
V7/85 - Herran Vaikerointi 

Heinäkuun 12. 2010 - YahuShua HaMashiach’lta, Häneltä, jota kutsutaan Jeesus Kristukseksi, 

Herraltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle, Kaikille Niille, joilla on 

Korvat Kuulla 

Näin sanoo Pyhä, teidän Lunastajanne… Rakastetut, Minun aarteeni, Minun kaikkein 

rakastetuimmat, tässä Minä olen! Kuulkaa Minua!... 

Minut vuodatetaan niin kuin vaha tulen edessä, niin kuin kynttilä, joka palaa, Minä tippasen 

kyyneleitä, kuitenkaan te ette ole tulleet Minun luokseni. Rakastetut, Minun rakkauteni 

vuodatettiin, Minun henkeni putosi niin kuin sade kansakuntien päälle… Kyyneleitä! Suuri 

sureminen! Minä vuodatin Itseni parantaakseni kansakunnat, verta ja kyyneleitä, lammikoittain 

verta, Minun kärsimykseni tuskan, Minun rakkauteni laitettuna avoimesti esille… MINÄ RAKASTAN 

TEITÄ!  

Kuitenkin kuka on parantunut Minun rakkaudessani? Missä on sato kansakuntien joukossa, näiden 

myöhäisempien sateiden mukaan?... Se kuihtuu, turmeltunutta vehnää hiipumassa keskipäivän 

auringon kuumuudessa, istutettuna kovaan ja halkeilleeseen maaperään, paljastaen sen 

rikkonaiset juuret. Sateet ovat loppuneet ja niitä pidätellään maasta… Pyhän käsi poistettuna.  

Vangitut lapset, ihmisten ylpeyden ja röyhkeyden tiukasti kiinni pitämiä ja joiden sydämet pysyvät 

kaukana Minusta, kahlittuina katkeran vihanpidon maailmaan, Jumalaa ja Hänen Messiastaan 

vastaan.  

Kieltäytyen Minun Rakkauteni Kirjeistä, pysäyttäen korvanne Minun ääneltäni… MINÄ RAKASTAN 

TEITÄ!... Itkemistä ja monia kyyneleitä. Minä olin vapauttanut teidät! Katsokaa, Minä olen vapaasti 

antanut!... Minä kutsun teitä Minun profeettojeni kynällä, sivulla sivun jälkeen, kuitenkaan te ette 

tule kuuntelemaan. Jopa te, Oi ihmisten kirkot, röyhkeät kokoontumiset, sokeat oppaat, te ette 

tule millään muotoa kuuntelemaan, ettekä ole kykeneviä. Katkeria lapsia, pielessä olevia 

tekemisissänne Minun kanssani, Minä rakastan teitä… Kuitenkin te kieltäydytte Minusta yhä, 

suosiessanne omaa tietänne.  

Tämän maailman ihmiset ja kaikki pastorit ja opettajat ja johtajat ihmisten joukossa, teidät on 

hylätty!... Annettu tulelle!... Minun oman ojennukseni tulille, Isän karskille kurinpidolle… 

Puhdistuksen ja katkerien kyynelten päivä.  

MINÄ RAKASTAN TEITÄ! Kuitenkaan te ette ole tunteneet Minua, enkä Minä näe Itseäni teissä… 

Meidän sydämemme revittyinä. Sillä Minä näen teidän sydämenne, rakastetut; Minä näen ja 

tunnen. Katsokaa, Minä olen etsinyt, enkä Minä ole löytänyt edes pilkkuakaan siitä, mikä on 

Minusta…  

Itkekää sen vuoksi! Kutsukaa Pelastajaanne! Kutsukaa Tekijäänne, Minun nimessäni! Kuolkaa 

itsellenne! Hylätkää tämä maailma ja juoskaa Minun luokseni tulen läpi, ja Minä tulen pysymään 

teidän kanssanne sen palamisen kuumuudessa… Kunnes se, mitä täytyy tehdä, on lopussa ja te 

ilmestytte puhdistettuina.  

Nöyrtykää, heittäytykää alas! Sillä Minä olen teidän oma Isänne! Minä rakastan teitä!... Kuitenkin 

te olette lähteneet pois Minusta, tuhlaten perintönne hillittömän synnin maailmassa, joka jopa nyt 

vihaa teitä; maailma, jota te olette rakastaneet enemmän kuin Minua, jopa itseänne.  

Ja niinpä, Minä olen kirjoittanut teille sivu sivun jälkeen, Minun profeettojeni kynien kautta, 

huutaen teille kaikilla puhumisen tavoilla ja laitteilla, kutsuen teitä aikojen halki, puhuen TÄLLE 



sukupolvelle monilla kyynelillä ja paljolla surulla, varoittaen teitä Minun vihastani, joka täytyy tulla 

ja on nyt täällä ja tulee nopeasti kukistamaan maailman… Ja silti te työnnätte pois käden. Ettekö te 

ymmärrä?!...  

Minä olen nähnyt sen! Mikään ei karkaa Minun silmältäni! Ihmisten kirkot, Minä olen nähnyt 

sen!... Uudenaikaiset Fariseukset, te taistelette Minua vastaan!... Te taistelette isienne Jumalaa 

vastaan, Yhtä ja Ainoaa Todellista Jumalaa vastaan!  

Ja mitä ikinä te teettekin edes yhdelle näistä, joita Minä olen lähettänyt teille, sanalla tai teolla, te 

olette tehneet sen Minulle!... Kuitenkin Minä rakastan teitä silti… Minun sydämeni on revitty, 

repeämä, joka levenee, repeämä, jonka te olette tehneet! Miksi te revitte itsenne pois Minusta?! 

Sillä Minusta erillään te ette voi tehdä mitään!... Minusta erillään on pimeys, paksu pimeys ja 

kuolema.   

Aika on mennyt, rakastetut… Minun morsiameni on valittu ja ensimmäinen valinta on tehty; 

lyhteet on valmisteltu ja asetettu paikoilleen. Sen vuoksi Minä kerron teille, kun te etsitte Minua 

sinä Päivänä, älkää enää katsoko itseenne, älkääkä ihmisten tekemiin kirkkoihin. Katsokaa, ne 

tullaan repimään alas, sillä niissä Minä en ole asunut… Minä asun ihmisten sydämissä!  

Ja kun pimeys on laskeutunut ja kyyneleenne pulppuavat, katkera sade vakavasti murtuneesta 

sydämestä esiin tuotuna, oivalluksen painosta murtuneesta hengestä.  

Sitten juoskaa ja etsikää Minun majakoitani, Minun todistajiani. Sillä he tulevat johdattamaan 

teidät tulen läpi ja Minä tulen pysymään teidän kanssanne, pitäen teille seuraa matkallanne…  

Palvelun ja suuren vaikeuden matka, monien kyynelten ja suurien surujen, kärsimystä joka 

puolella… Rakkauden ja toivon matka, suuren vastoinkäymisen keskellä, jonka loppu tulee 

tuomaan suuren väenpaljouden Minun rakkauteeni, jokaisen palvelijan pestessä naapurinsa jalat, 

kunnes kuolema tulee ja vapauttaa teidät… Siepattuna ylös Minun rakkauteeni, parannettuna 

silmänräpäyksessä, uudelleen muotoiltuna kunniassa, uudelleen tehtynä Minun kuvakseni… 

Ottaen osaa Minun elämästäni, täydesti. 

Sillä niin monia kuin Minä rakastan, Minä moitin ja nuhtelen, tuoden esiin paljon kiitoksen antoa, 

uhrattuna Minun kunniani ylistykseen… Niin kuin on kirjoitettu, niin se tullaan tekemään. Sen 

vuoksi, luottakaa Minun teihini, sillä Minä yksin olen Kuningas… Erillään Minusta ei ole ollenkaan 

mitään. 


