
V5/09 - Herra selittää… Sudet Lammasten Vaatteissa,  

Saatanan Apurit & Valhe koskien Avaruusolioita 

Maaliskuun 19. 2007 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Taivaallisten Sotajoukkojen Herra, Israelin Jumala, koko luomakunnan Jumala… 

Katsokaa ja ottakaa onkeenne Herran teidän Jumalanne Sana.  

Tällainen on pahan valepuku, vaatetettuna valon palvelijaksi, vaikka sisäisesti täynnä pahuutta… 

Susi lammasten pukimissa. Olkaa varuillanne ja ottakaa onkeenne, sillä joka etsii omaa kunniaansa 

ja rikkauksia, Totuuden suurella vääristämisellä ja tekee sitä, mikä on inhottavaa Minun silmissäni, 

on Pahasta… Hänen apurinsa. Kieroutuma, saasta ja kieroutuma! Voi kenelle tahansa, joka 

sekoittaa myrkkyä Sanan kanssa, sillä se on pyhä, kuten Minä olen pyhä!... Nämä tulevat 

kärsimään Herran vihan kuumuudessa!  

Voi käärmeelle – lohikäärmeelle, joka jatkuvasti viekoittelee ovelasti kehitellyillä tarinoilla niitä, 

jotka ovat tyhjiä Hengestä… Valheita valheiden sisässä, myydään tietämättömille totuutena. Sillä 

jopa saatanakaan ei kuvaa itseään pahana, inhottavana olentona, niin että kukaan ei tunnista 

häntä, kun hän tulee johdattamaan monia pois Totuudesta, joka on ehdoton. Eikä Minun 

Sanassani ole yhtään minkäänlaista häivähdystä muuttumisesta, eikä edes yhtään hippusta voida 

murtaa.   

Ja niinpä saatana menee korruptoimaan monien sydämiä, valmisteluna sadonkorjuuta varten, 

niiden keräämistä, jotka elävät Pelastuksen Pojassa, siispä kun leveä pyyhkivä puhallus 

toteutetaan, hän voi pysäyttää monet uskomasta totuutta siitä, kuka Minä olen, ettei koko 

luomakunta kääntyisi takaisin Herran heidän Jumalansa luo.  

Sillä sinä päivänä moni tullaan ottamaan, alhaisista alhaisimmat, jotka seisovat suoraselkäisesti 

Jumalan edessä ja joka ikinen viattomuuden lapsi tulee olemaan pois maapallolta. Ja isät ja äidit 

tulevat suremaan ja heidän valituksensa tulee olemaan suuri. Sillä yksi tullaan ottamaan ja toinen 

jättämään. Sellainen on kovasydämisten perintö sinä päivänä. Maapallo tullaan jättämään 

pimeyteen, sen valo ottamaan!  

Voi niille, jotka on jätetty! Voi niille, jotka eivät tule uskomaan, te tulette uskomaan valheen, että 

avaruusoliot toisista maailmoista ja käärmeet ovat varastaneet pois teidän rakastettunne… 

Pahuutta! Suurta Jumalanpilkkaa! Te tulette vastaanottamaan tuomion, täytenä, pahuudestanne, 

saatanan ja hänen palvelijansa seuraamisesta tuomitsemiseen ja tuhoon…  

Kuitenkin kutsukaa Herran nimeä sinä päivänä, kaikessa totuudessa ja anomisissa ja teidät tullaan 

päästämään pahasta! Herra on puhunut! Se tullaan tekemään… Aurinko on laskemassa tälle 

ihmisten ajalle. Katsokaa Aamun Tähteä, sillä se nousee nopeasti ja tulee tekemään lopun ja alun, 

jolla ei ole loppua.  

Sillä niin kuin Minä olen, niin on Hän, jonka Minä lähetän… Alfa ja Omega, Herra ja teidän 

Jumalanne, teidän Kuninkaanne!... Israelin Pyhä, YahuShua Jumalan Voideltu… Jonka kautta kaikki 

asiat ovat ja saavat elämän… Jopa kaikkien näitten maailmojen Muotoilija ja Puuseppä… Amen. 


