V7/36 - Herra sanoo…
Hyvitys on tulossa… Tulee olemaan suuri Itku & Hammasten Kiristys
Helmikuun 11. 2009 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna
Timothylle, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla…
Näin sanoo Herra, Yhdysvalloille ja tälle pahalle uudenaikaisten ihmisten sukupolvelle… Kuulkaa
Herran, teidän Jumalanne sana, Israelin Jumalan, Kaikkien Jumalan, sillä ei ole ketään toista… Te
olette kulkemassa kuolemaan… Kuolleen miehen luut, eksyneinä synnin mereen, väärintekojen
pimeään valtamereen!
Te olette unohtaneet Minut, päiviä ilman loppua, täten myös Minun täytyy unohtaa teidät
Sadonkorjuun Päivänä. Kuitenkin teidän pahat tekonne, jopa kaikki tämä pahuus, johon te olette
syyllisiä, Minä tulen muistamaan! Katsokaa, Minä tulen tuomaan sen etualalle, niin että kaikki,
jotka kulkevat siinä, saattavat vastaanottaa Minun rangaistukseni!... Sitten te tulette tietämään,
että Taivaassa on Jumala, joka hallitsee ja tuomitsee maapallon.
Ja kuka on tämä, jolle on annettu ääni? Ja mikä ihminen on tämä, joka on tuonut kaikki nämä
kansakunnat alistamiseen?... Oi lucifer, sinut tullaan tuomaan alas Sheoliin ja kuopan reunoille
sinut tullaan heittämään! Sillä sinut on tuotu alhaalle, jopa kaikkein äärimmäisimpiin syvyyksiin
sinä tulet menemään!
Katsokaa, sinä tulet kumartumaan Kuninkaan jalkojen juureen, Jumalan Pyhän! Sinä tulet
kuulemaan Hänen äänensä ja tulet tuoduksi alas! Jopa kaikki sinun kanssasi olevat, kaikki nämä
mahtavat ja ylpeät ihmiset, tämä suuri väen paljous, nämä lukematon seurue, jonka sinä olet
koonnut, tullaan iskemään alas! Joka ikinen heistä tullaan tappamaan Hänen suunsa miekalla,
tullen kulutetuksi Hänen tulemisensa kirkkaudessa!... Katsokaa Kuningasta, sillä Hän on Kunnian
Kuningas! Suuren Voiman ja Kunnian Kuningas! Oikeamielisyyden Kuningas! Karitsa! LEIJONA!
Katsokaa, Hän on tulossa, enää ei ole aikaa viivytellä! Varas tulee! Kappas, Hän on jo täällä. Hän on
kulkenut läpi ja Hän varmasti tulee ottamaan saaliinsa; Hän tulee kokoamaan ja Hän tulee
ottamaan takaisin Hänen omansa… Maapallo syöstynä pimeyteen… Ja te, Oi kaikkein petollisin ja
pahin sukupolvi, jopa kaikki teistä, ylpeine ilmeinenne ja ojennettuine kauloinenne, tulette
itkemään ja kiristelemään hampaitanne.
Oi sellainen itku tullaan kuulemaan!... Jonka kaltaista ei ole nähty Raaman jälkeen (Jeremia
31:15), eikä tunnettu sen päivän jälkeen, jolloin Minä ojensin Minun käteni Egyptiä vastaan… Suuri
itku ja hammasten kiristys! Suuret ja katkerat kyyneleet! Ja pelko!... Kasvojen kalpeneminen…
Pimeys… Kaikki valo koottu ja otettu.
Sen vuoksi, itkekää ja uliskaa kurjuuksianne! Valittakaa ja uliskaa, Oi maapallon ihmiset!
Hajaantukaa pelossa, juoskaa ja piilottakaa kasvonne ja ottakaa turvapaikka kivissä!... JUOSKAA JA
PIILOUTUKAA! Sanoo Herra Jumala Kaikkivaltias. Sillä Minä olen herännyt Minun paikastani! Te
olette nostattaneet Minut vihaan! Sillä Päivä on tullut, kyllä se on täällä, Vihan Päivä on ovella!
Katsokaa, surujen päivät tulvivat ylitse ja tulevat hukuttamaan teidät kyyneliin! Veri täyttää
maapallon ja ulottuu Taivaaseen! Jopa Minun valtaistuimeni edessä Minä kuulen jokaisen
syntymättömän lapsen itkun, lapsen, jonka te olette tappaneet Minun silmieni edessä!... ILMAN
TUNNONVAIVOJA!
MURHAAJAT, PAHA JA KAIKKEIN ILKEIN SUKUPOLVI, KOSTO ON TULLUT! Se on täällä! Ja Minä, jopa
Minä, Taivaan ja Maan Luoja, tulen varmasti maksamaan takaisin! Hyvitys täytenä tullaan

jakamaan Minun kädestäni, sillä te olette hylänneet Minut! Te olette tappaneet viattomat!...
KAPPAS, TE OLETTE MURHANNEET JA REPINEET PIKKUISTEN LIHAN!
Ja jopa nyt, johtajanne (Obama 2009), johon te olette asettaneet kaiken toivonne ja
luottamuksenne, on pettänyt teidät, tuoden Minun vihani kansakuntanne päälle, jopa jokaisen
kansakunnan, joka on seurannut jalanjäljissänne! Te olette poissa pelistä! Ja niin kuin te olette
tehneet kaikille näille viattomille, niin tullaan teille tekemään!... Jopa kaksinkertaisesti te tulette
vastaanottamaan Minun kädestäni!
Katsokaa, Minä olen siirtynyt Minun paikaltani! MINÄ OLEN SIIRTYNYT VIHAAN! Ja ellei olisi Minun
palvelijani Nooan vuoksi ja kaikkien näiden, joissa Minä näen Itseäni, Minä olisin heittänyt
kansakuntanne mereen kauan aikaa sitten, pyyhkien pois jokaisen jäljen olemassaolostanne ja sen,
että Minä koskaan olen siunannut teidät. Kuitenkin valittujen vuoksi, Minä olen pidättänyt kättäni
ja vielä pidätän Minun kostoani… Kuitenkin teidän kansakunnallenne Minä olen jo laittanut
päämäärän ja tuonut esiin tuhon.
Näin sanoo Herra Jumala… Ihmisen Poika, Oi Kunnian Kuningas, etene ja niitä, sillä sato on
kypsä!... Kokoa kaikki viattomat, jotka ovat jäljellä! Ota heidät, varasta heidät pois, äläkä katso
taakse! Ota heidät kaikki, jopa kohdusta!... Poista heidät ja tuo heidät kotiin!
Kuitenkin heidät, jotka asuvat maapallolla ja jotka pitävät tiukasti kiinni kapinastaan, JÄTÄ HEIDÄT
TUHOLLE! Sillä he eivät tule uskomaan. Maapallon ihmiset, Minä olen lähettänyt teille Armon;
Minä olen paljastanut Minun Armoni ja tiedon Minun Pelastuksestani; Minä annoin teille Jumalan
Sanan… Katsokaa, Hän on kulkenut keskellänne! Kuitenkin mitä Minä kuulen, ja mitä on tämä
teidän huulillanne, Oi kieroutunut ja langennut kansakunta?... Hänen nimensä! HÄNEN NIMENSÄ
KIROSANANA!
Sen vuoksi Minä olen tuleva iskemään teidät alas, heittämään jokaisen saatanan linnakkeen
syvään ja äärimmäiseen hiljaisuuteen! Olkaa suuresti hämmästyneitä, sen vuoksi! Olkaa ällikällä
lyötyjä siitä, mitä Herra teidän Jumalanne tuo! Murentukaa pelossa! Murtukaa Minun vihani
painon alla! Antakaa kaikkien kansakuntien ja ihmisten maata alhaalla! Kukaan ei tule seisomaan;
kaikki tulevat lankeamaan!... Jokainen pylväs, joka seisoi niin korkeana, jokainen torni, joka pysyi
liikkumattomana, jokainen jättiläinen, joka ryösti ja vainosi köyhiä ja puutteenalaisia, voiton
nimessä!
Sillä katsokaa, te olette kylväneet tuuleen ja te tulette niittämään pyörretuulen! Kaikki tekonne
ovat vain akanoita; ja tietonne, jota te kutsutte suureksi ja suunnattomaksi, tullaan riistämään
pois! Kappas, se tulee palamaan!... Tuhkia Minun sanansaattajieni jalkojen alla.
Tämän uudenaikaisen ajan ihmisten pojat, KATUKAA, ja antakaa Minulle kunniaa! Suudelkaa
Poikaa! Nöyrtykää Kuninkaanne jalkojen juureen ja pelätkää! Pelätkää Häntä, joka on ja oli ja on
tuleva, sillä Hän tulee karjumaan! Katsokaa, tulen pyörretuuli kulkee Hänen edellään!... Viha ja
hyvitys!
Kuitenkin he, jota kutsuvat Hänen nimeään vilpittömissä tunnonvaivoissa ja monilla kyyneleillä,
tulevat katsomaan Hänen jalkojaan, joka on tullut tallaamaan. Ja kaikki he, jotka tulevat esiin ja
tarttuvat Hänen viittaansa, joka on Juutalainen, kutsuen Hänen nimeään totuudessa, tulevat
olemaan jopa niin kuin polttomerkit, jotka on nykäisty pois tulesta… Katsokaa, heille tullaan
antamaa suoja Herran pyhäkössä ja tulevat lepäämään Hänen rinnuksillaan, kunnes se, mikä on
kirjoitettu, on täytetty ja Päivä päättyy, sanoo Herra.

Katsokaa! Kuningas laskeutuu kaikessa Hänen kunniassaan ja Hänen pyhimyksensä seuraavat
Häntä!... Hänen vitsansa Hänen kädessään; Hänen istuimensa varattuna… Rauha, ennallistaminen,
lepo, uusi päivä, jopa tuhat vuotta… Herra Jeesus Kristuksen Valtakunta, YahuShua HaMashiach’n,
Kuningasten Kuninkaan, Herrojen Herran… Sillä Hän on Alku ja Loppu, Jumalan Luomakunnan
Täyttymys… AMEN.

