
V3/31 - Herra sanoo…  

Voi tämän Maailman Vangituille… Miksi te pysytte Vankilassa? 

Helmikuun 24. 2006 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Vankilarakennus on avattu, kuitenkin te pysytte siellä – Pitäen kiinni tiukasti Kapinastanne, 

haluttomina hylkäämään Syntiänne  

Kuulostelkaa Minun Sanaani… Oi Jaakobin huone, kuunnelkaa Minun ääntäni, kaikki te Israelin 

vangitut ja antakaa kaikkien saarilla olevien vastaanottaa ymmärrystä, sillä Elävän Jumalan suu on 

puhunut! Todella, antakaa jokaisen heimon, kielen, kansan ja kansakunnan kuulla Herran Sana! 

Alkaen niistä, jotka asuvat erämaassa ja autioilla mailla, kaikille niille, jotka asuvat aidatuissa 

kaupungeissa (missä saatana elää), niihin asti, jotka ovat levinneet yli maan, jopa maapallon 

katkeriin ääriin asti, kuulla Herran, teidän Jumalanne ääni!...  

Sillä näin sanoo Herra… Tulkaa ulos ja nöyrtykää, Oi maapallon ihmiset! Katukaa pahoja 

tekojanne, kääntykää sivuun kaikesta tästä vääryydenteosta ja palatkaa Minun luokseni, sillä te 

olette varmasti unohtaneet Minut! Katsokaa, päivät ilman loppua te kiellätte Minun nimeni ja 

heilutatte nyrkkejänne Taivasta kohti, kun te torjutte Jumalan Pelastuksen! Kappas, te syljette 

Nimen päälle ja häpäisette Minun Sanani, lakkaamatta!  

Sen vuoksi, kuulostelkaa Minun ääntäni, sanoo Herra… sillä Minä olen tuleva! Ja katsokaa, 

tuomio tulee roihuamaan Minun edessäni ja suuri autius jäljessä!... Voi jokaiselle korkealle 

vuorelle! Voi jokaiselle kohotetulle kukkulalle! Voi kaikille korkeille paikoille, kaikelle korkealle ja 

ylevälle! VOI KAIKILLE, JOTKA PYRKIVÄT YLENTÄMÄÄN ITSENSÄ HERRAN, KAIKKEIN KORKEIMMAN 

YLÄPUOLELLE! 

Voi tämän maailman jättiläisille ja mahtaville sortajille! Voi kaikille, jotka astuvat köyhien varpaille 

ja varastavat köyhiltä! Voi kaikille, jotka vehkeilevät yhdessä salassa, tehdäkseen vahinkoa Minun 

ihmisilleni! Ja voi, kolme kertaa voi, niille, jotka vahingoittavat Minun pikkuisiani ja heitä, jotka 

eivät ole vielä syntyneet kohdusta! VOI KAIKILLE, JOTKA MURHAAVAT VIATTOMIA JA KAIKILLE, 

JOTKA SEISOVAT YHTEISYMMÄRRYKSESSÄ!   

Kaksinkertainen annos vihaa on varattuna teille; jopa vielä kaksinkertainen! Voi kaikille, jotka 

unohtavat Jumalan ja esittelevät huoruuksiaan avoimesti ja estoitta!Te ette tule millään muotoa 

pääsemään pakoon Minun vihaani, kun se tulee! Sillä Minä tulen asioimaan kanssanne sukkelasti, 

jopa korvaan teille täysin,Sodoman ja Gomorran esimerkin mukaan!  

Ja vaikka te olette unohtaneet Minut, Päivät ilman loppua, Minä en ole millään muotoa unohtanut 

teitä! Katsokaa, Minä olen muistanut teidän syntinne, Minä tiedän teidän pahat tekonne ja se, 

minkä te olette olettaneet pimeässä, ei ole Minulta kätkettyä… Täten Minä olen jättänyt teidät 

lohduttomiksi, kukaan ei ole kuullut Elävän Jumalan ääntä koko maassa, paitsi he, jotka Minä olen 

lähettänyt teidän luoksenne… Sillä monet tulevat etsimään leipää, kuitenkaan yhtään ei tulla 

antamaan; Monet tulevat janoamaan, kuitenkin heidän maljansa pysyvät tyhjinä… Sanoo Herra.  

Sillä ei yksikään vesilähde virtaa puhtaudessa, ei yhtään leipäpalaa tarjota vapaasti tai ilman 

hapatusta; kaikki on korruptoitunutta, kuivia luita suuren vääryydentekojen ja synnin joutomaalla! 

Katsokaa, koko maailma on nälänhädässä, jokainen pöytä on kärpästen peittämä, iljetysten juhla 

on aina heidän silmiensä edessä, jättäen heidät tyhjiksi ja lohduttomiksi!  



Sillä kukaan ei kuulostele, eikä todella kuuntele tarkkaan, sillä kaikki itkevät ääneen, sanoen… 

’Heittäkää pois nämä kahleet meiltä! Jättäkää meidät rauhaan, sillä me kuljemme omaa tietämme! 

Meidän tietomme on ylettynyt ohi Taivaan, meidän egomme hallitsevat!’ Täten he ovat tehneet 

liittonsa kuoleman kanssa ja haudan kanssa heillä on yhteisymmärrys.  

Sen vuoksi, viekää valitukset autioille korkeuksille, sillä Herra on torjunut ja hylännyt Hänen 

vihansa sukupolven! Kyllä, itkekää apuun Herraa vilpittömyydessä ja totuudessa, syvillä 

tunnonvaivoilla kaiken sen vuoksi, mitä te olette tehneet ja Minulla saattaa vielä olla armoa teille!  

Itkekää apuun teidän Jumalaanne, polvistukaa Pelastajanne jalkojen juuressa ja tunnustakaa, 

sanoen… ’Me olemme tehneet pahan asian! Me olemme tehneet suuren vääryyden läpi maan ja 

nyt meidät on jätetty lohduttomiksi, näkemään nälkää ja katkeraa janoa! Paranna meidät, Oi 

Herra! Sillä me olemme syöneet kaiken leivän, katkaisseet jokaisen sauvan ja ulostaneet elävän 

veden lammikoihin, joista meidän piti juoda! Varmasti me olemme viheliäisiä, surkeita, köyhiä, 

sokeita, kuuroja ja alastomia! Pelasta meidät, Oi Herra!’  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra Israelin Jumala, kaikille, jotka ovat lähellä ja kaikille, jotka pysyvät 

kaukana… Rakastetut, Minä olen pelastanut teidät jo, olin lähettänyt Jumalan Karitsan, joka 

tapettiin maailman perustamisesta alkaen. Hän oli tuleva maailmaan ja te ette halunneet 

vastaanottaa Häntä… 

Siunattuja ovat he, jotka ovat vastaanottaneet Hänet; Armo peittää heidät. Katsokaa, Hän on 

tulossa jälleen ja Hänet Minä olen vuodattanut jokaisen kansakunnan päälle, kuitenkin te olette 

loukkaantuneetHäneen… Siunattuja ovat janoiset, jotka ovat juoneet syvältä Hänen maljastaan; he 

ovat täytetyt Hänen kunniallaan. Katsokaa, Hän tulee kutsumaan, Hän tulee varmasti keräämään, 

kuitenkaan te ette tule näkemään, ettekä kuulemaan Häntä…  

Siunattuja ovat he, joilla on silmät nähdä ja korvat kuulla, sillä he tulevat varmasti olemaan pois 

tästä paikasta, eikä kukaan tule löytämään heitä; sillä he ovat sekä hyväksyneet, että 

vastaanottaneet Minun maljastani, joka on täytetty sovituksen verellä.  

Kuitenkin nyt pitää kaataa toinen malja ja tämä sukupolvi tulee varmasti juomaan siitä; katsokaa, 

he tulevat maistamaan sen täydemmillään! Sillä se on Minun tilinteon maljani ja se tulee 

kuluttamaan teidät! Sillä Minä olen Herra ja Minä en muutu. Täten, niin kuin Minä olen rangaissut 

Minun vihollisiani menneisyydessä, niin Minä tulen ojentamaan Minun käteni tätä kaikkein 

pahinta sukupolvea vastaan!...  

Silti, siunattuja ovat kaikki he, jotka kutsuvat Herran nimeä sinä päivänä, sillä on kirjoitettu… Tulee 

tapahtumaan, että kuka ikinä kutsuukin Herran nimeä, tullaan pelastamaan. Sillä Siionin vuorella ja 

Jerusalemissa tulee olemaan lunastus keskellä jäännöstä, minkä Herra tulee kutsumaan. Sillä mikä 

on mahdotonta ihmisille, on mahdollista Jumalalle.  

Sen vuoksi, kuunnelkaa ja kuunnelkaa tarkasti tämän trumpetin ääntä, sillä Herran Sana on 

lähetetty alas!... Ja katsokaa, se kuuluu Minun vartiomiesteni korvissa ja kuuluu uudelleen Minun 

todistajieni sydämissä!...  

Täten te tulette kuulemaan tarkasti Minun vartiomiehiäni ja kuuntelemaan tarkkaan Minun 

todistajiani, sillä nämä tulevat johdattamaan teidät myrskyn läpi… Kyllä, nämä tulevat kestämään, 

jopa vertaansa vailla olevien hankaluuksien keskellä, jäännöksen vuoksi, minkä Herra tulee 

kutsumaan. 


