikki ne, jotka Minä olin lähettänyt heidän luokseen… 

Kappas, he ovat heittäneet heidät pois, suurella ja katkeralla röyhkeydellä, sanoen… ’Me olemme 

todellinen morsian. Meillä ei ole mitään viestinviejän tarvetta, profeetat ovat kuolleet!... Jättäkää 

meidät rauhaan, niin että me voimme palata torkkumiseemme. Herra viivästyttää Hänen 

tulemistaan ja MEIDÄN tietomme hallitsee viisautta… Jättäkää meidät rauhaan!’  

Sen vuoksi, tämä morsian ei ole Minun morsiameni… Hän on portto, rellestäen jokaisessa 

epäpuhtaassa asiassa, vieraantunut nainen, jahdaten ihmisten perinteitä!  

Ihmisten kirkot, kuka on Herra? Kertokaa Minulle, jos tiedätte… Kuka on teidän Herranne? 

Katsokaa, Minä tulin luoksenne, kuitenkaan te ette tunnistaneet Minua. Minä olin vuodattanut 

Minun henkeni, jopa kaiken lihan päälle, kuitenkaan te ette vastaanota Minua. Minä puhuin teille 

monta kertaa, sanoen… ”Katukaa. Repikää alas kaikki nämä ihmiskäsin rakennetut seinät ja 

palatkaa Minun luokseni… Myykää kaikki rikkautenne ja etsikää köyhiä ja puutteenalaisia ja 

antakaa heille kaksikertaisesti.”  

Kuitenkin te kieltäydyitte kuulemasta Minua, ettekä te noudata. Rakastetut, mitä Minä näen?... 

Kovettuneita sydämiä! Suurta ylpeyttä ja röyhkeyttä!  

Sen vuoksi, Minä olen tulossa alas teidän luoksenne nopeasti!... Ja sieppaan teiltä kaikki Minun 

pienet tulikärpäseni… Ja Minä tulen ottamaan teiltä teidän lapsenne, joille TE olette syöttäneet 

oksennettua ruokaa, valheellisia oppeja ja harhaoppeja… MINUN nimessäni!  

Kyllä, kaikki katraittenne joukossa olevat, joiden sydämet ovat aitoja, ja joissa Minä en löydä 

kavaluutta, tullaan nostamaan ylös, huolimatta virheestään. He tulevat varmasti illastamaan 

Minun pöydässäni, Herran talossa, sillä heidän paikkansa ovat valmisteltuja… Sillä Minä tutkin 

sydämet ja mielet! Sanoo Herra. Ja Minä, jopa Minä, tulen varastamaan heidät pois!...  

Ja te, Oi auktoriteettiasemassa olevat ihmiset, jotka olette tulleet suuriksi omissa silmissänne, 

teidät tullaan jättämään rakennuksiinne ja kaikkiin hienoihin vaatetuksiinne, kaikkiin rikkauksiinne, 

joita olitte etsineet ylistääksenne… Valheellista kunniaa!   

Ihmisten kirkot, te ette näytä ollenkaan Minulta!... Ettekä te todella tunne Minua. Entä kaikki 

nämä rikkaudet? Ovatko ne kykeneviä pitämään teidät poissa Minun kuuman tyytymättömyyteni 

Päivästä?... Eivät. Sillä ne ovat tulleet kahleiksi jalkoihinne…  



Teistä on luovuttu ja teidät on jätetty puhdistukselle, riisuttuina kaikista vaatteistanne, jätettyinä 

maailmalle, jota te olette rakastaneet enemmän kuin Minua… Maailma, joka tulee vihaamaan 

teitä, ja siinä te tulette palvelemaan…  

Sillä ylpeys on sokaissut silmänne ja röyhkeys pysäytti korvanne. Sen vuoksi, Minun käteni tulee 

olemaan kova teille ja teidät tullaan tekemään nöyriksi, jopa vakavasti alentamaan 

kopeudestanne, jonka te olette työstäneet Minun nimessäni, kylväen valheellisia siemeniä MINUN 

puutarhassani.  

Sillä millään muulla tavalla te ette tule tuntemaan Minua, sellaisena kuin Minä todella olen… 

Millään muulla keinolla teitä ei tulla nostamaan ylös… Sillä ylpeä, katuvainen ihminen tulee 

näkemään Jumalan!  

Sen vuoksi, näin sanoo Kunnian Jumala… Tulkaa pois heidän keskuudestaan, Minun ihmiseni! Ja 

nöyrtykää, Jumalanne edessä… Ja Minä tulen vielä vastaanottamaan teidät. Älkää enää odottako… 

Sillä ovi on sulkeutumassa ja sen tulee olla kiinni… Jopa niin, amen. 


