
ML/31 - Herra sanoo… Niin kuin Nooan Päivinä... 

Ovi tullaan sulkemaan & Minun Tuomioni tulee putoamaan 

Joulukuun 21. 2010 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sanat puhuttuna 

Timothylle, Kristuksessa olevalle Sisarelle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Kristuksessa olevan Sisaren kysymä kysymys… Minulla on perheenjäsen, joka on ylihuolestunut 

minun hyvinvoinnistani ja ajattelee, että minä olen uskonnollisessa kultissa, kun uskon, että nämä 

Kirjeet ovat suora Jumalan Sana. En ole aivan varma, kuinka vastata uhkiin ja syytöksiin, jotka on 

puhuttu minua kohtaan. 

Herra: Jos olet kertonut hänelle totuuden ja tehnyt totuuden selväksi, vaikka hän on torjunut sen… 

Sen sijaan epäpuhtaiden henkien tervetulleeksi toivottaminen, valiten kulkea heidän teillään… 

Mitä muuta tullaan tekemään, paitsi se, mikä on jo tehty ja täytyy jatkaa tietty aika?... Sillä minä 

näen kaikki hänen tulemisensa ja menemisensä ja tiedän noista asioista, jotka vaivaavat hänen 

sydäntään. Sen vuoksi, tämän Minä kerron teille… Antakaa hänen mennä menojaan.  

Ja lopettakaa kaikki yhteydenpito niiden kanssa, jotka ovat omaksuneet kaiken tämän pimeyden, 

joka nyt peittää heidät. Tehkää jokainen ponnistus katkaistaksenne kaikki siteet heidän kanssaan, 

ettei paha ota otetta myös teistä, pelon ja surun vuoksi… Tehkää kaikki nämä asiat nopeasti, 

rakastetut, sanoo Herra.  

Sisar Kristuksessa: Minun koko perheeni on alkamassa tulla minua vastaan. On monia, jotka ovat 

tulossa kovaa Herraa ja Kirjeitä vastaan.  

Herra: Anna heidän tulla, sanoo Herra. Anna heidän tehdä kaikki paha, mikä on heidän 

sydämissään tehdä, sanoo Hän. Älä pelkää, MINÄ OLEN HERRA… Vain luota ja tottele… Älä epäröi, 

ole erilläsi.   

Pilkkaajien sanat ovat akanoita, tuulen pois kuljettamia, tuotuina esiin kovasta ja vaivatusta 

sydämestä.        (engl. Chaff= akana, ruumen, irvailla, vinoilla) 

Heidän ahdinkonsa on niin kuin laiva, aallokkoisten merien viskoma… Hämmennyksen pimeä meri, 

kasvojen pimeys, ja siinä he uurastavat turhaan, yrittäen purjehtia jokaista tuulta vastaan, minkä 

havaitsevat vastustavan heitä…  

Muutoksen ja oikeamielisyyden tuulet, tuoden suurta vakaumusta, murentaen jokaista pylvästä, 

joka ylläpitää maailman tapoja, särkien joutilaan maan lohduttomien jalkojen alta… Tuhoten 

asioiden vallitsevan olotilan, jokaisen valheellisen perustuksen liukenemiseen asti.  

Sillä Herran tuleminen on kauhu kaikille, jotka sanovat, että he tuntevat Minut, kuitenkaan eivät 

todella tunne Minua, sanoo Herra… Yhtäkkinen tuho kaikille, jotka ovat hylänneet Minut täysin, 

sukkela kuolema kaikenlaiselle epäjumalan palvonnalle ja kaikille niille, jotka harjoittavat 

haureutta, saastuttavat Pyhää Liittoa.  

Katsokaa, kauhea vitsaus on tulossa nopeasti, kaikille niille, jotka vastustavat Mashiach’a… Jopa 

taistelevat Häntä vastaan ja miekkaa vastaan, minkä Hän tuo ja sitä vastaan, mikä etenee Hänen 

suustaan.   

Kuitenkin valituille Hänen tulemisensa on mitä ilahduttavin laulu… Siunattu toivo! Iloinen 

odotus!... Suuri rauha ja helpotus maailmassa, josta he jo ovat irtaantuneet, vaikka heidän täytyy 

pysyä siinä, hyvin lyhyen ajanjakson ajan.  



Sen vuoksi, älkää vastustako heitä, älkääkä tarjotko mitään ojennusta. Olkaa tyyniä ja rauhassa… 

Kätkekää itsenne Rakastettuun, Hänen parantavien siipiensä varjon alle.  

Ja se, mikä polttaa, toisinajattelijassa, tulee laantumaan ja muuttumaan pelkäksi pilkkaamiseksi ja 

nauruksi teidän kustannuksellanne. Sillä Minä olen Totuuden Sana ja kaikki, mitä Minä olen 

puhunut, on vakiinnutettu!... Minun sanani ei taivu yhdellekään ihmiselle!... Eikä kukaan voi 

saapua Minun ruumiiseeni, paitsi he, jotka hyväksyvät Minut sellaisena kuin Minä olen, kulkien 

Minun teilläni ja pitäen Minun Käskyni, jopa Minun nimeni puhtaaseen todistukseen asti.  

Sen vuoksi, niin kuin oli Minun palvelijani Nooan päivinä, niin tulee olemaan Minun tämän päivän 

uskollisten palvelijoitteni kanssa… Ja niin kuin oli silloin, niin tulee olemaan tänä päivänä myös… 

Ovi tullaan sulkemaan!  

Ja koko maapallon päälle Minä tulen satamaan alas tuomion ja alapuolelta Minä tulen tuomaan 

kauhean tuhon ihmisten valtakunnille!... Minun raivoni varastot tullaan avaamaan!  

Ja niin kuin suuri tulva, niin tulee Minun rangaistukseni olemaan Minun vihani Päivänä! Sanoo 

Herra, Korkea ja Ylevä… Hän, joka hallitsee Kuninkaana koko maapalloa!... Hän, joka tulee 

oikeudenmukaisuuden ja hyvityksen kanssa kansakuntia varten! 


