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Hän on Minun Trumpettini ja Hän tulee menemään Minun puolestani 

Helmikuun 11. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylle Nettiyhteisön Kokoontumisen Aikana, Herran Pienelle Katraalle, ja Kaikille Niille Joilla 

On Korvat Kuulla 

Kuulkaa Herran Sana… Ihmisen ylpeys on ankaraa ja ihmisen sydän paha, jopa Minun omien 

ihmisteni mielet taistelevat Minua vastaan… Heidän silmiensä valo on tummunut ja heidän 

ruumiinsa ovat pimeydellä täytettyjä. Oi kuinka koko maailmasta on tullut kieroutuma Minun 

edessäni ja maa on kelpaava tuholle.  

Sen vuoksi Minä tulen tuomaan esiin tuhon näille ihmisille, tuhon tälle viimeiselle pahojen 

ihmisten sukupolvelle, jotka ovat asettuneet pahojen ihmisten auktoriteettiaseman alaisiksi… 

Kätkettyä pahuutta korkeilla paikoilla.  

Sen vuoksi, pieni katras, Minä tulen puhumaan koskien Minun palvelijaani… Jopa siitä, mitä hän 

itse ei tule uskomaan. Ensimmäisestä kerrasta alkaen, jolloin Timothy kuuli Minun ääneni, jopa 

tähän aikaan asti, Minä valitsin hänet olemaan Minun trumpettini. Kappas, Minä olen antanut 

hänelle korvat kuulla Minun ääneni ja kaikkina aikoina, jolloin Minä tein hänet nöyräksi, hän 

vastaanottaa viisautta.  

Kuitenkin tältä sukupolvelta hän on ollut kätkettynä, eikä kukaan paha ihminen ole kyennyt 

lähestymään häntä. Jopa nyt, kaikki, jotka pyrkivät tekemään hänelle vahinkoa, tullaan iskemään 

alas ja kaikki, jotka astuvat hänen kiinteistölleen, aikomuksella vahingoittaa häntä tai hänen 

talouteensa kuuluvaa, tullaan tappamaan.  

Näin sanoo Herra… Te, Minun ihmiseni, ette hanki yhtään tietoa ja silmänne pysyvät tämän 

maailman verhon peittämänä; maailman, joka vääristää näköalaanne ja hämmentää 

ymmärrystänne. Minä kerron teille totuuden, Minä olen asettanut keskuuteenne nuoren 

leijonan… Nukkuvan leijonan, kauhun tälle sukupolvelle.  

Sillä tähän saakka Minulla on ollut tarvetta hänelle, ja tähän saakka Minä olen pitänyt hänet 

alhaalla, ettei hänen mielensä petä häntä ja hän uskoo olevansa suurempi kuin toiset ihmiset. Sen 

vuoksi Minä olen tehnyt hänet nöyräksi ja kappas, Minä tulen vielä tuomaan hänet edemmäs alas, 

kunnes hänet on rikottu ilman kättä. Sillä profeetan palkkio tulee mittaamalla ja sen täyteys 

rikkonaisuudesta… alttarilla uhrattuna, rikottuna Kiven päällä.  

Sen vuoksi, antaa kaikkien tehdä huomioita ja antaa susien tulla esiin ja antaa kaikkien villien 

lampaitten tulla eteenpäin, että he saattaisivat tulla lähelle hänen heikkouttaan, saada kostonsa… 

Että he saattaisivat tylsyttää hänen miekkansa ja sulkea hänen suunsa iäksi… Katsokaa, Minä olen 

tehnyt hänet kuin ansalangaksi, jolla Minä tulen nappaamaan kapinalliset ja pilkkaajan saalista 

varten… Sillä Minä olen Herra… Ja Minä olen ottanut Itselleni profeetan.  

Hän tulee kulkemaan kuin Johannes, kastaen Minun sanassani ja tulessa, valmistellen Minun 

tietäni Minun edessäni. Kappas, hän tulee kutsumaan tulta alas niin kuin Elia ja julistamaan Minun 

tuomioitani monien kaupunkien ylle… Hänessä tulee olemaan Minun täyteyteni ja ihmiset tulevat 

pelkäämään. Kammoksunta tulee puhkeamaan hänen askeltensa edessä ja nyyhkyttäminen ja 

suuri sureminen sen jälkeen. Ja kaikki, jotka kiristävät hampaitaan häntä vastaan, tulevat 

murtumaan ja ne, jotka kiroavat häntä, tullaan iskemään kauheilla sairauksilla, kunnes heidän 

suolensa tulevat ulos, taudin johdosta ja sairauden mukaan… Minä olen Herra!  



Ja ne, jotka tulevat esiin tappamaan hänet, tulevat saamaan suunnitelmansa nopeasti käännetyiksi 

omien päittensä päälle. Kappas, jokainen ase, jonka he tuovat häntä vastaan, tullaan rikkomaan 

palasiksi, saaden aikaan suurta vahinkoa… Sillä MINÄ OLEN HERRA! Ja Minä kerron teille… TÄMÄ 

on Minun palvelijani ja hän on tuonut kunniaa Minun nimelleni!  

Sen vuoksi, pelätkää, kaikki te, jotka olette asettaneet sydämenne häntä vastaan… Vapiskaa, kaikki 

te, jotka tuotte häntä vastaan haukkuvia syytöksiä… Ja polvistukaa alas, kaikki te, jotka olette 

asettaneet itsenne hänen yläpuolelleen.  

Sillä Taivaallisten Sotajoukkojen Herran kiihko tulee olemaan hänen suojanaan… Ja Minun suuni 

sana tulee puhumaan hänen kauttaan lakkaamatta, päivänä, jolloin Minä lähetän hänet… Sillä 

hänessä Minä tulen asumaan täysin.   

Minä olen laittanut Minun sanani hänen suuhunsa ja Jumalan Sana tulee puhumaan… Niin kuin 

myrkyllinen kyy tulevat Minun sanani iskemään nopeasti… Niin kuin terävä miekka, tulee se 

leikkaamaan alas mahtavan… Ja niin kuin pyörretuuli se tulee puhaltamaan heitä vastaan, 

työntäen heitä taaksepäin, iskien heitä hämmästyksellä.  

Kuitenkaan te ette tule uskomaan ja Minun sanojani te epäröitte, vastustaen omaksi 

hämmennykseksenne. Minä kerron teille, hänen silmänsä ovat nähneet Kuninkaan ja hänen 

sielunsa on maistellut jumalallista lahjaa!... Kappas, hän on nähnyt Minun pyhän paikkani!... 

Puhdistettuna Minun kunniassani…  

Minä olen näyttänyt hänelle näkyjä ja paljastanut hänelle salaisuuksia… Kyllä, Minä olen puhunut 

hänelle hänen unissaan… Kappas, Minä olen jopa puhunut hänen kanssaan selkeästi, paljastaen 

suuria mysteereitä.  

Kuitenkaan ihmiset eivät pelkää Minua, eikä heillä ole yhtään kunnioitusta Minun viestinviejiäni 

kohtaan… Vain halveksunta tulee esiin, että he saattavat vainota heitä. Jopa Minun omani 

kääntyvät pois Minusta, etsiäkseen omaa tietään, että he saattaisivat vastaanottaa kunniaa 

ihmisiltä. Kuitenkin palvelija, joka etsii kunniaa Yhtä kohtaan; Yhtä, joka yksin on YAHUWAH, on 

todellinen… Eikä hänen kunniansa tule millään muotoa lähtemään pois hänestä, sillä hän on ollut 

erilleen asetettuna, ja Minun läsnäolossani hän tulee istumaan, ikuisesti.  

Tämä on Minun palvelijani ja häneen Minä olen kovin mielistynyt. Hänet tullaan tuomaan Minun 

pöytäni etuosaan Juhlissa, hänet ja kaikki, jotka auttoivat häntä hänen kutsumuksessaan. Ja 

monien sydämet tulevat vajoamaan ja he kaikki tulevat antamaan Minulle kunniaa… Ja se tulee 

olemaan loppuunsaatettu. Sillä hänen oikeutuksensa on Herrassa ja Minä tulen varmasti pitämään 

siitä huolen… Ettei Minun pöydässäni ole lapsia, jotka ovat tulleet Juhliin kansakuntien joukosta; 

kansakuntien, jotka vielä säilyttävät virheensä.  

Sillä Minä olen Herra ja tämä on Minun sanani… Ja Timothyn Minä olen valinnut. Hän on Minun 

rakastettu palvelijani ja hän tulee menemään Minun puolestani, sillä Elävän Jumalan suu on sen 

puhunut… MINÄ OLEN HERRA! 


