
ER/30 - Herra sanoo… MINÄ JULISTAN SODAN!  

Sodan Minun Vihollisilleni & Tämän maailman Ystäville! 

Syyskuun 23. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana Puhuttuna 

Timothylle, Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Jumala… Herran Viholliset, tulkaa esiin!... Tulkaa vedetyiksi ulos, kaikki te 

inhottavat linnut! Tulkaa esiin ja olkaa vedetyt ulos! Tulkaa ja taistelkaa!... Ottakaa asemanne, Oi 

Kuninkaan viholliset! 

Astukoot armottomat eteenpäin ja pahasydämiset nouskoot paikoilleen ja antakaa määräys! 

Tulkaa esiin, kaikki te mahtavat miehet! Olkaa kokoontuneina yhteen Herraa ja Hänen voideltuaan 

vastaan!... Tulkaa esiin kukistamaan ja etsimään palkintoanne, kaikki te valheellisen 

urhoollisuuden ihmiset!  

Tulkaa esiin jumalanne nimessä, kaikki te pahat allahin ihmiset! Tulkaa esiin valheellisen 

profeettanne nimessä, että Minä voin tallata teidät alas!... Että Minä voin ylettyä alas ja tehdä 

teistä suuren teurastuksen, että Minun miekkani voi lävistää jumalanne sydämen ja leikata poikki 

profeettanne pään!  

Sillä MINÄ OLEN HERRA, joka on mahtava taistelussa!... Katsokaa! Minun nimeni tulee kaikumaan 

kaikkialla Maailmassa, kun Minä tulen esiin mahtavasti taistelussa, kun Minä ojennan Minun 

käteni teurastusta varten, kostaakseni kaikille Minun vihollisilleni! Minä olen tuleva rikkomaan 

erilleen!... HAJOTTAMAAN KAPPALEIKSI!  

Katsokaa! Minä olen tuleva alas tappamaan! MURHAAMAAN MAAPALLON JUMALAT!... Minä tulen 

leikkaamaan jokaisen epäjumalan pään ja iskemään läpi jokaisen sydämen jokaiselta jumalalta, 

jonka te olette luoneet! Jokainen veistetty kuva tulee polvistumaan maahan raskaasti! Jokainen 

ihmisen uskonto tulee palamaan!  

NÄIN SANOO ISRAELIN HERRA JUMALA… MINÄ JULISTAN SODAN! Sodan kaikille Minun 

vihollisilleni!... Jokaiselle asukkaalle, jokaiselle tämän maailman ystävälle!... Jokaiselle, joka 

vainoaa Minun morsiantani tai heittää kiviä Minun sanansaattajieni päälle, joko sanalla tai teolla!... 

Kaikille, jotka puhuvat Minun nimessäni, sanoen… ’Näin sanoo Herra’, kun Minä en ole puhunut 

sitä!... Ja KAIKILLE, jotka murhaavat viattoman ja tahrattoman! Kaksikertaisen annoksen Minä olen 

varannut heille, sanoo Herra.  

Katsokaa, Herran suu on puhunut, eikä tule katumaan!... MINÄ OLEN TULEVA ESIIN 

TUHOAMAAN!... Ryöstelemään pyhäkköjä! Rikkomaan ja repimään seinät alas! Tekemään pilkkaa 

jokaisesta pyhästä ja vakavasta kokoontumisesta!... Heittämään pois jäsenenne ja hajottamaan 

jokaisen uskonnon omistautuneet, riisuen heiltä kaikki heidän iljettävät pukunsa! Minä tulen 

paljastamaan heidät, he tulevat olemaan häpeällisen paljastettuja!... Jätettyinä pakenemaan 

vuorille, alastomina. Ja katsokaa, he varmasti tulevat kutsumaan vuoria ja kiviä, sanoen… 

’Langetkaa meidän päällemme, kätkekää meidät Hänen kasvoiltaan, Hänen, joka istuu 

valtaistuimella, ja Karitsan vihalta!’… Sillä MINÄ OLEN HERRA! Kuuma on Minun vihani!  

Kuitenkin Herran profeetat tulevat seisomaan lujasti, heitä ei voida ravistella… Herran todistajat 

tulevat huutamaan, eikä heitä tulla siirtämään… Katsokaa, Minä olen lähettämässä heidät sauva 

kädessään, eikä kukaan tule estämään heitä, millään tavoin. 

Minun sanani tulee puhumaan ja tuomio tullaan julistamaan ihmisten kaupunkeja vastaan! 

Katsokaa, se tulee yläpuolelta alas ja se tulee nousemaan ylös alapuolelta! Näkemättömistä 



paikoista tulee tuomio esiin kuluttamaan ja tuhoamaan!... Iskekää sauvaa! Sanoo Kaikkein 

Korkein… ISKEKÄÄ! Iskekää maahan ja veteen! Olkoot nämä väen paljoudet jaetut! Muuttukoot 

vedet vereksi!... Lisääntyköön Herran pelko suuresti!  

Sillä Herran viholliset jahtaavat Minun ihmisiäni niin kuin saalista, ja oikeamielisten leiri on 

saarrettu joka puolelta! Kuitenkin Herran viholliset tullaan nielaisemaan ja suuri armeija tullaan 

kuluttamaan! Sillä Minun Sanani tulee puhumaan ja Herran voima tullaan kutsumaan alas 

Taivaasta sinä päivänä!  

Katsokaa, Minä olen kutsunut Minun palvelijoitani, Minä olen tutkinut heidän sydämensä; kappas, 

he ovat valmiita paikoilleen asetettaviksi. Minun taloni on asetettu järjestykseen, jokainen paikka 

on valmisteltu; Minä olen valmis vastaanottamaan Minun vieraani. Minun armeijani on 

kokoontunut, jokainen ihminen on asetettu paikalleen, jokainen ihminen nimitykseensä. Ja 

kappas, sirpit ovat asetetut sadonkorjaajien käsiin, ensimmäinen sato on valmis… Katsokaa, 

Tikapuut ulottuvat Maapallolta Taivaaseen!  

Korvat auki!... Trumpetti on nostettu ja Ihmisen Poika on innokkaana avaamassa Hänen suutaan. 

Tehkää valmiiksi ja valmistautukaa, sillä Minä en ole julistanut päivää, enkä hetkeä… Kuitenkin 

ajanjakso on tehty selväksi ja ilmestyksen päivät ovat päällänne.  

Odottakaa ja katsokaa, sen vuoksi, sillä Ihmisen Poika on lähetetty alas… Minun Sanani ei 

valehtele. Ja vaikka monet vääntävät ja kääntävät Minun sanojani omaksi edukseen, asettuvat 

niiden kannalle, omien ennakko-odotustensa mukaan, omaksi vahingokseen, Minun sanani eivät 

valehtele…  

Minun jokainen Kirjeeni tulee tapahtumaan, Minun tahtoni mukaan. Ja oi, mikä avuksi itkeminen 

tullaan kuulemaan, oi mikä sekasorto on seurauksena ja paljon hammasten kiristystä!... Kuitenkin 

Pyhä on lähetetty alas ja katsokaa, morsian sanoo… ’Jumala on kanssamme!’  

Minun Sanani ei valehtele!... Paimen on lähetetty alas ja kokoaa yhteen Hänen lampaitaan. Hän 

kutsuu jokaista karitsaa, vetäen heitä lähelle…  

Ja päivänä, jota te ette odota, hetkellä, jota te ette voi ennakoida, Hän tulee läpi portin ja Hänen 

lampaansa Hänen kanssaan… Ja jokainen karitsa… MINÄ OLEN HERRA. 


