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Yhtenä Päivänä Minä tulen kantamaan pois Amerikan Rikkaudet 

Tammikuun 31. 2013 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja Jayselle, Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla – Koskien Jaysen palaamista kotiin 

isoisänsä hautajaisiin 

Näin sanoo Herra Hänen palvelijalleen… Minun poikani, isäsi on suuresti häväissyt Minua ja 

jatkuvasti pilkkaa Minun nimeäni! Täten Minun vihani on sytytetty häntä vastaan, enkä Minä tule 

pidättelemään Minun kättäni päivänä, jolloin Minä tuon tuhon ja suuren ahdistuksen hänen 

päälleen, kun Minä isken hänen talonsa Minun tuomiossani! Jopa kaikkien niiden päälle, jotka 

seisovat yhteisymmärryksessä, Minä tulen tuomaan kulkutaudin ja ruton, sillä he ovat nostaneet 

kengänkantansa Minua vastaan, eivätkä lakkaa pilkkaamasta Minun sanojani, kun he pyrkivät 

vahingoittamaan Minun voideltujani!... 

Katsokaa, meren aallot tulevat nousemaan Minun vihani päivänä ja ne tulevat törmäämään 

rantaan ja hävittämään rantapenkkoja! Vedet tulevat olemaan kovin rauhattomia ja kauhealla 

äänellä ne tulevat murtamaan esteet ja menemään läpi, yltäen kauas ja laajalle! Sillä Minä tulen 

iskemään kansakuntanne läntisiin osiin, saaden aikaan salattujen perustusten nousevan yhtäkkiä! 

Ja suurella väkivallalla ne tulevat töytäisemään ylös alhaaltapäin, jopa niin kuin Minä astun muiden 

päälle! Ja ihmiset tulevat olemaan suuresti sorrettuja vesien vuoksi ja tuhon takia, päivänä, jolloin 

Minä kannan pois tämän maan rikkaudet yhtenä päivänä!  

Katsokaa, hauta tulee avaamaan suunsa laajalle ja kuolema tulee esiin vaatimaan niitä, jotka 

herjaavat, jotka tuovat esiin valheellisia syytöksiä Minua ja Minun viestinviejiäni vastaan ja jotka 

tekevät monia pahoja julistuksia MINUN nimissäni! Sillä Minä myös tulen avaamaan Minun suuni 

ja Minun tulisessa moitteessani heidät kaikki tuodaan alas hiljaisuuteen!... Elleivät he kadu ja 

maksa takaisin kymmenkertaisesti, kaiken sen, mitä he ovat tehneet Minua ja Minun palvelijoitani 

vastaan.  

Katsokaa, päivä on todella tulossa ja on hyvin lähellä, kun Minä tulen täysin hävittämään tämän 

maan! Sillä he eivät ole lakanneet ylläpitämästä kaikkia iljetyksiään, eivätkä he ole kääntyneet pois 

alati lisääntyvistä kieroutumistaan, eivätkä he ole nostaneet sormea pysäyttääkseen viattomien 

teurastuksen! Kyllä, he jatkavat pahoilla tavoillaan, säätäen lakeja ja sallien jopa kaikkia asioita, 

joita Minä sanoin, ettei teidän tule tehdä, että he saattavat nostaa Minut vihaan! Sen vuoksi, Minä 

tulen todella ojentamaan Minun käteni heitä vastaan ja tuomaan heidän päälleen kaikenlaiset 

lohduttomuudet! Sanoo Herra.  

Sen vuoksi, Minun poikani, sinun ei tule mennä isäsi taloon, eikä sinun tule kunnioittaa mitään 

hänen toiveistaan, eikä sinun tule laskea jalkaasi siihen paikkaan, ennen kuin sinä päivänä, jolloin 

Minä lähetän sinut. Pikemminkin sinun tulee pysyä erillään ja asua rauhassa Minun läsnäolossani, 

pysyen tämän liiton suojassa. Liiton, jonka Minä olen tehnyt sinun kanssasi; pysyä polulla, liikkua 

eteenpäin Minussa, eikä katsoa taakse. Sillä vaikka isoisäsi kunnioitti Minua elämässään, hän on 

nukahtanut. Ja vaikka hän oli nukahtanut, niin ei tule olemaan ikuisesti, sillä Minä olen 

Ylösnousemus ja Elämä!  

Minun poikani, kunnioita Minua ensin kaikissa asioissa, tottele Minun ääntäni aina ja sinä tulet 

olemaan mittaamattoman siunattu. Sillä Minä tunnen sinun sydämesi ja näen sinun mielihalusi, 

että sinä toivot kunnioittavasi isoisäsi muistoa, erilleen asetettuna. Kuitenkin mitä varmimmin 

Minä sanon sinulle, päivä on tulossa, kun sinä tulet kunnioittamaan häntä ja hän tulee 



kunnioittamaan sinua ja te molemmat tulette antamaan Minulle kunniaa, yhdessä, sanoo Herra… 

Kuitenkaan tämä päivä ei ole vielä.  

Sen vuoksi, käännä selkäsi kiusaajille ja kulje erilläsi kaksimielisistä ja tekopyhistä, todistuksena 

heitä vastaan… Sillä sinä olet valittu astia… Jopa esimerkki asetettuna tämän kaikkein pahimman ja 

itsepäisimmän sukupolven keskelle.  

Kappas, jopa oman sukusi keskellä olevat eivät ole noudattaneet Minun varoituksiani, eivätkä he 

tule kuuntelemaan Minun palvelijoitani tai Minun heille annettua Sanaani; sillä he suuresti 

häpäisevät Minua, vihaten jopa kaikkia heitä, joita Minä lähetän. Ja täten Pyhä Kirjoitus on 

täytetty, jopa tähän päivään asti… ”Profeetta ei ole ilman kunniaa, paitsi oassa maassaan ja 

sukulaistensa ja omiensa talossa.”  

Kuitenkin päivä on tulossa, jolloin isäsi tulee tavoittamaan sinua. Ja sinä päivänä sinä tulet 

nousemaan ylös niin kuin Jumalan mies ja tulet puhumaan kaiken, mitä Minä tulen näyttämään 

sinulle, kuitenkaan sinä et tule tavoittamaan hänen kättään, etkä tule tarjoutumaan pyyhkiäksesi 

pois hänen kyyneleensä.  

Ja vaikka hänen sydämensä on rikkoontunut palasiksi ja sinun tulee päästä yli surusta, sinun ei tule 

kääntyä sivuun tai tulla kumarretuksi. Pikemminkin sinun tulee pysyä periksiantamattomana ja 

luottaa Minun teihini ja olla kivi, jonka Minä olen asettanut heitä vastaan. Sillä Minä tutkin 

sydämet ja mielet ja Minä tiedän, mitä vaaditaan ja tehdä se, mikä on tarpeellisinta, että kaikki 

Minun rakastettuni voivat palata Minun luokseni heidän nimitettynä aikanaan… Kuitenkin pahat ja 

jokainen katumaton sielu tulee olemaan tulessa tuhottu. Minä olen Herra.  

Minun poikani, sinä olet Minun todistajani, Minun lampunjalkani ja sinuun Minä olen asettanut 

Minun Sanani… Ja kaikki, minkä Minä olen ottanut päämääräkseni sinua varten, tullaan 

toteuttamaan päivänä, jolloin Minä lähetän sinut, sanoo Herra. 


