
V4/31 - Herra sanoo…  

Tulkaa pois & Vastaanottakaa vain sitä, mikä tulee Taivaasta! 

Vastaanottakaa se, mikä on maustettu Suolalla ja makeutettu Hunajalla 

Syyskuun 4. 2006 - YahuShua HaMashiach’lta, Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja 

Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle, Timothylle ja Hänen Vaimolleen ja kaikille 

Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Rakastettu, kirjoita nämä sanat ja vastaanota Minun siunaukseni, sanoo Herra. Sillä Minä olen 

todella siunannut sinua ja sinun vaimoasi ja tulen vielä tuomaan teille toisen siunauksen Minun 

tahtoni mukaan. Sillä te olette halukkaasti syöneet sitä, mikä on vahvasti maustettu suolalla, jopa 

sen kitkeryyden te olette täysin hyväksyneet.  

Kuitenkaan ne, jotka ovat Minua vastaan, eivät tule syömään, eivätkä he tule ottamaan osaa 

siihen, mitä Minä olen tarjonnut heille. Sillä he eivät halua mitään osaa Minun kanssani, sellaisena 

kuin Minä todella olen, eivätkä he tule juomaan Minun maljastani.   

Sen vuoksi, Minun rakastetut palvelijani, te olette ensimmäisiä Minun pienestä katraastani ja 

olette kantaneet paljon hedelmää, täten te tulette myös kantamaan suuren vainon määrän 

painoa. Ja koska te olette ensimmäisiä ja te olette seisoneet vakaasti Minun nimeni vuoksi, te 

tulette myös kantamaan pahojen asioiden ikävimmät seuraukset, jotka tulevat esiin ja 

kamppailevat teitä vastaan.  

Todella, teitä tulevat syyttämään ne, jotka ovat tästä mullistuksen ja vihan maailmasta ja teidät 

tullaan leimaamaan valheellisiksi niiden toimesta, jotka väittävät palvelevansa Minua, kuitenkin 

ovat tyhjiä Hengestä… Jatkuva sihinä tulee esiin tästä kaikkein kapinallisimmasta ja 

jumalattomimmasta sukupolvesta. 

Siispä sitten Timothy, Minun profeettani ja sinä, Minun rakastettu kirjurini, luottakaa Minun 

tapoihini ja tehkää kaikki, mitä Minä käsken teitä… Ottakaa nyt kymmenesosa eefa-mittaa 

maissijauhoja (n. 1,5 kg) ja sekoittakaa se veden kanssa; maustakaa se suolalla, lisätkää pellavaa ja 

laittakaa siihen myös hunajaa makua antamaan. Leipokaa se kakuiksi ja syökää yksi kakku jokaista 

ateriaa kohden ja kiittäkää.  

Tehkää tämä viikon ajan, puhdistuksena ja todistuksena omissa ruumiissanne. Sillä katkeruuden 

ies on päällänne ja teidän uskonne tullaan testaamaan, kuitenkin se, mitä Minä tulen antamaan 

teille, tulee olemaan makeaa suissanne kuin hunaja; ja kun se kerran on nautittu, se tulee 

aiheuttamaan raskauden tunnetta, epäpuhtauksista puhdistumista, jokaisen epäilyksen 

vaientumista.  

Sen vuoksi, paastotkaa myöskin, kaikesta siitä, mikä on epäpuhdasta ja täynnä sokeria. Sillä tämä 

on myös vertaus ja testamentti maailmaa vastaan. Sillä tämän maailman asiat todella näyttävät 

makeilta aluksi ja ne on esitetty tavalla, joka vaikuttaa ravitsevalta; kuitenkin Minä kerron teille 

totuuden, ne ovat myrkkyä ja johtavat kuolemaan.  

Sillä ihmisen ajatukset ovat alhaalta, maallisia, lihallisia. Kaikki hänen työnsä ovat pahoja, aivan 

liian raskaita synnistä… Sen vuoksi, välttäkää tämän maailman asioita, kulkekaa vapaina! Ja olkaa 

erillänne niistä, jotka ovat leveällä polulla. Tulkaa pois heidän keskuudestaan ja vastaanottakaa 

vain sitä, mikä tulee alas Taivaasta.  



Siispä sitten, Minun rakastetut palvelijani, kuulkaa ja ymmärtäkää… Niin kuin sinun, Timothy, 

täytyy kestää, niin myös samalla tavalla täytyy sinun vaimosi kestää, kuitenkin hänen aikansa 

tullaan lyhentämään. Minä olen Herra.  

Sen vuoksi vaimollesi, suola ja hunaja, sitten Siunaus. Ja sinulle, Minun poikani, ensin suola ja 

hunaja, sitten suuri katkeruus ja suuri kunnia, ennen kuin Siunaus palaa takaisin.  

Löytäkää tästä viisautta, sillä kaikki, mitä Minä olen puhunut, tulee varmasti tapahtumaan, aikojen 

ja ajankohtien kuluessa, jotka Isä on asettanut Hänen omalla auktoriteetillaan… Ja mitä 

varmimmin, Minä sanon teille, ajanjakso on päällänne.  

Sen vuoksi, niin kuin te teette ruumiissanne, samalla tavalla Minä tulen tekemään maailmassa ja 

niiden joukossa, jotka väittävät olevansa Minun ruumiistani… Jopa kuten yksi teistä tulee 

kestämään yhden viikon ja yksi teistä kaksi…  

Sillä suuri puute on tulossa, kuitenkin teitä varten Siunaus, josta te tulette ottamaan ja syömään ja 

jakamaan sen kaikkien niiden kanssa, joiden luokse Minä lähetän teidät… Minä olen Herra. 


