
ML/56 - Herra sanoo… On Aika! Sinun täytyy valita!... MINÄ vai MAAILMA 

Maaliskuun 2. 2011 – YahuShua HaMashiach’lta – Herran Sana puhuttuna Timothylle, Herran 

Pienelle Katraalle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Pieni katras, on aika valita… On aika tulla koetelluksi, nähdä onko uskonne totta… Luottamuksenne 

tulla koetelluksi ja uskonne paljastetuksi, mitä se on. Sen vuoksi, Minä tuon tämän pöydän 

päätökseen. 

Sillä te ette ole etsineet Minun kasvojani, kaikkina aikoina, joina Minä olen kutsunut teitä. Ettekä 

te kääntyneet Minun puoleeni sukkelasti, kun olitte vaivattuja, Ja kun Minä ojensin teitä, monet 

teistä käänsivät Minulle kuuron korvan; ja Minun palvelijani, heitä te myös olette kieltäytyneet 

kuulemasta. Sen sijaan te heitätte tuomion ja syytätte heitä heidän viestistään, joka tuli MINULTA.    

Sen vuoksi – Koska te olette kieltäneet Minut ja jotkut teistä ovat löytäneet vikaa Minun 

palvelijoistani ja jatkuvasti huudatte keskenänne, yksi toista vastaan, siinä tuomio tulee 

sydämiinne ja anteeksianto pakenee pois – tämä pöytä on tuotu päätökseen.  

Ja koska jotkut teistä kieltäytyvät olemasta erillään heistä, jotka ovat vihanneet sekä Minua että 

Minun Sanaani ja jotka puhuvat myös pahaa Minun palvelijoistani… Tämä pöytä on tuotu 

päätökseen.  

Ja koska jotkut teistä, yhä tähän päivään asti, ovat kieltäytyneet tavoittamasta kättä, ja antamasta 

tarvitseville, jopa Minun omille rakastetuilleni, jotka Minä Itse olen asettanut teidän eteenne… 

Jopa jotkut teistä, jotka antavat, tekevät niin vastahakoisesti… Sen vuoksi tämä pöytä on tuotu 

päätökseen.  

Sillä Minun pöytääni istutetuille on annettu paljon… Ja KAIKKI, mitä MINÄ olen puhunut, vaaditaan 

heiltä. Ja tämän vuoksi, jotkut teistä ovat kohdelleet Minun lykkäystäni halveksunnalla, kun taas 

toiset ovat samaistaneet tämän pöydän ihmisten iljettäviin kirkkoihin, seuraten heidän tietään.  

Ja vielä pahempaa, jotkut teistä ovat rakentaneet uskonne Minun palvelijoitteni ja tämän 

lykkäyksen varaan… Sitten Minä… MINÄ EN TULE JAKAMAAN MINUN KUNNIAANI! Eikä ole 

olemassa yhtään toista Kiveä, johon tullaan rikkomaan! Eikä mitään muuta Perustusta, jossa 

tullaan seisomaan!... Sillä Perustus on Yksi! Puhtaasti Yksi!... Minä olen se Perustus! Minä yksin 

olen Hän!  

Sillä Minä olen Suuri Kuningas!... Jonka voimalla ei ole rajoja, ja jonka rakkaus on loppumatonta!... 

Ja Minä varmasti tulen ojentamaan ja pitämään kuria kaikille heille, joita Minä rakastan. Sen vuoksi 

tämä pöytä on tuotu päätökseen. Sen vuoksi teidät on jätetty yksin, ilman Minun paimeniani, ja 

Minun pääviljelijäni kätkettynä teiltä… Minun suukappaleeni poistettuna teidän kuuluviltanne…  

Kuitenkaan te ette ole yksin ja teidän täytyy valita… Tullen kasvokkain peilissä näkemänne kuvan 

kanssa, niin että silmänne aukeavat totuudelle, ketä te todella olette… Niin että te saatatte 

tunnistaa tarpeenne ja tunnustaa kaikki nämä kätketyt asiat, jotka olette kätkeneet teeskentelyllä 

ja siinä olette pettäneet itseänne.  

On aika todella tuoda sydämenne esiin ja tulla parannetuiksi… Tai Minun katkeraksi surukseni, 

langeta pois ja palata maailmaan ja sen pahuuksiin.  

On aika valita, on aika langeta… Langeta Minuun varauksettomasti tai langeta pois Minusta ja 

kulkea kuivien paikkojen läpi. On aika kaikkien tulla paljastetuiksi ja päätöstenne tulla tehdyiksi… 

Sillä Minä en voi viipyä enää. 


