
ER/12 - Herra sanoo… Te olette vihanneet Minua!  

Täten teidät on leikattu pois ja tulette varmasti kuolemaan! 

Herra on kääntänyt Hänen Selkänsä Maailmalle 

Huhtikuun 25. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, ja Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra tällä kirotulle sukupolvelle… Te kyykäärmeitten pesue! TE naulasitte Hänet 

puuhun! Ja yhä te ristiinnaulitsette Kuninkaanne, uudelleen ja uudelleen! Jopa nyt te iskette 

nauloja! Jopa nyt te kieltäydytte juomasta verta, joka vuodatettiin parantamaan teidät! KIROTTU 

SUKUPOLVI, TE TULETTE KUOLEMAAN! Totisesti Minä sanon teille, te KAIKKI tulette varmasti 

kuolemaan!... Ellette te polvistu Pojan edessä; Hänen, jonka te olette lävistäneet!  

Sen vuoksi, älkää lakatko kertomasta tätä näille kuoleville ihmisille, mitä Minä olen tehnyt heidän 

puolestaan, sillä se tulee olemaan todistuksena heitä vastaan… Sillä Herra teidän Jumalanne on 

kääntänyt kasvonsa pois heistä! He eivät tule näkemään Minua uudelleen, ennen kuin sinä 

päivänä, jolloin he kaikki polvistuvat Minun eteeni sanoen, ’Siunattu on Hän, joka tulee Herran 

nimessä.’  

Sen vuoksi, kaikki, jotka vastustavat, LÄHTEKÄÄ POIS MINUN LUOTANI!...  

Sillä Herra teidän Jumalanne on Suuri Kuningas! Ja Hänen kunniansa tullaan varmasti 

paljastamaan!... Ja Hänen raivonsa vuodatetaan tämän pahan, valehtelevan ja korruptoituneen 

sukupolven päälle!...  

Sillä Minä olen katsonut teihin… Minä olen nähnyt kaiken rellestämisenne, ja siinä te olette 

saaneet paljon mielihyvää kaikille himoillenne… Kaiken laisisille himoille! Ja IRSTAUDELLE!... 

Kulkien aina ylpeydessänne… 

TE TULETTE VARMASTI KUOLEMAAN! Julistaa Herra. Ihmisen Poika on puhunut sen, kappas, Minä 

olen julistanut sen kansakuntien edessä… Kuolema tulee jahtaamaan teidät nurkkaan! Se tullaan 

löytämään joukostanne ja kaikilla korkeilla paikoilla se tulee asumaan! Sillä kyllä, Minä olen 

puhunut sen ja Minä sanon sen jälleen kerran… ”MINÄ OLEN NÄHNYT SEN!”  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra… Enää ei MINUN nimeäni tulla häpäisemään joukossanne! Te kaikki 

olette niin kuin koiria Minun edessäni! OLKAA POISTETTUJA! Teidät on heitetty alas!... Olkaa 

poistettuja Minun pyhästä kaupungistani, kaikki te kaakattavat linnut! Sillä teidän Jumalanne on 

varmasti sylkenyt teidät pois! Te olette ansoitettuja ja rajoittuneita ihmisiä…  

VANGITUT LAPSET! Te ette tule näkemään Minun käteni antavan teille ruokaa enää! Teidät kaikki 

on leikattu pois ja Minun käteni on poistettu! Tästä eteenpäin teidät on annettu tulelle! Ja se tulee 

polttamaan teidät… Kyllä, se tulee pahoinpitelemään teidät seitsemän kertaa! 

Tämä paha sukupolvi on kirottu Minun näköpiirissäni! He ovat kuuroja, he kieltäytyvät 

kuuntelemasta!... Katsokaa! Katsokaa! He ovat vihanneet Minua! Heillä ei ole lainkaan rakkautta 

Jumalaa kohtaan sydämissään. Sen vuoksi Minä lähetin Minun palvelijani profetoimaan heille, 

kuitenkaan he eivät tule kuuntelemaan… Heidät on leikattu pois!  

Minä rakastan heitä, kuitenkin he kieltäytyvät kuulemasta Minun ääntäni… Ja kun Minä puhun 

heille, he varmasti nuhtelevat Elävää Jumalaa! Sen vuoksi, he kaikki tulevat, vähäisimmästä jopa 

suurimpaan, menehtymään!... Sanoo Herra.  



Pahat tullaan kuluttamaan! Minun närkästykseni kuumuudessa heidät kaikki tullaan poistamaan! 

Kuitenkaan Minä en tule tekemään täyttä loppua… Sillä Minä olen varannut Itselleni jäännöksen, 

suuren sadonkorjuun toisen joukossa… Ja niin kuin kulta raivoavassa tulessa, niin tullaan nämä 

puhdistamaan… Sanoo Herra. 


