
V7/47 - Herra sanoo…  

Minun 144 000 Todistajaani ovat karjuvia Leijonia Herran Päivänä 

Syyskuun 20. 2009 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Katsokaa, Minä paljastan teille mysteerin koskien heitä, jotka Minä olen 

valinnut, ja jotka Minä myös olen lähettämässä, näiden täytyy pysyä ja koota yhteen toinen sato, 

Minun todistajani, jotka huutavat Herran julistusta. Jopa nämä tullaan jättämään, ihmisten 

havainnon mukaan; ihmisten, jotka pysyvät maapallolla sinä päivänä, kuitenkin otettuna niiden 

mukaan, jotka ovat muuttuneet ja tulevat tuntemaan Minun asuinpaikkani… Sellainen on Herran 

tie ja voima, heille, jotka tulevat elämään Minussa ja liikkumaan Minun henkeni sisällä.  

Sillä oikeamieliset tullaan varmasti piilottamaan viikoksi ja Päivänä, kunnes kaikki on täytetty ja 

loppuun saatettu ja Päivä on tehty. Ja he, jotka Minä olen valinnut, ja jotka ovat erityisuhraus, 

lukumäärältään 144 000, nämä tullaan ottamaan, heidät varmasti tullaan muuttamaan, kuitenkin 

siinä samassa hetkessä heidät myös tullaan jättämään.  

Heitä ei tulla piilottamaan, vaikka he liikkuvat väen paljouksien keskellä, sekä näkyvinä että 

näkymättöminä, kuultuina ja torjuttuna. Sillä nämä täytyy myös muuttaa, tai kuinka Minä tulen 

heidät lähettämään ja kuinka he tulevat kulkemaan Minun puolestani? Millä keinoilla he tulevat 

kestämään, kun kuolema kyttää heitä kuin saalista? Sillä niin kuin on kirjoitettu… ”Ja ellei niitä 

päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi.”  

Katsokaa, nämä ihmiset, Minun palvelijani, tulevat olemaan niin kuin viinitarhurit Minun 

viinitarhassani, kunnes tulee aika, viljelijät Herran Suurena ja Kauheana Päivänä… Kuitenkaan 

heistä ei millään muotoa luovuta, niin kuin karitsoista teuraaksi!... Sillä he kaikki tulevat olemaan 

mahtavia miehiä!   

He tulevat karjumaan kuin leijonat, kyllä, niin kuin nuoret leijonat karjumassa! Katsokaa, raikuvalla 

karjumisella Minä tulen puhumaan heidän kauttaan ja he tulevat tekemään suuren melun, jopa 

tämän pahan sukupolven keskuudessa!... Kauhea ääni, hyökäten tämän pahan väen paljouden 

korviin; väen paljouden, jotka vihaavat Minun nimeäni ja Minun tulemistani!...   

Äänekäs huuto, raikuva trumpetti, muurien murtuminen, niiden autioiksi jättäminen! Kuitenkin 

villille vehnälle, murtuneelle ja puhdistetulle vehnälle, jotka ovat kypsiä toista satoa varten, heille 

Minun todistajani tulevat olemaan yhtä tervetulleita kuin sade keskellä kymmenvuotista 

kuivuutta, suoja kuumuudelta keskikesällä, jopa niin kuin laulavat kyyhkyt, jotka ovat asettuneet 

korkealle oksalle kutsuen kaikkia huomaamaan heidät.  

Kyllä nämä, Minun valittuni, tullaan jättämään Herran Päivänä, ohjaamaan kaikkia, jotka vielä 

matelevat pimeässä etsien lepopaikkaa, vahvaa käsivartta, johon nojata, ja joilta vielä puuttuu 

jalansijaa… Heille he tulevat olemaan niin kuin majakka, sellainen, joka kykenee näkemään 

selvästi, vaikka yö on tullut.  

Kuitenkin, kuinka he voivat olla sekä jätettyjä ja otettuja, te kysytte… Minä kerron teille totuuden, 

he tulevat olemaan jopa niin kuin ruusu täydessä kukassa, sekä juuriltaan kiskottuna että 

uudelleen istutettuna sukkelassa iskussa.  

Sen vuoksi, rakastetut, luottakaa Minuun… Älkää juosko edelle, älkääkä vitkastelko jäljessä, 

ottakaa Minun kädestäni kiinni ja halatkaa Minua tiukasti, sillä myrsky on tullut ja on melkein pään 

päällä… Sanoo Herra. 


