
ML/68 - Herra sanoo… Minun Sanani ei ole alisteinen kenellekään Ihmiselle &  

Se ei tarvitse Ihmisen Hyväksyntää 

Huhtikuun 29. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Itse Nimittämälleen Profeetalle, ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla – Koskien 

häntä, joka lisäsi ’profeetan’ nimeensä ja puhui Kirjeissä olevaa Herran Sanaa vastaan 

Näin sanoo Herra… Tarvitseeko Minun Sanani ilman tietoa olevien ihmisten vahvistusta? Onko 

Minun suuni sana alisteinen ihmisten sanoille – ihmisten, joiden ymmärrys pysyy puutteellisena ja 

joiden voimalla ei ole ollenkaan mitään hyötyä? Tuleeko Minun Sanani tehdä alisteisiksi kenenkään 

itse nimittämänsä profeetan, opettajan, pastorin tai saarnaajan hyväksynnälle?  

Tuleeko liha anastamaan Jumalan asiat? Voiko kuolevainen ihminen nousta Ikuisen valtaistuimen 

yläpuolelle? Tulevatko luodut hallitsemaan Luojan yläpuolella, tai korruptoituneet istumaan kuin 

tuomari Pyhän yläpuolella? Tulevatko ihmisten kirkot yrittämään miehittää Minun valtaistuimeni 

ja olla tulematta alas heitetyiksi?  

Sillä Minä kerron teille, KAIKKI liha tullaan tekemään nöyriksi Herran Päivänä! Koko maailma tulee 

notkistamaan polvensa alas!... Sillä koko luomakunta on alisteinen Jumalan Sanalle! Ja jokainen 

elävä olento on laitettu korkealla olevan Auktoriteetin alistukseen!... Mikään maapallolla alhaalla 

tai taivaissa yläpuolella, ei voi paeta Valtias Herran tahtoa!...  

Sillä MINÄ OLEN!... Ikuisesta ikuiseen, MINÄ OLEN YAHUWAH!  

Sen vuoksi, Oi ihmisten pojat, kertokaa Minulle nyt, jos olette kykeneviä… Mitä ovat Minun 

palvelijoitteni nimet ja millä nimellä heitä kutsutaan? Ovatko he tulleet esiin kunnioittamaan 

Minua omilla nimillään? Millä nimellä Minä olen kutsunut heitä? Vai ovatko he niin korkeasti 

arvostaneet itseään, kuin nimetäkseen itsensä lahjan mukaan? Ovatko he niin taitavia tiedoissaan 

ja puheen oveluudessaan, että he voivat nyt nimittää itsensä tiettyyn virkaan, ilman, että ensin on 

kutsuttu?...  

Lahja on Minun! Ja Minä suon sen kenelle ikinä Minä haluan, milloin ikinä Minä valitsen! Sillä Minä 

kutsun Minun palvelijani pois heidän joukostaan, Minä nimitän jokaisen viran ja Minä Itse lasken 

heidän askeleensa heidän edellään! Sillä Minun lahjani on annettu Hengen kautta ja täytyy myös 

vastaanottaa Minussa! Ne eivät millään muotoa ole avoimia vaatimiselle, eikä kukaan Maapallolla 

myönnä niitä! Sillä vain he, jotka ovat liitossa Messiaan kanssa, ovat kykeneviä kulkemaan niissä!... 

MINÄ OLEN HERRA! MINÄ, YKSIN, TUTKIN SYDÄMET JA MIELET! MINÄ, YKSIN, TUNNEN KAIKKIEN 

IHMISTEN SYDÄMET!...  

Sillä todella, monet ovat kutsuttuja, kuitenkin harvat ovat valittuja. Sen vuoksi noudattakaa Minun 

puhettani, sillä näin julistaa Herra… ”Korkeasti arvostetut tullaan hylkäämään, itse nimitetyt 

tullaan vakavasti alentamaan ja tulevat orjiksi Herran Vihan Päivänä. 


