
V4/03 - Taivas & Maapallo tulevat menehtymään, luodaan uudelleen. Laki pysyy 

ikuisesti, Sitä ei Muuteta eikä sitä voida Muuttaa… Eikä Jumala ole siunannut 

mitään muuta Päivää, Seitsemännen Hän on Siunannut… Pitäkää se Pyhänä 

Maaliskuun 29. 2006 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra teidän Jumalanne… Teidän ei tule häpäistä Minun Sapattejani, eikä viikon 

seitsemättä päivää, jonka Minä olen käskenyt teidän muistaa!  

Näin sanoo Herra… Niin kuin Minä puhuin sen Moosekselle, niin pitää tehdä… Kuten Minä puhuin 

seurakunnan edessä, niin pitää tehdä…  

Kyllä, suuren trumpetin puhaltamisella, salamoinnilla ja ukkosen jyrinällä Minä olin puhunut sen 

Siinain Vuorella…  

Israelin heimojen läsnä ollessa ja pyhien enkelien läsnä ollessa, trumpetin säestyksellä Minä 

annoin Minun Lakini.  

Herra, teidän Jumalanne oli kirjoittanut sen, Hänen omalla kädellään… Kyllä, Minun omalla 

sormellani se kaiverrettiin ja annettiin Minun ihmisilleni…  

Katsokaa, Minä, jopa Minä, olin kirjoittanut sen katuvaisten sydämiin, Minun oman Henkeni 

voimalla.  

Sillä Ihmisen Poika tuli lunastamaan teidät synneistänne, rikkomuksistanne, jotka poltettiin Ikuisen 

Liiton kiveen ja joiden mukaan ihmisen tulee elää… Joita kukaan ei ole pitänyt… Jonka vuoksi he 

varmasti tulevat kuolemaan.  

Kappas, Uuden Liiton Minä lähetin teille, Kristuksessa Jeesuksessa, pelastamaan teidät sen 

rangaistuksesta, minkä te olitte hylänneet. Onko sitten Kristuksenne kuollut, minkä mukaan Laki 

myös on kuollut?... Ei niin!... Tuetteko te ristiinnaulitsemaan Pelastajanne, uudelleen ja uudelleen, 

saattaen Hänet avoimesti häpeään?!... EI!... Te tulette elämään Hänen ansiostaan ja sen, jota Hän 

pitää yllä ja on suurentanut Itsessään!... Ollen Ainoa, joka on ilman syntiä, ja hän on pitänyt Lain 

jokaisen hippusen.  

Sillä on kirjoitettu, niin kuin Herra Kristus on sen puhunut, ”Mutta ennemmin taivas ja maa 

katoavat, kuin yksikään lain piirto häviää.”… 

Sillä Lain henki on näytetty Hänen puvussaan… Hän, ollen sama, joka opetti teille Lain uudelleen, 

Hänen esimerkillään ja Hänen jokaisella sanallaan ja teollaan…  

Sillä Laki on täytetty Kristuksessa, Messiaassa… Todella, Hän on maali, johon Toora (Laki) tähtää. 

Hän on Lain Herra, ollen myös Sapatin Herra.  

Siispä sitten, jos Hän on Sapatin Herra ja on totellut Isän jokaisen käskyn, miksi te ette seuraa 

Häntä? Te sanotte, että te seuraatte Häntä ja kunnioitatte Häntä… Totisesti, Minä sanon teille, 

teidät tullaan kaikki huomaamaan valehtelijoiksi Tilinteon Päivänä. Sillä jokainen Jumalan ja Hänen 

Poikansa puhuma sana, pysyy ikuisesti… Ilman mitään muuttumista tai valon vaihtumista varjoksi.  

Oi avionrikkojien kirkko, kuinka Me suremme sinun puolestasi… Sinut on tuomittu ja tullaan 

jättämään täysin lohduttomaksi Herran vihan Päivänä. Sinä sanot, että sinä puhut Minun 

puolestani ja että sinulla on Kristuksen auktoriteetti. Sinä olet tallannut Ylösnousseen haudalla, 

tehden Hänen uhrinsa tehottomaksi!... Voi niille, jotka pilkkaavat Henkeä!  



Sinun haureutesi on pinottu Taivaaseen asti! Jokaisen Lain sinä olet rikkonut!... Jopa tähän päivään 

asti, sinä omaksut kaikki synnit, joita Minä vihaan! Kaikessa, mitä sinä teet, sinä ristiinnaulitset 

Pelastuksen Pojan, uudelleen ja uudelleen!... Kieltäen Hänen nimensä kaikilla teoillasi, joita sinä 

kutsut mahtaviksi ja tosiksi…  

Oi epäpyhä ihmisten kirkko, kaikkien haureuksien ja valheiden äiti, sinun tuhosi tulee lähelle!... 

Sinusta on tullut Egypti!... Päästä Minun ihmiseni pois!  

Lakkaa häpäisemästä Minun Sapattejani, lopeta harhaoppisi, pidä kielesi pois jumalanpilkasta!... Ja 

kadu!... Ja Minä vielä saatan antaa sinulle armoa.  

Lauantai on seitsemäs päivä ja Sapatti, jonka Minä olen säätänyt alusta alkaen!  

Hän, joka on Pyhä, tulee nopeasti ja tulee ottamaan sinulta Hänen omansa…  

Hän tulee sieppaamaan heidät aivan sinun rinnoiltasi… ENÄÄ Minun lapseni EIVÄT tule saamaan 

ravintoa sinulta!... ENÄÄ he EIVÄT tule istumaan sinun petoksissasi!   

Valo on otettu pois sinulta!... Sinut on jätetty yksin, vieraantuneena valheellisten oppiesi vuoksi. 

Sinun kohtalosi on hänellä, joka on tulossa ja joka tulee johdattamaan monia kadotukseen ja 

kuolemaan. Sinä tulet kantamaan hänelle pojan, miehen, joka kantaa hänen nimensä numeroa, 

hänen profeettansa. Sinä et tule olemaan yksin, kun lohduttomuudet tulevat… Sinä ja sinun 

vihollisesi, Ismael, tullaan tuhoamaan, isän kanssa, joka kantoi teidät molemmat, valheiden isän. Ja 

niin se tullaan tekemään… Silti, amen.  

Mahtava ja Vahva tulee palaamaan!... Ja suuri hyvitys tulee lankeamaan raskaasti kansakuntien 

päälle!... Katsokaa, Hän tulee tulemaan kaikessa Kunniassaan!... Ja Tuomio tulee istumaan… 

Kuitenkin jokainen, joka kutsuu Herran nimeä sinä Päivänä, tullaan pelastamaan. 


