
ER/23 - Herra sanoo… Kansakunnan Loppu on kauhea…  

Valmistelkaa Sydämenne Kuolemaa varten! 

Heinäkuun 2. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana Puhuttuna 

Timothylle, Herran Pienelle Katraalle ja Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Minä olen näyttänyt ihmeitä ja kirjoittanut monia sanoja Minun profeettojeni 

kynien kautta. Kappas, Minä olin tullut alas lihassa, Minä olen puhunut Minun ihmisteni kanssa 

kasvoista kasvoihin… 

Katsokaa! Yhdessä päivässä, kaikkien ihmisten synnit olivat puhdistetut! Yhtenä hetkenä oli 

kuoleman kipu voitettu! Ja neljänkymmenen päivän jälkeen, Israelin Kunniakas oli otettu ylös 

Minun oikean käden puolelleni monien todistajien silmien edessä.  

Minä olen julistanut loppua alusta alkaen, ja puhunut monista tulevista asioista, monista 

ihmeellisistä ja kauheista asioista… Katsokaa! Minä olen asettanut kuninkaat ja ottanut heidät 

alas! Minä olen kutsunut esiin armeijat kukistamaan; ja Minä, Itse, olen kukistanut suuret 

armeijat! Sillä MINÄ OLEN HERRA!...  

Katsokaa! Minä olen lähettänyt Minun enkelini taisteluun! He ovat teurastaneet kokonaisia 

armeijoita yhdessä yössä, sillä aikaa, kun ovat säästäneet muita Minun käskystäni. Sillä MINÄ OLEN 

HERRA!... Katsokaa! Minä olen kukistanut kokonaisia kansakuntia ja hajottanut heidän ihmisensä! 

Ja kappas, Minä olen myös tuonut heidät takaisin uudelleen, saaden aikaan, että he syntyvät 

uudelleen yhdessä päivässä. Sillä MINÄ OLEN HERRA!  

Ja täten Minä puhun teille nyt, jopa niin kuin Minä olen puhunut Minun palvelijalleni, Timothylle… 

Kaikki teistä ovat kompastuneet ja jotkut teistä ovat lähteneet, sillä aikaa, kun toiset silti ovat 

paenneet turvasta, palaten takaisin maailmaan…  

Maailmaan, joka vihaa Minua ja pilkkaa Minun nimeäni jokaisessa käänteessä, maailma ja ihmiset, 

jotka saastuttavat Minun nimeäni lakkaamatta!... Maailma, joka inhoaa Luojaansa, maailma, joka 

vihaa ELÄMÄÄ!... Maailma, joka jopa nyt hengittää viimeisiään, samaan aikaan, kun tappaa 

toisiaan!... Maailma, joka tuhoaa MINUN MAAPALLOANI JA MINUN LAPSIANI! Maailma, joka 

MURHAA ILMAN KATUMUSTA!... Minä itken, Minun sydämeni on repäisty kahtia Minun sisälläni.  

Ja entä teidän maanne ja ihmisenne, pikku katras? Entä tämä mahtava kansakunta?... Valmistelkaa 

sydämenne rakastetut… Valmistelkaa sydämenne kuolemaa varten! Sillä kaikkien asioiden loppu 

on käsillä!... Sillä Herran Päivä tulee julistamaan sen, sinä Päivänä se tullaan varmasti tekemään 

selväksi.  

Sen vuoksi, Minä käskin Minun palvelijaani, ettei hän juhli tätä juhlapäivää (Heinäkuun 4.pv, 

Yhdysvaltojen Itsenäisyyspäivä) kavereineen, eikä yhteisönsä kanssa, sillä hänen täytyy pysyä 

erillään. Sillä jos hän liittyisi heidän juhlintaansa, Minä kerron teille totuuden, se olisi kuolema, jota 

hän juhlisi ja suuri vankeus, jota hän kunnioittaa… Sillä tämän kansakunnan itsenäisyys on 

menetetty ja sen vapaus on kumottu! Sanoo Taivaan Jumala.  

Näin sanoo Herra… Teidän kansakuntanne on tullut katkeraan loppuunsa! Kappas, Minä luovun 

siitä! Enää Minä en tule suojelemaan sen ihmisiä ja suojelemaan sen rajoja! Enkä Minä tule 

kuulemaan sen ihmisten avuksi huutoja, kun se tulee!... SILLÄ HE OVAT HYLÄNNEET MINUT! JA 

NYT MINUN TÄYTYY MYÖS HYLÄTÄ HEIDÄT!  

Itkekää katkeria kyyneleitä sen vuoksi, pieni katras… Itkekää syvässä surussa ja palatkaa nopeasti 

Turvaan! Sillä kansakunnan loppu on kauhea asia. Se on työstetty paljolla petoksella ja kaatuu 



mahtavalla ryminällä, tuoden esiin paljon kuolemaa… Jonka ääni tulee ravistelemaan jokaisen 

maan ja jokaisen ihmisen! Ja he myös tulevat kaatumaan… Romahdus, jollaista ei koskaan ole 

nähty!  

Kuitenkin raunioista he tulevat nousemaan ja liittoutumaan yhteen. Ja he tulevat tekemään liiton 

ja allekirjoittamaan epätoivoisen yhteisymmärryksen. Ja jälleen kerran he tulevat pilkkaamaan 

Kaikkein Korkeimman nimeä, ja kulkemaan ylpeästi… Ja lohduttomuuden kantapäillä tullaan 

heidän lopullinen tuhonsa kirjoittamaan tapettujen verellä.  

Ja vaikka kolme katuu ja kääntyy yhteisymmärryksestään ja taistelee, heidät myös tullaan 

tuhoamaan!... Heidät tullaan kukistamaan. Kuitenkin heistä Herra teidän Jumalanne tulee 

tekemään suuren sadonkorjuun, jopa suuren hävityksen keskellä.  

Ja Minun todistajani tullaan lähettämään, he tulevat kävelemään ja huutamaan… Kappas, he 

tulevat juoksemaan… Julistaen Minun tuomioitani kaikkialla maapallolla, kulkien kaupungista 

kaupunkiin, täten Minä tulen tuomaan tuhon ihmisten kaupunkien päälle, kunnes Minun vihani on 

tyydytetty ja Minun tulinen vihani on hellittänyt… Kunnes Israelin Pyhä astuu Vuorelle, tuoden 

esiin kuluttamisen, ehdottomaan voittoon asti… SILLÄ MINÄ OLEN HERRA! 


