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Raamatusta on löytynyt salaisia koodeja, jotka ovat vallankumouksellisia ja haastavat suurimmat 

skeptikot. Tule katsomaan näitä hämmästyttäviä piiloviestejä! 

"And so all Israel shall be saved..." (Romans 11:26)

"ja niin kaikki Israel on pelastuva..." (roomalaisille 11:26)

It's Supernatural Sid Rothin seurassa. Raamatusta on vastikään löydetty piiloviestejä, jotka ovat 
vallankumouksellisia ja jotka haastavat suurimmat skeptikotkin. Tule katsomaan näitä 
hämmästyttäviä piiloviestejä! Tässä jakossa: It's Supernatural!

Sid: Jos se ei ole luonnollista, harkitse, että se on yliluonnollista. Koodi on paljastettu! Enää 
kenelläkään ei ole tekosyytä epäillä, etteikö Toora, kirjoitukset, koko Raamattu, tule jumalaiselta 

tekijältä. Ja mies, joka paljasti koodin, juutalainen mies, joka on opiskellut 55 vuotta Raamattua, on 
täällä kanssani juuri nyt - Yacov Rambsel. Yacov, kuinka sinä löysit tuon koodin? 

Yacov: Sid, minä en sitä löytänyt. Ruach ha kodesh, Pyhä Henki, paljasti sanansa minulle, osoittaen

minulle Yeshuan nimen, Messiaan nimen. Genesiksen ensimmäisestä kappaleesta [1.Moos.1] 
viimeiseen kirjaan Tanakh, josta alun perin käytettiin nimeä Vanha Testamentti. Kun käyt läpi sivu 

sivulta, kappaleesta seuraavaan kappaleeseen, kirjasta seuraavaan kirjaan, Yeshuan nimi tulee esille.
Hän on Messias. Hän on luvattu henkilö, jonka oli määrä tulla lunastamaan, ei ainoastaan Israelin 
kansa, vaan koko maailma synneistään. 

Sid: Nyt, sinä sanoit minulle, että piilomuodossaan heprean kielinen nimi, Yeshua, joka on 
hepreaksi Jeesus, paljastuu ensimmäisestä Raamatun kirjasta (heprean kieltä) kaikkialla siitä 

eteenpäin. 

Yacov: Kyllä. Kyllä.

Sid: Anna, kun kysyn sinulta kysymyksen. Tanakh sisältää, juutalaiset kirjoitukset sisältävät, 
jakeen, juutalaiselta profeetalta Jesajalta, joka on kirjoitettu 800 vuotta ennen kuin Jeesus tuli maan 

päälle. Se on kappale 53. Olen itse henkilökohtaisesti lukenut sen ortodoksiselle juutalaiselle 
isälleni. Ja, hän... Vaikka hän ei halunnut uskoa, että siinä puhutaan Jeesuksesta. Hän sanoi: "Tuossa
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kuvaillaan sitä miestä!" Siinä kuvaillaan Jeesus. Ja kuka tahansa, joka lukee tuon kohdan ilman 
ennakkoluuloja, sanoo: "Siinä kuvaillaan Jeesus." Se kirjoitettiin 800 vuotta ennen kuin saimme 
todistuksen asiasta. 800 vuotta ennen kuin Jeesus tuli maan päälle. Mutta, minä olen puhunut 
ortodoksisille rabbeille, he sanovat: "No, ei siinä kohdassa oikeasti puhuta Jeesuksesta. Siinä 
puhutaan Israelin valtiosta. Siinä puhutaan juutalaisista ihmisistä." Ollakseni täysin rehellinen, se 

oli loukkaus älykkyyttäni kohtaan. Kuitenkin, kuitenkin. Jokainen on oikeutettu mielipiteeseensä. 
Mutta, sinä olet löytänyt koodin. Kyseessä on muinainen juutalainen menetelmä. Ja tuo menetelmä 

on nimeltään gematria. Saatat tuntea tuon menetelmän. Ja, gematria on sitä, että jokaisen heprean 
kirjaimen numeerista arvoa tutkitaan. Mutta, sinä käytit hieman erilaista menetelmää verrattuna 
tuohon muinaiseen juutalaiseen menetelmään. Kuinka sinä sait selville koodin?

Yacov: No, Herra antoi minulle ilmestyksen, mitä heprean sana (shalat?) tarkoittaa - tasaista 
välimatkaa (equal distance). Tai, tasaisesti jakaantunut (equally spaced). Tasaisesti jakaantuneet 

kuten yksi esine toisesta esineestä. Tai kolme esinettä toisistaan kuten kolme kirjoitettua kirjainta. 
No, tämä on totta tässä asiassa. Se on totta myös Hänen sanassaan. Sana Jumala, Genesiksestä 
[1.Moos.1], viimeiseen kirjaimeen kirjassa, ovat tasaisesti sinne jakaantuneet Pyhän Hengen kautta. 
Joten, jos ymmärrät, miten tämä asia toimii, silloin näet, mitä Jumala sanoo rivien välistä. Joten 

Jesajan kappale 53, josta meille on opetettu, että se kuvaa Israelia. 

Yacov: Minulla on aina ollut ongelma tuon opetuksen kanssa, koska, kuinka kansakunta, joka 
tuhotaan, joka tuhotaan täydellisesti, voi ottaa pois synnit kaikilta muilta kansakunnilta. Se ei voi 
olla niin. Se ei voi olla niin. Koska, Israelia on painostettu yli 3500 vuotta eikä se ole koskaan 
ottanut pois syntejä. Se ei ole koskaan pessyt pois syntiä. Joten siinä täytyy olla kyseessä mies, josta

puhutaan. Ja Jesajan 53:5:ssä sanotaan, että häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme takia. 
Häntä runneltiin meidän pahojen tekojemme vuoksi. Ja rangaistus oli hänen päällänsä, jotta meillä 

olisi rauha. Ja hänen haavojensa kautta me olemme parantuneet. Nämä hakkaamiset ja haavat, jotka 
Israel on kokenut, eivät koskaan ole parantaneet minua. Ne eivät ole koskaan parantaneet ketään. 
Itse asiassa ne ovat haavoittaneet heitä. 

Sid: Minua kiinnostaa tämä uusi numeerinen kuvio. Selittäisitkö sitä hieman?

Yacov: Okei. Sitten tulemme jakeeseen kymmenen. Siinä sanotaan, että hän saa elää kauan (He 
shall prolong his days.) Heprean sana on yirik, joka tarkoittaa: "hän pitkittää". Aloitettaessa toisesta 
kirjaimesta tuossa sanassa...

Sid: Se on heprean kirjain yode. 

Yacov: Se on yode. Se on heprean aakkosten kymmenes kirjain. Se on toinen yode tuossa sanassa. 
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Kun siitä lasketaan 20 kirjainta eteenpäin vasemmalta oikealle, joten se on joka 20. kirjain, jotka 
ovat tasaisesti jakaantuneet. Joka 20. kirjain, jolloin siitä tulee lause: Yeshua shmi. Joka tarkoittaa: 
Jeesus on nimeni. Joten, nyt meillä on nimi...

Sid: Odota. Odota. Odota. Sinä menet liian nopeasti. Sanoitko sinä, että kuinka monta kirjainta? 

Yacov: Joka 20. kirjain. 

Sid: Katsotaanpa, olenko ymmärtänyt tämän oikein. Eli me aloitamme yhdestä kirjaimesta Jesajan 

kappaleessa 53. Se on heprean kirjain hepreankielisestä kirjoituksesta. Ja siitä lasketaan... Kuinka 
monta kirjainta?

Yacov: Siitä kirjaimesta lasketaan 20 kirjainta. 

Sid: Okei. Tuosta lasketaan 20 kirjainta ja kirjoitamme paperille seuraavan kirjaimen. Ja sitten 

lasketaan seuraavat 20 kirjainta eteenpäin. Ja kirjoitetaan se ylös.

Yacov: Kyllä, sir.

Sid: Ja siitä muodostuu hepreankielinen lause. Ja mikä on tuo heprean lause, joka muodostuu?

Yacov: Hepreaksi se on Yeshua Shmi. 

Sid: Ja Yeshua Shmi englanniksi tarkoittaa?

Yacov: Jeesus on nimeni. 

Sid: Jeesus on nimeni!

Yacov: Joten nyt meillä on Messiaan nimi. 

Sid: Kuinka kukaan voi sanoa, että siinä puhutaan Israelista [valtio, kansakunta]? Siinä sanotaan 
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hepreaksi, Jesajan kappaleessa 53, että "Jeesus on nimeni." Havaitsetko, miten vallankumouksellista
tämä on? 

Yacov: Kyllä. 

Sid: Kuinka yksikään rabbi voi uskoa, ettei Jeesus ole Messias? Tämä on kirjoitettu 800 vuotta 
ennen kuin hän tuli maahan! 

Yacov: Tämä todistaa, että virheetön Jumalan sana tulee Jumalalta. 

Sid: Mutta, odotapa hetkinen. Muinaisilla oli tämä menetelmä. Miksi he eivät sitä havainneet?

Yacov: No, on olemassa kirjoitus. Kirje roomalaisille, [Yacov lausuu hepreaksi] Uudessa liitossa. 

Se sanoo, että israelilaisten silmät ovat peitossa osittain ennen lopun aikoja. Mutta, nyt, mitä on 
tapahtumassa? Monien, monien silmät, ei-uskovien juutalaisten, meidän ihmisten, ovat parhaillaan 

aukeamassa Pyhän Hengen toimesta. Näetkö, kun heidän silmänsä olivat peitossa, he eivät nähneet 
näitä asioita. He eivät niitä voineet nähdä. Jos joku heistä, aivan sattumalta, löysi nimen Yeshua 
Messias, he olivat häpeissään tai he olivat liian peloissaan kertoakseen siitä kenellekään. Koska 
heidän oma väkensä olisi alkanut painostamaan. Oma väki painosti omaa kansaa. Se oli vääryys. 
Mutta nyt on tullut aika palauttaa kaikki asiat oikeille paikoilleen. Palauttamisen aika on nyt. 
Jumala ilmoittaa sanansa, ei ainoastaan pakanakansoille - ei-juutalaisille ihmisille, vaan Israelille 

itselleen. Hänen valitulle kansalleen, joka on Israel. 

Sid: Mielestäni erittäin valtavaa on se, että löytyy 300 tarkkaa ennustusta juutalaisista profetioista. 
Ja juutalaisista kirjoituksista. 300! Ja jokainen niistä todistaa, että Yeshua, se on hepreaa ja 
tarkoittaa Jeesus, on juutalainen Messias. Mutta nyt ne eivät ainoastaan todista sitä vaan perustuen 
näihin piiloviesteihin, jokainen niistä sanoo, että hepreankielinen nimi on Jeesus - Yeshua. Ottakaa 

silmä käteenne! (Give me a break!) Kuinka paljon todisteita te tarvitsette? Meidän on mentävä 
tauolle nyt. Tulemme heti kohta takaisin.

*** Pysy kanavalla, kun Yacov kertoo, miten todennäköistä on, että salaiset viestit ovat sattumalta 

kirjoituksissa. ***

Sid: Minä puhun Yacov Rambselin kanssa. Tämä on niin ällistyttävää. Sinä et voi olla ateisti tämän 
jälkeen. Se on tosiasia. Eikä sinulla enää ole edes varaa olla agnostikko. Agnostikko sanoo: "Minä 
en vilpittömästi tiedä, onko Jumala olemassa." Mutta, jos vain kiinnität huomiosi siihen, mitä juuri 
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nyt parhaillaan puhutaan. Jos todella haluat totuuden. Ainoa syy, on olemassa vain yksi syy, miksi 
olet ateisti tai agnostikko, ja se on: sinä et ole kiinnostunut totuudesta. Mutta, jos olet rehellinen, jos
haluat ajatella asiaa omilla aivoillasi, minä kannustan seuraamaan tosiasioita. Nyt, Yacov Rambsel, 
sinä osoitit minulle piiloviestin tekstistä, joka kirjoitettiin 800 vuotta ennen kuin Jeesus tuli maahan.
Jesajalta, juutalaiselta profeetalta, juutalaisista kirjoituksista, kappaleesta 53, joka selvästi sanoi. 

Että on tulossa henkilö, jota oma kansamme [juutalaiset] ei tunnista. Mutta, hänen haavojensa 
kautta me olemme parantuneet. Salainen viesti tuossa kohdassa, jonka sinä toit julkisuuteen, kuuluu.

Anna kun luen sen tarkasti. Yeshua, Jeesus hepreaksi, on minun nimeni. Yeshua on minun nimeni. 

Yacov: Tuo on upeaa.

Sid: Mikä on... Haluan tietää. Ja haluan olla rehellinen tässä asiassa. Onko tässä kyseessä sattuma? 
Mikä on se todennäköisyys, että tämä tapahtuu koodissa Jesajan 53:ssa kappaleessa? 

Yacov: Kun asiaa tarkastellaan tieteellisesti, Sid, tilastotieteilijät ovat analysoineet tämän yhden 

alueen profetiasta. Ja sen, Yeshua Shmi, siellä sisällä. Jeesus on nimeni. Ja loppupäätelmässään he 

arvioivat suunnilleen todennäköisyyden 50⋅1015 [50 kvadriljoonaa] : 1. Se, että tämä olisi 

tapahtunut sattumalta, on 50⋅1015 : 1. 

Sid: Auta minua tässä. Kuinka monta nollaa siinä on? Miljoona on tuttu minulle, mutta 
kvadriljoona. 

Yacov: Voit kirjoittaa 15 nollaa liitutaululle ja laittaa siihen eteen 50. Ja siinä on vastauksemme. 

Sid: Viisitoista nollaa liitutaululla. Laita 50 sen eteen. Yritä tehdä tuo omalla shekkivihkollasi. 

Todennäköisyys on 50⋅1015 : 1. Se ei ole todennäköistä.

Yacov: Se ei ole todennäköistä. Siinä on kyseessä ehdoton tiede. Se on lähempänä ehdotonta 
tiedettä kuin se, että sinä istut siinä. Tai se, että sinä ja minä istumme tässä. Siinä on totuutta 
enemmän kuin siinä, että minä olen olemassa. Ja me tiedämme, että minä olen olemassa. Koska 
minä istun tässä juttelemassa sinulle.

Sid: Kuinka monta kertaa sinä itse henkilökohtaisesti olet löytänyt tutkimuksesi kautta koodissa, 
nimen Jeesus, sen heprealaisessa muodossaan Yeshua, juutalaisista kirjoituksista? 

5/10



Yacov: Ensimmäisestä kirjasta Genesiksestä [1.Moos.1] alkaen ja sen ensimmäisestä yodista, joka 
tarkoitaa: alussa... Siitä lähtien hänen nimensä alkaa ilmestymään. Juuri siinä kohdassa. Ja kun 
lasketaan tasaisin välimatkoin siitä eteenpäin, joka on koodi shalaf. Yhä uudelleen ja uudelleen. 
Eikä vain yhtä kertaa vaan läpi koko Genesiksen ja läpi koko Exoduksen ja yhä eteenpäin kirjasta 
seuraavaan kirjaan. Ja lopulta pääsemme Tooran loppuun ja aloitamme Tanakhista. Ja sitten psalmit 

ja se jatkuu vain. Hänen nimensä tulee Jumalan sanassa esille aivan sen alusta aivan sen loppuun 
saakka. 

Sid: Sananlaskuissa, siellä on ikään kuin arvoitus. 

Yacov: Kyllä, se on upea arvoitus. 

Sid: Minusta on mukavaa pelata eräänlaista peliä tämän arvoituksen kanssa. Kuka on noussut 
korkeuksiin? Kuka on mennyt alhaisimpiin paikkoihin? Kuka on luonut koko 
maailmankaikkeuden? Mikä on hänen nimensä? Ja vastaus on, jos kysyt joltain, joka on mensch, 

mikä tarkoittaa ihmistä. He sanovat: "Jumala loi kaiken." Ja sitten siinä sanotaan: "Ja mikä on 
Hänen Poikansa nimi?" Mitä sinä löysit Sananlaskuista?

Yacov: Mikä tässä on niin mielenkiintoista, on se, että alkuperäisessä masoteerisessä tekstissä 
[klassista hepreaa ja arameaa].

Sid: Se on Sananlaskujen kappale 30 ja jae 4.

Yacov: Kyllä... neljäs jae. Ja alkuperäisellä hepreankielellä, siinä sanotaan: "Mikä on Minun nimeni
ja mikä on Minun Poikani nimi? Varmasti sinä tiedät."  Varmasti sinä tiedät. Siinä meillä on heprean
kielen sana. Ja se on totuudenmukainen käännös siitä. Mikä tässä on niin mielenkiintoista? Siinä on 
sana "me", joka tarkoittaa kuka. Kuka on noussut... Ja kuka on laittanut maan perustukset? Tuon 

sanan yodista, lasketaan 22 kirjainta eteenpäin, 22 kirjainta aakkosissa. Lasketaan 22 kirjainta 
eteenpäin aivan kuten teimme Jesajan kappaleessa 53. Ja me saamme toisen lauseen, joka on: 

Yeshua Shai. Joka on: Jeesus on lahja. 

Sid: Jeesus on lahja! Ei, ei, ei, ei. Pysähdy. Rauhoitu, sinä olet liian innostunut Yacov. 
Havaitsetteko, mitä hän juuri sanoi? Hän kysyi arvoituksen. Vastaus on Jumala. Sitten juutalainen 

kirjoittaja, Sananlaskuissa, kysyy: "Mikä on Hänen Poikansa nimi?" Ja sitten, koodissa, vastataan 
arvoitukseen. Varmasti sinä tiedät. Hepreaksi: Yeshua. Se on hepreaksi Jeesus. Lahja. Anna kun 
sanon tuon uudelleen, jotta ymmärrämme tämän merkittävyyden. Tämä on valtava todiste. Joten, 
löysit sen noista kahdesta paikasta. Entäpä, jos... Mikä on ällistyttävää mielestäni. Juutalaisena, 
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Yacov, minä en voi uskoa Koraaniin yhdestä syystä: Tanakh ei ennusta, että Koraani on tulossa. En 
voi uskoa... En voi kuulua mihinkään ryhmään. En voi olla mormoni. Mormonien kirjaa ei 
ennusteta juutalaisissa kirjoituksissa. Minä voin olla vain sitä, mitä juutalaiset kirjoitukset 
ennustavat. 

Yacov: Se on juuri niin.

Sid: Ainoa syy, miksi minä henkilökohtaisesti juutalaisena uskon Jeesukseen, on siinä, että 
juutalaiset kirjoitukset sanovat Jeremian 31:31:ssä: "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä

teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton; en sellaista liittoa kuin se, jonka minä 
tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin 

maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra." 
Tässä liitossa on kaksi asiaa. Minä, Jumala, en muista heidän syntejään. Ja numero kaksi, he 
tuntevat minut. Minun täytyy uskoa Uuteen Liittoon, koska minun juutalaiset kirjoitukseni sanovat, 
että minun täytyy niin tehdä. Juutalaisena minulla ei ole vaihtoehtoa. Mutta nyt, sinun tutkimuksesi 

tässä kirjassa, Yeshua, heprealainen tekijä, valtavat todisteet. Kerro mitä olet löytänyt koodissa?

Yacov: Mikä tässä on niin kiinnostavaa, on se, että Herra sanoi kirjoittavan lakinsa sydämiimme. Ja 
että Hän puhui Juudan heimolle (house of Juda). Ja että Hän puhui Israelin heimolle. On 
mielenkiintoista, että Hän mainitsee nuo kaksi nimeä. Juuda ja Israel. Koska me tiedämme, että 
Juuda on Israelin ulkopuolella. Mutta ne ovat tavallaan erillään tässä. Meidän täytyy mennä 

Hesekieliin kappaleeseen 37, että viimeisinä aikoina todelliset puut, jotka ovat erkaantuneet 
toisistaan, toinen on Juudan heimo (beit Jahuda?) ja toinen on Israelin heimo (beit Israel?), jossa 

meillä on kymmenen heimoa, jotka ovat erotettuja kahdesta, joka on Juudan heimo. Hän tuo kaksi 
oksaa ja tekee niistä yhden sitten, kun Hän on valmis tekemään Uuden Liiton. Nyt menemme 
takaisin Jeremian 31:een ja näemme Uuden Liiton [heprean kieltä], jonka Hän tekee kanssamme 
suoraan sydämiimme. 

Yacov: Ja siinä näemme, kaikkein kauneimman asian, [heprean kieltä] kun laskemme 99 kirjainta, 

siitä tulee Messias, joka vahvistaa Uuden Liiton. 

Sid: Pidä tuo ajatus mielessäsi. Pysykää paikoillanne. Kuulitteko tuon? Uusi Liitto, josta juutalaiset 
profeetat sanoivat sen olevan tulossa, siinä sanotaan: Jeesus vahvistaa sen. Oh vey, mitä muuta 

tarvitset? Pysykää paikalla. Tulemme pian takaisin.

*** Hetken päästä Yacov kertoo meille todellisen juutalaisen uhrin (true hidden jewish sacrifice), 
joka on piilossa kirjoituksissa. ***
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Sid: Eräs kaikkein tärkeimmistä... Tässä on tämä sinun kirjasi. Eräs kaikkein tärkeimmistä... Tuo 
kirja on varmasti erittäin arvokas sinulle? 

Yacov: Se on.

Sid: Olet tehnyt niin paljon työtä sen parissa.

Yacov: Salli minun selittää muutama asia. Minä tiesin, että hänen nimensä on siellä jossain, Sid. 
Minä en pystynyt todistamaan sitä. En ennen kuin opiskelin riittävästi heprean kieltä todistaakseni 

sen. Ja sitä mukaa kun Herran Henki liikkui, hän johdatti minut tiettyihin jakeisiin. Hän kertoi 
minulle, mistä jakeesta nimi löytyy. Olin taloni ulkopuolella rukouksessa ja tulin sisälle taloon 

juosten. Vaimoni oli siellä istumassa ja minä sanoin hänelle, että Herra osoitti minulle juuri jotain ja
että minun täytyy tarkistaa se hepreasta. Otin esille hepreankieliset kirjoitukset ja siellä oli nimi: 
Yeshua. Yhä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Minä vain kiitän Jumalaa, että tämä on hänen 
työtään. Tämä ei ole minun työtäni [osoittaa kirjaa]. Ja minä annan kaiken kunnian Jeesukselle.

Sid: Yacov, eräs iso opinkappale juutalaisuudessa löytyy Toorasta. Se on Levitikuksessa [3.Moos.]. 

Siinä sanotaan, että olen antanut veren alttarille syntien sovittamiseksi. Kyseessä on juuri veri, joka 
puhdistaa synnit. Ja me, juutalaiset, suurin osa meistä tänään ei tiedä tätä, kun temppeli tuhottiin, 
me emme ole enää voineet toimittaa juutalaista syntien sovitusuhria. Se sanotaan selvästi 
Levitikuksessa [3.Moos.], että kyseessä on veri eikä mikään muu kuin veri, joka on virheettömän 

lampaan verta, mikä peittää synnit. Joten, tuo on selvää. Nyt meillä ei ole temppeliä. Se tarkoittaa, 
ettei meillä ole eläinuhraamista. Ja kun meillä ei ole eläinuhria, se tarkoittaa, ettei meillä ole syntien

anteeksiantoa. 

Sid: Joten, mitä rabbit tekivät? Heillä oli kaksi mahdollisuutta. He olisivat voineet tunnustaa, ja 
täytyy lisätä että moni tekikin, ja moni juutalainen tulee uskoon näinä päivinä. He olisivat voineet 

tunnustaa, että Jeesus on Messias. Ei varmastikaan Jumala olisi jättänyt omaa muinaista juutalaista 
kansaansa oman onnensa nojaan. Tai he olisivat voineet keksiä uudenlaisen juutalaisuuden, jota 

kutsutaan juutalaiseksi rabbiudeksi. Valitettavasti me tiedämme, mitä monet meistä tekivät. Ja tänä 
päivänä juutalaiset eivät edes ajattele itse. He sanovat, mitä tahansa rabbi sanoo... Perinne. Yhtä 
tyhjän kanssa (fiddler on the roof). 

Sid: Se on surullista, koska siinä on kyseessä ero: tunnetko Jumalan vai uskotko vain hänen olevan 
olemassa. 

Yacov: Kirjoitukset sanovat, Tanakh sanoo, että jokainen tuntee Hänet. Heidän ei tarvitse olla 
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riippuvaisia kenestäkään ihmisestä. Ja eräänä päivänä jokainen tuntee Hänet. Kuitenkin, mikä on 
mielenkiintoista, kun puhutaan veriuhrista, ja kun puhutaan ylipapin voitelusta. Se on 
Levitikuksessa [heprean kieltä]. Kun katsotaan 21:17 ja tuolla alueella, missä puhutaan näistä 
asioista. Siinä puhutaan veriuhrista. Puhutaan ylipapin voitelusta [heprean kieltä]. Se oli Aaron, joka
oli Mooseksen veli tuohon aikaan. Ja siinä, koodattuna viestin sisälle, tuossa kauniissa kirjoituksen 

kohdassa sanotaan [heprean kieltä], mikä tarkoittaa: katsokaa Jeesuksen verta (behold the blood of 
Jesus).

Sid: Havaitsetko, mitä sinä juuri sanoit?

Yacov: Kyllä.

Sid: Havaitsetteko, mitä Yacov sanoi äsken? Tarkoitan, jos et ymmärtänyt, jatka kuuntelemista, 
koska minä aion kertoa sinulle. Toorassa, Levitikuksessa [3.Moos.], joka sanoo, että meillä täytyy 
olla eläinuhri temppelissä, siinä sanotaan: katsokaa Jeesuksen verta. Anna, kun sanon uudelleen. 

Katsokaa Jeesuksen verta. Yacov, sinä olet juutalainen mies aivan kuten minäkin. Tuolla ulkona on 
monta juutalaista, jotka sanovat [heprean kieltä]: "Petturi!"

Yacov: Kyllä. Se on täsmälleen oikein.

Sid: Luopukaa tuosta Jeesuksesta! Tulkaa takaisin juutalaiseen yhteisöön! Mitä sinä sanoisit heille?

Yacov: Minä sanon, ei. Tästä ei ole paluuta takaisin. Kun olet kerran tavannut Hänet kasvoista 
kasvoihin, kun sinulla on ollut kohtaaminen tuon ihmeellisen Pelastajan kanssa. Tiesitkö, että Jeesus
oli enemmän juutalainen kuin kukaan toinen, koska hän oli kosher-juutalainen. Hän oli kokonainen.
Hän oli 100%:sti synnitön. Hän oli Jumalan suunnitelma sille, millaisia meidän pitäisi olla. Ja 
Yeshua tuli tekemään sen meidän puolestamme. Hän oli Jumala lihallisessa muodossa (God 

manifested in the flesh). Yeshua on Jumalan Poika - siitä ei ole epäilystäkään. 

Sid: Oletko löytänyt koodista tuon: Jeesus on Jumalan Poika? 

Yacov: Kyllä. Olen löytänyt sieltä myös Ben Yeshua. 

Sid: Son of... Son of..
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Yacov: Jeesus Poika (Yeshua the Son). Ja sitten löysin Ruutin kirjasta, missä puhutaan Booaksesta, 
joka on sukulunastaja. Ja sieltä joka 12. kirjain. Huomaa, 12 kirjainta. 12 edustaa 12:sta heimoa. 
Ruutin kirjan ensimmäisessä osassa joka 12:sta kirjain, saamme: Melek Yeshua. Mikä tarkoittaa 
Jeesus Kuningas. Siinä hän on. 

Sid: En keksi mitään vakuuttavampaa. Kuningas! Ruutin kirjassa!

Yacov: Kyllä. 

Sid: Siellä pakanat otettiin mukaan tarinaan, koska tämä ei ole vain juutalainen juttu. Siellä pakanat
otettiin mukaan tarinaan, mitä siinä sanotaan?

Yacov: Kunigas Jeesus.

Sid: King Yeshua. Kuningas Yeshua. Miten on sinun laitasi? Onko Yeshua, Jeesus, sinun 

kuninkaasi? Näetkö, Jumala rakastaa koko maailmaa niin paljon. Hän aloitti sen muinaisen 
juutalaisen kansansa parissa - ilmoittaakseen Messiaansa. Ja Jumalan muinaiset juutalaiset olivat 
uskollisia jakamaan hyvät uutiset pakanoiden kanssa. Se ennustettiin Toorassa. Monet ihmiset 
sanovat: juutalaisten ei pitäisi tehdä lähetystyötä. Juutalaiset luotiin kertomaan koko maailmalle 
Jumalasta! Olit sitten juutalainen tai pakana, eikö tuolla ulkona ole jotain enemmän, jonka vuoksi 
elää. Eikö elämässä ole jotain enemmän? Jos todella haluat tuntea Jumalan, tuntea Hänet, niin 

haluan, että rukoilet rukouksen. Vilpittömästä sydämestä kanssani juuri nyt.

Sid: Toista tämä rukous ääneen perässäni juuri nyt. Sano, rakas Jeesus. Ääneen, se tarkoittaa juuri 
sinua! Rakas Jeesus. Anna anteeksi jokainen syntini, jonka olen koskaan tehnyt. Sinun avullasi minä
hylkään ne. Jeesus, minä uskon, että kuolit syntieni vuoksi. Minä hyväksyn Jeesuksen veren. Ja nyt 
kun olen puhdas, minä teen Yeshuasta Herrani. Ja minä pyydän sinua Herra, Yeshua, tule sisälleni. 

Jeesus tule sisälleni. Ota sinä elämäni hallintaasi. Rakastan sinua Jumala. Aamen.

Sid: Minäpä kerron sinulle jotain. Jos sanoit tuon rukouksen ja tarkoitit sitä, Israelin Messias elää 
sisälläsi. Ota selville lisää Hänestä. Aloita lukemaan kirjoituksia. Tule kokemaan, mitä shalom 

(rauha) todella on. Tule kokemaan Rauhan Ruhtinas (shar shalom) kuten minä olen kokenut. Ja 
kuten Yacov on kokenut. Ja kuten koko maailma tulee kokemaan eräänä päivänä. 

Yacov: Aamen.

10/10


	Sivu 1
	Sivu 2
	Sivu 3
	Sivu 4
	Sivu 5
	Sivu 6
	Sivu 7
	Sivu 8
	Sivu 9
	Sivu 10

