
FL/07 - Todistuksena ja Valituksena 

Helmikuun 24. 2006 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sanat Puhuttuna 

Timothylle, Timothylle ja Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Lisäys tekstiin ’Voi Tämän Maailman Vangeille; Vankilarakennus On Avattu, Kuitenkin Te Pysytte 

Siellä, Pitäen Tiukasti Kiinni Kapinastanne, Haluttomina Hylkäämään Syntiänne’ 

Näin sanoo Herra Hänen vartiomiehilleen… Timothy, kuule Herran, Jumalasi ääni ja noudata ja 

nyt tottele kaikki, mitä Minä käsken sinua. Anna näille oudoille ihmisille todistuksesi, esimerkki, 

jopa todistus omassa ruumiissasi joka Sapatin päivänä, jokaisen viikon seitsemäntenä päivänä. Ei, 

ei ensimmäisenä, eikä toisena, kyllä seitsemäntenä sinun tulee pitää paastoa; sinun ei tule ottaa 

osaa mihinkään ruokaan, eikä juomaan, paitsi happamattomaan leipään ja vain puhtaaseen 

veteen. Tämä tulee olemaan todistus heille, niille, jotka ovat lähellä ja niille, jotka pysyvät 

kaukana. Sillä Minun vartiomiesteni ei tule syödä yhtään maallista leipää, eikä juoda yhdestäkään 

ihmisten tekemästä lähteestä; he tulevat vastaanottamaan vain sen, mikä tulee alas heidän 

Isältään Taivaasta… Vapaasti sinä olet vastaanottanut, Timothy, nyt vapaasti anna.  

Jälleen, Minä kerron sinulle, sinun tulee juoda vain puhdasta vettä ja syödä vain happamatonta 

leipää Sapatin päivänä; tämä sinun tulee tehdä todistuksena ja valituksena ihmisille. Todella, sinun 

tulee kunnioittaa Minun Käskyjäni ja vuodattaa Minun Sanani heidän päälleen. Sillä Elämän Leipä 

oli lähetetty ja on jo murrettu… Sen vuoksi, siunattuja ovat he, jotka syövät Todellista Leipää ja 

juovat jatkuvasti Elävien Vesien Lähteestä, sillä he tulevat perimään iankaikkisen elämän.  

Täten sinun tulee paastota, Minun poikani, kunnes Herra tulee… Sitten sinun ei tule paastota 

koskaan enää, olet vastaanottanut Todellisen Leivän ja Veden Taivaasta, ollen sekä sinussa että 

sinun kanssasi, aina ja ikuisesti…  

Sillä sinä päivänä Minä tulen kaatamaan Minun Henkeni täyteyden kaikkien Minun valittujeni 

päälle ja he tulevat juomaan syvältä Elämän Vedestä…  

Todella, niin kuin on kirjoitettu, he tulevat ottamaan osaa kätketystä mannasta, ja jokaiselle Minä 

tulen antamaan valkean kiven; ja kiveen heidän uusi nimensä tulee olemaan kirjoitettuna, jota 

kukaan ei tiedä, paitsi hän, joka vastaanottaa sen… Minä olen Herra. 


