
V7/26 - Herra selittää… Totuuden Ääni. Vain pieni Ääni vai Vihan & Tuskan 

Huhtikuun 22. 2008 - YahuShua HaMashiach’lta, Häneltä, jota kutsutaan Jeesus Kristukseksi, 

Herraltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle, Kristuksessa olevalle 

Veljelle ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Timothy kysyi tämän kysymyksen Herralta, Kristuksessa olevaa Veljeä varten… Herra, miltä Sinun 

äänesi kuulostaa?  

Herra: Minun pojalleni ja kaikille niille, jotka ovat vastaanottaneet korvat kuulla, Minun omille 

rakastetuilleni, joissa Minä näen Itseäni… Rakastetut kuunnelkaa ja kuulkaa ja tuntekaa isän 

rakkaus, jopa Taivaassa olevan Isänne, jonka äänen te olette kuulleet ja tulette pian tuntemaan…  

Rakastetut, tulkaa ja olkaa täytettyjä Herran ilolla, mikä ei koskaan heikkene, eikä se torku, eikä se 

koskaan tule menehtymään… Ilon tulva olemuksenne sisimpiin osiin, ryöpyten henkenne läpi, 

saavuttaen syvällä olevan salatun paikan, jonka vain Herra tietää…  

Paikka, jonka Minun omat sormenpääni ovat tehneet, hienovaraisesti muotoilleet, niin että lihasta 

olevat voivat tuntea Minut. Paikka on lukitsematon ja avautuu luottamalla tietoon Kaikista 

Rakkauksista Suurimpaan…  

Rakkaus, joka ylittää ajan ja paikan, elämän ja kuoleman… Täydellisen rakkauden paikka… Kyllä, 

sisällä puhdasta ja tärveltymätöntä rakkautta, sellaista rakkautta, puhdistaen jokaisen paikan, 

nähdyn ja näkemättömän, tunnetun ja tuntemattoman…  

Sellaisen voiman ja majesteettisuuden rakkaus, että jopa se, mikä on korruptoitu, ennallistetaan 

Jumalan kuvaksi… armosta Armoon, valosta Valoon… Minun kunniani näytettynä teissä ja teidän 

kauttanne, kirkas ja loistava, liekki, joka on tuotu esiin Minun omasta kunniastani, jaettu Minun 

rakastettujeni kanssa ikuisesti… Liekki, jota ei koskaan voida sammuttaa, eikä se voi lepattaa, eikä 

sitä tulla peittämään uudelleen… Sillä missä Minä olen, siellä ei ole ollenkaan pimeyttä!  

Rakastetut, te ette koskaan ole yksin! Tässä Minä olen, teidän kanssanne ja teissä… Veri 

suonissanne, josta te olette juoneet ja hyväksyneet, aivan kyyneltenne suola… Parantavat 

kyyneleet, tuotu esiin vilpittömästä ja synnintuntoisesta sydämestä, manifestoitu lunastettujen 

silmissä.  

Oi Minun rakastettuni, antakaa Minun pyyhkiä ne pois, jopa joka ikinen… Laskien ne, tilittäen ne 

rakkauden päämäärälle. Jopa niin kuin se, mikä vuodatettiin pois Minun kyljestäni, ja joka täytyy 

vastaanottaa Minussa ja Minulta, jopa niin kuin Eeva annettiin Aatamille… Ja niin on Minun 

Morsiameni kanssa, molemmat otettuina ja annettuina ja vastaanotettuina ja tuotuina esiin 

samasta.  

Rakastetut, Minä olen kaikkien Asioiden Täyttymys!... Minun käsivarsillani, taivas ja Maa 

menehtyvät! Vain täydellinen täyttymys jää jäljelle!... Te ja Minä yhteen liitossa, rakkauden 

täydellistymässä… Teidän kuvanne, Minun; Isä ja Poika… Isän ilo loppuunsaatettuna.  

Minä olen rakastanut teitä koko teidän elämänne ajan, jopa maailman perustamisesta lähtien. 

Jopa ristillä, Minä tunsin teidät ja rakastin teitä, muistaen teitä Minun Valtakunnassani… 

Rakastetut, he, jotka ovat Minun kanssani, eivät koskaan ole lähteneet; minään aikana Minä en ole 

ikinä menettänyt yhtään, jonka Isä on Minulle antanut.  

Rakastetut, tässä on viisaus, joka ylittää ihmistiedon… Saatanalla ei ole YHTÄÄN voimaa ollenkaan, 

eikä hän koskaan ole muuttanut edes hitustakaan siitä, mitä on kirjoitettu, Isän tahdon mukaan! 



Sillä he, joilla on ikuinen elämä, olivat Minulle tunnettuja aivan maailman perustamisesta lähtien; 

he, jotka olivat kirjoitetut Minun Kirjaani, olivat kirjoitetut alusta alkaen… Onko Herran käsi 

lyhentynyt, ollenkaan, että Hän ei voi pelastaa? Onko Minun korvani turtunut, että Minä en voi 

kuulla?  

Minun poikani, Minä puhun kaikille Minun lampailleni, kuitenkin he ovat unohtaneet, kuinka 

kuunnella. Ja niinpä Minä olen ottanut teidän joukostanne yhden, joka oli tietämätön, vailla 

kaikkea oppia ja opetusta ja puhuin hänelle nämä sanat… ”Timothy, lue Minun Sanaani.” Ja siitä 

hetkestä alkaen hän on kuullut Minun ääneni.  

Ja mitä Minun äänestäni, te kysytte? Sen soinnista? Sen äänensävystä? Sen intohimosta? Tämän 

Minä sanon teille… Kuunnelkaa ja te myös tulette tuntemaan… Miltä vesi maistuu ihmiselle, joka 

on eksynyt erämaahan, janoon kuolemaisillaan? Miltä ruoka maistuu nälkiintyneestä? Miltä 

rakkaus tuntuu yksinäisestä? Miltä tulen lämpö tuntuu heistä, jotka tulevat kylmästä sisään?  

Miltä rakastettunne hyväily tuntuu monen päivän erillään olon jälkeen? Kuinka isä katsoo 

vastasyntynyttä lastaan?... Kuinka joku voi kuvailla rakkauden äänen, mikä ylittää tiedon?!... Sen 

äänen, mitä Minun rakkauteni on? Voitteko te pidellä kädessänne loppumatonta?! Rakastetut, 

tässä on se, miltä Minun ääneni kuulostaa, niistä, jotka rakastavat Minua… Vain pieni ääni.  

Ja lopuille… Se on kohisevien vesien ääni, raivon ja polttavan vihan salamointien ja ukkostamisen 

ja syvän ja loppumattoman surun, katkeran tuskan ääni. Rakkauden… Totuuden Ääni. 


