
V2/11 - Minä olen Pääsiäis Karitsa… Uusi Liitto ihmisten kanssa 

Huhtikuun 18, 2005 - YahuShua HaMashiachi’lta, 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 (pass over=ylittää, ohittaa, sivuuttaa. Passover=Pääsiäinen 

englanniksi). 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! 

Sillä 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 Taivaan enkelit sinä päivänä. 

Siispä sitten, oi Siionin lapset, juhlikaa Pääsiäistä, 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! 

Sen vuoksi, 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. 


