
ML/18 - Herra sanoo…  

Aika on mennyt & Ovi tähän Pöytään tulee olemaan suljettu 

Marraskuun 11. 2010 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sanat puhuttuna 

Timothylle, Nettiyhteisön Kokoontumisen aikana – Herran Pienelle Katraalle ja kaikille Niille, joilla 

on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Rakastetut, aika on mennyt ja ovi tulee pian olemaan suljettu… Kappas, Minun 

Henkeni on jo poistettu ja Minun käteni vedetty pois… Ovi tulee olemaan suljettu! 

Sen vuoksi, ovi tulee olemaan suljettu myös tähän pöytään… Enkö Minä ole antanut heille kaiken, 

mitä he tarvitsevat?... Enkö Minä ole vuodattanut ja lähettänyt eteenpäin kutsun?  

Sen vuoksi, he, jotka ovat tulleet esiin, antakaa heidän pysyä Minussa, kunnes Minä tulen, ja syödä 

myös tätä leipää, jolla Minä olen heidät varustanut, sillä Minä tulen olemaan heidän kanssaan… 

Kyllä, jopa Minä tulen olemaan heidän kanssaan, lähellä käsillä ja he tulevat pitämään seuraa 

Minulle… Heillä on kaikkea, mitä he tarvitsevat.  

Ja he, jotka torjuvat Minut ja Minun sanani, jopa tämän siunauksen, jonka Minä olen antanut tälle 

sukupolvelle, antakaa heidän kulkea kuivien paikkojen halki… Sillä Minä olen jättänyt heidät 

lohduttomiksi! Ja heidän täytyy kävellä, heidän täytyy tallata polkua, jonka ovat valinneet, kunnes 

aika tulee muuttumaan ja he ovat murrettuja ilman kättä. MINÄ OLEN HERRA!  

Älkää pelätkö ketään heistä, jotka työntävät esiin huulta, älkääkä tulko vuoroveden sieppaamaksi, 

tai tämän pilkkaajien vyöryn pois huuhtomaksi ja joka on tullut ja on vielä tuleva suurella voimalla 

ja lukumäärällä. Rukoilkaa heidän puolestaan ja sitten jättäkää heidät heidän isälleen, kunnes he 

oppivat lopettamaan jumalan pilkkaamisensa, jossa he ovat kapinoineet Minua vastaan!  

LUOTTAKAA MINUN TEIHINI!... Sillä Minä olen myös heidän Isänsä… Sillä enkö Minä ole Hän, joka 

muotoili heidät ja antoi heille elämän? Sen vuoksi, luottakaa heidät Minun käsiini!... Sillä Minun 

tuomioni on oikea ja Minun rangaistukseni oikeudenmukaisia ja Minun tapani oikeita. Luottakaa 

heidät Minun käsiini… Sillä Minä en ole ollenkaan lopettanut vielä heidän kanssaan, sanoo Herra.   

ENÄÄ eivät pilkkaajat tule etsimään Minun profeettojani ja palvelijoitani, ponnistellen istuakseen 

MINUN pöydässäni, ivatakseen ja pilkatakseen Jumalaa! Antakaa heidän huutaa ristiriitaisuuksiaan 

Herran edessä!... Sillä te kaikki olette Minun!... Mitä seuraa Minun pöydälläni on demoneiden 

kanssa?!...  

Eivätkä enää he, jotka omaksuvat Minun sanani, tälle sukupolvelle puhuttuina, tule etsimään 

Minun profeettojani, aivan kuin Minä en olisi tarpeeksi. Etsikööt he vain Herraa, tullen lähemmäs 

Minua… Erilleen asetettuina… Kulkien periksiantamattomassa uskossa ja tottelevaisuudessa, 

kunnes Minä tulen.  

Sen vuoksi Minä olen sulkenut oven tähän pöytään, jonka Minä olin valmistellut ja tehnyt… Ja nyt 

Minä teen sen todistuksena heille, siitä mikä on tulossa nopeasti, siitä mitä Minä olen 

tekemäisilläni, sanoo Herra.  

Sillä Minä olen tehnyt teistä esimerkin, jopa alusta alkaen ja loppuun asti tulette palvelemaan 

Minua sellaisena… Todistuksena siitä, kuka Minä todella olen, elävinä esimerkkeinä, joille Minä 

olen paljastanut Minun menemiseni ja tulemiseni… Jopa Minun suunnitelmieni paljastamiseen asti 

Minun palvelijoilleni, profeetoille, ennen aikaa.  



Sen vuoksi, muistuttakaa heitä, jotka ovat vilpittömiä ponnistuksissaan, pyrkien pois tästä 

pöydästä, että heitä ei millään muotoa ole hylätty, enkä Minä ole sulkenut ovea heiltä. Sillä he, 

jotka tulevat teidän luoksenne, lamppunsa täytettyinä ja sytytettyinä, heillä on jo Minut. Ja hän, 

joka on osoittanut olevansa arvollinen pakenemaan, istuu Minun pöydässäni päivittäin, ottaen 

osaa tästä samasta ruuasta, jota Minä olen antanut teille… Kappas, he tulevat todella ottamaan 

osaa Minun illalliselleni, MINUN kanssani, Herran talossa!  

Sen vuoksi, Minä sanon sen jälleen kerran, teidän kuultenne, niin että se voidaan toistaa Minun 

rakastettujeni keskuudessa… Älkää etsikö pöytää, vaan Häntä, joka istuu pöydän ääressä!... MINÄ 

OLEN HERRA.  

Rakastetut, aikaa on vähän nyt… Ja kisa, kova. Kyllä, jotkut teistä ovat kulkunsa lopulla ja täytyy nyt 

juosta, kun taas toiset viivyttelevät jäljessä, haluttomina… Jopa niin, amen. 


