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MIKSI MINUN IHMISENI EIVÄT KADU… TULKAA TAKAISIN, ENNEN KUIN ON LIIAN MYÖHÄISTÄ 

Herran Viesti Mark Taylorin kautta, 12. Joulukuuta, 2016.  

Jumalan Henki sanoo… ”Miksi Minun Ihmiseni eivät kadu? Te käytätte yleisluontoista katumista, 

jolla on vähän tai ei ollenkaan vaikutusta, kun teidän tulisi käyttää kohteeseen keskitettyä 

katumusta ja rukousta. Te ette käytä kohteeseen keskitettyä katumusta ylpeytenne vuoksi! Teidän 

ylimieliset henkenne ja asenteenne ovat saaneet teidät putoamaan vihollisen kuoppaan. Te 

pelkäätte kohteeseen keskittynyttä katumusta, koska teidän täytyy myöntää, että teissä ja teidän 

seurakunnassanne on vikaa. Jättämällä katumatta, tämä on inhottava asia. Minun ihmiseni ovat 

hukanneet sodan taidon, sillä kuka tahansa Minun tosi sotureistani tietää, että tehokkaaseen 

sodankäyntiin ryhtyminen alkaa kohteeseen suunnatulla katumuksella ja rukouksella.”  

Jumalan Henki sanoo, ”Voi, voi, voi, teille johtajille, jotka olette johdattaneet Minun ihmiseni 

harhaan. Te, jotka raukkamaisesti ja puolustautumista peläten, olette uhranneet Minun Totuuteni 

ja Minun ihmiseni Mammonan alttarilla. Katukaa nyt tai te ette tule nousemaan kuopasta, sillä 

todella te olette vastaanottaneet palkkionne ja se on kaikki, mitä te tulette saamaan. Te 

kunnioitatte Minua huulillanne, mutta teidän sydämenne ovat kaukana Minusta.”  

”Ylpeytenne ja kieltäytymisenne katua – niiden vuoksi tältä tuomiolta ei voi päästä piiloon. Se on 

tulossa Minun Kirkolleni, erityisesti sen johdolle. Teidän suuret hienot talonne, vaatteenne ja 

autonne on tehty viattomien verellä tahriintuneella rahalla. Tämä on sallinut vihollisen vyöryä 

päällenne kuin tulvan. Jopa Fariseukset tiesivät olla koskematta siihen rahaan, mutta voi teitä, 

jotka jatkatte sen ottamista, sanoen… Se on makeaa kuin hunaja.”  

”Veri, veri, joka itkee Minua apuun päivin öin – abortoitujen vauvojen verestä Minun profeettojeni 

vereen. Veri on Minun Kirkkoni käsissä, ja ei vieläkään katumusta? Minä etsin Minun todellista 

Rakkauttani, Minun puhdasta, tahratonta morsiantani ja se surettaa Minua, että hänen pukunsa 

on ylpeyden tahraama. Missä hän on? Missä hän on, Minun todellinen Rakkauteni? Minä en voi 

enää odottaa, Minun tuomioni on päällänne, katukaa ja tulkaa takaisin Minun luokseni, ennen kuin 

on liian myöhäistä.” 


