
V3/02 - Tämän Minä sanon kaikille Laodikean Kirkoille…  

Ottakaa osaa Minun kuviini, jotka on lähetetty Minun palvelijani Gibsonin kautta 

Lokakuun 5. 2005 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Seitsemännen Päivän Adventisti Kirkolle ja Katoliselle Kirkolle ja kaikille Niille, joilla on 

Korvat Kuulla 

Isä Jumala: Ihmisten Kirkolle, joka on nimetty Sapatin päivän mukaan, kuulkaa Minun sanani: 

Teihin Minä olen kovin mielistynyt. Te olette pitäneet kaikki Minun Käskyni ja seisoneet vakaasti 

Käskyjen puolesta – Käskyjen, jotkakaikki ovat unohtaneet ja jotka petettiin muuttamaan… Te 

olette muistaneet Minut ja Minä tulen muistamaan teidät.  

Silti, tämä Minulla on teitä vastaan… Intohimossanne teistä on tullut jäykkiä. Ja jäykkyydessänne te 

olette kovettaneet sen paikan sisällänne, sen paikan, mikä johtaa iloon ja rakkauteen. Eläkää 

Minun ilossani… Minä sanon, eläkää! Älkää vain pysykö, vaan eläkää uskossa… Täysin omaksukaa 

elämä, jonka Minä olen palauttanut teille. Tiedon Totuudesta pitäisi johtaa riemuitsemiseen ja 

iloon. Kaikki ovet on aukaistu teille ja pitäisi olla avoimina kaikille… Jakakaa Minun iloni.  

Lakatkaa tukahduttamasta Minun Sanaani ja vastustamasta ja kääntämästä selkäänne heille, joita 

Minä lähetän teille. Oletteko te nuhteen yläpuolella? Oletteko te ojennuksen tuolla puolen? Te 

pidätte kuria itsellenne, tämä ei ole Minun kurin pitoani… Minä olen Yksi ja Ainoa Jumala, joka 

ojentaa ja pitää kuria heille, joita Hän rakastaa, siispä Minun ojennuksestani te voitte saada 

suurempaa ymmärrystä, johtaen jopa suurempaan iloon Kristuksessa eletyssä elämässä.  

Repikää alas ihmisen tekemän uskon seinät ja pystyttäkää kunniakkaat uskon pylväät, jotka on 

tehty hengestä ja valosta… Tehkää nämä neljä rakkaudella ja ymmärryksellä, jotka ovat näkyvillä 

kaikille. Perustukset on jo tehty… Niiden päällä lepää katumus, anteeksianto, usko ja 

tottelevaisuus. Sillä Ihmisen Poika pitää yhdessä kaikkia niitä, jotka ovat Hänestä ja Hänessä, 

Hänen uhrauksensa kautta… Kuitenkin kirkot ponnistelevat erottaakseen Hänen ruumiinsa ja 

heittääkseen toistensa siteet hajalle ja irrottaakseen siteet, jotka Minä olen laittanut heihin, niin 

että he eivät kompastuisi ja lankeaisi. 

Kristus Jeesus: Oi rakastettu ihmisten kirkko, joka pidät Minun Sapattini, sinä olet siunattu ja vedät 

itsesi lähelle Minua kaikessa, mitä teet, mutta silti erotat itsesi muista, jotka myös ponnistelevat 

ollakseen osa Minun ruumistani, kun he erottavat itsensä sinusta…  

Voi, Minä sanon, kaikille Laodikean kirkoille… Tuletteko te leikkaamaan itsenne irti Hänestä, joka 

teki teidät? Voitteko te amputoida yhtään Kristuksen ruumiin osaa? Te olette paholaisen 

pettämiä… Kukaan ei ole oikeamielinen! Ei, ei yksikään ihminen tai kirkko. Sillä jokainen kirkko, 

joka pitää itseään oikeamielisenä, on langennut paholaisen ansalankaan. Hän on eroamisesta… 

Juuri sen syy.  

Minä toivoisin koko Minun ruumiini olevan yhtä Kristuksessa… Ihmisten Kirkot, päästäkää irti 

ylpeydestänne!... Kaikki, mitä te teette, on turhuutta. Nöyrtykää ja syntykää uudelleen alastomina 

ja Minä tulen hoitamaan teidät, vaatettamaan teidät ja ruokkimaan teidät, niin että te jälleen 

voisitte kasvaa vahvoiksi Minun Sanassani. Palatkaa täysin takaisin Ensi Rakkautenne luokse ja 

jälleen Minä tulen tekemään teidät pyhiksi… Kauniiksi ja rakastavaksi Morsiameksi.  

Minä muistutan teitä, Oi kirkot, ja käsken sinua, Oi porttojen kirkko (Katolinen kirkko), teillä ei tule 

olla yhtään ihmisen tekemää kuvaa; älkääkä ylistäkö mitään kuvaa, eikä miestä, eikä naista!... 

Ylistäkää Isää, vain, Pojan kautta!  



Nyt Sapatin kirkolle… Sinulla ei ole yhtään ihmisen tekemää kuvaa, eikä sinulla ole Minun nimeäni 

sinun nimessäsi. Sinä sanot, ’Katsokaa minua. Minä olen loistava jalokivi monien vähäisimpien 

kivien joukossa, sillä minä pidän sen, minkä monet ovat hylänneet’… Myös sinut tullaan tuomaan 

matalalle. Sinun intohimossasi Minua kohtaan, sinä olet lisää kaventanut polkua, jonka Minä olin 

jo kaventanut. Sinun intohimosi on löytänyt erityisen paikan Minun sydämessäni sinua kohtaan… 

Miksi sinä et ole pitänyt sitä samaa paikkaa Minua kohtaan omassa sydämessäsi? Sinä olet 

poistanut yhden symbolin, jonka Isä on tarjonnut kaikille, niin että he eivät koskaan unohtaisi 

uhrausta, jonka Me teimme… Se ei ole ihmisen tekemä kuva… 

Se on Aikojen Suunnitelman merkki ja se on tunnus kukkulalla, joka myös tulee Taivaisiin, 

viimeinen ja lopullinen merkki, erottamaan ja jakamaan heidät, jotka jäävät jäljelle. Tulee olemaan 

suuri itku ja hammasten kiristys.  

Siispä Minun rakastettuni, jotka pitävät Minun Päiväni pyhänä, teitä on pettänythän, joka on hyvin 

hienovarainen pettäjä. Palauttakaa risti sen asiaankuuluvalle paikalle ja rukoilkaa anteeksiantoa. 

Älkää piilottako sitä, mikä juuri on symboli, itse merkki kaikille sukupolville, että todella, MINÄ 

OLEN HÄN, JOKA MINÄ OLEN… Ja että Minun uhraukseni ei ollut turha.   

Sillä niin kuin vaskikäärme (pronssinen käärme) nostettiin ylös tankoon, niin myös Ihmisen Poika 

nostettiin ylös ristille… Siispä kaikki he, jotka katsovat siihen ja muistavat, he tulevat pelastumaan. 

Kätkekää risti ja Minä en tule kätkemään teitä Huolien Päivänä. Minä pitäisin parempana, että te 

ulvoisitte ja valittaisitte Minun puolestani, sillä nämä kyyneleet johtavat suurempaan iloon ja 

riemuitsemiseen teille palautetussa elämässä, mikä on nyt loppua vailla. Tietäkää myös, 

rakastetut, te pysytte lohdutuksessa, jos siirrytte paikoiltanne, olette tyytymättömiä. Millä tavalla 

ihminen ponnistelee, kun hän on tyytymätön? Tätä tarkoitusta varten Minä lähetin Minun 

palvelijani Gibsonin, näyttämään uudenaikaisen ihmisen laitteilla, Kristuksen todellisen 

Kärsimyksen. Ottakaa osaa näihin kuviin ja valittakaa… Tulkaa todelliseen rakkauden 

ymmärtämiseen.  

Minun ruumiini Kirkot, lakatkaa syrjimästä keskenänne!... Jälleen, Minä sanon teille, onko 

Kristuksen ruumis jakaantunut? Minun palvelijani Gibson on lähettänyt ilmoille katalyytin 

(rohkaisun muuttumaan tai edistymään) Minun käskystäni. Ettekö tule hyväksymään Minun 

tietoani, joka on laitettu esille ihmisen kautta? Tuletteko te kieltäytymään tästä katalyytistä, joka 

tuo esiin syvempää tuntoa Kristuksesta teissä? Te sanotte, että te tiedätte, ettekä halua nähdä 

epämukavuuden vuoksi. Minä sanon teille, te olette vain pelkkiä ihmisiä, ettekä todella tiedä, 

ennen kuin olette nähneet ja valittamisenne kautta te tulette Kristuksen rakkauden täyteyteen ja 

henkeen teissä…  

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän lähetti Ainokaisen Poikansa, ihmisenä, 

luopumaan lihastaan ja verestään… niin että kaikki, jotka ottavat osaa Hänen lihaansa ja juovat 

Hänen vertansa, eivät tule kuolemaan, vaan heillä on ikuinen elämä. Amen.  

Siispä ottakaa osaa Minun kuviini, jotka on laitettu esille Minun palvelijani Gibsonin kautta ja 

nähkää totuus Minun uhrauksestani teidän puolestanne. Täyttäkää maljanne kyynelillä, niin kuin 

Minä täytin Minun maljani teidän puolestanne verellä. Minä annoin Minun lihani ja Minun vereni 

teidän puolestanne. Ettekö te tule syömään ja juomaan epämukavuutenne vuoksi? He, jotka eivät 

kärsi Minun puolestani, eivät ole Minun arvoisiani; he, jotka eivät ole täysin kääntyneet 

sydämissään, eivät tule muuttumaan… Sillä ainut tie olla niin kuin Minä olen, on syödä Minun 

lihaani ja juoda Minun vertani, niin että te voitte olla kuin se, jonka te olette syöneet ja juoneet… 



Katsokaa… Kuolevaiset ovat pukeutuneet kuolemattomuuteen. Älkää enää kompastuko ja 

hyväksykää Minun Sanani ja tulkaa nostetuiksi ylös… Tulkaa Minun sydämeni valituikseni ja 

maailman torjumiksi… Sitten te tulette olemaan niin kuin Minä olen… MINÄ OLEN HÄN, JOKA 

MINÄ OLEN! 


