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Huhtikuun 26. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sanat Puhuttuna 

Timothylle ja Jayselle, Kahdelle Veljelle ja Yhdelle Sisarelle Kristuksessa ja Kaikille Niille Joilla On 

Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Minun lapseni, mitä on toisen ihmisen palvelija teille? Entä Minun palvelijani? 

Eivätkö he ole teidän veljiänne ja sisarianne? Tutkikaa sydämiänne, rakastetut ja kertokaa Minulle, 

kuinka te katsotte heitä? Oletteko pyrkineet katsomaan heitä Minun silmieni kautta, niin kuin 

Minä olen teitä käskenyt?... Entä Minun rakkauteni, rakastetut? Eikö Minun tule rakastaa heitä 

niin kuin Minä olen rakastanut teitä? Vai ajattelitteko te, että Minä olen kerta kaikkiaan teidän 

kaltaisenne?  

Sillä ihmisen rakkaus on syntynyt lihan mielihaluista ja tulee esiin kaipauksen paikasta, 

täyttääkseen tyhjiön, joka pysyy tyhjänä; Kiintymyksiä, jotka on rakennettu ehtojen ja 

epärealististen ennakko-odotusten varaan, opittuja maailmassa, joka on ilman luonnollista 

kiintymystä…  

Korruptoitunutta.  

Kuitenkin Minun rakkauteni on valo, joka loistaa pimeässä paikassa, lämpö, joka tuo rauhaa ja 

parannusta niille, joiden sydämet ovat kylmentyneet; ylitsevuotava malja, koskaan loppumaton; 

kiintymystä sen puhtaimmassa muodossaan… Ehdotonta, sanoo Herra.  

Täten sovituksen veri oli vuodatettu, pirskottaen kaikki kansakunnat, sillä Minä en evännyt Minun 

elämääni, vaan luovuin siitä mielelläni… Ei ole olemassa suurempaa rakkautta! Täten Minun 

rakkauteni pysyy kaikkien niiden kanssa, jotka ovat vastaanottaneet Minun rakkauteni ja ottavat 

osaa Minun elämääni. Ja koska Minä olen ikuinen ja muuttumaton, niin on myös Minun 

rakkauteni… Sen vuoksi hyväksykää tämä lahja, älkääkä lakatko antamasta kiitosta, sillä kuolema 

on mennyt ohitsenne!  

Kyllä, rangaistus on otettu pois, sillä Minun haavojeni kautta teidät on parannettu! Sen vuoksi, 

ottakaa Minun kädestäni kiinni ja kulkekaa nyt lähellä Minun vierelläni, älkääkä enää jatkako niin 

kuin teillä olisi tarve enempään, ettette kompastu kulussanne ja kiellä Minua, sanoo Herra. Sillä on 

aika päästää irti, rakastetut, on aika nähdä Minun silmilläni… Rakastaa naapurianne niin kuin 

itseänne, todella pestä toistenne jalat, kulkea Minun kanssani, sellaisena kuin Minä olen, että te 

saattaisitte puhdistaa tienne Minun edessäni ja pysyä nuhteettomina, vaikka te vielä asutte tämän 

kaikkein pahimman sukupolven keskellä… Rakastetut, teidän on aika kantaa sydämenne Minun 

eteeni, mitään pidättelemättä, tulinen mielihalu tulla vapautetuksi!... Sydämenne asetettuina 

ilmiliekkeihin Minun läsnäolossani, liekillä, joka palaa kirkkaasti Minun rakkauteni lämmössä!  

Sen vuoksi, tulkaa Minun luokseni, rakastetut, että sydämemme voivat tulla tyydytetyiksi!... Sillä 

kaikki ne, jotka vilpittömästi kaipaavat Minua, tulevat varmasti vastaanottamaan Minut; ja kaikki 

ne, jotka tottelevat Minun ääntäni, tulevat varmasti kulkemaan Minun vierelläni; ja kaikki ne, jotka 

rakastavat Minua, yli kaiken muun, tulevat tuntemaan Minun Armoni syvyydet…  

Sillä Minä tulen ottamaan heidät ja he tulevat asumaan Minun kanssani siellä, missä Minä olen, 

Minun iloni Valtakunnassa, ikuisesti, sanoo Herra. 


