
V2/25 - Herra sanoo… Hylätkää kaikki tämä Mielettömyys!  

Te olette omien ajatustenne ja halujenne Orjia! 

Etsikää ensin omaa Pelastustanne… Älkää oleilko ulkoisissa Pahan Asioissa, sillä Paha on 

menettänyt Otteensa Lunastettuihin 

Heinäkuun 7. 2005 - YahuShua HaMashiach’lta, Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja 

Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle, Veljelle Kristuksessa ja Kaikille Niille, joilla 

on Korvat Kuulla 

Veli Kristuksessa kysyi… Herra, mikä on Pedon Merkki, kuten Raamatussa on kirjoitettu?  

Herra vastasi: Minun poikani, miksi sinä kysyt Isältäsi sellaisia asioita? Pikemminkin pohdi ensin 

niitä merkkejä, joita sinä olet ottanut… Oletko sinä puhdas? Missä on sinun sydämesi? Onko se 

annettu ihmisten asioille ja maailman himoille? Vai kuuluuko se Jumalalle, kaivaten aina tietää 

Kristuksen syviä asioita?  

Sinuun Minä olen hyvin mielistynyt, Minun poikani, sillä sinussa Minä näen huolen kanssaihmisiäsi 

kohtaan… Kerro heille kuka on, ja oli ja tulee olemaan täyttymys sille, mitä he etsivät, Suurin 

Kaikista Rakkauksista!... Kuitenkin sinä oleilet pimeydessä, joka on tuleva ja jopa nyt on läsnä 

maailmassa. Silti Minä tulen vastaamaan sinulle, että ne, joilla on korvat kuulla, saattavat kuulla ja 

tietää… Tämä merkki, tämä pedon merkki, on laite ja leima, hyvin vakava virhe, valinta. Kuitenkin 

alusta tähän päivään asti, se on pysynyt vain tunnistus ja jäljityslaitteena ja keinona, että 

kadonneet voitaisiin löytää.  

Kuitenkin ihmisten keskuudessa on paha, joka tulee saamaan valtaa ja paljon vaikutusvaltaa, hän 

tulee vaatimaan, että tämä laite kiinnitetään ihon alle, oikeaan käteen tai otsaan. Sen tuotanto on 

aloitettu, sen kiinnittämistä on kokeiltu ja testattu; teknologia kehittyy nopeasti. Täten se, mikä 

luotiin hyvää varten, tullaan hyväksikäyttämään ja käyttämään pahaa varten, että muutamat 

saisivat vallan monien yli, että kukaan ei saata ostaa tai myydä, elleivät he ole hyväksyneet tätä 

merkkiä ja palvoneet hänen kuvaansa.  

Minun poikani, se, mitä sinä etsit koskien ajan loppua, Minä olen jo antanut Minun palvelijalleni 

Johannekselle, kirjoitettuna kirjaan, jota kutsutaan Ilmestyskirjaksi. Ja se, mikä oli annettu 

Johannekselle, Minä nyt suon Minun palvelijalleni Timothylle; että kaikki, joilla on korvat kuulla, 

saattaisivat kuulla tämän trumpetin äänen ja paeta, sillä Päivä on käsillä! Sillä kuten on kirjoitettu… 

”Herra Jumala ei tee mitään, paljastamatta Hänen suunnitelmiaan Hänen palvelijoilleen, 

profeetoille.” Sen vuoksi se, mitä sinä olet pohtinut ja se, minkä sinä olet kuullut, on totta.  

Oi kuinka moderni ihminen antaa kunniaa omille luomuksilleen, ollen suuresti ylpeä oman 

mielensä keksinnöistä; katsokaa kuinka hän rellestää omien kättensä töissä! Kuitenkin ne ovat 

hänen tuhonsa, sillä jopa nyt hän on tuonut tuhoa oman päänsä päälle! Sillä omassa ylpeydessään 

hän on aukaissut oven pahalle ja suuren röyhkeytensä vuoksi hän on tehnyt mahdolliseksi 

kadotuksen ihmisen hallita häntä… Katsokaa, omilla töillään hän on tuominnut itsensä kuolemaan.  

Miksi, Oi maapallon ihmiset, te teette kahleet ja sitten kiinnitätte ne omiin jalkoihinne?! Minä 

kerron teille totuuden, te olette kaikki vankeja. Omien pahojen ajatustenne ja halujenne Orjia!...  

Sen vuoksi, hylätkää kaikki tämä mielipuolisuus ja palatkaa Minun luokseni! Kutsukaa Minun 

nimeäni vilpittömyydessä ja totuudessa ja te tulette todella olemaan vapaita! Sillä Minä pidän 

kaikkia avaimia; jopakuoleman ja Sheolin (haudan) yli Minulla on täydellinen auktoriteetti!...  



Sillä, kuten on kirjoitettu… ”Jos Poika päästää teidät vapaaksi, sitten te todella olette vapaat!... 

Sanoo Herra. 


