
Totuuden Kirjat - Jumalan Trumpetin Kutsu tämän Ajan Lopussa 

Näin sanoo Herra… Rakkaani, tämä Sana, jopa jokaisen Kirjeen jokainen Osa on Minun kunniani 

Sana, jonka Minä olen jälleen kerran esittänyt… Minun rakkauteni ja uhraukseni testamentti, 

ilmoitus Minun tulemisestani, totuuden julistus, paljastus siitä, kuka Minä todella olen!... Jumalan 

Trumpetin Kutsu, niin että kaikki ne, jotka on kutsuttu ja valittu, voisivat kuulla ja tulla Minun 

luokseni asianmukaisena aikanaan ja ajankohtanaan.  

Katsokaa, kaikille niille on myös vahva oikaisu, jotka ovat ottaneet itselleen MINUN nimeni ja 

MINUN Sanani, saastuttaakseen sitä, tämän pahan sukupolven luotilanka! Sillä tämä Sana on 

liehuva sotalippu, merkki kaikille kansakunnille!... Hälytystrumpetti ja sota, hyvityksen ja tuomion 

ääni, mitkä tulevat pian lankeamaan jokaiselle kansakunnalle!  

Sillä MINÄ OLEN SE, KUKA MINÄ OLEN!... Isän Ainokainen Poika! Ainoa todellinen Jumala ja 

Pelastaja! Messias!... YahuShua – YAHUWAH  

Katsokaa… Vanha Testamentti on Isä paljastamassa Itsensä, samalla viitaten Poikaan. Uusi 

Testamentti on Poika paljastamassa Itsensä, samalla viitaten Isään, myös täyttäen Itsessään 

Vanhan Testamentin Messiaaniset Profetiat.  

Kirjeissä Isä ja Poika paljastavat itsensä Yhtenä, jopa kuten Jumalan Sana on yksi, kirjeiden ollessa 

kokonaisuuden huippukohta… Eivät erillisiä, vaan yksi.  

Siksi minkä tahansa Herran Sanan osan hylkääminen, on kokonaisuuden hylkäämistä… Kolme 

kirjaa ovat yksi… Yksi meneillään oleva Jumalan kunnian testamentti.  

Näin sanoo Herra… Ne, jotka vastaanottavat Minut, alkavat nähdä avoimin silmin, kun heidän 

korviensa kuurous paranee nopeasti.   

Kuitenkin ne, jotka eivät ole vastaanottaneet, luottavat, että ihmisen henki erottaa ja kompastuvat 

suuresti; torjuen Minun Sanani, joka on puhuttu tälle sukupolvelle, kun samaan aikaan 

saastuttavat Minun Sanaani muinaisuudesta alkaen; tiukasti varmistaen verhon, joka pysyy heidän 

päänsä päällä, peittäen heidän kasvonsa, yrityksenä peittää heidän häpeänsä.  

Siksi Minä olen puhunut sen ja tulen sanomaan sen uudelleen, tämän kieroutuneen ja mitä 

pahimman sukupolven edessä, vaikka he eivät millään muotoa kestä kuunnella sitä… 

MINÄ OLEN TULOSSA! AIKA ON TÄSSÄ!... Ja katsokaa, Minä Herra Teidän Jumalanne, en tule 

tekemään mitään, ennen kuin Minä olen paljastanut Minun suunnitelmani Minun palvelijoilleni, 

profeetoille… Ja sen Minä olen tehnyt. 


