
V4/33 - Herra sanoo… Monet palvelevat Saatanaa…  

Yksin Minun Nimeni kautta teidät täytyy pelastaa 

Marraskuun 1. 2006 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Suuri Päivä on tulossa nopeasti, kun te tulette olemaan laakson keskellä, kulkemassa kuoleman 

varjossa, joka puolella ympärillä suurta pahuutta, sanoo Herra. 

Kuitenkaan tämä päivä ei ole vielä, sillä Minun Henkeni ei ole vielä täysin vakiinnutettuna sinussa, 

sinun haarniskasi ei ole täydellinen. Kuitenkin Minun läsnäoloni on sinun kanssasi aina ja sinä pysyt 

Jumalan profeettana…  

Sen vuoksi, näin sanoo Kaikkivaltias Jumala Hänen palvelijalleen… Sinun ei tule pitää seuraa 

pahoille; sinun täytyy olla erilläsi, sinut täytyy laittaa erilleen. Minun poikani, sinua ei ole vielä 

lähetetty ojentamaan heitä Minun vahvuuteni voimassa, etkä sinä vielä ole kykenevä 

vapauttamaan vangittuja. Kuitenkin Minun nimeni voimassa ja nimen kautta, jonka Minä annoin 

Minun Pojalleni, sinä varmasti tulet tekemään kaikkia näitä asioita asiaankuuluvana aikanaan.  

Täten eksyneiden lampaiden luo Minä olen sinut lähettänyt, että he saattaisivat jälleen kerranasua 

Minun niitylläni. Katso, Minä olen saanut aikaan, että sinä kuulet Minun suuni Sanan, että kaikki, 

jotka vastaanottavat Sanan, saattaisivat palata Minun luokseni.  

Kuitenkaan nämä, joista sinä olet puhunut, eivät ole Minun lampaitani, eivätkä he pyri asumaan 

Minun niitylläni; he eivät tunne Minua, enkä Minä tunne heitä. Kuitenkin he tulevat tuntemaan 

Minut, sillä aika tulee lähelle… Katso, niin kuin ensimmäinen synnytyspoltto saa otteen naisesta 

synnytyksessä, niin tulen Minä tämän kaikkein kapinallisimman sukupolven päälle. Ja niin kuin on 

kirjoitettu, jokaisen ihmisen sydän tulee pettämään heidät pelosta. Kivut ja surut tulevat saamaan 

heidät valtaansa ja he tulevat kärsimään lyhyen ajanjakson. Minä olen Herra.  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra mahtaileville ja ylimielisille… Te palvelette saatanaa ja teidät tullaan 

tuomaan hyvin alas! Katsokaa, Minun kasvoni ovat kääntyneet teitä vastaan, Oi pahat 

tottelemattomuuden lapset! Te ette tule puhumaan Minun profeettojani vastaan, ettekä 

toivomaan heille pahaa! Sillä Herra on puhunut ja sanonut… ”Kaikki, jotka palvelevat saatanaa, 

tullaan kuluttamaan! Ja kaikki, jotka kapinoivat Minua vastaan, tulevat kärsimään kovin julman 

kuoleman tässä maassa!” Täten teidät on hylätty ja jätetty lohduttomiksi, juhlaksi linnuille, 

asumispaikaksi madoille…  

Paitsi, jos kadutte ja annatte Minulle kunniaa, kutsuen Minua totuudessa, nimellä, joka on kaikkien 

nimien yläpuolella, ainoalla nimellä, joka on annettu Taivaan alla, ja jonka kautta teidät täytyy 

pelastaa…  

YAHUSHUA HAMASHIACH, myös kutsutaan Jeesus Kristus, HERRA!... Kuningasten Kuningas! 

Herrojen Herra!... Ainoa ihmisten Pelastaja. 


