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Lokakuun 6. 2010 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle Nettiyhteisön Kokoontumisen Aikana - Herran Pienelle Katraalle ja kaikille Niille, joilla 

on Korvat Kuulla 

Minun poikani ja tyttäreni, kuulkaa Herran, teidän Jumalanne sana… Minä olen asettanut teidät 

erilleen… Ja nyt Minä asetan teidät vainolle. Älkää pelätkö, sillä Minä olen Herra ja Minun käteni 

voima tulee olemaan heidän kanssaan, ketkä puhaltavat Minun trumpettiini…  

Vaikka tämän trumpetin ääni on hiljennetty keskuudessanne, jopa Minä olen käskenyt teitä 

kääntymään ja hiljentämään itsenne ja asettamaan itsenne oikein Minun läsnäolossani… Kuitenkin 

Minun päämäärästäni, tulkaa nyt ja avatkaa silmänne Minun kunnialleni ja nähkää se, minkä Minä 

tuon tätä kansakuntaa ja kaikkia sen Minun nimelläni kutsuttuja taloja vastaan.  

Enkö Minä ole Herra, joka näkee, Jumala, joka kuulee?... Katsokaa, Minä tiedän! Kaikki on Minun 

edessäni!... Ja Minä olen tuominnut ja Minä tulen tuomaan tuomion.  

Sen vuoksi Minä käsken teitä ja te tulette tottelemaan Minun ääntäni, jopa se tulee täyttämään 

teistä joidenkin sydämet… Ja tämä lopullinen trumpetin töräytys, ennen aikaa, tullaan 

puhaltamaan. Te ette tule olemaan yksin ääntämisessänne, sillä te tulette saamaan tämän 

trumpetin ääntämään kaikilla puhumisen tavoilla ja laitteilla, sen mukaan, kuinka Minä, Itse, teitä 

johdatan.  

Katsokaa, Minä olen kutsunut jo muita, jotka ovat menossa ennen teitä ääntämään, huutamaan 

Herran julistusta kaikkialle maailmaan… Jopa yksi jokaiseen taloon, jota kutsutaan Minun nimelläni 

ja he tulevat huutamaan Herran kiistaa ihmisten kirkkoja vastaan… Ja viimeinen Minun 

morsiameni tulee olemaan kutsuttu pois, viimeinen tästä sadonkorjuusta erotettuna heidän 

joukostaan.  

Katsokaa, linja tullaan vetämään ja sisempi ja ulompi piha mittaamaan… Jopa suuriin kyyneliin ja 

valitukseen asti ja paljoon hammasten kiristykseen asti. Sillä Minä olen katsonut näitä taloja, ja 

Minä olen nähnyt vain porttoja!...  

Juhlia, joita Minä halveksin ja pyhiä kokoontumisia, jotka saastuttavat Minun nimeäni… Minä 

inhoan heidän näkemistään! Heidän oppejaan Minä vihaan ja heidän perinteensä tekevät pilkkaa 

Minun majesteettisuudestani! Sen vuoksi, Minä vannon Itseni kautta, sanoo Herra… Kaikki, jotka 

kieltäytyvät tulemasta ulos, tulevat varmasti kuolemaan!  

Aika on loppunut ja Minun henkeni on poistettu… Minun käteni on vetäytynyt Maapallolta! Sen 

vuoksi kaikkia, jotka ovat halveksineet Minua, tullaan varoittamaan ja he, joiden sydämet pysyvät 

levottomina, tullaan kutsumaan pois… Ja kutsutut tulevat varmasti elämään ja he, jotka 

kieltäytyvät Minun kutsustani, tulevat varmasti kuolemaan, sanoo Herra…  

Katsokaa, Minä olen julistanut sen!... Sillä enkö Minä ole Tuomion Jumala?!... Eivätkö Minun 

ihmiseni pelkää Minun nimeäni ja kumarra Minun majesteettini kunnian edessä?!... Enkö Minä ole 

suuri ja mahtava Kuningas?!  

Ja jos Minä olen suuri kuningas, missä on Minun kunnianosoitukseni? Missä ovat Minun uskolliset 

alamaiseni?... Sillä on tullut harvinaiseksi näyksi, harvinaiseksi asiaksi tässä maassa, nähdä hyvä ja 

uskollinen palvelija… Palvelija, joka pelkää Herraa, joka rakastaa Herran nimeä, joka pysyy Minun 

rakkaudessani, sellainen, joka riippuu Minun jokaisessa sanassani. On todella harvinainen asia 



tässä maassa nähdä palvelija, joka seisoo vakaasti Minun nimeni vuoksi ja todistaa Minun 

majesteettisuuteni Sanaa.  

Sen vuoksi, kaikki nämä Minun ’palvelijani’ tulevat varmasti kuolemaan ja heidän jokainen 

pyhäkkönsä tullaan repimään alas, koskaan enää nousematta ylös… Sillä he ovat palvelleet Minun 

nimessäni, nimittäen itsensä. Heidän suunsa tullaan sulkemaan, kunnes Minä näen parhaaksi 

avata ne jälleen! Sinä päivänä, katuvainen tulee palvelemaan ja he tulevat kuolemaan ja tämä 

tulee olemaan heidän ainoa pakotiensä.  

Ja kaikista heistä, jotka kieltäytyvät tulemasta ulos, kun ovat pahoja, he tulevat myös kuolemaan, 

kuitenkin heidän ruumiinsa tulevat mätänemään kaduilla, ja kaikki pellon pedot ja ilman linnut 

tulevat juhlimaan heidän lihallaan… He eivät tule pakenemaan…! MINÄ OLEN HERRA. Kuitenkin 

heistä, jotka kieltäytyvät tulemasta pois, kun ovat villiä ja kitkerää vehnää, he tulevat saapumaan 

kaupunkiin, jonka Minä olen valmistellut heitä varten ja he tulevat palvelemaan Minun nimessäni 

uudella äänellä, kunnes he tulevat kaupunkiin, jossa heidän palvelunsa tulee kohtaamaan 

loppunsa… Ja he tulevat kuolemaan, todistaen Minun nimestäni ilman pelkoa, kaupungissa, jota 

kutsutaan Marttyyriudeksi.  

Minä olen Herra… Ja Minun tuomioni tuodaan esiin sukkelasti… Sillä se on jo alkanut ja tullaan 

tuomaan esiin oikeassa järjestyksessään ja ajankohtanaan. Sen vuoksi tämä Sana tullaan 

saattamaan loppuun ja te tulette puhaltamaan tähän trumpettiin… Ja sen sointi tulee olemaan 

kutsu tulla pois ja sen voima tulee olemaan vihan ja tuomion varoitus.  

Minun poikani, ottakaa Minun sanastani ja alkakaa lopullinen trumpetin töräyttäminen… Ottakaa 

Totuuden Kirjeitten Sarjasta ja Pyhistä Kirjoituksista, samasta, ja puhaltakaa tähän trumpettiin, 

kunnes Pyhä tulee kokoamaan. Älkää lakatko!... Ja kun Minun palvelijani jakaa koko tämän sanan, 

ottakaa se myös ja huutakaa ihmisten kirkoille. Töräyttäkää trumpettiin Minun vihaani ja kutsua! 

Ääntäkää hälytyksen ja sodan ääntä!... Tulevan tuomion trumpetin töräytys.  

Katsokaa, protesti tulee puhkeamaan teitä vastaan ja te tulette olemaan niin kuin pettäjä heidän 

silmissään, niin kuin joku, joka on demoneiden valtaama, saatanan viestinviejä. Mutta älkää olko 

ollenkaan tyrmistyneitä heidän syytöksistään, älkääkä antako heidän ulkonäkönsä pidätellä teitä… 

Älkää antako kenenkään käden estää teitä tai kenenkään käsivarren salvata tietänne… Katsokaa, 

Minä olen teidän kanssanne!... Ja Minä tulen päästämään teidät pahasta ja Minun voimani tulee 

nousemaan teissä!... Sillä he taistelevat MINUA vastaan!  

Kappas, he tulevat tuomaan teitä vastaan kaikenlaiset valheellisuudet ja herjaavat puheet. Älkää 

pelätkö, älkääkä kääntykö sivuun Minun päämäärästäni, sillä teidän täytyy varoittaa heitä Minun 

puolestani. Älkää katsoko heitä halveksunnalla, älkääkä toivoko rangaistuksen putoavan heidän 

päälleen… Sillä Minä olen Herra ja Minä olen tuominnut… Minä tulen maksamaan takaisin, kosto 

on Minun.  

Älkää antako sydämenne joutuvan heidän puheensa melun kiinni ottamaksi… Kääntäkää heille 

kuuro korva ja kuunnelkaa Minun ääntäni ainoastaan. Sillä vaikka tämä asia, mitä teette, on 

vaikea, vaikka se olisi hyvin ankara ja tehty kyynelillä ja kivulla, jopa kiviä heiteltynä teitä kohti joka 

puolelta, se tulee menestymään asiaankuuluvana aikanaan.  

Ymmärtäkää tämä… Veljienne ja sisartenne varoittaminen, jopa naapurienne ja maanmiestenne… 

Kuulevatpa he tai kieltäytyvätpä he todella… Muistakaa, tämä asia, jota te teette, on RAKKAUS…  



Sillä vain paha ihminen kääntyisi pois varoittamasta kavereitaan, kun hänellä on tietoa tulevasta 

tuhosta… Ja vain paha ihminen, kuolemalle tarkoitettu, pelastaisi itsensä, samalla hyläten 

lähimmät miekalle… Minä olen Herra.  

Minun poikani, Minä olen puhunut ja Minä olen valinnut teidät liittymään Minun enkeleihini tässä 

trumpetissa… Jopa niin kuin Minun jalokiveni, jotka Minä olen asettanut tämän pimeän paikan 

keskelle, heijastamaan Minun tulemiseni valoa, todistamaan Minun majesteettisuuteni kunniaa, 

julistamaan Minun sanaani maapallolle…  

Sillä Herran moitteen aika on tullut… Ja viimeisen Minun morsiameni tulla pois, sanoo Herra. 


