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Sapatin Lepo… Tulkaa Minun luokseni, sillä Minä olen Elävä Vesi 

Tammikuun 24. 2013 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylle ja Jayselle, Kristuksessa olevalle Veljelle ja Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Sapattina tehkää sellaisia asioita, jotka ovat miellyttäviä Minun silmissäni, että me voisimme 

olla iloisia yhdessä. Tulkaa Minun luokseni ja vastaanottakaa rauha, sillä Minussa te tulette 

löytämään levon, sanoo Herra YahuShua. Minun poikani, kuuntele Minun puhettani ja anna 

sydämesi loikkia ilosta Minun läsnäolossani. 

Sillä Minä tein Sapatin ihmistä varten enkä ihmistä Sapattia varten. Kuitenkin hyvin harvat 

ymmärtävät sen todellisen päämäärän, eikä kukaan voi oivaltaa sen tarkoituksen täyttä 

ulottuvuutta, ennen kuin päivänä, jolloin he saapuvat sisään. Sen vuoksi olkaa siunattuja Sapatissa, 

sillä se todella on siunaus.  

Minun poikani, kun Minä lepäsin seitsemäntenä päivänä, niin tulee myös teidän levätä, että Minä 

voin siunata teidät ja pyhittää teidät, jopa niin kuin Minä olin siunannut ja pyhittänyt 

seitsemännen päivän alusta alkaen… Päivä erilleen asetettuna ja pyhä.  

Muistakaa Sapatti sen vuoksi ja pohtikaa innokkaalla odotuksella, nähkää suuremmilla silmillä, sillä 

päivä Herrassa on niin kuin tuhat vuotta!... Minun poikani, seuratkaa Minua, kävelkää Minun 

jalanjäljissäni ja te tulette todella olemaan siunattuja! Sillä palvelija, joka kulkee Minun teitäni, 

tulee tuntemaan Minut ja opetuslapsi, joka lepää Minussa Sapatin Päivänä, tulee saamaan rauhan. 

Sillä Sapatti on enemmän kuin lepo ja Käskyt enemmän kuin rauha. Täten Minun käskyjäni 

tottelevien usko on paljastettu ja tulee pian tulemaan loppuunsaattamiseen, sillä liitto on lähellä!  

Minun poikani, lepo on hyvä ruumiille ja mielelle, kuitenkin jopa siunatumpia ovat ne, jotka 

lepäävät Herrassa, sillä heidän on sielun lepo. Sillä rauha on tietämistä, että MINÄ OLEN KUKA 

MINÄ OLEN. Ja tältä perustukselta Minun palvelijani löytävät levon, jopa parannuksen, joka virtaa 

kuin joki.  

Sillä totuus siitä, kuka Minä olen, parantaa rikkinäiset sydämet ja elvyttää sielun. Sillä he, jotka 

asettavat taakkansa Minun jalkojeni juureen, tullaan ravitsemaan Minun rakkaudessani ja ne, jotka 

luottavat Minuun varauksetta, tulevat olemaan tyytyväisiä, sillä Minä olen tarpeeksi… Katsokaa, 

Minä olen Elävä Leipä, joka tuli alas Taivaasta, Elävien Vesien Lähde!  

Sen vuoksi tulkaa Minun luokseni Sapatin Päivänä ja syökää! Pysykää Minun läsnäolossani ja 

juokaa! Etsikää Minun kasvojani, rakastetut ja olkaa asetetut vapaiksi!... Antakaa ylistyksen täyttää 

Sydämenne, kun huulenne pursuvat ylistykseen! Antakaa kiitoksen annon täyttää mielenne, kun 

polvistutte rukoilemaan! Rakastetut, paljastakaa rakkautenne, älkääkä pitäkö omana tietonanne!... 

Minun poikani, tulkaa ja asukaa Herran ilossa, sillä Minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra 

teidän Lunastajanne. 


