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Jumalattomien palkinto

(The Reward of The Wicked)

Video: https://www.youtube.com/watch?v=FaSGRLwD47E

Ylistäkää Herraa. Kunnia Jumalalle. Aamen. Halleluja. Tänään on helmikuun toinen, 2020. Hei 
ihmiset, olen Jimmy Miller - Trumpet of Truth Ministries. Minä toivotan jokaisen teistä 
tervetulleeksi tänään seuraani. Te kutsuitte minut kotiinne ja minä arvostan, että luotatte Jumalan 
sanaan. Ylistäkää Herraa. Minä sain juuri viestin, josta haluan puhua. Herra asetti tämän 
sydämelleni.

Kuinka ilkeäksi maailma on muuttumassa? Maailma ei ole muuta kuin... Se on ilkeämpi tänään kuin
mitä se oli eilen. Tänään on jotan, mitä he kutsuvat Superbowl Sunday. Nyt, kaikki nämä 
tapahtumat ovat menossa, kaikki ne tapahtumat ovat meneillään maailmassa, ainoa asia, mistä he 
ovat huolissaan, pääsevätkö he katsomaan typerää jalkapallo-ottelua. Nyt, jos Jeesus olisi tuolla 
ylhäällä taivaalla: "Minä tulen tänään 7:30 illalla, helmikuun toisena. Älkää menkö Superbowliin 
vaan käykää polvillenne ja tehkää parannus." 

He menisivät Superbowliin! Jos meteorologi ennustaisi säätä: "On tulossa maanjäristys, tornado, 
hurrikaani, tsunami, kello 6:30. Älkää menkö Superbowliin." He menisivät Superbowliin. Ainoa 
asia, mistä he ovat huolissaan, on Superbowl. Sitä samaa tapahtuu juuri nyt New Orleansissa. He 
valmistelevat Mardi Gras -juhlaa. Jokainen on menossa Mardi Grasiin. Joten, minä haluan puhua 
ilkeiden ilkeydestä. Minulla on mukavasti jakeita, joita aion antaa teille. Joten, jos haluat napata 
kynän ja paperia, olkaa hyvät ja hakekaa ne valmiiksi. Minä annan muutaman lausunnon. 

Jos haluatte lahjoittaa minulle ja auttaa minua henkilökohtaisesti. Voitte mennä minun pääsivulleni 
ja klikata "lahjoita"-nappia. Jne. Tai voitte lähettää lahjoituksenne postitse alla näkyvään 
osoitteeseen. Tai voitte mennä www-sivulleni: www.trumpetoftruthjimmymiller.com Antakaa oma 
osoitteenne minulle, niin lähetän teille tarran. Kunnia Jumalalle. 

Haluan sanoa, että sain kirjeen sisarelta, joka kirjoitti kirjeensä minulle siitä, kun anon rahaa, 
pyydän rahaa ja kaikesta siitä. Ja niin edelleen. Kyseinen sisar asuu länsirannikolla ja hänen 
nimensä on Janice. Ja hän kirjoitti kirjeen minulle. Hän puhui siinä kirjeessä... Minä saan paljon 
kirjeitä. Minä saan kirjeitä, joissa pääni aiotaan leikata irti. Minä saan kirjeitä, joissa koirani 
halutaan tappaa. Kirjeitä, joissa toivotaan, että kuolen. Ja niin edelleen. Mutta minä saan paljon 
erittäin hyviä kirjeitä. Uskokaa vain, että minä saan enemmän hyviä kirjeitä kuin ilkeitä kirjeitä. 
Ylistäkää Herraa. Minä saan niin paljon kirjeitä, että se on siunaus.

Mutta tämä sisar nimeltään, Janice, pyysi, että antaisin sydämestäni anteeksi, jos hän oli loukannut 
minua ja sen takia, mitä oli puhunut minusta. Hei, sisar, ei ole mitään anteeksi annettavaa. Älä 
huolehdi siitä. Kaikki on ok. Minulla ei ole vihamielisyyttä sinua tai ketään toistakaan kohtaan. 
Minä olin vain vihainen kirjeelle. Se vain sai minut syttymään. Ylistäkää Jumalaa. Kuunnelkaa, sain
sinun osoitteesi. Jos haluat, voin lähettää sinulle pari näitä [tarroja] ja voit laittaa ne jonnekin. Jos 
haluat heittää ne menemään tai ihan mitä haluat. Mutta minä haluan osoittaa kunnioitusta ja osoittaa
hyväntahtoisuutta ja lähetän pari tällaista tarraa. Ylistäkää Jumalaa.

Voit laittaa ne seinällesi tai liimata autosi puskuriin. Ihan miten vain. Mutta minä haluan puhua siitä,
mitä Raamattu sanoo Hesekielin kappaleessa 33 jakeessa 11: "Sano heille: Niin totta kuin minä 
elän, sanoo Herra, Herra, ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton 
kääntyy tieltänsä ja elää. Kääntykää, kääntykää pois pahoilta teiltänne; ja minkätähden te kuolisitte, 
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Israelin heimo!" Minä en kirjoittanut tätä jaetta paperilleni. Olen varma, että kirjoitin sen jonnekin. 
Olen saattanut unohtaa kirjoittaa sen, mutta joka tapauksessa.

Psalmissa 5 jakeessa 5: "Sillä sinä et ole se Jumala, jolle jumalattomuus kelpaa. Paha ei saa asua 
sinun tykönäsi." Siis, Jumalalle ei jumalattomuus kelpaa. Jumala inhoaa jumalattomuutta, koska 
Hän on pyhä ja oikeudenmukainen Jumala. Ja psalmissa 11:16: "Hän antaa sataa jumalattomien 
päälle pauloja, tulta ja tulikiveä; polttava tuuli on heidän maljansa osa." Ja sana myrskytuuli 
(tempest) on tässä raesade. Ja tämä tulee olemaan osuus tai rangaistus tai palkkio heidän 
maljassaan. Heidän synneissään. Heidän tottelevaisuudessaan. Joten, Jumala antaa sataa 
raemyrskyjä ja vaikeuksien myrskytuulia ja ongelmia jumalattomien päälle. Tulta ja tulikiveä. Tuo 
on vakavaa! Aivan kuin Hän teki Sodomassa ja Gomorrassa. Raemyrskyssä alas satoi tulta ja 
tulikiveä ja tuhosi kaupungin.

Jumala on vihainen jumalattomille joka päivä. Mutta luuletteko, että jumalattomat välittivät, koska 
Jumala on vihainen. Eivät millään lailla. He eivät voisi vähemmän välittää Jumalan vihasta. He 
eivät usko Jumalaan. He eivät luota Jumalaan. He eivät välitä. He osoittavat syyttävällä sormella 
Häneen. He uhmaavat Häntä. Koska he ovat jumalattomia. 

Psalmi 37:1: "Daavidin virsi. Älä vihastu pahain tähden, älä kadehdi väärintekijöitä." Älä vihastu 
pahantekijöihin. Älä ole myöskään kateellinen synnintekijöille. Älä vihastu. Heidän päivänsä on 
tulossa. He saattavat haahuilla kaduilla, pitää hauskaa ja nauttivat siitä. Ja mitä tahansa, ylensyövät, 
syövät, juopottelevat, juhlivat ja oksentavat. Ja mitä tahansa. Mutta älä vihastu siihen. Anna heidän 
olla sellaisia. Heidän päivänsä on tulossa. Hän sanoi, että antaa sataa tuomion raekuuron heidän 
päälleen - vihaa heidän päälleen. Hän antaa sataa. Jumala antaa sataa tulta ja tulikiveä heidän 
päälleen. Sillä jumalattomien jumalattomuus tulee kuolemaan. 

Sillä jumalattomien jumalattomuus tulee kuolemaan. Heidän päivänsä on tulossa. Kuten psalmi 
sanoo, antaa jumalattomien jumalattomuuden loppua. Antakaa jumalattomien jumalattomuuden 
loppua. Heidän jumalattomuutensa tulee päättymään. Psalmi 36:1: "Synti sanoo jumalattomalle: 
minun sydämessäni ei ole Jumalan pelkoa hänen silmäinsä edessä." Ei ole olemassa Jumalan pelkoa
Hänen silmiensä edessä. He sanovat, etteivät jumalattomat voisi vähempää Jumalasta välittää. He 
osoittavat sormillaan, nauravat ja pilkkaavat Häntä. Heillä ei ole Jumalan pelkoa elävän Jumalan 
edessä. Heidän päivänsä on tulossa. Älä vihastu jumalattomille, koska heidän [tuomion] päivä on 
tulossa. Synti sanoo jumalattomalle: minun sydämessäni ei ole Jumalan pelkoa hänen silmäinsä 
edessä.

Psalmi 91:8: "Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan." Se on 
jumalattomien palkinto. Wau. Tuo ei kuulosta hyvältä. Oikeamielisten palkinto kuulostaa todella 
hyvältä. Siitä minä pidän. Vanhurskaiden palkinto. Se on viileetä. Palkitaanko jumalattomat? 
Aikooko Jumala palkita jumalattomat? Hän aikoo antaa jumalattomille palkinnon. Se on 
oikeudenmukainen palkinto. Hän aikoo palkita jumalattomat ongelmilla. Hän aikoo palkita 
jumalattomat vihallaan ja suuttumuksellaan. Hän aikoo palkita jumalattomat (hengen)vaarallisilla 
ajoilla. Me olemme (hengen)vaarallisessa ajassa parhaillaan.

Ja jos nyt katsomme sananlaskuja. Minä pidän psalmien ja sananlaskujen kirjoista, koska psalmit 
kertovat meille, kuinka meidän tulee ylistää Jumalaa. Kiittää Jumalaa. Kunnioittaa Isäämme. 
Sananlaskujen kirja opettaa meille, kuinka ollaan viisaita. Joten, jos vain kykenemme elämään 
psalmien mukaisesti ja ylistäisimme ja kiittäisimme elävää Jumalaa. Ja jos vain kykenisimme 
elämään sananlaskujen kirjan mukaisesti ja olisimme viisaita, me voisimme olla hyviä työmiehiä. 
Parempia kuin mitä olemme. Sananlaskut opettaa, kuinka hankitaan viisautta. Viisaus. Se on fiksu 
sana - viisaus. Olen viisas. Minulla on viisautta. Mutta, sinulla täytyy olla Jumalan viisautta. Sinulla

2/4



ei pitäisi olla omaa viisautta tai ihmisen. Vaan Jumalan viisautta.

Sananlaskut 5:20 sanoo: "Jumalattoman vangitsevat hänen rikoksensa, ja hän tarttuu oman 
syntinsä pauloihin." Toisin sanoen: "Sitä saa, mitä tilaa" Sinä pelaat ja maksat (you play, you pay). 
Sinun syntisi tulevat maksamaan. Joten, synnin palkka on kuolema. Joten, sinä pelaat eli teet syntiä 
ja sinä tulet maksamaan siitä - kuolemalla. Se on hengellinen kuolema fyysisen kuoleman lisäksi. 
Sananlaskut 11:21: "Totisesti: paha ei jää rankaisematta, mutta vanhurskasten jälkeläiset 
pelastuvat." Tarkoitan, Raamattu selvästi kertoo tässä, se kertoo meille, että jumalattomat eivät jää 
rankaisematta. Jesaja 13:11: "Minä kostan maanpiirille sen pahuuden..." Meillä on nyt 
maanjäristyksiä, tulvia, tulivuorenpurkauksia, mutavyöryjä, kulkutauteja, influenssaa, viruksia. 
Jumala rankaisee maailmaa sen pahuudesta. Jumalan viha on tulossa maahan, koska se on paha.

Jesaja 13:13: "Sentähden minä järisytän taivaat, ja maa järkkyy paikaltansa Herran Sebaotin 
kiivaudesta, hänen vihansa hehkun päivänä." Wau, se on voimaa. Vain Jumala kykenee 
ravistelemaan sekä taivaita että maata. Sentähden minä järisytän taivaat ja maa järkkyy paikaltansa 
Herran Sebaotin (The Lord of the hosts) kiivaudesta hänen vihansa hehkun päivänä. Jumala on 
vihainen jumalattomille joka päivä. Hän ravistelee sekä taivaan että maan. Ja sitä tapahtuu 
parhaillaan. Maata ravistellaan. Ravistellaan. Maanjäristyksiä. Maa liikkuu. Koska Jumala on 
vihainen. Koska maa planeetalla on syntiä.

1.kuningasten kirja 8:32: "niin kuule taivaasta ja auta palvelijasi oikeuteensa; tee niin, että 
tuomitset syyllisen syylliseksi ja annat hänen tekojensa tulla hänen päänsä päälle, mutta julistat 
syyttömän syyttömäksi ja annat hänelle hänen vanhurskautensa mukaan." Joh. 8:24: "Sentähden 
minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te 
kuolette synteihinne." Se on teille muslimit. Se on teille katoliset. Homoseksuaalit. Ateistit. 
Satanistit. Scientologit. Mormonit. Te tulette kuolemaan synteihinne. Kenestä Hän oikein puhuu? 
Minähän juuri kerroin: ateistit, satanistit, homoseksuaalit, scientologit, agnostikot, muslimit, 
katoliset, mormonit, Jehovan todistajat. He kuolevat, koska he eivät usko Häntä siksi, joka Hän on. 

Matteus 25:46: "Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat 
iankaikkiseen elämään." Ketkä menevät ikuiseen rangaistukseen? Jumalattomat. Pahat. He menevät 
ikuiseen rangaistukseen. Tarkoitan, minä olen pahoillani heidän puolestaan. Minä todellisuudessa 
itken. Minun pojallani todettiin palleatyrä. Hän oli sairaalassa neljä päivää. Osa hänen suolestaan 
jouduttiin poistamaan. Lääkäri sanoi, ellei hän olisi päässyt sairaalaan 24 tunnin sisällä, hän olisi 
kuollut. Hän olisi mennyt helvettiin. Hän olisi ollut eräs niistä, joka menee ikuiseen rangaistukseen. 
Minä toivon, että tämä herättää hänet. Rukoilisitteko poikani puolesta? Kiitos. 

Ja nämä menevät ikuiseen rangaistukseen. Mutta vanhurskaat ikuiseen elämään. Mutta vanhurskaat 
ikuiseen elämään. Se on paikka, jossa he saavat hyvän palkintonsa. Mutta, pahoille, on tiedossa 
ikuinen rangaistus. Joten hekin saavat oman palkintonsa. Heidän palkintonsa on ikuinen rangaistus. 
Ikuinen kärsimys. He eivät koskaan tule näkemään ja kävelemään Jumalan kauneudessa ja 
kirkkaudessa. Heillä ei tule koskaan olemaan rauhaa. Heillä ei koskaan tule olemaan lohdutusta, 
joka Jumalalla on meitä varten. Silmät eivät ole nähneet eivätkä korvat kuulleet. Se on kauneus, 
joka Jumalalla on varattuna heille, jotka rakastavat Häntä. 

Me emme ole nähneet vielä mitään. Me voimme tarkastella kaikkein kauneinta [mitä?] maan päällä,
mutta se näyttää kaatopaikalta verrattuna kauneuteen, mitä Jumalalla on varattuna omilleen. Aamen.
2. tessalonikalaisille 1:8: "tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole 
kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille." Jehovan todistajat eivät ole kuuliaisia 
evankeliumille. Katoliset eivät ole kuuliaisia evankeliumille. Mormonit eivät ole kuuliaisia 
evankeliumille. Muslimit eivät ole kuuliaisia evankeliumille. Monet kristityt eivät ole kuuliaisia 
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evankeliumille. 

2. tessalonikalaisille 1:9: "Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran 
kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta." Se tarkoittaa jumalattomia. Jumalattomilla ei ole 
tulevaisuutta. Kun jumalattomilla on oikein mukavaa aikaa juuri nyt. Vaikka he nauttivat 20, 30, 40,
50, 60 vuotta, 70 vuotta, 80 vuotta, heidän jumalattomuutensa loppuu. Sillä jumalattomien 
jumalattomuus tulee loppumaan. Jumalattomien jumalattomuus tulee päättymään. Sinun pitää tulla 
Kristuksen luokse tänään. Jos et seuraa Kristusta Jumalan luokse, sinun pitää tulla Kristuksen 
luokse, koska jumalattomuutesi tulee päättymään. 

Sinä saatat kuolla tänään. Sinun jumalattomuutesi tulee päättymään. Sinä voit elää vielä 50 vuotta, 
mutta jumalattomuutesi tulee päättymään. Tavalla tai toisella. Sinä kuolet tai Jumala tulee takaisin 
ja tuhoaa sinut. Sinun jumalattomuutesi tulee päättymään. Ja sinun jumalattomuutesi ei palkitse 
sinua mielihyvällä vaan kivulla ja kärsimyksellä. Koska Jumala on vihainen jumalattomille joka 
päivä. Tule Kristuksen Jeesuksen luokse. Tänään on se päivä. Tee parannus Amerikka. Kutsu 
Jumalaa. Huuda Jumalaa avuksi. Jimmy Miller, elävän Jumalan palvelija ja Saatanan vihollinen. 
Jumalan siunausta. 
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