
V1/45 - Herra sanoo…  

Muista Sapatti ja Sinun Jumalasi & Hän tulee muistamaan sinut 

Helmikuun 24. 2005 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Timothylle ja Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Hänen palvelijalleen… Timothy, koskien Sapattia, jokaisen viikon seitsemättä 

päivää, Lauantai on päivä, joka sinun tulee muistaa ja pitää pyhänä; kyllä, sinä tulet pitämään sen 

pyhänä ja lepäämään. Sinun ei tule tehdä mitään työtä tänä päivänä, eikä sinun vaimosi eikä 

lastesi, eikä kenenkään talossasi olevan vieraan, paitsi se, mikä on tarpeellista taloudenpidolle. 

Sinä voit myös tehdä niitä asioita, jotka ovat hyviä ja hedelmällisiä Minun silmissäni, sen mukaan, 

mitä Minä olen käskenyt sinua. Kuitenkin eroa siitä, mikä on sinun oman mielihalusi mukaista 

tekemistä ja lepää omasta työstäsi, Sapatin päivänä… Älä kulje omaa tietäsi, Timothy, vaan kulje 

Minun kanssani Minun tietäni; lepää Minussa ja muista. Sillä tässä sinä kunnioitat Minua ja tulet 

varmasti olemaan siunattu.  

Sen vuoksi, näin Minä sinua käsken… Sinun tulee olla valmistellut Sapattia varten kuudennen 

päivän auringon laskuun mennessä, lakaten tekemästä kaikkia töitäsi, kuten Minä olen sinua 

käskenyt. Sinun tulee muistaa ja kunnioittaa Sapattia; auringonlaskusta auringonlaskuun, sinun 

tulee levätä ja olla rauhassa.  

Sillä aika on tulossa, kun kenelläkään ei tule olemaan rauhaa, kun kukaan ei ole kykenevä 

tekemään työtä, kuitenkin sinä, Timothy, tulet tekemään työtä. Syvän pimeyden keskellä sinä tulet 

palvelemaan ja sinussa Minä tulen loistamaan kirkkaasti, sillä Minä olen asettanut sinut ylhäälle 

lampunjalkaan Minun ihmisilleni. Ja sinä päivänä, kun Minä lähetän sinut, sinusta tulee majakka, 

kirkas ja loistava. 

Sen vuoksi, Timothy, vaali Sapattia. Rukoile ja anna ylistystä, tarjoa kiitosta Minun nimessäni. 

Virkistäydy ja peseydy Sanassa, uudistu Jumalan läsnäolossa… Minun poikani, puhu Minusta 

Sapattina, julista Minun nimeäni ja Minun kunniaani! Ja kun muut lähenevät, puhu heille myös; 

kyllä, todista Minun kärsimyksestäni Sapatin päivänä! Jaa Minun Sanaani ja Minun rakkauttani ja 

puhalla tähän trumpettiin! Sillä Minun Valtakuntani tulee!  

Kyllä, jopa Sapattina ja Herran Päivänä, sinä tulet kulkemaan virassa, mihin sinut on kutsuttu. Sillä 

Minä olen myös Sapatin Herra; katso, Minä olen koko maapallon Herra! Sitten tulee Uusi Päivä; ja 

jos sinä olet halukas vastaanottamaan sen, se on seitsemäs, Herran Sapatti, kun koko maailma 

tulee lepäämään pahoista tekemisistään.  

Todella, monet asiat tullaan laittamaan lepoon Herran Päivänä, jopa kuolema ja hauta; tuholla ei 

tule olemaan paikkaa ja paha tullaan poistamaan kauaksi. Sillä kuten on kirjoitettu, ”Ei missään 

Minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin 

kuin vedet peittävät meren”… Sen vuoksi, rukoilkaa aina, että teidät lasketaan arvollisiksi 

saapumaan Hänen lepoonsa, pysymään Herran läsnäolossa ikuisesti.  

Täten he, jotka muistavat Sapatin, kunnioittavat Minua ja ne, jotka lepäävät Sapattina, lepäävät 

Minussa, kun he katsovat Päivään… Sillä Minä olen asettanut seitsemännen päivän erilleen ja 

pyhittänyt sen, alusta alkaen… Täten se on ollut merkki Minun ja Minun ihmisteni välillä, jopa 

tähän päivään asti ja niin se tulee pysymään ikuisesti.  

Sillä kuten Minä puhuin Israelin lapsille, sanoen… ”Pitäkää Minun Sapattini, sillä se on merkkinä 

meidän välillämme, Minun ja teidän, sukupolvesta sukupolveen, tietääksenne, että Minä olen 



Herra, joka pyhitän teidät,” siispä Minä myös puhun teille, jopa kaikille, jotka on oksastettu 

mukaan. Sillä ne, jotka tottelevat Minun Käskyjäni, pysyvät Minun rakkaudessani ja ne, jotka 

muistavat Minun Sapattini, pitävät Minun seurani, sillä Israelin Pyhä asuu heidän keskellään.  

Sillä Minä kaipaan Minun lapsieni olevan siellä, missä Minä olen, Minä olen innokas palauttamaan 

heidät Puutarhaan, että me jälleen kerran voimme kulkea yhdessä aamun viileydessä… Meidän 

ilomme täytettyinä.  

Sen vuoksi muistakaa Sapatti ja Minä tulen muistamaan teidät. Siunatkaa Sapatti ja Minä tulen 

siunaamaan teidät. Rakastakaa toisianne, jopa kuten Minä olen rakastanut teitä. Pankaa työnne 

pois, älkää katsoko tämän maailman huolia ja päästäkää irti huolistanne Sapatin päivänä. 

Säästäkää itseltänne näiden huolien paino, laskekaa käsistänne tämän maailman taakat ja 

asettakaa itsenne erilleen vain yhdeksi päiväksi. Antakaa kaikkien ajatustenne asua Jumalassanne 

ja Pelastajassanne ja pohtikaa, kyllä, antakaa mielenne olla täynnä Minun Käsieni töitten ihmeitä ja 

syvää kunnioitusta. Sillä jopa Herra, teidän Jumalanne, Taivaan ja Maan Luoja, lepäsi 

seitsemäntenä päivänä.  

Siispä sitten kantakaa ristiänne kuusi päivää ja antakaa Herran kantaa sitä seitsemäs päivä… 

Riemuitkaa ja olkaa iloisia, sillä tämä on Minun tahtoni teille. Sitten, kun ilta tulee ja aurinko 

kallistuu horisontin alapuolelle, te voitte jälleen palata siihen, mitä te valitsette alkaa tekemään, 

olipa se sitten kyntämistä tai kerintää.   

Mutta pitäkää huoli, ettette ala tekemään syntiä kädellänne ja pelätkää niitä, jotka tekevät niin. 

Olkaa erillänne ja seisokaa erillänne niistä, jotka hylkäävät Sapatin ja työntävät kättä Minun Pyhiä 

Päiviäni vastaan. Sillä Minun Sapattini ovat pyhiä, siunaus, aika pohtia niitä asioita, joita Minä olen 

valmistellut niille, jotka rakastavat Minua…   

Miksi, Oi ihmisten kirkot, te hylkäätte Minun Sapattini ja heitätte pois Minun Pyhät Päiväni, aivan 

kuin paholainen olisi laittanut ne teidän portaillenne?! Sillä Minun ihmiseni kunnioittavat Minua ja 

nauttivat Minun Sapateistani; he tarjoavat kiitosta ja kaikissa asioissa antavat Minulle kunniaa.  

Ja katsokaa, Päivä on tulossa nopeasti, kun Laillinen Kuningas tulee hallitsemaan! Ja Hänen 

Kuningaskunnassaan tulee olemaan Sapatti, jopa tuhat vuotta! Hänen hallintonsa, aina ja 

ikuisesti!... Sillä Herra on puhunut ja niin se tulee olemaan… Maapallolla niin kuin Taivaassa. 


