
V7/53 - Herra sanoo… Minä en voi enää odottaa!  

Minä en voi enää kestää tätä Vääryydentekoa… 

Marraskuun 10. 2009 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Katsokaa, Minä tulen hetkessä! Hetkessä, Minä tulen ylettymään alas ja ottamaan Minun saaliini! 

Sanoo Herra. Sen vuoksi, antakaa Israelin jäännöksen tulla löydetyksi odottamassa innokkain käsin 

ja antakaa Minun oliivipuuhuni mukaan oksastettujen kantaa kesähedelmää! Antakaa versojen 

versota nopeasti, älkääkä antako taimien lakastua; älkääkä antako puolenpäivän auringon 

näivettää tai polttaa yhtään Minun miellyttäviä kasvejani! Tulkaa siirretyiksi paikoiltanne, oi Minun 

ihmiseni ja olkaa piilotettuja! Olkaa ylennettyjä, oi Minun kauniit ja löytäkää pyhäkkö Minun 

armoni majasta! Olkaa suojattuina kaikelta tältä polttavalta kuumuudelta, kunnes närkästys 

menee ohi ja Majesteetti tulee!  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra… Aika on tullut ja se on myös loppumassa! Sillä enää Minä en voi 

kestää kaikkea näitä vääryydentekoja! Minä en voi enää sietää kaikkia näitä iljetyksiä, jotka 

rehottavat kaikkialla maapallolla!... Tämä sukupolvi on huoli Minulle! Minä olen uupunut 

kantamaan heitä!  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra… Enää kaikki tämä pahuus ei tule menemään rangaistuksetta! Enää 

kaikki nämä iljetykset eivät tule olemaan voimassa! Sillä varmasti Minä tulen pääsemään eroon 

Minun vastustajistani ja kostamaan kaikille Minun vihollisilleni! Minä tulen varmasti tulemaan alas 

ja vuodattamaan vihan heidän päällensä! Katsokaa, se tullaan vuodattamaan koko maapallon 

pinnalle, enkä Minä tule säästämään! Se tulee alas kuin tulviva sade, kuin suuret raekivet, tuli ja 

tulikivi! Katsokaa, se tulee virtaamaan kuin suuri virtaavien vesien vyöry, sekoitettuna tulella ja 

verellä! Sillä se, mikä oli varastoituna, tullaan vapauttamaan pidäkkeistään ja se, mikä oli 

täytettynä, tullaan kääntämään ympäri!...  

Kuitenkaan te, Oi kaikkein typerin sukupolvi, ette tule pelkäämään Minua; ja te, Minun omat 

ihmiseni, ette tule uskomaan. Sillä aina te työnnätte kättänne eteenpäin Minun viestiviejiäni 

vastaan ja vedätte pois heistä, joita Minä lähetin teille tarjoamaan teille leipää. Katsokaa, te 

sanotte, että te olette Minun ihmisiäni, kuitenkin te peitätte korvanne, kun Jumalan Sanaa 

puhutaan ääneen ja kätkette silmänne, kun Minun sanani tulevat ohitsenne kuvaruudulla… 

Kuitenkin aika on tullut! Ja vaikka te vastustatte Minun ääntäni ja käännätte korvanne kuulemasta 

Minun sanojani, Minun vihani tulee puhumaan Minun puolestani ja Minun voimani tulee 

todistamaan Herran närkästystä!  

Ja vaikka te juoksette piiloon, kätkeytyen koloihin kallioiden halkeamissa, Minä tulen 

huuhtelemaan teidät pois!... Katsokaa, ihmiset ovat tulleet ansalangaksi; heidän omilla jaloillaan 

heidät otetaan! Sillä he kiristävät verkkojaan vääryydenteoissaan ja kaivavat kuoppia 

pahuudessaan! Täten heidän omiin verkkoihinsa heidät tullaan saamaan kiinni ja heidän omiin 

kuoppiinsa Minä saan heidät lankeamaan! Minä olen Herra.  

Sillä pimeät pilvet kerääntyvät ja salamat leimahtelevat taivaanrannassa, kuitenkaan kukaan ei pyri 

suojaan, kukaan ei pysy turvassa, eikä ukonilman ääni saa heitä pelokkaiksi! Sillä he ovat typeriä 

ihmisiä, kaikkein röyhkein sukupolvi, korruptoituneita ihmisiä, jotka ovat raskaasti täynnä 

vääryydentekoja, ihmisiä, jotka tekevät yleviä julistuksia ilman tietoa… Täysin tietämättömiä 

ihmisiä, jotka torjuvat Jumalan tiedon, kuitenkin omaksuvat jokaisen korruptoituneen teorian, 

jonka tieteen ihmiset ovat luoneet, ja jotka eivät erota oikeita käsiään vasemmasta!  



Sen vuoksi, näin sanoo Herra… Minä kutsun Minun rakastettujani odottamaan Herraa, 

odottamaan Kuningastaan, sillä Minä olen tulossa nopeasti! Ja Minä tulen täyttämään Minun 

astiani ja lähettämään Minun voideltuni taisteluun! Ja he tulevat iskemään kansakuntia miekalla, 

mahtavalla miekalla, jonka Minä Itse tulen antamaan heille, jopa Minun suuni sanan! Katsokaa, 

Minä tulen ympäröimään heidät Hengen lahjoilla, kuten jalokivillä ja verhoamaan heidät Minun 

majesteettisuuteni Kunnialla!  

Ja heissä Minun nimeni tullaan oksastamaan mukaan; se jopa tullaan kirjoittamaan heidän 

otsiinsa! Sanoo Herra… Katsokaa, Minä tulen puhumaan ja he tulevat julistamaan Minun 

tuomioitani kansakunnille! Vasemmalla kädellään he tulevat iskemään alas vihollisensa ja oikealla 

kädellään he tulevat kohottamaan alhaiset ja sorretut! Sillä Minä olen Herra ja Minä tulen varmasti 

suorittamaan kaikki nämä asiat heidän kauttaan! Sitten väen paljoudet tulevat vapisemaan ja 

tietämään, että MINÄ OLEN HERRA, ja nämä ovat Minun todistajiani! Sillä heissä Minä tulen 

asumaan kuin tulenliekki!  

Katsokaa, Päivä on tullut! Julistaa Herra… Minä en voi enää odottaa! Sillä sorrettujen, nälkäisten ja 

jokaisen nälkiintyneen lapsen, uskovan ja katuvan itkut ovat ulottuneet syvälle Taivaallisten 

Sotajoukkojen Herran korviin! Sillä Minun rakastettujani murhataan jokaisella kulmalla ja Minun 

palvelijoitani vainotaan kaupungista kaupunkiin! Ja syntymättömiä revitään palasiksi, jokaisessa 

kaupungissa, jossa saatana asuu! HEITÄ RIKOTAAN JA MURHATAAN MINUN SILMIENI EDESSÄ!... 

Eikö Minun tulisi maksaa takaisin?! Sanoo Herra. Enkö Minä tulisi alas sukkelasti rankaisemaan ja 

tuhoamaan?! EIKÖ MINUN TULISI JAKAA HYVITYS TÄYTENÄ?! Sanoo Kaikkivaltias.  

Ja entä kaikki nämä talot, joita kutsutaan Minun nimelläni, kaikki nämä röyhkeät kokoontumiset, 

kaikki nämä tunnustuskunnat ihmisten kirkkojen joukossa? Onko kukaan näistä tuonut esiin 

hyväksymisen arvoista uhrausta, kyynelten uhrausta vilpittömällä katumuksella, laskeutuen itse 

alttarille?... Kuka kaikkien näiden joukossa, on tarjonnut ylös rukouksia ja anomisia vaivattujen 

puolesta?! Kuka on tullut Minun eteeni syntymättömien puolesta?! Missä on protesti, heidän 

puolestaan itkeminen?!  

MINUN SILMÄNI EIVÄT OLE SITÄ NÄHNEET, EIVÄTKÄ MINUN KORVANI OLE KUULLEET SITÄ! Enkä 

Minä ole nähnyt ketään, kaikkien näiden ylettömyyden kirkkojen joukossa, riisuvan itseltään 

hienot vaatetukset, että voisivat vaatettaa toisen! Eivätkä he ole notkistaneet polveaan, eivätkä 

tarjonneet kättä edes yhdelle näistä, joita Minä lähetin heidän luokseen pyytäen!  

Paha ja ilkeä sukupolvi, kyitten pesue, Minä olen lähettänyt teille monia todistajia; jopa köyhän ja 

puutteenalaisen todistamaan Minun puolestani! Katsokaa, Minä olen lähettänyt enkeleitä teidän 

luoksenne, teidän, jotka kutsutte itseänne Kristityiksi! Kyllä, Minä olen lähettänyt monia; 

lakkaamatta Minä olen laittanut monia polullenne!... SOKEAT LAPSET! LAISKAT PALVELIJAT!  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra, teidän Tekijänne, jopa Minä, joka olen ostanut teidät… Minä olen 

katsonut teihin, Minä tunnen tienne ja kaikki tekemisenne; kyllä, Minä olen katsonut ja Minä olen 

kuunnellut, Minä olen katsonut sydämiinne ja lukenut jokaisen aikomuksenne…  

Sen vuoksi, olkoon teille tunnetuksi… Teidät on punnittu, Oi ihmisten kirkot! Ja sinut, Oi 

kansakunta, jota ei haluta, sinut on tuomittu! JA TEIDÄT KAIKKI ON KÖYKÄISIKSI HAVAITTU!... 

Kaikkein kapinallisin ja petetty sukupolvi! Suuri hävyttömien ihmisten väen paljous! Kurittomia 

lapsia!... Teidän valtakuntanne on lopussa ja kaikki talonne tullaan jättämään teille autioiksi! 

Teidän jokainen pyhäkkönne tullaan repimään alas ja teidät tullaan murtamaan palasiksi! Ja 

porttinne tullaan jättämään apposen auki ja vihollisenne tulevat sisään ja ottavat ryöstösaaliinsa!  



Ihmisten kirkot, Minä olin antanut teille aikaa paljastaa uskon kautta tehdyt työt, osoittaaksenne 

itsenne Minun arvoisikseni, että Minä elän teissä ja että te tunnette Minut, kuitenkin mitä tämä 

on, mitä Minä näen?... Jäykkä käsivarsi ja ojennettu kaula, kasvot täynnä ylimielisyyttä, silmät 

ylpeinä, suu opettaen jumalanpilkkoja ja valheita Minun omassa nimessäni!  

Ja niinpä Minä tulen jättämään teidät yksin ja lohduttomiksi, kaikki lampunjalkanne poistettuina ja 

otettuina, kaikki kynttilänjalat sammutettuina ja nurin kaadettuina… Katsokaa, te olette 

vieraantuneita! Minä en tunne teitä! Kyyneleitä, monia kyyneleitä, syviä ja raskaita suruja, sillä 

hän, joka olisi Minun morsiameni, ei ole Minun morsiameni! Hän on lähtenyt pois Minusta ja 

himoitsee muita! Hän pysyy porttona!... Ja niinpä Minä jätän hänet omille avuilleen, katumaan 

kuuden kuukauden ajaksi.  

Katsokaa, MINUN Morsiameni on valittu! Hänet on kutsuttu ja pian hänet tullaan nostamaan 

ylös!... Sillä hän on Minun ja Minä tunnen hänet ja myös hän on tuntenut Minut, sillä jatkuvasti 

hän etsii Minun kasvojani, eikä hän ole lakannut kuuntelemasta Minun ääntäni. Hänen lamppunsa 

on täytetty ja valmis, hänen silmänsä tuijottavat ylöspäin, laulaen pehmeitä melodioita 

sydämessään Minun kunniani ylistykseksi…  

Katsokaa, Minä tulen ja menen naimisiin hänen kanssaan ja hänet tullaan ottamaan, sieppaamaan 

Minun Isäni taloon yhdeksi viikoksi Herrassa… Ja me tulemme olemaan yhdessä. Sinä päivänä, 

Minä tulen pyyhkimään pois kaikki hänen kyyneleensä…  

Jopa joka ikisen, joita hän vuodatti muiden puolesta, jopa joka ikisen, joita hän vuodatti kaiken 

tämän pahuuden vuoksi, kaiken tämän kuoleman ja sorron, jopa joka ikisen, joita hän vuodatti 

katumuksessa, ja jotka Minä olen laskenut… Jokaisen kyyneleen, jonka hän vuodatti etsiessään 

Sulhastaan… Jokaisen rakkauden kyyneleen. 


