NU MAI POT ASTEPTA
10/11/2009 Din partea Domnului Dumnezeu,Salvatorul Nostru
CUVANTUL DOMNULUI, adresat prin TIMOTEI
Pentru toti cei care au urechi de auzit

”IATA CA: VOI VENI INTR-O CLIPITA: Intr-o secunda, voi descinde din Cer si Imi voi lua
prada!DE ACEEA: fie ca ramasita lui ISRAEL sa fie gasita cu maini rugatoare, nerabdatoare,
intinse spre cer, iar cei altoiti la maslinul Meu, sa fie gasiti incarcati de roadele verii! De aceea,
fie ca rasadurile sa nu fie gasite uscate si mugurii lor sa se deschida repede spre crestere! Sa
nu cumva vreo plantuta, din cele placute Mie, sa se ofileasca, din pricina arsitei soarelui de
amiaza!POPORUL MEU sa fie mutat din locurile lui si ascuns bine! ALESII MEI sa fie promovati
la a locui in corturile sacre ale Milei Mele pentru a fi feriti de arsita indignarii Mele, pana aceasta
va trece si Maiestatea Sa, Regele, se va infatisa lor!
 aci astfel vorbeste Domnul: Momentul a sosit si timpul este pe sfarsite! Nu mai pot
C
tolera abominatiile care au proliferat pe fata pamantului: nu mai pot indura inegalitatea si
nedreptatea, care s-au raspandit peste tot! Aceasta generatie imi repugna si am ajuns sa Imi fie
greu sa ii mai sustin! De aceea, astfel vorbeste DOMNUL: viclenia aceasta nu va ramane
nepedepsita si abominatiile nu vor mai dura mult! Caci cu siguranta, Ma voi razbuna pe
dusmanii Mei si Ma voi descotorosi de toti adversarii Mei, de pe fata Pamantului! Cu siguranta,
voi cobora din cer si voi turna asupra Lor, toata indignarea maniei Mele, pe intregul Pamant si,
cu siguranta, nu voi omite pe nimeni dintre cei gasiti vinovati!-vorbeste Domnul!
NU MAI POT ASTEPTA!
Torentul maniei Mele va inunda Pamantul, insotit de grindina uriasa, foc si pucioasa, iar
tavalugul lui va curge in rauri amestecate cu sange: caci ceea ce este asezat pe inaltimi va fi
luat la vale, se va duce de rapa purtat de viitura maniei Mele, iar rezervele stranse cu lacomie,
vor fi rasturnate si inghitite de namolul involburat!
Si cu toate acestea, tu, generatie indolenta, nu te vei teme de MINE! Iar tu, poporul Meu, nu
vei crede! Caci intotdeauna ai ridicat mana impotriva mesagerilor Mei, pe care ti i-am trimis tie si
totdeauna le-ai intors spatele, atunci cand au venit cu paine: Caci iata, te pretinzi a fi poporul
meu, totusi, iti astupi urechile cand slujitorii Mei iti predica, pe strazi, Cuvantul salvarii Mele si iti
acoperi ochii cand Il vezi expus pe ecrane...De aceea, iata ca a sosit timpul: Desi te
incapatanezi sa rezisti Cuvantului Meu, si-ti astupi urechile la auzirea Lui, iata ca Mania Mea va
grai pentru Mine si violenta ei va marturisi indignarea Mea! Desi alergi sa te ascunzi dupa
stancile si in pesterile muntelui, iata ca vei fi luat de viitura afara si maturat de ape din
ascunzatorile tale! Iata ca oamenii au pus capcane lor insisi: au tesut plase altora si s-au

impleticit singuri in ele, au sapat gropi cu viclenie si nedreptate si de aceea ii voi face sa se
incurce si sa cada, ei insisi in ele, caci EU SUNT DOMNUL , care VEDE!
DESI norii negri se aduna la orizont, iar fulgerele scapara ,strapungand intunericul, nici unul
nu se sperie la auzul tunetelor, nici unul nu cauta sa se adaposteasca in siguranta protectiei
dreptatii Mele! Caci ei sunt o generatie corupta, care si-a pierdut mintile in aroganta ei,
impovarata de nedreptate, protestand impotriva Mea, de la inaltimea superioritatii sale
inchipuite, fara cunoastere a adevarului, caci nu a invatat cum trebuie sa cunoasca! Iata, au
ajuns un popor complet ignorant, care respinge cunoasterea Dzeului sau, dar adopta orice
teorie corupta inventata de oamenii lor de stiinta, care se considera inteligenti, dar nu sunt in
stare sa deosebeasca mana dreapta de cea stanga si umbla ca orbii fara sa poata prevedea,
nici evita consecintele nefaste ale cercetarilor si experimentelor lor. De aceea, iata cum
vorbeste DOMNUL, DZEUL TAU:
I-am chemat pe iubitii Mei supusi sa vegheze asteptand sosirea Mea, a DOMNULUI SI
REGELUI lor, caci iata, EU VIN CURAND! Imi voi umple vasele si-Mi voi trimite (“unge”) supusii
sa mearga la razboi impotriva natiunilor, care NU MA CUNOSC! Ei vor lovi cu sabia Mea, pe
care le-o voi da, o sabie puternica, careia omul nu-i poate sta impotriva, si le voi da chiar si
sabia Cuvantului Meu, care iese chiar din GURA MEA...Si pe deasupra, ii voi inzestra cu
darurile SPIRITULUI, care vor straluci ca nestematele pe armura lor, si le voi arunca pe umeri
mantaua gloriei Mele, a Maiestatii Sale REGELE! Iar Numele Meu atotputernic va fi gravat in ei,
chiar si pe fruntile lor: SI iata ca EU VOI VORBI, iar ei VOR DECLARA JUDECATILE MELE
NATIUNILOR : Cu mana lor stanga vor lovi dusmanii la pamant, in timp ce cu cea dreapta, ii vor
ridica pe cei oropsiti si umili. Caci eu sunt Domnul si EU insumi voi lucra toate acestea prin ei!
Atunci multitudinile vor tremura si vor cunoaste ca EU sunt DUMNEZEU si ca nu exista altul in
afara de Mine, iar acestia sunt martorii Mei. Caci in ei voi locui ca un foc mistuitor si ca o flacara
de nestins. IATA ca ziua a sosit, ziua DOMNULUI cea infricosatoare: Nu mai pot astepta nici o
clipa! Caci plansetele celor oprimati, ale celor flamanzi si ale copiilor infometati, atat ale
credinciosilor persecutati cat si ale celor penitenti, au ajuns pana la urechile DOMNULUI
OSTIRILOR! Caci iubitii mei sunt omorati prin toate colturile lumii, iar servitorii Mei sunt
persecutati prin toate orasele, iar pruncii nenascuti sunt sfartecati in bucatele in toate orasele in
care locuieste Satan. In fata ochilor Mei sunt ei omorati si sfartecati! “Oare Eu nu le voi rasplati
faptele? Oare nu voi cobori pe nesimtite, din cer, ca sa pedepsesc si sa distrug?
Oare EU nu voi plati in intregime ceea ce merita fiecaruia?” -Spune CEL ATOTPUTERNIC!
-Si ce este cu toate aceste cladiri cu titluri luate dupa Numele Meu si cu toate aceste
denominatii arongante, biserici ale oamenilor? A adus vreuna dintre ele o ofranda demna de
atentia Mea, ofranda lacrimilor sincere de regret, care sa merite iertarea Mea, prin predarea
totala Mie, ca o jertfa vie pe altarul Meu? Care dintre ele a oferit plangeri si rugaminti pentru cel
aflat in suferinta? Care dintre ele a venit in fata Mea, din partea celui nenascut? Unde este
strigatul lansat catre Mine? Urechile Mele nu l-au auzit, nici ochii mei nu l-au vazut! Nici nu am
vazut, dintre bisericile acestea frumos impodobite, pe unul dintre membrii ei, sacrificand o
haina pentru a o darui unui sarman...Nici nu si-au aplecat urechea, nici nu au intins vreo mana
de ajutor acestora, pe care i-am trimis la ei, solicitandu-le ajutorul, de care aveau nevoie!
Vicleana si diabolica generatie, un neam de vipere, careia i-am trimis multe sanse de a se cai,
fiecare dintre ele fiind o ocazie de a se intoarce la Mine...Dar respinsi fiind, ei sunt martorii Mei,

sarmanii si nevoiasii! Am trimis si ingeri, in calea voastra, a celor care va numiti crestini, fara
incetare ei au batut la usa voastra si v-au iesit in drum: servitori egoisti si comozi!
De aceea, astfel vorbeste Domnul, creatorul Tau, chiar EU, CEL care te-am si rascumparat!
Am supravegheat miscarile tale, cunosc toate caile si faptele tale, ti-am ascultat si soapta inimii
si am citit toate intentiile ei: de aceea iti aduc la cunostinta ca ai fost cantarita si ai fost gasita
ducand lipsa...biserici de oameni! Iar tu, natiune nedorita, ai fost judecata: cu totii ati fost gasiti
nevrednici de mila! Cea mai rebela si inselatoare generatie! O multitudine de oameni insolenti!
Copii care nu pot fi recuperati de pe caile razvratirilor lor! Imparatia voastra urmeaza a fi
distrusa, iar toate casele voastre vor ramane pustii! Fiecare sanctuar al tau va fi daramat iar tu
vei fi facuta bucati: portile tale vor fi lasate deschise, iar dusmanii tai vor intra si pradui tot ce ai
mai de pret!
Biserici ale oamenilor, v-am dat timp sa demonstrati prin fapte credinta voastra, sa aratati
oamenilor ca EU traiesc in voi si ca Ma cunoasteti, sa va invredniciti de Mine! Dar ce am capatat
din partea voastra? Brate intepenite si gaturi alungite, priviri superioare si arogante, o gura care
invata pe altii doar blasfemii si minciuni, si asta in Numele Meu… Astfel, te voi lasa singura si
pustiita, cu toate lampadarele tale scoase si furate, iar candelele tale vor fi rasturnate si calcate
in picioare! Iata ca esti o straina pt Mine: Eu nu te cunosc! Lacrimi, multe lacrimi vei varsa, caci
suferinta ta va fi adanca si grea, caci cea care ar fi trebuit sa-mi fie sotie ,nu va avea parte de
casatoria dorita! Caci s-a indepartat de Mine si s-a amorezat de altii, ca o curva superficiala si a
ales sa ramana astfel! Astfel incat o las in seama propriilor idoli, dandu-i 6 luni timp pentru a se
cai!
Si iata ca mireasa mea a fost selectata, a auzit chemarea Mea si s-a pregatit
,astfel incat ,cat de curand, ea va fi ridicata la cer! Caci ea este a Mea si Eu ii apartin,
pentru ca nu inceteaza niciodata sa caute fata Mea, si sa implineasca dorintele inimii
Mele. Lampa ei este plina de untdelemn, privirea ei este atintita spre cer, iar in inima ei
susura melodii de lauda, la adresa gloriei Mele! Iata ca vin sa o iau in casatorie si sa o
duc in casa Tatalui Meu, unde va locui pentru o saptamana, in sanul Meu si atunci vom fi
impreuna si ii voi sterge toate lacrimile...fiecare lacrima varsata pentru altii, fiecare
lacrima varsata in pocainta, fiecare lacrima varsata din pricina opresiei si a raspandirii
raului, caci Eu le-am numarat pe toate! Si apoi fiecare lacrima varsata in cautarea Mirelui
ei si fiecare lacrima de dragoste fata de Mine!

