
V6/25 - Herra sanoo… Toitottakaa Trumpetilla yksin Minun Sanaani!  

Varoittakaa tätä Sukupolvea, joka on valinnut kuoleman 

Heinäkuun 19. 2010 - Herraltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle, 

Sisarelle Kristuksessa ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Seuraava tuotiin Herran eteen, Kristuksessa olevaa sisarta varten… 

Sisar sanoi… ’Olen ajatellut teippaavani rekkani kylkiin jotakin sen tapaista kuin, ”Adoptio on 

rakkaudellinen vaihtoehto”. En ole kuullut ’’KYLLÄÄ’’ enkä ’’EITÄ’’. Syy, miksi pyydän sinua 

kysymään Herralta, on että en halua ottaa pois sitä, mikä jo on rekan peräluukussa.’ (Trumpet Call-

nettisivun merkki)  

Näin sanoo Herra… Liittyen merkkiin, jolla olet toitottanut Minun Sanaani tämän jumalattoman 

sukupolven silmien edessä, Minä sanon tämän… Älä vähennä sitä, anna sen seisoa yksin, älä 

vähennä sitä. Sillä Minun Sanani on tulta, Minun jokainen Kirjeeni puhdistaa kuonan; katso, näillä 

Kirjeitten Sarjalla (Trumpet Call of God= Jumalan Trumpetin Kutsu) Minä tulen suoristamaan kaikki 

nämä mutkaiset polut. Sillä Minä olen Herra, enkä Minä muutu…  

Sen vuoksi, anna trumpetin tulla puhalletuksi äänekkäästi! Anna kutsun katumukseen mennä 

ilmoille ja ilmoituksen tulla tehdyksi! Sillä Minä olen nostanut esiin merkin kaikille kansakunnille, 

Minä olen asettanut standardin tälle nukkuvalle sukupolvelle, kirkkaan ja loistavan lyhtypylvään 

Minun ihmisilleni, valon, jonka kunniaa ei tulla pienentämään, vaan vain lisäämään 

mittaamattomasti! Minä olen Herra.  

Täten sinun aikomuksesi, rakastettu, ovat hyvät ja sydämesi aikomus koskien tätä asiaa, on Herraa 

kovin miellyttävää, kuitenkin jälleen Minä sanon sinulle, toitota trumpetilla vain Minun Sanaani. 

Sillä eikö Minun Sanassani ole tämä asia tuotu valoon? Ja ne, jotka omaksuvat Minun sanani 

koskien aborttia, eivätkö he tule katumaan ja valitsemaan elämän?...   

Ja he, jotka torjuvat Minun sanani ja tuhoavat Minun lahjani, eivätkö he ole valinneet kuoleman?! 

Katso, kaksinkertainen määrä vihaa on varattuna heille; ja kaksinkertainen jälleen, kaikille, jotka 

kieltäytyvät katumasta ja heristävät nyrkkejään Taivasta kohti! Sanoo Herra.  

Sen vuoksi, jälleen Minä kerron sinulle, toitota vain Minun Sanaani; älä käännä sivustakatsojan 

ajatuksia muualle. Sillä se, minkä täytyy olla ensimmäinen, on ensimmäinen ja se, minkä Minä olen 

puhunut tälle sukupolvelle, on asetettu kaiken muun yläpuolelle, jopa ihmisten hirmutekojen 

yläpuolelle. Katso, se tulee varmasti murskaamaan heidät Herran Vihan Päivänä! Siispä sitten 

varoita heitä Minun puolestani, sillä Minä olen todella tulossa nopeasti! Rakastettu, pikkuiset ovat 

aina olleet Minun ja ovat Minun kanssani siellä, missä Minä olen…  

Sen vuoksi, äännä trumpetin toitotuksella niille, jotka ovat kulkemassa kuolemaa kohti, niille, jotka 

tallaavat laveaa polkua, sillä heidän tuhonsa tulee lähelle! Sillä he eivät ole kääntyneet sivuun 

pahoista tekemisistään, eivätkä he katso taaksepäin, Katsokaa, he jatkavat, sinnitellen eteenpäin 

epäoikeudenmukaisessa voitonpyynnissään, astuen köyhien niskan päälle, katkaisten puutteessa 

olevien selät, kun he teurastavat viattomia laumoittain!...  

Täten Minun vihani on noussut Minun vihani sukupolvea vastaan, Minun raivoni tulee esiin kuin 

tuli ja se tulee polttamaan. Katso, sitä ei tulla sammuttamaan, ennen kuin Minä olen tehnyt 

täyden lopun! Sen vuoksi, jälleen Minä sanon, toitota trumpetilla Minun sanojani äänekkäästi, 

kaikilla puhumisen tavoilla ja laitteilla ja varoita heitä Minun puolestani!... Rakastettu, luota heidät 

kaikki Minun käsiini, sillä Minä olen Herra. Hän, joka näkee. Hän, joka tietää.  



(Jackie) Me olemme lisänneet toisen verkkotunnuksen (domain) arsenaaliimme, sen nimi on 

’trumpet-of-god.com’ (=Jumalan trumpetti). Koska Herra huomauttaa, että he, jotka haluavat 

toitottaa trumpetilla Hänen sanaansa, joka on annettu Timothylle, heidän pitäisi tehdä niin ilman 

ajatusten harhautumista siitä.  

Siispä meidän pääverkkotunnuksemme ’jesus-comes.com’ (=Jeesus tulee) pysyy sellaisena kuin se 

on ja se sisältää eri astioiden kautta tulleen Herran Sanan. Mutta yksin Jumalan Trumpetin kutsua 

toitottaaksenne, te voitte käyttää ’trumpet-of-god’ verkkotunnusta.  

Me olemme valmistelleet joitakin malleja autotarroja ja käyntikortteja varten. Ne löytyvät 

nettisivultamme. Kiitos teille avustanne Hänen Sanansa levittämiseksi. 


