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Jeesus selittää… Koiran ehdoton Rakkaus Ihmisen Lohtuna 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 12. Tammikuuta, 2016 

( Clare ) Siispä, oikein suloisen ylistyshetken jälkeen Herran kanssa, minä sanoin… ” Olen tässä, 

Herra. ” 

Jeesus vastasi… ” Vaivoin… ” 

Siitä luulen, että olen teille selityksen velkaa. Se aika mikä meillä ikinä jääkin, Herra on antanut 

luvan ja laittanut sen sydämeeni hankkia toinen koira, tai kaksi. Vihaan, jos niiden täytyy olla yksin. 

Ja koska kaikki meidän koiramme ovat menneet Hänen tykönsä, talossa on suuri tyhjiö, jonka me 

Ezekielin kanssa tunnemme melko pikantisti. Minä rakastan kissoja, mutta koirat ovat ihmisen 

paras ystävä. 

Siispä, työnsin tuntosarveni ulos lempi eläimiäni varten, minun lempi koiriani. Suurin este on, että 

täysikasvuisen täytyy tulla toimeen kissojen kanssa. Siinä ei ole vaihtoehtoja, minun koira ystäväni! 

Kissat hallitsevat tässä talossa. Meidän kaunis Brunomme, joka menehtyi muutama kuukausi 

sitten, oli täydellisin koira, mitä koskaan olemme omistaneet. Siis, kun Herra sanoi, että olin 

vaivoin täällä, Hän viittasi sydämen häiriötekijöihin. ” Mutta minä olen tässä, Herra. Pyydän, puhu 

meille. ” 

Jeesus aloitti… ” Minun lapseni, etsi ensin Jumalan Valtakuntaa ja kaikki asiat tullaan lisäämään 

sinulle. Tämän pitäisi auttaa sinua pysymään raiteilla. Minä tiedän, että koko ajatus kiskoo 

sydämesi kieliä, voit tarjota sen Minulle paasto uhrauksena, mutta älä anna sen häiritä tai vetää 

sinua kumoon. ”  

( Clare ) Sinun avullasi, Herra. Sinä tiedät, kuinka helposti minun huomioni kääntyy muualle; minä 

todella tarvitsen sinun apuasi tässä. Minä olen niin heikko. Ja koirien kuvien katselu muistutti 

minua Brunosta, ja se oli vaikeaa.  

( Jeesus ) ” Minä tiedän, enkä Minä hylkää sinua siinä heikkoudessa. Kun sinä tunnet houkutusta, 

Minä tarjoan ohjausta ja ulospääsytien. Minä en koskaan jätä sinua omillesi tässä. Minulla on 

yllätys mielessäni. ”  

( Clare ) Voi, Jeesus, minä luotan Sinuun. Minä mieluummin haluan Sinun valitseman koiran kuin 

oman valitsemani. Minä odotin Brunoa sillä tavalla kuin Sinä olit pyytänyt minua odottamaan, ja 

Sinä toit hänet minulle. Minä todella kaipaan häntä, Herra.  

( Jeesus ) ” Minä tiedän. Pidä sydämesi ja mielesi kiinnitettynä Minuun ja Minä teen loput. Minä 

loin koirat kumppaneiksi ihmisille, mutta hyvin harvat kohtelevat heitä kuin todellisia 

perheenjäseniä. Kun he tekevät niin, Minä riemuitsen, koska sillä olennolla on tarve olla rakastettu 

ja huolehdittu aivan kuten lapsella. ”  

” Minä käytän eläimiä mahtavasti tavoittaakseni kovasydämiset ihmiset. He ovat kääntyneet pois 

Minusta hyväksikäyttävien ja manipuloivien vanhempien takia, ja koira on eläin, joka eniten 

muistuttaa Minun ehdotonta rakkauttani. ” 

” Kun sielu on syvästi huolestunut tai häntä koskee, hän voi luottaa siihen, että kotona on heiluva 

häntä ja innokkaasti rakastava sydän. Vaimot ja aviomiehet eivät edes voi antaa sellaista lohtua 

kaiken aikaa. Se menee ymmärryksen tuolle puolen, suoraan miehen tai naisen sydämeen ja 

sieluun. ” 



 ” Tämä on yksi syy, miksi vanhako nainen, josta pidit huolta, näytti nauttivan elää kuin eläin 

ympäristössään. ”  

( Clare ) Hänellä oli neljä tai viisi koiraa, pikku haukkujia, tiedäthän – pissi ja kaki joka paikkaan-

koiria… Se sai minut hulluuden partaalle! 

 ( Jeesus ) ” Se oli ainoaa rakkautta, mitä tuo nainen oli tuntenut suurimman osan elämäänsä. 

Vaara tulee siinä, kun eläin korvaa ihmiskontaktit. Silloin sielu menettää kosketuksensa kivuliaisiin 

realiteetteihin, kuten hylkäämiseen ja heillä on tapana laittaa kaikki energiansa ihmisten 

välttelemiseen, paitsi mitä he voivat saada heiltä, kun he tarvitsevat jotakin. ” 

” Minä loin koirat olemaan vara kumppaneita, kun muu maailma on teitä vastaan, mutten koskaan 

korvaamaan ihmiskumppanuutta. Taivaassa jokainen kohtelee teitä kuin suloisinta koiraa, joka 

teillä koskaan on ollut. Siinä on jotakin vertauskohtaa teille ajateltavaksi. Taivaassa jokainen sielu 

tulee antamaan teille hännänheilutusta, ehdotonta rakkautta. ” 

( Clare ) Minä tulen saamaan sen tällä todistuksella, Herra… 

( Jeesus ) ” Mitä se Minulle kuuluu? ” 

( Clare ) Ei Mitään?  

( Jeesus ) ” Se on oikein, mitä ihmiset sanovat, on ei-mitään Minulle, vaikkakin se koskee Minuun, 

kun joutuu hyökkäyksen kohteeksi. ” 

( Clare ) No niin, minä mieluummin puhun mitä Sinä haluat minun puhuvan ja joudun siitä 

vaikeuksiin, kuin että pitäisin yhdenkään Sinun sanasi omana tietonani, Herra. 

 ( Jeesus ) ” Minä tiedän, ja siksi sinä olet eri mieltä Minun kanssani koko ajan. Mutta todellakin, 

suloisin koira, mikä sinulla koskaan on ollut, heijastaa juuri sellaisia tervehdyksiä, kuin millä sielut 

tervehtivät Taivaassa. He ovat aina iloisia nähdessään sinut, heidän koko keskittymisensä on 

sinussa, ja he kunnioittavat sinua kuten he kunnioittavat Minua. Itse asiassa, jokainen Minun 

Luoduistani on heijastus hyvin pienestä osasta Minun luonnettani, vaikkakaan ei korruptoitunut 

osa, koska Aatami ja Eeva lankesivat. Siksi pelastettu Maapallo tulee olemaan elävä paratiisi. 

Rakkaus ja järjestys tullaan ennallistamaan Maapallolle vuosituhannen aikana, ja jälleen aikojen 

lopussa. ” 

” Rauha tulee tulvimaan yli Maapallon kuin meren aallot. Mitä valtavia siunauksia te tulettekaan 

jonakin päivänä saamaan, kun Minä ennallistan kaikki asiat oikeaan järjestykseen. Kaikki olennot 

tulevat olemaan rakkauden läpitunkemia ja ihminen paimentaa olentoja oikein. ” 

” Mutta sillä aikaa, Minä haluan, että nautit eläimistäsi. Minä haluan nähdä sinun silmiesi syttyvän 

ja hymyjen tulevan huulillesi, kun iloitset heidän riemukkaista ja mutkattomista tempuista. Aivan 

kuten Minä iloitsen nähdä ihmetyksesi kultaisena syyspäivänä, niin Minäkin riemuitsen nähdä 

rakkauden ja ilon vaihtoa yhdeltä luodulta toiselle. ”  


