
ML/97 - Herra selittää…  

Minun Erityisuhraukseni! 144 000 Suukappaletta Minun Nimeäni varten 

Helmikuun 19. 2012 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja Jayselle, Timothyä ja Jaysea varten ja Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Hänen palvelijoilleen… Jokaiselle profeetalle, joka on kulkenut teidän 

edellänne, on ollut palveluksen aika, aika tehdä suuria töitä Hengessä, Minun tahtoni mukaan. Ja 

täten juuri samalla lailla tulee olemaan teidän kanssanne, ja kaikille valituille ja vakiinnutetuille 

jopa kaikille niille, jotka on kutsuttu ja lähetetty. Sillä Minä olen valmistellut lukumäärän, Minun 

valitsemani ihmiset, erityisuhrauksen. 

Minun poikani, ettekö te ole tunteneet näitä asioita koko elämänne? Ettekö olleet tietoisia 

taakastanne? Sillä Minä kerron teille totuuden, te olette todella tunteneet. Jopa alusta alkaen 

teidät oli tehty tietoisiksi, sillä Minä olin asettanut sen sydäntenne sisälle, samaan aikaan kun te 

yhä olitte äitinne kohdussa.  

Ja täten te olette palanneet Minun luokseni, ja Minä olen vetänyt teidät pois, erottaen teidät 

niiden joukosta, jotka pysyvät naimisissa tämän maailman kanssa, jopa niin kuin Minä olen tehnyt 

jokaisen profeetan ja Jumalan miehen kanssa, jotka ovat kulkeneet teidän edellänne… Kukin 

nimitettynä aikanaan, asetettuna erilleen Minun kunniaani varten.  

Sen vuoksi, antakaa kaikkien lupausten poikien nousta ja ilmaista mielipiteensä, sillä aika on tullut! 

Lukumäärä on asetettu ja Minun sotilaani tulevat pian alkamaan marssinsa ja tulevat lähetetyiksi 

taisteluun. Sillä Minä tulen teidän päällenne voimassa, monien merkkien keskellä ja Minun 

voimassani Minä tulen puhumaan kaikkien niiden kautta, joille Minä olen antanut korvat kuulla 

Minun ääntäni…   

Katsokaa, Minun sanani tulevat lisääntymään mittaamattomasti ja menemään väen paljouksien 

läpi kuin tuli, jokainen sana on liekki, jota ei voida sammuttaa, leppymätön tuli, joka murtautuu 

linjojen läpi, voittaen jokaisen esteen. Ja niin kuin hirmuisen tuulen ajama tuli, se tulee leviämään 

jokaisen rajan läpi ja hukuttamaan jokaisen maan. Ja te, Minun poikani, tulette palvelemaan… Ja 

minkä Minä olen asettanut päämääräkseni teitä koskien, tullaan täyttämään.  

Katsokaa, te tulette loistamaan kuin puolenpäivän aurinko ja tuomaan kunniaa Minun nimelleni!... 

Ja kun Minun rakkauteni täyttää teidät, jopa sielun syvyyksiin asti, niin tulee Kaikkivaltiaan 

hengitys asumaan sieraimissanne…  

Ja te tulette puhumaan!... Te tulette huutamaan Herran julistusta ja välittämään Minun 

tuomioitani, hyvin kovalla äänellä! Sen vuoksi saakaa voimaa Rakastetussa ja aloittakaa kulkunne 

uudestaan… Sillä Minä olen tuleva alas toteuttamaan, sanoo Taivaallisten Sotajoukkojen Herra.  

Huomio Jayseltä… Myös minä näin näyn… Katsoin ja näin loistavan valon laskeutuvan Taivaasta, 

kunniakkaan valon. Se laskeutui ja tuli lepäämään ihmisen sydämeen. Ja hänen sisältään, Hän loisti 

kirkkaasti. 


