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Timothylle, Herran Vartiomiehille, ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Hänen pojilleen, jotka jäävät, heille, jotka eivät ole erkaantuneet Minusta, 

heille, jotka ovat uskollisia ja pitävät tiukasti kiinni linjasta…  

Katsokaa, keskuuteenne Minä olen asettanut mittalinjan; jopa monien kompastuskivien joukkoon 

Minä olen pingottanut sen, että te Minun palvelijani voisitte seurata sitä, että te saatatte kulkea 

suoraan eteenpäin. Ja vaikka te vielä kompastelette, Minä olen todella pingottanut sen eteenne, 

ettette te lankeaisi ja olisi kykenemättömiä nousemaan ylös jälleen. Sillä tämän paljastuksen paino 

on todella kovin painava ja se tulee kohtaamaan paljon vastustusta.  

Katsokaa, jopa vainoa ja herjausta tulee esiin tukkimaan tietänne, monia ääniä tuomitsemassa 

teitä teidän toimistanne, monia syytöksiä, joita tuodaan esiin valheellisesti Minun sanojeni vuoksi; 

kappas, se on tullut jo esiin ja tulee jatkumaan ja lisääntymään mittaamattomasti. Älkää 

kuitenkaan olko ollenkaan tyrmistyneitä näiden ihmisten vuoksi, älkääkä tulko vedetyiksi 

taaksepäin heidän sanojensa vuoksi; älkää kuunnelko heidän herjaamistaan. Ja kun he tulevat 

lähelle solvatakseen teitä sanalla tai teolla, älkää kääntykö ja juosko; sillä Minä tulen olemaan 

teidän kanssanne ja Minä tulen asumaan teissä niin kuin tulenliekki…  

Katsokaa, Minä tulen tekemään teistä niin kuin linnoitetun kaupungin heitä vastaan, korkeine ja 

paksuine muureineen, jotka on rakennettu vahvalla ja lämpökäsitellyllä laastilla, jota kukaan 

ihminen ei voi kiivetä, eikä vihollinen tule murtautumaan läpi; sillä mikään Minua vastaan taottu 

ase ei tule millään muotoa menestymään. Minä olen Herra.  

Täten jälleen Minä puhun heille, jotka eivät ole lähteneet ajatuksessa eivätkä toimessa, heille, 

joiden sydämet pysyvät lähellä Pyhää Liitoa, ja joiden mielet ovat asetettuja päämäärään, ja joiden 

ajatukset tarttuvat näkyyn, kasvonilmeet muuttumattomina… Järkkymättömiä kiviä, joita ei voida 

siirtää Minun päämääristäni, loukkauskallioita, jotka ovat asetettuja tämän kaikkein 

kapinallisimman sukupolven joukkoon… Palvelijoita, jotka pysyvät Minun rakkaudessani, jotka 

kaipaavat oikeudenmukaisuuden virtaavan alas kuin vesi ja oikeamielisyyden virtaavan kuin 

mahtava virta, sillä Taivaallisten Sotajoukkojen Herran kiihko asuu heidän sisällään… Elävän 

Jumalan poikia, Minun oman sydämeni mukaisia poikia, sanoo Herra.  

Sen vuoksi, Minun poikani, kuulkaa Minun suuni sana ja tehkää; noudattakaa Minun käskyäni, 

älkääkä epäröikö, kun määräys on lähetetty alas; edetkää Minun nimessäni, älkääkä antako periksi, 

älkääkä kääntykö sivuun, sillä Elävän Jumalan suu on puhunut!  

Kuitenkin siihen saakka, kunnes päivänne ovat täytetyt ja tämän ajan täyteys tulee, näin Minä 

määrään teitä… Soittakaa Trumpetilla Minun tulista moitettani ja tehkää Minun närkästykseni 

tunnetuksi, lakkaamatta! Kyllä, soittakaa trumpetilla Minun Sanojani, julistakaa Minun vihaani 

jokaisella ulottuvillanne olevalla kulmalla, kaikilla puhumisen tavoilla ja laitteilla! Puhukaa Minun 

sanojani ääneen ja puhaltakaa trumpettiin tätä kansakuntaa ja ihmisten kirkkoja vastaan, sillä 

heihin Minä olen erittäin tyytymätön!... Kyllä, soittakaa neljälle kulmalle, puhaltakaa trumpettiin 

kaikkialla maailmassa! Sanoo Herra Jumala.  

Kyllä, Minun vartiomieheni, nostakaa trumpetti ja kääntykää ihmisten kirkkoja kohti ja julistakaa 

Minun suuni sanaa, että Minun ääneni sointi saattaa tehdä heidät nöyriksi.  



Kuitenkaan, jos he eivät millään tavalla nöyrry kuullessaan Herran sanan, katsokaa, päivänä ja 

hetkellä, jota he eivät odota, Minä tulen esiin Minun paikastani ja kuorin heidät alastomiksi ja 

vuodatan kaikki heidän rikkautensa maahan…  

Kappas, Minä tulen seulomaan heidät ja tuomaan esiin jäännöksen, jopa heidän keskeltään… Ja 

heidät tullaan jättämään yksin tyrmistykseen ja kyyneliin, sanoo Herra Jumala.  

Sen vuoksi, puhaltakaa trumpettiin, Minun poikani! Soittakaa äänekkäästi heidän kasvojensa 

edessä, sillä Herran moitteen aika on tullut ja varoitus täytyy antaa! Menkää, älkää epäröikö! 

Soittakaa trumpettia kaikilla puhumisen tavoilla ja laitteilla, heidän ryhmissään ja heidän 

kasvoilleen! Menkää! Menkää ja niin tehkää, sen mukaan, niin kuin Minä Itse olen johdattanut 

teitä! Julistakaa sitä heille käyttäen ihmisten laitteita ja menkää myös henkilökohtaisesti, kaksi 

yhdessä tai pienessä ryhmässä ja menkää! Menkää sinne, minne ikinä te olette tervetulleita, jopa 

sinne, missä teitä vihataan!... OLKAA ROHKEITA JA MENKÄÄ!  

Menkää eteenpäin ja tehkää vihamiehiä kaikista kansoista ja kansakunnista! Saakaa aikaan suurta 

jakautumista, jopa ihmisten kirkkojen keskuudessa! Sillä Minä en ole tullut esiin antamaan heille 

rauhaa, että he saattavat istua rentoina kaikissa haureuksissaan, tai istua toimettomina, kun 

vääryydenteko saa heidät valtaan; ei, Minä en ole tullut esiin tekemään rauhaa, vaan sotaa, suuren 

jakaantumisen Minun jäsenissäni!  

Sillä tämä on miekka, jonka Minä tuon, jopa jokaisen sydämen lyömiseen ja jokaisen valheellisen 

perustuksen murtamiseen!... Katsokaa, Minä olen tullut esiin jakamaan kahtia ja leikkaamaan 

palasiksi, kunnes kaikki tämä vihanpito on revitty alas! Sanoo Herra.  

NYT MENKÄÄ! Ja olkaa heille niin kuin inhottava ruhje, jota ei voida heittää pois, eikä parantaa, 

loukkaava haju kaikkien niiden sieraimissa, jotka vihaavat Minua!... Kyllä menkää! Ja herättäkää 

itseenne huomiota Minun nimeni vuoksi ja hämmentäkää heitä! Sanoo Herra… Tarjoilkaa heille 

absoluuttinen totuus ja Minun vahva moitteeni! Tarjoilkaa heille jokainen Minun kuuman 

tyytymättömyyteni sana! Älkääkä lannistuko, vaan jatkakaa, kunnes suuri huuto on tullut esiin 

teitä vastaan!  

Ja kun Minä kutsun teitä lähtemään yhdestä paikasta, etsikää toinen; jättäen siunauksenne niille, 

jotka ovat kiinnittäneet huomiota, siunaten heidät Minun nimessäni, jopa kaikki he, jotka ovat 

vuodattaneet katumuksen ja ilon kyyneleitä kuullessaan Herran Sanan. Kuitenkin kääntykää pois 

niiden luota, jotka vihaavat Minua, sillä te tulette tuntemaan heidät heidän vihastaan ja heidän 

kasvojensa pimeydestä ja heidän suittensa sanoista; kääntäkää heille selkä ja pyyhkikää pois tomu 

kenkienne pohjista todistuksena heitä vastaan, sanoo Herra.  

Älkää pelätkö, Minun poikani, älkääkä olko tyrmistyneitä heidän ulkonäöistään, älkääkä kiinnittäkö 

huomiota heidän sanoihinsa, älkääkä piiloutuko yhdeltäkään suuntaanne heitetyltä kiveltä… Sillä 

Minä olen teidän kanssanne!... Minä olen teidän voimanne ja teidän kilpenne, vahva torni, mitä ei 

millään muotoa voida murtaa!... Sillä Minä olen Herra!... Vahva on Hän, joka kulkee kanssanne, 

vankkumaton on Hän, joka on tulossa nopeasti päästämään teidät pahasta, ja joka kulkee 

edellänne ja pysyy aina takasuojananne!  

Sen vuoksi, kuulkaa Minua nyt, kaikki te röyhkeät kirkot; kuulkaa Minun suuni sana, Oi kauhea 

sukupolvi; sillä näin julistaa Herra Jumala kovalla äänellä… TÄMÄ ON MINUN SANANI. Ja katsokaa, 

Minä olen varmasti asettanut eteenne MINUN profeettani. He kuulevat Minun ääneni ja Minun 

henkeni lisääntyy heissä nopeasti; Minun ääneni kasvaa yhä äänekkäämmäksi… Katsokaa, Minun 

läsnäoloni tulee olemaan heidän kanssaan niin kuin mahtava ja kauhea, Päivänä, jolloin Minä 



lähetän heidät! Minun henkeni tulee olemaan täysin vakiinnutettu heissä, niin kuin tuli, jota ei 

voida sammuttaa! Voi sen vuoksi KAIKILLE, jotka tulevat heitä vastaan! Sanoo Herra Jumala; sillä 

katsokaa, Minä olen tulossa alas!  

Maapallon ihmiset, Minä olen tulossa alas luoksenne, Minun vasen käsivarteni ojennettuna 

tuomitsemaan ja rankaisemaan ja Minun oikea käteni taipuneena pelastamaan ja päästämään 

pahasta! On aika! Päivä on kulunut pitkälle, hetki on tulossa lähelle ja katsokaa, Herran viha tulee 

esiin rankaisemaan kansakuntia ja Kaikkein Korkeimman tuomiot tulevat satamaan alas ihmisten 

päälle!... Katsokaa, koko maapallo tullaan ravistelemaan ja jokainen ihminen tulee vapisemaan 

paikallaan ja jokainen kasvojenilme tulee pettämään pelosta! Todella jokaisen ihmisen sydän tulee 

ukkostamaan hänen rinnassaan, Herran kauhun vuoksi!   

Katsokaa nyt ja nähkää, avatkaa korvanne ja kuulkaa, sillä vaikka te vielä olette turtia kuulemaan, 

näky tulee varmasti puhumaan; ja vaikka teidän silmänne pysyvät purppuran ja verenpunaisen 

peittäminä, se tullaan tekemän selväksi; ja vaikka se vaikuttaa viipyvän ymmärryksenne pimeyden 

vuoksi, se ei tule viipymään, se varmasti tulee… Katsokaa, Minä olen tulossa nopeasti!  

Kyllä, katsokaa Päivää, Oi tyhmä sukupolvi ja katsokaa! Herran Päivä on täällä! Katsokaa, se on 

ovella ja on tulemaisillaan sisään! Sen vuoksi, katukaa ja kutsukaa Nimeä!  

Maapallon ihmiset, huutakaa ja kutsukaa Armon nimeä! Kutsukaa ainoaa nimeä Taivaan alla, 

minkä kautta teidät täytyy pelastaa!... Minun lapseni, kutsukaa Hänen nimeään, jos te tiedätte 

sen! 

Kutsukaa puhtaan oikeamielisyyden, majesteettisuuden ja pelastavan armon nimeä! Kyllä, 

kutsukaa Häntä, sanoen… ’Armoa! Armoa!’ Minun ihmiseni, puhukaa Hänen nimeään ääneen 

katumuksessa, uhratkaa kyyneleenne ylös, tunnustakaa syntinne!... Tehkää se nopeasti, ennen 

kuin ovi on suljettu! Sanoo Herra. 


