
V4/21 - Tomu on karisteltu pois Minun Viestinviejieni jaloista,  

Testamenttina teitä vastaan, Oi Ihmisten Kirkot 

Heinäkuun 16. 2006 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Kuulkaa Herran sana, kaikki te hävyttömät lapset ja kuunnelkaa tarkkaan, kaikki te autiot talot, 

sillä näin sanoo Herra niille, jotka asuvat ihmisten kirkoissa; kaikille niille, jotka kutsuvat itseään 

kristityiksi ja jotka valehtelevat, eivät ole totelleet Herran, teidän Jumalanne ääntä, eivätkä ole 

kuunnelleet tarkkaan Minun ojennustani; tyhmät ihmiset, jotka hylkäävät Minun Käskyni, 

eivätkä pyhitä Minun Sapattejani. 

Tyhjät astiat halpaa käyttöä varten, lamput ilman öljyä, ja teidän sydämenne pysyvät kaukana 

Minusta… Ihmisten Kirkot, yritättekö seisoa Minun edessäni temppeleissänne, jotka on tehty 

ihmiskäsin ja sanoa, että teidät on päästetty pahasta, siiten kulkea samalla hetkellä ja häväistä 

Minun nimeäni kaikella, mitä sanotte ja teette?!...  

Jumalanpilkkaa! Aina te lausutte Herran, teidän Jumalanne nimen turhaan! Kuinka te rohkenette 

polvistua Minun eteeni katumuksessa, kuin näytöksenä veljienne edessä, koristellen itsenne 

teeskentelyllä!... Te ette ole saaneet anteeksi, enkä Minä ole hyväksynyt teidän anomuksianne! Te 

olette varmasti lausuneet Herran nimen turhaan! Kuinka te rohkenette polvistua Minun eteeni 

Lunastajan nimessä ja pyytää Minulta anteeksiantoa kaikesta, mitä olette tehneet, sanoen 

itseksenne… ’Minut on päästetty pahasta’…  

Te olette varmasti puhuneet turhaan! Teitä ei ole päästetty pahasta! Sillä Minä en näe yhtään 

rakkautta Jumalaa kohtaan sydämissänne, ettekä te ole antaneet anteeksi kaikille, jotka ovat 

rikkoneet teitä vastaan! Ettekä te todella ole häpeissänne rikkomuksistanne, eikä teillä ole 

synnintuntoa sydämissänne ollenkaan! Täten teidän katumuksenne on tullut katumattomuudeksi 

ja sananne tuuleksi!  

Katsokaa, te siteeraatte Minun Sanaani välittömästi, oikeaan ja väärään aikaan, KUITENKAAN 

KUKAAN TEISTÄ EI TOTTELE MINUN SANAANI!...  

Joka viikko te menette ulos ja tulette sisään, päänne pidettyinä ylhäällä, kuitenkin niin kuin vaimo, 

joka ei lakkaa tekemästä aviorikosta, te jatkatte Minun nimeni tahraamista opeillanne ja 

perinteillänne, jopa omaksuen kaikki nämä ihmisten juhlapyhät, joita Minä vihaan!...  

LAKATKAA RIKKOMASTA MINUN KÄSKYJÄNI! Sillä ne pysyvät teidän tärveltyjen päittenne päällä!... 

Sanoo Herra.  

Ihmisten Kirkot, ettekö tiedä, että minkä tai kenen tahansa muun ylistäminen, kuin Isän 

ylistäminen Pojan kautta, on valheellista ylistystä?! Ettekö tiedä, minkä tahansa kuvan tai 

aineellisen omistuksen rakastaminenenemmän kuin Minun, on epäjumalan palvontaa?! Ja 

ylläpitää mitä tahansa perinnettä, joka juontaa juurensa epäjumalan palvonnasta, on epäjumalan 

palvontaa?!... TE YLISTÄTTE ITSEÄNNE!  

Ihmisten kirkot, ettekö tiedä, että Minusta valheellisesti puhuminen tai Minun nimeni kutsuminen 

epäuskossa tai teeskennellen tai Minun tai Messiaan nimeni yhdistäminen mihin tahansa oppiin 

tai perinteeseen, jota Minä en ole määrännyt, on Herran teidän Jumalanne nimen turhaan 

lausumista?!... HÄPÄISY! ANTIKRISTUS!   

Ihmisten kirkot, ettekö tiedä, viikon seitsemäs päivä on päivä, joka teidän tulee muistaa ja pitää 

pyhänä, eikä tehdä töitä silloin, paitsi se, mikä on hyvää ja ylläpitää isättömien, leskien ja tarpeessa 



olevien asiaa?! SUNNUNTAI EI OLE SAPATTI! LAUANTAI TEIDÄN TULEE PITÄÄ, SILLÄ MINÄ EN 

MUUTU!  

Enkä Minä ole määrännyt mitään muuta päivää, eikä ajatus ole juolahtanut Minun mieleeni! 

Palvelkaa Minua, ei mammonaa!  

Ihmisten kirkot, tuletteko jatkamaan isänne ja äitinne kunnioittamatta jättämistä, kaikella mitä 

teette ja sanotte?!... Kiittämättömät tekopyhät! Tuletteko te jatkamaan murhaamista?! Sillä 

veljenne tai sisarenne vihaamisella te olette syyllisiä murhaan sydämissänne! Katsokaa, jopa jotkut 

teistä, jotka kutsuvat itseään kristityiksi, olette tämän niin kutsutun ’oikeuden valita’ puolella!... TE 

OLETTE VALINNEET KUOLEMAN! TE OLETTE VARMASTI TUOMINNEET ITSENNE!  

Ja kaikki, jotka olette liittyneet niihin, jotka murhaavat viattomia, tullaan jättämään kaupungin 

ulkopuolelle, kieroutuneiden kanssa, jotka ovat tekemisissä kulttien, huumeiden, seksuaalisen 

moraalittomuuden, murhaajien, epäjumalan palvojien kanssa ja kaikkien niiden kanssa, jotka 

rakastavat ja harjoittavat vääryyttä! 

Ihmisten kirkot, tuletteko te jatkamaan haureuksien tekemistä sydämissänne tauotta?! Ettekö 

tiedä, että jopa toisen katsominen himo sydämessänne, on haureudenteko?!... Katsokaa, jopa 

jokainen ihmisistä syntynyt oppi ja perinne on haureutta Jumalaanne vastaan! Kuinka kauan te 

tulette ryöstämään Minua ja varastamaan naapuriltanne, sillä aina te todistatte väärin Minusta; 

katsokaa, te valehtelette naapurillenne ja itsellenne!  

Sillä Minä kerron teille totuuden, te ette tunne Minua, ettekä Minun tahtoani, ettekä te ole 

kuulleet Minun ääntäni minään aikana! Ja tuletteko te jatkamaan, lakkaamatta, ahnehtimaan jopa 

kaikkia asioita, joita te katsotte silmillänne?! Kiskaiskaa ne pois ja olkaa sokeita tälle maailmalle; 

vasta sitten te tulette todella näkemään!... Oi röyhkeä sukupolvi, kuinka Minä voin nöyrryttää 

teidät, että teidät voitaisiin pelastaa?  

Ihmisten kirkot, tuletteko te jatkamaan Pelastuksen Pojan ristiinnaulitsemista, uudelleen ja 

uudelleen, seuraamalla omien pahojen sydäntenne saneluita, oikeuttaen vääryyden tekonne 

Armon nimessä?! Ei niin, pikkuiset, sillä te tulette lankeamaan ja te tulette murtumaan Minun 

vihani päivänä! Ja vain aidosti sydämessään kääntymyksen tehneet tulevat pakenemaan! Sillä 

heillä on Messiaan todistus ja he pitävät Käskyt; todella, he ponnistelevat aina kulkeakseen Minun 

teitäni, totellakseen kaikkea, mitä Minä olen käskenyt heitä, hyläten ihmisten käskyt…  

Katsokaa, alhaiset tullaan ottamaan ja te, Oi kaikkein hävyttömimmät ja ylimielisimmät lapset, te, 

jotka kutsutte itseänne kristityiksi, teidät tullaan jättämään äimistykseen ja kyyneliin, 

katkeruuteen ja raskaaseen suruun! Täten, niin kuin Minä olen puhunut, niin se tullaan tekemään.  

Katsokaa, Minä olen karistellut tomun Minun viestinviejieni jaloista, Minä olen asettanut erilleen 

Minun valittuni ja teidän talonne, katsokaahan, Minä olen jättänyt ne teille autioiksi… Sen vuoksi, 

heittäkää pois ylpeys ja nöyrtykää, hylätkää kaikki nämä turhuudet ja katukaa ja nyt tuokaa esiin 

uusia, katumuksen arvoisia töitä!  

Sillä Minä kerron teille totuuden, te olette varmasti pilkanneet Minun nimeäni; jopa kaikella, mitä 

te sanotte ja teette, te saastutatte Israelin Pyhän nimeä lakkaamatta!... Sen vuoksi, jälleen Minä 

sanon teille, tulkaa Minun luokseni vilpittömyydessä ja totuudessa, löytäkää suuntanne uudelleen 

ja tulkaa ulos ihmisten kirkoista.  

Ihmisten kirkot, katukaa tätä valitsemaanne tietä, sillä se on kaikkein korruptoitunein. Palatkaa 

Minun luokseni, että Minä saattaisin paljastaa Minun Armoni ja palauttaa teidät paikoillenne, jopa 



paikalle, jonka Minä olin valmistellut teitä varten maailman perustamisesta lähtien. Älkää 

odottako, rakastetut, vaan juoskaa nopeasti ja nostakaa ristinne ja seuratkaa Minua sellaisena kuin 

Minä olen, ei sellaisena kuin te haluaisitte Minun olevan. Ja yhä te torjutte tämän Sanan, 

kieltäytyen hyväksymästä Minua sellaisena kuin Minä todella olen.  

Sen vuoksi Minä olen ottanut teiltä Minun kynttilänjalkani, sillä te vielä pysytte haluttomina. 

Todella, te kieltäydytte riemuitsemasta hänen valossaan, vaikka se on Minun valoni, joka loistaa 

hänen kauttaan; Minun ääneni puhuu hänen kauttaan ja Minun henkeni saa aikaan, että hän 

kirjoittaa. Kuitenkaan te ette kuulostele, ettekä ole tanssineet suloisen musiikin tahtiin, jota hän 

on soittanut teille…  

Katsokaa, Minä olen laittanut Minun sanani hänen suuhunsa! Minä olen antanut hänelle 

ymmärrystä siitä, mitä hän ei omannut! Kuitenkin te kivitätte hänet sanoillanne ja sihisette hänelle 

avoimesti ja salaisesti, pilkaten häntä ilman syytä! Ihmisten kirkot, te olette kääntäneet Minulle 

selkänne, ette etupuoltanne!...  

Ja vaikka Minä olen ponnistellut opettaakseni teille, nousten aikaisin ja lähettänyt matkaan Minun 

viestinviejäni, toitottaen tähän trumpettiin jatkuvasti ennen aikaa, te ette tule kuuntelemaan; 

todella te kieltäydytte kuuntelemasta tarkkaan, ettekä te vastaanota ojennusta…  

Sen vuoksi teidät on hylätty, siihen asti, kunnes aika vaihtuu; Minun palvelijani otetaan juuriltaan 

ja lähetetään vieraaseen kansakuntaan, erikoisten ihmisten luokse, joilla on oikeamielisyyden 

nälkä ja jano… Ja Minä tulen varmasti täyttämään heidät, sanoo Herra. 


