
Herra selittää…  

Pakanallisen Kevään Juhlan Juhlinta, Pääsiäinen & Karitsa, Pelastus & Ensirakkaus  

Jumalan Trumpetin Kutsu. 

 

Liittyen pakanallisen Kevään Juhlan viettoon 

Maaliskuun 14, 2005 – Herralta, Meidän Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana, joka 

Puhuttiin Timothylle ja Kaikille Niille, Joilla On Korvat Kuulla  

Täten sanoo Herra, Hänen palvelijalleen… Timothylle, kunnioita vanhempiasi Minun Käskyjeni 

mukaan, sillä tämä miellyttää kovasti Herraa. Kuitenkin pakanallisen Kevään Juhlan(englanniksi 

Easter, Eastre-jumalattaren, muinaisen kevään ja aamunnousun jumalattaren muistoksi vietetty 

juhla) perinteisiin älä ota osaa, älä kunnioita ihmisten käskyjä. Sillä kuten Minä olen käskenyt sinua 

joulukuun lomasta, tee samoin tätä juhlaa kohtaan, jota kutsutaan pakanalliseksi Kevään Juhlaksi, 

sillä Minun silmissäni ne ovat samat.  

Minun poikani, rakasta Herraa, sinun Jumalaasi koko sydämelläsi, koko sielullasi ja koko voimallasi; 

ja kyllä, rakasta myös perhettäsi… Anna Minun valoni loistaa silmissäsi, ja omaksu heidät, joiden 

kanssa olet eri mieltä sydämessäsi, vaikka Minä olen kutsunut sinut olemaan erillään; ja aikanaan 

he tulevat näkemään, sillä Minun valoni loistaa nyt sinussa.  

Älä huolehdi, äläkä tuomitse heitä. Pikemminkin johdata omaa talouttasi oikeamielisyydessä ja 

myös opeta lapsiasi Minun tavoillani. Ja jos kysytään, miksi olet erilläsi, vastaa rakkaudella, 

selittäen heille, että sinä ja sinun perheesi ovat valinneet palvella Herraa puhtaudessa ja 

totuudessa. 

Älä juhli maailman asioita tai niitä asioita, joiden juuret juontavat syvälle pakanallisuuteen. 

Mutta ponnistele joka päivä miellyttääksesi Jumalaasi, rakasta naapuriasi ja riemuitse aina 

Pelastajassasi, YahuShuaHaMashiachissa, Hänessä, jota kutsutaan Kristukseksi ja Jeesukseksi… 

Siksi rauhaa toistaiseksi, Timothy, ja kärsivällisyyttä; he, joilla on korvat kuulla, pian tulevat esiin ja 

kuuntelevat.  

Siksi älä vielä tarjoa aikuisille tarkoitettua ruokaa vastasyntyneille, sillä vauvat eivät syö sitä, 

eivätkä he ole kykeneviä sulattamaan sitä…  

Sillä se täytyy antaa pieninä annoksina, hitaasti ja pehmentää vedellä, ennen kuin se voidaan 

täysin hyväksyä… Luota Minuun ja luota myös Minun tapoihini, sanoo Herra.  

 

Minä olen Pääsiäinen(englanniksi Passover) ja Karitsa… Uusi Liitto ihmisten kanssa. 

Huhtikuun 18, 2005 – YahuShuaHaMashiachilta, Jeesus Kristukselta, Herraltamme ja 

Pelastajaltamme – Herran Sana, joka Puhuttiin Timothylle ja Kaikille Niille, Joilla on Korvat 

Kuulla 

Täten sanoo Kristus, Jumalan Pyhä… Minä olen Hän, jota kutsutaan Jumalan Karitsaksi, Taivaan 

Karitsaksi, ilman tahroja ja vikoja, annettu lunnaaksi monen puolesta, saaden aikaan sen, että 

kuolema ohittaa Minun ihmiseni (passover=ylittää, ohittaa, sivuuttaa). Sillä kaikki, jotka uskovat 

Minuun ja ottavat vastaan myös Minun uhraukseni, tulevat elämään ikuisesti…  



Sillä Minun vereni on veri, joka vuodatettiin teidän puolestanne, asetettavaksi ovenne yläpuolelle, 

niin että teidät säästettäisiin, päästäen teidät kuoleman vallasta. Sillä kuten on kirjoitettu Laissa, 

kaikki asiat on puhdistettu verellä ja ilman veren vuodatusta ei voi olla synninpäästöä.  

Eikä kukaan mene Isän luo, elleivät he syö Karitsan lihaa ja juo Hänen vertansa. Siksi, tehkää tämä 

Minun ja Minun Kärsimykseni muistoksi, Uuden Liiton mukaan. Sillä se on loppuun saatettu jo ja se 

sinetöitiin ikuisiksi ajoiksi Minun ylösnousemisellani… Katsokaa, Minä en ole enää Uhrikaritsa! 

Minä olen Ylösnoussut, Israelin Pyhä, Juudan Heimon Leijona! 

Karitsa tapettiin, Minun ihmiseni lunastettiin kaikkialla maapallolla!... Ja katso, Minä olen 

ylösnoussut aina ja ikuisesti, kunniaan ja ylistykseen pukeutunut! Ja samalla tavalla tulevat Minun 

ihmiseni olemaan puetut, kunniassa, ottaen vastaan valkeat viitat, pysyen Paimenensa läsnäolossa 

ikuisesti… Sillä heidät on puhdistettu ja he tulevat olemaan kuin enkelit Taivaassa sinä päivänä. 

Siispä sitten, oi Siionin lapset, juhlikaaPääsiäistä, mutta ei niin kuin Mooseksen päivinä. Sillä jopa 

Minä, Herra Kristus, pidin tämän Sapatin ennen Minun kuolemaani… Kuitenkin Minun 

kuolemallani ja ylösnousemuksellani Karitsana, Minä tulin Uudeksi Pääsiäiseksi, joka uhrattiin 

kaikkien puolesta! 

Siksi juhlikaa Pääsiäistä muistoksi, kiitoksen aikana, kunnioittakaa sillä uutta liittoa, jonka me 

jaamme. Sillä menneinä aikoina te olitte tulleet erilleen Minusta synnin vuoksi, kuitenkin me 

olemme yhdessä jälleen kerran, ikuisesti, Isän valmistelemassa Valtakunnassa. Kuitenkin 

ymmärtäkää tämä… Jopa Pääsiäinen on mennyt pois, sillä Minä olen Pääsiäinen! Ja kaikki, jotka 

uskovat Minuun, eivät menehdy, vaan heillä on iankaikkinen elämä!  

Pitäkää tämä Sapatti sen vuoksi, kuten Isä on käskenyt. Kuitenkin Pääsiäinen, kuten Mooseksen 

päivinä kirjoitettiin, älkää pitäkö; älkää pitäkö myöskään kuten juutalaiset sen pitävät – heillä on 

vielä esirippu, sillä heidän on vielä katsottava Minuun.  

Pikemminkin muistakaa Minua ja Minun Kärsimystäni, omaksukaa Minun Liittoni ja opettakaa 

muita Minun uhrauksestani ja kiittäkää. Sillä Pääsiäinen, kuten on kirjoitettu, on suuntaviitta, 

kunniakkaiden tulevien asioiden varjo. Lukekaa sen kirjoituksia ja ymmärtäkää; ottakaan sen 

merkitys sydämeenne. Sillä näissä asioissa on Jumalan Pelastus paljastettuna, Aikojen Suunnitelma 

täytettynä… Sillä teidän Lunastajanne elää! Kuolema on mennyt ylitsenne! Karitsa on tapettu, 

vangitut on vapautettu! 

Siksi syökää, juokaa ja kiittäkää Minun muistokseni ja Minä tulen muistamaan teidät, kun Minä 

tulen kokoamaan… Pitäen teitä lähelläni, jopa Minun povellani, missä te tulette löytämään rauhan.  

Sillä silloin te tulette todella tuntemaan Minut, aivan kuten Minä olen aina tuntenut teidät, jopa 

maailman perustamisesta lähtien… Sanoo Kunnia, joka on ja oli ja on tuleva… JUMALAN PELASTUS.  

 

Palatkaa Ensirakkautenne luo & Pitäkää Pääsiäinen 

Maaliskuun 20, 2007 – Herralta, Meidän Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana 

puhuttu Timothylle, Kaikille Niille, Joilla On Korvat Kuulla  

Täten sanoo Israelin Herra Jumala… Minun lapseni, pitäkää Pääsiäinen; pitäkää se Uuden Liiton 

mukaan, uskossa ja rakkaudessa. Hylätkää nämä ihmisten turhuudet, väärät opit, jotka on 

rakennettu sen pohjalle, mikä on mitä sopimattominta Minun silmissäni… 



Rakkaat, riisukaa hapatus itsestänne ja antakaa Minulle täydellistä ylistystä, puhdasta ylistystä 

Messiaassa; Hän on teidän Pääsiäisenne! Kyllä Hän, jota kutsutaan Jeesukseksi ja Kristukseksi, on 

Pääsiäinen! YahuShua on Hänen nimensä!  

Minun Lapseni, lopettakaa seuraamasta maailmaa ja ihmisten kieroutuneita oppeja. Palatkaa 

ensirakkautenne luokse ja muistakaa. Sillä Hän on Jumalan Karitsa, joka pois ottaa maailman 

synnit. 

Kuitenkin te, jotka kutsutte itseänne kristityiksi, te käyttäydytte epäkunnioittavasti Minua kohtaan. 

Katsokaa, te saastutatte Messiaan kunnian saastaisilla perinteillä ja häpäisette Hänen 

ylösnousemuksensa pakanallisilla käytännöillä, kun te hylkäätte sen, mitä Minä olen asettanut 

teidän pidettäväksenne; ettekä te kallista korvaanne sille… Ihmisten kirkot, tietäkää, että näissä 

Seitsemässä (Pyhät Päivät) on viisaus ja ymmärrys, juuri Jumalanne mieli?! Kuitenkin te valitsette 

turhuuksia turhuuksien päälle, omaksuen jokaisen turmeltuneen käytännön ja pakanallisen 

perinteen! Sillä te olette kaikkein kieroutunein ja riettain sukupolvi!  

Täten sanoo Messias, Israelin Pyhä… Minä kerron teille totuuden, aika on tulossa ja on jo täällä, 

kun Minä tulen kulkemaan keskuudessanne ja korjaamaan satoa ja moni tullaan jättämään jälkeen 

katkerissa kyynelissä kaipaamaan.  

Siispä valmistelkaa sitten itsenne ja olkaa valmiita, sillä aurinko on jo laskemassa tämän ihmisten 

ajan ylle; ja katso Jumalan tuomio on tulossa. Sitten loppu tulee ja se tulee tuomaan uuden alun. 

Rakkaat lapset, Minä en ole tästä maailmasta, kuitenkin te olette tästä maailmasta. Sillä vain he, 

jotka rakastavat Minua ja hyväksyvät Minut sellaisena kuin Minä todella olen, heidät laitetaan 

sivuun; sillä Minä asun heissä ja he seuraavat Minua. 

Te väitätte, että Minä asun teissä, silti kukaan teistä ei tottele Minun ääntäni! Todella, te 

sivuutatte Minun esimerkkini ja kieltäydytte kulkemasta Minun teitäni. Sillä jos Minä todella 

asuisin teissä, silloin teidän pitäisi tehdä kuin Minä tein… Rakkaat, seuratkaa Minua! Pitäkää 

Pääsiäinen, muistakaa Minun sapattini ja vetäytykää tästä korruptoituneelta tieltä, jotka te olette 

valinneet! Poistakaa tämä huntu, mikä on pysynyt päässänne ja tulkaa pois ihmisten kirkoista! 

Vasta sitten te alatte näkemään uusin silmin ja ennallistetulla näkökyvyllä.  

Sillä Pyhät Päivät ovat siunaus ja tulevien asioiden esimaku; Merkki Minun ja teidän välillämme, 

että te tietäisitte, että Minä olen Herra, joka pyhittää teidät… 

Kuva ja kuvateksti videossa: Sovitut Päivät, Menora-kynttilänjalassa liekkien päällä olevat päivät, 

vasemmalta oikealle: Pääsiäinen, Happamattoman Leivän Päivä, Ensihedelmien päivä, Helluntai, 

Trumpettien päivä, Sovituspäivä ja Lehtimajanjuhla. Kynttilänjalassa oleva teksti: Kolmas 

Mooseksen Kirja, luku 23. 

Ja katso, neljä on täytetty… Pelastus varmistettu, synti ja kuolema voitettu, Henki annettu… Kolme 

on tulossa nopeasti… Synti tuhottu, paha sidottu, Minun istuimeni otettu, Tuomio…  

Uusi päivä, jopa tuhat vuotta… Sitten lyhyt ajanjakso, Täyttymys… Iankaikkinen päivä Herrassa! 

Amen ja amen. 


