
269. Abba Isä sanoo…  

Minun nuori isällinen Sydämeni pomppii Ilosta sinun pienen Sielusi vuoksi 

ÄLKÄÄ KOSKAAN UNOHTAKO KUVAA MINUN ISÄLLISESTÄ SYDÄMESTÄNI  

Abba Isän Sanoja Veli Ezekielin kautta, 11. Maaliskuuta, 2016.   

( Clare ) Meidän Herramme Jeesuksen suloinen läsnäolo olkoon teidän kaikkien kanssanne, 

Sydänasukkaat. No niin, Minulla on jotakin hyvin erityistä jaettavaan kanssanne tänä iltana. 

Ezekielillä oli näky Isä Jumalasta ja sana Häneltä ja se on hyvin, hyvin hellä ja kaunis. Siispä, minä 

aion vain aloittaa lukemaan sen teille.  

( Ezekiel ) Välittömästi rukouksessa näin Isä Jumalan… Abban, Isin. Ja Hän on pitelemässä Jeesus 

vauvaa Hänen käsivarsillaan. Hän on täsmälleen samanlainen kuin uudet, nuoret isät, pidellen 

Hänen vastasyntynyttä lastansa, kun kätilö on asettanut tämän pikkuriikkisen kapaloidun lahjan 

Hänen käsivarsilleen. Hänellä oli sellainen ihmeen ja silkan hämmästyksen ilme! Te voitte juuri 

kuulla Hänen pehmeästi sanovan, utuisten ilon kyynelien läpi… ”Terve. Minä olen Sinun Isisi.”  

Ja pikkuinen vaistonvaraisesti siirtää pienen päänsä Isänsä rintaa kohden, osittain tuntien 

voimakkaan Rakkauden ja lämmön vetovoimaa, joka uhkuu Isän sydämestä. Ja myös aivan yhtä 

vaistonvaraisesti, hän etsii ensimmäistä ravintoaan rinnoilta.  

Haluttomasti säteilevä nuori Isä asettaa lapsen niin kovin hellästi äitinsä odottaville käsivarsille. Oi, 

minkä kauniin ja hellän hetken he kolme jakavat! Mitä syvällistä rakkautta nuori pari tuntee näinä 

taivaallisina hetkinä toinen toistansa kohtaan. Läpi kaiken tämän ajan, kun on toivonut ja rukoillut, 

ravinnut ja hemmotellut, jopa koskettaen ja laulaen pikkuiselle, kun Hän yhä oli kohdussa. Ja nyt 

odotuksen kuukaudet ja hermostunut varautuminen on antanut tietä ihmeelliselle iloisten 

kyynelten tapahtumasarjalle ja ”Minä rakastan sinua” on puhuttu molemmin puolin niin 

syvällisesti.  

Siis nyt takaisin Jumalan Itsensä kuvaan, pidellen Hänen todellista ja ihanaa Lastaan ensimmäistä 

kertaa sillä tavalla.  

Abba Isä aloitti… ”Nyt Minä haluan sinun harkitsevan paria asiaa. Ensinnäkin, oli olemassa erittäin 

tärkeä hetki, joka juuri tapahtui uuden, pienen lapsen ja Hänen uuden Isällisen Isänsä välillä. 

Myöskin Hänen äitinsä. Mutta toistaiseksi, me harkitsemme näitä ensimmäisiä hetkiä Isin ja 

vauvan välillä.”  

”Toinen asia, jota Minä haluan sinun todella ja syvällisesti harkitsevan, on tämä syvällinen Totuus… 

Joka ikinen kerta, kun Minä katson sinuun, tiedätkö mikä on aivan ensimmäinen asia, jonka Minä 

näen? Huolimatta siitä mitä olet tai mitä et ole tehnyt elämässäsi siihen hetkeen asti? Onko sinulla 

aavistustakaan, mitä Minä näen, kun pitelen sinua?”  

”Kun katson pitkään ja rakastavasti – paljon kuten nuori äiti, joka on laittanut kallisarvoisen 

pikkuisensa iltapäivä nokosilleen ja sitten äiti yhtäkkiä seisahtuu ovelle ja yksinkertaisesti kääntyy 

tuijottamaan pientä aarrettaan, ihaillen ja palvoen niitä pikkiriikkisiä, pieniä sormia ja pikkiriikkisiä, 

pieniä varpaita. Herkästi ylöspäin kääntyneitä huuliaan ja pieniä pyöreitä poskiaan. Minä voisin 

jatkaa ja jatkaa.”  

”Minun asiani ydin. Minun syvällinen Totuuteni kaikessa tässä on yksinkertaisesti kertoa sinulle, 

että Minä olen se nuori vanhempi. Kyllä! Kyllä! Minä olen! Vain ohikiitävän hetken Minä sallin 

Itseni olla se nuori, viaton, puhdas, kokematon ja täysin ällikällä lyöty ensikertalainen Isä. Oi, 

kuinka Minä pitelen sinua niin hellästi, kun hengitän Minun Elämän Henkeni sinuun aivan 



ensimmäistä kertaa! Jos vain voisit nähdä ne päivät, viikot ja kuukaudet, jotka Minä leijailen ylläsi, 

synnyttäen sinut kohdusta ja sanoen, ”Tämä on Minun!” Kyllä, jopa vaatien sinua äitisi kohdusta, 

niin haltioissani Minä olen pienestä sielustasi. Niin, niin pienestä. Niin hauraasta. Niin 

turmeltumattomasta, puhtaasta, aivan sinun Jumalasi henkäyksestä.”  

”Kuinka Minä rakastan nähdä sinun menevän, kuin yksi uusi Minun sydämeni ja sieluni kantaja, 

valtavalla, maallisella ja ikuisella potentiaalilla! Ja kuinka Minä murehdin nähdä sinun menevän, 

tietäen juuri aivan tarkalleen, mikä sinua odottaa tässä langenneessa ja synnillisessä maailmassa, 

johon sinä olet syntynyt.” 

”Jotkut ovat sanoneet, että Minä olen toivoton romantikko. Oi, ei… se on niin kaukana todellisesta 

Totuudesta, kuka MINÄ OLEN! Päinvastoin, Minä olen ehdoton ja täysin toiveikas Rakkaus.” 

”Ja siis, ehkä voit alkaa yrittää katselemaan itseäsi erilaisen linssiparin kautta. Erilaisten silmien 

kautta. Erilaisen sydämen. MINUN silmieni. MINUN sydämeni. Ja kun sielusi vihollinen tulee 

valheineen ja vääristelyineen ja väärine syytöksineen ja syyllisyyden tunnon puheineen, muista se 

pitkä, rakastava katse. Kaikkein kallisarvoisin ja mittaamattoman arvokkain Minun sydämeni Aarre 

ja se olet sinä.”  

”Siispä tule, järkeilkäämme. Vaikka sinun syntisi olisivat veriruskeat, minä teen ne lumivalkeiksi. 

Minä tulen ottamaan sinun kivisydämesi ja vaihtamaan sydämeen, joka on pehmeää, hellää, 

vastasyntynyttä lihaa. Joka on täytetty ylitsevuotavaksi Minun omalla puhtaalla rakkaudellani 

sinua kohtaan ja kaikkia niitä kohtaan, joita tulet tapaamaan.” 


