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Syyskuun 7. 2010 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Raamatun Nettiryhmän/Kirjeopiskeluyhteisön Aikana - Herran Pienelle Katraalle ja 

Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla - Koskien Trumpettien (Pasuunan) Soiton Juhlaa 

Rakastettu, kuulkaa Minun sanani… Minä olen asettanut teidät tekemään Minun tahtoni. Sen 

vuoksi, teidän tulee todella kunnioittaa ja juhlia tätä juhlaa, Minun nimessäni… Nimessä, jonka Isä 

ja Poika jakavat. Teidän tulee myös tehdä kaikki, mitä Minä pyydän teiltä, jopa sen, mitä maailma 

ja toiset uskovat eivät ymmärrä.  

Teidän tulee ottaa tämä trumpetti (7 shofar-sarvitorven puhallusta) ja nousta varhain, jopa silloin, 

kun aurinko nousee taivaanrannalla ja puhaltaa tähän trumpettiin… Ja teidän tulee tehdä niin, 

suurella ilolla sydämissänne.  

Kuitenkin tästä illasta, teidän tulee myös puhaltaa trumpettiin, kun aurinko laskee taivaanrannan 

taa… Niin tekemällä, suurella surulla sydämissänne, sen vuoksi, mitä tämä maailma on valinnut, 

kaikessa Minun hylkäämisessään… Jopa niin kuin valitus, tämän laskeutuneen pimeyden vuoksi ja 

tulee olemaan loppuun saatettu auringon laskiessa tämän ihmisten ajan ylle.  

Kuitenkin aamulla, sydäntenne surullisuus tulee kääntymään nauruun ja suureen iloon… Sillä valo 

täytyy ottaa ja yön täytyy tulla ja kestää lyhyen ajanjakson… Katsokaa, Aamun Tähti tulee 

nousemaan!... Jopa Hän on jo tullut, sillä Hän asuu ihmisten sydämissä.  

Hän tulee ja Hänen kunniansa tullaan vakiinnuttamaan!... Katsokaa, Hänen valonsa tulee 

imeytymään koko maapallolle!... Jopa kaukaiset planeetat tulevat kylpemään Hänen kunniassaan, 

Hänen tulemisessaan!  

Katsokaa, Hänen äänensä sointi tulee murtamaan vuoret erilleen ja kaikumaan koko 

luomakunnassa!... Kyllä, luomakunta tulee kumartamaan ja antamaan Hänelle kunniaa!... 

Kaukaisimmista paikoista, meren syvyyksiin asti, kaikki asiat tulevat antamaan Hänelle kunniaa! 

Hänen ihmisensä tulevat puhkeamaan laulamaan!...  

Lähteet… Kyllä, elävän uskon ja ylistyksen geisirit… Rakkauden alkulähde, sillä heidän Luojansa ja 

heidän kanssaihmisensä… Rakkautta, joka on niin kuin Minun rakkauttani!  

Minun lapseni, tämä teidän tulee tehdä… Ja se, mitä Minä käsken teitä nyt, teidän tulee se tehdä 

sen päivän odotuksessa. Minä olen Herra… Jopa Minä olen Hän, teidän Yksi ja Ainoa, teidän 

Ensirakkautenne… Jopa niin kuin te olette Minun. 


