
V2/13 - Herra sanoo… Kuinka voi hän, joka työntää pois Käden,  

vastaanottaa lahjan? Kantakaa paljon Hedelmää, sillä Sadonkorjuu on lähellä 

Huhtikuun 21. 2005 - YahuShua HaMashiach’lta, Häneltä, jota kutsutaan Jeesus Kristukseksi, 

Meidän Herraksemme ja Pelastajaksemme - Herran Sana puhuttuna Timothylle ja hänen 

Vaimolleen ja Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Timothyn kysymä kysymys, hänen vaimoaan varten… Herra, pitäisikö vaimoni yrittää pysyä 

sellaisten ystävinä, jotka ovat erkaantuneet hänestä Sinun Sanasi vuoksi?  

Herra vastasi: Rakastettu, kantakaa hedelmää sen mukaan, mitä Minä olen teille antanut, 

avoimesti ja salaisesti. Sillä mitä hyötyä on sellaisen jakamisesta toisen kanssa, jonka he jo uskovat 

saaneensa? Ja kuinka tulee sellainen, joka työntää käden pois, vastaanottamaan lahjan? 

Rakastettu, antakaa eroamisen olla voimassa. Sillä vaikka he sanovat… ’Me olemme täynnä, me 

emme tarvitse mitään’, Minä kerron teille totuuden, he pysyvät tyhjinä ja lohduttomina. Sen 

vuoksi, välttäkää niitä, jotka työntävät pois käden ja heiluttavat päätä.  

Pikemminkin etsikää köyhiä, että Minä voisin ruokkia heitä. Täyttäkää nälkäisten kulhot ja laittakaa 

nälkäisten käteen malja; antakaa heille oma osuutenne. Sillä Minun palkkioni on runsas, vapaasti 

annettu kaikille, joilla on oikeamielisyden nälkä ja jano… 

Rakastettu, kertokaa heille, että kerran te olitte eksyneitä, kuitenkin nyt teidät on löydetty; että 

kerran te olitte alastomia, kuitenkin nyt teidät on peitetty hienoilla, valkoisilla pellavilla, teidän 

likaiset räsynne on heitetty pois ikuisesti; että kerran te olitte nälkäisiä ja hyvin janoisia, nähden 

nälkää tyhjien lupausten, valheiden ja turhien petosten maailmassa, kuitenkin nyt te saatte 

ravintoa Totuuden Sanasta!...  

Sillä katsokaa, Minä olen Elävä Leipä, joka tuli alas Taivaasta, Elävien Vesien Lähde, joka ylläpitää 

Minun ihmisiäni ikuiseen elämään! Minun sanani eivät koskaan menehdy ja Minun sanani ovat 

voimassa ikuisesti!  

Sen vuoksi syökää ja tulkaa kylläisiksi, juokaa syvältä ja olkaa parannetut, sillä Herran pöytä on 

runsas! Ja ne, jotka syövät Minun lautaseltani, ovat aina täynnä ja ne, jotka juovat Minun 

maljastani, eivät koskaan tule kulkemaan janoisena, sillä Minun maljani on ylitevuotavainen!... 

Kantaen hedelmää elämänne jokaisella osa-alueella, tuoden rakkautta ja ymmärrystä.  

Oi Minun rakastetut, kerran te olitte sairaita, kuolettavasti sairaita; Kuitenkin nyt te olette 

parannetut Minussa, nyt teidät on ennallistettu Minun ansiostani… Minun ruumiini, Minun 

morsiameni… Katsokaa, teissä ei ole yhtään sairautta jäljellä, jopa kuolema on paennut… 

Uudelleen luotuja…  

Minun kallisarvoinen kukkani, Minun miellyttävä kasvini, jonka Minä tulen nykäisemään 

maapallolta nimettynä aikana… Uudelleen istuttamaan Puutarhaan uuden päivän aamunkoitossa. 

Sen vuoksi tulkaa esiin, kaikki Minun ihmiseni ja kukoistakaa Herran valossa!...  

Ja kantakaa paljon hedelmää Rakastetussa! Sanoo Herra. 


