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Vartiomiehet, puhaltakaa Trumpettiin, sillä tästä Sanasta tulee kuuluisa 

Syyskuun 24. 2008 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla… 

Näin sanoo Herra… Minä olen jo tullut ja tulen varmasti palaamaan ja kokoamaan; katsokaa, Minä 

tulen myös täydellä voimalla ja suurella kunnialla. Sillä Minä kerron teille, Huolten Päivä tulee 

lähelle ja monien surujen päivät ovat tulleet. Täten, tästä ajasta eteenpäin tulee olemaan suuri 

valitus, kyyneleitä kuin joki, kyyneleitä ja verta, kuolemaa ja suurta väkivaltaa… älkää pelätkö, 

Minun ihmiseni, sillä Minä olen teidän kanssanne päästämässä teidät pahasta, Pelastajanne ja 

Ystävänne, Jumalan Mahtava.   

Rakastetut, Minä olen kukistanut maailman, enää se ei tule nousemaan Minua vastaan. Sillä se 

tulee olemaan lopussa, se tulee olemaan valmis, se tulee olemaan tehty; viikossa ja päivässä, se 

varmasti tullaan täyttämään… Katsokaa, Kaikkein Korkein Herra, Mahtava Jumala, Ihmeellinen 

Neuvonantaja, Rauhan Prinssi, Iankaikkinen Isä, kyllä, MINÄ OLEN on tulossa nopeasti!  

Näin sanoo Herra Hänen profeetoilleen… Profeetat, nouskaa ja lyökää heidät alas, jopa kaikki 

heidät, jotka seisovat niin korkeina, niin ylpeinä! Menkää eteenpäin! Sillä suuren nöyrtymisen aika 

on tullut. Tavoittakaa kättä ja nostakaa alhaiset ja vaivatut, puhukaa äänekkäästi teissä olevan 

Minun ääneni voimalla. Puhaltakaa hälytyksen ja sodan trumpettiin ja menkää julistamaan 

Kaikkein Korkeimman tuomioita!  

Sillä Minä tulen niittämään, Minä tulen varmasti kokoamaan ja Minä tulen tuomitsemaan 

maapallon kaikesta Minun hylkäämisestään! Sanoo Herra… Katsokaa, pelto on jätetty teille 

lohduttomana, kadut ovat täynnä pimeyttä; edes korkeasta ruohikosta te ette tule löytämään edes 

yhtä tulikärpästä, sillä kaikki ovat otetut ja siepatut pois… Minun aarteeni, Minun kallisarvoiset 

rakastetut, otetut ja tiukasti kiinni pidetyt Minun rinnuksillani, tiukasti kiinni pideltyjä Pelastajansa 

käsivarsilla, heidän Tekijänsä, heidän Ikuisen Isänsä.  

Näin sanoo Herra Jumala… MINÄ OLEN TULEVA! Ja Minä tulen työntämään teitä! Kyllä, jopa Minä 

tulen repimään teidät alas, sillä Minä olen tuleva niin kuin pyörretuuli! Minä tulen puhaltamaan 

kuin rajuilma ja raivoamaan kuin meret, saaden joet tulvimaan ja pursuten poukamiin; katsokaa, 

Minä tulen olemaan ylitsevuotava! Jyrisevä ukkonen tulee olemaan Minun ääneni sointi ja tuli 

tulee olemaan sen pisto! Maapallo tulee järisemään ja kohoilemaan Minun läsnäolossani ja 

maailma tullaan kääntämään ylösalaisin Minun raivossani!... Korventunut taivaankansi, merien 

kiehuminen! Sillä Minä tulen iskemään maapalloa ja kaikki tulevat tärisemään, ihmisten sydämet 

tulevat pettämään heidät pelosta; ja suurella hämmennyksellä he tulevat harkitsemaan sitä, mikä 

on tulossa tapahtumaan heidän silmiensä edessä.  

Katsokaa, Jaakobin Mahtava on tullut! Ja Hänelle tullaan antamaan kunniaa kaikkien kukkuloiden 

yläpuolella, asettamaan kaikkien vuorten ylle! Hän tulee istumaan korkealla taivaiden yllä ja 

tuomitsemaan maapallon! Katsokaa, koko maapallo tulee polvistumaan alas ja antamaan Hänelle 

kunniaa, jopa jokainen asukas! Koko maailman kasvot tullaan kuluttamaan Hänen kunniassaan; 

Hänen tulemisensa kirkkaus tulee valtaamaan jokaisen nurkan, lävistäen jopa pimeimpiin 

syvyyksiin!  

Kuitenkin te, Oi röyhkeät ja ylpeät ihmiset, paha ja petetty sukupolvi, te tulette kapinoimaan ja 

nostamaan nyrkkinne Minua vastaan ja vainoamaan Minun ruumistani!... Sen vuoksi, tulkaa! 

Tulkaa ulos ja takokaa rintaanne! Avatkaa suunne jumalanpilkkoihin ja työntäkää Kuningasta kohti! 



Tulkaa eteenpäin röyhkeydessänne, nouskaa ylös ja tehkää itsenne tunnetuiksi! Huutakaa ylpeällä 

äänellä, jopa yhteistuumin, kaikessa pahuudessa, että Minä voin iskeä teidät alas! Katsokaa, teidät 

tullaan tuomaan hyvin alhaalle!... Sillä Minua ei voida liikuttaa; Minä pysyn aina vakaasti Minun 

päämäärässäni, huokaillen.  

Kuitenkin, laskekaa kätenne Minun rakastettujeni päälle, edes yksi sormi pahantahtoisuudessa ja 

katsokaa, jopa täydessä hämmästyksessä, kuinka nopeasti Minä ojennan Minun käteni teitä 

vastaan Minun vihassani! Sillä kun se on sytytetty, vaikka se olisi vain osittain, se tulee tuomaan 

alas kaikki teidän korkeat torninne, repimään juuriltaan kaikki puunne, jopa kaikkien näiden 

jättiläisten tappamiseen asti, ja jotka seisovat niin korkeina ja liikuttamattomina!  

SILLÄ TE OLETTE HYLÄNNEET KÖYHÄT JA OLETTE PIDÄTELLEET KÄTTÄNNE PUUTTEENALAISILTA! TE 

OLETTE SORTANEET JA VARASTANEET HEILTÄ, JOTKA HUUSIVAT APUA PELOSTA!  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra… Minä tulen tuomaan teitä vastaan pimeän myrskyn! Se tulee 

olemaan paksu, jonka mustuus tulee tukahduttamaan teidät ja te tulette kuolemaan siihen, missä 

seisotte! Sillä jopa Kaikkein Korkeimman kuiskaus, puhuttuna pehmeästi teitä vastaan, tulee 

tuomaan alas kaiken, mitä te olette rakentaneet turhuuksissanne, hajottaen kaiken, mitä te olette 

ylläpitäneet turhilla petoksillanne ja pahoilla aikeillanne!... Suuri mullistus monien kasvojen 

edessä.  

Katsokaa, jopa kuulemattomassa sanassa, Minä tulen puhumaan hiljaisesti kaikille teidän 

perustuksillenne ja Minun hiljaisessa moitteessani ne tulevat kaikki romahtamaan, langeten 

päällenne; kyllä, ne varmasti tulevat halkeamaan ja murenemaan, vakava ravistelu! Väkivallalla 

tullaan tämä suuri talo heittämään alas, se tullaan repimään palasiksi! Ja suurella rytinällä se tulee 

kaatumaan, pirstoutuen maahan! Jopa talot, joita kutsutaan Minun nimelläni, ihmiskäsin 

rakennetut, tullaan tuomaan alas!... Kyllä SINÄ, Oi kieroutunut kansakunta, olet se, jolle Minä 

puhun! Sanoo Taivaallisten Sotajoukkojen Herra Jumala; sinulle, Oi kansakunta, jota ei haluta, sinä, 

Oi kansakunta ’Jumalan alaisuudessa’, Minun astinlautani! Sillä sinä olet murhannut viattomat! 

Sinä olet repinyt Minun rakastettujen pikkuisteni lihaa!  

MURHAAJAT! PAHA SUKUPOLVI!... Kuka tulee pelastamaan sinut Jumalan vihalta, joka on tullut! 

Sillä se rakentuu ja on tullut!... Katsokaa, se, mikä on varastoitu, tullaan vuodattamaan päällenne, 

Oi kaikkein pahin ja kieroutunein sukupolvi!  

Sen vuoksi, kuule Herran sana… Näiden Yhdysvaltojen miehet ja naiset, Minä olen lähettänyt teille 

profeetan. Ja hän tulee puhaltamaan trumpettiin ja julistamaan loppuanne, jopa kaikkea tuhoa, 

mitä Minä olen tarkoittanut teitä vastaan ja se varmasti tulee päällenne, kaikesta Minun 

hylkäämisestänne, Minun, jonka te sanotte olevan teidän Jumalanne! Minä en enää ole teidän 

Jumalanne! Sillä Minun kasvoni ovat teistä pois käännetyt ja Minun käsivarteni on ojennettu teitä 

vastaan!  

Puhalla trumpettiin, Minun vartiomieheni, sillä tämä Sana tulee kuuluisaksi. Ja kaikki sinun 

kansakunnassasi tulevat vihaamaan sinua syvällä ja perustavaa laatua olevalla vihalla, vakava 

polttaminen pulppuaa heidän sisältään. Älä kuitenkaan pelkää, Timothy…  

Sillä näin sanoo Herra sinun Jumalasi… Tulkoon tiedetyksi ja kuultakoon ja tulkoon tapahtumaan 

näinä viimeisinä päivinä, koskien Jumalan palvelijoita, vartiomiehiä… Nämä ovat Minun 

profeettojani, syntyneet asianmukaisella ajallaan, lähetettyjä kulkemaan edestakaisin kaikkialla 

maailmassa, julistaen Minun tuomioitani… Palvelijat ilman hintaa, Kaikkein Korkeimman Jumalan 

suukappaleet.  



Sen vuoksi, he, jotka tulevat heitä vastaan, tullaan iskemään maahan! Heidät tullaan hakkaamaan 

palasiksi! Sillä Minulla on Mahtava ja Vahva ja se on Hän, joka menee heidän edellään, se on Hän, 

joka asuu heidän kanssaan ja pysyy ikuisesti heidän takasuojanaan! Ja jos yksi, kaksi tai kolme 

kaupungissa ovat salaliitossa heitä vastaan, Minun nimeni vuoksi Minä tulen tuomaan heidän 

talonsa raunioiksi! Ja jos kaupunki yhdessä taistelee heitä vastaan tai yrittää kätkeä tai kumota 

Minun puhutun Sanani, jopa se kaupunki tulee esimerkiksi, tulee raunioiksi, kun luonto ja 

maapallo nousevat sitä vastaan!  

Kuulkaa Minua nyt, Oi uskottomat ja kieroutuneet ihmiset, petetty sukupolvi… Tuokaa vaikeuksia 

Minun voideltujani vastaan ja te tulette kärsimään Minun jalanjälkieni järinästä! Kaupunki 

kaupungin jälkeen tulee järisemään ja tuodaan alas, missä ikinä Minun sanansaattajani ovat 

tallanneet, puhuen Minun Sanaani voimassa! Sillä Minä olen asettanut Minun Sanani heidän 

suihinsa! Sen vuoksi, älkää heittäkö yhtäkään kiveä heitä vastaan, etten Minä toisi rakeiden 

paljoutta alas teidän päällenne, jokaisen kiven mukaan, mitä te olette heittäneet heidän 

suuntaansa! Sillä tämä on asiaankuuluva palkkio, kaikille niille, jotka taistelevat Minua vastaan! 

Sanoo Herra.  

Herra on puhunut! Sen vuoksi kuulkaa tarkkaan Minun sanani ja katukaa ja Minulla saattaa vielä 

olla armoa teitä kohtaan, ennen aikaa, jolloin Minä otan takaisin Minun lapseni ja varastan pois 

kaikki Minun rakastetut karitsani. Jopa teidän käsivarsiltanne ja kohdusta heidät tullaan ottamaan; 

Minä tulen jättämään teidät hedelmättömiksi ja lohduttomiksi… Tällainen on asiaankuuluva 

palkkio kaikille heille, jotka ovat hylänneet Minut, kaikille heille, jotka käyttävät Minun nimeäni 

kirosanana; kaikille heille, jotka seisoivat toimettomina vieressä, kun pikkuisia murhattiin, päivin 

öin, lakkaamatta!  

Katukaa, sen vuoksi! Uliskaa ja valittakaa! Pukekaa päällenne säkki! Peittäkää itsenne tuhkalla! 

Sillä Herran Päivä on tullut! Katsokaa, se on hyvin lähellä!... Jopa kymmenen päivää surua ja 

seitsemän.   

Näin sanoo Herra, Jaakobin Mahtava… Kuitenkaan Minä en tule tekemään täydellistä loppua. Minä 

tulen kokoamaan ja pelastamaan valitut, kaikki he, jotka pysyvät Minun Ruumiissani, jopa kaikki 

he, jotka pysyvät vielä viattomuudessaan. Toisen sadonkorjuun vuoksi, Minä en tule tekemään 

täydellistä loppua. Sillä monet ovat kutsutut, kuitenkin harvat ovat valitut.  

Ja he, jotka jäävät jäljelle, tullaan puhdistamaan tulella; ja monet tulevat suuresta 

koettelemuksesta, ja ovat juosseet urhoollisesti Minun nimeni puolesta. Ja he tulevat lepäämään, 

kunnes kaikki on loppuun saatettu, kunnes koko maailma on laitettu Kuninkaan alaisuuteen, 

Minun vihollisistani on tehty Minun astinlautani, kun kaikki asiat on puhdistettu tulella.  

Minä tulen tuomitsemaan ja Minä tulen varmasti paheksumaan ja se, mitä on kirjoitettu, tullaan 

tekemään… Katsokaa, maapallo on jälleen kerran tehty hiljaiseksi, kaikki asiat ennallistettu… Uusi 

päivä, seitsemäs, Sapatin päivä Herrassa, kestäen tuhat vuotta; Lepo, rauha, kaikki kyyneleet pois 

pyyhittyinä… Pojan Valtakunta, joka tulee kestämään ikuisesti… Amen ja amen. 


