
V7/16 - Herra sanoo… Hyvitys…  

Minä tulen maksamaan takaisin... Sukkela Myrsky tulee päällenne 

Marraskuun 25. 2007 - Kristuksessa olevalle Veljelle annettu Uni tulevasta Myrskystä 

Näin myrskyn tulevan. Alueella, mistä päin myrsky oli lähestymässä, oli vain avointa taivasta, 

mutta oli tunne, että se oli tulossa valtamereltä päin. En pysty kertomaan, miltä rannikolta minä 

katsoin sitä, mutta tiesin että olin katsomassa Amerikasta. Myrskypilvet olivat lähestymässä ja 

tulossa pimeämmiksi ja paksummiksi. Sitten kolme tornadoa, tai veden päällä muodostunutta 

pyörretuulta erosi myrskystä ja kaikki kerralla suuntasivat rannikolle. 

Pienen aikavälin jälkeen, näin itseni kiipeämässä joitakin portaita talossa, sänkyyni yläkerroksen 

huoneessa. Menin makuulle tähän sänkyyn ja oivalsin, että minun lepäämispaikkani oli muuttunut. 

Sängyn pää oli muuttunut osoittamasta Länteen ja nyt se oli osoittamassa Itään. 

***  

Marraskuun 28. 2007 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, tämän Unen Tulkinta, Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Päivä on tullut! Se on täällä! Se on tullut! Sanoo Herra Jumala… 

Minä tulen maksamaan takaisin! Sinun kansakuntasi on luovutettu ja se tullaan jättämään 

raunioiksi, kaiken sen vuoksi, että he ovat hyljänneet Minut! Sillä katto on raskaasti painunut; 

kaikki sen pylväät ovat säröilleet, eivätkä enää voi kantaa heidän taakkaansa painoa… Katsokaa, 

tuuli tulee puhaltamaan, tuli tulee palamaan ja kaikki nämä rikkaudet tullaan kuluttamaan!  

Sukkela myrsky tulee päällenne, ettekä te tule tietämään, mistä se tulee, sillä se on jo päällänne ja 

on yhä tulossa. Se tulee saavuttamaan valtamerten poikki. Se tulee olemaan sukkela ja 

yllättämään odottamatta. Se on kehittymässä ja kasvaa raivossaan… Se rakentuu ja on tullut!  

Ja tämä tulee olemaan sen seuraukset teille, täten se tuodaan esiin teitä vastaan… Hämmennys; 

pyörivä tuuli; vettä, pelon tulva; tuho, kaikkien teidän perustustenne romahtaminen… Katsokaa, 

jopa maapallo tulee nousemaan teitä vastaan ja luonto tulee taistelemaan teitä vastaan, Oi 

kieroutunut ja mahtava kansakunta!  

Ja kun kolme aikaa kuluu, se tulee olemaan loppuunsaatettu, se varmasti tulee tapahtumaan… 

Valitut tullaan kokoamaan, kaikki he, joissa Minä näen itseäni, Minun oman heijastukseni 

näytettynä ensimmäisten maapallolta lunastettujen silmissä. Sillä hetkessä, silmänräpäyksessä, he 

tulevat kiipeämään Tikapuita ja menemään makuulle ja lepäävän lyhyen ajanjakson ajan, jopa 

paikassa, jonka Minä olen valmistellut heitä varten. He tulevat lepäämään ja ylistämään, kunnes 

Päivä on tehty ja se on loppuunsaatettu. Sitten he tulevat nousemaan ja laskeutumaan alas 

Kuninkaan kanssa… Ja niin kuin salama välähtää idästä ja täyttää taivaan jopa länteen asti, 

sellainen tulee Ihmisen Pojan tuleminen olemaan.  

Sillä teidän johtajanne ovat yhdistyneet Ismaelilaisten kanssa, MINUN maani jakamisessa… Jopa 

lasten perinnöstä, jonka Minä olin antanut heidän esi-isilleen, ikuiseksi… Ja siispä Minä tulen 

jakamaan heidät… Suurtuholla! Nälänhädällä! Ja puutteella!  

Kuitenkin he tulevat kääntymään ja viha tulee turvottamaan heidän kasvonsa paljosta petoksesta, 

saaden heidät katumaan sitä, mitä he olivat luvanneet. Ja he tulevat jälleen kerran seisomaan 

Aabrahamin lasten kanssa, kunnes kolme päivää kuluu. Sitten heidät tullaan antamaan hänen 

käsiinsä, jota kutsutaan saatanan sarveksi… Heidän nimensä liuenneina, tullen yhdeksi 



kymmenestä yhden tunnin ajaksi, sitten reväistään ylös ja murretaan, jonka ajan kuluessa Herra 

tulee tuomaan esiin heistä suuren sadon, suuren ja mahtavan sadon, suuren väenpaljouden, 

puhdistettuja ja vahvoja ihmisiä Minun nimeäni varten.  

Sitten tulee loppu… Kuningas tulee hallitsemaan… Ja se, mikä on saavutettu, tullaan 

loppuunsaattamaan, se tullaan viimeistelemään… Rauha… Tuhat vuotta. 


