
V3/28 - Herra varoittaa…  

VIIMEINEN TRUMPETINKUTSU ennen Tuomiota, Hyvitys & Puhdistus on tulossa 

Helmikuun 10. 2006 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… MINÄ OLEN TULEVA! Sen vuoksi nouskaa ja antakaa vastaus, Oi maapallon 

ihmiset!...  

Kuka on Näkymättömän Jumalan kasvot ja kuva?! Kuka?! Katsokaa, se on Hän, jonka Minä olen 

lähettänyt, Hän, joka on ja oli ja on tuleva! Hän ei tule enää odottamaan, sillä Herran Päivä on 

käsillä ja nimitetty aika lähestyy! Sillä Ihmisen Poika tulee saapumaan ja keräämään heidät yhteen, 

Hän tulee varmasti menemään läpi ja valmistelemaan sadon; Hän tulee korjaamaan satoa!  

Minun ihmiseni, on olemassa vain yksi Jumala ja yksi Pelastaja ja MINÄ OLEN HÄN! Ei ole olemassa 

toista, ei ole olemassa Minun kaltaistani, paitsi Hän, joka on Minusta ja Minä Hänestä; Isä ja Poika 

ovat Yksi!... YAHUSHUA-YAHUWAH, Immanu El! Kyllä, Hän, jota kutsutaan Kristukseksi, on Lahja, 

Karitsa, Leijona, Ainoa Taivaallisten Sotajoukkojen Herra, teidän Kuninkaanne!  

Sen vuoksi kuulkaa Herran sana, sillä näin sanoo Herra… Minun henkeni on vuodatettu kaikille 

kansakunnille. Minun viestinviejäni ovat kutsutut ja lähetetyt; he valmistelevat Minun tietäni 

Minun edelläni. Ja jos te olette halukkaita vastaanottamaan heidät, he ovat Elia ja Johannes; ensin 

kastaen Minun sanallani ja tulella, sitten monia ihmeellisiä töitä tehdään ihmisten kautta, Minun 

todistajieni, 144 000… Kenet muut Minä lähettäisin?! Kuka menee Minun puolestani?! Kuka tulee 

meluamaan neljällä kulmalla ja huutamaan katonharjoilta?! Kuka tulee etenemään Herran 

nimessä?!  

VARTIOMIEHET, nouskaa ylös ja puhaltakaa trumpettiin! Sillä Suuri ja Kauhea Herran Päivä 

lähestyy!... MAAPALLON IHMISET, katukaa ja tulkaa säästetyiksi! Sillä Varas on aikeissa saapua 

taloon ja ottaa Hänen saaliinsa! Katsokaa, Hän on jo saapunut katuvien sydämiin, Hänen täytyy 

vain kutsua ja heidät tullaan sieppaamaan pois!...  

IHMISTEN KIRKOT, antakaa Minun ihmisteni mennä! Sillä Mestari tulee puhdistamaan talon 

kaikista sen haureuksista ja uskottomuuksista, joita on tehty sen Luojaa vastaan; Hän tulee 

nostamaan ylös ja heittämään alas, kiskomaan juuriltaan ja tuhoamaan!... Älkää odottako, rakkaat! 

TULKAA POIS HEIDÄN JOUKOSTAAN! Sillä Tuomion Päivä on päällänne!  

Katsokaa, Minun vihani on sytytetty palamaan ja tullaan pian lietsomaan ilmiliekkeihin, Minun 

närkästykseni kuumuudessa! Tuomio tulee satamaan Taivaasta koko väenpaljouden päälle; joka 

heimon, kielen ja kansan päälle!... HYVITYS KAIKILLE KANSAKUNNILLE! Katsokaa, tuho tulee 

ottamaan haltuun maan, vastoinkäymiset tulevat ulottumaan jokaiselle kulmalle, jopa maapallon 

ääriin!  

Sillä kuka voi piiloutua Jumalan kasvoilta, jotka on paljastettu Hänen kuumassa mielipahassaan, 

polttaen Hänen vihansa ankaruudessa?! Kuka kykenee juomaan Hänen närkästyksensä maljasta ja 

elää?! Sillä on kirjoitettu, että ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, mikään liha ei voisi pelastua. Sillä 

taivaat tullaan sytyttämään tuleen yläpuolella ja maapallo tulee autioksi alapuolella!... Kuitenkin 

kuka ikinä kutsuukin Herran nimeä, vilpittömyydessä ja totuudessa, hänet tullaan päästämään 

pahasta, sanoo Herra.  

Näin sanoo Herra, Hänen vihansa sukupolvelle…Minä olen toitottanut trumpettia teille, kuitenkin 

te peitätte korvanne. Minä tulen näyttämään suuria merkkejä ja ihmeitä, jollaisia ei koskaan ole 



nähty, todella monia merkkejä on jo tehty selviksi, kuitenkin te peitätte silmänne. Todella te 

kieltäydytte katumasta, ettekä te tule notkistamaan polveanne, sillä teidän sydämenne ovat kovat, 

teidän ilmeenne taipumattomat, katalia ihmisiä, jotka halveksivat Totuutta…  

Sen vuoksi tuomio on tuleva, tuomio tulee putoamaan! Se tulee putoamaan raskaasti teidän 

selkiinne ja on hyvin raskas; murtaen pahojen selät, alentaen ylpeät ja nöyrryttäen mahtailevat, 

heittäen alas ylimieliset ja tuoden sukkelan kuoleman sortajalle! Katsokaa, koko väen paljouden 

päälle, jokaisen maapallon ihmisen päälle se tulee putoamaan! KAIKKI tullaan murtamaan!... 

Jotkut murtuvat ja nostetaan ylös ja monet muut murtuvat ja tuomitaan.  

Kuitenkaan Minä en tee täydellistä loppua tälle sukupolvelle. Sillä valittujen vuoksi Minä tulen 

jättämään jäännöksen ja Herran lunastamat tullaan päästämään pahasta. Katsokaa, ennen kuin 

kuudes sinetti on murrettu, Minä tulen käsittelemään kovasydämiset epäsuoralla iskulla…  

Yksi tullaan ottamaan ja toinen jättämään jäljelle. Sillä viattomat tullaan ottamaan ja sydämeltään 

oikeamieliset tullaan piilottamaan, niin monet kuin vastaanottavat Minun sanani ja myös tekevät 

ne. Jopa kaikki, joissa Minä näen Itseäni, tullaan sieppaamaan pois. Jopa ne, jotka ovat 

nukahtaneet, tulevat esiin ja myös he tulevat olemaan pois tästä paikasta, sillä Minä tunnen 

omani…  

Katsokaa, maapallo tulee näkemään nälkää, kaikki valo tullaan keräämään ja ottamaan… Pimeyttä, 

paksuja pilviä ja pimeyttä, Suuri ja Kauhea Herran Päivä.  

Sen vuoksi, jälleen Minä sanon teille, kuulkaa Herran sana, sillä näin julistaa Herra… Katsokaa, 

irvikuva, suuri irvikuva on tulossa ja on jo täällä! Jopa iljetys, joka aiheuttaa autioutta, tullaan 

paljastamaan! Hirmuteot ja sota tulevat lisääntymään; epäoikeudenmukaisuuksia 

epäoikeudenmukaisuuksien päälle, niihin tullaan syyllistymän joka maassa, kaikkien ihmisten 

sydänten särkemistä; kaikenlaiset kieroutumat tulevat ulottumaan uusiin korkeuksiin pahuudessa!  

Sen vuoksi Minä olen julistanut Päivän ja asettanut hetken… TUOMIO niille, jotka kieltävät Voiman 

ja Kunnian! HYVITYS niille, jotka torjuvat Pojan ja vainoavat niitä, joita heille on lähetetty! 

PUHDISTUS niille, jotka kieltäytyvät omaksumasta Minua sellaisena, kuin Minä todella olen!... 

KUNNIA niille, jotka antavat kunniaa Hänelle, joka antoi Hänen elämänsä lunnaana. PAHASTA 

PÄÄSTÄMINEN niille, jotka tottelevat Poikaa, pyrkien aina kulkemaan Hänen tavoillaan.  

Sen vuoksi, rakastakaa Herraa teidän Jumalaanne koko sydämestänne ja löytäkää pyhäkkö 

Hänessä, jonka kautta teidät tehtiin… Omaksukaa Poika sellaisena, kuin Hän todella on, sillä Hän 

yksin on Jumalan Rakastava Armo, Tie, Totuus… Elämä. 


