
V3/25 - Herra selventää… Demonien Opit…  

Ovelia Petoksia, kuten New Age, Buddhismi jne. 

Helmikuun 8. 2006 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Timothyn kysymä kysymys… Herra, mitä sinä sanot ’new age’-henkisyydestä, ennustajista, 

meedioista, buddhismista, jne.? 

Näin sanoo Herra… Kaikki on pahuutta, petoksia vääryyden puvuissa, jotka on esitelty väen 

paljouksille niin kutsutun totuuden ja valaistumisen valepuvussa… Lavea polku, joka johtaa 

tuhoon! Ne, jotka omaksuvat tällaisia asioita, heittävät kompastuskiviä omiin jalkoihinsa; ja ne, 

jotka opettavat sellaisia asioita, opettavat demoneiden oppeja, tulevat varmasti putoamaan 

kuoppaan!  

Olkaa varuillanne, sillä tämä on antikristuksen hengestä, jota ovat levittäneet Pahan lähettämät, 

naamioidakseen ja vääristelläkseen totuutta ihmisten keskuudessa, pettääkseen koko maailmaa, 

jos mahdollista,jopa valittuja… Kavalat, jotka etsivät vain varastaakseen, tappaakseen ja 

tuhotakseen, kokonaisten kansakuntien ahmimiseksi.  

Sillä ihmisten ajatukset ja halut ovat kieroutuneita; he harjoittavat iljetyksiä, eivätkä pidä Jumalaa 

ajatuksissaan. Heitä kuluttaa himo, heidän omat pahat aikomuksensa helposti ahmivat heidät. 

Sen vuoksi, jälleen Minä sanon teille… olkaa varuillanne. Sillä paha tulee monissa muodoissa ja 

tulee vain lisääntymään, saavuttaen pahuuden uudet tasot…  

Joiden kaltaisia ei ole nähty, eikä tulla uudelleen näkemään, sillä Minä tulen täysin tuhoamaan 

sen! Sillä ei ole olemassa mitään muuta jumalaa kuin Minä! Sanoo Herra. Katsokaa, oikeasta on 

tullut väärää; ja väärästä on tullut oikeaa ja yksilön oikeata - yksilön, joista on tullut jumalia 

itselleen.  

Sillä Minun lapseni ovat siirtyneet kauas Minusta. He etsivät turhaan, kuitenkaan he eivät vielä 

tiedä mitä. Sillä se, mitä he kutsuvat jumalaksi, ei ole mitään ja se on kuollutta; valheita valheiden 

päällä, turhuuksia ja hengen ärsytystä, uskomuksia, joita on välitetty sukupolvelta seuraavalle, 

ovelia petoksia, jotka on rakennettu alati muuttuville Pahan hiekoille…  

Hän on paholainen ja saatana ja hänellä on monia valepukuja; monet on kätketty rauhan ja 

hengellisen valaistumisen valepukuun, täynnä itseä ja omaa nautintoa, harhaa. Sillä hengellinen 

täyttymys, mitä he etsivät, meditaation (mietiskelyn) ja valaistumisen kautta, johtaa vain 

hengelliseen nälkiintymiseen ja katkeraan janoon, vaellellen päämäärättömästi läpi valtavan 

valheiden erämaan, missä löytyvät kaikki kuolleen ihmisen luut, kätkettyinä sisäisen rauhan 

kangastukseen. 

Sen vuoksi näin sanoo Herra… Kyllä, Hän, joka on kaikkitietävä, jopa sen, mikä on kätkettyä… 

YahuShua HaMashiach, jota kutsutaan Jeesukseksi ja Kristukseksi, on kaikkien asioiden 

täyttymys!... Totuus ja ymmärrys, jota te etsitte, Aivan Elämän Tarkoitus! Hän on Leipä, joka tuli 

alas Taivaasta, ruokkimaan niitä, joilla on nälkä, Elävien Vesien Lähde niille, jotka janoavat, Rauhan 

Ruhtinas!  

Minä kerron teille totuuden… Maailma ja kaikki, mitä siinä on, ovat turhuutta turhuuksien päällä, 

suurta hengen ärsytystä, joka johtaa vain syntiin; ja kun se on lopussa, kuolemaan…  



YahuShua HaMashiach, jota kutsutaan Jeesukseksi ja Kristukseksi, on ainoa Totuus; Hän yksin on 

Tie ja Elämä! Vain Hänen kauttaan te tulette vastaanottamaan syntien anteeksiannon ja ikuisen 

elämän!... Sen vuoksi, valitkaa! Jälleen Minä sanon, valitkaa! Sillä nyt on aika!... Sanoo Herra. 


