
V7/19 - Herra sanoo…  

Lopun Alku on tullut… Katsokaa ylös! Leijona tulee karjumaan 

Tammikuun 17. 2008 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Nettiyhteisön Kokoontumisessa, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla… 

Timothy: Herra, paljasta Sinun kunniasi! Anna Sinun valosi syntyä maapallolla! Anna sen murtaa 

rakkaittemme sydämet! Me pyydämme Sinun pyhässä nimessäsi, Herra, me itkemme apuun… 

’Kuinka kauan, Oi Herra!?’… Oi Jumala, anna kunniaa Sinun nimellesi!  

Herra: Minä olen antanut sille kunniaa ja Minä tulen tekemään niin uudelleen! Ja kun heidän 

päivänsä tulee, he kaikki tulevat polvistumaan ja kumartumaan alas; kyllä, he tulevat itkemään, he 

tulevat varmasti valittamaan. Katso, heidät tullaan parantamaan ja nostamaan ylös! Sillä MINÄ 

OLEN HERRA… Kyllä, Minä olen tehnyt sen ja Minä tulen varmasti tekemään niin uudelleen.  

Sillä Minä olen kuullut vaivattujen itkut, heidän nyyhkyttämisensä ääni on tullut ylös Minun 

korviini. Heidän kärsimyksensä on aina Minun kasvojeni edessä, joka maasta se tulee esille. 

Lakkaamatta he itkevät apua, päivin öin, sekä he, joilla on tietoa Rakastetusta ja monet, jotka 

tulevat vielä vastaanottamaan Totuuden tiedon ja rakkauden. 

Ilmestys siitä, kuka Minä todella olen, Hänen hyväksymisensä, kenet Minä olin lähettänyt heidän 

luokseen. Sillä Hän on Jumalan kasvot, ja jonka kautta kaikki asiat olivat luotuja, taivaat ja 

maapallo… Teidän Lunastajanne, Hän, joka on Pyhä.   

Näin sanoo Herra, teidän Lunastajanne… Minä olen tuleva ja Minä tulen myös palaamaan kaikessa 

Minun kunniassani!... Minun vahvuuteni voimassa, Minä tulen murtamaan pahojen selät! Ja 

Minun armossani, Minä tulen piilottamaan nöyrät ja keräämään ylös viattomat! Heidät tullaan 

ottamaan ja piilottamaan Minun siipieni varjon alle!  

Katsokaa, Minä en lakkaa kokoamasta heitä, kunnes lukumäärä on täytetty. Minä tulen jatkamaan 

sadonkorjuuta ja lähettämään enkeleitä ja he tulevat nousemaan ja laskeutumaan Ihmisen Pojan 

päälle, kunnes ei enää yhtään vehnän olkea jää jäljelle, eikä yhtäkään viljan jyvää ole jäljellä… 

Kaikki tullaan kokoamaan Minun Isäni latoon. Sitten he tulevat tietämään, että MINÄ OLEN HERRA.  

Näin sanoo Herra… Millään muotoa tämä maailma ei tule hallitsemaan! Millään muotoa nämä 

kansakunnat eivät tule pysymään pystyssä! Kaikki tulevat murenemaan! Kaikki tullaan tuomaan 

alas! Kaikki tullaan pyyhkimään pois. MINÄ OLEN HERRA… Vain yksi kansakunta tulee olemaan 

jäljellä, vain yksi tullaan jättämään jäljelle, jopa tämä sama, Minun silmäteräni. Kyllä, Minä tulen 

varmasti tekemään sen ja te tulee tehdyksi. Ja kaikki nämä, jotka ovat vastaanottaneet perinnön 

samalta, tulevat idästä ja lännestä ja pysyvät heidän kanssaan, sillä heidät on oksastettu mukaan ja 

pysyvät Minun kanssani, aina Minun oikean käteni puolella; jopa kuin he, jotka olivat hylänneet 

Minut, tulevat myös palaamaan.  

Sillä päivä on tulossa, kun Minä tulen vuodattamaan Daavidin huoneen päälle ja Jerusalemin 

asukkaiden päälle, armon ja rukouksen Hengen ja he tulevat palaamaan, kun he katsovat Minua… 

Niin kuin he katsovat Häntä, jonka he lävistivät.  

Kyllä, he tulevat suremaan ja he tulevat murehtimaan, jopa niin kuin murehditaan esikoispoikaa. Ja 

niin kuin on kirjoitettu, tulee olemaan suuri sureminen kaikkien perheitten keskuudessa, jotka 

jäävät jäljelle, jokaisessa perheessä itsekseen, sanoo Herra. Älkää kuitenkaan ajatelko, että Minä 

pelastan Israelin ja siinä olevat pojat ja tyttäret, heidän itsensä vuoksi.  



Sillä Minä tulen pelastamaan heidät Minun palvelijoitteni vuoksi ja Minun oman nimeni 

kunniaksi… Kappas, se tulee kaikumaan uudelleen kaikkialla maailmassa sinä päivänä! Katsokaa, he 

kaikki tulevat tuntemaan Jumalan ja monet tulevat palaamaan, jopa niiden joukosta, jotka 

lävistivät Minut ja vuodattivat Minun vereni; veren, jonka Minä vuodatin ennallistaakseni elämän 

maailmalle, elämän ilman loppua.  

Sen vuoksi riemuitkaa, älkääkä olko peloissanne, sanoo Herra, teidän Lunastajanne… Sillä Minä 

olen teidän kanssanne ja Minä tulen varmasti päästämään teidät kaikkien näiden huolien pahasta, 

pois kaikesta tästä hulluudesta… Riemuitkaa, Minä sanon, sillä kaikkien asioiden loppu lähestyy!  

Sillä Minä olin tullut pelastuksen kanssa, alhaisena ja aasilla ratsastaen, aasin orivarsalla. Ja 

katsokaa, Minä olen tullut jälleen ja Minä tulen varmasti täyttämään jopa kaiken sen, mitä Minusta 

on kirjoitettu!  

Sillä päivä on tullut ja Leijona tulee karjumaan! Kyllä, Minä tulen karjumaan kuin raivoava leijona ja 

kaikki Minun viholliseni tullaan ahmimaan!... KAIKKI tullaan laittamaan Minun jalkojeni alle! Ja ne, 

jotka ovat Minun, eivät tule millään muotoa menemään ohi Minun näköpiirini, sillä kukaan ei voi 

varastaa heitä Minulta pois… Kukaan ei kykene sieppaamaan heitä Isän kädestä!  

Sen vuoksi, riemuitkaa! Jopa tämän kaiken pahuuden ja surun keskellä, riemuitkaa! Jopa kun he 

tulevat teitä vastaan ja vainoavat teitä, Minun nimeni vuoksi, riemuitkaa! Katsokaa ylös, sillä lopun 

alku on tullut! Ja kun se on loppuunsaatettu, Minä tulen tekemään uuden alun, jolla ei ole 

loppua… Kaikkien asioiden ennallistaminen… Rauha… Tuhat vuotta… Lepo.  

Tulkaa nyt ja saapukaa Minun Isäni iloon, joka on Minussa; Sillä katso, te tulette pian saapumaan 

sisään ja meidän ilomme tullaan tekemään täydeksi… Paluu Puutarhaan ja Minun ilooni… Minun 

rakkaani pitelemässä Minun kättäni… Kaikki kyyneleet pois pyyhittyinä… Vanha asioiden järjestys 

on menehtynyt… Kaikki on tehty uudeksi… Minun elämäni, teidän elämänne… Minun läsnäoloni 

teissä ja teidän kanssanne, ikuisesti.  

Ja niin kuin se on kirjoitettu, niin se tulee olemaan… ”Sillä Maa on oleva täynnä Herran kunnian 

tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren.” 


