
V5/10 - 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, valheelliset opit, jotka on 

rakennettu sen pohjalle, mikä on mitä sopimattominta Minun silmissäni… 

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

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

Pääsiäinen! (englanniksi Passover=Pääsiäinen)YahuShua on Hänen nimensä!  

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

Rakkautenne 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 (englanniksi Easter=Pakanallinen Kevään Juhla) 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 

korruptoituneen opin 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… Rakastetut, seuratkaa Minua! Pitäkää 

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

valinneet! Poistakaa tämä huntu, joka pysyy 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. 


