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Jumalan Henki sanoo, Minun ihmiseni ovat itkeneet. Minun ihmiseni ovat itkeneet vastausta ja 

tämä Minulla on sanottavana, sanoo Elämän Henki. Huntu on asetettu tämän kansakunnan päälle 

ja Minä tein sen. Minä tein sen, niin että tietyn ajanjakson ajan Minun Ihmiseni ihmettelisivät ja 

usko lisääntyisi, sillä pimeydessä usko kasvaa. Epätoivossa, usko kasvaa. Minä tein sen. Mutta nyt, 

Minun raivoni on loppunut.  

Kuunnelkaa Minua, sillä Minä olen löytänyt Minun oman sydämeni mieleisen miehen ja hän on 

teidän joukossanne. Hän on yksi veljistä, mutta hänet on valittu joukosta Amerikan Yhdysvaltojen 

Presidenttiyttä varten. Mutta kuulkaa Jumalan puhtaaksikirjoitus Hänen profeettansa sydämeen, 

kuinka kulta on himmennyt, pyhäkön kivet ovat hajotettu jokaiseen kadun päähän. Kallisarvoiset 

Siionin pojat, arvokkaita kuin hienoin kulta, heitä pidetään nyt saviruukkujen kaltaisina ja he, jotka 

söivät herkkuja, ovat lohduttomina kaduilla ja he, jotka kasvatettiin kuninkaallisessa 

tulenpunaisessa, syleilevät nyt tuhkaläjiä. Onko tämä se, mitä Minä halusin? Minun ihmiseni olivat 

kirkkaampia kuin lumi, valkeampia kuin maito. He olivat kuin safiireja ulkonäöltään ja nyt he ovat 

lamaantuneita hedelmien puutteesta pelloilla. Kerran niin myötätuntoisten naisten kädet ovat 

keittäneet omat lapsensa ja heidän lapsistaan on tullut heille ruokaa. Teidän lapsistanne on tullut 

ruokaa kerran niin myötätuntoisille naisille.  

Mutta Minun raivoni on täyttynyt, sanoo Herra ja Minä olen nyt sytyttänyt tulen Siionissa. Minä 

olen sytyttänyt tulen Siionissa, Amerikassa, kansakunnissa kautta maapallon, ja Minun nyrkkini on 

läimäyttämässä Venäjän kumoon, sillä Ukrainan kapinasta, jonka Minun profeettani on nähnyt; 

tuhkista nousee kauneutta, surullisuudesta nousee iloa, vaatteista nousee ylistystä, sanoo Herra. 

Minä olen etsinyt miestä ja naista, jotka seisoisivat Ovaalissa Työhuoneessa (Yhdysvaltojen 

Presidentin työhuone Valkoisessa Talossa) ja rukoilisivat Siionin omaisuuden ennallistamista. Siksi 

jos kuulette Minun sydämeni, sanoo Herra tänään, Minä tulen viemään teidät matkalle.  

Minä vien teidät ensiksi Israeliin, missä he antaisivat Jerusalemin vihollisilleen. Miksi he antaisivat 

puolet Jerusalemista pois? Tämä ei tule tapahtumaan, sanoo Herra, sillä Minä tulen tänään 

viemään teidät Jerusalemiin, missä tullaan profetoimaan Minun profeettani laululla, mitä Minä 

aion tehdä Jerusalemissa ja Amerikan Yhdysvalloissa samaan aikaan, sanoo Herra.  

Minä ennallistan Siionin omaisuudet. Minä ennallistan omaisuudet, jotka olivat Minun ihmisteni 

perintö. Minä ennallistan Jumalan valittujen omaisuuden, joka heiltä on varastettu. Te tulette 

jälleen syömään herkkujanne ja teidän lapsenne eivät enää tule olemaan teidän ruokaanne, sanoo 

Herra. Te ette tule käyttämään enää heitä ja ottamaan heitä kohduista enää, sanoo Herra. 

Katsokaa, kuinka Minä muutan kaiken, sillä oikeudenmukaisia henkilöitä tulee olemaan. Tulee 

olemaan henkilöitä vahvoissa asemissa, minä kuulen tämän juuri nyt, maan korkeimmassa 

tuomioistuimessa, Korkeimmassa Oikeudessa. Kaksi tulee vetäytymään virasta tapahtuvan 

nolouden vuoksi, sillä Minä toivon asettavani maan korkeimpaan oikeusistuimeen 

oikeamielisyyden.  

 



Ja he tulevat yrittämään laittaa toiset yrittämään tavoittaa heidän pyrkimyksensä, mutta Jumala 

sanoo, kuulkaa Minua tänä iltana. Kuulkaa Minua tänään, Minä olen suunnitellut tämän koko asian 

Minun tahtoni mukaan, sillä nyt on Minun aikani ennallistaa Siionin omaisuudet, heidän 

omaisuudet, joilla kerran ne olivat, te tulette saamaan ne takaisin. Tämä on Minun lupaukseni, 

sanoo Herra Sebaot. 

 Menkäämme Israeliin. Menkäämme nyt Israeliin. Menkäämme Israeliin, missä on naimaton 

nainen, joka huutaa apua ja rukoilee rauhaa, maansa vaurautta. Kuunnelkaa häntä, kun hän 

rukoilee, sillä tämä tapahtuu nyt ja Minä kuulen hänen rukouksensa Jerusalemin ulkopuolella 

olevilta kukkuloilta. Tämä oikeasti tapahtuu Hengessä. (Hannah laulaa).  

Tämä mies on seisonut Jerusalemissa. Tämä mies, jonka minä näin visiossa; mies, joka tuli pois 

visiosta, pyydän, kuule minua. Minä seisoin puutarhassani. Yhtäkkiä Henki tuli ja poisti suomukset 

silmistäni. Minä rukoilin Amerikan puolesta ja minä rukoilin Israelin puolesta, ei mitään 

epätavallista. Yhtäkkiä takanani, alkaen minun takaani, asettuen nuolen muotoiseen 

muodostelmaan, oli satoja tuhansia ihmisiä. Ja minä käännyin ympäri ja minä olin tyrmistynyt siitä, 

mitä minä näin. Tämä ei ollut vain pelkkä uni, tämä oli visio. 

Ja niin minä nostin käteni ja jokainen heistäkin nosti kätensä. Minä katsoin taakse ja he tekivät 

samoin. Minä huusin ja he kaikki huusivat. He olivat yhtä; he olivat yksi; yksi puolue, yksi ihmisten 

puolue. Minä jatkoin, kunnes ymmärsin, että heidän kokonaisuudessaan, heidän keskellään seisoi 

yksi, jonka Jumala oli asettanut sivuun, hän tulee olemaan tämän kansakunnan johtaja. Minä 

sanoin… ” Miksi minä kuulen tästä niin pian? Varmaankin sinä voisit näyttää sitä vähän lähempänä 

aikaa.” Ja Jumalan Henki sanoi minulle… ” Tämä mies on nöyrä olemukseltaan, mutta hän on 

nero.”  

Ja sitten minä kuulin ”kulta”. Minä en ollut varma, liittyikö tämä hänen nimeensä, mutta Hän sanoi 

minulle, että hän tulee ennallistamaan tämän kansakunnan omaisuudet nerokkuudellaan. Minä en 

aivan tarkkaan voinut nähdä hänen kasvojaan, koska kaikkia ihmisiä peitti sumu ja hän oli heidän 

joukossaan. Ja Jumalan Henki pakotti minut katsomaan häntä ja Hän sanoi… ”Tämä mies tulee 

tukahduttamaan Israelin viholliset. Tämä mies tulee tukahduttamaan Lännen viholliset ja tulee 

erittäin noloja hetkiä monille, monille tämän kansakunnan politikoille.   

Tulevissa vaaleissa demokraattien keskuudessa tulee olemaan ravistelua ja republikaanien 

keskuudessa huolestuttavaa. Miksi Jumala tekee tämän? Sillä Jumala sanoi… Minä olen 

tyytymätön siihen, mitä nousee molemmista puolueista. Ja sitten on kansakunta, Hän näytti 

minulle, Hän väitti minulle, tämä kansakunnan kädet syyhyävät käydä uudenlaista sotaa Amerikan 

kanssa. 

He tulevat huutamaan… ”Nostakaa virkasyyte, nostakaa virkasyyte”, he sanovat, mutta ei. Tämä 

kansakunta tulee hyvin hienovaraisesti, mutta hän ei tule Presidentti Obaman aikana, he tulevat 

sitten kun tämä uusi nousee, Minun Daavidini, jonka Minä olen laittanut sivuun tätä kansakuntaa 

varten, rukouksen mies, valittujen sanojen mies, mies, joka ei ole monisanainen, tai puhelias. He 

tulevat jopa sanomaan… ”Tämä mies ei puhu tarpeeksi”, mutta Jumala sanoo, Minä olen asettanut 

hänet sivuun. 

 He tulevat huutamaan ”Nostakaa virkasyyte, nostakaa virkasyyte”, mutta tämä ei tule 

tapahtumaan ja sitten, Jumala sanoo… Hyvin noloja hetkiä tulee, kun toinen Snowden nousee ja 

ihmiset tulevat hyvin pelokkaiksi. He tulevat sanomaan… ”Meillä ei ole mitään suojaa” ja sitten 

Jumala sanoo, olenko Minä vaikuttunut teidän sota-aseistanne?  



Olenko Minä vaikuttunut miestenne jalkojen voimasta? Hah! Minä olen sanonut, että Minä saatan 

tämän kansakunnan polvilleen ja Jumala sanoi, teidät on nöyrrytetty ja vähän vielä lisää ja sitten te 

tulette kuulemaan suuren voiton ääniä. Sillä missä ihmiset ovat kokoontuneet? Missä ovat Minun 

ihmiseni kokoontuneet? Missä on Minun ihmisteni yhtenäisyyden ääni?  

Tämän seuraavan viikon aikana tämä mies alkaa ilmestymään ja sitä seuraavina kahtena viikkona, 

mikä on kolmiviikkoinen ajanjakso, sen aikana hän pikkuhiljaa tulee näkyviin. Sillä he sanovat… 

”Kuinka me tapamme jättiläisen? Kuinka me tapamme velan jättiläisen? Kuinka me tapamme 

sosialismin jättiläisen? Kuinka me tapamme maallisen humanismin jättiläisen?” Minä olen 

asettanut hänet teidän keskellenne, nöyrän miehen. Ja kuten Samuel seisoi veljien edessä ja he 

hylkäsivät Daavidin tulevan ikänsä vuoksi, huomioikaa kaikki nämä pienet reunahuomautukset, 

joita Minä annan teille, ne ovat jalokiviä. 

Nimi ja sana ”kulta”, muistakaa tämä. Ja mies, joka on heidän joukossaan, mutta on nuori. Ja 

Jumala sanoo, nämä, jotka tulevat torjumaan hänet, tulevat olemaan tyrmistyneitä siitä, kuinka 

hän kaataa jättiläisen. Nyt pyydän, kuulkaa minua. Velan jättiläinen, jättiläiset, jotka ovat tulleet, 

Goljatin veljet, seisokaa riemuiten katsellen Amerikkaa. ”Me tulemme rampauttamaan sinut. Sinä 

tulet menettämään uskottavuutesi.” Mutta Jumala sanoi… Katso, Minä sanoin 20 000. Älkää 

katsoko Wall Streetille; kuitenkin huomioikaa. Ja he tulevat sanomaan… ”Mikä on sinun 

suunnitelmasi tälle jättiläiselle?” Ja hän tulee ottamaan tavallisen kiven (muistakaa nimi) ja hän 

tulee pitelemään sitä ilmassa ja he tulevat nauramaan hänelle, mutta suunnitelma on niin nerokas, 

sanoo Herra. Sen on voinut antaa vain Minä. 

Kalifornia, sinä kuolet kuivuuteen. Katso Minun merkkiäni, katso sateen merkkiä, sillä Minä kerroin 

sinulle, että tulisi raju tuuli ylhäältä ja kaikki valtiot, joihin on tämä vakava sää vaikuttanut, ne on 

asetettu Minun Henkeni ravisteltaviksi ja Minun Henkeni virtaa niihin, mutta Kalifornia, Minä 

katson sinuun. 

Kulta, kivi, Kalifornia ja pieni kooltaan ja Jumala sanoo, kun te tunnistatte miehen, jonka Minä olen 

nostanut, rukoilkaa, sillä vihollinen tekee kaiken voitavansa asettaakseen noidan Valkoiseen 

Taloon. Kuuliko kukaan, mitä Hän juuri sanoi? Sillä Isebel oli ajanut pois profeetat ja jopa Elian. Nyt 

Minä olen sanonut, menkää takaisin, sillä tämä tullaan hajottamaan, niin ettei Valkoisessa Talossa 

tule olemaan enää korruptiota, sanoo Henki.  

Amerikka, vapaus on sinun, Hengessä! Israel, vapaus hallita – Amerikka, oikeamielinen tuomio ja 

suuri Hengen ravistelu Amerikassa!  

Jumalan Henki sanoo, yhdestä asiasta Minä haluan vielä puhua teille, pienestä kääpiöstä Pohjois-

Koreassa. Minä olen hieman kyllästynyt häneen. Luulenpa, että Minä käyn vieraisilla hänen 

luonaan, sanoo Herra. Katsokaa ja nähkää mitä Minä teen ja se tulee olemaan suuri merkki, että 

mies, jonka Minä lähetän kiven kera jättiläistä vastaan, on ilmestymässä, sanoo Herra. 


