
ML/53 - Herra sanoo…  

MINÄ OLEN JUMALA! Hän, joka antaa & Hän, joka ottaa pois 

Helmikuun 14. 2011 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sanat puhuttuna 

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

on Korvat Kuulla 

Näin sanoo YaHuWaH… Niin kuin Minä olin katunut koskien Saulia, jolloin Minä olin tehnyt 

hänestä koko Israelin kuninkaan, siispä nyt Minä myös kadun kaikkea, mitä Minä olen antanut 

Minun palvelijalleni, Jonathanille, kun Minä tein hänestä profeetan kansakunnille, ojennuksen 

suukappaleen. 

 Se, mikä oli annettu, on otettu pois jälleen, kunnes hänet on tuotu alas maahan. Sillä hän 

kieltäytyy tottelemasta Herran, hänen Jumalansa ääntä ja puhuu valheellisesti Minun nimessäni… 

Jopa varastaen Minun kunniastani, ja siinä hän on myös saastuttanut sen! Sillä hän on tuonut 

häpeää itselleen ja takaisinmaksun, ellei hän käänny teiltään ja kadu… Palaten ensimmäisten 

töiden puoleen, keinona katumukseen, kaikessa vilpittömyydessä ja totuudessa.  

Sillä Minä olen Elävä Jumala… Hän, joka antaa ja ottaa pois. Eikö Minulla ole oikeutta tehdä mitä 

ikinä Minä tahdon, kaikella sillä, mikä on Minun?!... Ja mikä, Minä kysyn teiltä, ei ole Minun?... 

Kaikki on Minun! Sanoo Herra. Älköön kukaan teistä kulkeko Bileamin virheessä…  

Sillä Minä kerron teille totuuden, jopa tänä päivänä, jos Minun palvelijani Timothy kääntyisi pois 

Minusta, kulkemaan toista tietä, mennen etsimään kunniaa itselleen, jättäen tottelematta Minun 

ääneni… Epäonnistuen tunnistamaan Hänet, joka seisoo Hänen edessään… Myös Timothyn Minä 

heittäisin alas ja myös häneltä Minä ottaisin pois kaiken, minkä Minä olin antanut hänelle… MINÄ 

OLEN HERRA!... AINOA Taivaallisten Sotajoukkojen Herra!  

Näin sanoo Herra… Älkää olko ollenkaan hämmentyneitä tämän vuoksi, rakastetut… Minun tahtoni 

tullaan varmasti loppuun saattamaan… Enkö Minä sanonut, että Minä annan ja Minä myös otan 

pois, ihmisten sydänten mukaan? Enkö Minä sitten myös tule antamaan taikaisin sen, minkä Minä 

olen ottanut, ihmisten sydänten mukaan?  

Kaikki Minun sanani ovat tosia, eivätkä tule muuttumaan tyhjiksi… Ne tulevat saattamaan loppuun 

Minun päämääräni. Ja vaikka ne näyttävätkin tummuvan sinun silmissäsi ja vaikka ne näyttävät 

menehtyneen, ihmisten tottelemattomuuden vuoksi, odottakaa… Odottakaa sitä… Odottakaa 

Herraa ja te tulette näkemään Minun kunniani!... Sillä Minun sanani eivät koskaan menehdy! Eikä 

Minun tahtoani voida koskaan kumota, sillä kaikki oli tunnettua Minulle jo alusta alkaen. 

Sen vuoksi, Minä annan yhdelle ja otan toiselta pois… Ja toiselta pois otettu myös annetaan 

jollekin toiselle… Minä olen Herra. Sen vuoksi, ei ole tarpeen pelätä tai epäillä… Jakakaa vain 

Minun kyyneleeni ja tietäkää, ETTÄ MINÄ OLEN HERRA.  

Odottakaa ja nähkää, rakastetut… Katsokaa, kuinka kaikki, mikä näyttää viipyvän teidän 

silmissänne, on täytetty, täytetty tavalla, jota te ette pohtineet, kaikki Minun nimeni kunniaksi.  

Luottakaa Minuun sen vuoksi, Sillä kaikki, mitä Minä teen, on oikein ja hyvää, kaikki, mitä Minä 

teen, on yhden päämäärän vuoksi… Ja varmasti tulee hyödyttämään, Minun päämääräni mukaan. 

Sen vuoksi, odottakaa ja rukoilkaa… Sillä MINÄ OLEN HÄN. 


