
V5/08 - Muistakaa Sapatti ja pitäkää se pyhänä 

Helmikuun 15. 2007 - YahuShua HaMashiach’lta, Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja 

Pelastajaltamme - Viisaus annettuna Timothylle Koskien Sapattia ja kaikille Niille, joilla on Korvat 

Kuulla 

Jos joku, Herran rakastettu ja jossa Hän asuu, pyhittää minkä muun tahansa päivän, jota Herra ei 

ole käskenyt, koska hän on tietämätön totuudesta tai valheellisen opin vuoksi, sitten Herralle se 

päivä on todella pyhitetty… Tämä on hyväksyttävää ja hyvin Herraa miellyttävää. Ja tälle samalle se 

luetaan oikeamielisyydeksi heidän sydämensä mukaan, vaikka he pysyvät virheessä neljännen 

Käskyn mukaan, häntä ovat harhaan johtaneet muut, joita myös oli harhaan johtaneet heidän esi-

isänsä ennen heitä.  

Kuitenkin jos toinen, jonka tieto on aitoa neljännen Käskyn mukaan, jota eivät ihmisten kirkot ole 

harhaan johtaneet, tulee esiin ja sanoo, ’Minä myös pyhitän tämän tietyn päivän Herralle’ ja se on 

oikea päivä, seitsemäs (Lauantai), Jumalan neljännen Käskyn mukaan, julistaen omaa 

oikeamielisyyttään ihmisten edessä, myös tuomiten niitä, jotka hän havaitsee vähemmän 

arvollisiksi, heidän virheensä vuoksi, tälle ihmiselle se tullaan laskemaan häpeäksi, vaikka hänellä 

on tietoa totuudesta ja ei säilytä virhettä Käskyjen mukaan. Sillä vaikka hän on pitänyt Sapatin 

ulkoisesti, myös todistaen suullaan, hän ei pitänyt sitä sisäisesti sydämessään, eikä hän ollut 

todella omistautunut Jumalalle… Pelkkä ulkoinen esitys, saavuttaakseen kunniaa itselleen, 

yrityksenä ylentää itseään muiden yläpuolelle, eikä pitänyt Sapattia ollenkaan. Tämä ihminen 

tullaan varmasti alentamaan Tilinteon Päivänä.  

Kuitenkin ihminen, joka pysyy nöyränä, vilpittömällä sydämellä, tullaan varmasti ylentämään, 

vaikka hän oli virheessä…  

Ja tästä paikasta hän tulee aikanaan tulemaan todelliseen tietoon, seitsemännen päivän pyhänä 

pitämiseen, niin kuin on kirjoitettu… Sillä hän oli jo pitänyt sen sydämessään.  

Siispä sitten, koska hänen sydämen aikomuksensa oli miellyttää Herraa, niinpä myös hänen 

uskonsa tulee loppuunsaattamiseen Isän neljännen Käskyn pitämisessä, niin kuin on kirjoitettu. 

Sillä on paljon helpompaa siirtää ihminen, jonka sydän on oikeassa paikassa, oikealle paikalle 

uuteen päivään, kuin on siirtää ihminen, jolla on väärä sydän, paikalle, joka on oikea, jos hän 

tuntee, että hän jo asuu siellä.  

Kuitenkin muistakaa tämä… Kaikkien, jotka tulevat oikeaan tietoon ja ovat vastaanottaneet 

totuuden rakkauden, täytyy kulkea sen teillä, eikä enää omissaan, eikä valheellisissa ihmisten 

opeissa kirkoissa.  

Näin sanoo Herra Jeesus, YahuShua HaMashiach… Kulkekaa oikein Minussa, Minun jalanjäljissäni, 

pysyen Minun opissani, uskon ja tiedon mukaan, jotka te olette vastaanottaneet totuudessa. 

Edetkää kohti täydellisyyttä, etsien luottamuksen kautta, ei perinteiden eikä ihmisten käskyjen 

mukaan.  

Etsikää ja te varmasti tulette löytämään… Sillä kaikki, mitä te tarvitsette, on kirjoitettu teidän 

mielen ylennykseksenne Totuuden Pyhissä Kirjoituksissa… Ja katsokaa, jopa näiden monien 

Kirjeiden kautta, kirjoitettuina Totuuden Kirjaksi, Minä olen tehnyt kaikki nämä polut suoriksi. 


