
V1/09 - Kadotuksen Mies merkitsee jo Ihmisiään… Pedon Merkki 

Syyskuu 2004 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sanapuhuttuna Timothylle, 

Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Tämän Minä sanon sinulle, petoa koskien… Vasta nyt on tullut aika, jolloin ihminen on tehnyt 

mahdolliseksi hänelle, jota kutsutaan synniksi, pahuudeksi, petokseksi, hänelle, joka on täynnä 

runsasta valhetta ja inhottavia tapoja, hallita. Sillä ihmisten töiden kautta hän on nyt tehnyt 

mahdolliseksi tämän pahan kaltaisten saavan kontrollia, jopa loppuunsaattaa kaikki, jota hän on 

suunnitellut tekevänsä. Ei minään menneenä aikana ole ollut sellaisia ihmisen laitteita, joilla hän 

voisi hallita tällä tavalla tai tällaisia kahleita kuin nämä, joilla kahlita niin monia, kun mitä hän 

haluaa kahlita tai keinoja, joilla hän voi ahmia niin monta kuin hän haluaa.   

Katsokaa, nyt hänen on aika heittää verkkonsa yli koko maailman ja kuka voi paeta? Sillä hänen 

silmänsä tulevat ulottumaan kauas ja laajalle, hänen käskynsä toteutetaan hetken mielijohteesta. 

Nyt on aika, jolloin hän voi käyttää ihmisten töitä pahoihin päämääriinsä. Jopa taivaista käsin hän 

voi pitää silmällä pahaa katrastaan ja taivaista hän voi tuhota kaikki ne, jotka vastustavat häntä 

tulella, tulikivellä ja tulikuumalla kuumuudella. Jopa nyt hän katsoo ja makaa odottamassa hänelle 

kuuluvaa aikaa, kuin leijona, joka odottaa korkeassa ruohikossa hetkeä, otollista hetkeä, syöksyä 

saaliinsa kimppuun ja ahmia se. 

Hän on jo alkanut merkitä ihmisiään ja innokkaasti he menevät… Kuolemaan he menevät! Hän on 

viekas, tämä paha, sillä hän tulee myös maailmaan kuin varas ja ihmisten pelastaja, mutta hän 

tulee johtamaan heitä, vikittelemään ja pettämään heitä… Ja kuolemaan he tulevat menemään! Ja 

kaikki, jotka tulevat seuraamaan häntä ja ottamaan hänen merkkinsä, tulevat palvomaan häntä, 

sanoen, ’Kuka on tämän miehen kaltainen? Ja kuka tietää sen, mitä hän tietää? Ja kuka voi seisoa 

häntä vastaan?! Kuka?! Hän on se, jota kaikki ovat odottaneet. Hän tulee tuomaan rauhan ja 

menestyksen kansakunnille.’  

Monet tulevat sinä päivänä tekemään liiton hänen kanssaan, hiekalle perustetun liiton, väärän 

toivon ja suuren vääryyden hiekoille. He tulevat riemuitsemaan hänessä, siihen asti, kunnes hänen 

todelliset kasvonsa paljastetaan. Kuitenkin harva tulee tekemään huomioita, vaivoin kääntämään 

päätään, sillä heistä kaikista on tullut kadotuksen adoptoituja lapsia.  

Sinä päivänä he tulevat olemaan niin pitkällä jumissa heidän oman syntinsä ja uskottomuutensa 

mudassa, kovettuneine sydämineen, heidän silmänsä ovat tottuneet pimeyteen ja heidän 

korvansa ovat pahan aaltopituudelle suuntautuneita, että he tulevat olemaan kykenemättömiä 

pakenemaan siitä, mikä on tavoittamassa heidät…  

Sitten sukkela tuho tulee vyörymään heidän päällensä, ei ole lepotaukoa, ei toivoa pelastuksesta 

tai pakoa, sillä heidän valintansa on tehty… 

Vuohet, jotka on merkitty teurastettaviksi… Astiat, jotka kohtaavat tuhon… MINÄ OLEN HERRA! 


