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RHEMA 23.5.2020. HESEKIELIN 9.LUKU… JUMALAN TUOMIO, TELOITUS
( Jackie ) Tämä on Rhema-viesti, jonka sain 23. Toukokuuta, 2020. Hän inspiroi minua julkaisemaan
tämä Hänen Kanavallaan…
1.Sitten Hän huusi suurella äänellä minun korviini ja sanoi: ”Tulkaa, kaupungin rankaisijat ja kullakin
olkoon tuhoaseensa kädessään!”
2.Ja katso, kuusi miestä tuli Yläportilta päin, joka on pohjoista kohden ja kullakin oli kädessä
hävitysaseensa. Mutta yksi mies oli heidän keskellään, puettu pellavavaatteisiin ja vyöllänsä
kirjoitusneuvot. Ja he tulivat ja asettuivat seisomaan vaskialttarin ääreen.
3.Mutta Israelin Jumalan kirkkaus oli kohonnut yläpuolelta kerubin, jonka yllä se oli ollut, huoneen
kynnykselle ja huusi pellavavaatteisiin puetulle miehelle, jolla oli kirjoitusneuvot vyöllänsä; 4. ja Herra
sanoi hänelle: ”Kierrä kaupungin, Jerusalemin, läpi ja tee merkki niitten miesten otsiin, jotka
huokaavat ja valittavat kaikkia kauhistuksia, mitä sen keskuudessa tehdään.”
5.Ja niille toisille Hän sanoi minun kuulteni: ”Kiertäkää kaupungin läpi hänen jäljessään ja surmatkaa.
Älkää säälikö, älkää armahtako, 6.tappakaa tyyten (kerta kaikkiaan) vanhukset, nuorukaiset, neitsyet,
lapset ja vaimot, mutta älkää koskeko keneenkään, jolla on otsassaan merkki; ja aloittakaa Minun
pyhäköstäni.” Niin he aloittivat niistä miehistä, vanhimmista, jotka olivat Temppelin edessä. 7.Ja hän
sanoi heille: ”Saastuttakaa Temppeli ja täyttäkää esipihat surmatuilla. Menkää!” Niin he menivät ja
surmasivat kaupungissa.
8.Mutta kun minä heidän surmatessaan olin jäänyt jäljelle, lankesin minä kasvoilleni, huusin ja sanoin:
”Voi Herra, Herra! Hävitätkö Sinä Israelin koko jäännöksen, kun vuodatat vihasi Jerusalemin ylitse?”
9.Niin Hän sanoi minulle: ”Israelin ja Juudan heimon syntivelka on ylen suuri; maa on täynnä
verivelkoja ja kaupunki on täynnä oikeuden vääristelyä, sillä he sanovat: ’Herra on hyljännyt tämän
maan, ei Herra näe’.
10.Niinpä Minäkään en sääli enkä armahda. Minä annan heidän vaelluksensa tulla heidän oman
päänsä päälle.”
11.Ja katso, pellavavaatteisiin puettu mies, jolla oli kirjoitusneuvot vyöllänsä, toi tämän sanan: ’Minä
olen tehnyt, niin kuin Sinä käskit minun tehdä.’
( Jackie ) Kaikukoot Hänen Varoituksensa jälleen kerran joka puolella Maapalloa! Maapallon ihmiset,
katukaa ja lopettakaa pahat tapanne, ennen kuin on liian myöhäistä…

